BAﬁKAN’dan
Sevgili Meslektaﬂlar›m,
Birli¤imizde bir yönetim dönemini daha
tamamlayarak, 26 Nisan günü yapılan seçimle ve
sizlerin tercihleriyle yeni bir dönemi baﬂlatıyoruz.
Öncelikle seçimin sektöre ve yeni yönetim
kadrosuna hayırlı olmasını diliyor, seçilen
üyelerimize sektör için üstlenece¤imiz çalıﬂma ve
görevlerde baﬂarılar diliyorum.
‹ki yıllık görev süresi içinde, baﬂkanlı¤ımda
görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerine
sektörümüz adına büyük bir teﬂekkür borcum var.
Gerçekten çok samimi bir uyum içinde, herkesin
elden geldi¤ince katkıda bulundu¤u, rekabetin hiç
gündeme getirilmeyerek sektör için do¤ru oldu¤u
düﬂünülen konularda bir birlik içinde çalıﬂmalarını
sürdüren yönetim kurulumuzun her üyesine
içtenlikle minnettarım. Umuyorum yeni dönemde
de aynı prensipler içinde sektöre hizmet
etmeye devam edece¤iz.
Genel Kurulda da ifade etti¤im üzere, büyük bir
de¤iﬂim içinde olan sektörümüzün bu de¤iﬂimin
geride kalmamasını temin etmemiz gerekiyor.
Bu da, birbirini daha iyi tanıyan, hiç olmazsa
birli¤imiz faaliyetlerinde hep beraber olarak hem
tanıﬂıklı¤ı, hem de gündemdeki sorunlar üzerinde
görüﬂ alıﬂ veriﬂini artıran bir ortamın
yaratılmasından geçiyor. Bu iliﬂki yo¤unlu aynı
zamanda Birlik yönetiminin de yapacakları
faaliyetler ve çalıﬂmalar için motivasyonunu
artıracak, sektör adına aldıkları veya alacakları
karalarlar için de çok de¤erli veri ve geribesleme
sa¤layacaktır.
Sektörümüz için olumlu geliﬂmeler getirecek
bir dönem dilerim.
Sevgilerimle,

Hulusi TAﬁKIRAN
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TOBB Yönetimi
TSRﬁB’yi ziyaret etti
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
(TOBB) Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ve
beraberindeki heyet, 27 Aral›k 2006’da Birli¤imizi ziyaret ederek, bir toplant› gerçekleﬂtirdi. Sektörün önde gelen ﬂirket yöneticilerinin de kat›ld›¤› toplant›da, Türkiye Sigorta ve
Reasürans ﬁirketleri Birli¤i (TSRﬁB) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Hulusi Taﬂk›ran da bir konuﬂma yapt›. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki sigorta sektörleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Türkiye’nin çok yol
kat etmesi gerekti¤ine de¤inen Baﬂkan Taﬂk›ran, bu çerçevede sektörün ihtiyaç duydu¤u yasan›n biran evvel ç›kar›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Hulusi Taﬂk›ran’›n ard›ndan kürsüye gelen
Birlik Genel Sekreteri Erhan Tunçay da öncelikle dünyada ve Türkiye’de sigortac›l›¤›n tarihçesi hakk›nda bilgi verdi. Daha sonra Tür-
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kiye’de sektörün büyüklü¤ü, prim üretim
oranlar› gibi noktalara da de¤inen Tunçay,
AB sürecinde sigortac›l›k mevzuat›ndan söz
etti. Erhan Tunçay sunumunda, Birli¤in faaliyetlerine de yer verdi.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Güven Sak da yapt›¤›
sunumda, 2006 y›l› ekonomik geliﬂmelerini
de¤erlendirerek 2007’ye iliﬂkin öngörülere
yer verdi.
Son olarak kürsüye gelen TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ise ekonomik verilere dayand›rarak yapt›¤› sunumunda, Türkiye ekonomisinin son y›llarda ciddi büyüme gösterdi¤ini ancak bu büyümenin sürdürülebilir olmas› gerekti¤ini vurgulad›. Bu sebeple iyi bir ekonomi yönetimine de ihtiyaç duyuldu¤unun
alt›n› çizen TOBB Baﬂkan›, büyümenin devam›
için reform ve strateji önerilerini de sundu. ■
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ürkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i, y›lda bir kez düzenledi¤i ve
art›k gelenekselleﬂmeye baﬂlayan “Sigortac›l›k Sektör Toplant›s›”n› 16 ﬁubat
2007’de, Ramada Plaza Oteli’nde gerçekleﬂtirdi. Sektör temsilcilerini bir araya getiren toplant›da, sigorta sektöründeki güncel konular, gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar ve
gelecek projeler tart›ﬂ›ld›.
Toplant›ya, Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdür V. Dr. Ahmet Genç, Sigorta Denetleme Kurulu Baﬂkan› ‹brahim
Taﬂbaﬂ›, Tar›m Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Dr. Ramazan Kadak, Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün
di¤er üst düzey yetkilileri, sigorta ﬂirketlerinin üst düzey yöneticileri, Birlik ‹nceleme ve Araﬂt›rma Komitelerinin üyeleri ve
çok say›da davetli kat›ld›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
TSRﬁB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hulusi Taﬂk›ran, 2006 y›l›nda Türk sigorta sektörünün büyüme yönünde bir ivme kazand›¤›na, bu geliﬂmede AB’ye uyum konusunda yap›lan mevzuat çal›ﬂmalar›n›n etkili oldu¤una iﬂaret etti. Bu kapsamda geçti¤imiz y›l, sektöre kayda
de¤er bir yabanc› sermaye giriﬂinin ol-
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“Avrupa Birli¤i ve
Türk Sigorta
Sektöründe
Denetim” kitab›

