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r. siconrn s6zr,ngmsiwiN TAMlvrr
A. Genel olarak
Sigorta srizleqmesinintammrntn yapilmasr son derecegiigtiir. Zira hususigorta iliqkisi, bu s<izlegmeile kurulur ve dtizenlenir. Bu nedenhukukta
si
tantmt, sigorta kawamrna veya sigortacrhfrn niteliline
siizleqmesi
Ie sigorta
uygun olmahdrr. Sigorta ise gok yiinhi bir ekonomik faaliyettir; sosyal, teknik
ve ticari unsurlan vardrr. Stizleqmebu kawamrn hukuki kahbrm teqkil eder.
Sigorta kavramrmn temeli, "rizikolarrn dalrtrlmasr" ilkesidir. Di!'er bir
anlatrmla, fert ve miiesseselerin maruz kaldrklan zarat Yeya ihtiyaq do!'uran olaylann ekonomik sonuglanmn bunlar arasrnda daflrtrlmasr suretiyle
giderilmesidir. Bdyle gok yiinlti ekonomik faaliyetin hukuki kahbr olan sigorta stizleqmesinin tammrmn yaprlmasrndaki giigltik ortadadrr. Sigorta kavramrnrn bu iizellik ve unsurlan gtiz bntinde tutulmadan yaprlan sigorta scizleqmesi tammr isabetli olamaz; iizellikle sdzleqmenin tammrnda sigortacrmn
ediminin belirlenmesi son derece iinemlidir. Sigortacrhk ekonomi ve teknolojinin geliqmelerini takip ettifinden, yaprlan tamm yaprldr[r anda do$ru olsa bile, ileride yetersiz hale gelebilmektedir.
Yukanda krsacabeliriilen hususlar karqrsrndaiki iinemli sonucavanlmast
gereklidir. Birincisi, Kanunda sigorta siizleqmesinin tammr yaprlmamahdrr.
ikincisi iiflretide ayrrntrya girmeden, Borqlar Hukuku ilkelerine gdre genel bir
tamm yaprlmahdrr.Kanunda sigorta siizleqmesininhiiktimleri diizenlenmelidir.
B. Sigorta Siizlegmesinin Tammlanmasr Agrsrndan Yasal
Diizenlemelerde Durum:
1. Yabancr Hukuklarda
Sigortacrhkta ileri batr iilkelerinde sigorta s{izleqmesikanunlarrndaki
durum:
*
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a) Fransa: 1989 tarihli Sigortalar Kanunu'nda (Code des Assurances)
sigorta siizleqmesi tammr yaprlmamrq; nasrl kurulacaf,rna dair diizenleme
getirilmigtir. Og'retide de sigorta stizleqmesinin bir tamm yaprlmamrg, ozellikleri agrklanmrqtrrl.
b) isvigre: isvigre Sigorta Siizleqmesi Kanunu'nda sigorta stizleqmesinin tammr yaprlmamrq; nasrl kurulacaS ve hiiktimleri dtizenlenmiqtir. O[retide sigorta stizleqmesinin gegitli tammlan yaprlmrqtrr2. Bunlardan birine
grire sigorta stizleqmesi bir sigorba iliqkisinin kurulmasrm sailayan bir siizleqmedir. Bu krsa tamm qu qekilde agrklanmrqtrr: "Sigorta siizleqmesi,taraflardan birinin di!'erine bir para iidemesi karqrhfinda rizikonun gergekleqmesi sonucu olan malvarhfr edimini ifa ettiii ba$msrz bir siizleqmedir". Her
iki tammda da tinemli husus konusu sigorta olan bir siizlegme olmasrdrr. Bu
siizleqmenin ifasrnda sigorta denetimi kanunu ve sigorta sdzleqmesikanunu
hiikiimlerine giire rizikolarrn karqrlanmasr siiz konusu olacaktrr. Kanun
kimlerin sigorta siizleqmesi yapabilecep'ini diizenlemiqtir; sigorta siizleqmesinin kurulmasrna iligkin (ehliyet vs.) konularda genel hiikiimler uygulanacaktrrs.
Sigorta siizleqmesinin hukuki niteliii, siizlegmenin tam iki tarafh bir
siizleqme oldu!'u, sigortacr ve sigorta ettirenin haklar kazamp borg altrna
girdikleri, asrl edim ve yan edimlerin stiz konusu oldu!.u belirtilerek agrklanmaktadrr4. Sigorta Siizleqmesi Kanunu'na gtire sigorta scizleqmesininkurulmasrnda qekil qartr yoktur. Genellikle sigortacr yazrh bir icapta bulunur. Bunun istisnasr otomat sigortalandrr; miiqteriye (rizikonun tayini, himayenin
kapsamr, sigorta edimi, siiresi vs. bakrmrndan) iinemli sorular igeren basrh
icap formu verilir. Icapta bulunan genelde sigorta ettirendir; sigorbacrde[ildir. Bu teklifname doldurularak verilir.
