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Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı
maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun
(Resmî
No
3392

Gazete ile neşir ve ilânı : 28/Y/1938

- Sayı : 3919)
Kabul tarihi
20 - V - 1938

B İ R İ N C İ MADDE — Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki
1149 sayılı kamımın 9, 10 ve 13 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekillerde değiştiril
miştir :
Madde 9 — Sigoıta şirketleri muamele yaptıkları sigorta sahiblerinc karşı taahhüdlei'inin ifasına teminat olmak üzere Hükümete biri sabit diğeri mütehavvil
iki nevi kefalet itasına mecburdurlar.
A - Sabit kefalet:
Şirketin faaliyeti yalnız yangın ve yalıud yalnız hayat kısmına münhasır ol
duğu takdirde 75 000 lira,
Şirketin faaliyeti her iki kısma şamil olduğu takdirde 100 000 lira,
Diğer sigorta muamelelerinden her kısım içinde 25 000 er liradan ibarettir.
D - Mütehavvil kefalet:
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta kısımları için her sene içinde Türkiyede
tahsil ettiği bilûmum ücretler yekûnu üzerinden şirketin mezkûr sene içinde
yaptığı masraflar ile verdiği tazminat ve mükerrer sigorta suretile devir ve havale
eylediği ücretler tenzil edildikten sonra kalacak bakiyenin yüzde 25 sinden iba
rettir.
Müteakib senelerde de işbu kefalet mikdarı yukarıdaki fıkraya tevfikan, mez
kûr sene içinde tahsil edilen ücret ve yapılan masraflara nazaran vukubulan tahavvüllere göre tayin ve tesbit edilir.
Nakliyat sigortaları için bu ııisbet geçen sene içinde tahsil edilen ücretlerin
yüzde on iki buçuğundan ibarettir. îşbuyüzde on iki buçukda yukarıdaki (D)
bendinin birinci fıkrası dairesinde hesab edilir. Dir seneye mahsus mütehavvil
kefalet mikdarı evvelki sene için teşkil edilmiş bulunan mütehavvil kefalet mikdarından fazla ise aradaki fark şirketçe itmam edilir ve noksan ise aradaki fark
şirkete iade olunur.
Madde 10 — Sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri ancak aşağıdaki şekillerde
istimal edilebilir:
A - Türkiyede gayrimenkul emval iştirası,
B - Hakikî kıymetlerinin yüzde ellisini tecavüz etmemek suretile ipotek mua
melesi,
C - Türk lirası olarak nakden tevdiat,
• D - Iktısad vekâletinin muvafakatile Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile ser
mayesi kısmen veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve belediye!eıin ve Türk
şirketlerinin hisse senedleri ve tahvilleri.
Şu kadar ki, sabit ve mütehavvil kefalet akçelerinin (A) ve (B) bendlerinde ya
zılı şekillerde kullanılabilecek mikdarı yüzde elliyi tecavüz edemez.
Gerek Türkiyede gayrimenkul iştirasıgerek ipotek muamelelerinde gayrimenkullerin kıymeti gayrisafi iradları üzerinden hesab edilir. Ancak Iktısad vekâletin
ce lüzumunda yaptırılacak ekspertiz neticesinde taayyün eden kıymet gayrisafi
irad esasına göre tesbit edilen kıymetten aşağı olursa işbu kıymet kabul olunur.
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Şirket bu kıymetin kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde itiraz eyle
diği takdirde, mahallî ticaret mahkemesi reisi ve ticaret mahkemesi bulunmayan
yerlerde ticaret davalarına bakan mahkeme reisi veya asliye hâkimi, seçeceği müte
hassıs bir ehli hibreye keyfiyeti tedkik ettirerek gayrimenkulun gayrisafi irad esa
sına göre tesbit edilmiş olan kıymetinin tenezzül etmiş olub olmadığını ve tenezzül
etmiş ise mikdar ve nisbetini tayin eder. Bu husustaki karar katğidir.
Gayrimeııkullerin kıymetlerinde tenezzül vuku bulunduğu tebeyyün ederse İktısad vekâletinin tahrirî talebi üzerine azamî otuz gün içinde şirketçe i'ark kapatılır.
Bu maddede yazılı gayrimeııkullere aid yangın poliçeleri İktısad vekâleti namı
na tanzim olunur.
Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen veya tamamen Devlete aid
müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse senedlerinin ve tahvil
lerinin kıymetleri, bankaya tevdi edildikleri tarihe tekaddüm eden günün vasatî
borsa kurtarma nazaran tesbit olunur. Bu kıymetlerde her hangi bir sebeble tenezzül
vuku bulduğu takdirde, İktısad vekâletinin tahrirî talebi üzerine azamî 30 gün içmde şirketçe fark kapatılır.
Nakid ve Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen veya tamamen
Devlete aid müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse senedleri ve
tahvilleri İktısad vekâletinin yediemin olarak göstereceği millî bankalarda İktısad
vekâleti emir ve namına bloke şeklinde muhafaza olunur. Bu suretle yapılacak tev
diat mukabilinde iki nüsha olarak tanzim edilecek makbuzlardan bir nüshası banka
tarafından İktısad vekâletine gönderilir. İktısad vekâletinin emir ve müsaadesi ol
madıkça işbu tevdiat hiç bir ^suretle hiç bir tarafa verilemez ve iade olunamaz.
Millî bankalarda bloke edilmiş olan Devletdahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kıs
men veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin
hisse senedlerinin ve tahvillerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi veya satıl
ması alâkadar sigorta şirketi tarafından taleb edildiği takdirde müstevdi banka bu
muameleleri İktısad vekâletinin müsaadesi alınmaksızın yapmağa mezundur. Şu
kadar ki değiştirilen veya satılan Devlet dahiJî istikraz tahvillerile sermayesi kıs
men veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin
hisse senedlerinin ve tahvillerinin yerine muamele tarihinde muteber listede yazılı
muadil kıymette diğerlerinin veya bu mikdara tekabül eden nakdin ikamesi ve key
fiyetin azamî üç gün zarfında İktısad vekâletine banka tarafından ihbarı ve yeni
makbuzun irsali şarttır.
İktısad vekâletince kabul edilecek olan Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile serma
yesi kısmen veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şir
ketlerinin hisse sened ve tahvillerinin listesi mezkûr vekâletçe tesbit edilir ve alâ
kadar bankalarla sigorta şirkctelrine bildirilir.
Bankalara yapılacak tevdiat dolayısile verilecek ve alınacak faiz ve komüsyonlarla muhafaza ücretleri nisbetlerinde yediemin bankalarla sigorta şirketleri ara
sında ihtilâf çıktığı takdirde keyfiyet İktısad vekâletince tedkik ve karara rabto
lunur. Bu karar katği ve taraflar için muteberdir.
Gayrimenkul iştirasile ipotek muamelelerine aid resmî sencdlerin birer tas
dikli sureti İktısad vekâletine tevdi edilerek mezkûr senedlere veya tapu dairele
rindeki kaydına İktısad vekâletinin müsaadesi olmadıkça ferağ ye mülkiyeti jtahdid edici hiç bir muamele yapılamayacağma dair meşruhat verilir.
Ecnebi, sigorta şirketlerinin gayrimenkul emvale tasarrufları hakkındaki ahdî
hükümler kemakân bakidir.
Madde 13 — Sigorta şirketleri, senelik bilançolarını ve kâr ve zarar hesablarını İktısad vekâletince tesbit edilecek formüllere muvafık olarak tanzime mec-
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burdıırlar. 13u formüllere göre şirketlerin her sigorta kısımları için ayırmak mec
buriyet inde bulunacakları bilûmum teknik ihtiyatlar kazanç vergisine matrah
teşkil etmez.
İKİNCİ MADDE — Türkiye dahilinde hayat üzerine iş yapan sigorta şirket
leri, sigortalılarına karşı vaki olan taahhüdlerinin teminatı olmak üzere safı
primler üzerinden riyazi ihtiyat akçesi tefrik ve tesis etmeğe mecburdurlar.
Riyazi ihtiyat akçelerinin hesab tarzı ile bu hesabda esas ittihaz edilecek faiz
nisbetmin ve vefiyat cetvellerinin Iktısad vekâleti taralından tasdik edilmiş olması
şarttır.
Riyazi ihtiyat akçeleri reasürörlerin hissesini de>üıtiva edecektir. Ancak mü
kerrer sigoıta hakkındaki 1160 numaralı kanuna göre Millî reasürans Türk ano
nim şirketine \erilmesi mecburî olan hisse) e aid riyazi ihtiyat akçeleri mezkûr
şirket tarafından işbu kanun hükümlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde tesis edi
lecektir.
