BAﬁKAN’dan
Sevgili Meslektaﬂlar›m,
2007 y›l›n› geride b›rakt›¤›m›z bu günlerde sektörümüzdeki geliﬂmeleri k›saca hat›rlamam›zda fayda oldu¤unu düﬂünüyorum.
2007 y›l›, Sigortac›l›k Kanunu ve buna ba¤l› ikincil mevzuat konusundaki çal›ﬂmalar ile
çok yo¤un geçti. Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan görüﬂ al›nmak üzere Birli¤e gönderilen her yeni mevzuat tasla¤› ilgili çal›ﬂma komiteleri ve üye ﬂirketlerimizden gelen görüﬂler bütünlü¤ünde incelenmekte ve görüﬂlerimiz gerek yaz›l› olarak
gerekse SGM yetkilileri ile yapt›¤›m›z görüﬂme ve toplant›larda kendilerine iletilmektedir.
Tüm bu çal›ﬂmalar boyunca verilen deste¤e teﬂekkür ederim.
2007 y›l› içerisinde haz›rlanan ve 2008 y›l›nda yürürlü¤e girecek olan mevzuat düzenlemelerinin bir ço¤u sektörümüzün ilk defa karﬂ›laﬂaca¤› düzenlemelerdir. Teknik Karﬂ›l›klar
Yönetmeli¤inde yer alan devam eden riskler karﬂ›l›¤›, ikramiye ve indirimler karﬂ›l›¤› gibi
yeni karﬂ›l›k türleri ile aktüeryal zincirleme merdiven metodu ile hesaplanan muallak tazminat karﬂ›l›¤› tutar› bunlardan baz›lar›d›r. Teknik karﬂ›l›klar› karﬂ›layan varl›klara iliﬂkin düzenlemeler de Avrupa Birli¤i direktiflerine uygun olarak yap›lm›ﬂ ve sektörümüz için yeni
olan düzenlemelerdir. Finansal Raporlama Yönetmeli¤i ile getirilen ve ﬂirket faaliyetlerinin,
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulunun finansal tablolar›n haz›rlanma ve sunulma esaslar›na iliﬂkin mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebeleﬂtirilmesi esas› sektörümüzün mali tablolar›n›n di¤er ülkelerde faaliyet gösteren ﬂirketlerin mali tablolar› ile karﬂ›laﬂt›r›labilir
olmas› aç›s›ndan önemlidir. Bu durum, kredi derecelendirme kuruluﬂlar›n›n ﬂirketlerimiz hakk›nda yapm›ﬂ olduklar› de¤erlendirmelerine art› puan olarak
yans›yacak, sigorta ﬂirketlerine yat›r›m yapmak isteyenlerin ﬂirket hakk›ndaki de¤erlendirmelerini daha h›zl› bir ﬂekilde sonuçland›rmalar›n›
sa¤layacakt›r. Bu düzenlemelerin anlaﬂ›lmas› ve uygulanmas› aﬂamas›nda yo¤un bir çal›ﬂma temposu bizleri beklemektedir.
Sektörümüzün geliﬂimi ve uluslar aras› standartlara uygun hale getirilmesi yönünde yap›lan tüm bu çabalar yabanc› sermayenin Türk Sigorta Sektörüne yönelik ilgisini giderek art›rm›ﬂt›r. Yeni mevzuat düzenlemeleri, ﬁirketlerimizi daha etkin çal›ﬂmaya, risk-fiyat dengesini ön
planda tutmaya ve sonuç olarak teknik karl›l›¤› art›r›c› yönde önlemler almaya mecbur k›lacakt›r.
Trafik Sigortalar›nda 2008 y›l› içinde serbest tarife sistemine geçilmesi, üzerinde çal›ﬂma yap›lan yeni düzenlemelerden bir tanesidir. Kaza branﬂ›n›n ve sektör toplam prim üretiminin önemli bir bölümünü oluﬂturan
trafik sigortalar›n›n teknik sonuçlar› son iki y›lda oldu¤u
gibi 2007 y›l›nda daha da büyüyen bir zararla kapataca¤› kesinleﬂmiﬂtir.
Do¤al olarak Serbest Tarife rejiminde ﬂirketlerimizin
son birkaç y›ld›r oluﬂan teknik zararlar› dikkate almas› ve
ona göre tarifelerini oluﬂturmas› sektörümüz aç›s›ndan
hayati bir önem arzetmektedir.Bu konuda sektörün
gerekli hassasiyeti gösterece¤ini beklemekteyim.
Tüm bu geliﬂmelerin ›ﬂ›¤›nda gerek büyüme gerekse
sonuçlar› itibar› ile olumlu bir y›l olmas› dileklerimle sayg›lar›m› sunar›m.
Sayg›lar›mla
Hulusi TAﬁKIRAN
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III. Ulusal Sigorta
Sempozyumu düzenlendi
010 Y›l›nda Türk Sigorta Sektörü”
konulu III. Ulusal Sigorta
Sempozyumu 18 Ekim 2007 tarihinde
‹stanbul’da Ceylan Intercontinental Otel’de
Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i
ile Türk Sigorta Enstitüsü Vakf› iﬂbirli¤inde
gerçekleﬂtirildi. Sempozyumun aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›n› Birlik Baﬂkan› Sn. Hulusi
Taﬂk›ran ve Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k
Genel Müdürü Sn. Ahmet Genç yapt›.
Sempozyumda “Küresel Is›nma ve Sigorta
Sektörü”, “Mortgage ve Mortgage
Sigortalar›” ve “Sigortac›l›k Kanunu ve ‹lgili
Yönetmeliklerin Sigorta Sektörünün
Geliﬂimi Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi”
baﬂl›kl› oturumlar düzenlendi.
Sempozyuma sektör yo¤un ilgi gösterdi.

2

Birlik Baﬂkan› Hulisi Taﬂk›ran
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Soldan sa¤a: Samim Ünan, Dilek Kabukçuo¤lu Özer,
‹brahim Taﬂbaﬂ›, Bülent Somuncu

Soldan Sa¤a: Saim Üstünda¤, Erhan Tunçay, Ahmet Genç, Walter Stahel

Sigortac›l›k
Genel
Müdürü
Ahmet Genç
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Soldan sa¤a: Colette Kraaijenhagen, Richard Weurding, Erhan Tunçay, Berna Özﬂar Kumcu

Birlik, Hollanda Sigorta
ﬁirketleri Birli¤i VVN’ye çal›ﬂma
ziyareti gerçekleﬂtirdi
irli¤in 2007 y›l› stratejisi çerçevesinde,
gerek Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde gerekse Türk sigorta sektörüne yeni sigorta
ürünlerinin tan›t›lmas› aﬂamas›nda sektörün sorunlarla karﬂ›laﬂt›¤› alanlarda Avrupa Tek Sigorta Piyasas› içerisinde yer alan ülkelerin deneyimlerinden faydalan›lmas›; Birli¤in uluslararas›
tan›n›rl›¤›n›n artt›r›lmas›; uluslararas› iliﬂkilerinin
geliﬂtirilmesi; iyi uygulama örneklerinden yararlan›lmas› ve ortakl›k kurma faaliyetlerinde bulunulmas› amac›yla Avrupa ülkeleri sigorta birliklerine çal›ﬂma ziyaretlerinde bulunuluyor.
2007 y›l› stratejisi çerçevesinde bu ziyaretlerin sonuncusu 19 Kas›m 2007 tarihinde Hollanda Sigorta Birli¤i VVN’nin Lahey’deki merkezinde bir çal›ﬂma toplant›s› ﬂeklinde gerçekleﬂtirildi. Toplant›ya Birli¤i temsilen Genel Sekreter Erhan Tunçay ve Avrupa Birli¤i ve Uluslararas› ‹liﬂkiler Uzman› Berna Özﬂar Kumcu kat›ld›.
Toplant› öncesinde VVN Sigorta ‹statistikleri
Merkezi Direktörü Say›n Jan van Rijckevorsel, Av-
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rupa Birli¤i’nde emeklilik ve sigorta sektörünün
rolü konusunda bir bilgilendirmede bulundu. Bunu takiben VVN Genel Sekreteri Richard Weurding, Yönetim Kurulu Üyesi Willem Terwisscha
van Scheltinga ve Kamu ‹liﬂkileri Yöneticisi Colette Kraaijenhagen ile gerçekleﬂtirilen toplant›ya
geçildi. Toplant›, Birlik taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ
olan kapsaml› sunumla baﬂlad›. Sunumda Birlik,
Birli¤in yap›s›, çal›ﬂmalar›, yay›nlar›, uluslararas›
iliﬂkileri, AB sürecinde gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler,
Türk sigorta sektörü, sektörün temel göstergeleri,
AB sürecinde gerçekleﬂtirilen yasal düzenlemeler ve 2007 ‹lerleme Raporu’nda Türk sigorta sektörünün de¤erlendirilmesine iliﬂkin bilgiler sunuldu. Bunu takiben VVN yetkilileri taraf›ndan Hollanda sigorta sektörü, VVN’nin yap›s› ve iﬂleyiﬂi
konular›nda bir sunum gerçekleﬂtirildi.
Toplant›n›n sonunda Hollanda Sigorta Birli¤i
Dergisi “Verzekerd”de yay›nlanmak üzere Birlik
Genel Sekreteri Say›n Erhan Tunçay ile bir
röportaj gerçekleﬂtirildi.

Birlik Merkezinde Emniyet
Genel Müdürlü¤ü Yetkilileri ile
Sektör temsilcilerini bir araya
getiren bir toplant› düzenlendi
.10.2007 tarihinde Birlik Merkezinde Emniyet Genel Müdürlü¤ü Asayiﬂ ﬁube
Müdürlü¤ü'nden Sn. Yakup AKTAﬁ (ﬁube Müdürü), Sn. Bilal ﬁEN (Emniyet Amiri), Sn. Aytekin
KOÇAK (Büro Amiri), Sn. Hüseyin GELENEK (Emniyet Amiri), Sn. Hasan ZEYREK (Emniyet Amiri),
Sn. Murat GÜÇLÜ (Polis Memuru)'nün ve çok
say›da Sektör temsilcisinin kat›ld›¤› toplant›da
karﬂ›l›kl› görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
Emniyet Yetkilileri taraf›ndan Emniyet ile Birli¤in yapm›ﬂ oldu¤u iﬂbirli¤i konular›, oto h›rs›zl›k
ile ilgili son verilerin paylaﬂ›ld›¤› bir sunumunda
yap›ld›¤› toplant›da, son dönemde artan iﬂbirli¤i neticesinde 2007 y›l› içerisinde çal›nt› araç
say›lar›nda % 30'lara varan oranlarda düﬂüﬂ oldu¤u ifade edilmiﬂtir.
Asayiﬂ ﬁube Müdürü Sn. Yakup AKTAﬁ taraf›ndan Birli¤in oto h›rs›zl›k ile mücadelede katk›lar›ndan dolay› Genel Sekreter Sn. Erhan TUNÇAY'a bir teﬂekkür plaketi verilmiﬂtir.
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Erhan Tunçay ve Yakup Aktaﬂ

Genel Sa¤l›k Sigortas›n›n sigorta sektörüne
etkileri ile ilgili bilgilendirme toplant›s› yap›ld›
Kas›m 2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkan› Sn. Birol Aydemir Birli¤e davet edilerek ﬂirketlerin üst düzey yöneticilerinin kat›l›m›yla bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Toplant›da Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n iﬂleyiﬂi ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda yap›lmas› düﬂünülen de¤iﬂikliklere iliﬂkin bir sunum yap›ld›. Sunum sonras›nda toplant›ya
kat›lan sektör yöneticileri konuyla ilgili görüﬂlerini Sn. Birol Aydemir’e ilettiler.
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2007 y›l›n›n ard›ndan...
2007 y›l›n›n son çeyre¤i de gerek yasal düzenlemeler, gerekse düzenlenen seminerler aç›s›ndan yo¤un bir dönem olarak geçirilmiﬂtir.
2007 y›l›n›n sektörümüz aç›s›ndan en önemli geliﬂmesi olarak kabul edilen ve 14 Haziran 2007 tarih
ve 26552 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu, Birlik taraf›ndan Türkçe ve ‹ngilizce iki ayr› kitapç›k haline
getirilerek ﬂirketlere, ilgili kamu kuruluﬂlar›na, meslek
örgütlerine, sigorta birlik ve federasyonlar›na ve
uluslararas› kuruluﬂlara da¤›t›lm›ﬂt›r.
Önceki yaz›lar›mda da belirtti¤im üzere Kanunun yay›mlanmas›n›n ard›ndan yo¤un bir ikincil
mevzuat ve yönetmelik çal›ﬂmas› yap›larak genel
sigortac›l›k mevzuat›n›n Kanunla uyumlaﬂt›r›lmas›
çal›ﬂmas›na gidilmiﬂtir. Bu kapsamda ;
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›nca yay›nlanan
31.08.2007 tarihli ve 64 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin
“Birikimsiz Sigorta Poliçeleri/Karma Poliçeler Dolay›s›yla Elde Edilen Gelirler” baﬂl›kl› (3) no’lu bölümüyle, 59 no’lu Gelir Vergisi Sirkülerinin (4) no’lu bölümünün üçüncü paragraf› de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile 5684 say›l› Sigortac›l›k
Kanununda teknik karﬂ›l›klar ile ilgili getirilen yeni
düzenlemeler paralelinde Kurumlar Vergisi Kanunu ilgili 8. maddesinin düzeltilmesine yönelik görüﬂmelerimiz sürmektedir.
3 Seri no’lu Veraset ve ‹ntikal Vergisi Sirküleri yay›mlanm›ﬂt›r. Ancak sirkülerde yer alan düzenlemelerle ilgili sektörde oluﬂan tereddütler üzerine
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’ndan görüﬂ sorulmuﬂ ve
gelen görüﬂ sektörle paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
“Sigorta Sözleﬂmelerinde Bilgilendirmeye ‹liﬂkin
Yönetmelik”, 28.10.2007 tarih ve 26684 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r. ‹lgili Yönetmeli¤in,
28.11.2006 tarih ve 26360 say›l› Resmî Gazete’de
yay›mlanan “Sigorta Sözleﬂmelerinde Bilgilendirmeye ‹liﬂkin Yönetmelik'i yürürlükten kald›ran 14
üncü maddesi yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmiﬂ
olup di¤er maddeleri 01.03.2008 tarihinde yürürlü¤e girecektir. Daha sonra 15.11.2007 tarihinde
Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan “Sözleﬂme Öncesi
Bilgilendirme Yönetmeli¤inin Kapsam›na ‹liﬂkin
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Genelge yay›mlanm›ﬂ ve bu Genelge ile Zorunlu
Sigortalar ve Devlet Destekli Sigortalar Bilgilendirme Yönetmeli¤i’nin kapsam› d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›.
Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan konuya iliﬂkin aç›kl›¤a
kavuﬂmas› istenilen konular ile ilgili halen cevap
beklenmektedir.
5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu’nun 32nci maddesinin 1inci f›kras›n›n ve an›lan Kanun uyar›nca
yürürlü¤e giren Sigorta ﬁirketleri ve Reasürans ﬁirketleri’nin Kuruluﬂ ve Çal›ﬂma Esaslar›na ‹liﬂkin Yönetmeli¤in 25inci maddesinin uygulanmas›na iliﬂkin olarak Hazine Müsteﬂarl›¤›nca haz›rlanan “Sigorta ve Reasürans ﬁirketlerinin Yay›mlayaca¤›
‹lan ve Reklamlara ‹liﬂkin Genelge”, 11.07.2007 Tarihli ve 26579 Say›l› Resmi Gazete’de Yay›mlanan
2007/1 say›l› Sigorta Branﬂlar›na ‹liﬂkin Tebli¤in Uygulama Esaslar›na Dair Genelge” ve 2007/1 say›l›
Sigorta Branﬂlar›na ‹liﬂkin Tebli¤in Sigorta Genel
ﬁartlar› Baz›nda Uygulama Esaslar›na Dair Genelge” ile 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu’nun 4üncü
maddesi uyar›nca haz›rlanan 2007/1 say›l› Sigorta
Branﬂlar›na ‹liﬂkin Tebli¤ ile yap›lan yeni branﬂ düzenlemesi gere¤ince al›nm›ﬂ ruhsatnamelerin bu
mevzuata uygun hale getirilmesi amac›yla Ruhsatname Yenilemelerine ‹liﬂkin Sektör Duyurusu”,
Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r.
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ﬁirketlerinin
Teknik Karﬂ›l›klar›na ve Bu Karﬂ›l›klar›n Yat›r›laca¤›
Varl›klara ‹liﬂkin Yönetmelikte De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” 18 Ekim 2007 tarih ve 26674
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmiﬂtir.
18.07.2007 tarihi ve 26586 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Hayat Sigortalar› Yönetmeli¤i’nin baz› maddelerinin uygulanmas›na iliﬂkin genelge 22.10.2007 tarihinde Hazine
Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. Hayat Sigortalar› ile ilgili komisyon kesintileri konusunda
HM/SGM ile görüﬂmelerimiz devam etmektedir.
Bu geliﬂmeler haricinde Hazine Müsteﬂarl›¤›’nca Ekim-Aral›k döneminde yay›mlanan
önemli baz› genelge ve sektör duyurular› da aﬂa¤›da belirtilmektedir:

● Hayat D›ﬂ› Branﬂlar ‹çin Asgari Teminat›n Hesab›na ‹liﬂkin Genelge yay›mland›
● Tehlikeli Hastal›klar ve Sürekli Sakatl›k Teminat›n›n Ek Teminat ﬁeklinde Verilmesi Hakk›nda Sektör
Duyurusu yay›mland›
● Deprem Hasar Karﬂ›l›klar›n›n Sermaye Art›r›m›nda Kullan›lmas›na Dair Sektör Duyurusu yay›mland›
● Devam Eden Riskler Karﬂ›l›¤› ve Dengeleme
Karﬂ›l›¤›na ‹liﬂkin Genelge yay›mland›
● Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortas› Genel ﬁartlar›nda Yap›lan De¤iﬂiklik Hakk›nda
Sektör Duyurusu”, Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan
yay›mland›.
● Yine 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu uyar›nca
Levhaya Kay›t Olan Gerçek ve Tüzel Kiﬂi Eksperlere ‹liﬂkin Sektör Duyurusu Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r.
Ekim-Aral›k Döneminde sektörümüzün yo¤un ilgi gösterdi¤i “2010 Y›l›nda Türk Sigorta Sektörü”
konulu III. Ulusal Sigorta Sempozyumu 18 Ekim
2007 tarihinde Ceylan Intercontinental ‹stanbul
Otel’de Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i ile Türk Sigorta Enstitüsü Vakf› iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Sempozyumda “Küresel Is›nma ve Sigorta Sektörü”, “Mortgage ve Mortgage Sigortalar›” ve “Sigortac›l›k Kanunu ve ‹lgili Yönetmeliklerin Sigorta Sektörünün Geliﬂimi Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi” baﬂl›kl› oturumlar düzenlenmiﬂtir.
13 Kas›m 2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkan› Say›n Birol Aydemir Birli¤e davet edilerek Genel Sa¤l›k Sigortas›’n›n iﬂleyiﬂi ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda yap›lmas› düﬂünülen de¤iﬂikliklere iliﬂkin bir bilgilendirme toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.
GSS Kanunu ile ilgili TSRﬁB’nin tamamlay›c› sa¤l›k tan›m›n›n kanuna eklenmesi ve fark al›nmas› konular›ndaki görüﬂlerini Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Naz›m Ekren, Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, TBMM Alt Komisyon Baﬂkan› Zekai Özcan
ve çeﬂitli bürokratlara ziyaretler ile anlat›ld›.
Geçti¤imiz üç ayl›k dönem içinde Birlik yurtd›ﬂ›ndaki kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i ve çal›ﬂmalar›n› da sürdürmüﬂ olup bu çerçevede; Birli¤in
sigorta sektörünün Avrupa Birli¤i’ne uyumunu
sa¤lamak, özellikle AB müktesebat›na uyumda
karﬂ›laﬂ›lan sorunlara çözüm önerileri getirebil-

Erhan TUNÇAY
Genel Sekreter

mek amac›yla gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalar kapsam›nda 1 Ekim 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu
Geniﬂleme Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› TAIEX Birimine sundu¤u proje teklifi 6 Kas›m 2007 tarihinde kabul edilmiﬂtir.
Bunun yan›nda Avrupa Komisyonu ‹ç Pazar Genel Müdürlü¤ü’nde temaslarda bulunulmuﬂ, CEA
Genel Sekreteri ile görüﬂülmüﬂ, CEA Ekonomi ve Finans Komitesi toplant›s›na kat›l›nm›ﬂ, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nda ve Avrupa Birli¤i
Genel Sekreterli¤i’nde temaslarda bulunulmuﬂ,
CEA Tek Pazar Komitesi toplant›s›na iﬂtirak edilmiﬂ,
IMIA (Uluslararas› Mühendislik Sigortac›lar› Birli¤i) Y›ll›k Konferans›na kat›l›nm›ﬂ ve Hollanda Sigorta ﬁirketleri Birli¤i’ne çal›ﬂma ziyareti gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
13 y›ld›r beklenen Sigortac›l›k Yasas›n›n ç›kmas›
ve bunu destekleyici düzenlemelerin birbiri ard›na
yürürlü¤e girmesiyle birlikte Türk Sigorta Sektörü’nün
önü aç›lm›ﬂ ve sektör uluslararas› ölçülere daha da
yaklaﬂm›ﬂt›r. Bu da sigorta ﬂirketlerinin daha iyi ve etkin hizmet verebilmesi için gereken ﬂartlar› oluﬂturmuﬂtur. 2008 y›l› ve sonras›nda yeni düzenlemelerin
Türk Sigortac›l›¤›n› güçlendirece¤i inanc› ile sayg›lar›m› sunar›m.
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‹ N G ‹ L T E R E ’de
Hayat Sigortalar›
Atilla OKSAY
TSRﬁB Bölüm Yöneticisi
ayat sigortalar›, bireyin vefat etmesi
durumunda onun kazanc›na ba¤›ml›
bir hayat süren ailesine de¤erli bir finansal
koruma temin eden sigorta ürünleridir. Ayn›
zamanda Hayat sigortalar› tasarruf arac›d›r.
Koruman›n ve tasarruflar›n bu birleﬂimi hayat
sigortalar›n› di¤er finansal ürünlerden farkl›
k›lmaktad›r.
Baz› poliçeler sadece koruma sa¤larken
baz›lar› bireylere tasarruf yapmalar› konusunda yard›mc› olmakta, baz›lar› ise hem koruma
sa¤lama hem tasarruf yapma iﬂlevine sahip
olmaktad›r. Çal›ﬂmada ‹ngiltere’de uygulanan hayat sigorta ürünleri hakk›nda genel bilgi verilmektedir.

H

1. KORUMA SA⁄LAYAN HAYAT S‹GORTALARI
Yaﬂam kayb› kiﬂinin mirasç›lar› için gelir kay›plar›, borç ödemeleriyle ilgili yaﬂanan sorunlar veya vergi yükümlülüklerinin karﬂ›lanmas› sonuçlar›n› do¤urabilir. ‹ngiltere’de bu
maliyetlere yard›mc› olmak için süreli vefat
sigortas› (term insurance), hayat boyu vefat
sigortas› (whole life insurance) ve karma hayat sigortas› (endowment insurance) olmak
üzere üç çeﬂit temel hayat sigortas› ürünü
bulunmaktad›r. Bu sigortalar›n hepsi bireyin
vefat› halinde yap›lan toplu ödeme teminat›n› sunmaktad›r. S›n›rl› bir gelire sahip bireyler
için süreli vefat sigortas› en do¤ru karar olarak düﬂünülmektedir. Teminat dönemi olarak
ipotekli ev kredisi ödemeleri veya çocuklar›n
büyüdü¤ünde giderlerin en yüksek oldu¤u
dönem olarak seçilebilmektedir.
Baz› aileler düzenli gelir ödemelerini toplu

8

ödemelere tercih etmektedir. Bu düﬂünceye
sahip kiﬂiler vefat halinde sigortal›n›n aile
fertlerine ayl›k, üç ayl›k, alt› ayl›k ya da y›ll›k
gelir ödemelerinin yap›ld›¤› aile gelir sigortas›n› (family income benefit policy) tercih etmektedirler.
Hayat boyu vefat sigortas› (whole life insurance) daha kapsaml› koruma sa¤lamakta,
sigortal› ne zaman vefat ederse etsin ailesi finansal olarak teminat alt›na al›nmaktad›r.
Süreli vefat sigortas›nda sigortal› daha önce
belirlenmiﬂ dönem içinde yaﬂam›n› kaybetti¤i takdirde, finansal koruma sa¤lanmaktad›r.
Bu dönem 10, 15, 20 y›l olabilece¤i gibi, poliçede belirtilmesi kayd›yla teminat alt›na al›nan dönem sadece bir ay da olabilmektedir. Belirlenen dönem sonunda sigortal›n›n
hayatta kalmas› durumunda herhangi bir
tazminat ödemesi veya iﬂtira bedeli ödenmesi söz konusu de¤ildir. Ayn› zamanda e¤er
sigortal› prim ödemelerine son verirse teminat›n durmakta ve tahsil edilen primler geri
ödenmemektedir.
1.1. Süreli Vefat Sigortas› (Term Insurance)
Süreli vefat sigortas›, koruma hayat sigortas› türlerinin en hesapl›s› ve düﬂük bir prim
bedeli ile yüksek hayat sigortas› teminat› sunan türüdür. Bu sigorta türü s›n›rl› bir gelire sahip sigortal›lar için idealdir. Teminat genelde
sadece bir kiﬂinin teminat alt›na al›nmas› için
planlan›r, fakat baz› durumlarda eﬂler de ayn› poliçede teminat alt›na al›nabilirler.
Süreli vefat sigortas›n›n çeﬂitli uygulamalar› bulunmaktad›r.
a. Sabit Süreli Vefat Sigortas› (Level Term Insurance): Sigortal› anlaﬂ›lan dönem boyunca
sabit bir miktarla teminat alt›na al›nm›ﬂt›r.
b. Yenilenebilir Süreli Vefat Sigortas› (Re-

newable Term Insurance): Belirlenen bir yaﬂtan (genellikle 65 ve daha fazla) sonra devam etmeyecek ﬂekilde düzenlenen ve sigortal›n›n belirli dönemden sonra, genelde
beﬂ y›l sonra, sa¤l›¤›yla ilgili herhangi bir kan›ta gereksinim duymadan sigortay› yenileyebilme seçene¤i sunmaktad›r.
c. Dönüﬂtürülebilir Süreli Vefat Sigortas›
(Convertible Term Insurance): Sigortal› poliçesini sa¤l›k durumunu ispata gerek olmadan hayat boyu vefat sigortas›na veya karma hayat sigortas›na dönüﬂtürülebilir. E¤er sigortal› bu tür bir dönüﬂüme karar verirse yeni
poliçenin maliyeti hayat boyu vefat sigortas›
veya karma hayat sigortas›yla ayn›d›r Bu sigorta türü genç ve s›n›rl› bir gelire sahip aileler için ideal bir üründür. Bu sigorta sadece
uygun bir prim karﬂ›l›¤›nda hayat teminat›
vermekle kalmaz ayr›ca sigortal›n›n gelirinin
yükselmesi ya da sa¤l›k durumunun kötüleﬂmesi hallerinde farkl› seçenekler sunar.
d. Azalan Süreli Vefat Sigortas› (Decreasing Term Insurance): Sigorta bedeli y›ldan
y›la azal›r ve dönem sonunda s›f›r de¤erine
ulaﬂ›r. Prim ödemeleri dönem boyunca sabit
olarak devam eder.
Bu poliçeler; bireyin vefat etmesi halinde
ipotekli ev kredisi teminat› veya di¤er borçlar›n ödenmesi için kullan›l›r. Ayr›ca bu sigorta, bireyin varl›klar› üzerinden ödenecek veraset vergisi sorumlulu¤unu da teminat alt›na almaktad›r. Fakat belirlenen dönem sonunda bireyin vefat etmemesi durumunda
ne teminat bedeli ödenir ne de al›nan primlerin geri ödemesi yap›l›r.
e. Artan Süreli Vefat Sigortas› (Increasing
Term Insurance): Sigorta bedeli ve primler
her y›l orijinal sigorta bedelinin belirli bir yüzdesi olarak düzenli olarak artmaktad›r. Bu
poliçeler sigortal›n›n gelirinin artt›¤›nda sigorta teminat›n› da artt›rma olana¤› sa¤lamaktad›r.
f. Aile Gelir Sigortas› (Family Income Benefit Policy): E¤er sigorta süresi içerisinde sigortal› vefat ederse bireyin ailesine gelir
ödemesi ﬂeklinde tazminat ödenmektedir.
Gelir ayl›k, 3 ayl›k, senelik dönemler itibariyle

ödenebilmektedir. Baz› poliçeler her y›l sabit
bir oranda, örne¤in %3 ve ya % 5lik art›ﬂla,
gelir ödemesi sa¤layabilmektedir.
1.2. Hayat Boyu Vefat Sigortas› (Whole Life
Insurance)
Sigortal›n›n ölümü ne zaman gerçekleﬂirse
gerçekleﬂsin bu poliçe belirlene sigorta teminat›n› ödemektedir. Hayat boyu vefat sigortas› süreli vefat sigortas›ndaki gibi belirli bir
dönemle s›n›rland›r›lmam›ﬂt›r. Primler, sigorta
ﬂirketi kesinlikle sigorta bedelini ödeyece¤i
için genelde daha yüksektir. Baz› poliçelerde
primler sigortal› vefat edinceye kadar ödenmek zorundad›r, baz›lar›nda ise seçilen yaﬂtan sonra primlerin ödenmesi zorunlu de¤ildir. Fakat sigortac› sigorta bedelini sigortal›
vefat etti¤i zaman öder. Bu durumda poliçe
ödenmiﬂ olarak bilinir. Hayat boyu vefat sigortas› kar payl› veya kar pays›z olarak planlanabilir ya da hayat sigortas› poliçesinden
elde edilen kârlar›n yat›r›m portföyüne birimler halinde yat›r›ld›¤› (unit-linked) sigorta
ürünleri ﬂeklinde de planlanabilir. Böylelikle
potansiyel ek gelir imkan› veren poliçeler
ﬂeklinde de poliçe düzenlenebilir.
2. TASARRUF VE KORUMA SA⁄LAYAN
HAYAT S‹GORTALARI
Uzun dönemli hayat sigortalar›, bireye
uzun dönemli tasarruf yapabilmesi için net
planlar yapmas›na olanak verir. Hayat sigorta ﬂirketleri, bireyin erken ölmesi durumunda
koruma sa¤lad›¤› gibi, uzun ve geniﬂ seçenekler içeren baﬂar›l› yat›r›m planlar› deneyimine sahiptirler.
2.1. Karma Hayat Sigortas› (Endowment
Insurance)
Bu sigorta türü hem bireyin ailesini koruma
alt›na al›rken hem de bireyin gelece¤i için
tasarruf yapmas›na imkan sa¤lamaktad›r.
Karma hayat sigortalar› sadece koruma teminat›ndan ibaret olmay›p bireyin ölümü halinde ailesine tazminat ödeme yoluyla finansal yard›m sa¤lamakta, ayn› zamanda uzun
dönemde tasarruf yapmak için kullan›lan bir
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sigorta ürünü olarak göze çarpmaktad›r.
Karma hayat sigortalar› kar payl› sigorta
(with profit policy) veya birime ba¤l› sigorta
(unit-linked policy) ﬂeklinde düzenlenmektedir. Sigortal› belirlenen süre boyunca
(10,15,20 y›l gibi) prim öder. Süre sonunda sigortal› kar payl› sigortada kar paylar›yla birlikte, birime ba¤l› sigortada yat›r›ma yönlendirilen tutardan kazan›lan miktarla birlikte sigorta bedelini al›r. E¤er sigortal› vade tarihinden önce ölürse, sigorta ﬂirketi ya belirlenen sigorta bedelini öder ya da o anda poliçenin yat›r›mlarla ulaﬂt›¤› de¤er daha büyükse bu de¤eri öder.
2.1.1. Kar Payl› Sigorta (With Profit Policy)
Kar pay› fonlar›, bireyin ödedi¤i primlerin
di¤er sigortal›lar›n ödedi¤i primlerle topland›¤› ve sigorta ﬂirketinin çeﬂitli geniﬂ alanlarda yat›r›ma yönlendirdi¤i tutarlardan oluﬂan
yat›r›m havuzlar›d›r. Bu yat›r›m havuzlar›
menkul de¤erleri, tahvilleri, devlet tahvillerini, gayrimenkulleri ve nakit paray› içermektedir. Yat›r›mlardan kazan›lan kar paylar› sigortal›ya geri ödenmekte ve ﬂirketin bu konudaki profesyonel deneyimi sayesinde kiﬂinin kendisinin yapaca¤› direkt yat›r›mlarda
u¤rayabilece¤i çeﬂitli zararlar bertaraf edilmektedir. Yat›r›lan primlerle oluﬂan fonun büyümesi, primlerin düzenli ödenmesi ve elde
edilen kar paylar›n›n bu fona eklenmesiyle
gerçekleﬂtirilir.
Verilecek kar pay› ve fon performans› baﬂlang›çta garanti edilmemektedir. Gerçekleﬂtirilecek iyi fon yönetimi performans› ile sa¤lanan kar paylar› fon tutar›na eklenmektedir.
Kar payl› karma hayat sigortalar› minimum
riskli ve uzun dönemde iyi bir tasarruf tutar›
sa¤layabilecek hayat sigortas› ürünleridir.
2.2. Birime Ba¤l› Sigorta (Unit-Linked Policy)
Hayat sigortas› poliçesinden elde edilen
karlar›n yat›r›m portföyüne birimler halinde
yat›r›ld›¤› ve böylelikle potansiyel ek gelir imkan› veren poliçelerdir. Bu poliçelerle sigortal›n›n vefat› sonucunda ödenecek tazminat tutar› haricinde süre sonunda ödenecek
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sigorta tutar›n›n büyüklü¤ü konusunda bir
garanti verilmemektedir. Sigorta ﬂirketi bireyin primlerini yine sigortal›n›n seçti¤i belirli
fonlara yat›rmaktad›r. Poliçe ﬂartlar› çerçevesinde ödenecek tutar, poliçenin vade tarihinde bu fonlar›n ulaﬂaca¤› yat›r›m de¤erine ba¤l›d›r. Sigorta ﬂirketleri poliçenin ba¤l›
oldu¤u farkl› fonlar› sigortal›n›n seçimine sunmaktad›r. Poliçeyi sat›n almadan önce fonlar›n risklerini ve f›rsatlar›n› anlamak için farkl›
fonlar hakk›nda yeterli bilgiyi almak sigortal›n›n lehine olacakt›r.
Süre sonunda ödenecek tutar›n büyüklü¤ü hakk›nda herhangi bir garanti verilmemektedir. Ancak genel olarak bu tip ürünlerin sa¤layaca¤› fayda kar payl› sigortalar›n
sa¤layaca¤› faydadan çok daha yüksektir.
Yine de baz› durumlarda oluﬂabilecek riskler nedeniyle (örne¤in fon de¤erlerinin düﬂmesiyle) olumsuz baz› durumlarda do¤abilmektedir.
2.3. Tahviller (Bonds)
Bu ürünler tek prim ödemeli olarak sat›lan
bir ürün olsa da bazen primler düzenli olarak
da ödenebilmektedir. Bireyin ödemeleri sigorta ﬂirketi taraf›ndan ya kar payl› fonlara
ya da birime ba¤l› yat›r›m ﬂeklinde de¤erlendirilir. Önceden belirlenen dönem boyunca garanti edilmiﬂ bir oranda gelir ödenmekte daha sonra sigorta süresi sonunda
oluﬂan birikim tutar› ödenmektedir.
3. EK TEM‹NATLAR
Hayat poliçelerinin ço¤u ek teminat seçme imkan› sunmaktad›r.
3.1. Prim Alma Hakk›ndan Vazgeçme
(Waiver of Premium)
E¤er sigortal› hastal›k veya yaralanma sebebiyle mesle¤ine devam edemezse, sigorta ﬂirketi primleri sigortal› yerine ödemektedir
(poliçede belirlenen ﬂartlar uyar›nca).
3.2. Kritik Hastal›klar (Critical ‹llness)
Bu teminat sigortal›ya kalp krizi geçirme,
kanser olma gibi risklere karﬂ› teminat sa¤lamaktad›r. E¤er birey poliçede belirlenmiﬂ

