
TEKNE POL‹ÇES‹ GENEL fiARTLARI (Gemi veya di¤er deniz ve göl araçlar› için)

A. Sigortan›n Kapsam›
A.1. Sigortan›n Konusu
Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya di¤er deniz ve göl araçlar› ya da bunlara iliflkin
di¤er sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabilece¤i rizikolar›, poliçede belirlenen koflullara ba¤l›
olarak güvence alt›na al›r.
Bu maddede yer alan “gemi veya di¤er deniz ve göl araçlar›” terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar.
Ancak sigortac› kabul etti¤i taktirde, ahflap veya beton yahut bunlar›n kar›fl›m›ndan yap›lm›fl tekneler,
yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorlar›, bal›kç› gemi ve tekneleri, römorkör,
duba, flat ve layterler, yüzer havuz, flahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz
ve göl araçlar› “gemi veya di¤er deniz ve göl araçlar›” terimi kapsam›nda say›l›r.
A.2. S›n›f (klas) Belgesi
Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, sigorta konusu gemi veya di¤er deniz ve göl araçlar›, s›n›flama kurumlar› (klas
müesseseleri) taraf›ndan verilmifl s›n›f belgesine sahip olmal› ve bu belge sigorta süresi içinde geçerlili¤ini
korumal›d›r. S›n›flama kurumlar› taraf›ndan verilmifl s›n›f belgesine sahip olmayan gemi ve di¤er deniz
ve göl araçlar›n›n sigorta konusu olabilmesi için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre infla edilmifl
olmalar› zorunludur.
A.3. Sigorta Teminat›n›n Kapsam›
Bu sigorta, rizikonun gerçekleflmesi sonucu gemi veya di¤er deniz ve göl araçlar›n›n yahut bunlara iliflkin
di¤er menfaatlerin u¤rayaca¤› ziya ve hasar›, ayr›ca teminata dahil edilmiflse sorumluluk tazminat›n›,
yahut bunlarla ilgili masraflar› kapsar. Ziya veya hasar yahut sorumluluk tazminat› ile bunlara iliflkin
masraflar›n kapsam ve içeri¤i, teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel flartlarla
belirlenir.
A.4. Sigorta De¤eri
Taraflar baflka bir esas kararlaflt›rmam›fllarsa, gemi veya di¤er deniz ve göl araçlar›n›n sigorta de¤eri,
rizikonun bafllad›¤› andaki de¤erdir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, yak›t, kumanya ve levaz›m, gemi adamlar›n›n
ücretleri, sigorta ücreti bu de¤ere dahil de¤ildir.
A.5. Aflk›n ve Eksik Sigorta
Sigorta bedeli sigorta de¤erini aflamaz; aflan k›s›m varsa geçersizdir. Sigorta bedeli sigorta de¤erinden
az ise tazminat sigorta bedeli ile sigorta de¤eri aras›ndaki orana göre ödenir.
A.6. Sigortan›n Bafllang›c› ve Sonu
Bu sigorta, aksi kararlaflt›r›lmad›kça, poliçede belirtilen tarihte ö¤leyin saat 12:00'de bafllar ve yine
poliçede belirtilen tarihte ö¤leyin saat 12:00'de sona erer. Her iki halde de gemi veya di¤er deniz ve
göl araçlar›n›n bulundu¤u yerin saati esas al›n›r.

B. Hasar ve Tazminat
B.1. Rizikonun Gerçekleflmesi Halinde Taraflar›n Yetki ve Yükümlülükleri
Riziko gerçeklefltikten sonra, taraflar›n bütün haklar› sakl› kalmak koflulu ile, her türlü koruma önlemlerini
almaya veya bunlar›n al›nmas›n› istemeye, gözetmeye veya bunlara giriflmeye yahut bafllamaya sigortal›
veya sigorta ettiren zorunlu, sigortac› da yetkilidir. Sigortac›n›n bu eylemlerinden dolay› ödeme yükümlülü¤ünü
peflinen kabul etti¤i ileri sürülemez.
Sigortal› veya sigorta ettiren bu konularda sigortac› ile tam bir iflbirli¤i yapmak, bu önlemlerin al›nmas›na
yard›m etmek için elindeki bütün belge ve bilgileri sigortac›ya vermekle yükümlüdür.
Bundan baflka, sorumlu üçüncü kiflilere karfl› rücu haklar›n› korumak üzere, bütün önlemleri zaman›nda
almak ve gerekli ifllemleri yapmak için, sigortal› veya sigorta ettiren, sigortac› ile koflulsuz iflbirli¤i yapmakla
yükümlüdür.
Sigorta ettiren veya sigortal› bu maddede say›lan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar
miktar›nda bir art›fl olursa bu k›s›m  sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan indirilir.

