
 

  
Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası 

 

TEMİNATLAR 
 Mesleki Sorumluluk 
 Manevi Tazminatlar 
 Savunma Masrafları 
 5 Yıl Geriye Yürürlülük Teminatı 
 Kayıp Dokümanlar 
 Yargı Benzeri ve İletişim Masrafları 
 İleriye Yürürlülük 

 Tevkil , SGK’lı Çalışan Avukat ve Personel de Poliçe Kapsamında 
 YAZILI MÜRACAAT İLE HASAR ÖDEMESİ 

 

 

Teminat Limiti Brüt Prim NOTLAR 
 Poliçe muafiyeti her bir olayda 1.000 ₺ dir. 

 

 Yanda yer alan primler cironuzun 500.000 ₺ nin altında olması; 
 

 Sgk'lı çalışan avukat sayınızın 0,1ve ya 2 kişi olması halinde geçerlidir. 
  

 Cironuzun 500.000 ₺ üzerinde olması ya da SGK'lı çalışan avukat sayınızın 3 ve 
üzerinde olması halinde ayrı prim çalışması yapılacaktır. 
 

 Poliçeyi almadan önce bilinen, tazminata veya şikayete konu olmuş olan tüm 
olaylar kapsam dışındadır.   
 

 Hasar ödemelerinde Başvuru dosya fotokopisi ve müvekkilin avukata yazılı 
müracaatı ile yapılır. 

50.000 ₺ 525 ₺ 

100.000 ₺ 630 ₺ 

150.000 ₺ 840 ₺ 

200.000 ₺ 997 ₺ 

250.000 ₺ 1.050 ₺ 

300.000 ₺ 1.155 ₺ 

350.000 ₺ 1.260 ₺ 

400.000 ₺ 1.365 ₺ 

450.000 ₺ 1.417 ₺ 

500.000 ₺ 1.470 ₺ 

 

Poliçe Almak İçin 0554 353 53 50 / 0507 848 84 26 nolu telefonlardan ya da baron@baronsigorta.com adresinden 

Bizimle İrtibata Geçebilirsiniz.  

 

Adres : Cumhuriyet Mh. Adakent Küme Evler No:29 Beldibi Marmaris MUĞLA 
Tel:        0 252 419 25 00 
Fax:       0 252 419 25 05 
E-Posta: baron@baronsigorta.com 
Web:      www.baronsigorta.com  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mesleki Sorumluluk:  Sigortacı, Sigortalının Mesleki Hizmetini yerine getirmemesi nedeniyle Üçüncü Şahıs'lar tarafından Talep 

edilen tüm Tazminat'ı Sigortalı adına ödeyecektir.Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi, her türlü gerçek ya da  iddia edilen,  

ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ya da yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, Mesleki Hizmeti 

yerine getirirken yapılan ihmaller veya Mesleki Hizmeti yerine getirmeme anlamına gelmektedir. 

Hakaret: Sigortacı, Sigortalı'nın kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle Talep edilen tüm Tazminat'ı Sigortalı 

adına ödeyecektir.  Manevi Tazminat davaları da bu teminat kapsamı altındadır. 

Savunma: Sigortacı, iş bu poliçenin teminatı ve eklerine göre geçerli olan herhangi bir talep durumunda savunma hakkına 

sahiptir. Sigortacı, bu Talep'in savunması için söz konusu olan Savunma Masrafları'nı kendisi Karşılayacaktır. 

mailto:baron@baronsigorta.com
http://www.baronsigorta.com/


Sigortacı'nın, Hatalı Eylem sonucu ödeme yükümlülüğü şu şartlara bağlıdır; (i) ilk olarak Geriye Yürürlülük Tarihinde veya daha 

sonra meydana gelmiş olmak ve (ii) yalnızca Mesleki Hizmet'in yerine getirilmesi sırasında işlenmiş olmak. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yapılan Ödemelerden Örnekler 