hastal›klardan birine yakaland›¤›n› ispat
ederse sigorta bedeli ödenir (veya öngörülen süre içerisinde ara s›ra veya düzenli gelir
ödemesi seçilebilir). Bu teminat, tek baﬂ›na
veya hayat boyu vefat sigortas›na, karma
hayat sigortas›na, süreli vefat sigortas›na ek
olarak verilebilmektedir.
4.D‹⁄ER BAZI HAYAT S‹GORTASI ÜRÜNLER‹
‹ngiltere’de yukar›daki bölümlerde k›saca
de¤inilen ve di¤er ülkelerde de daha çok bilinen ürünler d›ﬂ›nda bu ürünlere benzer ve
piyasa ﬂartlar›na göre oluﬂturulan ve hayat
sigorta ﬂirketleri taraf›ndan sunulan baﬂka sigorta ürünleri de bulunmaktad›r. Bu bölümde k›saca bu ürünlere de¤inilecektir.
4.1. Karma ‹potek Kredisi Sigortas› (Endowmwnt Mortgages)
Sunulan bu sigorta ürünü iki bölümden
oluﬂmaktad›r; birinci bölümde ipotek kredisi
veren kuruma yap›lacak ayl›k faiz ödemeleri
için teminat verilmekte ve ikinci bölümde ayl›k ödemeler ve vefat riski için teminat verilmektedir. Bu sigorta ürünü genellikle ipotek
kredisi borçlar› bitene kadar sürecek ﬂekilde
düzenlenir ve sa¤lanacak yat›r›m gelirleri ile
borçlan›lan miktar›n geri ödemesinde kullan›lmaktad›r. ‹ngiltere’de ipotek kredisi ile
ba¤lant›l› yaklaﬂ›k 9,5 milyon sigorta poliçesi
bulunmaktad›r.
Faiz oranlar›n›n yüksek ve menkul k›ymetler
borsas›n›n tavan yapt›¤› 1980 ve 1990’li y›llarda birçok kiﬂi ipotek kredilerini ödemek için
bu sigorta ürününü kullanm›ﬂt›r. Bugünlerde
faiz oranlar› umulmad›k de¤erlere düﬂmekte
ve menkul k›ymetler borsas› gelirleri düﬂmektedir. Bunun ipotek kredisi geri ödemelerini
teminat alt›na alan bu ürüne de etkisi vard›r.
Nisan 2000 ve Temmuz 2003 y›llar› aras›nda
Halifax ipotek kredisi faiz oran› %7.74’ten
%5.65 e düﬂmüﬂ ve bu düﬂüﬂ 50.000€ bedelli
karma ipotek kredisi sigortas›n›n ayl›k ödemelerini 87€ düﬂürmüﬂtür.
Tüm bu geliﬂmeler sonucunda kamu otoritesi ve sigorta endüstrisi tüketicilerin bilgilendirilmesi için bir kampanya düzenlenmesi fikri üzerinde anlaﬂm›ﬂlar ve sigorta ﬂirket-

leri sigortal›lar›na aç›klay›c› bilgiler göndermiﬂleridir.
4.2. ‹ﬂ Dünyas› için Geliﬂtirilen Ürünler
Birçok iﬂ adam› iﬂletmelerini mali krizler ve
finansal kay›plardan korumak için mal ve sorumluluk sigortalar›n›n de¤erini fark etmiﬂ, fakat iﬂletmelerinde çal›ﬂan ve kritik kararlar
alan yöneticilerinin ölümü sonucunda oluﬂacak finansal kay›plar› koruma amaçl› hayat
sigortas›n› unutmuﬂlard›r.
4.2.2. Anahtar Kiﬂi Sigortas› (Key Person Insurance)
‹ﬂletmede çok önemli sorumluluklar üstlenen ve yerine kolay iﬂgücü yetiﬂtirilemeyecek çal›ﬂanlar›n vefat etmesi iﬂletme için risk
oluﬂturabilmektedir. Geliﬂtirilen ürün ile bu
özellikteki çal›ﬂanlar sigortalanmakta ve çal›ﬂan›n vefat› sonucunda iﬂletmenin u¤rayaca¤› maddi zararlar teminat alt›na al›nmaktad›r.
4.2.3. Ortakl›k (Partnerships)
‹ﬂletme, ortaklar›ndan birinin ölmesi durumunda risk alt›na girebilmektedir. Geliﬂtirilen
hayat sigortas› ürünü hayatta olan orta¤a
ölen orta¤›n hisseleri almak için teminat sa¤lamaktad›r.
5. EMEKL‹L‹K
Emeklilik dönemi için yat›r›m yap›lmas›n›n
çeﬂitli nedenleri bulunmaktad›r ve herkes bu
dönem için planlar yapmaya ihtiyaç duymaktad›r.
5.1. Ek Emeklilik Planlar›na ‹htiyaç Duyulma Nedenleri
● (Devlet taraf›ndan sunulan emeklilik
planlar› yetersizdir.)
Temel kamu emeklilik plan› çal›ﬂma hayat›n›n sonunda finansman bak›m›ndan rahat bir
emeklilik dönemi geçirebilmek için yeterli
de¤ildir. ‹ngiltere’de Nisan 2003 tarihinden itibaren bu sistemden emekli ayl›¤› alan bir kiﬂinin haftal›k ald›¤› tutar 77.45 sterlindir.
● Ortalama yaﬂam süresi uzam›ﬂt›r.
Kiﬂilerin emeklilik planlar›na ihtiyaç duyma-
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lar›n›n bir di¤er nedeni toplumlarda ortalama yaﬂam süresinin giderek yükselmesidir.
1998 y›l›nda 65 yaﬂ›nda emekli olan erkek
çal›ﬂan›n ortalama 15 y›l, kad›n çal›ﬂan›n ise
ortalama 18 y›l daha yaﬂayaca¤› tahmin
edilmekteydi. Günümüzde ise bu sürenin
daha da uzad›¤› görülmektedir
● Emeklilik planlar› finansal aç›dan
emeklilik döneminin daha rahat geçmesini
sa¤lamaktad›r.
Emeklilik planlar› emeklilik döneminde sahip olunan yaﬂam tarz›n› devam ettirebilmek
için ihtiyaç duyulan finansal katk›y› sa¤lamaktad›r.
● Özel emeklilik planlar› genellikle emeklilik dönemi için tasarruf yapmada en uygun
seçenekleri sunmaktad›r.
Emeklilik dönemi için tasarruf yap›lmas›n›n
amaçland›¤› emeklilik planlar›n› desteklemek
amac›yla devlet vergi teﬂvikleri getirmiﬂtir.
Emeklilik planlar› için ödenen katk› paylar› vergi öncesi kazançlardan düﬂülebilmektedir.
Di¤er bir anlat›mla, vergi mükellefi bir çal›ﬂan›n ödedi¤i her 78 sterlinlik katk› pay›na
devlet de 22 sterlin ilave etmektedir. (Her ne
kadar kiﬂinin ne kadar katk› pay› ödeyebilece¤inin bir s›n›r› olsa bile)
Bir emeklilik plan›na ne kadar erken kat›l›m
sa¤lan›rsa plan›n faydalar› o kadar yüksek
olmaktad›r. Çünkü emeklilik dönemi için bir
emeklilik plan›na ne kadar erken kat›l›m olursa yat›r›mlar daha çok de¤erlenecek,
emeklilik döneminde al›nmas› planlanan gelire ulaﬂmak daha kolay olacakt›r.
5.2. ‹ngiltere’de Emeklilik Sistemleri
‹ngiltere’de Devlet taraf›ndan sa¤lanan
temel devlet emeklilik plan› yan›nda ek devlet emeklilik planlar› ve özel emeklilik planlar› bulunmaktad›r. Bu planlara iliﬂkin özet bilgiler aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
5.2.1. Devlet Emeklilik Sistemleri
● Temel devlet emeklilik plan›nda çal›ﬂt›¤› dönemde sosyal sigortalar primlerini
ödeyen bireylere devlet taraf›ndan maaﬂ
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ödenmektedir.
● ‹lave devlet emeklilik plan›, 6 Nisan
2002 ‘den beri uygulanan ikinci devlet
emeklilik sistemidir. Bu tarihten önce SERPS
(State Earning Related Pension Scheme) ad›
verilen sistem uygulanm›ﬂt›r. Ek devlet emeklilik plan› ile temel Devlet emeklilik plan›ndan
al›nan maaﬂa ek olarak bir gelir ödenmektedir. Bireyin alaca¤› tutar sosyal sigortalar
primleri kay›tlar› ve ayn› seviyedeki çal›ﬂan›n
kazanç düzeyi temel al›narak belirlenmektedir. Hastal›klar, engelli olma veya çocuk bakma sorumlulu¤u nedeniyle çal›ﬂmayan birçok insan da bu ikinci devlet emeklilik sistemine kat›labilir (bu özellik SERPS’de mevcut
de¤ildir). Serbest meslek sahibi bireyler ﬂimdilik bu ilave emeklilik sisteminden faydalanamamaktad›rlar.
5.2.2. Özel Emeklilik
● Mesleki emeklilik planlar›, iﬂveren emeklilik planlar› ile düzenlenmektedir. Çal›ﬂan
genelde bu emeklilik plan›na katk› pay› ödemektedir.
● Bireysel emeklilik planlar›, hemen hemen herkese aç›kt›r ve özellikle serbest meslek çal›ﬂanlar› veya iﬂveren emeklilik plan› olmayan kurumda çal›ﬂanlar bu planlara dahil
olmaktad›r.
Bireyin emekli oluncaya kadar ödedi¤i
katk› paylar› (ve bazen iﬂveren taraf›ndan
ödenen katk› paylar›) ile emeklilik fonlar›
oluﬂturulmaktad›r.
6. RAKAMSAL VER‹LER
6.1. Prim Üretimi
‹ngiltere, AB hayat sigortas› pazar›n›n lideri konumundad›r. 2005 y›l sonu itibariyle
AB(25) hayat sigortas› prim üretiminin %
28.42’ü ‹ngiltere taraf›ndan üretilmiﬂtir. Ayn›
zamanda 2005 y›l sonu itibariyle ‹ngiltere’de
hayat sigortalar› toplam prim üretiminin %
70.3’ünü oluﬂturmaktad›r. Aﬂa¤›daki tabloda
‹ngiltere hayat sigortas› pazar›n›n son 20012005 y›llar› prim üretimleri ve toplam prim
üretimi içerisindeki paylar› yer almaktad›r.

Milyon Euro
Euro

6.2. Kiﬂi Baﬂ›na Prim Üretimi
‹ngiltere hayat prim üretiminde AB’nin lideri olsa da kiﬂi baﬂ› prim üretiminde liderli¤i Lüksemburg’a kapt›rm›ﬂt›r. 2001 y›l›ndan itibaren devam eden düﬂüﬂ trendi 2005 y›l›nda son bulmuﬂ olsa
da 2001 y›l›n›n seviyesini geçememiﬂtir.

6.3. Hayat Prim Üretimi / GSMH Oran›
Bir ülkenin sigorta sektörünün geliﬂmiﬂli¤inin ölçütlerinden bir tanesi de Prim/GSMH oran›n›n
yüksekli¤idir. 2005 y›l sonu itibariyle Hayat Prim Üretimi/GSMH oran› AB (25) ortalamas› %5.3 olarak gerçekleﬂmiﬂken ‹ngiltere’de bu oran % 9.3 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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6.4. Ödenen Tazminatlar
‹ngiltere Hayat sigortalar› kapsam›nda ödenen tazminatlar aç›s›ndan da AB (25) içerisinde en yüksek paya sahiptir. 2002 y›l›nda çok az bir art›ﬂ gözlemlenen tazminat ödemelerinde ard› ard›na 2003 ve 2004 y›llar›nda bir azal›ﬂ gözlemlenmiﬂ, ancak 2005 y›l›nda % 15’lik bir
art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.

6.5. Teknik Karﬂ›l›klar
AB (25)’de 2005 y›l sonu itibariyle hayat sigorta ﬂirketleri 4.9 trilyon dolar karﬂ›l›k ay›rm›ﬂlard›r. ‹ngiltere’de faaliyet gösteren hayat sigorta ﬂirketleri 1.9 trilyon dolar karﬂ›l›k ay›rarak AB’deki en
yüksek tutara ulaﬂm›ﬂlard›r.
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6.6. Yat›r›mlar
Sigorta Sektörünün en önemli fonksiyonlar›ndan bir tanesi de fon yaratmak ve yarat›lan bu
fonlar› çeﬂitli yat›r›m araçlar› kanal›yla ekonomiye kazand›rmakt›r. 2005 y›l›nda hayat sigorta
ﬂirketlerinin yat›r›mlar› toplam› 1.7 trilyon dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Yap›lan bu yat›r›mlardaki en
yüksek pay % 49.2 ile hisse senetlerine ait olup bunu % 18.1 ile tahviller, % 17.2 ile ikrazlar, % 6.9 ile
gayrimenkuller izlemektedir.

Kaynaklar :
1. Association of the British Insurers (www.abi.org.uk)
2. The European Insurance Market in 2005, CEA Statistics No:29
3. European Insurance in Figures, CEA Statistics No:31
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Maddi Hasarla
Sonuçlanan Kazalarda
Taraflar›n Anlaﬂmalar›
Durumunda
Yap›lacak ‹ﬂlemler
Erdinç YURTSEVEN
TSRﬁB Genel Sekreter Yard›mc›s›
on y›llarda özellikle ‹stanbul, Ankara
ve ‹zmir gibi metropollerde trafik yo¤unlu¤unda önemli bir art›ﬂ gözlemlenmektedir. Trafi¤e ç›kan araç say›s›nda yaﬂanan
h›zl› art›ﬂa karﬂ›l›k karayollar› alt yap›s›n›n
bu art›ﬂ› karﬂ›lamada yetersiz kalmas›, sürücülerin trafik kurallar›na uyma konusunda
hassasiyet göstermemeleri ve birbirlerine
olan sayg› eksikli¤i gibi faktörlerin birleﬂmesi trafik sorununu ortaya ç›karm›ﬂt›r. Trafikte
geçirilen sürenin uzamas›n›n insanlar üzerindeki psikolojik etkisi yan›nda ülke ekonomisine de zarar veren bir boyutu mevcuttur.
Bu sorunun çözümü için kamu otoritesi yo¤un bir u¤raﬂ içine girmiﬂtir. Trafik sorununun
bileﬂenlerinden bir tanesi olarak trafik kazalar› gösterilmekte olup kazalara müdahale
etmesi gereken trafik zab›tas› say›s›n›n yetersizli¤i nedeniyle bu kazalara geç müdahale edilmesi de trafik yo¤unlu¤unu artt›rmaktad›r. Özellikle metropol kentlerimizde
havan›n ya¤›ﬂl› oldu¤u zamanlarda bir çok
trafik kazas› meydana gelmekte ve bu du-

S
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rum zaten yo¤un olan trafi¤i içinden ç›k›lmaz bir hale getirmektedir.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yay›mlanan Trafik ‹statistik Bülteni’nin Aral›k
2006 say›s›ndan ald›¤›m›z bilgilere göre
2006 y›l›nda Türkiye genelinde resmi makamlara intikal etmiﬂ trafik kazas› say›s›
664.540 adettir.
Bu kazalar›n %88’ine tekabül eden
585.344 adedi maddi hasarla sonuçlanm›ﬂ,
2.581 adedi ise yaralanma ve ölümle neticelenmiﬂtir. 2002 y›l› verileri incelendi¤inde
ise, Türkiye genelinde 407.103 adet trafik
kazas›n›n meydana geldi¤i ve bu kazalar›n
%87’sinine tekabül eden 352.357’sinin sadece maddi hasarla sonuçland›¤› görülmüﬂtür. Bu rakamlar, 4 y›ll›k bir süre içerisinde Türkiye genelinde meydana gelen trafik
kazas› say›s›nda % 61 gibi oldukça yüksek
oranl› bir art›ﬂ›n gerçekleﬂti¤ini göstermektedir.
Yaz›m›zda, trafik kazalar› nedeniyle trafik
yo¤unlu¤unun artmas› sorununa getirilebilecek önlemlerden biri olarak düﬂünülen
kazaya kar›ﬂanlar›n kendi aralar›nda anlaﬂarak tutanak tutmalar› ve kaza yerinden
ayr›lmalar› konusu iﬂlenecektir.

1- Trafik mevzuat›nda yer alan hükümler
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nun 7
inci k›sm› trafik kazalar›na ayr›lm›ﬂ olup bu
k›s›mda; trafik kazalar›na kar›ﬂanlar ile ilgili
kurallar, trafik kazalar›na kazaya kar›ﬂmam›ﬂ
olmalar›na ra¤men bu konuda baz› yükümlülükler verilmiﬂ olanlar, trafik kazalar›na el
koymaya yetkili kiﬂiler ile trafik kazalar›nda
sürücü kusurlar›n›n tespiti ile ilgili hükümler
yer almaktad›r. Kanunun bu k›sm›nda yer
alan ve yaz›m›z›n konusunu oluﬂturan yeni
uygulama “Trafik kazalar›na kar›ﬂanlar ile ilgili kurallar” baﬂl›kl› 81 inci madde ile ilgilidir.
81 inci maddeye göre;
“Trafik kazalar›na kar›ﬂanlar;
a) Hareket halinde iseler trafik için ek bir
tehlike yaratmayacak ﬂekilde hemen durmak, .kaza mahallinde trafik güvenli¤i için
gereken tedbirleri almak,
b) Kazada ölen, yaralanan veya maddi
hasar var ise bu kaza trafi¤i, can ve mal güvenli¤ini etkilemiyorsa sorumlulu¤un saptanmas›nda yararl› olacak kan›t ve izler dahil, kaza yerindeki durumu de¤iﬂtirmemek,
c) Kazaya kar›ﬂan kiﬂiler taraf›ndan istendi¤i takdirde kimli¤ini, adresini, sürücü ve
trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numaras›n› bildirmek ve göstermek,
d) Kazay›; yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunlar›n iznini almadan kaza yerinden ayr›lmamak,
e) Sürücüsü, mal sahibi veya ilgili kiﬂilerin
bulunmad›¤› s›rada araç, eﬂya veya yüklere zarar veren sürücüler, zarar verdikleri
araç, eﬂya veya mülkün sahibini veya ilgili
kiﬂileri bulmak, ilgilileri bulamad›klar› takdirde durumu tespit etmek ve zarar verilen ﬂey
üzerine yaz›l› bilgi b›rakmak, ilgili zab›taya
en k›sa zamanda bilgi vermek,
zorundad›rlar.
Yaln›z maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kiﬂilerin tümü, yetkili

ve görevli kiﬂinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu aralar›nda yaz›l› olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayr›labilirler.
Görülece¤i üzere, trafik kazalar›na kar›ﬂanlar kazay› yetkili ve görevli memurlara
bildirmek ve bunlar gelinceye kadar kaza
yerinden ayr›lmamakla yükümlüdürler. Bunun istisnas›n›, yaln›z maddi hasarla sonuçlanan kazalarda, kazaya dahil kiﬂilerin tümünün, yetkili ve görevli kiﬂinin gelmesine
lüzum görmedi¤i durum oluﬂturmaktad›r. Bu
durumda, ilgililer aralar›ndaki anlaﬂmay›
yaz›l› olarak saptayarak kaza yerinden ayr›labileceklerdir.
Kanunun “Trafik kazalar›na el koyma ve
bilirkiﬂilik” baﬂl›kl› 83 üncü maddesinde de,
trafik kazalar›na adli yönden gere¤i yap›lmak üzere mahalli genel zab›taca ve kazan›n oluﬂ nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza tespit tutana¤› düzenlemek
üzere de trafik zab›tas›nca el konulaca¤›
hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu maddede yer
alan; “Karayollar›nda meydana gelen ve
yaln›z maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalar›nda taraflar›n anlaﬂmas› halinde ve fiil
baﬂka bir suç oluﬂturmuyorsa adli kovuﬂturma yap›lmaz ve Türk Ceza Kanunu’nun 565
inci maddesi hükmü uygulanmaz.” hükmü
ile yine yaln›z maddi hasarla sonuçlanan
trafik kazalar›nda taraflar›n anlaﬂmas› hali
için istisna getirilmiﬂtir.
Kanunun uygulanmas›n› göstermek üzere
ç›kar›lan Karayollar› Trafik Yönetmeli¤i’nin
“Trafik kazalar›na kar›ﬂanlar” baﬂl›kl› 152 nci
maddesinde Kanunun 81 inci maddesindeki hüküm ayr›nt›land›r›lm›ﬂt›r.
Buna göre; maddi hasarla sonuçlanan
kazalarda; kazaya kar›ﬂan kiﬂilerin tümü,
yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaﬂ›rlarsa, durumu aralar›nda yaz›l› olarak
tespit etmek suretiyle olay yerinden ayr›labilecekler ancak bu ﬂekilde bir anlaﬂma ile
olay yerinden ayr›lm›ﬂ olan taraflar, meydana gelen zarar›n kendilerince do¤rudan veya sigortalar› taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›n› kabul etmiﬂ say›lacaklard›r. Bu kiﬂiler, ayr›ca,
yaz›l› tespit yapm›ﬂ olsun veya olmas›nlar
sonradan yetkililerden kaza tespit tutana¤›
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düzenlenmesini isteyemeyeceklerdir.
Yukar›daki aç›klamalardan da görülece¤i üzere, yaln›z maddi hasarla sonuçlanan
trafik kazalar›nda taraflar›n anlaﬂmas› durumunda trafik zab›tas›n›n olaya el koymas›
beklenmeden ilgililer kaza yerinden ayr›labilirler. Ancak, uzun y›llard›r kazaya kar›ﬂanlar aralar›nda anlaﬂmak gibi bir tercih ortaya koymam›ﬂlar ve trafik polisinin kaza yerine gelmesi ve kaza tespit iﬂlemlerini yapmas›n› beklemiﬂlerdir.
2- Trafik sorununun çözümüne
yönelik önlem
a) Kaza tespit tutana¤› örne¤i
haz›rlanmas›
2006 y›l›n›n sonlar›nda, yaln›z maddi hasarla sonuçlanan kazalardan sonra kazaya
kar›ﬂanlar›n olay yerinde uzun süre trafik
polisinin gelmesini beklemelerinin önlenmesi ve bu bekleyiﬂten kaynaklanan trafik yo¤unlu¤unun giderilmesinin sa¤lanmas›
amac›yla Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Hazine Müsteﬂarl›¤› ve Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i yetkililerinin kat›l›m›yla
bir komisyon oluﬂturmuﬂtur. Bu komisyon,
Karayollar› Trafik Kanunu’nun 81 inci maddesinde yer alan hükme iﬂlerlik kazand›rmak için yaln›z maddi hasarla sonuçlanan
trafik kazalar›nda taraflar›n anlaﬂmalar› durumunda dolduracaklar› “Maddi Hasarl›
Trafik Kazas› Tespit Tutana¤›” n› oluﬂturmuﬂtur. Tutanak oluﬂturulurken CEA’n›n (Comite
Europeen des Assurances) Avrupa Birli¤i ülkelerinde iki arac›n kar›ﬂt›¤› kazalarda kullan›lmak üzere oluﬂturdu¤u form örnek al›nm›ﬂ ve formun toplumun her kesiminden
gelen vatandaﬂlar›n doldurabilece¤i kadar basit, anlaﬂ›l›r ve kusur oranlar›n›n belirlenmesi için gereken tüm verileri sa¤lar
nitelikte olmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Komisyon oluﬂturulmadan önce Birlik taraf›ndan Kaza Tespit Tutana¤› ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda yurt d›ﬂ› uygulamalar› incelendi¤inde maddi hasarla sonuçlanan
trafik kazalar›ndan sonra ço¤unlukla taraflar›n kendi aralar›nda anlaﬂt›klar› tespit edil-
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miﬂtir. Taraflar aralar›nda anlaﬂamad›klar›
takdirde olaya polis müdahale etmektedir.
Anlaﬂan taraflar yukar›da ad› geçen formu
doldurulduktan sonra sigorta ﬂirketine intikal ettirmektedir.
b) Tutanakta yer alan bilgiler, tutana¤›n
da¤›t›m› ve istisnai durumlar
Komisyon taraf›ndan oluﬂturulan “Maddi
Hasarl› Trafik Kazas› Tespit Tutana¤›” nda;
kaza tarihi ve yerine iliﬂkin bilgiler, kazaya
kar›ﬂan araçlarla ilgili bilgiler, sürücüye ait
bilgiler ile trafik poliçesi bilgileri yer almaktad›r. Bu bilgiler yan›nda formda, 2918 say›l› Kanunda yer alan trafik kurallar›ndan 15
adedi yer almakta ve kazaya kar›ﬂanlardan uygun hali iﬂaretlemeleri beklenmektedir. Tutanakta, çarp›ﬂma yeri ve an›n›n tasla¤›n›n çizilmesinin istendi¤i bir alan ile sürücülerin kaza ile ilgili görüﬂlerinin yer ald›¤›
bir bölüm de mevcuttur.
Sigorta ﬂirketlerinin kazan›n oluﬂ ﬂekli ile ilgili olarak mümkün olan en aç›k ﬂekilde bilgilendirilmesi kusur oranlar›n›n tespiti aç›s›ndan çok önemlidir. Özellikle çarp›ﬂma yerinin ve an›n›n krokisinin aç›k ve basit bir ﬂekilde çizilmesi ile araç üzerinde meydana
gelen hasarl› noktalar›n iﬂaretlenece¤i bölümün doldurulmas› ﬂirketlere yard›mc› olacakt›r. Günümüzde bir çok kiﬂi cep telefonu sahibidir. Kazaya kar›ﬂanlardan istenen
en önemli belgelerden biri de, cep telefonlar› yard›m› ile kaza yerinin ve araçlar›n
resminin çekilmesi ve bu resimleri tutanak
ile beraber sigorta ﬂirketine ulaﬂt›rmalar›d›r.
Tutanak örnekleri sigorta ﬂirketleri veya
acenteleri taraf›ndan trafik sigortas› poliçesi ile birlikte sigortal›lara verilecektir. Vatandaﬂlar›m›z›n tutana¤› kolay ve istenen ﬂekilde doldurabilmeleri için gereken aç›klamalar ile doldurulmuﬂ bir tutanak örne¤i
de tutanakla beraber verilecektir. Maddi
hasarla sonuçlanan bir trafik kazas›na kar›ﬂanlar, olayda aﬂa¤›da say›lan istisnalar da
mevcut de¤ilse, olay›n oluﬂ ﬂekli üzerinde
aralar›nda anlaﬂt›klar› durumda tutana¤›
doldurarak karﬂ› taraf›n trafik sigortas›n› tan-

zim eden ﬂirkete veya kendi arac›n›n kasko
poliçesini tanzim eden ﬂirkete göndereceklerdir. Sigorta ﬂirketleri düzenlenen bu tutanaklar ile varsa kaza yerinde çekilmiﬂ foto¤raflar yard›m› ile kusur de¤erlendirme iﬂlemini yapacaklard›r.
Aﬂa¤›da say›lan hallerde taraflar›n anlaﬂmalar› söz konusu olmayacak ve tutanak
mevcut durumda oldu¤u gibi yine trafik zab›tas› taraf›ndan düzenlenecektir.
a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullan›l›yorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullan›l›yorsa,
b. Sürücüde yaﬂ küçüklü¤ü varsa,
c. Sürücüde alkol veya ak›l sa¤l›¤› ﬂüphesi varsa,
d. Kazaya kar›ﬂan araçlardan birinin veya
daha fazlas›n›n kamu kurumlar›na ait olmas›,
e. Kamu kurumlar›na ait eﬂyada zarar
meydana gelirse,
f. Trafik Kazas›nda sadece 3 üncü kiﬂilere
ait eﬂyalara zarar gelirse,
g. Kazaya kar›ﬂan araçlardan birinin veya
birkaç›n›n trafik sigortas›n›n bulunmamas›,
h. Trafik kazas› ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanm›ﬂsa.
c- Kusur oranlar›n›n belirlenmesi
Her bir sürücünün sigorta ﬂirketi karﬂ› tarafa verilen zarar› sigortal›lar›n›n kusurlar› oran›nda ödeyecektir. Yukar›da belirtildi¤i üzere, kazaya kar›ﬂan araçlardan birinin trafik
sigortas› poliçesinin olmamas› durumunda
taraflar›n anlaﬂmalar›na izin verilmeyecek
ve kaza yerine trafik polisinin intikali beklenecektir. Yeni uygulaman›n en önemli noktas›n› sorumluluk oranlar›n›n taraflar ve sigorta ﬂirketleri aras›nda anlaﬂmazl›¤a yol
açmayacak ﬂekilde tespit edilmesi oluﬂturmaktad›r. Bilindi¤i üzere, ülkemizde çok

farkl› kusur oranlar› uygulanmaktad›r. Kusur
oranlar›n›n %25, %50 ve %100 olarak tespit
edilmesi en yayg›n olanlar›d›r.
Birlik taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma ve incelemelerde; kusur oranlar›n›n trafik polisi
yan›nda ﬂirketler taraf›ndan da belirlendi¤i
ülkelerden Yunanistan’da %50 ve %100 olarak iki oran kullan›ld›¤› ‹spanya’da ise sadece %100 oran›n›n kullan›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
ülkelerde de trafik zab›tas›n›n kulland›¤›
oranlar ﬂirketlerden farkl›l›k göstermektedir.
Kusur oranlar›n›n belirlenmesi konusunda
sektörde bir standart oluﬂturulmas› amac›yla Birlik nezdinde faaliyet gösteren Hasar
Araﬂt›rma ve ‹nceleme Komitesi üyeleri ile
di¤er baz› ﬂirketlerimizden gelen yetkililerin
kat›l›m›yla geniﬂ kapsaml› bir toplant› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu toplant›da, yeni uygulanmaya baﬂlanacak olan sistemde kusur
oranlar›n›n ayr›nt›l› bir ﬂekilde tespit edilmeye çal›ﬂ›lmas› durumunda zorluk yaﬂanaca¤› fikrinden hareketle bir çok kusur oran›n›n
kullan›lmas› yerine %50 ve %100 olacak ﬂekilde iki farkl› oran belirlenmesinin daha uygun olaca¤› görüﬂü gündeme gelmiﬂ ve uygulamada bu tür bir yap›n›n iﬂleyip iﬂlemeyece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Toplant› sonucunda, trafik polisi taraf›ndan tutulan tutanaklarda da
genelde %50 ve %100 kusur oranlar›na yer
verildi¤i tali kusur verilen durumlar›n ço¤unlu¤u oluﬂturmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu aﬂamadan sonra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü Yetkililerinin de deste¤iyle 37 adet
kaza durum krokisi oluﬂturulmuﬂtur. Bu krokilerde yer alan durumlar ﬂirketlerimizin hasar
servislerinde çal›ﬂan elemanlar›n en çok
karﬂ›laﬂt›klar› durumlard›r. Emniyet Yetkilileri
de krokilerin bir çok kaza durumunu kapsad›¤› konusunda görüﬂ beyan etmiﬂlerdir. Bu
krokiler bir kitapç›k haline getirilerek sektörde araç sigortalar› konusunda faaliyet gösteren tüm ﬂirketlere verilecektir.
Her bir krokide yer alan kaza durumlar›nda
kusurlu olan taraf ve taraflara %50 ile %100 oran›nda kusur oran› yüklenmektedir. ﬁirketler kendilerine ulaﬂt›r›lan Tutanaklarda yer alan ve taraflarca çizilmiﬂ olan krokileri oluﬂturulan kaza
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durum krokileri ile karﬂ›laﬂt›rarak kusur oranlar›n›
belirleyeceklerdir. Söz konusu krokiler her bir ﬂirket taraf›ndan standart olarak kullan›l›yor olsa
da baz› durumlarda ﬂirketlerin ayn› kroki üzerinden farkl› kusur oranlar›na ulaﬂmalar› da ihtimal
dahilindedir.
Bu durumda, Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Genelgeye uygun olarak
iki ﬂirket aras›ndaki görüﬂ ayr›l›¤›n›n çözümüne yönelik olarak ﬂirketlerden tamamen ba¤›ms›z bir komisyon kurulacakt›r. Komisyonun
karar› her iki taraf için de ba¤lay›c›l›k arz
edecektir.
3-Süreç nas›l iﬂleyecektir
Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›mlanan 2007/27 say›l› genelgeye göre süreç
aﬂa¤›daki ﬂekilde iﬂleyecektir.
1. Yaln›z maddi hasarl› trafik kazalar›nda
taraflar kazan›n oluﬂ ﬂekli üzerinde anlaﬂ›rlarsa “Maddi Hasarl› Trafik Kazas› Tespit Tutana¤›”n› dolduracak ve imzalayacaklar.
2. Kazaya kar›ﬂan taraflar›n tamam› taraf›ndan imzalanmayan tutanaklar geçerli
kabul edilmeyecektir.
3. ‹kiden fazla motorlu arac›n kar›ﬂt›¤› trafik kazalar›nda veya gerek görüldü¤ünde
birden fazla form kullan›labilir. Düzenlenen
tutanaklar fotokopi yoluyla ço¤alt›labilir.
4. Formlar kopyalanabilir nitelikte ve en
az 2 nüsha olacak ﬂekilde Türkiye Sigorta ve
Reasürans ﬁirketleri Birli¤ince Kara Araçlar›
Sorumluluk ile Kara Araçlar› sigorta branﬂlar›nda ruhsat sahibi olan sigorta ﬂirketlerinden toplanan talebe göre bast›r›l›r. Form
bas›m maliyetleri talep edilen miktara göre
talep sahibi ﬂirketler taraf›ndan karﬂ›lan›r.
5. Bu ﬂekilde düzenlenen Tutanak Trafik
Zab›tas›nca düzenlenen Trafik Kaza Tespit
Tutana¤› hükmündedir.
6. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerin-
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den kald›r›lmadan mümkünse araçlar›n foto¤raflar› çekilir ve foto¤raflar tutanak ile
beraber de¤erlendirilir.
7. Hak sahipleri karﬂ› taraf›n Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› (Trafik Sigortas›) poliçesini veya kendi araçlar›n›n kasko
sigortas› poliçesini düzenleyen sigorta ﬂirketine yukar›daki madde hükmüne uygun
olarak doldurduklar› Tutanak ve varsa foto¤raflar ile baﬂvuracaklard›r.
8. Baﬂvurulan sigorta ﬂirketi en geç takip
eden iﬂgünü sonuna kadar Tutana¤› ve
varsa foto¤raflar› elektronik ortamda Trafik
Sigortalar› Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir.
9. TRAMER, Tutana¤› ve varsa foto¤raflar› baﬂvuru konusu trafik kazas› ile ilgili Trafik
Sigortas› ﬂirketine veya Kasko Sigortas› poliçesini düzenleyen sigorta ﬂirketine en geç
bir günlük gecikmeyle elektronik ortamda
iletir.
10. Sigorta ﬂirketleri TRAMER taraf›ndan
gönderilmesini müteakip 3 iﬂ günü içinde
bu Genelge ekinde yer alan kaza krokileri
ve Tutanak çerçevesinde %0, %50 ve %100
oranlar›na göre sorumluluk de¤erlendirmesini yapar. Her bir ﬂirket kendi sorumluluk
de¤erlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletir. Sigorta ﬂirketlerinin,
de¤erlendirme sonuçlar›na elektronik ortamda gerçek zamanl› ulaﬂabilmelerini teminen gerekli alt yap› TRAMER taraf›ndan
oluﬂturulur.
11. ‹lgili sigorta ﬂirketleri taraf›ndan bildirilen de¤erlendirmelerde mutabakata var›ld›¤›n›n TRAMER taraf›ndan tespiti halinde,
sorumluluk oranlar› ilgili sigorta ﬂirketlerine
bildirilir.
12. Sigorta ﬂirketlerince yukar›daki hükümler çerçevesinde var›lan mutabakat,
süresinde de¤erlendirmesini iletmeyen di¤er ﬂirketler için de ba¤lay›c›d›r. ‹lgili ﬂirket-