du¤unun alt›n› çizen Taﬂk›ran, Hazine Müsteﬂarl›¤› ve
Maliye Bakanl›¤› yetkililerinin, sektörün sorunlar›na
karﬂ› göstermiﬂ olduklar› duyarl›l›ktan duydu¤u memnuniyeti de dile getirdi. Birlik Baﬂkan› Taﬂk›ran, Birli¤in
2006 y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler ve 2007 y›l›
stratejileri hakk›nda da bilgi verdi.
Taﬂk›ran’›n ard›ndan kürsüye gelen Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdür V. Dr. Ahmet Genç de
Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n sektörle ilgili olarak yürüttü¤ü
çal›ﬂmalara de¤indi. AB’ye uyum süreci içerisinde
mevzuat ile ilgili birçok yenili¤in uygulamaya kondu¤unu kaydeden Genç, Sigortac›l›k Kanunu’nun TBMM
Komisyonlar›’nda görüﬂüldü¤ünü ve Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün 2006 y›l›nda
yapm›ﬂ oldu¤u yo¤un çal›ﬂmalar sonucu sigortac›l›k
mevzuat› konusunda AB ile uyumun en k›sa sürede
tamamen sa¤lanm›ﬂ olaca¤›n› belirtti.
Son olarak, kürsüye gelen Tar›m Bakanl›¤› Müsteﬂar
Yard›mc›s› Dr. Ramazan Kadak da, olumsuz iklim koﬂullar› nedeniyle üretim kapasitesi düﬂen ve zarar eden çiftçiyi korumaya yönelik olarak oluﬂturulan Tar›m Sigortalar› Havuzu hakk›nda bilgi verdi. Kadak, özellikle çiftçinin
tar›m sigortalar› primini ödemesi konusunda önemli destek sa¤layan sistemin, tar›m sektörüne ivme kazand›raca¤›n› kaydetti. Dr. Ramazan Kadak, bu amaçla kurulan TARS‹M’in tar›m sigortalar›n›n geliﬂtirilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve hasar organizasyonlar›n›n kurulmas› yönünde
çal›ﬂmalar›n› yürüttü¤ü bilgisini de verdi. ■