Kanun icabrn baf'layrcr olduiu siireyi, Borglar Kanunu'ndan farkh ola(Art.
rak
I WG) diizenlemiqtir. Maddeye gtire stire 14 giiLndtir(Abs. 1). Hayat sigortalannda e!'er srhhi tetkik gerekiyorsa bu 4 haftadrr (Abs. 2). icabr
yapan sigortacrya daha lusa bir siire verebilir.
c) Abnanya: Sigorta Stizleqmesi Kanunu'nun 1. maddesi "sigorta sdzIeqmesinin igerifi" baghlr altrnda qu hiikiim yer almrqtrrs'."Zatar sigortalannda, sigortacr, rizikonun gerqekleqmesisonucunda sigorta ettirenin uiradr$ malvarhfr zaranm tazmin etmekle yiikiimliidtir. Hayat sigortalarrnda
ve kaza sigortalannda, sigortacr riziko gergeklegti[inde siizlegmede tayin
Y., Droit des Assurances 11. 6d. 2001 Paris, s. 184; Code des AssuLAMBERT - FAME
rances Article L Il2 - 2, - 3
2
3
4
5

MAITRER A., SchweizerischesPrivatversicherungsrecht, 2. Auflage, Bern 1986, s. 167
MAIIRER, (dn. 2) s. 183
IUAUR'ER, (dn. 2), s. 197
PROLLS - MAR'IIN, Versicherungsvertragsgesetz,25. Au{lage, Mtinchen 1992, s. 39
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edilen bir meblafir, kapital veya rant qeklinde iidemek veya kararlaqtrrrlan
bir edimi ifa etmekle yiikiimltidiir. Sigorta ettiren kararlaqtrnlan primi iidemekle yiiktimliidtir." Giirtildiiiti izere, bu bir tamm deiil, taraflann hak ve
borglalmn ifadesidir. Ogretiae sigortacrmn edimini daha isabetli bir gekilde ifade edilmesi gerektili ve bunun sadecepara tidemek deiil, siizleqmenin
yaprldrlr andan itibaren baqlayan ve devamh bir sigorta korumasr oldulu
agrklanacak qu tamm yaprlmrqtrr: "sigorta siizleqmesi, sigortacrmn sigorta
himayesini (riziko taqrma) ve sigorta ettirenin bir prim tjdeme borcunu iizerine aldrfa tam iki tarafh ve borg doiuran bir akittir'6"
d) Belgika: Belgika'da 1874 tarihli Kanunda verilen "sigorta bir akittir ki, bununla sigortacr, bir prim kargrhprnda sigortahmn beklenmeyen hal
veya miicbir sebepsonucunda ulradr[r zarantazmin eder." qeklindeki sigorta siizleqmesitammr, hig rafbet gdrmemiq ve gok eleqtirilmiqtirT- Bu nedenle ZS.S.ilgSZtarihli "Kara Sigortasr Siizleqmesi Kanunu"nun l'. maddesinde
"sigorta siizleqmesibir akittir ki, bir taraf, sigortacr, diper tarafa, sigorta ettirene, bir prim iidenmesi karqrhflnda siizleqmede tayin edilen muhtemel
bir olayrn gergeklegmemesihalinde, sdzleqmedegiisterilen edimi ifa etmeyi
taahhiit eder (sigortah veya lehdann gergekleqmesindemenfaati olan olay)"
qeklinde yeni bir tamm yaprlmrgtrrs.Aynt maddenin (F) bendinde sigortacrmn edimi gu qekilde ifade edilmiqtir: "sigortacr tarafrndan stizleqmenin icrasrnda temin edilecek olan bir miktar para veya hizmet". 1992 tarihli Kanun'da yer alan bu tammlar oldukga isabetlidir. Kanunun aym maddesinde
difer bazr tammlar yamnda (G) bendinde "zatat sigortasr" ve (H) bendinde
"qahrs sigortalarr" tammlan verilmiqtir. Buna giire zarar sigortasr "Sigortaci ediminin (veya himayesinin) muhtemel bir olayrn (riziko), bir gahsrn malvarhsnda zarar doiurmasrna baih olduiu sigortadrr."; qahrs sigortasr ise
,,sigorta edimi (veya himayesi) ve primin, bir qahsrn hayatrm, cismani tamamiyetini veya aile durumunu etkileyen muhtemel bir olaya (riziko) ba!'h olduiu sigortadrr."
Giiriildii!'ii iizere Belgika Kanununda sigortamn mahiyetine oldukqa
uygun tammlar yer almrqtrr.
2. Tiirk Hukukunda:
a) 1926 tarihli

ficaret

Kanunu

ve Yiiriirliikteki

T'TK'nda

1926 tarihli Ticaret Kanunu'nun sigorta hukukuna ait 13' fas[nda bulunan 932. maddesinde yer sigorta sOzleqmesitammr qdyledire: "Sigorta bir
akittir ki, bununla sigorta eden gahrs iicret mukabilinde bir kimsenin tayin
6
?
8
I

MOLLER, H., Versicherungsvertragsrecht, Wiesbaden 1971, s'16
FONTAINE M., Droit des Assurances, Bruxelles 1996' s. 96
Kanunun metni, yayrmlandrlr 20 Alustos 1992 tarihli Moniteut'den fotokopi ile ahnmrgtrr.
AIABEK Regat, Sigorta Hukuku, istanbul 1950, s. 1
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edilen ahvali fevkalade yahut esbabr miicbireden dolayr gerek dugar olacalr
zayratve hasaratrn tazmini, gerek bir yahut birkag kimsenin miiddeti hayatrna veya hayatrmn vakayi ve hadisatrna mtisteniden bir para itasrnr deruhte eyler."
