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Reasürans (“Reinsurance”) :  
“Sigortacılar için Sigorta - 

Insurance for insurers” 

Reasürans, sigortacının üstlendiği riskin sigortasıdır.
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SigortacıSigorta Ettiren / 
Sigortalı Reasürör

Sigorta Sözleşmesi Reasürans Sözleşmesi 

sigortacı açısından 
“teknik üstünlük”

Sigortalıyı korumak için mevzuatla 
düzenlenen sistemler kurma ihtiyacı

Sigorta sözleşmesiyle ilgili olarak atıfta bulunulan 
korumacılık gerekli değildir ve diğer herhangi bir ticari 
sözleşme gibi sözleşme de olağan hukuka ve 
taraflarca kararlaştırılan hükümlere tabi olacaktır.

İkisi de "teknik üstünlüğe" sahip 
olmayan, konuda eşit derecede 
uzman

BrokerSigorta 
Aracısı
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Reasürans Sözleşmesinde İlgili Taraflar 

Sigortacı 
Reasürör 

Retrasürörler 
RETROCESSIONAIRES 

Reasürans Brokerleri 

Sigorta ve Reasürans 
Havuzları  

INSURANCE AND REINSURANCE POOLS  

"Captive” Şirket  
CAPTIVE COMPANIES 

Sigorta Aracıları 
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Sigorta ve Reasürans 
Havuzları  

INSURANCE AND REINSURANCE POOLS  

– Sigortacı havuzlarında, bu, kural 
olarak, müşterek sigorta olup, 
katılan tüm üyelerin her biri kendi 
payına sahip olarak poliçede 
görünmesi gerekir. 
– Reasürans havuzunda, poliçe 
ü y e l e r d e n b i r i t a r a f ı n d a n 
d ü z e n l e n i r v e s i g o r t a l ı y a 
yansıtılmaksızın kalanlar arasında, 
havuzda anlaşılan yüzdelere göre 
paylaştırılır.

"Captive” Şirket  
CAPTIVE COMPANIES 

Kendi riskleri için sigorta veya reasürans 
teminatı almak için genellikle çok uluslu 
büyük endüstriyel veya ticari şirketler 
tarafından kurulurlar.

Bazıları, yalnızca kendi gruplarının 
çıkarlarını güvence altına almakla kalmaz, 
aynı zamanda faaliyetlerini diğer şirketler 
için sigortacılık yapacak şekilde genişletir.
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Reasürans Sözleşmesinde, Brokerin Rolü

Özetle 
Görevleri

r e a s ü r ö r l e r e u y g u n b i r 
reasürans programı ve mevcut 
programını iyileştirme yolları 
k o n u s u n d a t a v s i y e l e r d e 
bulunmak,

r e a s ü r a n s ş a r t l a r ı n ı 
m ü z a k e r e e t m e k v e 
sözleşmeyi hazırlamak 

r e a s ü r ö r l e r t a r a f ı n d a n 
hazır lanan herhangi b ir 
metnin mutabık kal ınan 
şar t lara uygun o lmasını 
sağlamak,

tazminatların tahsil edilmesini ve 
primlerin ödenmesini düzenlemek,

r e a s ü r ö r t a r a f ı n d a n 
muhasebe gereksinimleri 
v e y a y e n i l e m e i ç i n 
kullanılmak üzere herhangi 
b i r k a y ı t v e y a b e l g e 
hazırlamak

Sedan sigorta ş irketine, 
taraflar arasındaki ilişkiyi 
karşılıklı çıkarlarına yönelik 
anlaşmalarını yerine getirmek 
için kullanarak genel olarak 
yardımcı olur.

en iyi şartlarda uzun vadeli 
b i r i l i ş k i i ç i n u y g u n 
reasürörler bulmak,
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Reasürans Sözleşmesinde, Brokerin Rolü

Reasürans Sözleşme Türüne 
R o l ü D e ğ i ş k e n l i k 
Göstermektedir.

F a c u l t a t i v e 
Reinsurance

T r e a t y 
Reinsurance

Rolü son derece sınırlıdır.

Sözleşme süresince ve 
taraflar arasında iletişimin 
sürdürülmesinde aktif bir 
rolü bulunmaktadır.