Günümüzde, ﬂirketlerin
gerçekleﬂtirdikleri iﬂlemlere ve
faaliyetlere iliﬂkin olarak kamuya
aç›klad›klar› bilgilerin do¤rulu¤unun
ve karmaﬂ›k yasal düzenlemelere
uygunlu¤unun denetlenmesi büyük
önem taﬂ›maktad›r. Bu amaçla,
gerek denetime gerekse denetçilere
iliﬂkin belirli normlar getirilmekte ve
denetimin uluslararas› düzeyde
belirlenen standartlara göre
yap›lmas› hedeflenmektedir.
Sigorta sektöründe denetim
konusuna
düzenledi¤i
çeﬂitli toplant› ve
sempozyumlarda
da yer veren
Birlik, bu kez de
“Sigorta
Araﬂt›rma ve
‹nceleme
Yay›nlar›” dizisinin dokuzuncusunu
bu konuya ay›rd›. Birlik Genel
Sekreter Yard›mc›s› Doç. Dr. Suna
Oksay ve Birlik Mali ve Finansal
Düzenlemeler Uzman› Onur Acar
taraf›ndan haz›rlanan “Avrupa Birli¤i
ve Türk Sigorta Sektöründe
Denetim” adl› kitapta, Birli¤in de
gözlemcisi oldu¤u Uluslararas›
Sigorta Denetçileri Birli¤i (IAIS)
taraf›ndan sigorta sektöründe kamu
denetimine iliﬂkin olarak oluﬂturulan
küresel standartlar ile Avrupa
Birli¤i’nde ve ülkemizde sigorta sektöründe kamu denetimine, ba¤›ms›z
denetime ve iç denetime iliﬂkin
oluﬂturulan kurum, kuruluﬂ ve standartlar aç›klan›yor.
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Sigortac›l›k Etik
‹lkeleri oluﬂturuldu
irli¤imiz taraf›ndan, sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin, müﬂterileri,
çal›ﬂanlar›, arac›lar›, kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile olan iliﬂkilerinde ve kendi aralar›ndaki iliﬂkilerde izleyecekleri etik ilkeleri belirlemek ve bu ilkeler çerçevesinde sektöre yönelik mevcut kamuoyu
güvenini daha da artt›rmak amac›yla
haz›rlanan “Sigortac›l›k Etik ‹lkeleri”, Yönetim Kurulumuzun 18 Ocak 2007 tarihli
toplant›s›nda alm›ﬂ oldu¤u karar ile ka-
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Belçikal›
ö¤rencileri
a¤›rlad›k
elçika’n›n Bruges Üniversitesi ‹ﬂ ‹daresi Bölümü ö¤rencilerinden oluﬂan bir
grup 18 Aral›k 2006’da Birli¤i ziyaret etti. Bahçeﬂehir Üniversitesi Ö¤retim Üyelerinden Prof.
Dr. Niyazi Berk’in beraberinde
gelen ö¤renci grubunu, Birlik
Genel Sekreter Yard›mc›s› Doç.
Dr. Suna Oksay kabul etti. Birlik
E¤itim, Yay›n ve Projeler Uzman›
Sema Bilgin Özyol ile Mali ve Finansal Düzenlemeler Uzman›
Onur Acar da, Türkiye’de sigortac›l›k sektörü ve Birli¤in tan›t›m›na iliﬂkin sunumlar›n› gerçekleﬂtirerek, ö¤rencilerden gelen sorular› yan›tlad›. ■
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bul edilerek üyelerimizle paylaﬂ›lm›ﬂ ve
üyelerimizin söz konusu ilkelere uyum
konusunda gerekli özeni göstermeleri istenmiﬂtir.
Etik ilkeler; “Genel ‹lkeler”, “ﬁirketler
Aras› ‹liﬂkiler”, “ﬁirketlerin Müﬂterileri ‹le
‹liﬂkileri”,” ﬁirketlerin Çal›ﬂanlar› Ve Sigorta Arac›lar› ‹le ‹liﬂkileri”,” ﬁirketlerin Kamu
Kurum Ve Kuruluﬂlar› ‹le ‹liﬂkileri”, ”Sigortac›l›k Etik ‹lkelerinin Geliﬂtirilmesi” olmak
üzere alt› alt baﬂl›kta toplanm›ﬂt›r. ■

Antalya’da “Avrupa
Birli¤i’nde Sigorta
Arac›lar›” konferans›
irlik, 26 Aral›k 2006 tarihinde Antalya Sigorta
Acenteleri Derne¤i’nin (ANSAD) düzenlemiﬂ
oldu¤u “Avrupa Birli¤i Sürecinde Arac›lar” konulu
konferansa kat›ld›. Konferansta Birlik AB Uzman› Berna
Özﬂar, “AB Kurumlar› ve AB Tek Sigorta Piyasas›” baﬂl›kl› sunumu gerçekleﬂtirirken, Birlik Genel Sekreter Yard›mc›s› Doç. Dr. Suna Oksay “AB Mevzuat›nda Sigorta Arac›lar› ve Sigortac›l›k Kanunu Tasar›s›n›n Getirdi¤i
Düzenlemeler” baﬂl›kl› kapsaml› bir sunum yapt›.
Konferans› takiben ANSAD Yönetim Kurulu taraf›ndan Doç. Dr. Suna Oksay ve Berna Özﬂar’a toplant›ya katk›lar›ndan dolay› birer plaket verildi. Birlik
yetkilileri ise Sigorta Araﬂt›rma ve ‹nceleme Yay›nlar›’n›n sekizinci kitab› olarak haz›rlanan “Avrupa Birli¤i’nde Sigorta Arac›lar›” baﬂl›kl› kitab› ANSAD yetkililerine sundular. ■