Madde metnini aldr$mrz eserin yazan ATABEK, bu tammrn dolru olmadrprm qu qekilde agrklamrqtrr: "T.K.'nun 932 inci maddesi sigortayr tarif
ederken teknik esaslara istinat eden bir sigorta mukavelesinin ancak bu
vasfr haiz olabileceSini higbir qekilde iqaret etmemiq oldulu gibi, tehlike
mefhumuna da "ahvali fevkalade yahut esbabr mticbire" diye vasrflandrrmrq
ve bu suretle sigortahmn ihmal ve tedbirsizlili yiiziinden 3 iincii gahrslarrn
maruz kalabilecekleri zararlara karqr akid eylediii mali mesuliyet sigortalar gibi di!'er bazr nev'i sigortalara yer vermemiq giiztikmektedir.l0" Bu gtirtqe aynen katrlmaktayrm. Sigortamn teknik esaslanndan aynlmasr miimkiin deEildir. Sigorta bir riziko taqrma veya tehlike iqtirakill oldu!"una giire,
bunlann saflanmasr ancak sigortacrmn ediminde sigortamn teknik esaslarrna (rizikoya giire primin tespiti igin) yer verilmesi ile gergekleqebilir. Bu
nedenle de Kanunda sigorta stizleqmesinin tammrn yaprlmasr zordur. Kanundaki tammda "riziko" da gok hatah olarak ifade edilmiqtir.
TTK m. 1263 hiikmtinde sigorta siizlegmesi "Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacr bir prim karqrhlrnda di!'er bir kimsenin para ile dlgtilebilir
bir menfaatini halele ugratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkag kimsenin hayat miiddetleri sebebiyle veya hayatlannda meydana gelen belli bir takrm hadise dolayrsryla bir para iidemeyi veya sair edalarda bulunmayr iizerine ahr."
Madde metninde gtirdldii[ti izere, iinceki kanun htikmiindeki isabetsizlikler tam olarak dtizeltilmemiqtir. Madde gerekgesitt6sl2 yaprlan agrklama
ile uyumlu de[ildir. Zira sigortacrhk teknifi, iizellikle sigortacrmn ediminde
rol oynar. Sigortacrmn edimi sadecebir para tidemesi olarak kabul edilirse,
bunda sigortacrhk tekniii yer almazl3. Sigortacrmn edimine "sigorta himayesi" veya "riziko taqtma" denmelidir. Yani sigortacr, sigorta ettirenin rnaruz
bulundufu rizikolann ekonomik sonuglanm iizerine alrr.
Maddedeki tamm eski Kanunda oldufu gibi, sorumluluk sigortasrnr
kapsamamaktadrr. Bunun sebebi "menfaat" kavramrmn yanhq kullamlmasrdrr. Sigorta hukukunda "menfaat", bir aktif ile bir qahrs arasrndaki deper
10 ATABEK, (dn. 9), s. B
11 Bu konuda bilg:i iqin bkz. KENDEE RayegAn,Ttirkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 8. Basr,
istanbul 2005, s. 2, 3.
12 T"IKnun 1263. maddesinin gerekgesi "Yiirtirliikte olan Kanunun 932 inci maddesinde sigorta s6zleqmesihakkrnda yaprlan tarif, modern sigorta teknifl{ne ve memleketimizde de
kabul olunan murakabe sistemine uymadrgr igin kanunun uygulanma sahasrna miinhasrr
kalmak iizere yeni bir tarif yaprlmrqtrr.' qeklindedir.
13 Madde hiikmiintin isabetsizlikleri hakhnda bilgi igin bkz. I(ENDER, (dn. 11), s. 114 - 117
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iliqkisidir. Sorumluluk sigortasr ise bir pasif sigortasrdrr. Diler bir ifade ile
sigorta ettirenin malvarhlrnda rizikonun gergekleqmesi sonucunda ortaya
grkacak bir pasifi (borg) sigortacr iistlenecektirla.
Sigorta stizleqmesi tam iki taraflr bir siizleqmedir. Sigortacmrn edimi
siizleqme ile baqlamaktadrr; devamh bir edimdir. Riziko gerqekleqtili anda
edim dinamik hale gelir ve rizikonun ekonomik sonuglan (kayrplarr) sigortacr tarafindan karqrlamr. TTK m. 1263 htikmtinde yaprlan tamm sigortacrmn bu edimini igermemektedir. Sigortaclnrn edimi, basit bir ifade ile, sbzleqme yaprlmasrndan ve sorumlululun baqlamasrndan itibaren her an, riziko
gergekleqtili takdirde bunun ekonomik sonuglanm giderecek durumda olmasrdrr. Difer bir ifade ile, sigorta ettirene ait olan rizikoyu iizerine almasr
ve bunun iqin gerekli "rizikolarrn dagtrlmasr" ilkesini gergekleqtirecek iqlem ve hesaplan yapmastdrr. Ancak bu qekilde riziko gerqekleqtilinde onun
ekonomik sonuglalm giderme, yani edimini tamamlama imkdmna sahip
olacaktrr. Biittin bunlar gdsteriyor ki, TTKnun 1263. maddesinde yer alan
sigorta siizleqmesitammr doiru deiildir. Sigortacrmn ediminin tammr kolay
delildir. Bu nedenle ya genel bir tamm verilmeli veya Kanunda siizleqmenin
tammr yaprlmamah, bu doktrine brrakrlmahdrr.
b) TTK Tasarrsrnda Sigorta Siizlegmesi Tanrmr:
Tasarrmn 140L.maddesinde"sigorta sdzleqmesi- temel kavramlar - tamm" baqhklan altrnda sigorta scizleqmesi"sigorta tiyle bir siizleqmedir ki,
bununla sigortacr bir prim karqrhsnda, bir kimsenin para ile iilEiilebilir bir
menfaatini zarara ulratan tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi hAlinde
bunu tazmin etmeyi ya da bir veya bir kag kimsenin hayat siireleri sebebiyle ya da hayatlannda gergeklegenbaztolaylar dolayrsrylabir para ddemeyi
veya diSer edimlerde bulunmayr yiikiimlenir." qeklinde tammlanmrqtrr. Bu
tamm trx *. 1263 htikmiinde yer alan tammdan gok daha hatahdrr. Yiiriirli.ikteki TTI(nda zarar sigortasr krsmr igin olan tamm hig olmazsa aktif
zarar sigortalan bakrmrndan do["rudur. Tasan hiikmtinde ise, pek qok hata
olduiu giirtilmektedir. Tasarrmn 1401-.maddesinde yer alan "menfaatin zarar u!-ratrlmasr" ifadesi dogru degildir; zara\ menfaat gibi temel kawamlar
yanhq kullamlmrqtrr. Menfaat kelimesi, sigorta hukukunda bir aktif ile bir
qahos-arasrndakideSer iliqkisini ifade etmektedir. Bir aktif iizerinde birden
gok menfaat olabilir; sigortamn konusu aktif de[il, aktife iliqkin menfaattir.