lerden birisi sorumluluk de¤erlendirmesini
yukar›daki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine ra¤men di¤er ﬂirketler süresi içinde göndermemiﬂlerse de¤erlendirme gönderen ﬂirketin belirledi¤i sorumluluk oranlar› esast›r.
13. TRAMER taraf›ndan 9 uncu maddeye
göre yap›lan gönderimi izleyen 3 iﬂ gününde yap›lan ﬂirket de¤erlendirmelerinde
farkl› sonuçlara ulaﬂ›ld›¤›n›n tespiti halinde
Tutanak ve varsa foto¤raflar TRAMER taraf›ndan bu Genelgenin 17 nci maddesine
göre TRAMER bünyesinde oluﬂturulan ilgili
Tutanak De¤erlendirme Komisyonuna (Komisyon) sunulur. Komisyon, Tutana¤› ve varsa çekilen foto¤raflar› inceleyerek sorumluluk oranlar›n› %0, %50 ve %100 oranlar› çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER arac›l›¤›yla ilgili ﬂirketlere elektronik ortamda bildirilir.
14. ‹lgili sigorta ﬂirketi yukar›daki maddeler kapsam›nda kendisine sorumluluk oranlar›n›n iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmas›n›n ard›ndan sekiz iﬂ günü içinde tazminat› ödeyecektir. Kara Taﬂ›tlar› Kasko Sigortas›na iliﬂkin hükümler sakl›d›r.
15. TRAMER hak sahiplerinin tutanak incelemesinin hangi aﬂamada oldu¤unu internet üzerinden ö¤renmelerini sa¤layacak
altyap›y› kurar.
16. Aﬂa¤›daki hallerde trafik kazas› tespit
tutana¤› trafik zab›tas› taraf›ndan düzenlenecektir.
a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullan›l›yorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullan›l›yorsa,
b. Sürücüde yaﬂ küçüklü¤ü varsa,
c. Sürücüde alkol veya ak›l sa¤l›¤› ﬂüphesi varsa,
d. Kazaya kar›ﬂan araçlardan birinin veya

daha fazlas›n›n kamu kurumlar›na ait olmas›,
e. Kamu kurumlar›na ait eﬂyada zarar
meydana gelirse,
f. Trafik Kazas›nda sadece 3 üncü kiﬂilere
ait eﬂyalara zarar gelirse,
g. Kazaya kar›ﬂan araçlardan birinin veya
birkaç›n›n trafik sigortas›n›n bulunmamas›,
h. Trafik kazas› ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanm›ﬂsa.
17. Tutanak örnekleri, düzenlenen Trafik
Sigortas› poliçesine ek olarak ilgili sigorta
branﬂ›nda yetkili olan ﬂirketlerce sigortal›lara teslim edilir.
18. Bu Genelge kapsam›nda trafik kazalar›nda kusur de¤erlendirmesi yapmak üzere
Birlik Yönetim Kurulu Karar› ile TRAMER bünyesinde yeterli say›da Komisyon kurulur. Her
Komisyon biri baﬂkan olmak üzere 3 üyeden
oluﬂur. Komisyonlar›n Baﬂkan ve üyeleri, yetkili olduklar› bölgeler Birlik Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir. Komisyon üyelerinin ücret
ve sair mali haklar›, TRAMER taraf›ndan karﬂ›lan›r. Komisyon ço¤unlukla karar verir. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamada eﬂitlik olmas› halinde Komisyon baﬂkan›n›n oy kulland›¤› oran karara esas al›n›r. Komisyon gelen iﬂleri en çok 3 iﬂ günü içinde sonuçland›rmak zorundad›r.
Yukar›daki maddelerin incelenmesinden
görülece¤i üzere, sigorta ﬂirketleri en geç ihbar› takip eden iﬂ günü sonuna kadar tutanaklar› ve varsa foto¤raflar› TRAMER’e aktaracaklard›r. Bu iﬂlemin amac›, TRAMER nezdinde bir veri bankas› oluﬂturulmas›, kazaya
ait bilgilerin Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün ilgili birimlerine aktar›lmas› ve kazaya kar›ﬂan
araçlar› teminat alt›na alan sigorta ﬂirketlerinin ayn› anda olaydan haberdar edilmesidir.
ﬁirketlerin ayn› anda haberdar edilmesindeki
amaç tutanaklar›n ﬂirketler taraf›ndan h›zl›
bir ﬂekilde de¤erlendirilmesidir. ■
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BU TUTANAK YALNIZ MADD‹ HASARLA SONUÇLANAN KAZALARDAN SONRA
KAZAYA KARIﬁAN D‹⁄ER SÜRÜCÜ VEYA SÜRÜCÜLERLE KAZANIN OLUﬁ ﬁEKL‹N‹N
TUTANAK ‹LE TESP‹T‹NDE ANLAﬁTI⁄INIZ TAKD‹RDE DOLDURULACAKTIR.
D‹KKAT!!!! Aﬂa¤›daki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza
mahalli Jandarma bölgesiyle 156 numaral› telefondan trafik zab›tas›na haber veriniz.
Sürücü belgesiz motorlu araç kullan›l›yorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullan›l›yorsa,
Sürücüde yaﬂ küçüklü¤ü varsa,
● Sürücüde alkol veya ak›l sa¤l›¤› ﬂüphesi varsa,
● Kazaya kar›ﬂan araçlardan biri veya daha fazlas› kamu kurumlar›na ait ise,
● Kamu kurumlar›na ait eﬂyada zarar meydana gelirse,
● Trafik Kazas›nda araçlar haricinde sadece 3 üncü kiﬂilere ait eﬂyalara zarar gelirse,
● Kazaya kar›ﬂan araçlardan birinin veya birkaç›n›n trafik sigortas› yok ise,
● Trafik kazas› ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanm›ﬂsa,
●
●

Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kald›r›lmadan önce farkl› aç›lardan foto¤raflar›
çekilmelidir.

●

Tutanaklar›n bir sureti foto¤raflarla beraber karﬂ› taraf›n trafik sigortas› poliçesini tanzim etmiﬂ
olan sigorta ﬂirketine veya arac›n kasko sigortac›s›na baﬂvurulmas› durumunda bu ﬂirkete derhal
ulaﬂt›r›lmal›d›r.

●

‹kiden fazla arac›n kar›ﬂt›¤› trafik kazalar›nda birden fazla form kullan›labilir. Bu durumda, her
bir form tüm sürücüler taraf›ndan imzalanmal›d›r.

●

1 ve 2 numaral› alanlara kazan›n tarihi ve yerine iliﬂkin bilgiler yaz›lacakt›r.
3 numaral› alan varsa görgü tan›klar›n›n ifadesine ayr›lm›ﬂt›r.
4, 5 ve 6 numaral› alanlara sürücüye, araca ve Trafik poliçesine iliﬂkin bilgiler yaz›lacakt›r.
7 numaral› alanda yer alan araç türleri üzerinde arac›n ilk darbeyi ald›¤› yeri iﬂaretlemeyi unutmay›n›z.
8 numaral› alanda yer alan kutucuklardan uygun olan› (x) ile iﬂaretleyiniz. Bu alan›n doldurulmas›
zorunlu olmamas›na ra¤men ﬂirketin olay› k›sa sürede de¤erlendirmesi için önemlidir.
9 Numaral› alana çarp›ﬂma yerinin ve an›n›n tasla¤›n› mutlaka çiziniz. Taslak üzerinde cadde
ve sokak ismi belirtilmeli, arac›n gitti¤i yön iﬂaretlenmeli, yol çizgileri çizilmelidir. Araçlar A ve
B arac› olarak iﬂaretlenmelidir.
10 numaral› alan sürücülerin kazan›n oluﬂ ﬂekli üzerinde anlaﬂmalar› durumunda doldurulacakt›r.
Sürücü görüﬂleri için 10 numaral› alan›n yeterli olmad›¤› durumlarda görüﬂler beyaz bir sayfa kullan›larak
tamamlanabilir.
10 numaral› alan›n aç›klamadaki ﬂekilde doldurulmas›ndan sonra 11 numaral› alan›n sürücüler
taraf›ndan imzalanmas› zorunludur. ‹mzalanmayan tutanaklar geçersizdir.
Tutana¤›n doldurulmas›nda, poliçe ile beraber verilen örnek tutanaklardan veya
www.tsrb.org.tr ile www.tramer.org.tr adreslerinde yer alan örnek tutanaklardan
yararlanabilirsiniz.
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MADD‹ HASARLI TRAF‹K KAZASI TESP‹T TUTANA⁄I
Saat

1- Kaza Tarihi

2- Kaza Yer
3- Görgü Tan›klar›
Ad› Soyad›

Mahalle:
Cadde:
Sokak:

‹l:
‹lçe:
Semt:

Tel No:

Adresi

A

B

8 - Uygun Kutulara (x)

ARAÇ A

K›rm›z› ›ﬂ›k ihlalinde bulunmak

4- Sürüçü Bilgileri
Ad› Soyad›:
T.C. Kimlik No:
Sürücü Belge No. Ve S›n›f›:
Al›nd›¤› Yer (‹l/‹lçe):
Adres:

ARAÇ B

Taﬂ›t giremez iﬂareti bulunan karayoluna girmek
Karﬂ› yönden gelen trafi¤in kulland›¤› yola girmek
Geçme yasa¤› (sollama yasa¤›) olan yerde geçiﬂ yapmak
Kavﬂakta geçiﬂ önceli¤ine uymamak
Yetkili memurun dur iﬂaretinde geçmek
ayn› istikamette ve ayn› ﬂeritte giderken önündeki araca
arkadan çarpmak

Tel No:

Tel No:

Sa¤a dönüﬂ kurallar›na uymamak

5- Araç Bilgileri:
Marka ve Modeli:
Plaka:
Kullan›m ﬁekli:
6- Trafik Sigortas› Poliçe Bilgileri
Sigortal›n›n Ad› Soyad›:
T.C. Kimlik No:
Sigorta ﬁirketinin Ünvan›:

Sola dönüﬂ kurallar›na uymamak
Geri manevra kurallar›na uymamak
Geçme (sollama) kurallar›na uymamak
Geçiﬂ önceli¤ine uymamak
Parketme kurallar›na uymamak
Duraklama Kurallar›na uymamak
Kurallara uygun olarak park edilmiﬂ araca çapmak
H›z Durumu
km/s
km/s
m.

Acente No:

tespit edildi ise fren izi uzunlu¤u

4- Sürüçü Bilgileri
Ad› Soyad›:
T.C. Kimlik No:
Sürücü Belge No. Ve S›n›f›:
Al›nd›¤› Yer (‹l/‹lçe):
Adres:

m.

5- Araç Bilgileri:
Marka ve Modeli:
Plaka:
Kullan›m ﬁekli:
6- Trafik Sigortas› Poliçe Bilgileri
Sigortal›n›n Ad› Soyad›:
T.C. Kimlik No:
Sigorta ﬁirketinin Ünvan›:
Acente No:

Poliçe No:

Poliçe No:

TRAMER Belge No:

TRAMER Belge No:

Poliçenin Baﬂlang›ç - Bitir Tarihi:

Poliçenin Baﬂlang›ç - Bitir Tarihi:

7- Arac›n ilk darbe ald›¤› yeri
bir ok (-) ile gösteriniz.

7- Arac›n ilk darbe ald›¤› yeri
bir ok (-) ile gösteriniz.
ön

ön

arka

arka
9- Çarp›ﬂma verinin ve an›n›n tasla¤›n› çiziniz.

10- Sürücü görüﬂleri

10- Sürücü görüﬂleri

11

Sürücülerin ‹mzalar›

11
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MEVZUAT - SORUNLAR - YARGI KARARLARI

Resmi ﬁekilde Sat›ﬂ›
Yap›lmayan Arac›n Kasko
Sigortas›nda Menfaat
Sahibi De¤iﬂikli¤i Neden
Kabul Edilmez...
Av. Zihni METEZADE
TSRﬁB Yönetim Kurulu Müﬂaviri
1.G‹R‹ﬁ
Kasko sigortas›nda mal›n sahibinin de¤iﬂmesi halinde sigorta sözleﬂmesinin taraflar›ndan biri olan sigorta ettirenin sözleﬂmedeki durumu ne olacakt›r? De¤iﬂiklik nas›l
olmal›d›r?
T. Ticaret Kanununun 1303üncü maddesi
bu konuda aç›kt›r. “Mukavele müddeti içinde sigorta edilen mal›n sahibi herhangi bir
surette de¤iﬂmiﬂse, mukavelede aksine hüküm olmad›kça, sigortadan do¤an hak ve
borçlar o mal›n rizikosu kendine ait oldu¤u
tarihten itibaren yeni sahibine intikal eder.”
Sigorta bir sözleﬂmeye dayand›¤› cihetle
sözleﬂmenin taraflar›ndan birinin de¤iﬂmesi
halinde, sözleﬂmenin sona ermesi normal
olmakla beraber yukar›da de¤inilen madde hükmü ile buna istisna getirilmiﬂ; sözleﬂmenin, aksine hüküm olmad›kça, devam›
sa¤lanmak istenmiﬂtir. Madde de sigortal›
mal›n sahibinin de¤iﬂmesi için belirli bir ﬂekil
veya usul öngörülmemiﬂtir. “Herhangi bir surette” denilerek, mal sahipli¤inin her türlü
usulle kazan›lmas› yeterli görülmüﬂtür.
1303üncü madde hükmünden istifade
edilebilmesi için sözleﬂmede aksine bir hüküm olmamas› gerekir. Yarg›tay bir karar›n-
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Gerek Yarg›tay ilgili
dairesinin, gerek Hukuk
Genel Kurulu’nun
kararlar› sigorta
hukuku ve uygulamas›
aç›s›ndan, kan›m›zca
tart›ﬂ›labilir niteliktedir.
Bu yaz›m›zda, konuyu
yarg› aç›s›ndan
ba¤layan Yarg›tay
Hukuk Genel Kurul
Karar› ele al›nm›ﬂt›r.
da “….. sigorta poliçesinin 8inci maddesinde sigortal› arac›n mülkiyetinde bir de¤iﬂiklik oldu¤u takdirde, sigorta sözleﬂmesinin
münfesih olaca¤› yaz›l›d›r” diyerek dava konusu poliçeyi feshedilmiﬂ saym›ﬂt›r. (Özel
Daire 22.3.1982 tarihli, 1982/1216 say›l› karar).
Sigortada, muhakkak mülkiyet mi esas olmal›d›r. Oysa sigorta genel ﬂartlar›n›n hepsinde yer alan mülkiyet de¤iﬂikli¤i halinde
uygulanacak hükümlerde Hazine Müsteﬂarl›¤›nca önemli bir de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ ve son

senelerde düzenlenen Genel ﬁartlar›n birço¤unda “Mülkiyet De¤iﬂikli¤i” baﬂl›¤› alt›nda düzenlenmiﬂ hüküm, “Menfaat Sahibinin
De¤iﬂmesi” baﬂl›¤› alt›nda toplanm›ﬂ ve hükmün içeri¤i de buna göre de¤iﬂtirilmiﬂtir. Hukuken bu önemli de¤iﬂikli¤e ra¤men, Yarg›tay’›n özellikle araç malikinin de¤iﬂikli¤i ile ilgili kararlar›nda, bu husus üzerinde yeterince durulmad›¤› görülmektedir.
Sigorta ﬂirketlerinin yapt›klar› sözleﬂmelerin
hukuki neticelerini etkileyen ve mahalli
mahkemelerin kararlar›na karﬂ› itirazlar›n›n
tetkik merci olan Yarg›tay’›n bu konudaki
görüﬂü ve kararlar› kan›m›zca ﬂirket menfaatlerine ayk›r› sonuçlar vermeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu nedenle, yaz›m›zda Yarg›tay’›n bize göre
do¤ru olmayan bu anlay›ﬂ› irdelenmiﬂtir.
2- Yarg›tay Kararlar›na ve Yarg›tay Hukuk
Genel Kurulu Karar›na Göre Kasko Sigortalar›nda Mülkiyet-Menfaat Sahibi De¤iﬂikli¤i
Yarg›tay Onbirinci Hukuk Dairesinin araç
sigortalar› ile ilgili kararlar›nda “Menfaat sahibi de¤iﬂikli¤inin kabul edilebilmesi için, Trafik Kanununa göre bir sat›m sözleﬂmesi olmas›” gerekli görülmüﬂtür.
Onbirinci Hukuk Dairesinin örnek olarak
ald›¤›m›z 9.11.1998 tarihli, 1998/7556 say›l›,
24.5.1999 tarihli, 1999/4296 say›l› karar›nda
oldu¤u gibi, kasko sigortas›na iliﬂkin ihtilaflarda Karayollar› Trafik Yasas›s›n›n 20/6 maddesi uyar›nca araç sat›ﬂ ve devrinin noterce
yap›lmas› gerekti¤ine de¤inilerek, “araç sat›ﬂ protokolu, haricen yap›lm›ﬂt›r. Trafik Kanununun 20nci maddesinde öngörülen kay›t
ve ﬂarta riayet edilmemiﬂ, ﬂekle uyulmam›ﬂt›r, bu itibarla geçerli de¤ildir. Dolay›s› ile
menfaat de¤iﬂikli¤i yoktur. Daval› sigorta ﬂirketi poliçe ﬂartlar› dahilinde meydana gelen zarardan sorumludur” ﬂeklinde bir görüﬂle karar verilmiﬂtir.
Bu tür kararlar oldukça fazlad›r. Kan›m›zca Yarg›tay’›n dikkate almad›¤› husus sigorta sözleﬂmesinin himaye edilebilecek bir
“menfaat”a dayal› olmas›n›n as›ll›¤› ve gereklili¤idir.
Son olarak Yarg›tay hukuk Genel Kuru-

lu’nun 11.2.2004 tarihli, Esas 2004/18-32 say›l› ve 2004/55 say›l› karar›nda Yarg›tay’›n bu
konudaki görüﬂü pekleﬂtirilmiﬂ ve “Kasko sigortal› arac›n resmi ﬂekilde yap›lmayan sat›ﬂ› ile sigorta yönünden menfaat sahibi de¤iﬂikli¤i ve sigorta sözleﬂmesinin münfesih oldu¤u kabul edilmez” ﬂeklindeki karar› ile bu
konuda içtihad oluﬂturulmuﬂtur.
Ancak gerek Yarg›tay ilgili dairesinin, gerek Hukuk Genel Kurulu’nun kararlar› sigorta
hukuku ve uygulamas› aç›s›ndan, kan›m›zca
tart›ﬂ›labilir niteliktedir.
Bu yaz›m›zda, konuyu yarg› aç›s›ndan
ba¤layan Yarg›tay Hukuk Genel Kurul Karar› ele al›nm›ﬂt›r.
Hukuk Genel Kurulu karar›nda, yerel mahkemenin karar›na de¤inilerek yap›lan görüﬂme sonucunda olay›n de¤erlendirilmesi ve
görüﬂ ﬂu ﬂekilde oluﬂmuﬂtur.
“Dava, kasko sigorta bedelinin tahsili istemine iliﬂkindir.
Davac› vekili, müvekkiline ait daval› sigorta ﬂirketine kasko sigortas› ile sigortal› arac›n
di¤er daval›ya emaneten b›rak›ld›¤› s›rada,
park halinde iken baﬂka arac›n çarpmas›
sonucu hasarland›¤›n›, rizikonun daval›lara
ihbar edilmesine ra¤men hasar bedelinin
ödenmedi¤ini ileri sürerek, 2.960.553.499.-Liran›n 26.4.2001 tarihinden itibaren faizi ile
daval›lardan tahsilini istemiﬂtir.
Daval› Mehmet, davan›n reddini savunmuﬂtur.
Daval› sigorta vekili, daval› Mehmet’in
olay akabinde verdi¤i ifadesinde arac› haricen sat›n ald›¤›n› belirtti¤ini, kazan›n bu
ﬂahs›n evinin önünde oldu¤unu, Genel ﬁartlar C.5. maddesi uyar›nca menfaat sahibinin de¤iﬂmesi nedeniyle hasar›n teminat d›ﬂ› oldu¤unu ifadeyle, davan›n reddini savunmuﬂtur.
Mahkemece, daval› Mehmet hakk›ndaki
dava “kusurunun bulunmad›¤› ve arac› haricen sat›n ald›¤›”; daval› sigorta ﬂirketi hakk›ndaki dava da, “iddia, savunma, bilirkiﬂi
raporu ve tüm dosya kapsam›ndan, arac›n
daval› Mehmet’e haricen sat›ld›¤›, davac›
taraf›ndan talepte bulunmas›n›n sebepsiz
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zenginleﬂmeye yol açaca¤›, ayr›ca arac›n
davac›n›n elinden haricen sat›ﬂla da olsa
ç›kmas› nedeniyle, böyle bir hakk›n kullan›lmas›n›n hakk›n kötüye kullan›lmas› anlam›na geldi¤i”, gerekçesiyle reddedilmiﬂtir.
Davac› vekilinin temyizi üzerine özel dairece daval› Mehmet yönünden verilen karar “ad› geçenin hasarda kusuru olmad›¤›”
gerekçesiyle onanm›ﬂ; daval› sigorta ﬂirketi
yönünden verilen karar ise, ayr›nt›s› yukar›da aç›kland›¤› üzere, “Menfaat sahibi de¤iﬂikli¤inin söz konusu olmad›¤›” gerekçesiyle
davac› yarar›na bozulmuﬂtur.
Mahkeme önceki karar›nda direnmiﬂ,
hükmü davac› vekili temyiz etmiﬂtir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuﬂmazl›¤›n de¤erlendirilmesine
göre; “Kasko Sigortas› Genel ﬁartlar›n›n C.5.
maddesinde öngörülen “menfaat sahibinin
de¤iﬂmesi halinde sigorta sözleﬂmesinin
kendili¤inden feshi” hükmünde geçen
“menfaat sahibi de¤iﬂikli¤i” olgusunun somut olay yönünden söz konusu olup olmad›¤›; daha aç›k anlat›mla, haricen sat›ld›¤›
daval› sigorta ﬂirketince iddia edilen, ancak
resmi ﬂekilde sat›ﬂ› gerçeklememiﬂ olan arac›n, sigorta sözleﬂmesi yönünden menfaat
sahibinin de¤iﬂti¤ini kabule olanak bulunup
bulunmad›¤›, noktas›ndad›r.
‹lkin somut olaya bak›ld›¤›nda; sigortal›
araç, hasar tarihi olan 26.4.2001 tarihinde
ve dava aﬂamas›nda trafik sicilinde davac›
ad›na kay›tl›d›r. Baﬂkas›na sat›ld›¤›na iliﬂkin
bir kay›t bulunmamaktad›r. Daval› sigorta
ﬂirketince Özel Oto Birleﬂik Sigorta Poliçesi
ile 15.5.2000-15.5.2001 tarihleri aras›nda geçerli olmak üzere sigortalanm›ﬂ; 26.4.2001
tarihinde daval› Mehmet’in kap›s›n›n önünde park halinde iken baﬂka bir arac›n çarpmas› sonucu hasarlanm›ﬂt›r. Daval› Mehmet,
müracaat›nda ve akabinde verdi¤i beyanlar›nda arac› haricen sat›n ald›¤›n›, daha
sonra ise davac›ya ait oldu¤unu çeliﬂik bir
biçimde ifade etmiﬂtir. Davac›n›n süresinde
yapt›¤› baﬂvuruya karﬂ›n di¤er daval› sigorta ﬂirketi, di¤er daval›n›n bu beyan›na itibar
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ederek menfaat de¤iﬂikli¤i oldu¤u gerekçesiyle kasko bedelini ödemekten kaç›nm›ﬂt›r. Davac› 17.5.2001-17.5.2002 dönemi
için kasko sigortas›n› baﬂka sigorta ﬂirketine
yapt›rm›ﬂ; ödenmeyen kasko sigorta bedelinin tahsili için de eldeki davay› açm›ﬂ; ﬂehir
d›ﬂ›na ç›karken arac›n› daval› Mehmet’in
evi önüne park ederek gere¤inde kullan›lmak üzere ruhsat ve anahtar›n› daval› Mehmet’e b›rakt›¤›n›, park halinde iken araca
baﬂka bir arac›n çarpmas› nedeniyle meydana gelen hasar bedelinin daval› sigorta
ﬂirketince ödenmedi¤ini iddia etmiﬂtir. Daval› Mehmet, arac›n haricen sat›n al›p almad›¤› konusunda çeliﬂkili beyanlarda bulunmuﬂ; di¤er daval› sigorta ﬂirketi ise, yine
bu beyanlara dayanarak ödeme yapmamakla hakl› oldu¤unu, davan›n reddini, savunmuﬂtur.
Öncelikle belirtilmelidir ki, Türk Ticaret Kanununun 1263üncü maddesinde, “Sigorta
bir akittir ki bununla sigortac› bir prim karﬂ›l›¤›nda di¤er bir kimsenin para ile ölçülebilir
menfaatini halele u¤ratan bir tehlikenin, bir
rizikonun meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin
hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlar›nda meydana gelen belli bir tak›m hadiseler dolay›s›yla bir para ödemeyi veya sair
edalarda bulunmay› üzerine al›r” ﬂeklinde
tan›mlanm›ﬂ; ayn› kanunun 1269uncu maddesinde, hangi menfaatlerin kimler taraf›ndan kendi adlar›na sigorta ettirilebilece¤i
gösterilmiﬂ; ondan sonra gelen 1270 ve
1271 maddelerde ise, bir kimsenin nam ve
hesab›na yap›lan sigortalara iliﬂkin hükümlere yer verilmiﬂtir. Ayn› Kanunun 1264üncü
maddesinde de; 1269uncu madde hükmünün amir hüküm oldu¤u, aksine yap›lacak
sözleﬂmelerin bat›l oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r. Mal
sigortalar›nda sigorta konusu mal de¤il
menfaattir. Bu itibarla sigorta akdinin taraf›
olan kimsenin bir mal› sigorta ettirmekte para ile ölçülebilir bir menfaatinin olmas› gerekir. Aksi halde TTK’nun 1264/2nci maddesi
gere¤ince sigorta sözleﬂmesi bat›l olur. Bu

Kasko (Birleﬂik)
Sigortas› Genel
ﬁartlar›n›n “Menfaat
Sahibinin De¤iﬂmesi”
baﬂl›kl› C.5. maddesinde
“Sözleﬂme süresi içinde,
menfaat sahibinin
de¤iﬂmesi halinde
sigorta sözleﬂmesi
kendili¤inden
feshedilmiﬂ olur feshin
hüküm ifade etti¤i
tarihe kadar geçen
sürenin primi gün
esas›na göre hesap
edilir ve fazlas› sigorta
ettirene geri verilir.
durumda ayn› yasan›n 1269uncu maddesinde aç›kland›¤› gibi, araç maliki veya mülkiyeti muhafaza kayd›yla yap›lan sat›ﬂta al›c›
s›fat›yla sicilde kay›tl› görülen veya malikin
adi veya rehinli alacakl›s›, uzun süreli kirac›,
Finansal Kiralama Sözleﬂmesine istinaden
elinde bulunduran kiﬂi, hukuki bir akde istinaden ariyet olarak elinde bulunduran ve
buna mümasil para ile ölçülebilir bir meﬂru
menfaati bulunan kiﬂilerin bir mal sigortas›
türü olan kasko sigorta akdi yapt›rabilece¤i
aç›kt›r.
Kasko (Birleﬂik) Sigortas› Genel ﬁartlar›n›n
“Menfaat Sahibinin De¤iﬂmesi” baﬂl›kl› C.5.
maddesinde ise, “Sözleﬂme süresi içinde,
menfaat sahibinin de¤iﬂmesi halinde sigorta
sözleﬂmesi kendili¤inden feshedilmiﬂ olur ve
feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas›na göre hesap

edilir ve fazlas› sigorta ettirene geri verilir.
…… Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düﬂer” denilmektedir. Bu hükmün; yeni ve geçerli bir hukuki tasarrufla sigortal›n›n sigorta
akdini yapt›rmakla menfaatinin son bulmas›
ve bu menfaatin sigortal›dan baﬂkas›na
geçmesi anlam›na geldi¤ini kabulde zorunluluk vard›r.
Yeri gelmiﬂken belirtmekte yarar vard›r ki,
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun
21.5.1997 gün ve 4262 say›l› Yasan›n md. 2
ile de¤iﬂik 20/6 maddesinde “Noterce yap›lmayan her çeﬂit sat›ﬂ ve devirler geçersizdir” hükmü yer almaktad›r. Kamu yarar› düzeni amac›na yönelik bu emredici kural aç›k
ve ortada iken, arac›n kay›t maliki d›ﬂ›nda
bir baﬂkas›na ait oldu¤u yolundaki mücerret
aç›klamalara de¤er verilerek, o ﬂahs›n malik
oldu¤unun; bu suretle menfaat sahibinin
de¤iﬂti¤i ve sigorta akdinin sona erdi¤inin
kabulüne olanak bulunmamaktad›r. Eﬂ söyleyiﬂle, Araç maliki yasan›n arad›¤› biçimde
de¤iﬂmedi¤ine, arac› haricen sat›n alan›n
ayr› bir sigorta akdine taraf olmas› olanakl›
bulunmad›¤›na göre, ortada menfaat sahibi de¤iﬂikli¤inin bulundu¤undan ve sigorta
sözleﬂmesinin münfesih oldu¤undan da söz
edilemez.
Daval› Mehmet’in kan›tlanmayan ve çeliﬂik olan haricen sat›n ald›¤› yönündeki beyan›na dayanan di¤er daval› sigorta ﬂirketinin, arac›n haricen sat›lmas› ile menfaat ﬂart›n›n de¤iﬂti¤ini ve sigorta akdinin son erdi¤ini ileri sürmesi, aç›klanan durum karﬂ›s›nda
da, yerinde de¤ildir.
Bu aç›klamalar ›ﬂ›¤›nda somut olay irdelendi¤inde; daval› sigorta ﬂirketinin “menfaat de¤iﬂikli¤i” savunmas›n› “araç sat›m›na”
dayand›rd›¤›; ancak, varl›¤›n› ileri sürdü¤ü
bu sat›m›n 2918 Say›l› Kanunun 20/d maddesinde öngörülen resmi ﬂekilde yap›ld›¤›n›
kan›tlayamad›¤›; araç sahibi ve sigorta sözleﬂmesinin taraf› durumunda olup, dolay›s›yla menfaat sahibi s›fat›n› da koruyan davac›ya dayana¤› olan sigorta poliçesi kapsam›na göre ödenmesi gereken tazminat mik-
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tar›n›n ödenmedi¤i dosya kapsam› ile belirgindir. Mahkemece, iﬂin esas›na girilerek
poliçe kapsam›na göre daval› sigorta ﬂirketi taraf›ndan ödenmesi gereken tazminat
miktar›n›n belirlenerek sonucuna göre karar
verilmesi gerekir.”
3. Konuya ‹liﬂkin Görüﬂümüz
Yarg›tay’›n ve Yarg›tay Hukuk Genel Kurulunun kararlar›nda, araç sat›ﬂ›n›n, haricen
yap›ld›¤›, Trafik Kanununun 20nci maddesininde öngörülen kay›t ve ﬂarta riayet edilmedi¤i, ﬂekle uyulmad›¤› bu itibarla sat›ﬂ›n
geçerli olmad›¤›, dolay›s›yla menfaat de¤iﬂikli¤inin bulunmad›¤› esas al›nm›ﬂt›r. Bu görüﬂün aﬂa¤›daki nedenlerle do¤ru olmad›¤›n› düﬂünüyoruz. ﬁöyle ki;
1. T.Ticaret Kanununun 1269uncu maddesi mülkiyeti de¤il, menfaat iliﬂkisini temel
alm›ﬂt›r.
Nitekim T.Ticaret Kanununun 1269uncu
maddesinde “Bir mal› muayyen rizikolara
karﬂ› temin etmekte para ile ölçülebilecek
bir menfaat› olan malik, malikin adi veya
rehinli alacakl›s›, mal›n muhafazas›ndan
dolay› malikine karﬂ› mesul olan acente, kirac›, komisyoncu ve di¤er kimseler, mal›n
muhafazas›nda hakikaten menfaati olan
kimseler yahut bunlar›n kanuni temsilcileri
bu menfaat› sigorta ettirebilirler” hükmü
yeralmaktad›r.
Maddede vurgulanan husus, ilgili kimsenin
mal›n sigortalanabilmesi için para ile ölçülebilecek bir menfaatinin bulunmas›d›r. Madde hükmüne göre mülkiyete sahip olmak
ﬂart de¤ildir. “Mal›n muhafazas›nda menfaati olan kimseler yahut bunlar›n temsilcileri
bu menfaati sigorta ettirebileceklerdir.” Sigorta ettirenin menfaati yoksa sigorta sözleﬂmesi bat›ld›r. Bu nedenle, sigorta sözleﬂmesinin yap›lmas›nda esas olan, menfaat ilkesinin bulunmas›d›r. Bu ilkenin sözleﬂmenin yap›ld›¤› s›rada olmas› da ﬂart görülmemektedir. Ancak her halükarda sigorta sözleﬂmesi
yap›ld›ktan sonra rizikonun gerçekleﬂmesinden önce do¤muﬂ olmas› laz›md›r.
Yarg›tay’›n kararlar›nda de¤indi¤i resmi
ﬂekilde sat›ﬂ›n gerçekleﬂmiﬂ olmas›, menfaat
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Yarg›tay’›n
kararlar›nda de¤indi¤i
resmi ﬂekilde sat›ﬂ›n
gerçekleﬂmiﬂ olmas›,
menfaat sahibi olmak
için ﬂart de¤ildir,
önemli olan menfaat
sahibi olundu¤unun
kan›tlamas›d›r.
sahibi olmak için ﬂart de¤ildir, önemli olan
menfaat sahibi olundu¤unun kan›tlamas›d›r.
2. Kanunun 1269uncu maddesi hükmünü
göz önünde tutan Hazine Müsteﬂarl›¤› di¤er
genel ﬂartlar›n bir ço¤unda oldu¤u gibi, Kasko Sigortalar› Genel ﬁartlar›n›n “sigortal› arac›n mülkiyetinde bir de¤iﬂiklik oldu¤u takdirde sigorta sözleﬂmesi münfesih olur” ﬂeklindeki 8inci maddesi hükmünü, “C-5 Menfaat
Sahibinin De¤iﬂmesi,” baﬂl›¤› alt›nda “sözleﬂme süresi içinde menfaat sahibinin de¤iﬂmesi halinde sigorta sözleﬂmesi kendili¤inden
feshedilmiﬂ olur” ﬂeklinde de¤iﬂtirmiﬂtir. Bu suretle, madde T.Ticaret Kanununun 1269uncu
maddesi hükmüne paralel olarak menfaat ilkesine istinat ettirilmiﬂtir.
3. Yarg›tay’›n kararlar›nda ise 2918 say›l›
Trafik Kanununun 20nci maddesinde öngörülen kay›t ve ﬂart göz önünde tutulmuﬂtur.
Trafik Kanunu’nun 20nci maddesinin (d)
f›kras›nda “tescil edilmiﬂ araçlar›n her çeﬂit
sat›ﬂ ve devirleri arac›n motorlu taﬂ›tlar vergisi borcu bulunmad›¤›na dair belgenin ibraz›
halinde araç sahibi ad›na düzenlenmiﬂ tescil
belgesi esas al›narak noterlerce yap›l›r. Bu
sat›ﬂ noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle iﬂlenir. Ayr›ca
tescil edilmiﬂ araçlar›n sat›ﬂ ve devir iﬂlemleri
noterler taraf›ndan siciline iﬂlenmek, üzere iﬂlemin tamamlanmas›n› müteakip en geç onbeﬂ iﬂgünü içinde ilgili tescil kuruluﬂuna ve