B

Birlik Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s› yap›ld›

ürkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri
Birli¤i’nin Ola¤an Genel Kurul toplant›s› 26 Nisan 2007 tarihinde yap›ld›.
Baﬂkanl›k, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu
ve Disiplin Kurulu seçimlerinin de yap›ld›¤›
bu toplant›da gündem gere¤i Divan Kurulu’nun oluﬂturulmas›ndan sonra 2006 Y›l› Bilançosu ile Gelir-Gider hesaplar›n›n ve Denetçiler Kurulu Raporunun okunmas›ndan
sonra Yönetim ve Denetim Kurullar› ibra edildi. Genel Sekreterlik taraf›ndan iﬂ planlar›nda gelinen durum ve çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlarla yap›lan görüﬂmeler hakk›nda yap›lan sunumun ard›ndan gündemdeki di¤er
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konular görüﬂüldü.
2007 Bütçe Teklifinin takdim edilmesi ve
onaylanmas›ndan sonra yeni Birlik Organlar›n›n seçimine geçildi. Yap›lan oylama sonucu;
Say›n Hulusi Taﬂk›ran Birlik Baﬂkanl›¤›na, Say›n
Rag›p Yergin, Say›n Mustafa Su, Say›n Kemal
Olgaç, Say›n Ertan F›rat, Say›n Okan Utkueri,
Say›n Muhittin Yurt, Say›n Bülent Somuncu,
Say›n ‹lker Ayc›, Say›n Yusuf Cemil Sato¤lu Yönetim Kurulu Üyeli¤ine, Say›n Murat Güvenel,
Say›n Mustafa Akan, Say›n Ramazan Ülger
Denetim Kurulu Üyeli¤ine ve Say›n Giray
Velio¤lu, Say›n Cahit Nomer, Say›n Mehmet
Aydo¤du Disiplin Kurulu Üyeli¤ine seçildi. ■
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Neler yapt›k, neler yapaca¤›z...
Birlik olarak 2006 y›l› için hedefledi¤imiz aksiyon plan›n› çok büyük k›sm›n›n baﬂar› ile tamamlad›k.
Çok büyük k›sm›n›n diyorum çünkü ilgili
resmi kurumlar ile baz› konular›n çözümü zaman alabiliyor.
Bugün için önemli geliﬂmelerden bir tanesi Sigortac›l›k Yasa Tasla¤›n›n TBMM gündemine al›nmas›d›r. Seçim öncesi yasama dönemi bitmeden yasalaﬂaca¤›n› umuyoruz.
Mortgage Kanununun devreye girmesi ile
Birlik olarak üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z mortgage’e
yönelik ürünlerin Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan devreye
sokulmas›n› bekleyece¤iz.
21.06.2006 tarihli, 26205 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nu 8inci maddesinde sigorta teknik karﬂ›l›klar›n›n kurum kazanc›n›n tespitinde has›lattan
indirimine, 34üncü maddesinde ise hayat sigorta ﬂirketlerinde matematik karﬂ›l›klar›n yat›r›ma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç
ve iratlar üzerinden yap›lan kesintilerin kurumlar vergisinden mahsubuna iliﬂkin getirilen düzenlemeler öncesinde Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›
ile iletiﬂim sürekli s›cak tutulmuﬂtur.
2006 y›l›nda yay›mlanan Çevre Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun ve
Deniz Çevresinin Petrol ve Di¤er Zararl› Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararlar›n Tazmini Esaslar›na Dair
Kanun gere¤ince yeni zorunlu sorumluluk sigortalar› ihdas edilmiﬂtir. Bu zorunlu sigortalar›n uygulamaya geçmesinde gerek sigorta
sektörü gerekse bu sigortay› yapt›rmakla yükümlü taraflar›n herhangi bir problemle karﬂ›laﬂmamalar›n› teminen Çevre ve Orman
bakanl›¤› ve Hazine Müsteﬂarl›¤› ile yap›lan
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çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Seyahat Acenteleri zorunlu sigortas› konusunda ilgili kanunda yazd›¤› ﬂekilde seyahat
acentesinin iflas› dahil tüm risklerin sigorta teminat› alt›na al›nmas›n›n do¤ru olmad›¤›n›
ve bunun düzeltilmesi yönünde giriﬂimlerde
bulundu¤umuzu belirtmeliyim.
Bu konuda AB uygulamalar› araﬂt›r›lm›ﬂ ve
hiçbir ülkede riskin tamam›n›n sigorta sektörü
taraf›ndan tek baﬂ›na karﬂ›lanmad›¤› görülmüﬂtür. TÜRSAB ile yap›lan toplant›da konunun çözüme kavuﬂturulmas› yönünde çal›ﬂma yap›lmas›nda mutab›k kal›nm›ﬂt›r.
Türk Ticaret Kanun Tasla¤› TBMM’de ilgili
komisyonda mutabakat sa¤lanamad›¤›ndan seçim sonras›na b›rak›lm›ﬂt›r.
“ET‹K ‹LKELER” HAZIRLANDI
Birlik olarak de¤iﬂik ülkelerin uygulamalar›ndan esinlenerek “Etik ‹lkeler” haz›rlam›ﬂ,
üye ﬂirketlerimizin görüﬂleri al›narak ve Yönetim Kurulunun onay›ndan sonra sektöre ve
kamuoyuna yay›nlanm›ﬂt›r.
Bir baﬂka önemli geliﬂme ise Türk Sigorta
Enstitüsü Vakf› ile ilgilidir. Uzun y›llar Vak›f Müdürü olarak de¤erli hizmetler veren Sn. Ergin
Gediz, 31 Ocak 2007 itibar› ile ayr›lm›ﬂ, yerine
Birlik Genel Sekreter Yard›mc›s› Doç. Dr. Suna
Oksay atanm›ﬂt›r. TSEV’in sektör ihtiyaçlar›na
yönelik daha etkin ve kaliteli e¤itim alt yap›s› ve yay›nlar› ile sektördeki bu konudaki aç›¤› kapataca¤›n› düﬂünüyorum.
Sn. Ergin Gediz’e de¤erli çal›ﬂmalar› için
teﬂekkür ederken, Sn Suna Oksay’a bundan
sonraki çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar dilerim.
GEL‹R ‹DARES‹ ‹LE ÇALIﬁMALAR
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ile kaza tespit

