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ZORUNLU DEPREM SÝGORTASI GENEL ÞARTLARI
A  SÝGORTA KAPSAMI

A.1  Sigortanýn Kapsamý

587 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname gereðince 634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanun kapsamýndaki baðýmsýz 
bölümler tapuya kayýtlý ve özel mülkiyete tabi taþýnmazlar üzerinde mesken olarak inþa edilmiþ binalar, bu 
binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanýlan baðýmsýz bölümler ile doðal afetler 
nedeniyle devlet tarafýndan yaptýrýlan veya verilen kredi ile yapýlan meskenler zorunlu deprem sigortasýna 
tabidir.

Bu sigorta ile depremin, yangýn, infilak ve yer kaymasý dahil, sigortalý binalarda ve temellerinde, doðrudan 
neden olacaðý maddi zararlar, sigorta bedeline kadar doðal afet sigortalarý kurumu tarafýndan teminat altýna 
alýnmýþtýr.

A.2  Sigorta Kapsamý Dýþýnda Kalan Binalar

1  Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait binalar,

2  Köy yerleþim alanlarýnda yapýlan binalar,

3  Tamamý ticari veya sýnai amaçla kullanýlan binalar,

4  24 Aralýk 1999 tarihinden sonra inþa edilmiþ olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inþaat ruhsatý 
bulunmayan binalar.

A.3  Teminat Dýþýnda Kalan Haller

Aþaðýdaki haller sigorta teminatýnýn dýþýndadýr.

1.Enkaz kaldýrma masraflarý, kar kaybý, iþ durmasý, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve iþ yeri 
masraflarý, mali sorumluluklar vb. baþkaca ileri sürülebilecek diðer bütün dolaylý zararlar.

2.Her türlü taþýnýr mal, eþya vb.

3.Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,

4.Manevi tazminat talepleri.

A.4  Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde sigorta edilen meskenin yapý tarzý için Hazine Müsteþarlýðýnca yayýnlanan 
Zorunlu Deprem Sigortasý tarife ve talimatýnda belirlenen metre kare bedeliyle ayný meskenin brüt yüz 
ölçümünün çarpýlmasý sonucu bulunan tutar esas alýnýr. Zorunlu deprem sigortasý yapýlan meskenin sigorta 
bedeli her halde zorunlu deprem sigortasý tarife ve talimatýnda belirlenen azami teminat tutarýndan çok 
olamaz.

A.5  Aþkýn Sigorta

Sigorta bedeli sigortalanan meskenin deðerini aþarsa sigortanýn bu deðeri aþan kýsmý geçersizdir. Cari yýla 
ait fazla alýnan prim sigorta ettirene gün esasý üzerinden iade edilir. 

A.6  Muafiyet

Her bir hasarda sigorta bedelinin %2'si oranýnda tenzili muafiyet uygulanýr. Doðal Afet Sigortalarý Kurumu 
hasarýn bu þekilde bulunan muafiyet miktarýný aþan kýsmýndan sorumludur. Muafiyet uygulamasý açýsýnda 
her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayýlýr.

A.7  Sigortanýn Baþlangýcý ve Sonu

Sigorta, poliçede baþlama ve sona erme tarihleri olarak yazýlan günlerde aksi kararlaþtýrýlmadýkça, Türkiye 
saati ile öðleyin saat 12:00'de baþlar ve öðleyin saat 12:00'de sona erer. 

B  HASAR VE TAZMÝNAT

B.1  Rizikonun Gerçekleþmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri:

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleþmesi halinde aþaðýdaki hususlarý yerine getirmekle yükümlüdür.

1-Rizikonun gerçekleþtiðinin öðrendiði tarihten itibaren en geç on beþ iþ günü içinde Doðal Afet Sigortalarý 
Kurumu'na veya kurum nam ve hesabýna sözleþmeyi yapan sigorta þirketine bildirimde bulunmak,

2-Doðal Afet Sigortalarý Kurumu ve görevlilerinin veya yetkili kýldýðý kimselerin hasara uðrayan binalara 
makul amaçlarla ve uygun þekillerde girmesine ve zararý azaltmaya yönelik giriþimlerde bulunmasýna izin 
vermek,

3-Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'nun isteði üzerine zarar miktarýyla delilleri saptamaya, rücu hakkýnýn 
kullanýlmasýna yararlý ve sigorta ettiren için saðlanmasý mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin 
Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'na vermek,
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4-Zararýn tahmini miktarýný belirtir yazýlý bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde Doðal Afet Sigortalarý 
Kurumuna veya yetkili kýldýðý kimselere vermek,

5-Sigortalý bina-yer üzerinde zorunlu deprem sigortasý dýþýnda deprem teminatý bulunan baþkaca sigorta 
sözleþmeleri varsa bunlarý Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'na bildirmek.