vergi dairesi müdürlü¤üne bildirilir. Noterlerce
yap›lmam›ﬂ her çeﬂit sat›ﬂ ve devirler geçersizdir” hükmü yeralmaktad›r.
Hüküm ile araç mülkiyetinin devredilmesi
düzen alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu hükmün gerekçesi
olarak uygulamada kazaya kar›ﬂan arac›n iﬂleteninin, mal sahibinin kim oldu¤unun bilinemedi¤i; ma¤durlar›n açt›¤› davalarda kar›ﬂ›kl›klara yol aç›ld›¤›, gizli elden mülkiyet de¤iﬂtirmelerinde, pek çok arac›n al›m sat›m vergisi kay›plar›n›n do¤du¤u gösterilmiﬂtir.
Madde ile getirilen hüküm maliye aç›s›ndan düzenleyici nitelik taﬂ›makta; Yasa Koyucunun amac›n›n daha çok üçüncü kiﬂilerin ve
toplum yarar›n›n korunmas› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle sigorta hukukuna mahsus düzenlemelerle; 2918 say›l› Trafik Kanununun amac›n› birbirinden ay›rmak laz›md›r.
4. Kald› ki, Trafik Kanununda ve dolay›s›yla Trafik Sigortalar›nda, Kasko Sigortalar› Genel ﬁartlar›n›n C.5. maddesindeki menfaat ilkesi; kendisini, Trafik Sigortas›n› yapt›rmak
zorunlulu¤unda olan iﬂleten tan›m›nda da
göstermekte ve malik olmayan iﬂletene bu
sigortay› yapmak yükümlülü¤ü getirmektedir. 2918 say›l› Kanunun 3üncü maddesine
göre, “iﬂleten; araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kayd›yla sat›ﬂta al›c› s›fat›yla
sicilde kay›tl› görülen veya arac›n uzun süreli kiralama, ariyet ve rehni gibi hallerde kirac›, ariyet ve rehin alan kiﬂidir. Ancak, ilgili taraf›ndan baﬂka bir kiﬂinin arac› kendi hesab›na ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere
iﬂletti¤i ve araç üzerinde fiili tasarrufta bulundu¤u ispat edilirse bu kimse iﬂleten say›l›r” denilmiﬂ; ve iﬂletenin de¤iﬂmesi halinde,
sigortan›n belli bir süre yürürlükte kalmas›, sigortac›n›n durumun kendisine tebli¤i tarihinden itibaren onbeﬂ gün içinde sigortay› feshedebilece¤i kabul edilmiﬂtir, (2918 say›l› kanun madde 94).
5. Kara Taﬂ›tlar Kasko Sigortas› Genel ﬁartlar›n›n sigortan›n konusunu düzenleyen A.1.
maddesine göre “Sigorta ile sigortac› sigortal›n›n karayolunda kullan›labilen motorlu,
motorsuz taﬂ›tlardan, römork veya karavan-

lar ile iﬂ makinelerinden ve lastik tekerlekli
traktörlerden do¤an menfaatinin, aﬂa¤›daki
tehlikeler dolay›s›yla ihlali sonucu u¤rayaca¤› maddi zararlar› temin eder”. Madde hükmünde iki husus çok aç›kt›r. Bunlar, bu sigorta ile;
- Sigortal›n›n maddede say›lan araçlardan do¤an menfaatinin teminat alt›na al›nd›¤›;
- Maddede say›lan araçlar›n sigorta edilmesinde arac›n tescil edilmiﬂ olmas› gere¤inin aranmad›¤›d›r.
6. Yarg›tay Özel dairenin kararlar›nda da
araç üzerindeki menfaat iliﬂkisi ön planda
tutulmuﬂtur. Örne¤in Özel Dairenin 20.2.1979
tarihli, 1979/286-777 say›l› karar›nda “… sat›ﬂta mülkiyeti uhdesinde muhafaza eden
kimse s›fat›yla araç üzerindeki menfaati sigorta ettirmiﬂtir.
Davac› ise sigorta edilen araçtan iktisaden yararlanan kimsedir. Bu nedenle yap›lan sigorta akdi geçerli olup davac›n›n intifa
hakk› sahibi olarak T.Ticaret Kanununun
1269uncu maddesi hükmü uyar›nca bu sigortadan faydalanma ve dolay›s›yla sigortac› aleyhine dava açma hakk›n›n bulundu¤unun kabulü gerekir” denilmiﬂtir.
Sonuç olarak;
T.Ticaret Kanunu ve Trafik Kanunu hükümleri ile Kasko Sigortas› Genel ﬁartlar›n›n sigortan›n konusu ve menfaat sahibinin de¤iﬂmesine
iliﬂkin hükümleri karﬂ›s›nda, Yarg›tay’›n son zamanlarda oluﬂan kasko sigortas› genel ﬂartlar›n›n, “menfaat sahibinin de¤iﬂmesi” maddesi
ile ilgili olarak arac›n Trafik Kanununun 20nci
maddesindeki kay›t ve ﬂartlarla devredilmiﬂ
olmas› halinde menfaat sahibinin de¤iﬂmesinin gerçekleﬂmiﬂ ve sigorta sözleﬂmesinin kendili¤inden feshedilmiﬂ olaca¤›; aksi takdirde
arac›n resmi ﬂekilde yap›lmayan sat›ﬂ›nda sigorta sözleﬂmesinin fesh edilemeyece¤i ve
devam edece¤i yolundaki görüﬂünün do¤ru
olmad›¤›n›; menfaat sahibi olman›n yeterli oldu¤unu ve bunun kan›tlanmas› halinde, sigorta sözleﬂmesinin feshedilmiﬂ say›laca¤›n›
düﬂünüyoruz. ■
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2007 y›l› ‹lerleme Raporu
ve Sigorta Sektörünün
de¤erlendirilmesi
Berna ÖZﬁAR KUMCU
TSRﬁB, AB ve Uluslararas› ‹liﬂkiler
ürkiye’nin Avrupa Birli¤i mevzuat›na ve
Kopenhag kriterlerine uyumunun baﬂl›klar alt›nda düzenli olarak her y›l de¤erlendirildi¤i
ve bu çerçevede Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerin hangi alanlarda olumlu ﬂekilde gerçekleﬂti¤i, hangi
alanlarda sorunlar›n devam etti¤ini ortaya koyan ‹lerleme Raporlar›n›n onuncusu 6 Kas›m
2007 tarihinde yay›nland›.

T

Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne uyumda
kaydetti¤i geliﬂmelerin
de¤erlendirildi¤i 2007 y›l›
‹lerleme Raporu, Avrupa
Komisyonu taraf›ndan
6 Kas›m 2007 tarihinde
yay›nland›. Raporda
Türk sigorta sektörüne
iliﬂkin de¤erlendirmelerin
geçmiﬂ y›llara göre çok
daha olumlu oldu¤u
göze çarp›yor.
Raporda geliﬂtirilmiﬂ siyasi diyalog ve siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve müktesebat baﬂl›klar›na uyumda kaydedilen geliﬂmeler kapsaml› biçimde ele al›n›yor. Raporda genel olarak olumlu bir üslup kullan›lmas›na karﬂ›n baz› de¤erlendirmelerin eleﬂtiriye aç›k oldu¤u göze çarp›yor.
Siyasi kriterler bölümünde Türkiye’nin uluslararas› insan haklar› araçlar›n›n onaylanmas› ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›n›n uygulanmas› konular›nda ilerleme kaydetti¤i, kötü
muamele vakalar›na iliﬂkin iddialar›n azald›¤›,
avukata eriﬂim konusundaki reformlar›n olumlu
sonuçlar verdi¤i, toplanma ve dernek kurma
özgürlü¤ünde ilerleme kaydedildi¤i vurgulan›yor. Buna karﬂ›n Türk Ceza Kanununun belirli hükümleri uyar›nca, ﬂiddet içermeyen görüﬂlerin
ifadesinin kovuﬂturmaya ve cezaland›rmaya ta-
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bi olmas›n›n ciddi endiﬂe kayna¤› oldu¤u ve
301. maddenin Avrupa Birli¤i standartlar›yla
uyumlu hale getirilmesi gerekti¤i ifade edilirken,
yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›, yolsuzlukla mücadele gibi
konularda da baz› eleﬂtirilerde bulunuluyor.
Ekonomik kriterlere iliﬂkin olarak ise, makroekonomik istikrar›n büyük ölçüde sürdürüldü¤ü, ﬂirketlerin piyasaya girmelerinin önündeki idari engellerin kald›r›ld›¤›, vergi yönetimi ile ﬂirket yönetiﬂiminin etkinli¤inin artt›r›ld›¤› ve yat›r›m ortam›n›n iyileﬂtirildi¤i ifade ediliyor. Di¤er yandan devlet yard›mlar›, piyasadan ç›k›ﬂa iliﬂkin düﬂük ﬂeffafl›k ve
kad›nlar ile yaﬂl›lar için iﬂ gücüne kat›l›m oranlar›n›n azl›¤› gibi konulara da vurgu yap›l›yor.

S‹GORTA SEKTÖRÜNE YÖNEL‹K
DE⁄ERLEND‹RMELER
2007 y›l› ‹lerleme Raporu’nda sektörümüze
iliﬂkin geliﬂmelerin ise geçmiﬂ y›llara oranla daha kapsaml› biçimde ele al›nd›¤› ve kaydedilen
ilerlemelerin genel olarak olumlu de¤erlendirildi¤i görülüyor. Raporda “Ekonomik Kriterler”
baﬂl›¤› alt›nda sigorta sektörüne yönelik genel
bir de¤erlendirmede; “Rekabet Politikas›” (Baﬂl›k 8) baﬂl›¤› alt›nda ise blok muafiyet düzenlemelerine iliﬂkin bir de¤erlendirmede bulunuluyor. Sektörümüze iliﬂkin kapsaml› de¤erlendirmeler ise “Mali Hizmetler” (Baﬂl›k 9) baﬂl›¤› alt›nda yap›l›yor.
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HABERLER

‹lerleme Raporu’nun “Ekonomik Kriterler” baﬂl›kl› bölümünde Türk finansal piyasalar›ndaki geliﬂmeler genel olarak de¤erlendiriliyor. Bu çerçevede, sigorta ﬂirketleri, emeklilik fonlar›, leasing
veya faktoring ﬂirketleri gibi banka d›ﬂ› temel finansal kurumlar›n etkileyici bir büyüme gösterdikleri; buna ra¤men söz konusu kurumlar›n toplam varl›klar›n›n 2007 y›l› ortas› itibar› ile
GSY‹H’nin yaln›zca %10’una tekabül etti¤i ifade
ediliyor. ﬁubat 2007’de Mortgage Kanunu, Haziran 2007’de ise yeni Sigortac›l›k Kanunu’nun
TBMM’de kabul edilmesinin, finansal sektörün
geniﬂlemesinde daha fazla esneklik ve güvenlik
sa¤layaca¤› vurgulan›yor.
“Rekabet Politikas›”na iliﬂkin 8. baﬂl›k alt›nda
geçti¤imiz y›lki raporda sigortac›l›k alan›nda
sektöre özel blok muafiyetlere iliﬂkin yasal düzenlemelerin gereklili¤ine at›fta bulunulurken,
2007 y›l› ‹lerleme Raporu’nda sektöre özel blok
muafiyetlere iliﬂkin yasal düzenlemelerin iç hukuka aktar›lmas›n›n henüz tamamlanmad›¤›”
vurgulan›yor.
Sigorta sektörüne iliﬂkin geliﬂmeler, geçti¤imiz
y›l oldu¤u gibi yine “Mali Hizmetlere” iliﬂkin 9.
baﬂl›k alt›nda kapsaml› olarak ele al›n›yor. 2007
y›l› ‹lerleme Raporu’nda sektörümüze yönelik
de¤erlendirmelerin geçmiﬂ y›llara oranla daha
olumlu oldu¤u görülürken, eksikliklere ve ilerleme kaydedilmeyen alanlara da at›fta bulunuluyor. ‹lgili baﬂl›k alt›nda sektörümüze yönelik olarak ﬂu de¤erlendirmeler yap›l›yor:
- Sigortac›l›k ve bireysel emeklilik alanlar›nda
iyi bir ilerleme sa¤lanm›ﬂt›r. Sigortac›l›k alan›nda
5684 say›l› yeni Sigortac›l›k Kanunu kabul edilmiﬂ
ve Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂt›r. Kanun, sigorta ve reasürans faaliyetlerine baﬂlama ve bu
faaliyetleri yürütmeye iliﬂkin düzenlemeler yapmakta ve sigorta arac›l›¤›na iliﬂkin kurallar getirmektedir.
- Teknik karﬂ›l›klar, teminatlar (collaterals), irat
ödemelerine (annuities) iliﬂkin genel kurallar ve
poliçe sahiplerinin sigorta sözleﬂmelerine yönelik
olarak bilgilendirilmelerine iliﬂkin ikincil mevzuat
düzenlemeleri kabul edilmiﬂtir.
- Tüketicilerin korunmas› için mahkeme d›ﬂ› bir
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uyuﬂmazl›k çözüm kurumunun (orijinal metinde
tahkim olarak ifade edilmemiﬂ) oluﬂturulmas› oldukça olumlu bir geliﬂmedir.
- Bu olumlu geliﬂmelere karﬂ›n, yeni Sigortac›l›k Kanunu, Avrupa Birli¤i müktesebat›na ancak
k›smen uyumludur; zira Avrupa Birli¤i’nde sigortac›l›¤› düzenleyen mevzuat›n baz› temel ilkelerinin gözetilmedi¤i görülmektedir. Zorunlu sigortalarda tarifelerin serbestçe belirlenmesi k›s›tl›d›r
ve genel ﬂartlar Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n onay›na
tabidir.
- Türkiye, “finansal kay›plar” (miscellaneous financial expenses) ve “destek sigortalar›” (assistance) olmak üzere iki yeni sigorta branﬂ› oluﬂturmuﬂtur.
- Türkiye, teknik karﬂ›l›klar›n hesaplanmas› ve
teknik karﬂ›l›klar›n yat›r›laca¤› varl›klara iliﬂkin kurallar› düzenleyen yeni ikincil mevzuat› kabul etmiﬂtir.

bul etmiﬂtir (Burada güvence hesab›na at›fta
bulunulmaktad›r).
- Türkiye, bireysel emeklilik ﬂirketi çal›ﬂanlar›na
ve aktüerlere iliﬂkin asgari yeterliliklere dair ikincil
mevzuat› kabul etmiﬂtir.
- Sigortac›l›k sektörünü düzenleyen ve denetleyen Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü ve Sigorta
Denetleme Kurulu’nun yapt›r›m kapasiteleri ve
ba¤›ms›zl›klar›na iliﬂkin ilerleme kaydedilmemiﬂtir.
Sigortac›l›k ve bireysel emeklilik alanlar›nda Avrupa Birli¤i müktesebat›na k›smi uyum vard›r.
- Özellikle yeni Sigortac›l›k Kanunu’nun kabulü
ile Türkiye, sigortac›l›k ve bireysel emeklilik alanlar›nda oldukça önemli bir ilerleme kaydetmiﬂtir.
2006 y›l›nda yay›nlanan Türkiye ‹lerleme Raporunda, “baz› ilerlemeler olmas›na karﬂ›l›k sigortac›l›k alan›nda Avrupa Birli¤i müktesebat›na
uyum s›n›rl›d›r” ifadesine yer verilirken, 2007 y›l›ndaki ‹lerleme Raporunda “sigortac›l›k ve bireysel
emeklilik alanlar›nda Avrupa Birli¤i müktesebat›na k›smi uyum vard›r” ifadesinin kullan›lmas›
uyum konusunda kaydedilen ilerlemenin teyit
edilmesi aç›s›ndan son derece önem taﬂ›yor.

Bununla birlikte, sigorta, reasürans ve emeklilik ﬂirketlerinin finansal raporlamalar›na iliﬂkin ikincil
mevzuat da kabul edilmiﬂtir. Ancak, hayat-d›ﬂ› sigortac›l›k mevzuat›na iliﬂkin olarak koasürans, kredi sigortas›, hukuksal koruma sigortas› ve destek sigortalar› konular›nda ilerleme kaydedilmemiﬂtir.
- Türkiye, havayolu taﬂ›mac›l›¤› ve havayolu
ﬂirketleri için yolcular, bagaj, kargo, üçüncü kiﬂiler ve posta konular›na iliﬂkin olarak asgari sigorta yükümlülükleri belirleyen mevzuat› iç hukukuna aktarm›ﬂt›r.
- Türkiye, zorunlu motorlu taﬂ›t sigortalar›na iliﬂkin yeni bir düzenleme getirmiﬂ olup söz konusu
düzenleme motorlu taﬂ›t sigorta tarifelerini bir ölçüde serbestleﬂtirmektedir.
- Türkiye, sigorta garanti sisteminin kapsam›n›
geniﬂleterek sistemin tüm zorunlu sigortalar› kapsayacak hale gelmesini sa¤layan mevzuat› ka-

“Mali Hizmetler” baﬂl›¤› alt›nda Avrupa Komisyonu’nun vurgulad›¤› bir di¤er hususun söz konusu baﬂl›kta müzakerelerin ask›ya al›nmas› oldu¤u
görülüyor. Hat›rlanaca¤› gibi, 11 Aral›k 2006 tarihinde Brüksel'de yap›lan AB Genel ‹ﬂler ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Konseyi Toplant›s›'nda havaalanlar› ve limanlar›n› K›br›s Rum Kesimi’ne açmamas› nedeniyle Türkiye ile müzakerelerde sekiz baﬂl›¤›n k›smen ask›ya al›nmas› karar› al›nm›ﬂ, bu karar
14/15 Aral›k 2006 tarihinde AB Konseyi taraf›ndan kabul edilmiﬂti. Ask›ya al›nan baﬂl›klar aras›nda “mali hizmetler” de bulunmaktayd› (Ask›ya al›nan di¤er fas›llar mallar›n serbest dolaﬂ›m›,
iﬂ kurma hakk› ve hizmet sunumu serbestîsi, tar›m
ve k›rsal kalk›nma, bal›kç›l›k, ulaﬂt›rma politikas›,
gümrük birli¤i ve d›ﬂ iliﬂkilerdi). Avrupa Komisyonu, 2007 Y›l› ‹lerleme Raporu’nda bu konudaki k›s›tlamalar devam etti¤i sürece Türkiye’nin söz
konusu baﬂl›¤a iliﬂkin müktesebat› tam olarak uygulam›ﬂ say›lmayaca¤›n› vurguluyor. Bu vurgu,
ne yaz›k ki, kaydedilen olumlu geliﬂmelere gölge
düﬂürüyor. ■
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Dünya Sigorta Sektöründe
Risk Alg›lamas›
Onur ACAR
TSRﬁB, Mali ve Finansal Düzenlemeler
ondra merkezli bir düﬂünce kuruluﬂu
olan Finansal Yenilik Araﬂt›rmalar› Merkezi (Centre for the Study of Financial Innovation – CSFI) taraf›ndan Pricewaterhouse Coopers iﬂbirli¤i ile 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
“Sigortac›l›k Riskleri” adl› araﬂt›rmada, dünyada sigorta sektörünün karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› riskler öncelik s›ras›na göre belirlenmektedir. ‹ngiltere, ABD, ‹sviçre ve Bermuda baﬂta olmak
üzere 21 ülkede faaliyet gösteren hayat d›ﬂ›
ve hayat sigorta ﬂirketleri, reasürans ﬂirketleri
ve brokerlik ﬂirketleri ile sigorta düzenleme ve
denetim kurumlar›ndan 139 üst düzey yöneticiyle yap›lan araﬂt›rmada, bu kiﬂilerin sektöre
iliﬂkin risk alg›lamalar› ortaya konmaktad›r.

L

S‹GORTA SEKTÖRÜNDE R‹SKLER
CSFI taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada, 2007
y›l›nda dünyada sigorta sektörünün karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› en büyük riskin bankac›l›k sektöründe de oldu¤u gibi aﬂ›r› mevzuat oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Aﬂ›r› mevzuat riski hayat ﬂirketlerinde birinci, hayat d›ﬂ› ﬂirketlerde dördüncü, reasürans ﬂirketlerinde alt›nc› s›rada
yer al›rken, düzenleyiciler, denetçiler ve dan›ﬂmanlar için ilk on s›rada yer almamaktad›r.
Faaliyetlere baﬂlanmas›na ve bu faaliyetlerin sürdürülmesine, sermayeye, muhasebeye
ve kurumsal yönetime iliﬂkin yasal düzenlemelerin çok fazla olmas› ve sürekli de¤iﬂmesi
ﬂirketlere maliyet yüklemekte ve karl›l›klar›n›
azaltmaktad›r. Aﬂ›r› mevzuat, yeni düzenlemelere uyum sa¤lanmas›n› temin etmek için
yöneticilerin esas iﬂlerinin d›ﬂ›ndaki iﬂlerle u¤raﬂmas›na neden olmaktad›r. Aﬂ›r› ve h›zl› de¤iﬂen mevzuat sektörde yenili¤in ve rekabe-
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CSFI taraf›ndan yap›lan
bir araﬂt›rmada 2007
y›l›nda dünyada sigorta
sektörünün karﬂ›
karﬂ›ya kald›¤› en
büyük riskin bankac›l›k
sektöründe de oldu¤u
gibi “aﬂ›r› mevzuat”
riski oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r.
tin yeterince geliﬂememesine de yol açmaktad›r. Dünyada sektör yetkililerinin ﬂikayet etti¤i bir di¤er konu da düzenlemelerin ülkeler
aras›nda de¤iﬂmesi ve hatta ayn› ülkede yerel ve yabanc› ﬂirketlerin farkl› kurallara tabi
tutulabilmesidir.
Tüm Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin sigorta ve
reasürans ﬂirketlerinin ayn› kurallara tabi olarak faaliyet gösterdi¤i Avrupa Birli¤i Tek Sigorta Piyasas› ise dünyada benzeri olmayan bir
örnektir. Bu piyasada ﬂirketler ürünlerini tüm
üye ülkelerde serbestçe sunabilmekte, tüketiciler de sigorta iﬂlemlerini yerleﬂik olduklar› ülke d›ﬂ›nda herhangi bir üye ülke sigorta ﬂirketine yapt›rabilmektedir. Böylece rekabetçi bir
piyasa oluﬂturulmakta, tüketicilerin sigorta
ürünlerine ucuz ve kolay eriﬂimi sa¤lanmakta
ve sigortal›lar›n güveni art›r›lmaktad›r. Avrupa
Birli¤i’nde mevcut sermaye yeterlili¤i sistemini
kökünden de¤iﬂtirerek, tüm üye ülkelerde
ekonomik risk bazl› yeni bir sistem öngören
Solvency II düzenlemeleri de aﬂ›r› mevzuat
olarak de¤erlendirilmemelidir.

Sermaye yeterlili¤i düzenlemelerinin yan› s›ra, hayat d›ﬂ›, hayat ve reasürans faaliyetlerinin yürütülmesine iliﬂkin çok say›da düzenlemeyi de tek çat› alt›nda toplayan ve Temmuz
2007 tarihinde yay›nlanan Solvency II Direktif
Tasla¤›, tüm üye ülkeler için daha modern ve
daha kolay anlaﬂ›lan ortak bir sistem getirmektedir. Böylece, 2012 y›l›nda yürürlü¤e girmesi beklenen yeni Direktifle, aﬂ›r›, h›zl› de¤iﬂen, kolay anlaﬂ›lamayan ve ülkeler aras›nda
farkl›l›k gösteren yasal düzenleme sorunu Avrupa Birli¤i çap›nda büyük ölçüde ortadan
kald›r›lm›ﬂ olacakt›r.
Araﬂt›rmada, sektöre iliﬂkin risk s›ralamas›nda ikinci s›rada Avrupa’da seller, Amerika’da
kas›rga ve Asya’da deprem gibi do¤al afet
riskleri yer almaktad›r. Buna paralel olarak en
h›zl› artan risk olarak görülen iklim de¤iﬂikli¤ine
iliﬂkin riskler de dördüncü s›radad›r. Nitekim,
do¤al afetlerin gittikçe nüfusun yo¤un oldu¤u
yerlerde ve daha ﬂiddetli ﬂekilde görülmesi, iklim de¤iﬂikli¤inin ise zararlar›n tahminini zorlaﬂt›rmas› gibi nedenlerle etkin risk yönetimi ve
do¤ru ürün fiyatland›rmas› günümüzde çok
daha zor hale gelmiﬂtir.
Aﬂ›r› mevzuat›n en önemli sorun olarak görüldü¤ü bir ortamda, yönetimin kalitesi ön plana
ç›kmakta ve kalitesiz yönetim riski sektör taraf›ndan üçüncü s›raya oturtulmaktad›r. Bu çerçevede, personelin sürekli e¤itim ihtiyac›n›n giderilememesi ve kaliteli iﬂ gücünün sektöre çekilememesi olas› riskler aras›nda say›lmaktad›r.
‹lk on içinde yer alan di¤er riskler ise, sigortalama dönemindeki oynakl›klar, özellikle ‹ngiliz sigorta piyasas›ndaki geleneksel da¤›t›m kanallar›ndaki yüksek maliyetler ve yeni web bazl› sat›ﬂ kanallar›n›n do¤mas›, aktüeryal varsay›mlardaki yan›lma ve kullan›lan varsay›mlar›n güncelli¤ini yitirmesi, hayat d›ﬂ› ﬂirketlerde fiyatland›rma sorununa yol açan uzun dönemli (uzun
vadede belirginleﬂen) yükümlülükler, hayat ﬂirketlerinde ve sa¤l›k sigortalar›nda uzun yaﬂama
iliﬂkin varsay›mlar olarak s›ralanmaktad›r.
HAYAT DIﬁI, HAYAT VE REASÜRANS
ﬁ‹RKETLER‹NDE R‹SKLER
CSFI taraf›ndan gerçekleﬂtirilen araﬂt›rma

Sigorta
Sektöründe
Riskler
1. Aﬂ›r› mevzuat
2. Do¤al afetler
3. Yönetim kalitesi
4. ‹klim de¤iﬂikli¤i
5. Sigortalama dönemi
6. Da¤›t›m kanallar›
7. Uzun dönemli yükümlülükler
8. Aktüeryal varsay›mlar
9. Uzun yaﬂamaya iliﬂkin varsay›mlar
10. Yeni tür rakipler
11. Yat›r›m performans›
12. Teknoloji gereksinimi
13. Sermaye piyasalar›
14. Risk yönetim teknikleri
15. Back office hizmetleri
16. Politik istikrars›zl›k ve bask›lar
17. Yeni risklerin fiyatland›r›lmas›
18. Terörizm
19. Yeni karmaﬂ›k ürünler
20. Perakende sat›ﬂ uygulamalar›
21. Kirlilik
22. Faiz oranlar›
23. Kurumsal yönetim
24. Demografik de¤iﬂiklikler

sonuçlar›, hayat d›ﬂ›, hayat ve reasürans ﬂirketleri baz›nda incelendi¤inde, hayat d›ﬂ› ﬂirketlerde do¤al afetler, iklim de¤iﬂikli¤i ve sigortalama döneminin yönetimine iliﬂkin riskler ilk üç s›rada yer almaktad›r. Hayat ﬂirketi
yetkililerine göre aﬂ›r› mevzuat, da¤›t›m kanallar› ve faiz oranlar›na iliﬂkin riskler, reasürans ﬂirketi yetkililerine göre ise sigortalama
dönemi, do¤al afetler ve risk yönetim tekniklerine iliﬂkin riskler ilk üç s›ray› almaktad›r.
Hayat ﬂirketlerinde ilk s›rada yer alan aﬂ›r›
mevzuat riskine paralel olarak politik bask›lara iliﬂkin riskler ile yat›r›mlardan kaynaklanan
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Araﬂt›rmada, sektöre iliﬂkin risk s›ralamas›nda
ikinci s›rada Avrupa’da seller, Amerika’da kas›rga
ve Asya’da deprem gibi olaylarla kendini gösteren
do¤al afet riskleri yer almaktad›r. Buna paralel
olarak en h›zl› artan risk olarak görülen iklim
de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin riskler de dördüncü s›radad›r.

Hayat
ﬁirketlerinde
Riskler
1. Aﬂ›r› mevzuat
2. Da¤›t›m kanallar›
3. Faiz oranlar›
4. Uzun yaﬂamaya iliﬂkin varsay›mlar
5. Politik gerginlikler ve bask›lar
6. Yat›r›m performans›
7. Yönetim kalitesi
8. Perakende sat›ﬂ uygulamalar›
9. Sermaye piyasalar›

faiz oran› riski, yat›r›m performans› riski ve sermaye piyasalar›na iliﬂkin riskler ön plana ç›kmaktad›r. Buna karﬂ›n hayat d›ﬂ› ﬂirketlerde,
zararlara yol açabilecek afet riskleri, iklim
de¤iﬂikli¤i, uzun vadede ortaya ç›kan yükümlülükler daha ön plana ç›kmaktad›r. Yönetim kalitesine iliﬂkin riskler her üç grupta da
ilk on risk aras›nda yer almaktad›r. Yenilikçi
risk transfer teknikleri sunan yat›r›m bankalar›
ile sektörde ek kapasite yaratan yeni hedge
fonlar›n›n do¤mas›, piyasaya yeni ancak deneyimsiz, do¤ru fiyatland›rma yapamayan
ve katastrofik risklere cevap verme kapasitesi kesin olmayan rakiplerin giriﬂi olarak görüldü¤ünden, sektörün güvenilirli¤i ve itibar›n›
zedeleyebilecekleri düﬂüncesiyle hem hayat
d›ﬂ› hem de hayat ﬂirketlerinde önemli riskler
aras›nda de¤erlendirilmektedir.

10. Yeni tür rakipler
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Hayat
ﬁirketlerde
Riskler

Reasürans
ﬁirketlerinde
Riskler

1. Do¤al afetler

1. Sigortalama dönemi

2. ‹klim de¤iﬂikli¤i

2. Do¤al afetler

3. Sigortalama dönemi

3. Risk yönetim teknikleri

4. Aﬂ›r› mevzuat

4. Yönetim kalitesi

5. Yönetim kalitesi

5. Uzun dönemli yükümlülükler

6. Da¤›t›m kanallar›

6. Aﬂ›r› mevzuat

7. Uzun dönemli yükümlülükler

7. Back office hizmetleri

8. Yat›r›m performans›

8. Aﬂ›r› sermaye mevcudiyeti

9. Teknoloji gereksinimi

9. Aktüeryal varsay›mlar

10. Yeni tür rakipler

10. Politik gerginlikler ve bask›lar

S‹GORTA SEKTÖRÜNDE ARTAN VE
AZALAN R‹SKLER
CSFI araﬂt›rmas›nda kat›l›mc›lara risklerin önceli¤i ve büyüklü¤üne iliﬂkin düﬂüncelerinin yan› s›ra var oldu¤unu düﬂündükleri risklerin öneminin artt›¤›na veya azald›¤›na iliﬂkin görüﬂleri
de sorulmuﬂtur. Buna göre, sigorta sektöründe
en çok artan risklerin son y›llarda ön plana ç›kan iklim de¤iﬂikli¤i ve do¤al afet riskleri ile yeni tür rakiplerin ortaya ç›k›ﬂ› ve aﬂ›r› mevzuat gibi önde gelen riskler oldu¤u görülmektedir.
Risk alg›lamas›nda henüz gerilerde olmas›na
karﬂ›n h›zla artt›¤› düﬂünülen riskler aras›nda ise
kirlilik, terörizm, demografik de¤iﬂiklikler ve aﬂ›r›
konsolidasyon riskleri yer almaktad›r.
Aﬂ›r› sermaye mevcudiyeti ve yetersiz mevzuat ile art›k güncelli¤ini kaybetmiﬂ olan asbest riski ve 11 Eylül sald›r›lar›n›n hemen ard›ndan ç›k›ﬂa geçen ancak günümüzde güncelli¤ini kaybeden iﬂletmenin faaliyetlerine devam etmesine iliﬂkin riskler önemini kaybetmeye baﬂlam›ﬂt›r. Altüeryal varsay›mlardan kaynaklanan hatalar›n ve faiz oranlar›n›n oynakl›¤›ndan kaynaklanan risklerin de günümüzde
büyük ölçüde yönetilebildi¤i düﬂünülmektedir.