 
Sigortalının müvekkili X. Üniversitesinde öğrenci olup sınav döneminde gözetmenin yanlış tutumu nedeniyle kopya çektiği iddiası 
ile idare tarafından 1 yarı yıl okuldan uzaklaştırma cezası verilmiş ve müvekkilinin idare mahkemesine başvurusu üzerine işlemin 
iptaline karar verilmiştir. Kesinleşen karar üzerine müvekkili tazminat davası açması yönünde sigortalıya vekaletname vermiş 
ancak avukat sürenin yanlış hesaplanması nedeniyle davayı süresinde açmamıştır. Bu nedenle süre yönünden red edilen dava 
nedeniyle yapılan hasar başvurusu neticesinde sigortalıının zamanında dava açsa idi yargıtay içtihatları gereğince davayı 
kazanacağı yönünde olduğundan sigortalıya 6 aylık asgari ücret üzerinden maddi ve 2.000- TL manevi olmak üzere tazminat 
ödemesi yapılmıştır.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
EPDK'nın bir benzin istisyonu ile ilgili olarak lisans taşımaması nedeni ile kestiği idari para cezasına istinaden açılan idare 
mahkemesinde verilen davanın reddine ilişkin kararı  sigortalı avukatın  temyiz süresinin kaçırması nedeni ile şirkete, 142.892 TL 
idari para ceza kesilmiştir ve yapılan inclemelerin ardından sigortalı avukatın, temyiz süresini kaçırmasaydı şirketin söz konusu 
idari para cezasına maruz kalmayacağı ve de kararın müvekkil şirket lehine sonuçlanacağı yönünde olduğundan tazminat 
ödemesi yapılmıştır. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sigortalı, dava aşamasında davanın sigorta şirketine (trafik sigortasından dolayı) ihbarı yapmamış olmasından dolayı 
dolayı  sigorta şirketi dava sonrası yapılan ihbar nedeniyle  sadece 4.644 TL asıl alacağı ödemiş, sigortalı 8.627,63 TL bakiyenin 
ödenmediğini belirterek talepte bulunmuştur. Ayrıca, zamanında sigorta şirketine davanın ihbarı yapılmış olsa idi tüm tazminat 
bedelinin alınacağı belirlenmiş olup avukatın hatası söz konusu olduğu için 8.627,63 TL tazminat ödemesi yapılmıştır. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 
Sigortalı müvekkilinin idare tarafından verilen atama kararının iptaline ilişkin açılan davanın kazanılması  ardından müvekkilinin 
eksik maaş ve hakedişlerinin tahsili talebi ile açması gereken davanın süresini  kaçırmış olması sebebiyle yapılan hasar başvurusu 
neticesinde davanın süresinde açılmış olması halinde sigortalı avukatın davayı kazanacağına kanaat edilmiş ve eksik maaş ve 
hakedişleri teminat olarak ödenmiştir.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sigortalımız Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada müvekkili aleyhine çıkan kararı süresi içinde temyiz etmediğinden 

karar kesinlemiş ve müvekkili hapis cezası almış ve hapse girmiştir. İlk temyiz incelemesi sonunda Yargıtay "Sanık müdafiinin 

kusur oranına, eksik incelemeye, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesine ...... ilişkin itirazların reddi;" ile sanığın lehine 

olan yasanın tespiti ile lehe olan yasının bir bütün olarak uygulanması ve bu durumun gerekçeye yansıtılması suretiyle hüküm 

kurulması yönünden bozulmasına karar verilmiştir. Bozma kararı üzerineyapılan yargılama neticesinde mahkemece yeniden 

bozma gerekçesi ile bağlı kalınmak üzere incelemeyapılmış ve bir önceki hükmün bozma ilamı kapsamında uygun olduğu tespit 

edilerek aynı hüküm belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle tesis edilmiştir. Her nekadar ceza yönünden karar kesinleşmiş  de 

olsa bu kararın temyiz süresi kaçırılmasa idi müvekkilinin temyiz süresi içinde hapise girmeyecek ve hapisegirme süresi 

uzayacaktır. Dosyanın karar tarihi itibnari ile ceza zamanaşımı süresinin dolmasına 11 aykalmış olmasıda dikkate alınmış olup , 

maddi ve manevi tazminat dahil 10.000- TL ödenmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 