Millî Reasürans Türk Anonim şirketine devroluııan hisseye aid olmak üzere
işi devreden sigorta şirketi ile Millî Reasürans Türk Anonim şirketi arasında mez
kûr hisseye mahsus riyazi ihtiyat akçeleri teminatı için hususî mukavelename hü
kümleri mucibince işbu kanun hükümleri dairesinde tesis edilen karşılıklar Millî
Reasürans Türk Anonim şirketi tarafından Iktısad vekâleti emrine aynen teminat
olarak gösterilir; bu suretle tesis edilen riyazi ihtiyat akçeleri karşılıklarının tama
men veya kısmen iadesi hususunda ayrıca Iktısad vekâletinin müsaadesi lâhik ola
caktır. I f usu si mukaA eleuameler meriyetten sakil olduğu takdirde Millî Reasürans
Türk Anonim şirketine devroluııan hisseye aid riyazi ihtiyat akçeleri hakknıda bu
maddenin evvelki fıkraları hükmü caridir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Riyazi ihtiyat akçelerinin istimal şekilleri ve bu hususta
tatbik edilecek hükümler, bu kanunun birinci maddesile değiştirilmiş olan 1149
sayılı kanunun 10 ııcu maddesinde sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri için göste
rilen şekiller ve hükümler ile hayat mukavelenameleri şartları dairesinde şirket
lerin sigortalılarına yaptıkları ikrazat muamelelerinden ibarettir.
Riyazî ihtiyat hesabları her yılm sonunda tesbit edildikten sonra, karşılıkları ve
teminat şekilleri gösterilmek suretile azamî dört ay içinde Iktısad vekâletine tevdi
olunur.
Vekâletçe yapıaleak tedkikat neticesinde hesab yanlışlığı, karşılık kifayetsizliği
veya istimal şekillerinin kanun hükümlerine uymaması sebeblerile lüzumlu tashihle
rin icrası sigorta şirketine tebliğ edildiği takdirde azamî iki ay içinde bu tebliğin
yerine getirilmesi mecburidir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Riyazî ihti yat akçesi karşılıklarından hesab senesi
içinde her hangi bir sebeble mehuzatta bulunulamaz. Hesab senesi sonunda ihtiyat
akçelerinden tenzili lâzımgelen mikdarlar hakkında şirketçe vaki olacak müracaat
İktısad vekâletince tedkik ve icabında şirkette yaptıracağı teftiş neticesinde
haklı görüldüğü takdirde, tenzili taleb edilen mikdar şirkete iade edilir.
Şirket fevkalâde sebebler karşısında riyazî ihtiyat akçesi karşılıklarına mü
racaat mecburiyetinde kaldığım Iktısad vekâletine bildirildiği takdirde Vekâ
letçe derhal şirketin teknik ve malî vaziyeti esaslı bir teftişe tâbi tutulur. Teftiş
neticesine göre şirketçe gösterilen zaruret yerinde görüldüğü takdirde tensib edi
lecek mikdar şirkete iade olunur veyahud şirketin tasfiyesi resen İktısad vekâle
tince alâkadar mahkemeden taleb olunur.
Bu madde hükümleri mütehavvil kefalet akçeleri hakkında dahi caridir.
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B E Ş İ N C İ MADDE — Riyazî ihtiyat akçelerindi karşılıkla mı teşkil eden bil
cümle menkul ve gayrimenkul kıymet'er hayat sigortalılarının alacaklarına karşı
lıktır. Bu alacaklar istifa edilmedikçe bunlardan hiç bir borç ödenemez.
A L T I N C I MADDE — Hayat üzerine iş yapan sigorta şirketleri Türkiye dahi
linde akdedecekleri her nevi hayat (sigortalarını Türk lirası üzerinden yapmağa
mecburdurlar.
Y E D İ N C İ MADDE — Sigorta şirketleri ri>azî ihtiyatlarına müteallik bütün
hesab, kayid \e vesikaları Türkiyedeki idare merkezlerinde bulundurmağa mec
burdurlar. Ecnebi şirketler bundan başka'Türkiyedeki taahlıüdlerine aid olub
merkezlerince tutulan hesabları, kav idler ve vesikalar ile karşılık hesabi arını ve
envanter kartlarının aynını Türkiyede merkez ittihaz ettikleri mahalde bulundur
makla mükelleftirler.
Sigorta şirketleri bu maddede yazılı bilumum hesab ve vesikaları bu kanunun
tatbikim murakabe ile mükellef olanlara irae etmeğe mecburdurlar.
SEKİZİNCİ MADDE — Bir hayat sigorta portföyü ancak tazammun ettiği
taalıhüdatm bu kanun hükümleri dahilinde karşılıkları tamamen tesis edilmek şartilc devralmabilir; devri kabul eden şirket yeni iş almış sayılır ve bu kanun hüküm
lerine tâbi olur.