Hukuk anlamında;
Sigorta brokerinin rolünden pek farklı 
değ i lse de, bu durum reasürans 
brokerliğinin, farklı  nitelik ve araçları 
gerektirmesi nedeniyle, ayrı bir iş türü 
olduğu gözden kaçırılmamamalıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu - 

6098 sayılı Borçlar Kanunu - 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 

Sigorta ve Reasürans Broker ler 
Yönetmeliği

Ahmet Karayazgan, Av. Dr., Karayazgan Hukuk, Danışmanlık & Arabuluculuk



Reasürans Sözleşmesinde, Brokerin Rolü

Yükümlülük Sorumluluk
Makul yetenek ve tecrübe 
ve   dürüstlükle hareket 
etmek
Gizlilik

Finansal  Yükümlülük
Gizli kazançlardan 
kaçınma  dahil

Belge kayıtlama
Hasar Sürecine katılım

Reasürans temin 
edilmemesi

Talep Edilen veya İcra 
Edilebilir Bir Reasürans 
temin edilmemesi

Önemli Hususların 
Açıklanamaması ve tüm 
ilişkili durumlar hakkında 
sedanın bilgilendirilmesinde 
ihmal

Güvenilir Reasürör 
seçiminde İhmal
Uzmanlık alanı dışında 
kalan hususlarda (hukuki 
görüş dahil) tavsiye 
verilmesi
Limit ve kapsam 
seçiminde ihmal
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��� Arbitration: in the event of dispute between the cedant and the reinsurer, 
arising from the interpretation of the reinsurance contract, instead of taking 
legal action through the courts of justice, differences are usually resolved 
by arbitration, the arbitrators being professionally recognized reinsurance 
H[SHUWV��

��� Reinsurer’s solvency: since reinsurance cession transactions involve an 
undertaking of future payment by the reinsurer, the reinsurer is required to 
KDYH�D�KLJK�OHYHO�RI�VROYHQF\�WR�FRYHU�WKH�OLDELOLWLHV�LW�DFFHSWV��$�UHLQVXUHU¶V�
insolvency is very damaging for a cedant that is not released from its 
OLDELOLWLHV�WRZDUGV�LWV�LQVXUHGV�

Obviously, a reinsurance contract, in the same way as an insurance policy, 
has to be set out in a written document, signed by both parties, setting out 
the characteristics of the risk transfer:

–  Period of cover

–  Class of business reinsured

±� �7HUULWRULDO�OLPLWV

±� �7\SH�RI�ULVN�WUDQVIHU��FHVVLRQ��DQG�LWV�FKDUDFWHULVWLFV�

However, and as happens in any commercial transaction, there are many 
GLIIHUHQW�ZD\V�RI�HVWDEOLVKLQJ�WKLV�UHLQVXUHU�UHLQVXUHG�UHODWLRQVKLS�

2QH�EDVLF�GLIIHUHQFH�DQG��WKHUHIRUH��JHQHUDO�FODVVL¿FDWLRQ�LV�WKH�RQH�WKDW�
lists the parties’ contractual obligations depending on whether they are 
irregular and sporadic (facultative placements) or whether they are 
permanent and fully binding obligation for both the insurer and the reinsurer 
for whole groups of business, whether by insurance class or entire 
SRUWIROLRV��REOLJDWRU\�WUHDWLHV��

2EOLJDWRU\�UHLQVXUDQFH�LV�DOVR�NQRZQ�DV�DXWRPDWLF�UHLQVXUDQFH�

����� �&ODVVL¿FDWLRQ�DFFRUGLQJ�WR�WKH�UHLQVXUHU¶V�DQG�WKH�LQVXUHU¶V�
“positions”

Reinsurer’s position

Has to accept the risk Free to accept the risk

Insurer’s 
position

Obligation to cede 
the risk

Obligatory (or automatic) 
reinsurance

Obligatory-facultative 
reinsurance

Free to cede the 
risk or not

Facultative Obligatory 
Reinsurance Facultative Reinsurance
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Reasürör ve sigortacının 
“ p o z i s y o n l a r ı n a ” g ö r e 
sınıflandırma

Türüne göre sınıflandırma
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����� &ODVVL¿FDWLRQ�E\�W\SH

OBLIGATORY 
TREATIES

OBLIGATORY 
TREATIES

CLASSIFICATION 
OF REINSURANCE 

Proportional
(Based on sum  
insured or PML)

Non-proportional
(Based on amount  

of claims)