Zuu, ise, Borglar Hukuku kawamrdr ve malvarhlrnda iradi olmayan azal'
mayr - eksilmeyi ifade eder. $u hale giire, "menfaatin zatata uSratrlmasr"
ifadesi aqrklanan bu temel kawamlara aykrndrr. Menfaat ihlAl edilebilir;
bunun sonucunda zarar dofabilir. Stiz konusu temel kawamlar do!-ru bir 9e14 Eski Ticaret Kanunu'nun 932. maddesi, Bozet'in kitabrnda (Sigorta Hukuku, Ankara 1965'
s. 94) eleqtirilmiq; ancak TTK m. 1263 hiikmtinde yer alan tammda, tjnceki tammdaki biittin hatalann diizeltilmiq oldulu giirtqii ifade edilmiqtir'
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kilde anlaqrlmadr[rndan, Tasarrmn 1401. maddesinin t. frkrasrnda yer alan
sigorta siizleqmesi tammrnda "menfaatin zarata uiratrlmasr" gibi gok hatah bir ifade kullamlmrqtrr.
Tasarrmn sigorta stizleqmesitammrnda menfaatten siiz edildifine gdre,
bu tamm sadece aktif zarar sigortalarrm kapsamaktadrr; pasif zarar sigortalan bu tamm kapsamrnda de[{ldir. Dolayrsryla tamm bu bakrmdan eksik
ve hatahdrrls.
T'TKTasansrmn 1401. maddesinin 1. frkrasrndaki tammda hayat sigortasr igin kullamlan "... bir kag kimsenin hayat stireleri sebebiyle ya da hayatlarrnda gerqekleqenbazr olaylar..." ifadesi de son derece hatahdrr. Burada"baztolaylar" ifadesi ile hangi olaylarrn kastedildifli belirsizdir. Biiyle bir
ifadenin Kanunda yer almrq olmasr vahim bir hatadrr. Ytiriirltikteki
TTK'nun 1263. maddesinde "belli bir tahrm olaylar" ifadesi kullamlmrgtrr ve
doirusu da budur. Tasanmn 1401-.maddesinde "belli" kelimesi atrhnca ifade anlamsrz ve hatah bir hale gelmiqtir.
Sigorta sdzleqmesinin tammrndaki zorluklar nedeniyle, TTK'nda tamm
yaprlmamasr gok isabetli olur. Kanunda sigorta siizleqmesihin iizellikleri ve
hiiktimleri diizenlenmelidir. Burada bir hususun da belirtilmesi gerekir.
TTK m. 1263 hiikmiindeki sigorta s<izleqmesitammrmn hatah ve eksik olduiu yrllardan beri benim kitabrmda (Tiirkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, 8.
Basr, istanbul 2005) gerekgeleri ile agrklandrlr halde Tasanyr hazrrlayanlar
rsrarla, bunlan giiz iintinde tutmayarak daha kiitii bir hiikiim kaleme almrqIardrr.
rr. sicoRTA sOzLE$MEsiNiN

KTTRI LMAST

Sigorta siizleqmesi, Borglar Hukukundaki esaslara gdre icap ve kabul
ile in'ikad eder. Genel olarak kanunlarda siizlegmenin kurulmasrnda bir qekil qartr aranmamrqtrr. Ancak ispat bakrmrndan polige veya bagka bir yazrfi
delil kabul edilmigtir. A.qa$da tince sigortacrhkta ileri bazr batr iilkelerinin
hukuklannda ve Tiirk hukukundaki durum incelenerek agrklanmrqtrr.
^{. Yabacr Hukuklarda
1. Fransa'da:
Sigorta Stizleqmesinin yaprlmasr konusundaki Kanun (Code des Assurances, Art. L t1'z - 2) htikmii gtiyle agrklanmrqtrrl6: Sigorta qirketi, sigorta
yaptrrmak isteyene bir bilgi formu verir; bu matbu belgede sigortalanacak
rizikonun konusu hakhrnda sigortacrya frkir verecek sorular bulunur. Ancak
1 5 Sigorta sdzlegmesinin Tasandaki tammr, Sigorta Hukuku Dergisinin "Tiirk Ticaret Kanu-

nu Taslafl"na tahsis edilen iizel sayrsrnda (2005) yer alan delerlendirmelerde ile eleqtirilmiq; iizellikle sorumluluk sigortasrm kapsamadrf'r belirtilmigtir'
16 LAMBERT- IAME,
(dn. 1), s. 184 - 185
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bu formun sigorta ettiren tarafrndan doldurularak sigortacrya verilmesi tara{lar igin baplayrcr depildir. Sigortacr bu qekilde belirledi$ rizikoyu sigorta
etmek isterse, buna giire poligeyi diizenler, imzalat ve imza etmesi igin sigorta ettirene verir veya gtinderir. Polige, siizleqmenin ispat qartrdrr; ancak
Jigorta himayesinin hangi anda baqlayacalr polige iizerine yazrlaca[rndan,
stizleqmenin esash unsurunu teqkil eder. Kanunun L. 112 3 maddesinin 1.
frkrasrna giire sigorta siizleqmesinin Fransrzca ve okunakh qekilde yazrh olmasr gerekir.