İflâs vukuunda, hayat sigorta portföyünün bütün hukuk ve vecaibile (fevrini
kabul eden şirket me\cud bulunduğu takdirde tasfiye neticesi beklenmeksizin İktısad vekâletinin muvafakatile devir yapılır.
DOKUZUNCU MADDE — Ödenmesi lâzım hale gelib de istihkak sahiblerince
aranmayan paralar ödenmesi ıcab ettiği tarihdou itibaren on senenin müruruna ka
dar sigorta şirketleri ııezdmde müstakilde s i namına hususî bir hesabda muhafaza
olunur; işbu paralar sigorta şirketlerince Devlet tahvillerine plase edilmek suretile
işletilir ve bu kabil paraların tafsilâtlı bir listesi her sene sonunda şirket blânçosu
ile birlikte İktısad vekâletine tevdi olunur.
On senelik müddetin hitamı tarihinden itibaren altı ay zarfında sigorta şirketleri
tarafından, poliçe sahihlerinin isim ve son adreslerini ve poliçe tarih ve numarala
rını gösterir bir cetvel ile bu paralar veya mukabilleri olan Devlet tahvilleri faiz
lerde birlikte Maliye vekâleti emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına tevdi
olunur. Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası, tevdi tarihinden itibaren bu paraları
iki sene müddetle muhafaza ve bu müddet zarfında bunların müstahıklerini tahkika
çalışmakla beraber her sene başı müstahikleri namına tebligat icra ve gazetelerle
de müstahikleriniıı bankaya müracaatlarını ilân eder. Mezkûr iki senenin hita
mında da müstahikleri çıkmayan paralar Devlete intikal eyler.
ONUNCU MADDE — 1149 sayılı kanun ile bu kanun hükümlerine aykırı ha
reket edenler İktısad vekâletinin talebi üzerine vaki olacak takibat neticesinde işle
dikleri fiilin derecesine ve bu fiilden doğan zararın mikdarma göre elli liradan bin
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar.
Mükerrirler hakkında verilecek para cezası iki kat olarak hükmolunacağı gibi
ayrıca bir haftadan altı aya kadar da hapis cezası hükmolunabilir.
ON BİRİNCİ MADDE — Riyazî ihtiyatları, kasten yanlış hesab ve tesbit eden
bu iş ile vazifeli memur ile bu file kasten iştiraki tebeyyün edenler fiilleri ceza
kanununa göre daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde İktısad vekâletinin talebi
üzerine vukubulacak takibat neticesinde bir aydan bir seneye kadar hapis cezası
ile cezalandırılırlar ve bir daha sigorta şirketlerinde istihdam olunamazlar.
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ON İ K İ N C İ MADDE — Bu kanunun tatbikini murakabe vazifesile mükellef
olanlardan, vazifeleri dolayısile ifşasında zarar melhuz olan bir sırra vakıf olub da
meşru bir sebebe müstenid olmaksızın o sırrı ifşa edenler üç aydan bir seneye ka
dar hapis cezasilc cezalandırılırlar.
Bu gibiler Devlet hizmetinde bir daha istihdam edilmezler.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı hallerde İkhsad vekâletinin talebi
üzerine sigorta şirketlerinin kapatılmasına da mahkemelerce hüküm olunur.
A - Sabit ve mütehavvil kefaletlerle riyazi ihtiyat akçelerini bu kanun ile tesbit edilmiş olan zaman zarfında tesis \e irae etmezlerse,
B - Kıymet sukutlarından doğan noksanları kanunen muayyen olan müddet
içinde tamamlamazlarsa.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kamında yazılı cürümlerin mesulleri sali
sen taayyün etmemiş bulunan hallerde cezaî mesuliyet, kanun hükmünü yerine
getirmekle mükellef olan idare meclisi reis ATe azalarından ve imzaları ile şirketi
ilzama salahiyetli müdür ve memurlardan cezayı müstehzim fiili işlemiş veya buna
iştirak etmiş veya bu hususta emir vermiş olanlara racidir.
ON B E Ş İ N C İ MADDE — Bir sigorta şirketinin iflâsı halinde o şirketin idare
meclisi reis ve azalarile imzaları şirketi istilzam eden memurlarm kanunî hüküm
lere aykırı hareketleri iflâsa sebeb olmuşsa İktısad vekâletinin veya bu vekâleti
temsil eden makamların talebi üzerine bunların da şahsen iflâslarına karar serilir
ve haklarında iflâsa müteallik kanunî hükümler tatbik olunur.