Facultative 
proportional

Facultative 
non- 

proportional

4XRWD�VKDUH�
treaties Per-risk XL

Surplus treaties Per-event XL

Other types ([FHVV�RI�ORVV�
or Stop loss

2. CONCEPT AND NATURE

Facultative reinsurance is the name given to the type of reinsurance whereby 
ERWK�WKH�LQVXUHU��RU�FHGDQW��DQG�WKH�UHLQVXUHU�KDYH�WKH�³IDFXOW\´�RU�RSWLRQ�WR�
FHGH�DQG�DFFHSW��UHVSHFWLYHO\��WKH�EXVLQHVV�LQ�TXHVWLRQ�

Facultative reinsurance usually applies to risks in isolation, named and 
GHWDLOHG�LQGLYLGXDOO\�

7KH� WHUP� ³IDFXOWDWLYH´� LV� XVHG� WR� GH¿QH� VRPHWKLQJ� WKDW� LV� RSWLRQDO� DQG��
according to the dictionary, applicable to an act that is not necessary but that 
FDQ�EH�IUHHO\�FDUULHG�RXW�RU�QRW�

7KHVH�WHUPV��WKHUHIRUH��GHVFULEH�WKH�YHU\�HVVHQFH�RI�IDFXOWDWLYH�UHLQVXUDQFH��
the insurer’s freedom to decide whether or not to cede a transaction and to 
FKRRVH�ZKLFK�UHLQVXUHU�LV�WR�EH�RIIHUHG�WKH�ULVN��%\�WKH�VDPH�SKLORVRSK\��WKH�
UHLQVXUHU�KDV�WKH�SRZHU�WR�DFFHSW�RU�UHIXVH�WKH�WUDQVDFWLRQ�RIIHUHG�

)LUVW� RI� DOO�� WKH� GLUHFW� LQVXUHU� KDV� WR� VXEPLW� D� SUHFLVHO\� GH¿QHG� RIIHU� WR� WKH�
UHLQVXUHU��FRQWDLQLQJ�DOO�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�ULVN�RIIHUHG��7KHQ��DIWHU�H[DPLQLQJ�
WKH�RIIHU��WKH�UHLQVXUHU�GHFLGHV�ZKHWKHU�WR�DFFHSW��D�VKDUH��WKH�ULVN�RU�UHMHFW�LW�
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Sigortacının 
Pozisyonu 

Reasürörün Pozisyonu 

Risk Devir 
Borcu

Riski Devir Edip 
Etmemede Serbesti

Riski Kabul Borcu Riski Kabul Edip Etmemede 
Serbesti

Zorunlu Treteler Zorunlu Olmayan Treteler 
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yasal parametreler

- Reasürans teamül ve 
uygulamaları

Genel olarak bir reasürans sözleşmesinde  
dikkate alınması gereken 

U y g u l a m a , s ö z l eşm e d e 

mutabık kalınan hükümler ile 

reasürans iş lemler inde 

uluslararası örf ve adetler; 

olası uygulanabilir mevzuat ve 

içtihatlara göre önceliğe sahip 

olma eğilimindedir.

- Mevzuat
- Mahkeme kararları

- Sözleşmenin hükümleri

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 
İkincil Mevzuat

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu - 
Sigorta Kitabı  ( md. 1403 )

Ahmet Karayazgan, Av. Dr., Karayazgan Hukuk, Danışmanlık & Arabuluculuk



MADDE 1403- (1) Sigortacı, sigorta ettiği 
menfaati, dilediği şartlarla, tekrar sigorta 
ettirebilir.

3. Reasürans

(2) Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene 
karşı borç ve yükümlülüklerini ortadan 
kaldırmaz; sigorta ettirene, tekrar sigorta 
yapana karşı, doğrudan dava açmak ve 
istemde bulunma haklarını vermez.  

6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
(6. Kitap: Sigorta Hukuku)

- Mevzuat
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Normal olarak ticaret hukuku tarafından dayatılan kurallara ek 
olarak (sözleşme yapabilme, yasal bir ilişki kurma niyeti, vb.), 
reasürans sözleşmelerinde, 
sağlanması gereken diğer asgari koşullar:

Sigortalanabilir Menfaat

Azami İyi Niyet                  
(Utmost good faith)  

Tazmin

Menfaat Dayanışması (Kader 
Birliği) (follow the fortunes) 

Risk Transferi

Süreklilik İlkesi
bu anapara, tarafların zaman içinde elde edilen sonuçları 
istikrara kavuşturmasını, diğerini devredilen alacakları tazmin 
etmesini veya alternatif olarak elde edilen kârın bir kısmını 
geri ödemesini sağlar.

