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YENİ T.TİCARET KANUNU’NDA YER ALMAMASI GEREKEN
SİGORTA HÜKÜMLERİ
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Yazının özeti:
1- Zorunlu sigortalar, ticari değil, sosyal niteliklidir. Ticaret Kanunu’nda yer almaması
gerekir. Bu nedenle 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Zorunlu Sorumluluk
Sigortaları” başlığı altındaki 1483-1486.maddeleri yasadan çıkarılmalıdır.
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2- Özellikle 1484.maddenin 3.fıkrasındaki “Zarar,sosyal güvenlik kurumları tarafından
karşılandığı ölçüde sigortacının sorumluluğu sona erer” hükmü, 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun 55.maddesine aykırılık oluşturmaktadır.
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1- Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, Yeni Borçlar Kanunu 55.maddesine aykırı
1484. maddesi hakkında
Zorunlu sigortalar ticari nitelik taşımayıp, sosyal risk ilkesinin bir gereği ve kamusal
nitelikli olmalarına karşın, ne gereği varsa, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun sigorta hükümleri
arasına konulmuş; böylece 2918 sayılı KTK’nun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun,
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun zorunlu sigortalara ilişkin hükümlerine aykırı bir durum
yaratıldığı gibi, söz konusu Yasa’nın 1484.maddesinin 3.fıkrasına konulan bir hükümle Yeni
Borçlar Kanunu’nun 55.maddesini (sigorta ödemeleri yönünden) etkisiz kılacak bir durum
ortaya çıkmıştır.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 1484.maddesi 3.fıkrası da şöyle:
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Madde:1484,fıkra:3-Zarar,sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde
sigortacının sorumluluğu sona erer” denilmiştir.
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Eğer yasalar yürürlüğe girinceye kadar bu madde değiştirilmezse, şunların olacağını
söyleyebiliriz:
a) Sigorta Şirketleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu 1484. maddesi 3.fıkrasının, Borçlar
Kanunu karşısında daha özel hüküm olduğunu ileri sürerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
yalnız rücua tabi olanlarını değil, ölüm ve maluliyet dalından bağlanan gelirleri dahi ileri
sürerek tazminat ödemelerini reddedeceklerdir.
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b) Şimdi dedikleri gibi, “Sosyal Güvenlik Kurumu gelir bağlamıştır, bakım ihtiyacı
kalmamıştır” diyerek ve yasa hükmüne dayanarak tazminat ödemelerine büsbütün son
vereceklerdir.
c) Böylece, yabancı sigorta şirketleri, Türkiye gibi bir kazanç cennetinde malı alıp
götürecekler, olanlar zavallı halkımıza olacaktır. Bunu yasa tasarısını hazırlayanların
düşünmemiş olmaları kaygı vericidir.
2- Yeni T.Ticaret Kanunu’ndan “zorunlu sigorta” hükümleri çıkarılmalıdır.

Yukardaki sakıncalı hükmün dışında, zorunlu sigortaların “genel şartları” yeni
Ticaret Yasası’nda yer almış gibidir. Oysa sigorta “genel şartları”, genel işlem şartı
niteliğindedir ve yasalara aykırı hükümlerinin geçersizliğinin sürekli denetlenmesi gerekir.

Burada da yeni Borçlar Kanunu ile yeni Ticaret Kanunu arasında bir çelişki
yaratılmıştır. Hukukumzda önemli bir yenilik olan, çığır açacak nitelikteki yeni Borçlar
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Kanunu’nun 20-26 maddelerinde yer alan “genel işlem şartları” ile yeni Ticaret Kanunu’nun
sigorta hükümleri karşısında etkisiz kalacaktır.
Hele, yeni Ticaret Kanunu’nun “zamanaşımı” ile ilgili 1482. maddesindeki
“Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itibaren beş yılda
zamanaşımına uğrar” hükmünün, 2918 sayılı KTK’nun 109/2.maddesiyle ve 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Yasası’nın 24/2.maddesiyle nasıl bağdaştırılacağını merak ediyoruz. Bu da
bir kargaşa yaratacaktır.
Bütün bu nedenlerle diyoruz ki, yeni Ticaret Yasası yürürlüğe girmeden “zorunlu
sigortalarla” ilgili maddeler yasadan çıkarılmalıdır.