ON A L T I N C I MADDE — 1149 numaralı kanunun 14 ve 21 nci maddeleri ilga
edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 1 — 1937 senesi sonundaki kay idlere göre, bu kamımın
meriyeti tarihinden itibaren altı ay içinde riyazi ihtiyat akçeleri ile karşılıklarının
ve iki ay içinde de kefalet akçelerinin bu kanun hükümlerine göre hesab ve tesbit ve
teminat olarak irae edilmiş bulunması şarttır.
Bu kanunun neşri tarihinde katği tasfiye dolayısile faaliyetlerine nihayet veri
len Föniks Dö Viyen Hayat ve Türkiye Millî sigorta şirketlerinde sigortalı olan
ların haklarını korumak gayesile Mülî Reasürans Türk Anaııim şirketile diğer ha
yat sigorta şirketleri arasında yapılan ve Millî Reasürans şirketince teşkili zarurî
riyazî ihtiyat akçeleri karşılıklarının iki senelik tecile tâbi tutulmasını mutazammm bulunan anlaşmalar müstesnadır.
M U V A K K A T MADDE 2 — Hayat kısmında çalışan sigorta şirketleri Türkiyede faaliyete başladıkları tarihdenberi ecnebi parasile akid veya Türk portföyü
ne idhal eylemiş oldukları ecnebi parasile münakid hayat sigorta mukavelenamele
rinde yazılı ve bu mukavelenamelere müsteniden yapılan ikraz ve istikraz mua
melelerinde mevcud kıymetleri, işbu kanunun neşri tarihindeki borsa kurları üze
rinden Türk parasına tahvile ve ona göre mezkûr mukavelenameleri Türk parası
olarak kıymetlendirmeğe ve sigortalılar dahi bu tahvil ve kıymetlendirme keyfiye
tini kabule mecburdurlar.
Tahvil ve kıymetlendirme muamelesi işbu kanunun meriyete girdiği tarihden
itibaren üç ay içinde ifa ve ikmal olunur.
Bu madde mucibince yapılacak tahvil ve kıymetlendirme muameleleri ve bun
ların tevsiki için tanzim ve imza edilecek bilcümle evrak ve vesikalar damga resmi
ve muamele vergisinden muaftır.
Türkiyede çalışan ecnebi sigorta şirketleri nezdinde hayat sigortası akdedib
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Türkiye haricinde ikameti ihtiyar eden ecnebi tabiiyetindeki sigortalılara aid po
liçeleri üç ay içinde Türk portföyünden ihraca sigorta şirketleri mezun veya
Türk parasına tahvile mecburdurlar.
M U V A K K A T MADDE 3 —• Sigorta şirketleri bu kanunun neşrinden önce
Türkiye dahilinde yapmış oldukları sigorta muameleleri karşılığı olarak riyazi ve
teknik ihtiyatlarından yabancı memleketlerde plase ettikleri mikdarları döviz veya
Maliye ve İktısad vekâletlerinin müştereken tayin edecekleri Türk Devlet tahvil
leri olarak bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiyeye getirme
ğe mecburdurlar, iktısad vekâletince takdir edilecek mücbir sebeblerin mevcudiye
ti halinde vekâlet bu müddeti temdide salahiyetlidir.
M U V A K K A T MADDE 4 — Bu kanunun neşri tarihinde mevcud riyazi ihtiyat
larla sabit ve mütehavvil kefalet akçelerinin gayrimenkul olarak tesis edilmiş kar
şılıkları 1149 numaarlı kanunun işbu kanun ile tadil edilen 10 neu maddesinin
2 ine fıkrasında yazılı nisbeti tecavüz etmekte ise mezkûr maddenin (A) bendinde
yazılı gayrimenkuller şirketin tasarrufu altında kaldıkları müddetçe ve (B) ben
dinde yazılı gayrimenkul ipotekleri, mevcud mukavelenamelerin devamı müddetince zikri geçen ikinci fıkra hükümlerine tâbi değildir. Bundan başka mezkûr akçe
ler karşılıkları olarak 1937 senesi nihayetinde şirketlerin Türkiyedeki portföyle
rinde mevcud ve borsalarda mukayyed her nevi esham ve tahvilât azamî üç sene için
de tasfiye ve karşılıkları bu kanun hükümlerine göre tesis edilir.
ON Y E D İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kanunun hükümlerini
Heyeti memurdur.

icraya İcra Vekilleri
26 mayıs 1938
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