B.2  Hasarýn Tespiti

Bu sözleþme ile sigorta edilmiþ binalarda meydana gelen zararýn nedeni,niteliði ve miktarý Doðal Afet 
Sigortalarý Kurumunun ve yetkili kýldýðý kimselerin belirlemelerine göre taraflar arasýnda yapýlacak 
anlaþmayla tespit edilir.

Taraflar zarar miktarýnda anlaþamadýklarý taktirde zarar miktarýnýn tayini,hakem bilirkiþilerce aþaðýdaki 
esaslara uyulmak suretiyle saptanýr ve Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'ndan tazminat talep edilmesi veya 
Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'nun dava edilmesi halinde zarar miktarýyla ilgili hakem bilirkiþi raporu 
tazminatý saptanmasýna esas teþkil eder. Þu kadar ki tek hakem bilirkiþi seçilmiþse arandýðý tarihten itibaren, 
diðer hallerde ise 3.hakem bilirkiþinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde ve her halükarda 
rizikonun gerçekleþtiði tarihten itibaren altý ay içinde raporun teblið edilmemesi halinde taraflar zarar 
miktarýný her türlü delille ispat edebilirler.

Taraflar uyuþmazlýðýnýn çözümü için tek hakem bilirkiþi seçiminde anlaþamadýklarý taktirde taraflardan her 
biri kendi hakem-bilirkiþisini seçer ve bu hususu noter aracýlýðý ile diðer tarafa bildirir. Taraflarca seçilen 
hakem-bilirkiþiler ilk toplandýðý tarihten itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce bir üçüncü 
hakem-bilirkiþi seçerler ve bunu bir tutanakla saptarlar. Üçüncü hakem-bilirkiþi ancak taraflarca seçilen 
hakem-bilirkiþilerin anlaþamadýklarý hususlarda anlaþamadýklarý hadler içinde kalmak suretiyle diðer hakem-
bilirkiþilerce birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirkiþi raporu taraflara ayný 
zamanda teblið edilir. 

Taraflardan herhangi bir diðer tarafça yapýlan tebliðden itibaren 15 gün içinde hakem-bilirkiþisini seçmez, 
yahut taraflarca seçilen hakem-bilirkiþiler üçüncü hakem-bilirkiþinin seçimi konusunda 7 gün içinde 
anlaþamazlarsa 3.hakem-bilirkiþisi tarafýndan birinin isteði üzerine hasar yerindeki ticaret davalarýna 
bakmaya yetkili mahkeme tarafýndan uzman kiþiler arasýndan seçilir.

Hakem-bilirkiþilere, uzaklýklarýnýn yeterli olmadýðý nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirkiþinin kimliðinin 
öðrenilmesinden sonra 7 gün içinde kullanýlmayan itiraz hakký düþer. 

Hakem-bilirkiþi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise yerine ayný usule göre yenisi seçilir ve göreve kalýnan 
yerden devam edilir.

Hakem-bilirkiþiler zarar konusunun saptanmasý konusunda gerekli görecekleri deliller ile sigortalý binanýn-
rizikonun gerçekleþmesi sýrasýndaki deðerini saptamaya yarayacak kayýt ve belgeleri isteyebilir ve hasar 
yerinde incelemede bulunabilir.

Hakem-bilirkiþilerin veya 3.hakem-bilirkiþinin zarar konusunda verecekleri karar kesindir, taraflarý baðlar.

Taraflar kendi seçtikleri hakem-bilirkiþilerin ücret ve masraflarýný öderler.Tek hakem-bilirkiþinin veya 3.hakem 
bilirkiþinin ücret ve masraflarý taraflarca yarý yarýya ödenir. 