2. isvigre'de:
isvigre Sigorta StizleqmesiKanunu'nda (WG) sigorta siizleqmesinin kurulmasr konusunda qu agrklamalar yaprlmaktadrrl?: Kimlerin sigorta siizleqmesi yapabilece!'i diizenlenmemigtir; genel hiikiimlerin uygulanacaEr kasigorta siizleqmesi Kanunu'na giire siizleqmenin kurulmasrnurl
"aimiqtir.
da genel hiikiimLrde tingiiriilenlerden farkh bir gegerlilik qartr yoktur' sigor|u", miiqteriye rizikonun tayinine, himayenin kapsamrna, sigorta edimiie, stiresinl ve diSer iinemli hususlara iliqkin sorular igeren yazrh bir icap
formu verir. sigorta ettirmek isteyen kimse bu formu doldurarak sigortacr(isya verir; biiylece icap genellikle sigorta ettirmek isteyen kimseden gelir
Borqlar
siireyi,
oldu!'u
ii"rru.r otomat sigortalarrdrr). Kanun icabrn baplayrcr
Kanunundan farkh olarak 1. maddenin 1. frkrasrnda 14 giin olarak diizenlemiqtir. Hayat sigortasrnda efer bir safhk incelemesi gerekli ise 4 haftadrr.
icabr yapan kimse, sigortacrya daha krsa bir siire verebilir. Sigortacrmn
ve
icabr kabul etmesi ile akit kurulur. Siizleqmenin tamam olmasr igin icap
olduiu
bailayrcr
icabrn
efer
Kabul
gerekir.
kabuliin birbirine uygun olmasr
stizleqmekurulmaz; icabr yapan serbest kalrr'
siire sonuna kadar 9"l-"6",
Kabul igin herhangi bi" g"g"tlilik qartr yoktur: sdzlii, telefon ile vs' olabilir'
kabul
Sigortacr, icaba karqrhk poiigeyi diizenleyip verirse, bu aynl zamanda
qartr
degilun-surunu teqkil eder. Normal olarak polige siizleqmenin srhhat
dir. Kanunun 12. maddesinin 1. frkrasrna giire, sigortacr poligeyi diizenleyip
verdili halde iinceden bir sigorta stizleqmesinin yaprlmrg oldu[u anlaqrlrr.
grbi'
Ancak polige sigortacr tarafrndan kabul beyam yerine verilebilecegi
redicap yerirrei" .,r""ituUitir. Sigortacrmn sessiz kalmasr sdzleqmeyapmayr
dettilini gdsterir.
3. AlmanYa'da:
ve
Alman Hukukunda sigorta siizleqmesi, genel hiikiimlere gtire icap
dolformunun
kabul ile yaprlmaktadrr. sigortacrhkta mtiteamel olan, soru
kadurulmasr ile sigorta ettirenin icapta bulunmasrdrr. sigorta qirketi bunu
icap
yeni bir
bul eder. Ancak sigortacr kabul ederken deliqiktik yaparsa, bu

L7 nIAURBR, (dn. 2), s. L67, L94, L97
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teqkil eder; ancak yaprlan defiqiklik agrkga sigorta ettirenin lehine ise kabulii aranmazls. Sigortacrnn kabulii iqin stire Kanunun 81. maddesine giire yangln sigortasrnda 2 haftadrr. icabrn baplayrcr oldu!'u siire igin Kanunda ve stizleqmedehiikiim yoksa, bu stire genel hiiktimlere gtire tayin edilirle.
4. Belgika'da:
Belgika hukukunda 1992 tarihli "Kara Sigortasr Siizlegmesi Kanunu"nun 1. maddesinin A - N bentlerinde sigorta stizleqmesi, sigortah, lehd,ar, zarar gdren gahrs, prim, sigortaclnln edimi, zarar sigortasr, gahrs sigortasr, sigorta teklifnamesi, polige gibi temel kawamlar tammlanmrqtrr2o. Kanunun 4. maddesinde, sigorta stizleqmesinin nasrl yaprldrfr dtizenlenmiqtir.
"Sigorta teklifnamesi, sigortacr ve sigorta ettiren adayr igin baflayrcr de[ildir. Sigorta ettirenin verdili teklifname i.izerine sigortacr 30 giin iginde herhangi bir beyanda bulunmazsa, siizleqmeyapmaya mecbur kahr; aksi halde
tazminat iidemekle ytiktimlii olur. "
Sigorta ettiren tarafindan verilecek olan teklifnarrie ise, 1. maddenin L
bendinde qtiyle tammlanmrgtrr: "Sigorta teklifnamesi, sigortacr tarafrndan
diizenlenen sigortacryr yaprlacak sigorta stizleqmesinin nitelifi ve rizikonun
deferlendirilmesi bakrmrndan aydrnlatacak hususlara ait sorulan igeren ve
sigorta ettiren tarafrndan doldurulacak bir formdur."
