
ELEMENTER SİGORTA  HİZMETİ ALIM SÖZLEŞMESİ 

 

1.TARAFLAR 

SİGORTA ETTİREN   : FMV.Işık Üniversitesi  

                                           Meşrutiyet Mah. Üniversite Sok. No:2 Şile/İSTANBUL  

SİGORTACI                 : … 

Sigorta Ettiren ve Sigortacı aşağıda belirtilen hususlarda tam bir mutabakata vararak işbu 

Sözleşmeyi birlikte tanzim ve imza etmişlerdir. “Sigortacı”  ve  “Sigorta  Ettiren”  bundan  

böyle  Sözleşmede  tek  tek  “Taraf”  birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU : 

İşbu  Sözleşmenin konusu, Sigortacı tarafından, Sigorta Ettiren’in Şile ve Maslak kampüslerini 

kapsamak üzere, Teknik Şartnamede belirlenen risklerinin Sigortacı tarafından sigorta 

edilmesine, bu amaçla yapılacak ödeme ve hizmetin ifasına ilişkin usul ve koşulların 

belirlenmesidir. 

3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 

3.1.  Sigortacı, Teknik Şartnamede kapsam ve teminat tutarları belirtilen risklerin tümünü 

sunmuş olduğu prim ödeme  teklifi ve koşulları doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 

sigorta hukuku hükümlerine ve ilgili sigortacılık mevzuatına uygun olarak sözleşme süresince 

sigorta edecek, riskin gerçekleşmesinden doğan zarar ve bedeli ödeyecektir.Sigortacının tazmin 

sorumluluğu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile başlar. 

3.2. Sigortacı sözleşmenin imzalanmasından önce, sözleşme konusu rizikolar ile ilgili yeterli 

ve gerekli bilgiyi aldığını, Sigorta Ettiren’in işyeri, personeli, çalışma koşulları, üçüncü kişi 

kabul edilen kişi ve koşulları değerlendirdiğini, teklifini buna göre sunmuş olduğunu kabul ve 

beyan etmektedir. Sigortacı, sözleşmenin imzalanmasından sonra, riskin genişlediği, yeni risk 

koşullarının oluştuğu gerekçesi ile ilave prim ödemesi ya da herhangi bir ad altında ek ödeme 

talep edemez. 

Sigorta Ettiren de prime esas olacak risklerle ilgili Sigortacıyı doğru bir şekilde bilgilendirdiğini 

kabul ve taahhüt etmektedir.  

3.3. Sigortacı, sözleşmenin imzalanması ile birlikte, Sigorta Ettiren’e karşı kanuni aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmeyi, Sigorta Ettiren’in risklerin gerçekleşmesi ile ilgili özel olarak 

dikkat etmesi gereken hükümleri ve gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini eksiksiz bir 

şekilde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Teklifin yapılması ile sözleşmenin 

imzalanması arasında risklere ilişkin bir değişiklik oluşması halinde, taraflar mutabakat yolu 

ile prim artırma ya da azaltma yoluna gidebilir.  

3.4. Sigortacı her bir risk konusu için, söz konusu riskin teminat altına alınmasına ilişkin koşul 

ve sınırları içeren poliçe düzenleyerek Sigorta Ettiren’e sözleşmenin imza tarihinden itibaren 

en geç 15 gün içinde düzenleyip ibraz edecektir. Poliçenin düzenlenmesinde gecikilmesi 



sebebiyle bir zararın doğması ve/veya Sigorta Ettirilen tarafından bu zararın ödenmek zorunda 

kalınması halinde Sigortacı bu zararı tazminle yükümlüdür. 

3.5. Düzenlenen poliçe içeriğinin, Teknik Şartname uyarınca hazırlanan teklif içeriğinden farklı 

olması halinde, Sigorta Ettiren lehine olan hükümler geçerli olacaktır. 

3.6. Poliçe içeriğinde ek prim alınmasını gerektiren bir değişiklik olması halinde, Sigorta 

Ettiren değişikliği Sigortacıya bildirecek, Sigortacının yeni prim teklifinin Sigorta Ettiren 

tarafından yazılı olarak onaylanması halinde, poliçe kapsamı değiştirilebilecek ya da 

genişletilebilecektir.  

3.7. Sözleşme konusu rizikonun ya da tazminatın kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan 

masraflardan Sigortacı sorumludur. 

3.8.Sigorta Ettiren, sözleşme konusu riskin gerçekleşmesini gecikmeksizin Sigortacıya 

bildirmekle ve varsa ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür. Bildirimin geç yapılması, eksik ya 

da yanlış beyanda bulunulması, Sigorta Ettirenin beyan doğrultusunda  tam ve zamanında 

inceleme ve işlem yapmaması sebebiyle zararın artması hususundaki kusur sorumluluğuna 

ilişkin kanuni hükümler saklıdır.   

3.9. Sigortacı riskin gerçekleştiğinin kendisine bildiriminden itibaren gerekli araştırma ve 

incelemeleri yaptırır; Sigortacı zararı tazmin borcu araştırmanın tamamlanmasından itibaren en 

kısa sürede ödeme yapar. 

 

4. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDENMESİ 

4.1. Sözleşme bedeli, Teknik Şartname kapsamındaki risklerin tümü için Sigortacı tarafından 

sunulan teklif ve Sigorta Ettiren tarafından kabul edilen prim bedelidir. 