Zarar miktarýnýn saptanmasý bu sözleþmede ve mevzuatta mevcut hüküm ve þartlarýn ileri sürülmesini 
etkilemez.

B.3  Tazminatýn Hesabý

1.Sigorta tazminatýnýn hesabýnda rizikonun gerçekleþtiði yer ve tarihte, binanýn piyasa rayiçlerine göre 
bulunan yeni inþa bedeli esas alýnýr.

2.Doðal Afet Sigortalarý Kurumu hasar miktarýna iliþkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren mümkün 
olan en kýsa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayýp hasar ve tazminat miktarýný tespit ederek 
sigortalýya bildirmek zorundadýr.

B.4  Tazminatýn Ödenmesi

Tazminat miktarýnýn yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doðal Afet Sigortalarý 
Kurumu sigorta bedelini aþmamak kaydýyla kesinleþmiþ olan tazminat miktarýný en geç takip eden bir ay 
içerisinde hak sahibine ödemek zorundadýr.

B.5  Tazminat Hakkýnýn Eksilmesi veya Düþmesi

Binanýn ve her bir baðýmsýz bölümün projeye aykýrý olarak ve taþýyýcý sistemi etkileyecek þekilde tadil 
edilmesine veya zayýflatýlmasýna neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakký sahibi meydana 
gelen zararýn bu nedenle ortaya çýktýðýnýn veya arttýðýnýn tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat 
alma hakkýný kaybeder. 
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Doðal Afet Sigortalarý Kurum sigortadan kaynaklanan toplam yükümlülüklerini ve sahip olduðu kaynaklarý 
dikkate alarak reasürans,sermaye ve benzeri piyasalarda sigortacýlýk tekniðinin gerektirdiði þekilde ve yeterli 
düzeyde koruma temin eder. Ancak sigortalý hasarýn beklenenin üstünde olmasý ve bunun kurum 
kaynaklarýný ve temin edilen koruma miktarýný aþmasý durumunda ortaya çýkan zarar kurum kaynaklarý ve 
koruma miktarýnýn toplamýný zorunlu deprem sigortasý kapsamýnda ödenmesi gerekli toplam tazminata olan 
oraný dahilinde karþýlanýr.

Sigorta ettirenin sigorta süresi içinde sigortalý meskende mevzuata aykýrý deðiþiklik yapmasý halinde Doðal 
Afet Sigortalarý Kurumu sözleþmeyi fesih edebilir.

B.6 Hasar ve Tazminatýn Sonuçlarý

1-Doðan Afet Sigortalarý Kurumu,yaptýðý tazminat ödemesi tutarýnca hukuken sigortalýnýn yerine geçer ve 
sigortalýnýn zarardan dolayý üçüncü þahýslara karþý dava hakký varsa bu hak tazmin ettiði bedel nispetinde 
Doðal Afet Sigortalarý Kurumuna intikal eder.

2-Deprem sonucu tam hasar meydana geldiði taktirde tazminatýn ödenmesiyle birlikte sigorta teminatý sona 
erer. Kýsmi hasar halinde sigorta bedeli rizikonun gerçekleþtiði tarihten itibaren ödenen tazminat tutarý 
kadar eksilir. 

Sigorta bedelinin eksildiði hallerde hasarlý binanýn hasardan bir gün önceki haline getirildiði tarihten itibaren 
baþlamak üzere gün esasý ile prim alýnmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir.

C- ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER

C.1- Sigorta Ücretinin Ödenmesi, Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'nun Sorumluluðunun Baþlamasý ve Sona 
Ermesi

Sigorta primi her türlü vergi,resim ve harçtan muaftýr.

Sigorta priminin tamamý sözleþme yapýlýr yapýlmaz poliçenin teslimi karþýlýðýnda peþinen ve nakden ödenir. 
Sigorta priminin tamamý poliçenin teslimine raðmen ödenmemiþ ise Doðal Afet Sigortalarý Kurumu'nun 
sorumluluðu baþlamaz. Bu þart poliçenin ön yüzüne yazýlýr. Sigorta primi alacaklarý 6183 sayýlý Amme 
Alacaklarýnýn tahsil usulü hakkýnda kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Sigorta sözleþmesinin, sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde yenilenmemesi durumunda Doðal Afet 
Sigortalarý Kurumu'nun sigortadan kaynaklanan sorumluluðu sona erer. Bu süre içerisinde yenilenen 
sözleþmeleri önceki sözleþmenin sona erme tarihinden itibaren yürürlüðe girer.