4. maddenin 1. fikrasrnda ilk ciimle, sigorta teklifnamesinin taraflan
baplimayacafr hiikmtinii koyduS'una gtire sigorta ettiren 30 giin beklemek
zorunda delildir. Sigortacr da bu siirede sigorta siizleqmesi yapmak igin
icapta bulunabilir veya srizleqmeyapmayacalrm bildirebilir. Higbir beyanda
bulunmaz ise, siizleqmeyi yapmak zorunda kalacaktrr. Bu htikiim Belgika
hukukunda gok iinemli bir sigorta hukukgusu tarafrndan gok eleqtirilmiq; 30
giin sonra sdzleqmenin hangi qartlarla yaprlaca$, yaprlmaz ise tazminatrn
nasrl hesaplanacaS, 30 giin gegtikten sonra siizleqmeyr yaparsa ne olacaS
gibi gdztimii giig sorunlarrn ortaya grkabilecefi ifade edilmigtirzr. Uygulamada da bu hiikmiin uygulanacalr halin hemen hig ortaya grkmadrS gtirtilmiiqtiir.
B. Tiirk Hukukunda
1. Ttirk ficaret

Kanunu'nda

Ti.irk'licaret Kanunu'nda sigorta sOzleqmesininyaprlmasr konusunda
herhangi bir htikrim yoktur; hiqbir qekle tabi tutulmamrgtrr. Sigorta sozleq18 M6LLER, (dn. 6), s. 62,68
ts pnOLLs - MARTTN, (dn. b) s. 89
20 "La Loi du 25 fuin 1.992,Le Contrat d'Assurance Terrestre'Kanun 20.8.1992 tarihli Moniteuy'de yayrmlanmrq; madde metinleri buradan fotokopi yoluyla almmrgtrr.
21 FoNTATNE, (dn. ?), s. 118
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mesi Borglar Kanunu'ndaki esaslara giire icap ve kabul ile in'ikad eder' Uygulamada genellikle sigorta ettiren icapta bulundu!'u giirtilmekte ise de, aksi de stiz konusu olabilir; bazr hallerde sigortacr da icapta bulunabilir' Sigorta yaptrrmak isteyene gok defa sigorta konusu ve rizikonun tayini igin get"iti iltgit"rin ahnmasrm saflayan teklifnamedeki sorulann cevaplanarak
verilmes--iicap teqkil eder. Sigortacrnn kabul beyam gerekir' Sigortacr kabul
beyam yerine poiiqeyi diizenleyip verir ve bununla akit tamam olur' Otomat
sijortasrnda sigorta konusunun gok kapsamh oldulu bazr hallerde icap sigo:rtacrda.,gelmekte ve bunun sigorta ettiren tarafrndan kabulii gerekmekIedir. Sigorta s6zlegmesinin kurulmasrnda icap ve kabultin Borglar Kanunu,ndaki esaslara uygun olmasr gerekir. Sigorta siizleqmesinin yaprlmasrnda kanundan doian iki yiiktimliiliik siiz konusudur. Birincisi, yaprlan siizleqmenin ait olduEu sigorta dahna ait genel qartlann siizlegmeye eklenmesidir. ikincisi ise, poligenin diizenlenmesinde TIK m. 1266 hiikmtinde belirtilen hususlann poligeye yazrlmasrdrr. Polige normal olarak sigorta siizleqmesinin gegerlilik qartr defildir; ancak sigortacr kabul beyam yerine polige
diizenleyip verdifinde polige akdin tamam olmasrm saflar'
2. TTK Tasansrnda
T'IK Tasansrnda sigorta siizleqmesinin yaprlmasr hakkrnda bazr gaip
hiiktimler konmuqtur. $-iiyle ki: Tasanmn ilk qeklinde "stizleqmenin kurulmasr slrastnda susma" baqh[rm taqryan 1383. maddenin 1. frkrasr hiikmii
itiba"siizleqmenin kurulmasrna iliqkin teklifname, teklifname tarihinden
ren otuz gtin iginde reddedilmemigse, sigorta siizleqmesi kurulmuq sayrlrr'"
Tasanda yaprlan bazr deiiqiklikler sonucunda 1383. madde 1405. madde
olarak yer almrq ve qu Eekle getirilmiqtir:
,,sigortacr ile sigorta yapmak isteyen kiginin sdzlegmenin yaprlmasrna
iliqkin verdi[i teklifname tarihinden itibaren 30 gi.ln iginde reddedilmemiqse sigorta sdzleqmesikurulmuq sayrhr."
Bu madde hiikmii, gok isabetsiz ve yanhqtrr. ilk qeklinde teklifnamenin
kimin tarafindan verildili belli de!'-iliken, deliqik metinde bu giisterilmiqtir.
Ancak bu gekilde bir siizleqmenin kurulmasr qu bakrmlardan doiru de$ldir.
