
 KİMLER SİGORTALIDIR? 

•  Şirketin kendisi ve bağlı 
ortaklıklarındaki Yönetim 
Kurulu üyeleri ve yöneticiler,

•  Bağlı ortaklık olmayan 
şirketlere atanan yöneticiler

•  Şirket adına yönetsel veya 
denetsel görev yürüten şirket 
çalışanları

•  Şirket tarafından harici bir 
kuruluşta görev yapmak üzere 
atanmış yöneticiler

•  Kıdemli Muhasebe Yöneticisi

•  TTK 359 sayılı maddesi ya da 
Türkiye dışındaki benzer bir 
yasaya uygun olarak şirketin 
yönetim kurulu üyesi sıfatı 
ile hareket eden herhangi 
bir tüzel kişilik tarafından bu 
tüzel kişilik ve bu tüzel kişilik 
adına hareket etmek üzere 
belirlenen tüzel kişi temsilcisi

•  Sigortalı kişinin ölümü, 
ehliyetsizliği, ödeme aczi 
ya da i ası durumunda, söz 
konusu sigortalı kişinin hatalı 
eylemi için kanuni temsilcileri, 
mirasçıları, vekilleri ya da 
varisleri

Yönetici Sorumluluk Sigortası
Yönetici Sorumluluk Sigortası yönetim kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerinin kanunlar 
ve esas sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukları çerçevesinde zarara uğrayan 3. 
şahıslar tarafından gelebilecek taleplere cevap vermek üzere tasarlanmıştır. 

Yöneticilere birçok farklı taraftan (alacaklılar, hissedarlar, şirket ortakları & şirket, 
kamu otoriteleri, düzenleyici & denetleyici makamlar, çalışanlar, rakipler vb.) kusurlu 

il ve zarar gerekçesi ile talep gelebilir. 

Başta Türk Ticaret Kanunu (Madde 553-376) olmak üzere Vergi Usul Kanunu, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Rekabet Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vb. birçok kanun maddesinde yönetim 
kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerinin şahsi sorumluluklarına değinilmektedir.  
Sigorta poliçeleri spesi k bir kanuna atıfta bulunmaksızın yöneticilerin kasıtsız 
kusurlu illeri ile sebep oldukları zarardan doğan şahsi sorumluluklarını teminat  
altına alır.  
 

Sigortalı Sigortalanan 
Risk

Hasar Talebi 
Tarafları

Poliçe Neleri 
Öder

Başlıca Hasar 
Sebepleri 

Şirketin kendisi ve bağlı ortaklıklarındaki:
- Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm yöneticiler, 
- Bağlı ortaklık olmayan şirketlere atanan 
yöneticiler

Yöneticilerin yönetsel faaliyetleri esnasında 
kasıt dışı hata ve atlamaları sonucu yol 
açabilecekleri zararlar

Hissedarlar/yatırımcılar
Şirket ortakları & Şirket
Kamu otoriteleri
Borç verenler
Rakipler
Çalışanlar, vb

gösterilmemesi, yanıltıcı bilgi verilmesi
Hisse senedi fiyatındaki dalgalanma
Halka arz kararı
Mali durumun kötüleşmesi
Çalışanlara karşı ayrımcılık, vb

Poliçenin 
Hedef Kitlesi

Kurumsal firmalar
Halka açık şirketler
Holdingler
Yönetim kurulu, icra kurulu ya da profesyonel 
yönetimlerinde yabancı yönetici olan firmalar

Savunma masrafları 
Resmi soruşturma masrafları
Tazminat
Kefalet senedi masrafları 
İtibar koruma harcamaları vb

Poliçe Çerçevesi



Burada yer alan bilgiler, güvenilirliğine inandığımız kaynaklara dayanmaktadır ve risk yönetimi ile sigorta çözümleri ile ilgili genel bilgiler içermektedir.  
Bu belge herhangi bir bireysel durumla ilgili tavsiye niteliği taşımamakta olup bu nitelikte değerlendirilemez. 
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POLİÇENİN ANA SİGORTA TEMİNATL ARI

 • Şahsi Koruma: Sigortalı Kişinin poliçeye doğrudan  
başvuru hakkı

 • Şirketin Yöneticiyi tazmin etmediği durumlarda yöneticinin 
sigortaya başvuru hakkı

 • Şirketin Yöneticiyi Tazmini: Şirketin yöneticisini tazmin  
ettiği hallerde şirketin sigortaya başvuru hakkı

 • Menkul Kıymet Talepleri: Şirkete karşı yapılan menkul 
kıymetler talepleri için sigortaya başvuru hakkı  
(sadece halka açık şirketler için geçerlidir) 

BAŞLICA HASAR SEBEPLERİ:

 • Mali bilgilerin beyanında yeterli şe�a�ığın gösterilmemesi, 
yanıltıcı bilgi verilmesi

 • Halka arz kararı

 • Mali durumun kötüleşmesi

 • Çalışanlara karşı ayrımcılık, vb.

 • Yöneticilerin özen yükümlülüklerini yerine getirmemesi

 • Haksız istihdam uygulamaları (mobbing, haksız ter� ettirmeme, 
haksız yere işten çıkarma, ayrımcılık vb.)

POLİÇENİN İŞLEYİŞİ VE GERİYE YÜRÜRLÜK 
UYGUL AMASI

 • Yönetici Sorumluluk poliçesi “hasar/talep esaslı (claims 
made)” olarak işlemektedir. Bu işleyiş ile poliçe süresi 
içerisinde veya poliçe başlangıç tarihi öncesinde 
gerçekleşen bir kusurlu �il sebebi ile (poliçe ilk alındığında 
bilinen bir durum haline gelmemesi şartıyla) poliçe süresi 
içerisinde yapılan talepler poliçeye konu olmaktadır.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi için marsh.com/tr websitesini ziyaret edebilir veya Marsh Temsilcinize ulaşabilirsiniz. 
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Sektör  Hasar Konusu

Holding İştiraki Şirket
Holding tarafından bir bağlı ortaklığın genel müdürüne yönelik 
şirketini zarara uğrattığı  iddiası ile açılan dava

Finans Kuruluşu Üçüncü Taraf
Sigortalının bir müşterisi tarafından, şirket avukatının görevini 
yerine getirmediği iddiası ile açılan dava

Finans Kuruluşu Üçüncü Taraf
Banka müşterisi tarafından verilen bankacılık talimatlarının  
yerine getirilmemesi gerekçesiyle birçok yöneticiye açılan  
birden fazla farklı dava

Holding / Üretim Ceza Davalaları
Ölümlü iş kazası nedeniyle vardiya yöneticisine karşı  
açılan ceza davası

Finans Kuruluş Şirket
Şirket tarafından 9 farklı yöneticiye kural ihlali, gizli bilgilerin 
deşifresi, sistemi bozma nedenleriyle açılan dava

Sağlık Ceza Davalaları
Ölümlü iş kazası nedeniyle çalışanın akrabaları tarafından  
baş hekime açılan tazminat davası

Otomotiv Şirket
Şirketin genel müdürünün şirketini zarara uğrattığı iddiası  
ile tedbiren yapılan bildirim

Enerji
Resmi Soruşturma ve 
idari Para

Rekabet Kurulunun holding iştiraki için soruşturma başlatmasına 
karşın tedbiren yapılan bildirim

0549 355 33 24 0549 355 43 18 0549 355 33 880549 355 45 59