R‹SKLERE HAZIRLIKLI OLMA DURUMU
Avrupa Birli¤i baﬂta olmak üzere geliﬂmiﬂ ülke sigorta sektörlerinde risk bazl› sermaye yeterlili¤i hesaplamas›na geçilmekte oldu¤u da
dikkate al›nd›¤›nda, tüm ﬂirketlerin kendilerine
özgü risk profillerini çok iyi hesaplamalar› ve
karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› riskleri en iyi ﬂekilde belirlemek suretiyle risk yönetim sistemlerini geliﬂtirmeleri gerekmektedir.
CSFI araﬂt›rmas›nda kat›l›mc›lara, karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n› düﬂündükleri risklere ne ölçüde
haz›r olduklar› da sorulmuﬂtur. Buna göre, kat›l›mc›lar›n sadece % 3’ü rekabet ortam› ve
personele iliﬂkin s›k›nt›lar nedeniyle karﬂ›laﬂabilecekleri riskler konusunda yeterli haz›rl›¤a sahip olmad›¤›n›, % 21’i ise tamamen haz›rl›kl› oldu¤unu düﬂünmektedir.
Kat›l›mc›lar›n geriye kalan % 76’s› ise, kendi
ﬂirketlerinin veya ba¤l› olduklar› gruplar›n riskleri belirlemede ve bunlarla baﬂa ç›kmada
yeterince iyi olduklar›n› ancak özellikle sektöre
yeni giren ﬂirketler baﬂta olmak üzere sektörün
genelinin yeterince haz›rl›kl› olmad›¤›n› düﬂünmektedir. ■

Sigorta
Sektöründe
Artan Riskler

Sigorta
Sektöründe
Azalan Riskler

1. ‹klim de¤iﬂikli¤i

1. Aﬂ›r› sermaye mevcudiyeti

2. Do¤al afetler

2. Yetersiz mevzuat

3. Kirlilik

3. Asbest (amyant)

4. Terörizm

4. Back office hizmetleri

5. Yeni tür rakipler

5. ‹ﬂletmenin devaml›l›¤›

6. Aﬂ›r› mevzuat

6. Aktüeryal varsay›mlar

7. Da¤›t›m kanallar›

7. Faiz oranlar›

8. Yeni karmaﬂ›k ürünler

8. Risk yönetim teknikleri

9. Demografik de¤iﬂiklikler

9. Kurumsal yönetim

10. Aﬂ›r› konsolidasyon

10. Reasürans kullan›m imkan›
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Avrupa Birli¤i Çevre
Sorumluluk Direktifi
2004/35/CE
Av. Tolga CEYLANTEPE
TSRﬁB Hukuk ve Mevzuat
vrupa Birli¤i’nde çevre sorumlulu¤una
iliﬂkin ayr›nt›l› bir düzenleme yap›lmas›
uzun süredir tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu konuda yay›mlanan 1993 tarihli Yeﬂil Kitap ve 2000 tarihli Beyaz Kitap’tan sonra, 2002 y›l›nda Komisyon taraf›ndan “Çevre Zararlar›n›n Giderilmesine ve
Çevre Zararlar›ndan Do¤an Sorumlulu¤a ‹liﬂkin
Direktif Tasla¤›” yay›mlam›ﬂt›r. Daha sonras›nda
Avrupa Parlamentosu ve Konsey taraf›ndan
kabul edilen 2004/35/CE say›l› Çevre Sorumluluk Direktifi, 30 Nisan 2004 tarihinde Avrupa Birli¤i Resmi Gazetesi’nde yay›mlanm›ﬂt›r. Direktif’te, üye ülkelerin milli hukuklar›n› Direktif’le
uyumlaﬂt›rmalar› için 3 y›ll›k bir geçiﬂ süresine
yer verilmiﬂtir.
Direktif, Kurucu Antlaﬂma’n›n 174 üncü
madde düzenlemesine paralel ﬂakilde “kirleten öder” prensibini öngörmektedir. Sorumlulu¤un s›n›r›na iliﬂkin bir azami s›n›r mevcut de¤ildir. Direktif, baﬂlang›çtaki e¤ilimin aksine sadece kamu hukukundan do¤an sorumlulu¤a iliﬂkin düzenlemeler içermekte olup, üçüncü ﬂah›slara yönelik hukuki sorumluluk Direktif’in
kapsam› d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. Burada vurgulanmas› gereken bu Direktif yay›mlanmadan önce, üçüncü ﬂah›slara verilecek bedeni ve
maddi zararlar için bütün üye ülkelerde hukuki
sorumluluk rejimi mevcut iken salt ekolojik zararlara yönelik tazminat yükümlülü¤ünün sadece belirli ülkeler için söz konusu olmas›d›r. Bu
ülkelerde dahi, idarenin kirlenmeden sorumlu
iﬂletmecilere baﬂvuruda bulunup bulunmamak hususunda geniﬂ bir takdir yetkisi vard›r.

A
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Direktif’in hükümleri geçmiﬂe yönelik olarak
uygulanabilir de¤ildir. Bu itibarla kirletenin sorumlulu¤u ancak Direktif’in uygulanmas›ndan
sonra sebep olunan zararlar bak›m›ndan söz
konusu olabilecektir.
Direktif, çevre zarar›n›n giderilmesine yönelik
olarak al›nacak tedbirlere ve yap›lacak masraflar›n ne ﬂekilde ve kim taraf›ndan ödenece¤ine iliﬂkin ayr›nt›l› düzenlemeler içermektedir.
Bu kapsamda al›nacak tedbirler, etkin ve
orant›l› olmak durumundad›r. Direktif, kirletenin
tespit edilemedi¤i veya mali durumunun zarar› karﬂ›lamaya yetmedi¤i durumlarda, üye ülkelerin çevre zararlar›n› gidermelerini talep etmemektedir. Bu konuda karar verecek olan
üye ülkelerin kendisidir. Ancak üye devletin
kendisi veya bir kamu teﬂebbüsü kirleten konumunda ise t›pk› di¤er kirleten iﬂletmeciler gibi ilgili zarar› tazminle yükümlüdür. Direktif’in 2 nci
maddesi çevre zarar›n›;
● Korunan

türlere ve bölgelere verilen zararlar
Suya verilen zararlar
● Topra¤a verilen zararlar
●

olarak s›n›fland›rmaktad›r. Bu s›n›flara iliﬂkin
olarak detayl› hükümler ve uygulama alan›
bak›m›ndan s›n›rlar mevcuttur. Bu kapsamda,
örne¤in biyolojik çeﬂitlili¤e iliﬂkin zararlar, Avrupa Birli¤i mevzuat› kapsam›nda korunan türler
ve bölgelerle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Direktif, iki farkl› ve fakat tamamlay›c› sorumluluk tipi öngörmektedir. Bu kapsamda, baz›
hallerde kusursuz sorumluluk, baz› hallerde ise
kusura dayanan sorumluluk söz konusudur.
Aﬂa¤›da Direktif’in öngördü¤ü temel hususlara
iliﬂkin bir tabloya yer verilmektedir.

2004/35/EC say›l›
Direktifin Öngördü¤ü Temel Hususlar
Tablo 1:

Zarar›n
Türü

Direktif’in Ek III’ünde
Yer Alan Mesleki
Faaliyetleri ‹fa Eden
‹ﬂletmecilerin
Sorumlulu¤u

Di¤er Mesleki
Faaliyetleri ‹fa
Eden
‹ﬂletmecilerin
Sorumlulu¤u

‹yileﬂtirmenin
Standart›

Uygulanabilir
‹yileﬂtirmenin
Türü

Korunan
türler ve
bölgeler

Kusursuz

Kusura dayal›

Çevrenin bir bütün
olarak baﬂlang›ç
konumuna
getirilmesi ve insan
sa¤l›¤›na yönelik önemli
risklerin yok edilmesi

Birincil

Çevrenin bir bütün
olarak baﬂlang›ç
konumuna
getirilmesi ve insan
sa¤l›¤›na yönelik önemli
risklerin yok edilmesi

Birincil

‹nsan sa¤l›¤›na
yönelik önemli
risklerin yok
edilmesi

Mevcut ve
gelecekte planlanan
kullan›m› dikkate
alarak insan
sa¤l›¤›na yönelik
önemli risklerin
yok edilmesi

Su

Toprak

Kusursuz

Kusursuz

Yok

Yok

Tamamlay›c›
Telafi edici

Tamamlay›c›
Telafi edici

Kaynak: DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), Environmental Liability Directive:
Consultation on options for implementing in England, Wales and Northern Ireland, 2006,s.3.
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Di¤er taraftan, üçüncü kiﬂiler Direktif kapsam›nda öngörülen zararlardan dolay› do¤rudan dava açam›yorlar ise de yetkili merciilere
harekete geçmeleri için talepte bulunabilmektedirler.
D‹REKT‹F’‹N S‹GORTAYA ‹L‹ﬁK‹N DÜZENLEMELER‹
Sigorta zorunlulu¤u, Avrupa Birli¤i Çevre Sorumluluk Direktifi haz›rlanmadan önce ve Direktif’in haz›rl›k aﬂamas›nda en önemli tart›ﬂma konular›ndan biri olmuﬂtur. Bu tart›ﬂmalar esnas›nda, Avrupal› sigortac›lar ve özellikle küçük ve
orta boy iﬂletmeler, Direktif’te öngörülen sorumluluklar›n sigorta veya di¤er finansal teminatlar ile teminat alt›na al›nmas›n›n zorunlu tutulmas›na karﬂ› ç›km›ﬂlard›r. Buna karﬂ›n çevreci
gruplar zorunlu teminat uygulamas›n› desteklemiﬂlerdir. Uzun tart›ﬂmalar sonunda metinde yer alan
zorunlu sigorta maddesi ç›kart›lm›ﬂ
ve Direktif’te en az›ndan bugün
için herhangi bir finansal teminat
zorunlulu¤una yer verilmemiﬂtir.
Bununla birlikte Direktif, üye
devletlere, Direktif kapsam›nda
öngörülen sorumluluklar›n teminat kapsam›na al›nabilmesinin
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sa¤lanabilmesine yönelik olarak sigorta ve di¤er finansal teminatlar›n geliﬂtirilmesine uygun ortam› sa¤lama yükümlülü¤ü getirmektedir. Bu hususta Direktif’in düzenlemesi ﬂu ﬂekildedir; “Üye Devletler, iﬂletmecilerin Direktif
çerçevesindeki sorumluluklar›n›n teminat alt›na alabilmelerini sa¤lamak amac›yla, uygun
görülecek ekonomik ve finansal aktörler taraf›ndan, mali yetersizlik durumunda kullan›lacak olanlar da dahil olmak üzere finansal teminat sa¤lamaya yönelik enstrümanlar›n ve
piyasalar›n geliﬂtirilmesini teﬂvik edecek önlemler almal›d›r.”
Di¤er taraftan Direktif’te, Avrupa Komisyonu’nun, 30 Nisan 2010 tarihinden önce Direktif’in çevre zararlar›n›n giderilmesindeki etkinli¤ini ve Direktif’in Ek III’ünde yer alan faaliyetlerden do¤an sorumlulu¤un makul fiyat ve
ﬂartlar ile sigortalanmas›n›n veya di¤er finansal teminatlar ile teminat alt›na al›nmas›n›n
söz konusu olup olmad›¤›n› inceleyen bir ra-

por haz›rlayaca¤› ifade edilmektedir. Haz›rlanacak rapor ayn› zamanda finansal teminatlara iliﬂkin ﬂu hususlar› da dikkate alacakt›r:
tedrici bir yaklaﬂ›m, finansal teminat için bir
üst s›n›r ve düﬂük riskli faaliyetlerin kapsam d›ﬂ›nda tutulmas›. Haz›rlanacak bu raporun sonucu ve maliyet-fayda analizi de dahil olmak
üzere gerçekleﬂtirilecek geniﬂ bir etki de¤erlendirmesi sonucunda e¤er uygun görülürse,
Komisyon taraf›ndan, uyumlaﬂt›r›lm›ﬂ bir zorunlu finansal teminat sisteminin oluﬂturulmas›na yönelik teklif sunulacakt›r. Bunun anlam›,
2010 y›l›nda Komisyon taraf›ndan haz›rlanacak raporun ve yap›lacak di¤er çal›ﬂmalar›n
sonucuna göre Direktif kapsam›nda öngörülen sorumluluklar bak›m›ndan iﬂletmecilerden
zorunlu sigorta veya di¤er finansal teminatlara sahip olmalar› istenebilecektir.
Görüldü¤ü üzere, Avrupa Birli¤i Çevre Sorumluluk Direktifi, 10 y›l› aﬂan bir süreç sonunda 2004 y›l›nda yay›mlanm›ﬂ, üye devletler

için öngörülen geçiﬂ süreci 2007 y›l›nda
sona ermiﬂ, ancak halen daha zorunlu
sorumluluk sigortas› konusu tam olarak
çözümlenememiﬂ sadece ertelenmiﬂtir.
Buradaki esas problem, Direktif’te öngörülen
salt çevre zarar›n›n tazminine yönelik ürünlerin henüz Avrupa ülkelerinde mevcut bulunmamas›d›r. Bu ürünlerin geliﬂtirilmesi bak›m›ndan kapasite sorunlar› d›ﬂ›nda, yeterli istatistiki verilerin mevcut olmamas› da halen bir sorun olarak gözükmektedir. Bununla birlikte,
bugüne kadar bu tip ürünler için iﬂletmecilerin sigortac›lardan herhangi bir talepte bulunmad›klar›, buna ihtiyaç duymad›klar› dikkate
al›nd›¤›nda, Direktif’in uygulanmas› sürecinde
ortaya ç›kacak taleplerin sigorta ve reasürans ﬂirketlerini uygun yeni ürünler geliﬂtirmek
konusunda teﬂvik etmesi muhtemel görünmektedir. Bu sigorta sektörünün yeni ürünler
geliﬂtirmesi ve sigorta pazar›n›n büyümesi anlam›nda da bir ﬂans olarak görülmelidir. ■
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ﬁirketlerin
Karﬂ›laﬂt›rmal›
Faaliyet Sonuçlar›
Erdinç YURTSEVEN
TSRﬁB Genel Sekreter Yard›mc›s›
ergimizin bu say›s›n›n istatistikler bölümünde a¤›rl›kl› olarak ﬂirketlerimizin
2006 ve 2007 y›llar›n›n üçüncü üç ayl›k dönem sonlar› itibariyle gerçekleﬂen faaliyet
sonuçlar› hakk›nda bilgi verilecektir. 2007 y›l›
içerisinde Hazine Müsteﬂarl›¤›’ndan faaliyet
ruhsat› alm›ﬂ olan yeni ﬂirketlerle beraber Birli¤e üye ﬂirketlerin say›s›nda yaﬂanan de¤iﬂim ile sektördeki yabanc› sermaye yat›r›mlar› hakk›nda istatistiki bilgi vermenin de yararl› olaca¤› düﬂünülmektedir.

D

I- SEKTÖRDE FAAL‹YET GÖSTEREN ﬁ‹RKET
SAYILARI VE YABANCI SERMAYE PAYLARI
1- ﬁirket Say›lar›
Aral›k 2007 sonu itibariyle Birli¤e üye 58
adet ﬂirket bulunmaktad›r. Bir ﬂirket de Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan ruhsat alm›ﬂ ancak henüz Birli¤e üyelik iﬂlemleri sonuçlanmam›ﬂt›r.
Aﬂa¤›da bu ﬂirketlerin faaliyet gösterdikleri
alanlara göre da¤›l›m› 2003 y›l›ndan baﬂlayarak bir tablo halinde verilmiﬂtir.
58 ﬂirket içerisinde 7 adet sigorta ﬂirketi ile
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Faaliyet Alan›
Sigorta ﬁirketleri
Hayat D›ﬂ›
Hayat ve Emeklilik
Hayat
Reasürans ﬁirketleri
Toplam

2003

2004

2005

2006

2007 *

55
34
21
11
3
58

53
32
21
11
3
56

53
32
21
11
2
55

53
32
21
11
2
55

56
34
10
12
2
58

1 adet reasürans ﬂirketinin faaliyet ruhsat›
bulunmas›na ra¤men sigorta ve reasürans
sözleﬂmesi akdetme yetkileri bulunmamaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle sektörde aktif olarak
faaliyet gösteren ﬂirket say›s› 1 adedi reasürans ﬂirketi olmak üzere 50’dir.
2- Yabanc› Sermaye Pay›
Son zamanlarda sigorta sektörünü ilgilendiren di¤er bir konu da yabanc› yat›r›mc›lar›n sektöre olan ilgisi ve yeni ﬂirket kuruluﬂlar›
ve mevcut ﬂirketlerle yapt›klar› ortakl›klar yoluyla sektördeki paylar›n› artt›rmalar›d›r. Eylül
2007 sonu itibariyle 31 ﬂirkette yabanc› sermaye ortakl›¤› mevcut olup bunlardan 22
adedinde bu pay %50 ve üzerindedir.
Konu ile ilgili olarak, 2007 y›l›n›n üçüncü
üç ayl›k mali tablolar›ndan yararlan›larak
oluﬂturulan tablo aﬂa¤›da yer almaktad›r.

Konu ile ilgili olarak, 2007 y›l›n›n üçüncü üç ayl›k mali tablolar›ndan yararlan›larak oluﬂturulan tablo aﬂa¤›da yer almaktad›r.

Hayat & Hayat D›ﬂ›
Toplam Nominal Sermaye
Toplam Prim
Hayat D›ﬂ›
Toplam Nominal Sermaye
Toplam Prim
Hayat
Toplam Nominal Sermaye
Toplam Prim

Sektör Toplam›

Yabanc› Sermaye pay› (%)

2.926.031.861
8.028.896.519

39
68

Sektör Toplam›

Yabanc› Sermaye pay› (%)

2.212.346.161
6.719.275.719

38
68

Sektör Toplam›

Yabanc› Sermaye pay› (%)

713.685.700
1.309.620.800

39
65

Tablodan da görülece¤i üzere, sektörün 2.9 milyar YTL’lik nominal sermayesi içerisinde yabanc› sermayenin pay› %39’dur. Bu ﬂirketlerin toplam prim üretimine katk›lar› ise %68 olarak
görülmektedir.

II- B‹LANÇO (HAYAT DIﬁI BRANﬁLARDA FAAL‹YET GÖSTEREN ﬁ‹RKETLER)
1- Aktif
2007 / 9
Cari Varl›klar
Nakit Ve Nakit Benzeri Varl›klar
Finansal Varl›klar ‹le Riski
Sigortal›lar›na Ait Finansal Yat›r›mlar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Ve Gelir Tahakkuklar›
Di¤er Cari Varl›klar
Cari Olmayan Varl›klar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
‹liﬂkili Taraflardan Alacaklar
Di¤er Alacaklar
Finansal Varl›klar
Maddi Varl›klar
Maddi Olmayan Varl›klar
Gelecek Y›llara Ait Giderler
Ve Gelir Tahakkuklar›
Di¤er Cari Olmayan Varl›klar
AKT‹F TOPLAMI

Aktifteki
Pay› (%)

2006 / 9

Aktifteki
Pay› (%)

Fark (%)

7.476.208.367
2.295.099.542

70
22

5.795.710.546
1.576.511.797

69
19

29
46

2.072.775.721
2.868.965.828
100.461.296
24.677.882

19
27
1
0

1.710.702.330
2.402.482.354
4.244.848
31.658.266

20
28
0
0

21
19
2267
-22

40.689.146
73.538.952
3.155.208.724
15.335.655
1.500
296.632
2.703.481.798
413.439.066
20.754.497

0
1
30
0
0
0
25
4
0

25.090.531
45.020.420
2.660.495.786
5.445.834
731.880
1.388.524
2.208.203.951
420.795.047
18.926.306

0
1
31
0
0
0
26
5
0

62
63
19
182
-100
-79
22
-2
10

109.743
1.789.832
10.631.417.092

0
0
100

309.369
4.694.874
8.456.206.332

0
0
100

-65
-62
26
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Hayat d›ﬂ› branﬂlarda faaliyet gösteren sigorta ﬂirketlerinin aktif toplam› geçen y›l›n ayn› dönemine
göre %26 oran›nda bir art›ﬂ göstererek 10.631 milyon YTL’ ye ulaﬂm›ﬂt›r. Aktifler içerisinde yaklaﬂ›k %70
paya sahip olan cari varl›klar 2006 y›l›n›n ayn› dönemine göre %29 oran›nda art›ﬂ gösterirken, cari
olmayan varl›klar %19 seviyesinde artm›ﬂt›r.
2007 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k dönemi sonunda aktifin %67’sini nakit ve nakit benzeri varl›klar ve finansal
varl›klar oluﬂturmaktad›r. Bu oran geçen y›l›n ayn› döneminde %65 olarak gerçekleﬂmiﬂti.

2- Pasif
2007 / 9
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Esas Faaliyetlerden Borçlar
‹liﬂkili Taraflardan Borçlar
Di¤er Borçlar
Sigortac›l›k Teknik Karﬂ›l›klar›
Ödenecek Vergi Ve Benzeri
Di¤er Yükümlülükler ‹le Karﬂ›l›klar
Di¤er Risklere ‹liﬂkin Karﬂ›l›klar
Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkuklar›
Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
‹liﬂkili Taraflara Borçlar
Di¤er Borçlar
Sigortac›l›k Teknik Karﬂ›l›klar›
Di¤er Risklere ‹liﬂkin Karﬂ›l›klar
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özsermaye
Ödenmiﬂ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Geçmiﬂ Y›llar Karlar›
Geçmiﬂ Y›llar Zararlar›(-)
Dönem Net Kar›
PAS‹F TOPLAMI

Pasifteki
Pay› (%)

2006 / 9

Pasifteki
Pay› (%)

Fark (%)

5.162.282.031
2.077.633
670.024.543
27.753.175
71.097.121
4.177.981.499

49
0
6
0
1
39

4.092.941.161
2.105.295
571.781.169
49.957.582
45.463.177
3.290.698.447

48%
0
7
1
1
39

26%
-1
17
-44
56
27

142.601.177
30.479.860
23.829.507
16.437.515
196.757.200
123.268
80.146.706
191.994
36.874.411
72.731.140
611.085
5.272.377.861
2.508.700.084
24.166.647
2.756.630.950
28.346.278
-392.756.253
347.290.155
10.631.417.092

1
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
50
24
0
26
0
-4
3
100

88.970.796
23.164.794
19.958.406
841.496
480.142.828
289.914
20.000
337.973
416.364.331
60.499.797
611.085
3.883.122.343
2.360.351.922
7.667.348
1.697.148.521
68.721.583
-398.482.102
147.715.071
8.456.206.332

1
0
0
0
6
0
0
0
5
1
0
46
28
0
20
1
-5
2
100

60
32
19
1853
-59
-57
400634
-43
-91
20
0
36
6
215
62
-59
-1
135
26

Bilânçonun pasif taraf›na bak›ld›¤›nda, özsermayenin geçen senenin ayn› dönemine k›yasla
%36’l›k bir art›ﬂ göstererek pasif toplam› içerisindeki pay›n›n %50 seviyesine ç›kt›¤› dikkati çekmektedir. Özsermayedeki art›ﬂ›n baﬂl›ca belirleyicisi, Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›mlanan
2007/3 say›l› Genelge gere¤i 14.06.2007 tarihine
kadar Deprem Hasar Karﬂ›l›klar›ndan elde edilen
gelirler de dahil olmak üzere tüm DHK’n›n özsermaye kalemleri içerisinde yer alan kar yedeklerine aktar›lmas›d›r. Bu tutar›n toplam› yaklaﬂ›k 520
milyon YTL’dir.
Özsermaye art›ﬂ›n›n di¤er önemli belirleyicisi,
dönem net kar›nda yaﬂanan %135’lik art›ﬂt›r.
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III- HAYAT DIﬁI ﬁ‹RKETLER KAR/ZARAR HESABI
1- Genel Bak›ﬂ
Teknik Kar
Mali Kar
Brüt Kar
Vergi
Net Kar

2007 / 9

2006 / 9

Fark %

216.670.235
233.379.693
450.049.929
102.759.774
347.290.155

52.049.957
144.959.796
197.009.753
49.294.682
147.715.071

316
61
128
108
135

Elementer ﬂirketlerin 2007’nin üçüncü üç ayl›k
dönemi sonundaki brüt kar› 450 milyon YTL olmuﬂ
103 milyon YTL’lik vergi karﬂ›l›¤›ndan sonra net kar
347 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Bir önceki y›l ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda net kar art›ﬂ›n›n %135 seviyesinde oluﬂtu¤u görülmektedir.

2- Teknik Sonuçlar
Yaz›lan Primler
Yang›n
DASK
Nakliyat
Kaza
Mühendislik
Tar›m
Sa¤l›k
Seyahat Sa¤l›k
Hukuksal Koruma
Ferdi Kaza
Kredi
KMA Mali Sorumluluk
Toplam
Trafik
Kasko

Teknik Kar

2007 / 9

2006 / 9

Fark %

2007 / 9

2006 / 9

Fark %

1.064.406.955
173.829.881
274.269.417
2.622.627.104
384.737.573
81.694.415
623.859.086
7.527.081
27.907.275
267.245.927
12.552.758
1.178.618.247
6.719.275.719
1.148.841.523
2.205.407.718

969.254.388
146.857.313
247.977.459
2.160.950.647
295.996.629
43.486.913
514.797.576
5.161.080
18.879.824
200.508.764
5.622.237
1.156.030.968
5.765.523.797
1.013.078.168
1.904.815.595

10
18
11
21
30
88
21
46
48
33
123
2
17
13
16

76.253.570
5.362.204
67.058.437
57.536.592
28.052.891
-4.129.189
7.197.148
2.861.959
14.681.648
90.874.381
883.697
-129.963.103
216.670.235
-141.183.121
-516.763

86.901.577
5.825.736
57.385.103
-175.148.975
24.249.658
714.206
1.028.522
2.775.527
10.366.818
62.607.520
244.838
-24.900.571
52.049.957
-60.801.256
-182.652.997

-12
-8
17
133
16
-678
600
3
42
45
261
422
316
132
100

* Not: Sadece hayat d›ﬂ› ﬂirketlerin faaliyet sonuçlar› dikkate al›nd›¤›ndan hayat ﬂirketlerince yaz›lan
sa¤l›k ve ferdi kaza primleri ve teknik kar sonuçlar› hesaplamalara dahil edilmemiﬂtir.
Ad› geçen branﬂlar›n toplam prim ve teknik kar karﬂ›laﬂt›rmas› için aﬂa¤›daki tablo haz›rlanm›ﬂt›r.

Yaz›lan Primler
Sa¤l›k
Seyahat Sa¤l›k
Ferdi Kaza

Teknik Kar

2007 / 9

2006 / 9

Fark %

2007 / 9

2006 / 9

Fark %

854.750.186
10.731.135
287.755.937

691.075.809
8.080.709
214.966.525

24
33
34

-983.281
3.801.752
97.478.951

-11.592.364
3.192.263
67.538.167

92
19
44

Yaz›lan primlerde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre %17’lik bir art›ﬂ kaydedilmiﬂ ve prim üretim
tutar› 6.719 milyon YTL’ ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Teknik kar geçen y›l›n ayn› döneminde 52 milyon YTL iken bu dönemde %316’l›k bir art›ﬂla 216
milyon YTL’ ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Sektör prim üretiminin %38’ini oluﬂturan kaza
branﬂ›ndaki prim art›ﬂ› %21 ile genel prim art›ﬂ›ndan daha yüksek gerçekleﬂmiﬂtir. Bu branﬂta, geçen y›l›n ayn› döneminde 175 milyon YTL olan teknik zarar bu dönemde 57 milyon YTL teknik kara
dönüﬂmüﬂtür. Kaza branﬂ› prim üretiminin %84’ü
kasko alt branﬂ›ndan elde edilmektedir.
Kasko branﬂ› prim üretiminde %16’l›k bir art›ﬂ
gerçekleﬂmiﬂtir. 2006 y›l› sonu itibariyle bu branﬂta

yaﬂanan 250 milyon YTL’lik zarar rakam›ndan sonra 2007 y›l› içerisinde branﬂ›n teknik sonuçlar›n›n iyileﬂmeye baﬂlad›¤› gözlemlenmiﬂtir. Bu iyileﬂme,
branﬂ teknik sonucunun pozitif olarak gerçekleﬂmesinden ziyade geçen dönemlere k›yasla zarar
rakam›n›n çok yüksek gerçekleﬂmemiﬂ olmamas›
boyutundad›r.
Sektör prim üretimine kaza branﬂ›ndan sonra
en fazla katk›y› sa¤layan branﬂ KMA mali sorumluluk branﬂ›d›r. Bu branﬂtaki üretimin %97’sini trafik
branﬂ› oluﬂturmaktad›r. Geçen y›l›n ayn› döneminde trafikte 60 milyon YTL’lik bir teknik zarar gerçekleﬂmiﬂ iken bu zarar miktar› %132’lik art›ﬂla 141
milyon YTL’ ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Hazine Müsteﬂarl›¤›, 01.01.2008 tarihinden itiba-
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ren uygulanacak yeni tarife esaslar›n› belirlemiﬂ
ve teminat limitleri ile primleri revize etmiﬂtir. Buna göre, trafik sigorta poliçelerinin en fazla tanzim edildi¤i araç grubu olan “otomobil”de araç
baﬂ›na maddi teminat limiti 8.000 YTL’den 10.000
YTL’ye ç›kar›lm›ﬂ ve özel araç primlerinde %6,7 ve
tüzel kiﬂilere ait primlerde de %8,1’lik bir art›ﬂ gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ancak, bu art›ﬂlar›n branﬂta yaﬂanan kötü gidiﬂi durdurabilecek oranda gerçekleﬂmedi¤i düﬂünülmektedir. Di¤er taraftan, trafik
primlerinin ﬂirketler taraf›ndan tamamen serbest
bir ﬂekilde belirlenebilmesine olanak sa¤layacak
Yönetmelik üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar›n devam
etti¤ini de belirtmek gerekir.
Yukar›daki tabloda verilen branﬂ prim üretimlerinin sat›ﬂ kanallar› baz›nda da¤›l›m› aﬂa¤›daki
tabloda gösterilmektedir.

Hayat D›ﬂ› ﬁirketlerin Yaz›lan Primlerinin Branﬂ ve Sat›ﬂ Kanal› Paylar› (%)
Yang›n
DASK
Nakliyat
KMA
Kaza
Ferdi Kaza
Kredi
Hukuksal Koruma
Mühendislik
Tar›m
Sa¤l›k
HAYAT DIﬁI TOPLAM

Merkez

Acente

Banka

Broker

Toplam

10,43
1,89
12,20
2,31
3,73
5,91
48,42
10,39
20,98
5,14
31,05
8,59

56,88
69,70
62,84
94,94
79,41
46,43
15,64
58,96
52,30
79,32
39,35
70,89

16,28
27,07
7,48
1,06
10,48
43,40
24,50
26,90
10,80
8,33
5,49
10,94

16,41
1,33
17,48
1,68
6,37
4,26
11,44
3,74
15,92
7,21
24,11
9,58

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Yukar›daki tablodan da görülece¤i üzere, prim üretiminin %70’i acenteler taraf›ndan sa¤lan›rken Merkez, Banka ve Brokerler’›n prim üretimleri ise birbirine yak›n seyretmektedir.

3- Mali Sonuçlar
Yat›r›m Gelirleri
Finansal Yat›r›mlardan Elde Edilen Gelirler
Finansal Yat›r›mlar›n Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
Finansal Yat›r›mlar›n De¤erlemesi
Kambiyo Karlar›
‹ﬂtiraklerden Gelirler
Ba¤l› Ortakl›klar Ve Müﬂterek Yönetime Tabi Teﬂebbüslerden Gelirler
Arazi, Arsa ‹le Binalardan Elde Edilen Gelirler
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
Di¤er Yat›r›mlar
Hayat Teknik Bölümünden Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri
Yat›r›m Giderleri (-)
Yat›r›m Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
Yat›r›mlar De¤er Azal›ﬂlar› (-)
Yat›r›mlar›n Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluﬂan Zararlar (-)
Hayat D›ﬂ› Teknik Bölümüne Aktar›lan Yat›r›m Gelirleri (-)
Türev Ürünler Sonucunda Oluﬂan Zararlar (-)
Kambiyo Zararlar› (-)
Amortisman Giderleri(-)
Di¤er Yat›r›m Giderleri (-)
Di¤er Faaliyetlerden Gelir Ve Karlar ‹le Gider Ve Zararlar
Karﬂ›l›klar Hesab› (+/-)
Reeskont Hesab› (+/-)
Ozellikli Sigortalar Hesab›(+/-)
Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤› Hesab›(+/-)
Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü Gideri (-)
Di¤er Gelir Ve Karlar
Di¤er Gider Ve Zararlar (-)
Önceki Y›l Gelir Ve Karlar›
Önceki Y›l Gider Ve Zararlar› (-)
Mali Kar/Zarar
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2007 / 9
551.584.689
343.998.193
38.605.997
23.698.997
50.467.334
84.323.463
7.449
8.118.804
470.685
1.806.941
86.827
-306.709.442
-3.595.893
-2.529.401
-8.862.077
-146.732.349
-6.417
-114.801.568
-29.394.398
-787.338
-11.495.554
-10.097.266
-1.288.549
2.359.760
5.344
-1.481.369
13.676.276
-14.986.117
709.409
-393.043
233.379.693

2006 / 9
451.359.594
232.304.250
23.697.075
34.359.085
82.638.210
66.659.788
1.363.552
8.665.375
1.316.336
262.714
93.208
-199.983.214
-3.146.495
-4.199.475
-6.316.465
-109.210.351
-196.297
-39.963.337
-36.279.308
-671.487
-106.416.584
-103.426.742
-1.527.217
591.965
25.586
-272.157
25.346.401
-27.747.335
595.586
-2.673
144.959.796

Fark %
22
48
63
-31
-39
26
-99
-6
-64
588
-7
53
14
-40
40
34
-97
187
-19
17
-89
-90
-16
299
-79
444
-46
-46
19
14607
61

552 milyon YTL’lik yat›r›m gelirlerine karﬂ›l›k 307 milyon YTL’lik yat›r›m giderleri ve 11 milyon
YTL’lik di¤er faaliyetlerden kaynaklanan giderler sonucunda 2007 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda sektörün mali kar› 234 milyon YTL olmuﬂtur. Bu tutar geçen y›l›n ayn› dönemine göre %61’lik bir
art›ﬂ› ifade etmektedir.

IV - HAYAT ﬁ‹RKETLER‹ KAR/ZARAR HESABI
1- Teknik ve Mali Sonuçlar
2007 / 9
Yaz›lan Primler
1.054.394.145
Hayat Teknik Kar
153.216.167
Emeklilik Teknik Kar
-114.130.264
Hayat / Emeklilik Mali Kar
144.951.697
Kar
184.037.600
Hayat D›ﬂ› Faaliyet Kar›
-885.434
Toplam Kar (Vergi Öncesi)
183.152.166
Net Kar
137.862.832

2006 / 9
1.095.256.536
123.400.895
-105.552.409
92.413.139
110.261.625
-7.273.502
102.988.123
85.002.518

Fark %
-4
24
8
57
67
-88
78
62

Hayat branﬂ› prim üretimlerinde geçmiﬂ dönemlerde de görülen azalma devam etmektedir. Hayat branﬂ›nda yaz›lan primlerde bir önceki y›la göre %4’lük bir düﬂüﬂ yaﬂanm›ﬂ ve prim üretimi 1.054
milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Bu branﬂ›n teknik kar›nda ise bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
%24’lük bir art›ﬂ kaydedilmiﬂ ve teknik kar 153 milyon YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Emeklilik branﬂ›nda ise teknik zarar bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre % 8 artarak 114 milyon YTL
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Tüm bu veriler ›ﬂ›¤›nda mali karlardaki art›ﬂa paralel olarak hayat/emeklilik ﬂirketlerinin brüt bilânço kar› % 78 artarak 184 milyon YTL’ ye ulaﬂm›ﬂt›r.
Sat›ﬂ kanallar›n›n prim üretimleri içindeki paylar› ise aﬂa¤›daki tabloda gösterilmektedir (%).

Hayat

Merkez

Acente

Banka

Broker

Toplam

19,42

32,32

47,31

0,95

100,00

Hayat branﬂ›nda en fazla üretimi gerçekleﬂtiren kaynak banka sat›ﬂ kanal›d›r. Bu kayna¤› acente ve merkez üretimleri takip etmektedir. Hayat üretiminde brokerlerin pay›n›n çok düﬂük oldu¤u
görülmektedir.
Faaliyet giderlerine bakt›¤›m›zda, komisyonlar hariç masraflar›n hayat ve emeklilik branﬂ› toplam›nda %37, hayat d›ﬂ› branﬂlar toplam›nda da %16 oran›nda artt›¤› görülmektedir.