Birincisi, madde metnine giire, teklifname siizleqmenin icap unsurunu, karqr tarafrn 30 giiniin sonuna kadar susmasl da kabul unsurunu teqkil edecekil.. i..p ve kabolti,r, Borglar Hukuku esasla'na uygun olmadan bir stizleqmenin in'ikadr mrimkiin olmaz. Bdyle olunca otuz gtiniin sonunda siizleqme
hangi qartlara giire kurulmuq olacaktrr. Teklifnamede sozleqmenin biitiin
(icabr yaunsurlan var mrdrr? ikicisi, bu hiiktimde teklifnameyi veren
".url,
pan) 30 giin bekleyecektir; icabrn baflayrcr oldufiu stire budur. Yani karqr tarafa kabul igin 30 gtinliik siire verilmig olmaktadrr. Bu yanhqtrr; sigorta siizleqmesinin miimkiin olan en krsa zamanda kurulmasr sigortacrhfrn temel
kurahdrr. Burada sigortacr 29. giin teklifr reddedebilecektir' Sigorta huku-
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kunda susma ile stizleqmenin kurulmasr higbir iilkede yoktur. Bu kadar
isabetsiz ve sigorta siizleqmesi hukuku esaslanna aykrn ve yanhg bir hiikmtin
nereden ahndrlr merak konusudur. bB9 sayrh KHK22 ite algiqik sigorta
Murakabe Kanunu'nun 28. maddesinin 6. frkrasrnda hayat sitortasr igin
iingiirtilmiiqttir. Amlan hiikme giire "Hayat sigortalanr," itiqtin s6zlegmelerin
yaprlmasrna dair teklifnamenin sigorta girketine ulagtr[r tarihten
itibaren
30 grin iginde sigorta girketi tarafrndan reddedilmemesi halinde sigorta s6zlegmesi yaprlmrq olur." Bu htiktim tarafimdan eleqtirilmiq ve yanhqlarr giisterilmigtir2s; her qeyden iince, bir sigorta siizlegmesinin kurulmasrmn sigor_
ta denetim kanununda diizenlenemeyeceii, gekil bakrmrndan da Borglar
Kanunu ve sigortacrh[rn gereklerine aykrn oldulu ayrrntrh olarak agrklanmrgtrr. Bu yazrmn hazrrlanmasrnda yaprlan gahgmada, stiz konusu hiikme
benzer bir htikmiin 1g92 tarihli Belgika Kara s-igortasr Sdzlegmesi Kanu_
nu'nda bulundusu giirtilmtiqtiir. TTK Tasarrsrmn 140b. maddesindeki
dtizenlemede Belgika kanunu iirnek ahnmrg ise, Lgg2 tarihli Belgika kanunun_
daki htikmtin iyi anlaqrlmadan aktanldr[rm belirtmek gerekir.
$iiyle ki: yukarrda II.B.4. paragrafta agrklandrlr izere,siiz konusu K"rro.ro.4. maddesi hiikmii "sigorta teklifnamesi, sigortacr ve sigorta ettiren adayr igin bailayrcr degildir. sigorta ettiren verdiii teklifname tizerine sigortacr Bogiin
ilin_
de herhangi bir beyanda bulunmazsa, sdzleqmey"p-uy" mecbur klhr; aksi halde tazminat iidemekle yiikiimlti olur." geklinaeair. Gtirtildiiiii tizere
bu
hiikrimde teklifnamenin bailayrcr olmadr[r agrkga belirtilmiqtir. Diper yandan Belgika hukukunda bu hiikmrin son derece isabetsiz oldlpu ve uygula_
mada sorunlara sebebiyet vereceii agrklanmrqtrr24.Tasan trtit<mti sigorta
Hukuk Dergisi'nin "Ttirk ricaret Kanunu Taslalr,,na ay'lan tizel sayrsrnda
(2005) eleqtirilmig ve Taslaktan grkarrlmasr tinerilmiqtir:
OMAd, ,.teklifoamenin baflayrcr oldulu 30 gtinliik siirenin uzun olduiunu, himaye arayan
qisorta ettireni fazlaca bir stire korumasrz brraktr[nm,, ifade etmiqtirzs.
UNAN, "Tasanmn 140b. maddesi htikmiiniin gok hatah bir tercih igerdifini, susma yoluyla sdzlegmeakdedilebilmesinin uygun bir giiziim otmadrgrm,
briyle bir dtizenlemeye gerek olmadrfrm, stirenin baqlanglt, olarak teklifname tarihinin esas ahnmasrnrn da hatah olduf.unu, sigortacrya teklifin
ulaqtr[r tarihin esas ahnmasr gerektiiini" belirtmigtir2G. Mnnrigizz, ,,sigorta
Mu_
22 RG.22.6.L994- 21968
23 TGNDER, (dn. 11),s. 121
24 FoNTATNE, (dn. z), s. 1l3
z5 oueG Merih Kemal, Trirk Ticaret
Kanunu Tasansrmn Sigorta Hukukuna iligkin e. Kitabrnrn Genel Hiikrimler il'e Zatar Sigortalanna itiqLltt Hiikillerinin
ozet De[erlendirilmesi, Sigorta Hukuk Dergisi, yrl 200b, 6zel Sayr 1, s. 29 vd., 30.
z0 urvaN samim, Ttirk Ticaret Kanunu
Tasla[r'mn "sigorta Hukukuo Baqhkh Altrncr Kitabr
Hakkrnda Dtigiinceler, sigorta Hukuk Dergisi, vtt zoos, ozel sayr r, s. ios
vd., 114, 118.
27 MEMi$ Tekin, Ttirk ficaret
Kanunu Tasansrmn Sigorta Hukukuna iliqkin 6. Kitabrnrn
Genel Hiikiimlerinin ozet Deierlendirilmesi, sigorta Hukuk Dergisi, yrl
doos, ora s"n i,
s. 88 vd.. 92.
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rakabe Kanunu'nda sadecehayat sigortalan iqin getirilmig olan bu dtizenlemenin bazr farkhhklarla genel hiikiim haline getirilmesinde 30 giinliik bekIeme siiresi ting6riiliirkensigorta ettiren kimsenin teklifnamesi ile bafih kaolhrken sigortacrmn bu siine zarfi.nda bekleme ya da susma hakkrna sahip
bekleme
dupunun giiz ardr edildipini, ticari hayatta lcsa bir siire olmayan
zostiiesi iginde sigorta ettirenin sigorta himayesi elde edemedenbeklemek
gerunda brrakrldrsm, bu qekilde bir siireden ziyade sorunun gdziimiiniin
diinel htikiimlere brrakrlmu"r*., isabetli olduiunu"; METEZADE2s ise, "bu
tagibi
stire
bir
otuz
sigortalarda
siireli
krsa
zenlemenin isabetli olmadr$m,
belirtmiqtir.