C.2  Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüðü

Doðal Afet Sigortalarý Kurumu bu sigorta sözleþmesini , sigorta ettirenin ,rizikonun gerçek durumunu bildiren 
beyanýna dayanarak yapmýþtýr.

Sigorta ettirenin beyanýnýn gerçeðe aykýrý veya eksik olmasý halinde Doðal Afet Sigortasý Kurumunun 
sözleþmeyi daha aðýr þartlarla yapmasýný gerektirecek durumlarda Doðal Afet Sigortalarý Kurumu veya aracý 
kýlýnan ilgili sigorta þirketi durumu öðrendiði tarihten itibaren on beþ gün içinde prim farkýnýn ödenmesi 
hususunu sigorta ettirenin ihtar ile prim farkýný talep ve tahsil eder. Prim farkýnýn süresinde istenilmemesi 
halinde fesih hakký düþer. 

Gerçeðe aykýrý beyan hali zararý doðuran olayýn oluþmasýndan sonra öðrenilmiþse bu zarardan dolayý 
ödenmiþ ve ödenecek tazminatýn ,

a-Gerçeðe aykýrý beyan kasten yapýlmýþ olmasý halinde tamamý için,

b-Kasýt olmamasý halinde ise ödenecek tazminatýn alýnan prim ile alýnmasý gereken prim arasýndaki oran 
kadar dýþýnda kalan miktar için sigorta ettirene rucu edebilir.

C.3  Birden Çok Sigorta

Ayný bina-yer için birden çok zorunlu deprem sigortasý yaptýrýlamaz . Zorunlu Deprem Sigortasý yapýlan 
meskenin deðeri zorunlu deprem sigortasý için belirlenen azami teminat tutarýnýn üzerinde ise bu tutarýn 
üzerindeki kýsým için sigorta þirketleri tarafýnda ihtiyarý deprem sigortasý yapýlabilir. 

C.4  Menfaat Sahibinin Deðiþmesi

Sözleþme süresi içinde menfaat sahibinin deðiþmesi halinde sigortanýn hükmü devam eder. Bu durumda 
sigorta ettiren ve sigortanýn varlýðýný öðrenen yeni hak sahibi durumu on beþ gün içinde Doðal Afet Sigortalarý 
Kurumuna veya sözleþmeye aracýlýk yapan sigorta þirketine bildirmekle yükümlüdür.

C.5  Teblið ve Ýhbarlar

Sigorta ettirenin bildirimleri Doðal Afet Sigortalarý Kurumu adýna sözleþmeye aracýlýk yapan sigorta þirketine 
noter kanalýyla veya taahhütlü mektupla yapýlýr. 

Doðal Afet Sigortalarý Kurumu veya adýna yetkili kýldýðý sigorta þirketinin bildirimleri de sigorta ettirenin 
poliçede gösterilen adresine veya bu adres deðiþmiþse son bildirilen adresine ayný þekilde yapýlýr. Taraflara 
imza karþýlýðý elden verilen mektup veya telgrafla yapýlan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. 
Doðal Afet Sigortalarý Kurumu tarafýnda yapýlan fesih ihbarý postaya veya notere verildiði tarihten itibaren 
hüküm ifade eder.
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C.6  Yetkili Mahkeme

Bu sigorta sözleþmesinden doðan anlaþmazlýklar nedeniyle Doðal Afet Sigortalarý Kurumu aleyhine açýlacak 
davalarda yetkili mahkeme, Doðal Afet Sigortalarý Kurumunun bulunduðu veya rizikonun gerçekleþtiði yerde 
Doðal Afet Sigortalarý Kurumu tarafýndan açýlacak davalarda ise davalýnýn ikametgahýnýn bulunduðu yerde 
Ticaret Davalarýna bakmakla görevli mahkemelerdir.

C.7  Zaman Aþýmý

Sigorta Sözleþmesinden doðan bütün talepler 2 yýlda zaman aþýmýna uðrar.

C.8  Yürürlük

Bu genel þartlar 27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüðe girer.
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