Faaliyet Giderleri
Hayat D›ﬂ›
Hayat&Emeklilik
Toplam

2007-9

2006-9

Fark %

609.978.200
326.084.018
936.062.218

526.563.462
238.324.852
764.888.314

16
37
22
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HAZ‹NE MÜSTEﬁARLI⁄I S‹GORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

Maddi Hasarl› Kazalarda
Taraflarca Tutanak
Düzenlenmesi Dönemi
ilindi¤i üzere 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu uyar›nca ülkemizde trafik
kazalar›na kazan›n oluﬂ nedenleri, iz ve delillerini belirleyerek trafik kaza tespit tutana¤› düzenlemek üzere trafik zab›tas›nca el konmaktad›r. Kazaya kar›ﬂan kiﬂiler ise kazay› yetkili ve
görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye
kadar veya bunlar›n iznini almadan kaza yerinden ayr›lmamak ile yükümlüdürler.
Ancak yine ayn› kanunun 81 inci maddesinin 2 nci f›kras›,
“Yaln›z maddi hasar meydana gelen kazalarda, kazaya dahil kiﬂilerin tümü, yetkili ve görevli kiﬂinin gelmesine lüzum görmezlerse, bunu
aralar›nda yaz›l› olarak saptamak suretiyle kaza yerinden ayr›labilirler.”
hükmünü amir olup konuya iliﬂkin olarak Karayollar› Trafik Yönetmeli¤inin 152 nci maddesinin 2 nci f›kras›
“...Ancak; maddi hasarla sonuçlanan kazalarda;
Kazaya kar›ﬂan kiﬂilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaﬂ›rlarsa, durumu
aralar›nda yaz›l› olarak tespit etmek suretiyle
olay yerinden ayr›labilirler.
Bu ﬂekilde bir anlaﬂma ile olay yerinden ayr›lm›ﬂ olan taraflar, meydana gelen zarar›n
kendilerince do¤rudan veya sigortalar› taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›n› kabul etmiﬂ say›l›rlar.
Ayr›ca, yaz›l› tespit yapm›ﬂ olsun veya olmas›nlar sonradan yetkililerden kaza tespit tutana¤› düzenlenmesini isteyemezler.”
hususlar›n› öngörmektedir.
Söz konusu mevzuat hükümleri ile yaln›z
maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalar›nda
taraflara trafik zab›tas›nca kaza tespit tutana¤› düzenlenmeksizin yaz›l› anlaﬂma yoluyla

B
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olay yerinden ayr›labilme ve yaz›l› mutabakat
çerçevesinde zarar›n kendileri veya sigortac›lar› taraf›ndan tazmini imkân› tan›nm›ﬂt›r.
Ancak söz konusu mevzuat hükümlerine
ra¤men sadece maddi hasara neden olan
trafik kazalar›nda geliﬂmiﬂ ülkelerde yayg›n
olan taraflarca doldurulacak tutanaklar ile kazan›n tespiti usulübir türlü hayata geçememiﬂ
ve kaza tespit tutana¤› kamu görevlileri taraf›ndan düzenlenmiﬂtir. Bu durum özellikle yo¤un trafik ak›ﬂ›n›n oldu¤u yerlerde Emniyet Genel Müdürlü¤ü baﬂta olmak üzere ilgili kamu
kurumlar›n›n asli iﬂlevleri olan trafik düzenleme
ve denetleme görevine yeterli personel ve
kaynak ay›ramamas›na sebep oldu¤u gibi düﬂük bedelli maddi hasarl› trafik kazalar›nda dahi araçlar›n yerleri de¤iﬂtirilmeden trafik zab›tas›n›n beklenmesine ve buna ba¤l› olarak iﬂ ve
zaman kayb›na neden olmuﬂtur.
Bu kapsamda maddi hasarl› trafik kazalar›nda taraflarca doldurulacak tutanak uygulamas›n›n baﬂlat›lmas›na karar verilmiﬂ olup Hazine Müsteﬂarl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤inin ortak çal›ﬂmalar› sonucunda, maddi hasarl› trafik kazalar›nda kazan›n tespiti ile oluﬂ ﬂekline iliﬂkin tutanak tanzimi ve de¤erlendirilme esaslar› belirlenmiﬂtir. Uygulama ile ilgili Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n 28.12.2007 tarih ve 2007/27 say›l› Genelgesi sektöre ve ilgili kurumlara iletilmiﬂ olup uygulama 1.4.2008’de yürürlü¤e girecektir.
Uygulaman›n esaslar› aﬂa¤›daki yer almaktad›r.
Kazaya kar›ﬂan taraflar kazan›n aralar›nda
dolduracaklar› tutanak suretiyle tespiti hususunda anlaﬂt›klar›nda poliçe ile beraber kendilerine teslim edilen tutana¤› dolduracaklar ve

MADD‹ HASARLI TRAF‹K KAZALARINDA TARAFLARCA DOLDURULACAK
TUTANAK YOLUYLA TRAF‹K KAZALARININ TESP‹T‹ VE KUSUR DE⁄ERLEND‹RMES‹
2-) Sigorta ﬂirketine baﬂvuru

1-) Tuna¤›n Tanzimi

M

3-) Tutana¤›n 1 iﬂ günü içinde TRAMER’e iletimi

S1

S1

TRAMER

Tutanak
Formu

4-) TRAMER’ce tutana¤›n 1 iﬂ günü içinde
ﬂirketlere iletimi

TRAMER

S1
S2
S3

7-) Mutabakat sa¤lanmazsa tutana¤›n
Komisyona gönderilmesi

TRAMER

5-) ﬁirketlerin kusur de¤erlendirmelerini
3 iﬂ günü içinde TRAMER’e göndermeleri

S1
S2
S3

6-) Mutabakat sa¤lan›rsa kusur karar›n›n
ilgili ﬂirketlere bildirimi

%0
%50

TRAMER

%100

TRAMER

S1
S2
S3

8-) Komisyonun 3 iﬂ günü içinde verdi¤i kesin
karar›n ilgili ﬂirkitlere gönderilmesi

Komisyon
TRAMER

araçlar kaza yerinden kald›r›lmadan mümkünse araçlar›n foto¤raflar›n› çekeceklerdir. Tutanak doldurulmas›n›n ön ﬂart› taraflar›n anlaﬂmas› olmakla beraber bu anlaﬂma kazan›n her
ayr›nt›s›nda, özellikle kusurun da¤›l›m›nda
aranmayacakt›r. Önemli olan taraflar›n kazan›n, aralar›nda dolduracaklar› tutanak ile tespiti konusunda anlaﬂmalar› ve kazan›n oluﬂ
ﬂeklini tutana¤a geçirmeleridir.
Tutana¤›n doldurulmas›ndan sonra taraflar
tutanak ve varsa foto¤raflarla karﬂ› taraf›n Trafik Sigortas› poliçesini düzenleyen ﬂirkete veya
Kasko Tazminat› talep edeceklerse kendi kasko sigortas› ﬂirketine baﬂvuracaklard›r. ﬁirket tutana¤› ve foto¤raflar› en geç bir iﬂ gününde
elektronik ortamda TRAMER’e iletecektir.
TRAMER hak sahiplerinin tutanak incelemesi
baﬂvurular›n›n hangi aﬂamada oldu¤unu internet üzerinden ö¤renmelerini sa¤layacak altyap›y› kuracakt›r.
TRAMER en geç bir iﬂ gününde iletilen tutana¤› ve foto¤raflar› kaza ile ilgili trafik ve kasko
ﬂirketlerine iletecektir.
ﬁirketler tutanak kapsam›nda sorumluluk da¤›l›m›na iliﬂkin olarak de¤erlendirmelerini 3 gün
içinde %0,50,100 oranlar›na göre TRAMER’e ileteceklerdir. Bu aﬂamada ﬂirketler aras›nda mutabakat aranacakt›r. ﬁirketler aras›nda muta-

S1
S2
S3

bakat sa¤lan›rsa belirlenen sorumluluk oranlar›
sigorta ﬂirketlerine TRAMER’ce bildirilecektir. Mutabakat sa¤lanamazsa tutanak TRAMER nezdindeki yetkili komisyona iletilecek ve bu komisyon 3 iﬂ gün içinde %0,50,100 oranlar›na göre
kesin olarak sorumluluk oranlar›n› belirleyecektir.
Genelge ile mevcut uygulamada trfik zab›tas› taraf›ndan sa¤lanan uygulama birli¤inin sigorta ﬂirketlerinin de katk› sa¤lad›klar› bir süreç
sonucunda en k›sa yoldan halli amaçlanm›ﬂt›r.
Tutana¤›n ilgili sigorta ﬂirketine iletilmesi ile tüm
aﬂamalar elektronik olarak TRAMER taraf›ndan
yürütülecektir. Bu kapsamda TRAMER baﬂvuru
sahiplerinin taleplerinin ne aﬂamada oldu¤u
internet üzerinden ö¤renmelerini sa¤layacak
alt yap›y› da kuracakt›r.
Genelge uyar›nca kazaya kar›ﬂan taraflar tutanak formunu kazaya iliﬂkin kendi görüﬂleri çerçevesinde dolduracaklar ve kaza yerini terkedebileceklerdir. Zira bu tutanak trafik zab›tas›nca düzenlenen kaza tespit tutana¤› hükmündedir. Uygulama ile, özellikle büyük ﬂehirlerde trafi¤i aksatan, maddi hasarl› kazalarda trafik polisini bekleme süreleri yerine tutanak düzenleme
süresinin gelmesi nedeniyle, art›k trafik zab›tas›
beklenmeden tutanak düzenlenebilece¤inden
iﬂ ve zaman kayb› ile trafik y›¤›lmalar›n›n ortadan kalkmas› beklenmektedir. ■
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TSEV’DEN

TSEV, Türk Sigorta
Sektörünü Avrupa
Birli¤i’ne Haz›rl›yor
Nurhan SÜTLAﬁ - TSEV - Tan›t›m ‹letiﬂim
Yöneticisi
ürk Sigorta Enstitüsü Vakf›, küresel de¤erler çerçevesinde oluﬂturdu¤u yeni
kurumsal kimli¤i ile yeni vizyon, misyon ve hedefleri ›ﬂ›¤›nda gerçekleﬂtirdi¤i baﬂar›l› çal›ﬂmalarla dolu bir y›l›, geride b›rakt›.
TSEV yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar› do¤rultusunda; organizasyon yap›s›n› yeniledi ve

T

TSEV Yönetim Kurulu
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yap›ya uygun personel ald›. TSEV renkleri seçilerek ve logosu belirlenerek bas›l› ve görsel
materyallerde standartlar sa¤lanarak kurumsal kimlik çal›ﬂmalar› yap›ld›.
Vak›f merkezi restore edilerek yenilendi.
TSEV e¤itim programlar›n›n ve projelerinin,
yapaca¤› inceleme ve araﬂt›rma konular› ile
içeriklerin sektörün ihtiyaçlar› do¤rultusunda
belirlenmesi konular›nda dan›ﬂmanl›k almak
amac›yla TSEV komiteleri oluﬂturuldu. TSEV ‹ktisadi ‹ﬂletmesi kuruldu.

Türk Sigorta Enistitüsü Vakf› Merkezi

TSEV, 2007 y›l›nda e¤itim, uluslararas› iliﬂkiler, araﬂt›rma yay›n ve projeler kapsam›nda Türk sigorta sektörüne büyük katk›lar sa¤layan pek çok ilki gerçekleﬂtirdi.

TSEV Avrupa Birli¤i Uyum Çerçevesinde
“Mevzuat Uyum Programlar›” E¤itimleri Düzenledi
Sigortac›l›¤a iliﬂkin olarak Avrupa Birli¤i uyum
çerçevesinde TSEV e¤itim programlar› sektör
taraf›ndan büyük ilgi gördü.
2007 y›l›nda ç›kar›lan yönetmelik, tebli¤, karar, muhasebe düzenlemeleri ve genelgelerde
36 adet yeni düzenleme yap›ld›. TSEV bu do¤rultuda, ç›kar›lan yeni kanun ve bu kanun do¤rultusunda sektörün Avrupa Birli¤ine uyumunu
sa¤lamak üzere, 2007 May›s ay›ndan itibaren
Mevzuat Uyum Programlar› baﬂlatt›.
Türk Sigorta Sektörü’nün Avrupa Birli¤i’ne uyumunu h›zland›rmak, bu süreçte ç›kar›lan ilgili

mevzuat hakk›nda sektörü bilgilendirmek ve
geçiﬂ sürecini kolaylaﬂt›rmak amac›yla düzenlenen Mevzuat Uyum Programlar› kapsam›nda,
T.C. Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› ve ilgili kurumlar ile iﬂbirli¤i yap›ld›. Bu çerçevede, “Tek
Düzen Hesap Plan›, ‹liﬂkili Sigorta Muhasebesi ve
‹lgili Mevzuat” ve “Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartlar› (TMS/TFRS) ve Uygulamalar›” Mevzuat Uyum Programlar› aç›ld›. E¤itimler, konular›nda uzman, mevzuatlar›n ve
standartlar›n haz›rlanmas› sürecine bizzat dahil
olan kiﬂiler taraf›ndan verildi.
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TSEV ayn› dönem içerisinde “K›sa Süreli E¤itim Programlar›n›”da ayn› yo¤un ilgiyle ve çeﬂitlilikle sürdürdü. Düzenlenen k›sa süreli e¤itim programlar›ndan baz›lar›, “Sigorta ﬁirketlerinde Ba¤›ms›z Denetim Program›”, “Türk Sigorta Hukukunda Mevzuat Geliﬂmeleri”, “Özel Emeklilik Sigortalar›nda Kârl›l›¤› Etkileyen Parametreler” vb.
May›s ay›ndan itibaren düzenlenen 32 e¤itim program›na sigorta ﬂirketlerinden, reasürans ve
brokerlik ﬂirketlerinden, acentelerden, ekspertiz ﬂirketlerinden, bankalardan, ba¤›ms›z denetim
dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerinden, yeminli mali müﬂavirlik ﬂirketlerinden kat›l›m sa¤land›.

Bu y›l TSEV, bir ilk olarak, sektörün aktörlerinden gelen talepler do¤rultusunda, ﬂirket çal›ﬂanlar›na yönelik talebe göre düzenledi¤i e¤itim programlar› aras›na, ‹ngilizce ve Sigorta ‹ngilizcesi
e¤itimlerini de ilave etti.

52

TSEV’in 25.’sini düzenledi¤i “Temel Sigortac›l›k E¤itim Program›” ise, 2007 y›l›nda,
sektörel ihtiyaçlara ve geliﬂmelere göre
yeniden gözden geçirildi ve düzenlendi.
E¤itim program› içerisine AB Tek Sigorta Piyasas›, Finansal Piyasalar ve Risk Yönetimi
gibi dersler de eklendi.
Geçmiﬂ y›llara göre yo¤un bir kat›l›m›n
oldu¤u “Temel Sigortac›l›k E¤itim Program›”, bu y›l ilk defa, sektörden gelen istek
üzerine gece ve gündüz e¤itimi olmak üzere iki ayr› program olarak aç›ld›.
Bunlara ilave olarak TSEV, Türk sigorta sektörünün Avrupa Birli¤i’ne uyumunun sa¤lanmas›,
sigorta mesle¤inin geliﬂtirilmesi ve sektöre nitelikli iﬂgücü yetiﬂtirilmesi amac›yla, Türkiye’de sigortac›l›k e¤itimi verilen üniversitelerin ö¤rencilerine yönelik, olarak da ücretsiz e¤itim seminerleri düzenledi.

TSEV IGIE (Küresel Sigorta E¤itim Enstitüsü) ve
eficert (Avrupa Finansal Belgelendirme
Organizasyonu) ve Üyesi Oldu
TSEV, ulusal düzeyde sigortac›l›k e¤itim programlar›n›n geliﬂtirilmesinde ve e¤itim standartlar›n›n yükseltilmesinde yard›mc› olunmas› ve ulusal sigorta e¤itim programlar›n›n de¤erlendirilmesi
amaçlar›yla kurulan Küresel Sigorta E¤itim Enstitüsü (IGIE)’nün ve Avrupa Piyasas› finansal hizmetler sektöründeki mesleki e¤itimde ortak standartlar oluﬂturmak amac›yla kurulan, “Finansal
Dan›ﬂman” ve “Finansal Planlamac›” sertifikalar› veren Avrupa Finansal Belgelendirme Organizasyonu (eficert)’nun aktif üyesi oldu. eficert üyeli¤i ile TSEV, 2008’den itibaren Türkiye’de “Finansal Dan›ﬂman” ve “Finansal Planlamac›” e¤itimlerine baﬂlayacakt›r.

TSEV Ulusal Sigorta Enstitüleri Avrupa Konferans›’nda

TSEV, ayr›ca Avrupa’daki sigorta enstitülerinin kat›l›m›yla her y›l bir kat›l›mc› ülkenin ev sahipli¤inde düzenlenen ve kat›l›m›n kapal› olarak sadece davet üzerine gerçekleﬂti¤i “Ulusal Sigorta Enstitüleri Avrupa Konferans›”na davet edildi. Ulusal Sigorta Enstitüleri Avrupa Konferans› süresince yap›lan ikili görüﬂmelerde gerek TSEV’in gerekse Türk sigorta sektörünün tan›t›m› yap›ld› ve önemli bir
iﬂbirli¤i a¤›n›n temelleri at›ld›.
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TSEV, Society of Actuaries (SOA) ile Casualty Actuar›al Society’nin (CAS)
Düzenli S›nav Merkezi Oldu
TSEV, düzenledikleri s›navlar ile dünya çap›nda geçerlili¤i bulunan aktüerlik unvan›n kazan›lmas›nda karar verici kurumlar olma özellikleri bulunan SOA (Society of Actuaries – Aktüerler Derne¤i) ve CAS (Casualty Actuarial Society – Kaza Aktüerleri Derne¤i) gibi iki önemli kuruluﬂun Türkiye’deki düzenli s›nav merkezi oldu.
TSEV’in tan›t›m›, ikili iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi, e¤itim programlar›n›n belirlenmesi, içeri¤inin oluﬂturulmas› ve e¤itmen deste¤i al›nmas› ve çal›ﬂmalar›n› ulusal ve uluslararas› standartlar çerçevesinde sürdürebilmek için ulusal ve uluslararas› kurumlarla iﬂbirli¤i çal›ﬂmalar› yapt›. E¤itim programlar›, araﬂt›rmalar, projeler ve konferans çal›ﬂmalar›nda Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü, Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigorta Denetleme Kurulu, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Mesleki Yeterlik Kurumu, Türkiye ‹ﬂ Kurumu, Milli E¤itim Bakanl›¤› gibi ulusal kurum ve kuruluﬂlar ile
sürekli iﬂbirli¤i ve/veya iletiﬂim içerisinde çal›ﬂt›.

TSEV, ‹ngiliz Sigorta Enstitüsü Ziyaret Çal›ﬂmas› Vak›f Müdürü Doç.Dr. Suna (Oksay) Özyüksel ve Sigorta Enstitüsü Uluslararas› Operasyon Müdürü Susan
Divall, Dip CII

Di¤er taraftan,, “Temel Sigortac›l›k E¤itim Program›”n›n
akredite edilmesi, ö¤renci de¤iﬂiminin gerçekleﬂtirilebilmesi, çift diploma verilmesinin sa¤lanmas› ve ortak e¤itim
programlar›n›n düzenlenmesi amac›yla, geliﬂmiﬂ ülkelerin
deneyimli sigorta e¤itim enstitüleriyle iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›
için uluslararas› kuruluﬂlarla görüﬂmeler gerçekleﬂtirdi. Bu
çerçevede ‹ngiliz Sigorta Enstitüsü (Charterd Insurance Institute-CII), Alman Sigorta Enstitüsü (German Insurance Institute-DVA), Alman Mesleki Sigorta E¤itimi Birli¤i (German
Insurance Association for Vocational Training- BWV Canada Sigorta Enstitüsü (Insurance Institute of Canada-IIC) ile
görüﬂmeler baﬂlat›ld›.

Bunlara ilaveten, Türk sigorta sektörünün ve TSEV’in
deneyimlerinin aktar›lmas› amac›yla, Bosna Hersek,
Azerbaycan ve M›s›r sigorta birlikleri, Sigorta denetleme kurulu baﬂkanlar› ve ilgili kurumlarla görüﬂmeler
ve iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› yap›ld›.
TSEV’in Azerbaycan Sigorta Denetleme Kurulu ve
Azerbaycan Sigortac›lar Birli¤i Çal›ﬂma Ziyareti.

TSEV Araﬂt›rma, Yay›n, Konferans
Çal›ﬂmalar›nda Uluslararas› Standartlarda
2007 Y›l› içerisinde, sigortac›l›k sektörünün rekabet seviyesinin artt›r›labilmesi aç›s›ndan önem taﬂ›yan
konularda, ülkemizin ve Avrupa Birli¤i ülkelerindeki sigorta sektörlerini inceleyen ve Türk sigorta sektörünü geliﬂmiﬂ ülkelerle mukayese ederek geliﬂimi için çözüm önerileri sunan çal›ﬂmalardan oluﬂan yay›nlar ç›kar›ld›. Sigorta ‹nceleme ve Araﬂt›rma Yay›nlar›ndan “TDHP Sisteminde Sigorta Muhasebesi”,
“En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Aç›klar› ve Reform Tart›ﬂmalar›n›n Sosyo-Ekonomik Yans›malar›”,
“Taﬂ›y›c›n›n Mali Sorumlulu¤u ve CMR Sigortalar›” ve “Türkiye’de Mortgage Sistemi ve ‹lgili Mevzuat”
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isimli bir kitap ve konferans kitaplar›ndan TSRﬁB, OECD, Türk Japon Hükümetleri Deste¤i ve TSEV iﬂbirli¤i ile düzenlenen II. Uluslararas› Sigorta Sempozyumu “Risk ve Sigorta Bilinci ve E¤itimi” isimli kitab›n
Türkçe ve ‹ngilizcesi yay›mlanm›ﬂt›r.
Ayr›ca 2007 y›l›nda yap›lan çal›ﬂmalardan biri de TSEV’in e¤itim ve faaliyetleriyle ilgilenen herkese
sunulmak üzere haz›rlanan e-bültendir. “TSEV’den Haberler”, “E¤itimler”, “Araﬂt›rma-Yay›nlar”, “Uluslararas› ‹liﬂkiler” bölümlerinden oluﬂan @-TSEV isimli e-bülten, tüm sektör ilgililerine gönderildi.
TSEV 2007’de geçti¤imiz y›l, Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i ile birlikte düzenledi¤i, sigorta sektörü aç›s›ndan iki önemli organizasyona imzas›n› att›.
Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri
Birli¤i ve OECD iﬂbirli¤i ile düzenlenen “Risk
ve Sigorta Bilinci ve E¤itimi” konulu, II. Uluslararas› Sigorta Sempozyumu, “Risk ve Sigorta Konular›nda Artan Bilinç ve E¤itimin
Önemi: Sigorta Sektörünün Özellikleri ve
Karﬂ›laﬂ›lan Zorluklar”, “Risk ve Sigorta Konular›nda Bilinç ve E¤itimin Önemi ve
OECD ‹yi Uygulama Örnekleri”, “Risk Bilincinin Artmas›nda ve Uygun Sigorta Teminat›n›n Sa¤lanmas›nda Hükümetlerin Rolü”, “Bilinç ve E¤itim Sürecinde Sigorta Piyasas› Aktörlerinin ve Sigorta Birliklerinin
Rolü”, “Araçlar ve Programlar” baﬂl›klar›nTSEV, TSRSB III. Ulusal Sigorta Sempozyumu
dan oluﬂtu.
Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i iﬂbirli¤i ile “2010 Y›l›nda Türk Sigorta Sektörü” konulu birinci oturumunun küresel ›s›nmaya ayr›ld›¤› III. Ulusal Sigorta Sempozyumu’nun oturum baﬂl›klar›, “Küresel
Is›nma ve Sigorta Sektörü”, “Mortgage ve Mortgage Sigortalar›”, “Sigortac›l›k Kanunu ve ‹lgili Yönetmeliklerin Sigorta Sektörünün Geliﬂimi Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi” idi.
Her iki sempozyuma da çok say›da davetli, sigortac›l›kla ilgili tüm çevreler, bas›n mensuplar› ve sektör çal›ﬂanlar› kat›l›m gösterdi.

TSEV Kütüphanesi Sektörün En Kapsaml› ve En Güncel Kütüphanesi Oldu
Yeniden yap›lanma ile birlikte TSEV Kütüphanesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i’nden
devral›nan kütüphane ile birleﬂerek sektörün en kapsaml› kütüphanesi haline geldi. Kütüphanemizde
kitaplar, Dewey On’lu S›n›flama Sistemi (DOS)’ne göre tasnif edildi. Tüm kitap ve materyallerin katalog
bilgilerine ve içeriklerine kütüphane program›yla internet üzerinden eriﬂim sa¤land›. Sektöre daha fazla kaynak sa¤layabilmesi amac›yla her y›l yerli ve yabanc› yay›nlarla zenginleﬂtirilen TSEV Kütüphanesi son derece günceldir. K›saca TSEV Kütüphanesi, sigorta konusunda Türkiye’nin en güncel ve en kapsaml› kütüphanesi oldu.
TSEV Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çal›ﬂmalar›na da Önem Verdi
TSEV, topluma karﬂ› hissetti¤i sorumlulu¤unu çevresel, kültürel ve geliﬂmeye yönelik sosyal sorumluluk
projeleri ile ortaya koydu. TSEV Temel Sigortac›l›k E¤itim Program›ndan mezun olan her ö¤renci için TEMA Vakf› iﬂbirli¤i ile bir a¤aç dikildi ve sertifikalar› ö¤rencilere verildi. Ayr›ca, küresel ›s›nmay› yavaﬂlatmak için kurumsal önlemler al›nd›: Yay›nlar›n geri dönüﬂümlü ka¤›t ile bas›lmas›, enerji tasarruflu ampuller kullan›lmas› ve bilgisayar, yaz›c› gibi elektronik aletleri bekleme durumunda b›rak›lmamas› gibi. TSEV,
2008 y›l›nda da yeni vizyonu, misyonu ve hedefleri do¤rultusunda stratejisini belirleyerek çal›ﬂmalar›na
devam etmektedir.
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GÜVENCE HESABI’NDAN

Zorunlu Karayolu
Taﬂ›mac›l›k Mali Sorumluluk
Sigortas› kapsam›nda
yap›lacak ödemeler
Kadir KÜÇÜK
Garanti Sigorta Hesab› Müdürü
Haziran 2007 tarihinde yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 5684 say›l› Sigortac›l›k
Kanunu ile Garanti Sigortas› Hesab›’n›n yerini,
kapsam› daha da geniﬂletilmiﬂ olan Güvence
Hesab› alm›ﬂt›r.Güvence Hesab›na mevcut
Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas›na
ilaveten bundan önceki yaz›m›zda bahsetti¤imiz dört yeni branﬂ daha ilave edilmiﬂ ve ayr›ca yeﬂil kart ödemeleri de Hesap kapsam›na
dahil edilmiﬂtir.
Güvence Hesab›’na dahil edilen sigorta
branﬂlar›n› ve bu sigortalar›n, kapsamlar›n›,
özelliklerini ve Güvence Hesab› ile olan iliﬂkilerini buradan aç›klamaya çal›ﬂaca¤›z.
Güvence Hesab› kapsam›na dahil edilen
branﬂlardan Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k Mali
Sorumluluk Sigortas›, (K›saca Zorunlu Taﬂ›mac›l›k Sigortas›) 10 Temmuz 2003 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4925 say›l› Karayolu Taﬂ›ma Kanunu’nun 18 inci maddesi ile taﬂ›mac›
firmalara yapt›r›lmas› zorunlu tutulmuﬂtur.
Karayolu Taﬂ›ma Kanunu’nun 17 inci maddesiyle ﬂehirleraras› ve uluslararas› yolcu taﬂ›mac›lar›, duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalk›ﬂ noktas›ndan var›ﬂ noktas›na kadar geçecek süre içinde meydana gelecek
bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanmas› ve sakat kalmas› halinde ya da eﬂyas›n›n
zarara u¤ramas›ndan dolay› sorumlu tutulmuﬂtur. 18 inci madde ile de taﬂ›mac›lara, eﬂyaya
gelen zararlar hariç yolculara gelebilecek her
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nevi bedeni zararlar için Zorunlu Taﬂ›mac›l›k Sigortas› yapt›rma zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
ZORUNLU TAﬁIMACILIK S‹GORTASI
Karayolu Taﬂ›ma Yönetmeli¤i ile faaliyetin
kapsam›, “kamuya aç›k karayolunda motorlu
taﬂ›tlarla yap›lan yolcu ve eﬂya taﬂ›malar›n›, taﬂ›mac›, acente, taﬂ›ma iﬂleri komisyonculu¤u,
nakliyat ambar› iﬂletmecili¤i, kargo iﬂletmecili¤i, lojistik iﬂletmecili¤i, taﬂ›ma iﬂleri organizatörlü¤ü, terminal iﬂletmecili¤i, oto kiralama iﬂlemecili¤i, da¤›t›c›l›k ve benzeri faaliyet yapanlar ile taﬂ›ma iﬂlerinde çal›ﬂanlar, taﬂ›malarda
yararlan›lan her türlü taﬂ›t, araç, gereç yap›lan
ve benzerlerini kapsar” ﬂeklinde çok geniﬂ olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Ancak, özel otomobillerle ve bunlar›n römorklar›yla yap›lan taﬂ›malar, genel ve katma
bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler,
üniversiteler ve kamu iktisadi teﬂebbüslerine ait
taﬂ›tlarla yap›lan ticari olmayan taﬂ›malar, Türk
Silahl› Kuvvetlerine ait motorlu taﬂ›t ve bunlar›n
römorklar› ile yap›lan taﬂ›malar, lastik tekerlekli
traktörlerle çekilen römorklarla yap›lan taﬂ›malar bu Yönetmelik kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
Karayolu Taﬂ›ma Kanunu’nun kapsam›nda
da belirtildi¤i gibi Zorunlu Taﬂ›mac›l›k Sigortas›,
Türkiye’de faaliyet gösteren ve Kanunun 5. inci
maddesine göre yetki belgesi alm›ﬂ taﬂ›mac›lar›n yolcu taﬂ›mac›l›¤› faaliyetlerinde kulland›klar›
araçlar için yapt›r›lmas› zorunlu bir sigortad›r.
Yetki Belgesi alman›n ﬂartlar› K.Taﬂ›ma Yönetmeli¤i’nin 12 inci maddesinde aç›klanm›ﬂt›r. Maddenin (a) ve (b) bendlerine göre taﬂ›mac›l›k yapacaklar›n; a) Gerçek kiﬂi olmalar› halinde Tür-

lometreye kadar olan ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›malar› il ve ilçe trafik komisyonlar› ile iﬂbirli¤i yap›lmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye s›n›rlar› ile mücavir alan› içindeki ﬂehiriçi taﬂ›malar il
ve ilçe trafik komisyonlar› ile iﬂbirli¤i yap›lmak
suretiyle, ilgili belediyelerce bu Yönetmeli¤in
taﬂ›mac›lar için getirdi¤i sorumluluk ve yükümlülükler dikkate al›narak düzenleme yap›l›r.
Zorunlu Taﬂ›mac›l›k Sigortas›nda, di¤er zorunlu
sorumluluk sigortalar›nda oldu¤u gibi sigortal›
taraf›ndan ileri sürülecek talepler kapsam d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Sürücü, hizmetliler ve sigortal›n›n
eylemlerinden sorumlu oldu¤u di¤er kiﬂiler ile ilgili talepler de kapsam d›ﬂ›na dahil edilmiﬂtir.
Biletsiz yolcu talepleri ile yolcular›n beraberinde, taﬂ›tta veya çekilen romorklarda taﬂ›nan eﬂyalara gelebilecek zararlara iliﬂkin talepler kapsam d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r.

kiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmalar›, b) Tüzel
kiﬂi olmalar› halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlar›na göre kurulmuﬂ ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiﬂ olmalar› esast›r.
Takip eden maddelerde aranacak di¤er
ﬂartlar belirlenmiﬂtir.
YÖNETMEL‹K KAPSAMI DIﬁINDAK‹ KONULAR
Yurt içinde yap›lacak yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda,
taﬂ›ma mesafesine bak›lmaks›z›n il s›n›rlar› içinde yap›lan yolcu taﬂ›malar›, 100 kilometreye
kadar olan ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›malar› ile belediye s›n›rlar› ile mücavir alan› içindeki ﬂehiriçi
taﬂ›malar, bu Yönetmeli¤in kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Bunlar için Bakanl›kça ç›kar›lacak
Yönetmelik yürürlü¤e konuluncaya kadar, il s›n›rlar› içinde yap›lan yolcu taﬂ›malar› ile 100 ki-

MANEV‹ TAZM‹NAT TALEPLER‹
Her nevi manevi tazminat talepleri, çal›nma
veya gasbedilme olaylar›nda taﬂ›t›n çal›nd›¤›n›
veya gasbedildi¤ini bilerek taﬂ›ta binen kiﬂilerin
u¤rayacaklar› zararlar nedeniyle ileri sürecekleri talepler kapsam d›ﬂ›nda kalmaktad›r.
Savaﬂ hali, nükleer, biyolojik, kimyasal rizikolar›n meydana getirdi¤i zararlar, grev, lokavt
hallerinde meydana gelecek zararlar, terör,
cinayet ve cürüm gibi olaylar sonucu meydana gelecek zararlar, deprem, yanarda¤ püskürmesi, sel ve su bask›nlar›, yer kaymas› ve f›rt›na gibi do¤al afetler neticesi meydana gelecek zararlar, tehlikede bulunan ﬂah›s ve mallar› kurtarmak için bile bile tehlikeye maruz kal›nmas› sonucu meydana gelecek zararlar ile
dolayl› ﬂekilde u¤ran›lan zararlardan dolay›
yöneltilecek tazminat talepleri kapsam d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
Sonuç olarak, yukar›da kapsam› aç›klanan
taﬂ›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan araçlar için
taﬂ›mac›lar›n Zorunlu Taﬂ›mac›l›k Sigortas› yapt›rma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Bu kapsama
girdi¤i halde sigortas› yapt›r›lmam›ﬂ araçlar ile
seyahat esnas›nda meydana gelen kazalarda bedeni zararlara iliﬂkin talepler, yeni Sigortac›l›k Kanunu ile birlikte 14 Haziran 2007 Tarihinden itibaren Güvence Hesab›’ ndan karﬂ›lanacakt›r. ■
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TRAMER’DEN

Trafik sigortas› 1.3 milyar
üretimle % 16 büyüdü
2006 y›l› poliçeleri için 736.4 milyon YTL ödenen + 228.3 milyon YTL muallak olmak üzere
965 milyon YTL hasar gerçekleﬂmiﬂtir. Hasar/Prim oran› ise birinci y›l›n sonunda %79.3
olarak sonuçlanm›ﬂt›r. (Bknz.Tablo: 3). Bu y›l›n
prim üretiminin 1.5 milyar YTL’ye yak›n gerçekleﬂece¤ini ve trafik sigortas›nda %16-17
büyüme gerçekleﬂtirilerek kapanaca¤›n› tahmin etmekteyim. Bir sonraki say›da 2007 y›l›
sonu rakamlar› ile bunlar› tekrar irdeliyor
olaca¤›z.