4.2. Sigorta Ettiren prim ödemelerini , Poliçede belirlenmiş olan  9 eşit taksit şeklinde her ay 

kesilecek ve Sigorta Ettirene  tebliğ edilecek  makbuz karşılığında  ödeme yapacaktır.  

4.3. Prim tutarını etkileyen sebeplerde , rizikonun hafiflemesini  gerektiren değişiklikler 

meydana gelirse, bu durumun Sigorta Ettiren tarafından Sigortacıya yazılı olarak bildirilmesi 

halinde, prim tutarı indirilebilir ya da iade edilir. 

4.4. Sigortacı, Sigorta Ettiren’in, riskin gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek 

olduğu durumlarda, zararı ve zararın artmasını engellemek ya da azaltmak için aldığı tedbirlere 

kapsamında yaptığı masrafları tazmin etmekle yükümlüdür. 

4.5. Sigortacı, Sigorta Ettiren’in bilgisi ve onayı olmadan , teminatın kapsamında herhangi bir 

değişiklik yapmadan ayarlama şartları ya da mevzuat değişikliği gerekçesi ile prim artırımı 

yoluna gidemez, aksi hal Sigorta Ettirene sözleşmeyi fesih hakkı sağlar.  

4.6. Sözleşmenin uygulanmasından doğan  damga vergisi, her türlü resim ve harç  Sigortacı 

tarafından ödenecektir. 

 

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: 



Taraflar işbu sözleşmenin ifası amacıyla birbirlerinden öğrendikleri tüm hukuki, ticari, teknik, 

mali ve idari bilginin gizli bilgi olduğunu kabul ederler. Sözleşme süresi ile sınırlı olmamak 

üzere mevzuattan kaynaklanan açıklama yükümlülükleri haricinde Taraflar’dan her biri bu 

Sözleşme’nin kurulması aşamasında ve sonrasında birbirlerinden edindikleri bu türlü bilgileri, 

ve kişisel veri niteliğindeki diğer bilgileri, gizli tutacaklarını kabul ve taahhüt eder.  

Taraflar sahibi oldukları ve birbirlerine aktardıkları Kişisel Veriler açısından ilgili mevzuat 

kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olduğunu ve bu doğrultuda gerekli yükümlülükleri 

gereği gibi yerine getirdiklerini ve getireceklerini, 

Birbirine aktarılan Kişisel Verileri, Kanun’a uygun olarak elde ettiklerini ve işlediklerini; 

işleme ve  aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğünü 

gereği gibi yerine getirdiğini ve açık rızalarını aldığını, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza 

bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki istisna (yani 

aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım) şartlarını 

taşıdığını, 

Birbirlerine aktarılan Kişisel Verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık 

rızalarını geri çekmeleri ve/veya Kişisel Verilerin silinmesine yönelik taleplerini iletmeleri 

durumunda, diğer tarafa bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacağını, aksi 

halde bir diğerinin maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini, 

Birbirine aktarılan Kişisel Verilerin işlenme amacı ile işlenme sürelerini açık ve anlaşılır bir 

şekilde belirteceğini; aktarıma konu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu, belirli, açık ve 

meşru amaçlarla işlenmiş olduğunu ve Kişisel Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı 

ve ölçülü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ : 

6.1.İşbu Sözleşme 01.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Poliçe bitiş tarihi olan 

31.08.2021 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

6.2.Sigorta Ettiren Sözleşmenin herhangi bir aşamasında 30 gün önceden haber vermek koşulu 

ile Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih hakkına sahiptir. Bu durumda  taraflar,  

fesih tarihi itibariyle, Sözleşmenin ifa edilen süresine oranla sözleşme bedelinin ödenmesi ya 

da iadesi konusunda işlem yaparlar. 

6.3. Sigortacının konkordato ilan etmesi, iflası,  ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının iptal 

edilmesi ya da sözleşme yapma yetkisinin ortadan kaldırılması hali; Sigortacının tazmin 

yükümlülüğünü sözleşmede belirlenen sürede ve tam olarak yapmaması, Sigorta Ettiren’e 

herhangi bir tazmin yükümlülüğü yüklemeksizin tek taraflı fesih hakkı tanır. Sigorta Ettiren’in 

bu sebeplerle uğrayabileceği zararı ve tazminatı tahsil hakkı saklıdır.  

6.4. Sigorta primlerinin ödenmemesi ya da zamanında ödenmemesi halinde Sigorta Ettiren’in 

cayma hakkına ilişkin kanuni hükümler saklıdır. 

6.5. Sözleşmenin sona ermesi halinde, işlemeyen günlere ilişkin ödenmiş prim varsa Sigorta 

Ettiren’e iade edilir.  

7. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ: 



Taraflar diğer tarafın yazılı muvafakatı olmadan hiçbir koşulda sözleşmeyi üçüncü kişilere 

devredemezler; yükümlülüklerini bizzat yerine getirmekle sorumludurlar. 

8. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, hizmetin ifasına ve teminata ilişkin  öncelikle 

Sözleşmenin mütemmim cüzü olan Teknik Şartname, sonrasına Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri ve Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri ile ilgili mevzuat uygulanır. 

Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemesi ve icra daireleri 

yetkilidir.  

 

 

İşbu Sözleşme, Sigorta Ettiren ve Sigortacı arasında iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca 

kabul edilerek   …./…./2020 tarihinde imzalanmıştır.  

 

………….                                                             F.M.V.Işık Üniversitesi 