ile
bafdaqmadr$m"
mrunasrnln bu sigortalann mahiyeti
Tasarrmn son geklinde 1405. madde olarak yer alan diizenlemeye iliqkin deferlendirmemde "teklifname" ile kastedilenin agrk olmadr[rm; ancak,
sonubelirli bir siirede reddedilmemesine sdzleqmenin kuruImuq sayrlacaS
olan
zorunlu
bulunmasr
stizlegmede
her
cu baflandrsna giire, teklifnamenin
sonusiirenin
bir
belirli
oldupunu;
"icap;qartl*tou ttttip olmasrmn zorunlu
zorunlu
,ru i.udut reddedilmemesinin de, yine her stizleqmede bulunmasr
gtinliik
30
gtire,
icaba
olan "kabul" iradesi (zrmni kabul) olabilecep'ini;buna
teklifnameyanhq
gldulunu'
bafflayrcr siine tamnmrq oldufunu, bunun gok
,'iJ("gu" icap ise) verildipi tarihten itibaren 30 giin beklenece[ini, dolayrsryIa icabr yrp"-n bu siirelginde icabr ile bafh kalacaSm, sigorta siizlegmesi
kavuqteklifinin Gcap)kabul edilip edilmedilinin en lusa zamanda aqrkhpa
kesinlikmasr gerekti$ni, bu nedenL, 1405. maddenin 1. frkrasr hiikmiintin
stizleqle tasiaktan lrkanlmasr gerektipini, uygulamacrlaln, bugiin sigorta
beolmadr$m
konusu
stiz
de
verilmesinin
meleri yaprlrrken bir teklifname
Hukukugibi
Borglar
siizleqme
her
de
yan ettlHerini, sigorta siizleqmesinin
bu
nun temel esaslanna gtire iCm ve KABIIL ile kurulacaprm, Tasla$n
temel
hukukunun
siizleqme
hiikmtiniin, sadece slgo*a Hukukunun de[il,
drkawamlanna da ayktn oldufunu" ifade etmiqtim2g. Belirtilen hususlar
grkarmaktadrr'
qrnda siiz konusu i.r"r, hiikmii iki iinemli sakrnca ortaya
iirincisi, maddenin baqh[r her ne kadar "sdzleqmenin kurulmasr srrasrnda
(susma qeklinde bir kasusma,,ise de, maddede sigorta sdzleqmesinin nasrl
siizbut ile) kurulaca$na iliqkin bir hiikiim konmuqtur. Bu durum, sigorta
Ieqmesinin sadece lu qet<itaemi kurulaca$ sorusunu akla getirmektedir'
Herhalde b6yle de['ildir; bu husus dahi maddenin Tasandan grkarrlmasrm
gerektiren yeterli bir sebePtir.
ikincisi, Tasanmn 1405. madde hiikmiiniin, "aydrnlatma yiikiimltiliifii"
Bu madbaqhflrmtaqryan L423.maddesiile nasrl basdaqacalrda belirsizdir.
denin metni qtiYledir:
Ilgili GbZihni, Tiirk Ticaret Kanunu TasansrAltrncr Kitap Birinci Krsrm ile
1, s. 35 vd., 38'
Sayr
Ozel
2005,
Yrl
Dergisi,
Hukuk
Sigorta
(Genel
Hiiktimler),
riiqler
i]igkin HiikiimleKENDER RayegAn,Ttirk Ticaret Kanunu Taslafr.'mn Sigorta Hukukuna
7 vd'' 9' 10'
1'
s'
Sayr
Ozel
2005,
YrI
ri Hakkrnda iti9tin""ler, Sigorta Hukuk Dergisi,
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"(1) Sigortacr ve acentesi sigorta siizlegmesinin kurulmasrndan dnce,yaprlacak stizlegmeyeiliqkin ttim iinemli bilgileri, sigortahmn haklarrm, Borglar Kanununun 107 nci maddesinin uygulanmasr iingiirtilmtigse bunu, sigorta ettirene yazrh olarak bildirir; aynca, poligeden baSmsrz olarak siizleqme
siiresince, sigorta iliqkisi bakrmrndan tinemli sayrlabilecek olaylan ve geliqmeleri sigortahya yazrh olarak agrklar.
(2) Aydrnlatma agrklamasrmn verilmemesi h6.linde, sigorta ettiren, siizleqmenin kurulmasrna ondiirt gtin iginde itiraz etmemigse, siizleqme poligede yazrh qartlarla kurulmug olur. Aydrnlatma agrklamasrrun verildi[inin ispatr sigortacrya aittir.
(3) Hazine Mtisteqarhlr, geqitli iilkelerin ve iizellikle Avrupa Birliii'nin
diizenlemelerini dikkate alarak, tiiketiciyi aydrnlatma agrklamasrmn qeklini ve igeri!-ini belirler."
Bu maddede yazrlartlann ne zaman sdz konusu olaca[r agrk def'ildir.
Ancak maddedeki noksanhklar bir tarafa brraluldrlrnda, sigortacr, aydrnlatma ytikiimliiltigtinti yukarda incelenen 1405. maddeye giire sigorta siizleqmesinin kurulmasrnda ne zaman ve nasrl yerine getirecektir. Bu iki madde
hem hatahdrr, hem de birbiri ile uyugmamaktadrr.
Sonug olarak 1405. maddenin yukanda agrklanan hatalar ve tutarsrzhklar nedeniyle Tasandan grkanlmasr zorunludur. Uygulamada bu qekilde
sigorta srizleqmesihigbir zamarr kurulmaz; zira sigortacrhk ilke ve ihtiyaglanna aykrndrr.