Mehmet ÜST
Merkez Müdürü
SEKTÖR ÜRET‹M VER‹LER‹
De¤erli okuyucular, Merkezimiz’ in istatistiklerine göre (Bknz. Tablo 1) Kas›m 2007 sonu itibariyle, trafik sigortalar› üretiminde 2006 y›l›n›
1.1 milyar YTL ile kapatan sektörümüz, 1.3 milyar YTL üretim gerçekleﬂtirerek önceki y›la göre %16 büyüme sa¤lam›ﬂt›r. UWY baz›nda ise

Tablo 1. 2006- 2007 Y›l› Tarife Basama¤› Baz›nda Trafik Sigortas› Poliçe Adetleri ve
Prim Üretimi Fark› (Ocak-Kas›m Kümülatif) – Bin YTL
2006
BASAMAK
1. Basamak
2. Basamak
3. Basamak
4. Basamak
5. Basamak
6. Basamak
7. Basamak
Genel Toplam

2007

Poliçe Adedi

Poliçe Primi (*)

Poliçe Adedi

545.734
371.892
551.188
2.853.950
1.804.800
812.495
1.835.289
8.775.349

84.721
56.042
81.400
351.450
232.504
100.761
216.318
1.123.198

565.193
377.697
576.547
2.985.394
1.474.503
1.324.250
1.954.491
9.258.075

S‹GORTASIZLIK ORANLARI
TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan Eylül ay› araç
verileri ile yürürlükte olan poliçe bilgileri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 2003 y›l› sonunda %31 olan
sigortas›zl›k oran›n›n, 2007 Eylül sonu itibariyle %24,7’ye geriledi¤i görülmektedir (Bknz.
Tablo 2). Sigortas›zl›k oran›n›n halen yüksek
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Fark

Poliçe Primi (*)
90.338
59.924
91.352
425.445
208.136
177.378
251.074
1.303.647

Adet Fark
19.459
5.805
23.359
131.444
-330.297
511.754
119.202
482.726

Adet Yüzde

Prim Fark

Prim Yüzde

3,57%
1,56%
4,60%
4,61%
-18,30%
62,99%
6,49%
5,50%

5.617
3.881
9.952
73.995
-24.368
76.617
34.756
180.449

6,63%
6,93%
12,23%
21,05%
-10,48%
76,04%
16,07%
16,07%

olmas›nda ki en büyük pay› %67 ile Traktör
ve % 69.4 ile Motosiklet türü araçlar paylaﬂmaktad›r. Traktör ve Motosiklet araç grubuna ait bilgiler dikkate al›nmad›¤›nda ise Türkiye genelinde ki sigortas›zl›k oran›n›n %9.6
seviyesinde oldu¤u görülmektedir (Bknz.
Tablo 5).

Tablo 2: Araç baz›nda sigortas›zl›k oranlar› (Eylül 2007)1
Araç Türü
Otomobil
Minibüs (8-14 Koltuk)
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Traktör
Motosiklet ve Yük Motosikleti
Özel Amaçl› Taﬂ›t
Genel Toplam

Poliçe Adedi

Yürürülükteki Poliçe Adedi

Tescilli Araç Adedi

Sigortas›zl›k Oran›

5.169.675
274.104
139.043
1.400.642
526.468
333.176
523.699
16.464
8.383.271

5.900.486
314.248
150.166
1.635.058
591.375
433.049
602.056
17.885
9.645.323

6.373.305
368.913
185.591
1.837.788
723.971
1.317.180
1.970.314
37.313
12.814.375

7.42%
14,82%
19,09%
10,98%
18,32%
67,12%
69,44%
25,07%
24,73%

Aﬂa¤›da illere ait sigortas›zl›k oranlar› yeﬂilden k›rm›z›ya do¤ru artan renk skalas›nda Türkiye haritas› üzerinde görülmektedir.

Trafik Sigortas› Sigortas›zl›k Oranlar› -Türkiye Geneli (‹l Baz›nda/Eylül 2007)

Poliçe Adedi: Eylül sonu itibariyle toplam poliçe adedini ifade etmektedir.(Ekim ve Kas›m aylar›na ait araç adetlerinin TÜ‹K taraf›ndan henüz yay›nlanmam›ﬂ olmas›
nedeniyle, poliçe adedi de Eylül sonu itibariyle al›nm›ﬂt›r.)
Yürürlükteki Poliçe Adedi: 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle yürürlükte olan poliçeleri ifade etmektedir.
Araç Adedi: TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan Eylül 2007 araç verisidir.
Sigortas›zl›k Oran›: ((Araç Adedi-Yürürlükteki Poliçe Adedi)/Araç Adedi)*100 olarak bulunmaktad›r.
Otomobil : Otomobil ve Taksi araç gruplar›n›n toplam›n› kapsamaktad›r.
Otobüs : Otobüs(15-25 koltuk) ve Otobüs(26 ve üstü koltuk) araç gruplar›n›n toplam›n› kapsamaktad›r
Kamyon : Kamyon, ‹ﬂ Makinesi, Römork, Tanker, Çekici ve Di¤er Araçlara ait toplam› ifade etmektedir

1

59

TRAMER’DEN

SEKTÖR HASAR VER‹LER‹
Aﬂa¤›daki raporda “Chain Ladder” metodu kullan›larak, geçmiﬂ verilere dayan›larak gelece¤e yönelik bir tahmin yap›lm›ﬂt›r (renklendirilmiﬂ alan).

Tablo 3: Y›llar Baz›nda Trafik Sigortas› Poliçe Üretimi ve Ödenen Birikimli Hasar
Tazminat Tutar› Da¤›l›m› – (Bin YTL) (poliçe y›l› –UWY baz›nda)1
YIL

PR‹M ÜRET‹M‹

2003

470.937

2004

ÖDEME DURUMU

0.YIL

MUALLAK

9.746

ÖDENEN

83.503

MUALLAK

17.925

ÖDENEN

135.820

MUALLAK

53.111
186.471

MUALLAK

53.553

1.216.462

2007

222.571

MUALLAK

214.021

1.328.323

638.735
228.268
736.424
703.426

ÖDENEN

217.219

749.496

Sektör genelinde, 2003 y›l› baﬂlang›ç tarihli
poliçelerden 470.937 bin YTL prim üretimi elde
edilmiﬂ, ilgili poliçeler için 2007 y›l› Kas›m ay› itibariyle toplam 430.704 bin YTL hasar tazminat› gerçekleﬂmiﬂ, hasar/prim oran› %91,46
olmuﬂtur. 2004 y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçeler
de¤erlendirildi¤inde ise; 803.627 bin YTL prim
üretimine karﬂ›l›k 2007 y›l› Kas›m ay› itibariyle
toplam 645.687 bin YTL hasar tazminat› gerçekleﬂmiﬂ ve hasar/prim oran› %80,35 olmuﬂtur. 2005 y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçeler de¤erlendirildi¤inde ise; 1.045.907 bin YTL prim üretimine karﬂ›l›k 2007 y›l› Kas›m ay› itibariyle toplam 858.130 bin YTL hasar tazminat› gerçek-

98,66%
883.972

914.714
127,35%

853.800

316.207
95,47%

864.490

837.776

87,90%
758.287

296.833
91,31%

109,38%

161.089
85,36%

741.575

838.908

82,61%
573.130

151.219

271.866
79,30%

90.749
80,35%

82,05%
719.630

91,46%
387.139

560.498

138.500

974.416
135,10%

879.835

H/P

43.565

85.189
77,52%

72,28%

4.YIL

89,08%
378.607

544.399

117.215

H/P

40.896

78.579
67,89%

477.453

3.YIL

85,75%
366.917

68.127

32,46%

H/P

36.900

315.516

22,70%
ÖDENEN

2.YIL

72,92%

22,91%
ÖDENEN

H/P

27.908

19,13%

1.045.907

2006

1.YIL

19,80%

803.627

2005

H/P

141,09%
899.663

leﬂmiﬂ ve hasar/prim oran› %82,05 olmuﬂtur.
2006 y›l›nda üretilen poliçeler için ise 2007 y›l›
Kas›m ay› itibariyle elde edilen hasar/prim
oran› ise %79,30 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
“Chain Ladder” metodu ile yap›lan tahminler do¤rultusunda ise, 2006 y›l›nda üretilen
poliçeler için 2010 y›l›nda hasar/prim oran›n›n
ise %98,66 civar›nda, 2007 y›l› baﬂlang›çl› poliçeler için ise 2011 y›l›nda %141,09 olarak tahmin edilmiﬂtir.
2007 baﬂlang›çl› poliçelerde hasar/prim
oran›n›n çok yüksek ç›kmas›n›n nedeni, muallak hasarlar›n çok yüksek olmas›d›r.

Poliçe y›l›-UWY baz›nda de¤erlendirme yap›lm›ﬂ olup, poliçe baﬂlang›ç y›l› içinde gerçekleﬂtirilen hasarlar 0. y›l sütununda belirtilmiﬂtir. Poliçe baﬂlang›ç y›l›n› takip eden
y›llarda ödemesi gerçekleﬂen hasarlar ise 1. y›l, 2. y›l...y›l sütunlar›nda gösterilmiﬂtir. 1. y›l sütununda 0. y›l ve 1. y›l içinde yap›lan ödemeler toplanarak yans›t›lm›ﬂt›r.
(0. y›ldan sonraki rakamlar kümülatiftir.) Ödeme rakamlar›nda hasar tazminat tutarlar›, ekspertiz ve dosya di¤er masraf ödemeleri dikkate al›nm›ﬂt›r. Raporda Ankara
Sigorta, Birlik Sigorta, Ticaret Sigorta’ya ait üretim ve hasar verilerine yer verilmemiﬂtir.

1
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TRAMER’‹N BAﬁARILARI
● TRAMER 2007 e-TR Ödülünü Ald›.
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD) ve Türkiye Biliﬂim Vakf› (TBV)
taraf›ndan bu sene beﬂincisi düzenlenen “eTürkiye (eTR) Ödülleri ve Kongresi” yar›ﬂmas›n›n birincileri Ankara Hilton
Otelinde gerçekleﬂtirilen Kongre de sahiplerini buldu. Kamudan Vatandaﬂa,
Kamudan ‹ﬂ dünyas›na, Kamudan Kamuya olmak üzere üç kategoride 18
proje de¤erlendirilmiﬂtir.
Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’ nün bir projesi
olarak 9 finalist aras›na giren Trafik Sigortalar› Bilgi Merkezi - TRAMER, ‘Kamudan
‹ﬂ Dünyas›na’ kategorisinde ödüle lay›k
bulunmuﬂtur.
Ödülü, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan
Yard›mc›s› Sn. Prof. Dr. Naz›m EKREN, Hazine Müsteﬂar Yard›mc›s› Sn. Burhanettin
AKTAﬁ’ a takdim etmiﬂtir.
Ödülü alan Sn. AKTAﬁ, yapt›¤› konuﬂmada TRAMER projesinin asl›nda üç kategoriyi de kapsad›¤›n› ve Win, Win, Win
modeline uygun olarak hem kamuya
hem iﬂ dünyas›na hem de vatandaﬂa
kazand›rd›¤›n› ve baﬂar›lar›n›n devam
edece¤ini vurgulam›ﬂt›r.
TRAMER’DEN GEL‹ﬁMELER
● Yeﬂil Kart
11/04/2007 tarihli 26490 numaral› Resmi Gazete’de yeni Yönetmeli¤imiz yay›nlanm›ﬂ ve yeni Yönetmelik gere¤i, Yeﬂil Kart sigortalar›na ait kay›tlar›n Merkezimizde toplanmas› söz konusu olmuﬂtur.
Bu do¤rultuda; Yeﬂil Kart poliçeleri online olarak Tramer sistemi üzerinden dü-

zenlenecektir.
TRAMER, 02 Kas›m 2007 Cuma günü
saat 14:00’de, T.S.R.ﬁ.Birli¤i konferans salonunda ‘Yeﬂil Kart Poliçeleri Uygulamalar›nda Yeni Dönem’ konulu toplant›da
2008 y›l› baﬂ›nda devreye girecek olan
yeni uygulaman›n tüm iﬂ ak›ﬂlar› ve teknik detaylar› konusunda sektör yetkililerini bilgilendirmiﬂtir.
● OSD ve ODD iﬂbirli¤i ile Otomotiv
sektörü yetkililerine sunum yap›lm›ﬂt›r.
TRAMER, Otomotiv Sanayicileri Derne¤i (OSD) ve Otomotiv Distribütörleri Derne¤i (ODD) iﬂbirli¤i ile 05 Kas›m 2007 tarihinde KOZYATA⁄I - BY OTELL Konferans
salonunda ‘Pazarlama ve Sat›ﬂ Sonras›
Hizmetler Alan›nda Kurumlar Aras› ‹ﬂ Birli¤inin Geliﬂtirilmesi ‘ konulu toplant› düzenlemiﬂtir.
Saat: 09:00 – 12:00 aras›nda kahvalt› ile
baﬂlayan toplant›da, TRAMER arac›l›¤› ile
Sigorta ve Otomotiv Sektörünün nas›l bir
iﬂbirli¤i oluﬂturabilece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Toplant›ya, Otomotiv yetkililerinden
50 kiﬂilik kat›l›mc›n›n yan› s›ra T.S.R.ﬁ. Birli¤i Yönetim Kurulu üyelerinden de kat›l›m
gerçekleﬂmiﬂtir. TRAMER’ in hizmetlerinin
ve sektördeki etkilerinin anlat›ld›¤› sunum sonras›nda her iki sektörün paylaﬂabilece¤i bilgiler konusunda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
● Rehber Tarife çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r.
TRAMER verilerine dayan›larak haz›rlanan istatistiki verilerle, Kaza Sigortalar›
‹nceleme ve Araﬂt›rma Komitesi ile birlikte rehber tarife çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ,
T.S.R.ﬁ. Birli¤i Yönetim Kurulu’ na sunulmak üzere raporlar tamamlanm›ﬂt›r. ■
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2007 Y›l›nda Do¤al
Afet Sigortalar› Kurumu...
urumumuzda 2007 y›l›nda da poliçe
üretimini art›rmaya ve deprem bilincini
yayg›nlaﬂt›rmaya yönelik çal›ﬂmalara devam
edilmiﬂtir. Kurumun ülke genelinde reklam ve tan›t›m faaliyetleri için haz›rl›k çal›ﬂmalar›na baﬂlan›lm›ﬂ ve 2008 y›l›n›n ilk yar›s›nda kampanya çal›ﬂmalar›na baﬂlan›lmas› hedeflenmektedir.
2008 y›l› Kurum olarak yaz›l›mlar›m›z› tamam›yla yeniledi¤imiz bir y›l olacak...
Kurumumuz, yeni yaz›l›m çal›ﬂmalar›nda h›zl›
ad›mlarla ilerlemektedir; 2007 y›l› baﬂ›nda, geliﬂen ihtiyaçlar›n› karﬂ›lanmas›, yaﬂanan sistemsel problem ve hatalar›n giderilmesi, daha h›zl› bir eriﬂim sa¤lanmas› ve genel olarak yaz›l›m
mimarisinin iyileﬂtirilmesi amac›yla yaz›l›m›n geliﬂtirilmesi karar› al›nm›ﬂ ve bu kapsamda 2006
Eylül ay›nda Yeni Yaz›l›m Projesi hakk›nda ilgili
ﬂirketler ile toplant›lar yapm›ﬂ ve proje içeri¤ini
paylaﬂm›ﬂt›r.
Y›lsonu itibariyle yeni yaz›l›m projemizin önemli bir bölümü tamamlanarak, Kurum taraf›ndan
üretim modülünün test çal›ﬂmalar› sonuçland›r›lm›ﬂt›r. Planlar do¤rultusunda Ocak ay›n›n ikinci
yar›s›nda ﬂirketlerle yap›lacak toplant›larda detaylar aktar›larak, yeni yaz›l›m›n geçiﬂ süreci için
iﬂ planlar›n› yapmalar› istenecektir.
Reklam-Tan›t›m Faaliyetlerine a¤›rl›k verilmiﬂtir.
Do¤al Afet Sigortalar› Kurumunun Kamu ‹hale Kanunu kapsam›ndan ç›kar›lmas› sonras›nda yay›mlanan 29 Kas›m 2006 Tarihli Do¤al
Afet Sigortalar› Kurumu Yönetim Kurulu Çal›ﬂma Usul Ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair, Yönetmelik gere¤i Mal
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ve hizmet sat›n alma esaslar› ve usulleri belirlenmiﬂtir. Bu çerçevede yap›lan çal›ﬂmalar
sonras›nda Reklam ve Tan›t›m stratejisi belirlenerek, bu iﬂi yapacak iletiﬂim firmas› netleﬂtirilmiﬂtir. Seçilen iletiﬂim firmas› ile yap›lan anlaﬂma kapsam›nda Dask profesyonel bir iletiﬂim
kampanyas› yürütmeye baﬂlam›ﬂt›r.
DASK’›n ve Zorunlu Deprem Sigortas›n›n ülke
genelindeki alg›y›, ilgili sosyal paydaﬂ gruplar›
üzerinde ölçmeye yönelik bir araﬂt›rma gerçekleﬂtirilmesi amac›yla bu faaliyetleri yürütecek bir Araﬂt›rma ﬁirketi seçimi yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma verilerinden yola ç›karak, DASK için entegre bir “Stratejik ‹letiﬂim Plan›” haz›rlanmas›
hedeflenmektedir. Bu nedenle yap›lacak
araﬂt›rma bundan sonraki kontrol araﬂt›rmalar›
için de temel teﬂkil edecektir.
Konut sahipleri, Zorunlu Deprem Sigortas› satan acenteler, Medya mensuplar› ve Akademisyenler olmak üzere, 4 ayr› sosyal paydaﬂ
grubu üzerinde gerçekleﬂtirilecek olan araﬂt›rmadan, DASK’›n ve Zorunlu Deprem Sigortas›’n›n belirlenen sosyal paydaﬂlardaki alg›lamalar› ölçülecektir.
Bu çal›ﬂman›n sonucundan Zorunlu Deprem
Sigortas›’n›n,
● Bilinirli¤i,
● Yapt›rma / yapt›rmama nedenleri
● Sigorta ﬂirketi tercih etme kriterleri
● Özdeﬂleﬂtirdikleri kavramlar ve ünlüler
● Zorunluluk bilinci
● Sigorta yapt›rma konusunda motive edebilecek kriterler
‹le ilgili verilerin elde edilmesi beklenmektedir.

DASK Uluslararas› Deprem Sempozyumunda...
22-24 Ekim 2007 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi öncülü¤ünde düzenlenen ve Yurtiçi ve yurt
d›ﬂ›ndan toplam 650 araﬂt›rmac› ve 400’e yak›n vatandaﬂ›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen Uluslararas› Deprem Sempozyumuna Do¤al Afet
Sigortalar› Kurumu da kat›l›mda bulunmuﬂtur.
Gerçekleﬂen sempozyumda 3 gün boyunca
deprem, etkileri ve meydana gelecek zararlar›n en aza indirilebilmesine iliﬂkin konularda çeﬂitli oturumlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Sempozyuma
Dask Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹dris Serdar, Dask

Koordinatörü ‹smet Güngör, Dask Genel Sekreteri Serpil Öztürk Yakut kat›lm›ﬂt›r. Sn. Serdar yapt›¤› sunumda Dask’›n kuruluﬂu, çal›ﬂma ﬂekli, faaliyetleri, teminat kapsam› ve Dask uygulamas›,
kuruluﬂundan bu yana ve tüm y›llarda Dask‘ a
ait rakamlar hakk›nda aktar›m yap›lm›ﬂt›r.
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer
Komﬂuo¤lu konuﬂmalar›nda depreme haz›rl›kl›
olman›n ve Zorunlu Deprem Sigortas›n›n öneminden bahsetmiﬂ ve Kuruma kat›l›m›ndan dolay› plaket verilmiﬂtir.

12-19 Kas›m 2007 Deprem Haftas›...
Büyük kay›plara sebep olan 1999 y›l› Marmara
ve Düzce depremleri sonras›nda deprem haftas›
olarak ilan edilmiﬂ olan 12-19 Kas›m haftas›nda,
çeﬂitli radyo ve televizyon programlar›nda Dask
hakk›nda ve ülkemizdeki deprem gerçe¤i hakk›nda bilgilendirme programlar›na kat›l›mlar ve çeﬂitli gazetelerde röportajlar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Dask Genel Koordinatörü ‹smet Güngör’ün 12
Kas›m 2007 Pazartesi Radyo Marmara’da, ayn›
gün Business Chanel ‘Seans Aras›’ program›nda ve yine ayn› gün NTV de, 14 Kas›m Çarﬂamba Kanal B’de, 26 Kas›m Pazartesi Habertürk’te
‘Emlakta Bugün‘ program›na kat›larak sorular›
cevapland›rm›ﬂ, Zorunlu Deprem Sigortas›n›n
geliﬂimi ve deprem öncesinde / sonras›nda al›-

nacak tedbirler hakk›nda bilgilendirmelerde bulunmuﬂtur.
Ayr›ca 12 Aral›k 2007 tarihinde Less Ottomans’
da ‘Depremden Sonra da Hayat Devam Ediyor’
ana fikri ile gerçekleﬂen Bas›n Sohbet toplant›s›nda Dask’›n 2007 y›l› faaliyetleri, 2008 y›l› hedefleri
ve Kurumun vizyonundan bahsedilmiﬂtir. Gündemi ‘Türkiye’de Deprem Gerçe¤i’ olan Bas›n Sohbetine 15 Dergi ve Gazetenin mensuplar› kat›lm›ﬂt›r. Toplant› da DASK Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹dris
Serdar, Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Erhan Tunçay
ve Kurum ‹darecisi Genel Müdürü Okan Utkueri
haz›r bulunmuﬂlard›r. Sn. ‹dris Serdar’›n yapt›¤› sunum sonras›nda, medya mensuplar›n›n sorular›
cevapland›r›ld›¤› sohbet ortam› oluﬂturulmuﬂ ve iﬂleyiﬂ aç›s›ndan pek çok ülkeye örnek olan Kurumun mali ve ödeme gücünün yüksek oldu¤u belirtilmiﬂ ve olas› bir depremde hasarlar› ödeyebilece¤i bilgisi verilmiﬂtir.
Sistemde yer alan sigortal› konut say›s›n›n art›r›lmas›yla hem ekonomik hem de sosyal refah aç›s›ndan önemli bir baﬂar› elde edilece¤ine de¤inilmiﬂ ve “her konutun Zorunlu Deprem Sigorta poliçesine sahip olmas› için acenteler, sigorta ﬂirketleri, bankalar, e¤itim kurumlar›, kamu kurumlar› ve
yerel yönetimlerin iﬂbirli¤i içerisinde olmas›n›n büyük önem taﬂ›d›¤›n› belirtmiﬂtir.
Serdar, deprem sonucunda meydana gelebi-
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lecek mal kay›plar›n›n birincil güvencesinin sigorta olmas›na ra¤men ilginin halen istenilen
düzeyde olmad›¤›n› ifade ederek Kurumun bugüne kadar 178 depremde yüzde 97’si k›smi hasarlar olmak üzere yaklaﬂ›k 10 bin konuta 18,7
milyon YTL hasar ödemesinde bulundu¤unun
alt›n› çizmiﬂtir.
2008 y›l›nda da Türk toplumunun bilinçlendirilmesine yönelik olarak hayata geçirilecek yeni
projelerle Zorunlu Deprem Sigortas› yapt›rma
oranlar›n›n yükselece¤ine de¤inen Serdar, hedeflerinin Anadolu’da sigortal›l›k oranlar›n›n art›r›lmas› oldu¤unu söyleyerek, hedeflerinin toplam

poliçe say›s›n›n 2008 y›l› sonunda 3,4 milyon adede ulaﬂmak oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Ayr›ca Kurum ‹darecimiz Eureko Sigorta Genel
Müdürü Okan Utkueri’ nin Cumartesi günleri
CNNTurk TV’de gerçekleﬂtirdi¤i ‘’Bak›ﬂ’’ program›
yay›nlar› bu dönemde de devam etmektedir.
Programda ayn› ﬂekilde Deprem Sigortas› hakk›nda detayl› bilgiler verilerek, canl› yay›nda tüm sorular yan›tlanmaktad›r. Yay›n süresince canl› yay›na kat›lamayan seyircilerin isimleri ve telefon numaralar› al›narak DASK’a iletilmektedir. Seyirciler
en geç program›n yay›nland›ktan sonraki hafta
içinde aranarak sorular› yan›tlanmaktad›r.

2007 y›l› son çeyre¤inde Hakkari’de
meydana gelen depremler...
Hakkari ili ve çevresinde 21.09.2007’de 4.3
ve 4.5 büyüklü¤ünde, 25.09.2007 tarihinde 3.9
büyüklü¤ünde, 09.11.2007’ de 4.4 büyüklü¤ünde meydana gelen depremlerde Kurumumuza gelen ihbarlar sonucu toplam 418 adet hasar dosyas› aç›lm›ﬂ, bu dosyalara toplamda
102.970 YTL ödeme yap›lm›ﬂt›r.
Meydana gelen depremler sonucunda, Kurumumuza gelen hasar ihbarlar› ve ard›ndan
yap›lan hasar ödemeleri ile depremin oluﬂtu-
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Akdeniz

‹ller

*D‹E 2000 y›l› konut say›mlar› esas al›nm›ﬂt›r.

RAKAMLARLA DASK

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹
S‹GORTALILIK ORANLARI

¤u ilde yaﬂayan kiﬂilerin bilinçlenme düzeyindeki art›ﬂ, sigortal›l›k oranlar›na paralel olarak
yans›makta ve poliçe adetlerinde art›ﬂ gözlenmektedir.
Hakkari depreminden önce ildeki poliçe say›s› 887 adetken depremden sonra 936 adete
yükselmiﬂtir. Deprem riskinin yüksek oldu¤u bu ilde bulunan *16.314 konuttan sadece 936 konut
için Zorunlu Deprem Sigortas› düzenlenmiﬂtir.

Türkiye Geneli

YILLAR VE AYLAR BAZINDA POL‹ÇE ÜRET‹M ADETLER‹
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Yeni Tar›m Sigortas› Sisteminin
Sürdürülebilirli¤i ve Geliﬂimi
Konusunda Düﬂünceler
M. Haﬂim ALTINÖZLÜ
TARS‹M Genel Müdür Yard›mc›s›
G‹R‹ﬁ:
Toprak, topografya, co¤rafik konum, uygulanan tar›msal metodlar, bak›m koﬂullar›,
ürün çeﬂitlili¤i, risk çeﬂitlili¤i gibi nedenlerle
bitkisel üretimde görülen önemli düzeydeki
bireysel ve bölgesel farkl›l›klar ile k›rsal kesimin sosyo-ekonomik yap›s›, k›rsal kesime ulaﬂ›labilirlik, iklim de¤iﬂikli¤i nedeniyle artan belirsizlikler, bireysel verim kay›tlar›n›n olmay›ﬂ›,
yetersiz hasar ve meteorolojik veriler, reasürans temini gibi faktörler nedeniyle tar›m sigortas› günümüzde çok karmaﬂ›k ve sürdürülebilirli¤i zor olan bir branﬂt›r.
Bu yaz›da do¤al afet sigortalar›n›n genel
karakteristik özellikleri ile Tar›m Sigortalar›n›n
geliﬂmesi ve sürdürülebilmesi aç›s›ndan a¤›rl›kl› olarak devletin rolü konusunda baz› düﬂüncelerin paylaﬂ›lmas› amaçlanmaktad›r.
TARIMSAL AFETLER VE S‹GORTA
Bilindi¤i gibi sigorta sistemi, risk transfer
mekanizmalar› sa¤layarak, toplumun ve iﬂ
çevrelerinin olas› yükümlülüklerini ekonomik
olarak en etkin ﬂekilde yönetmesini sa¤lamaktad›r. Bu mekanizmalar günümüzde iklim
de¤iﬂikli¤i gibi olaylar›n da etkisiyle do¤al
afet riskinin daha da art›¤› bir ortamda son
derece önemli hale gelmiﬂtir. Sigorta, f›rt›nalar ve seller gibi do¤al afetlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, karﬂ› karﬂ›ya kal›nan riskler nedeniyle oluﬂabilecek muhtemel maddi kay›plar› en aza indirmek için kiﬂi-
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ler ve kuruluﬂlar taraf›ndan en s›k baﬂvurulan
yöntemlerden biridir.
Sigorta sistemi, idari harcamalar›, tahmini
kay›plar› ve tazminat taleplerinin gerçekleﬂme s›kl›¤›n› tahmin etmek için genellikle geçmiﬂ verileri ve bilimsel modelleri kullanmaktad›r. Primler, olas› risklerin gerçekleﬂmesiyle birlikte tazminat talepleri al›nmadan, di¤er bir
ifadeyle maliyet bilinmeden önce belirlenir.
Ancak, do¤al afetlerden kaynaklanan risklerin kendine özgü özellikleri bulunmaktad›r. Bu
tür risklerin gerçekleﬂme s›kl›klar›n›n tahmin
edilmesi son derece zordur. Do¤al afetler
seyrek olaylar olup, baz› y›llar çok büyük hasarlara neden olurken baz› y›llar hiçbir hasara neden olmayabilir. Ayr›ca, geçmiﬂ y›llarda
yaﬂanan kay›plar gelecek y›llardaki kay›plar
için güvenilir tahminlerde bulunulmas›n› da
sa¤lamaz. Bununla birlikte, do¤al afetler genellikle birçok poliçe sahibini ayn› anda etkilemekte ve büyük kay›plara yol açarak sigorta sistemi için önemli bir finansal tehdit yaratmaktad›r. Do¤al afet riskleri do¤ru ﬂekilde fiyatland›r›lmad›¤› ve risklerin bir k›sm› devredilmedi¤i, di¤er bir ifadeyle riskler birçok kurum
ve kuruluﬂ taraf›ndan ortaklaﬂa yönetilmedi¤i
takdirde sigorta sisteminde mali bünye zafiyetine ve hatta iflaslara neden olabilmektedir. ‹ﬂte bu özellikleri nedeniyle do¤al afet
risklerinin ölçülmesi ve bu risklerin iyi yönetilmesi için yeni yaklaﬂ›mlar özel yöntemler geliﬂtirilmektedir.
Tekrarlanan do¤a ve insan kaynakl› felaketler sigortac›l›k ve özellikle de reasürans
sektörü üzerinde büyük bask› oluﬂturmaktad›r. Rasyonel beklentilerimizi aﬂan riskin ölçe-

¤i, tahmin edilebilirli¤i ve küresel boyutlar› artmaya devam etti¤i taktirde sigorta sektörünün gelece¤i ciddi olarak tart›ﬂ›lmaktad›r.
ÖNER‹LER
Günümüzde devletin, bireylerin riski paylaﬂmad›¤›, di¤er bir anlat›mla ﬂu veya bu ﬂekilde
içinde olmad›¤› sigortac›l›¤›n do¤al afetler
karﬂ›s›nda baﬂar› ﬂans› hiç yok gibidir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda;
Poliçe sahipleri olas› hasarlar› asgari düzeye indirecek önlemleri almal› ve yeterli risk primi ödemeli, sigorta sektörü de yeterli risk primi talep etmeli ve mümkün oldu¤unca sigortalanan toplam miktar kadar kapasite yaratmal›d›r. Buna karﬂ›n devlet; Do¤al afet riskleri ve tar›msal üretim ve hasarlar konusunda
bilgi toplama, paylaﬂma ve kazan›lan bilgileri uygulamaya geçirebilme konular›nda gerekli alt yap›y› haz›rlamal›, arazi kullan›m›n›n
belli bir plan çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi
ve dolay›s›yla toplumun do¤al afet riskine daha az maruz kalmas› sa¤lanmal›, ülkeler aras›
iﬂbirli¤i gerektiren riskler (sel, nehir taﬂk›nlar›
vb.) içinse di¤er ülkelerle yak›n temas halinde
bulunulmal›, risk haritaland›r›lmas› ve bölgelendirilmesi gibi konularda özel sektörün geliﬂtirdi¤i projeler desteklenmelidir.
Devlet deste¤inin miktar›, ﬂekli ve uygulama kriterlerinin önümüzdeki y›llarda; riskler,
bölgeler, ürünler, iﬂletme ölçekleri ve devletin
tar›msal üretimde verimlilik ve sosyo-ekonomik öncelikler dikkate al›narak tar›m sigortalar›n›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde geliﬂtirecek ﬂekilde
belirlenmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Devletin prim deste¤i esaslar› belirlenirken yüksek
riskli bölgelerde, verimsiz ve ekonomik önceli¤i olmayan ürünlerin yetiﬂtirilmesine ve sigorta edilmesine teﬂvik edilmemelidir.
Di¤er tar›msal destekler için de gerekli olan
üretim verilerinin temini Çiftçi Kay›t Sisteminde çiftçilerin çeﬂit baz›ndaki verim bilgilerini
do¤ru girmesini sa¤layacak bir düzenleme
yap›lmal›d›r.
Yeterli büyüklükte havuzlar›n oluﬂturulama-

d›¤› durumlarda büyük say›lara ulaﬂabilmek
için gerekli kamusal teﬂvikler sigorta uygulamalar›nda çözüm olarak kullan›lmal›, örne¤in, çiftçilerin tar›msal destekleri alabilmesi
için sigorta yapt›rmalar› ön koﬂul olarak getirilmelidir.
Ayr›ca, yine yap›lacak yasal bir düzenleme
ile çiftçilerin prim borçlar›n›n yap›lacak devlet deste¤inden (örne¤in, DGD’den) mahsup
edilmesi, primlerin poliçe süresinin sonunda
toplanmas› problemini çözmüﬂ olacakt›r.
Do¤al afet risklerini sadece sigorta sektörünün karﬂ›lad›¤› örneklerde, maliyeti poliçe sahipleri aras›nda adil bir ﬂekilde da¤›tmak için,
poliçelerde risk temelli fiyatland›rma uygulanarak riske daha fazla maruz kalanlar›n riskin
daha büyük bölümünü karﬂ›lamalar›n› teminen daha yüksek fiyat ödemesi sa¤lanmaktad›r. Devletin riski karﬂ›lamak üzere do¤rudan veya son merci olarak devreye girdi¤i
örneklerde ise, maliyeti, riske maruz kal›p kalmad›klar›na bak›lmaks›z›n tüm vergi mükellefleri beraberce karﬂ›lam›ﬂ olmaktad›r.
Prim deste¤inin y›ll›k olarak Bakanlar Kurulunda belirlenmesi, bu deste¤in miktar›n›n politik nedenlerle her an de¤iﬂebilece¤i veya
çok az bir orana indirilebilece¤i gibi bir endiﬂeyi de beraberinde getirmektedir. Tüm otoritelerce en iyi tar›m sigortas› havuz sistemi uygulamas› oldu¤u ifade edilen ‹spanya modeli incelendi¤inde, mevut devlet deste¤inin 28
y›ll›k süreçte oran olarak sabit kald›¤› ve bütçede ayr›lan kaynak olarak ta ciddi oranlarda art›ﬂ gösterdi¤i görülecektir. Uygulaman›n
baﬂlad›¤› 1980 y›l›nda 700.000 ABD Dolar›
olan destek tutar› 2005 y›l›nda 508.000.000
ABD Dolar›’na ulaﬂm›ﬂt›r. Türkiye uygulamas›n›n benzer bir yap›da geliﬂece¤i ilk y›l sonuçlar› dikkate al›nd›¤›nda görülecektir. Bu ba¤lamda %50 devlet deste¤i oran›n›n de¤iﬂmeyece¤i varsay›lmal› ve bütçe deste¤i y›llar itibariyle beklentilere uygun olarak belirlenmelidir. Aﬂa¤›da y›llar itibariyle ve ABD dolar› baz›nda ‹spanya uygulamas›n›n istatistikleri yer
almaktad›r.
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AGROSEGURO / ‹SPANYA
Y›l
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Devlet
Çiftçinin
Toplam
Deste¤i
Ödedi¤i
Prim
(milyon $) (milyon $) (milyon $)
0.7
12.2
14.7
22.0
44.2
37.1
26.1
33.2
45.1
73.0
87.6
109.2
135.0
133.0