1



B.2. Hasar Bildirimi ve Hasara ‹liflkin Belgeler
Sigorta ettiren veya sigortadan haberi olmas› halinde sigortal›, rizikonun gerçekleflti¤ini ö¤renir ö¤renmez
bu durumu sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Sigorta sözleflmesinden do¤an borcun muaccel olabilmesi için sigortal›, tazminat›n hesab›n› gösteren
bir liste ile di¤er gerekli belgeleri vermek zorundad›r. Bu belgeler özellikle flunlard›r:
- Deniz raporu
- Kaza ile ilgili güverte ve makine jurnallerinin onayl› kopyalar›,
- Denize elverifllilik belgesi,
- Kaza ile ilgili s›n›flama kurumu raporu,
- Yürürlükte bulunan s›n›f (klas) belgesi; s›n›f belgesine sahip olmayan gemi ve di¤er deniz ve göl araçlar›

için ise; A.2 maddesinde belirtilen esaslara uyuldu¤una iliflkin belge,
- Ekspertiz ve/veya dispeç raporu,
- Gemi adamlar› donat›m›nda asgari emniyet belgesi,
- Gemi adamlar› listesi,
- Zarara iliflkin proforma fatura, makbuz, vb. belgeler.
B.3. Halefiyet
Sigortac›, ödemifl oldu¤u tazminat tutar› ile s›n›rl› olmak kayd›yla, sigortal›n›n üçüncü kiflilere karfl› olan
tazminat talebi haklar›na sahip olur. Sigortal›, sigortac›n›n iste¤i üzerine bu hususu dispeçte veya sigorta
tazminat› makbuzunda yahut buna ait bir belgede belirtmeyi kabul eder.

C. Çeflitli Hükümler
C.1. ‹yiniyet Yükümlülü¤ü
Taraflar, sigorta sözleflmesinin yap›lmas› s›ras›nda ve devam› boyunca iyiniyetle hareket etmekle yükümlüdür.
Sigorta ettiren veya sigortal› yahut bunlar›n sözleflmeyi yapmakla görevlendirdi¤i kifliler, sözleflmenin
esas›na iliflkin kendilerince bilinen her hususu, sözleflme yap›lmadan önce sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülü¤ün yerine getirilmemesi halinde iyiniyete ayk›r› hareket edilmifl say›l›r. Sigorta ettiren veya
sigortal› yahut bunlar›n sözleflmeyi yapmakla görevlendirdikleri kifliler, ifllerinin ola¤an süreci içinde,
kendilerince bilinmesi gerekli her hususu biliyor say›l›rlar. Rizikonun de¤erlendirilmesi aç›s›ndan tafl›d›klar›
önem dolay›s›yla, sözleflmeyi yap›p yapmama veya sigorta priminin ya da flartlar›n belirlenmesinde,
basiretli bir sigortac›n›n verece¤i karara etken olabilecek her husus sözleflmenin esas› ile ilgili husus say›l›r
ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulan›r.
C.2. Sigorta Priminin Ödenmesi
Sigorta priminin tamam› veya taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›fl ise ilk taksit, poliçenin  tesliminde ve kalan
taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir.
Sigorta ettiren kimse primini vermemifl, prim tecil edilmifl veya poliçede vadeleri tayin ve tespit edilen
herhangi bir taksidini, vade gününün bitiminde ödememifl ise temerrüde düfler.
Temerrüt gününü takip eden 15 gün içerisinde de sigorta ettiren prim borcunu ödemezse bu müddetin
bitiminden itibaren 15 gün süre ile sigorta teminat› durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmedi¤i
taktirde sigorta sözleflmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmifl olur.
Bu poliçe ile ilgili herhangi bir prim iadesi ekli özel flartlara göre yap›l›r.
C.3 Tebli¤ ve ‹hbarlar
Sigorta ettiren veya sigortal›n›n bildirimleri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k
eden acenteye, noter arac›l›¤› yahut  taahhütlü mektupla yap›l›r. Sigorta flirketinin bildirimleri de sigorta
ettiren veya sigortal›n›n poliçede gösterilen adreslerine, bu adreslerin de¤iflmifl olmas› halinde ise sigorta
flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k eden acenteye bildirilen son adreslerine ayn› surette
yap›l›r. Taraflara imza karfl›l›¤› elden verilen mektup, telgraf, teleks veya faks ile yap›lan bildirimler de
taahhütlü mektup hükmündedir.
C.4. Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Sigortac› ve sigortac› ad›na hareket edenler bu sözleflmenin yap›lmas› dolay›s›yla sigorta ettirene ve
sigortal›ya iliflkin olarak ö¤renecekleri s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan sorumludurlar.
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C.5. Yetkili Mahkeme
Sigorta sözleflmesinden do¤an anlaflmazl›klar nedeniyle aç›lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta
flirketi merkezinin veya sigorta sözleflmesine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n bulundu¤u yerdeki
veya rizikonun Türk karasular›nda gerçekleflmesi halinde rizikonun gerçekleflti¤i yerdeki ticaret davalar›na
bakmakla görevli mahkemedir.

C.6. Zamanafl›m›
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler, hasar tarihinden itibaren iki y›lda zamanafl›m›na u¤rar.

C.7. Özel fiartlar
Taraflar›n anlaflmas›na göre, genel flartlara ayk›r› olmamak kayd›yla özel flartlar konulabilir ve bu özel
flartlar genel flartlara göre öncelikli olarak uygulan›r. 
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