Tahkim - Arbitration 
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Reasürans’ta Hasar Süreçleri

Hasar İhbarı

Claims Cooperation and 
Claims Control Clauses

Lütuf Ödemeleri (Ex-Gratia)

Yargı ve Yetkili Hukuk

Yargı Giderlerinin Karşılanması

a common feature of facultative reinsurance contracts.
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Notwithstanding anything contained in the Reinsurance 
Agreement and/or the Policy wording to the contrary, it is 
a condition precedent to any liability under this Policy 
that:  
a) The Reinsured shall, upon knowledge of any 

circumstances which may give rise to a claim against 
them, advise the Reinsurers immediately by e-mail, 
facsimile or in writing and in any event within days.  

b)  The Reinsured shall co-operate with the Reinsurers 
(and/or their Appointed Representatives) subscribing 
to this Policy in the investigation and assessment of 
any loss and/or circumstances giving rise to a loss. 

c) No settlement and/or compromise shall be made and 
no liability admitted without the prior written 
approval of the Reinsurers.  

LMA5072 
29 June 2007  

CLAIMS CO-OPERATION CLAUSE CLAIMS CONTROL CLAUSE  
Notwithstanding anything contained in the Reinsurance 
Agreement and/or the Policy wording to the contrary, it is a 
condition precedent to any liability under this Policy that:-  
a)  The Reinsured shall, upon knowledge of any circumstances 
which may give rise to a claim against this Policy, advise the 
Reinsurers thereof by e-mail, facsimile or in writing 
immediately and in any event within days.  
b)   The Reinsured shall furnish the Reinsurers with all 
information respecting any claim or claims notified in 
accordance with a) above and shall thereafter keep the 
Reinsurers fully informed as regards all developments relating 
thereto as soon as reasonably practicable.  
c)  The Reinsurers shall have the right to appoint adjusters and/
or representatives on their behalf to control all negotiations, 
adjustments and settlements in connection with such claim or 
claims.  
 
d)   No settlement and/or compromise shall be made and no 
liability admitted without the prior written approval of the 
Reinsurers.  

LMA5073 
29 June 20  
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Yargı ve Yetkili Hukuk
Common Law Civil Law

İngiltere 12 yüzyıldan 
kaynaklı bir kavram

Roma 1 ve 2 yüzyıldan 
kaynaklı bir kavram

Aşağıdaki esaslara dayanır: 
K a n u n u n y a z ı l ı o l a r a k 
yorumlanması 
Emsal kararlara dayanır. 
Alt derece mahkemeler, yüksek 
mahkemelerin kararlarını takip 
eder.  

Aşağıdaki esaslara dayanır: 
Kanunun ruhu ve gerekçesi 
yorumlanır. 
Kanuni düzenlemelere dayanır.  
Emsal olay uygulaması nispeten 
daha az önemlidir. 

Sözleşmede kullanılan 
kelimelerin önemi büyüktür.

K a n u n d ü z e n l e m e s i n i n 
amacının önemi büyüktür.

Tarafların amaçları, daha az 
önemlidir.

Herhangi bir kelimeye verilen 
anlam daha az önemlidir.

Mahkeme Kararları, emsal 
yaratmak üzere, uzun ve 

detaylıdır. 
Mahkeme Kararları, daha kısa 

ve gerekçesi zayıftır.

Önceki mahkeme kararları, 
büyük önem taşımaktadır. 

Önceki mahkeme kararları, 
içtihadı birleştirme olmadıkça, 

nispeten daha az öneme 
sahiptir.

Common 
Law

Türk Hukuku , 
Alman Hukuku ve 
Avrupanın büyük 

bölümü

İngiliz Hukuku , 
Amerikan Hukuku

vs
. 

 Civil Law

Seçilecek Hukuk ve Yargı Önemlidir, Çünkü ;

Mümkün olduğunca, reasürans ve sigorta 
sözleşmesi hukuk ve yargısı aynı olmalıdır…
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Mahir İz Cad. Suat Sümer İş Merkezi
No: 30 B Blok Kat: 2 D: 1-3 Altunizade/İSTANBUL 

Tel: +90 216 474 35 76 Faks: +90 216 651 77 14 www.karayazgan.av.tr 

İşbu sunum, genel bilgilendirme amaçlı olup, bir hukuki görüş veya tavsiye niteliği taşımamaktadır. Bu sunumun içeriğine bağlı olarak 
alınan karar ve yapılan uygulamaların sonuçlarından, karar ve uygulama sahibi sorumludur. Bu sunumdan ancak uygun atıf yapılarak 
alıntılar yapılabilir. 