1.0
12.1
12.6
20.8
39.0
44.4
42.5
48.1
59.3
59.6
66.0
78.6
91.7
84.2

1.7
24.3
27.4
42.9
83.2
81.4
68.6
81.3
104.4
132.6
153.7
187.9
226.7
217.2

Tar›m Sigortalar› Kanununa göre; Havuz
taraf›ndan üstlenilen risklerin transferi amac›yla ulusal ve uluslararas› piyasadan koruma sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu koruman›n yeterli bulunmamas› halinde Bakanlar
Kurulunca belirlenecek k›s›m Devlet taraf›ndan taahhüt edilmektedir. Sa¤lanacak koruma ve hasar fazlas› deste¤inin ‹spanyadaki C.C.S.(Consorcio De Compensac›on De
Seguros) örne¤inde oldu¤u gibi ülkemizde
de yasal bir düzenleme ile Do¤al Afet Sigortas› Kurumuna (DASK) devredilmesi sa¤lanmal›d›r.
‹yi tar›m tekniklerinin yan› s›ra risk yönetimi
konusunda da çiftçiler için E¤itim ve Yay›m
faaliyetlerinin etkin bir ﬂekilde yürütülmelidir.
Tar›m dan›ﬂmanlar› bu konuda büyük bir potansiyeli oluﬂturmaktad›r. Bu dan›ﬂman ordu-
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Y›l
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOPLAM

Devlet
Çiftçinin
Toplam
Deste¤i
Ödedi¤i
Prim
(milyon $) (milyon $) (milyon $)
150.1
139.2
174.4
162.6
190.2
173.7
210.2
221.0
319.7
341.6
344.9
508.2
3.709

102.3
106.3
142.8
149.9
208.7
185.4
204.0
198.3
230.4
252.4
273.6
361.4
3075.6

252.4
245.5
317.2
312.4
398.8
359.1
414.2
419.4
550.2
594.0
618.5
869.7
6.784.5

sundan yararlan›lmal›d›r.
Tar›m Sigortalar› Havuzunun (TARS‹M) yürütmeyi planlad›¤› projelerden Co¤rafi Bilgi
Sistemi (GBS) projesinin ana bileﬂenleri incelendi¤inde bu projenin hayati önemi çarp›c›
bir ﬂekilde ortaya ç›kmaktad›r:
● Uydu Resimleri ve Veri Alma: Geçmiﬂ verileri kullanarak Ülkenin R‹SK HAR‹TASINI oluﬂturmak ve katastrofik bir hasar öncesi ve
sonras› uydu görüntülerinden hasar tespit
çal›ﬂmalar›na destek,
● Meteorolojik istasyonlar - Araziden Veri
Toplama: Arazide oluﬂan meteorolojik hareketlerin verilerinin toplanarak hasar oluﬂtu¤unda meteorolojik tespit yapabilmek,
● Modelleme ve Tahminleme Çal›ﬂmalar›:
Eldeki verileri kullanarak model oluﬂturma ve
tahminleme yapabilme

Bu proje hayata geçirilinceye kadar TARS‹M-TKB (Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›) merkez ve taﬂra
teﬂkilat› ve di¤er ilgili kamu kuruluﬂlar›n›n marifetiyle temin edilmesi muhtemel verilere örnekler
aﬂa¤›daki tabloda sunulmuﬂtur:

Co¤rafi Bilgiler

Ölçek

Aç›klama

Koordinatlar
Yükseklikler
Toprak Tipi Haritas›
‹ﬂlenebilir Arazi Haritas›
Ürün ve ‹deal toprak Tipi Haritas›
Topografik Harita
Arazi kullan›m haritas›
Sel bölgelerini gösteren harita
Tarihsel Meteorolojik Veriler
Hava S›cakl›¤›
Ya¤›ﬂlar (dolu, kar, ya¤mur)
Rüzgâr
Nispi Nem
Toprak nemi
Tar›msal Üretim Bilgileri
Tarla Ürünleri Verimleri
Sebze Verimleri
Meyve Verimleri
Üretim Alanlar›
Üretim Miktarlar›
Üretim Maliyetleri
Tar›msal Araﬂt›rma Bilgileri
Ürünlerin Çeﬂitli Riskler
Karﬂ›s›ndaki Dayan›mlar›

Köy baz›nda
Köy baz›nda
Köy baz›nda
Köy baz›nda
Köy baz›nda
Köy baz›nda
Köy baz›nda
Köy baz›nda
Veri S›kl›¤› (Belde baz›nda)
Günlük Ortalama, En düﬂük, En yüksek
Günlük, Haftal›k, Ayl›k, Y›ll›k Kümülâtif
Günlük Ortalama, En düﬂük, En yüksek
Günlük Ortalama, En düﬂük, En yüksek
Ürünlerin Kök Bölgesinde Haftal›k Ortalama
Kapsam
Ürün Tür, Çeﬂit ve Çiftçi baz›nda
Ürün Tür, Çeﬂit ve Çiftçi baz›nda
Ürün Tür, Çeﬂit ve Çiftçi baz›nda
Ürün Tür, Çeﬂit ve Çiftçi baz›nda
Ürün Tür, Çeﬂit ve Çiftçi baz›nda
Ürün Türleri ve ‹lçe baz›nda
Kapsam

Say›sal ve CBS
Say›sal ve CBS
Say›sal ve CBS
Say›sal ve CBS
Say›sal ve CBS
Say›sal ve CBS
Say›sal ve CBS
Say›sal ve CBS

Uzaktan Alg›lama Bilgileri
Fenolojik Bilgiler
En Düﬂük Hava S›cakl›¤›

Ürün Tür, Çeﬂit ve Bölge baz›nda
Dolu, Don, F›rt›na, Kurakl›k riskleri için
S›kl›k
Haftal›k (Mart, Nisan, May›s)
Don uyar›s›ndan sonra 7 gün süreyle günlük

Sonuç:
Kamu-özel sektör iﬂbirli¤inin en güzel örneklerinden birisi olan devlet destekli tar›m sigortas› sistemi bilinç artt›rma, riskin haritaland›r›lmas›
ve bölgelendirilmesi, bilgi paylaﬂ›m›, finansal
maliyetlerin ve risklerin analizi gibi konulard›r.
Sistemin kapsam› planl› ve sistemli bir ﬂekilde
her türlü ürün ve bölge ile kurakl›k, sel ve orman yang›n› dahil riskler, tropik ve alt tropik
ürünler ile epidemik hayvan hastal›klar›n› içere-

Say›sal
Say›sal
Say›sal
Say›sal
Say›sal
Birim
(kg/dekar)
(kg/dekar)
(kg/a¤aç) A¤aç yaﬂlar›na göre
Dekar
Ton
YTL/dekar

Ürün Tür, Çeﬂit, Köy baz›nda
Köy baz›nda

cek ﬂekilde geniﬂletilmelidir. Sistem, sigortay›
zamanla bir gelir garantisi arac› haline getirmeyi ve Avrupa Birli¤i müktesebat›na uygun
olarak, sahip oldu¤u tar›msal planlama politikas› arac›s› rolünü güçlendirmeyi amaçlamal›d›r. Sistem ayr›ca, yeni tar›msal e¤ilimleri kapsam›na dahil etmeyi ve uydu teknolojisi uygulamas›n› geliﬂtirmeyi hedeflemelidir. Son olarak, sistem co¤rafi bilgi sistemi arac›l›¤›yla denetim sistemlerini geliﬂtirmelidir.
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Avrupa Birli¤i, do¤al afetlere karﬂ›
acil müdahale gücü oluﬂturulmas›
çal›ﬂmalar›na h›z verdi
vrupa Komisyonu, Yunanistan’da
meydana gelen büyük orman
yang›nlar› sonras›nda, do¤al afetlere karﬂ› Avrupa Birli¤i genelinde bir “Acil Mücadele Gücü” oluﬂturulmas› için çal›ﬂmalara baﬂlad›. Do¤al afetlerle mücadele etmek amac›yla 2001 y›l›nda kurulan AB Sivil Savunma Mekanizmas›’n›n istenen düzeyde etkili olamad›¤› belirtilirken, farkl›

A

kriz durumlar› için sabit bir müdahale gücünün oluﬂturulmas›n›n gereklili¤ini vurgulan›yor. Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Stavros Dimas, Avrupa
çap›nda kurulacak bir Acil Müdahale
Gücü’nün özellikle yang›n ve sel gibi
olaylara daha h›zl› müdahale edebilece¤ini söyledi.
(Kaynak: ‹KV e-bülten, 1–7 Eylül 2007)

Eurostat, Avrupa Birli¤i’nin 2007 y›l› ikinci
çeyre¤ine iliﬂkin büyüme rakamlar›n› aç›klad›
üyüme rakamlar› tahminlerine göre 2007
y›l› ikinci çeyre¤inde Euro Alan› GSY‹H’si
% 0,3, AB-27 GSY‹H’si % 0,5 artt›. Büyüme art›ﬂ›
2007’nin ilk çeyre¤inde Euro Alan› ve AB-27’de %
0,7 duzeyinde gerçekleﬂmiﬂti. 2007 y›l› ikinci çeyre¤inde hane halk› tüketim harcamalar› Euro

B

Alan›’nda % 0,5, AB-27’de % 0,6 artarken, yat›r›mlar Euro Alan› ve AB-27’de % 0,2 azald›. ‹hracat Euro Alan›’nda % 1,1, AB-27’de % 0,7’lik bir
art›ﬂ gösterirken, ithalat Euro Alan›’nda % 0,6, AB27’de % 0,4’lük bir art›ﬂ gösterdi.
(Kaynak: ‹KV e-bülten, 1–7 Eylül 2007)

Avrupa Parlamentosu’nda
Türkiye Karar Tasla¤› görüﬂüldü
vrupa Parlamentosu (AP) D›ﬂiﬂleri Komitesi 13 Eylül 2007 tarihinde AP Türkiye
raportörü Hollandal› Parlamenter Ria OomenRuijten (H›ristiyan Demokrat) taraf›ndan haz›rlanan Türkiye ile ilgili karar tasla¤›n› görüﬂtü.
Oomen-Ruijten karar tasla¤› ile, Avrupa Komisyonu’nun Kas›m ay›nda aç›klayaca¤› Türkiye
‹lerleme Raporu öncesinde AP görüﬂünün ortaya konmas›n›n hedeflendi¤ini belirtti. Türki-
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ye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eﬂbaﬂkan› Joost Lagendijk, Cumhurbaﬂkan› seçimi ve
yeni hükümetin kurulmas›n›n ard›ndan, Türkiye’den AB yolunda kararl› reformlar›n devam
ettirilmesinin beklendi¤ini dile getirirken, tart›ﬂ›lan yeni anayasayla sivil-asker iliﬂkileri ve demokratikleﬂmeyi ilgilendiren birçok ideolojik sorunun çözülebilece¤ini kaydetti.
(Kaynak: ‹KV e-bülten, 8–14 Eylül 2007)

CEA verileri, Avrupa genelinde toplam
sigorta prim gelirlerinin 1 065 Milyar
Euro seviyesine ulaﬂt›¤›n› gösteriyor
on CEA verileri, Avrupa sigorta sektörünün toplam prim gelirlerinin 2006 y›l›nda ilk kez 1 000 Milyar Euro seviyesini aﬂt›¤›n› gösteriyor. Rakamlar, dünyan›n en büyük
sigorta sektörü olan ve yüksek rekabet ﬂartlar›nda faaliyetlerini sürdüren Avrupa sigorta
sektörünün 2006 y›l› performans›n›n oldukça
iyi oldu¤unu ortaya koyuyor. Buna karﬂ›n kaydedilen %4,8’lik büyüme oran› 2005’te görülen büyüme oran›ndan daha düﬂük.
Sermaye piyasalar›nda anahtar rolü üstlenen Avrupal› sigorta ﬂirketlerinin yat›r›mlar› %
5,3 oran›nda büyüme gösterip 6,910 Milyar
Euro de¤erine ulaﬂm›ﬂ durumda. Bu büyüme, toplam yat›r›mlar›n %82’sini oluﬂturan
hayat sigortas› iﬂlemlerindeki geliﬂimle sürdürülüyor.
Avrupa hayat sigortas› sektöründeki büyümede Do¤u Avrupa’daki etkili büyümenin

S

ve Bat› Avrupa’daki daha büyük ve olgun
ekonomilerin istikrarl› büyümesinin önemli
pay› bulunuyor. Bu geliﬂmeler, hayat sigortas› alan›nda toplam prim gelirlerinde %
4,4’lük bir art›ﬂ› beraberinde getiriyor.
Hayat d›ﬂ› sigorta alan›nda gözlenen %
5,8’lik büyüme oran› ise 2005 y›l›ndaki %
1,6’l›k büyüme oran›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda oldukça büyük bir art›ﬂ ortaya koyuyor.
Ne var ki, bu büyüme oran› Avrupa sigorta çevrelerinde istisnai bir durum olarak tan›mlan›yor ve Hollanda’da sa¤l›k sigortas›
sektörünün özelleﬂtirilmesine ba¤lan›yor.
Hayat d›ﬂ› sigorta primlerinin %32’sini oluﬂturan motorlu taﬂ›t sigortalar›, 128,9 Milyar
Euro’luk prim geliriyle hayat d›ﬂ› branﬂlarda
en büyük s›n›f olma özelli¤ini sürdürüyor.
(Kaynak: CEA Executive Update,
Say› 68, Eylül 2007)

Avrupa Birli¤i KDV’ye
iliﬂkin mevzuat›nda de¤iﬂikli¤e
gitmeyi planl›yor
inans hizmetlerinde vergi kanunlar›n› daha basit hale getirmek ve modernize etmek için, Avrupa Birli¤i Komisyonu, Avrupa Birli¤i KDV yasas› de¤iﬂikli¤i teklif etmeye haz›rlan›yor. Teklif, sigorta hizmetleri için Avrupa düzeyinde bir tan›m getirmeyi hedefliyor. Komisyonun, bu yasa teklifini Kas›m ay› içerisinde yay›mlamas› bekleniyor.
De¤iﬂtirilmiﬂ KDV Direktifi, sigorta hizmetleri için bir tan›m getirmenin yan› s›ra sigorta hizmetlerindeki risk düzeyi için bir eﬂik de belirleyecek. Kas›m ay›nda, Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Konseyi bu giriﬂimi de¤erlendirmeye alacak. Vergilendirme alan›nda oldu¤u
gibi, süreçte Avrupa Parlamentosu istiﬂari bir rol üstlenirken nihai karar Konsey taraf›ndan
al›nacak. KDV teklifinin kabul edilmesi için Konsey’de oybirli¤ine ulaﬂ›lmas› gerekiyor.
(Kaynak: CEA Executive Update, Say› 68, Eylül 2007)
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Allianz, Kazakistan
piyasas›nda faaliyete baﬂl›yor
lman sigorta ﬂirketi Allianz'dan yap›lan aç›klamada; Münih merkezli sigorta ﬂirketinin, Kazakistan'›n lider sigorta ﬂirketlerinden ATF-Polis'i sat›n alarak Kazakistan
sigorta piyasas›nda faaliyet gösterece¤i belirtildi. Aç›klamada ayr›ca; ATF-Polis'in 2006 y›l›nda 42 milyon dolarl›k prim üretimi gerçekleﬂtirerek Kazakistan'›n en iyi beﬂ sigorta ﬂirketi aras›nda yer ald›¤› ifade edildi. Mal ve kaza sigortalar› branﬂlar›nda faaliyet gösteren
ATF-Polis, ülke genelinde iyi geliﬂmiﬂ bir sat›ﬂ
a¤›na sahip bulunuyor.
2006 y›l›nda 600 milyon dolara ulaﬂan Ka-

A

zak sigorta piyasas› prim büyüklü¤ünün, 2010
y›l›nda 2 milyar dolara ulaﬂaca¤› tahmin ediliyor. Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'n›n ard›ndan 15 milyonluk nüfusu ile Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (CIS) ülkeleri aras›nda üçüncü
en büyük ekonomiye sahip ülke konumunda bulunuyor. Allianz'›n geliﬂen piyasalardan
sorumlu yönetim kurulu üyesi Werner Zedelius ise Kazakistan piyasas›na girmelerinin bu
piyasadaki pozisyonlar›ndan emin olmalar›n›
garanti edece¤ini söyledi.
(Kaynak: www.businessinsurance.com, 24
Eylül 2007)

Hindistan’da, hayat sigortas›
primlerinde yüzde 54’lük art›ﬂ görüldü
ayat Sigortas› Kurulu'nun aç›klad›¤› rakamlara göre geçen bir y›ll›k dönemde hayat sigortas› poliçelerinde yüzde 15'lik
art›ﬂ görülürken hayat sigortas› primleri toplam› da yüzde 54'lük art›ﬂla 37.8 milyar dolara
ulaﬂt›. Kurul'dan yap›lan aç›klama; hayat sigortas› primler toplam› içerisinde; yeni sigorta
sözleﬂmelerinden kazan›lan primler, poliçe
yenileme primleri ve emeklilik primlerinin yer

H

ald›¤› ifade edildi.
Hayat Sigortas› Kurulu Genel Sekreteri SV
Mony ise hayat sigortas› endüstrisinin karﬂ›laﬂt›¤›
zorluklar aras›nda büyümeyi yönetebilmenin, iﬂgücünün ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmenin ve müﬂteri hizmetleri kalitesinin sürdürebilmenin ilk s›ralarda yer ald›¤›n› söyledi.
(Kaynak: www.asiainsurancereview.com,
e-Weekly India, 21 Eylül 2007)

Avrupa Mütüel ve
Kooperatif Sigorta Birlikleri birleﬂti
vrupa mütüel ve kooperatif sigorta birlikleri AISAM ve ACME sektör için yeni bir Birlik
kurma amac›yla güçlerini birleﬂtirme karar› ald›. 21
ülkede 120 do¤rudan üyeye sahip AISAM ile 19 ülkede 57 üyeye sahip ACME birleﬂerek “Avrupa
Mütüel Sigortac›lar ve Sigorta Kooperatifleri Birli¤i”ni (The Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe-AMICE) kurdular.
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AMICE, Avrupa sigorta piyasas›n›n % 30’unu oluﬂturan mütüel ve kooperatif sigorta sektörünü temsil
ediyor. Birli¤in ilk kongre toplant›s› Haziran 2008’de
Helsinki’de gerçekleﬂtirilecek. AMICE baﬂkanl›¤›na,
Finlandiya’n›n önde gelen mütüel sigorta ﬂirketi Tapiola’n›n Genel Müdürü Asmo Kalpala getirildi.
(Kaynak: AMICE Bas›n Bülteni, Brüksel,
3 Ekim 2007)

Almanya, yeni Sigorta
Sözleﬂme Kanunu’na haz›rlan›yor
emel amac› tüketici haklar›n›n korunmas› olan yeni Alman Sigorta Sözleﬂme
Kanunu 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek tüm sigorta sözleﬂmelerine uygulanacak. Yeni Kanun, AB Sigorta Arac›lar› Direktifi’nin uygulanmas›ndan
sonra Alman sigorta hukuk kurallar›n›n reformu aç›s›ndan önemli bir ad›m oluﬂturuyor.
Yeni kanun çerçevesinde sigortac›lar›n tüketicilerin talep ve ihtiyaçlar›n› dikkatlice
inceledikten sonra ihtiyaca uygun tavsiye ve dokümantasyon sunmalar› ve tüketicilerin sigorta sözleﬂmesine iliﬂkin olarak teminat ba¤lay›c›l›k kazanmadan bilgilendirilmeleri gerekiyor. Sigortalanan riske iliﬂkin hangi bilgilerin aç›klanabilece¤inin de¤erlendirilmesi sigortac›lara b›rak›l›yor. Sigortal›lar›n sözleﬂmeyi iki hafta içerisinde (hayat sigortas›nda 30 gün) iptal hakk› ise tüm branﬂlar ve da¤›t›m kanallar› için ayn› ﬂekilde uygulanmaya baﬂlanacak. Kanun çerçevesinde, sigortac›n›n iflâs etmesi veya nerede oldu¤unun bilinmemesi gibi durumlarda tüm zorunlu sigorta branﬂlar›nda zarar gören taraflar›n sigortac›dan do¤rudan tazminat talep etme hakk› da bulunuyor.
(Kaynak: Insurance Day, 5 Ekim 2007)

T

Avrupa Komisyonu
finansal e¤itim
ata¤› baﬂlatt›
vrupa Birli¤i, May›s 2007’de Finansal E¤itim Politikas› üzerine
yay›nlad›¤› yasa önergesinde bireylerin finansal risk ve f›rsatlardan haberdar olarak finansal hizmetlerden yararlanmalar› gereklili¤ine dikkat çekti.
Avrupa Konseyi, üye devletlerin yat›r›mc›lar›n korunmas› ve yat›r›m aç›s›ndan en iyi karar alabilmelerini sa¤layacak politikalar› teﬂvik etmelerini istiyor.
Avrupa Birli¤i’ne göre finansal e¤itimlerin üye devletlerce desteklenmesi tüketici bilincini art›rarak ekonominin
geliﬂmesine katk› sa¤layacak.
(Kaynak: CEA News Update, 18
Aral›k 2007)

A

IAIS, sermaye yeterlili¤inin
de¤erlendirmesine iliﬂkin
k›lavuzlar› yay›mlad›
AIS (Uluslararas› Sigorta Denetçileri Birli¤i) sermaye yeterlili¤inin de¤erlendirilmesine iliﬂkin üç ayr› k›lavuz haz›rlad›. K›lavuzlar, iyi düzenlenmiﬂ sigorta piyasalar›n›n oluﬂturulmas› ve korunmas› için denetçilerin sermaye yeterlili¤i rejimlerini denetlemede yararlanacaklar› temel hususlar› belirliyor.
K›lavuzlar sermaye yeterlili¤i de¤erlendirmesinin nitel ve nicel
yönlerini içerirken düzenleyici sermaye gerekliliklerinin yap›s›,
sermaye yeterlili¤i için ﬂirket risk yönetimi ve sigortac›lar taraf›ndan risk ve sermaye yönetiminde iç modellerin kullan›m› gibi alanlarda da denetçilere rehberlik ediyor.
IAIS’in sermaye yeterlili¤ine iliﬂkin k›lavuzlar›na www.iaisweb.org adresinden ulaﬂmak mümkün.
(Kaynak: www.insurance journal.com, 22 Ekim 2007)
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Sigorta ﬂirketlerini
rekabete sürükleyecek yeni tehlike:

‹KL‹M DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
ünümüzde giderek kötü etkileri hissedilmeye baﬂlanan iklim de¤iﬂikli¤i, sigorta
ﬂirketlerini stratejik bir yol ayr›m›na getirmiﬂ bulunuyor. Sektördeki baz› ﬂirketler iklim de¤iﬂikli¤inin sigorta ﬂirketlerini gereksiz risklere sokaca¤› ve cirolar›n› tehlikeye ataca¤›n› savunurken
baz›lar› bunu talep yaratma ve yeni ürün f›rsat› olarak alg›l›yor.
Sigortac›l›k alan›nda yap›lan araﬂt›rmalar kiﬂisel ürün satan markalar›n yükseliﬂlerinin ard›ndaki nedenin sosyal ve çevresel koﬂullar› göz
önüne alarak ürettikleri ürünler olarak gösteriyor. Raporlar, tüketici seçimlerinin sadece fiyat
odakl› olmay›p çevreye sayg›l› ürünler üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›n› gösteriyor.

C

Ticari sigortac›l›k alan›nda ise iklim de¤iﬂikli¤i, ﬂirketler için yeni geliﬂmekte olan pazarda
di¤erleri ile rekabet etmek için müﬂteri taleplerine yönelik yeni ürünler yaratmak anlam›n›
taﬂ›yor.
Sigorta ﬂirketlerinin yan›nda broker ﬂirketleri
de iklim de¤iﬂikli¤inden pay›n› alma potansiyeli olan ﬂirketler için kriz yönetimi üzerine
dan›ﬂmanl›k hizmetlerine baﬂlam›ﬂ durumda.
Uzmanlara göre iklim de¤iﬂikli¤i sigorta ﬂirketleri için bireysel ya da ticari müﬂterilerinin
taleplerine yönelik yeni ürünler geliﬂtirmeleri
gereken yeni bir tehlike olarak kap›da bekliyor.
(Kaynak: CEA Daily Press Review,
21 Kas›m 2007)

Sigorta sektörü için yeni bir
genetik protokolü haz›rlan›yor
igortac›lar›n kritik bir hastal›¤a genetik
olarak yatk›n olundu¤unu ortaya koyan test sonuçlar› hakk›nda bilgilendirilip bilgilendirilmeyecekleri konusunda alevlenen tart›ﬂma devam ediyor.
Merkezi Strasburg’da bulunan Avrupa Konseyi’nin 47 üyesi sigortac›l›k ve istihdam alan›nda genetik testlerin kullan›m›n› düzenleyen
uluslararas› bir anlaﬂman›n tasla¤›na son ﬂeklini
vermek üzere çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
Yasal olarak ba¤lay›c›l›¤› bulunacak olan kurallar›n, 1997 Avrupa Biyoetik Konvansiyonu’na
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bir protokol olarak eklenmesi planlan›yor.
Konvansiyon, her ne kadar genetik mirasa
ba¤l› olarak ayr›mc›l›k yap›lmas›n› engellemek
üzere genel ilkeler belirlemiﬂ olsa da, hükümetler ileride haz›rlanacak olan protokollerle konuya iliﬂkin daha detayl› kurallar belirlenebilece¤i üzerinde uzlaﬂ›ya varm›ﬂlard›. Sigortac›l›k
ve istihdama iliﬂkin nihai tasla¤›n Aral›k 2007’de
Strasbourg’da düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Konferans›na sunulmas› planlan›yor.
(Kaynak: World Insurance Report,
Say› 823, 12 Ekim 2007)

Münih Re
Midland Co.’yu
sat›n ald›
ünyan›n en büyük reasürans ﬂirketlerinden
Münih Re, iﬂtiraki Münih-Amerikan Holding arac›l›¤›yla Amerika’n›n en büyük sigorta ﬂirketlerinden Midland’le bir anlaﬂma
yapt›¤›n› bildirdi. Bu anlaﬂma
çerçevesinde Münih Re Midland’in hisselerinin yüzde yüzünü sat›n alacak. Sat›n alma fiyat› hisse baﬂ›na 65 USD’den
toplam 1.3 Milyar USD (916.77
Milyon) olarak aç›kland›. 2006
y›l›nda prim gelirleri toplam› 832
Milyon USD (679 Milyon) olarak
aç›klanan Midland, ABD’nin 50
eyaletinde perakende ev sigortac›l›¤› gibi uzmanlaﬂ›lm›ﬂ segmentlerde faaliyet gösteriyordu.
(Kaynak: Münih Re,
www.munichre.com)

Aviva, Polonyal›
BZ WBK ile ortakl›k
anlaﬂmas› imzalad›

D

AB’de “Tek Finansal
Pazar”a do¤ru önemli
ad›mlar at›ld›
ali Hizmetler alan›nda Avrupa Birli¤i’nin amac›, Avrupa genelinde belirli yasa ve uygulamalar çerçevesinde iﬂleyen
Tek Pazar içerisinde sermaye ve
hizmetlerin s›n›rlar aras›nda serbest dolaﬂ›m›n› pratik hale getirmek olarak tan›mlan›yor.
1990’lar›n sonunda Tek Finansal Pazar’›n önündeki teknik ve
düzenleyici engelleri kald›rmak
üzere kabul edilen “Finansal Hizmetler Eylem Plan›” dahilindeki
kararlar›n büyük k›sm› 2005 itibariyle adapte edilmiﬂ durumda
bulunuyor.
Bu alandaki entegrasyonu
sa¤lamak için Avrupa Birli¤i, bankac›l›k, sigortac›l›k ve yat›r›m hizmetleri gibi sektörlerde çeﬂitli yeni
düzenlemeler ç›karmaya da devam ediyor.
(Kaynak: CEA Daily Press
Review, 13 Kas›m 2007)

M

ayat Sigortas› ﬁirketi Aviva, Polonyal› Bank Zachodni WBK
ile 15 y›ll›k bankassürans ortakl›k anlaﬂmas› imzalad›. Yap›lan anlaﬂma ile Aviva ürünlerini Polonya’da BZ WBK’nin sahip oldu¤u banka a¤› arac›l›¤›yla satmay› hedefliyor.
Anlaﬂma gere¤ince, her iki taraf da ortak giriﬂimle kurulacak iki
ﬂirketin %50 hissesine sahip olacak ve 13.2 milyar pound sermayenin %50’sini karﬂ›layacak.
2008’in 3.çeyre¤inde faaliyet göstermeye baﬂlayacak olan
ortak giriﬂim, Aviva’ya Polonya’da Bank Zachodni WBK’nin 1.4
milyon müﬂterisine ulaﬂma imkan› verecek.
Aviva Finans diretörü Philip Scott’a göre Polonya ekonomisinin yükseliﬂte olmas› ve yap›lan ortakl›k Aviva’n›n her geçen
gün büyüyen sigortac›l›k pazar›nda rekabet üstünlü¤üne sahip
olmas›n› sa¤layacak.
(Kaynak: Digital Look News, 21 Kas›m 2007)

H

Avrupa Komisyonu, Mortgage
Pazar›’n›n Bütünleﬂmesine
yönelik Beyaz Kitap yay›nlad›
omisyon, Avrupa Birli¤i ekonomisinde önemli bir paya
sahip olan Mortgage Kredisi pazar›n› gözden geçirme
karar› ald›. AB finansal sisteminin etkin ve rekabet içerisinde
çal›ﬂmas›na yard›mc› olmas› aç›s›ndan Komisyon, mortgage
kredi pazar› için yeni bir önlemler paketi haz›rlad›.
Haz›rlanan pakete göre s›n›rlararas› mortgage kredisi için
finansman sa¤lama, ürün çeﬂitlili¤inin art›r›lmas› ile tüketici
güveninin hareketlili¤inin sa¤lanmas› Avrupa Birli¤i’nde mortgage kredi pazar›n›n rekabetçi ve etkin olmas› için gerekli önlemler olarak gösteriliyor.
Komisyon, bu önlemlerin sözleﬂme öncesi bilgileri ve
ödemeler ile ilgili yasalar›n de¤erlendirilmesi, tapu sicili usullerinin etkin ﬂekilde çal›ﬂmas› ve konu ile ilgili ihlaller için etkin
politikalar oluﬂturulmas›n› öngörüyor.
(Kaynak: CEA News Update, 18 Aral›k 2007)
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Göç Eden
Kuﬂlar

Yaz› ve Foto¤raflar: Mustafa BAﬁHAN
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er kürenin hiç bilmedi¤in bir köﬂesinde yapayaln›z, pusulas›z, sadece y›ld›zlara bakarak yön bulmaya çal›ﬂ›yorsun,
önce kuzey y›ld›z›n› belirle de yolunda ilerlemeye baﬂla,; En çok parlayan› olacakt›,
hangisi, hangisi ??.... Tanr›m bu sakin ve bulutsuz gecede y›ld›zlar›n hepsi birden ne de
çok parl›yor, hepsi kuzey y›ld›z›na benziyor!!
Gece göç eden kuﬂlar›n bir k›sm›, y›ld›zlar›n konumuna bakarak yönlerini saptarlar.
Planetaryumlarda (tavan›nda kapl› ›ﬂ›klar ile
y›ld›z görüntüsü veren yapay gökyüzü mekanlar›) yap›lan deneylerde, yapay olarak
kuzey-güney ekseni de¤iﬂtirildi¤inde kuﬂlar›n
da yönlerini ayn› ﬂekilde çevirdikleri görülmüﬂtür. Nitekim araﬂt›rmalar sonucunda kuﬂ
yavrular›n›n, Kutup Y›ld›z›, Büyük Ay›, Küçük
Ay› gibi tak›m y›ld›zlar›n konumlar›n› daha he-
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nüz yuvadayken ezberledikleri anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Güvercin ve üveyik gibi türler ise y›ld›zlar yerine t›pk› pusulalar gibi manyetik alanlar› kullanarak yönlerini bulmaktad›rlar. Kuﬂlar›n
dünyas› mucizeler ve inan›lmaz olaylarla doludur onlar binlerce kilometreyi, da¤lar› ve
denizleri aﬂar ve dünyan›n ücra köﬂesinde
bir y›l önce b›rakt›klar› bir bölgeyi, hatta bir
yuvay› elleriyle koymuﬂ gibi bulabilirler.
Kabul etmek gerekir ki yerleﬂik insan yaﬂam› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda kuﬂlar›nki kompleks
bir yaﬂam biçimidir. Plastik bir okul cetveli
büyüklü¤ündeki Kuzey Sumrusu (Sterna paradisaea) göç s›ras›nda o küçücük gövdesine s›¤d›rd›¤› enerji ile 36.000 km yol kat edebilir. Leylek ve benzeri büyük kuﬂlar ise böylesi uzun mesafeleri aﬂmak için termallerden
(güneﬂin ›s›tmas› ile yerden havaya yükselen
›l›k hava ak›mlar›) yararlan›rlar, termaller sadece karalar üzerinde oluﬂabildi¤inden leylekler denizüstü geçiﬂleri az olan yollar› seçerler. Bu yüzden göç eden binlerce Leyle¤in (Ciconia ciconia) denizin en dar oldu¤u
‹stanbul Bo¤az› üzerinden geçti¤ini görebilirsiniz, bunlar gökyüzünde 30-50km uzunlu¤unda, binlerce bireyden oluﬂan hareketli

kitleler oluﬂturabilirler; Böylesi muhteﬂem bir
göçe ﬂahit olmak, “leyle¤i havada gördü”
deyiﬂini anlams›z k›labilir.
Öte yandan denizler üzerinde güçlü termaller bulunmad›¤›ndan albatroslar gibi süzülen kuﬂlar, sadece dalgalar›n ve havan›n
yaratt›¤› rüzgarlar koridorlar›n› kullanarak
ilerlerler, 9 kg l›k bir albatros vücut a¤›rl›¤›n›n
sadece %1 ini kullanarak ve kanat ç›rpmaks›z›n 100 km süzülebilir. Ancak göç eden kuﬂlar›n büyük bir k›sm› gereksinim duyduklar›
enerjiyi deri alt›nda ya¤ olarak depolarlar.
Bu depolama öylesine yo¤un olabilir ki vücut a¤›rl›klar›n›n %50 sine yaklaﬂabilir. A¤›rl›n›n %50 ye yak›n› ya¤ olan bir göçmen kuﬂ
100 saat boyunca durmadan uçabilir ve bu
sürede yaklaﬂ›k 2500 km kat edebilir. Göç
bitti¤inde ya¤ da yak›lm›ﬂ olur vücut a¤›l›¤›
eski haline döner.
Kuﬂlar, insano¤luna pek çok konuda ilham
vermiﬂtir, insano¤lunun uçma sevdas› onlar›
izleyerek baﬂlam›ﬂt›r. Kanat takarak Galata
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kulesinden süzülen Hazerfen Çelebinin kurdu¤u uçma rüyas› sonunda gerçek olmuﬂ ve
aya yolculukla sürmüﬂtür. Sadece kuﬂlar de¤il, tüm do¤al yaﬂamdan insano¤lunun ö¤renece¤i pek çok ﬂey vard›r. Kuﬂlar›n sadece
y›ld›zlar› de¤il, güneﬂi ve yeryüzündeki manyetik alanlar› kullanarak yaratt›klar› kusursuz
navigasyon (yön bulma) sisteminin gizemi
halen insanlar taraf›ndan keﬂfedilmeyi beklemektedir. Kuﬂ göçleriyle ilgili bilgilerinizi art›rmak için www.mig-b.org adresinde bulunan K›talararas› Kuﬂ Göçlerini izleme Derne¤i’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kuﬂlarla ilgili göç mucizesini bir parças› olmak için beklemeyin, haydi aç›n gökyüzüne
do¤ru kollar›n›z› ve kuﬂlarla birlikte uçun hayallerinizde.. ■
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