tutana¤› ve trafik tescil bilgilerinin Tramer ile
paylaﬂ›lmas› konusunda giriﬂimlerimiz devam
etmektedir.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile ﬁubat 2007’de
çok verimli bir hafta sonu çal›ﬂma toplant›s›
yap›lm›ﬂt›r. Bu toplant›da aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› üzerinde mutab›k olunan konular;14 ﬁubat 2007 tarih, 2007/31 no’lu tebli¤ ile yay›nlanm›ﬂt›r. Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile olan iletiﬂimimiz olumlu devam etmektedir.
Hayat Sigorta ﬁirketlerimizi yak›ndan ilgilendiren 2001 y›l› ve sonras› Stopaj konusunda ortaya ç›kan cezalar ile ilgili Birlik olarak
yapt›¤›m›z giriﬂimler sonucu Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile uzlaﬂma zemini sa¤lanm›ﬂ, Mart
2007 içinde neticelenmesi beklenmektedir.
2006 y›l› içerisinde sigorta sektörünü ilgilendiren birçok konuda toplant›, konferans ve
sempozyumlar düzenlenmiﬂtir. 2007 y›l›nda da
sigorta sektörünün gündemini belirleyen temel konularda bu tür faaliyetlere Türk Sigorta
Enstitüsü Vakf› ile birlikte devam edilecektir.

Uluslararas› Mühendislik Sigortalar› Birli¤i, Uluslararas› Nakliyat Sigortalar› gibi di¤er uluslararas› kuruluﬂlar›n gündemlerinin takibine
2007 y›l›nda da devam edilecek ve bu kuruluﬂlardan elde edilen bilgiler sektörümüz ile
paylaﬂ›lacakt›r.
Ülkemizde sigorta bilincini art›rmak için Milli E¤itim Bakanl›¤› nezdinde ‹lkö¤retim müfredat›nda sigorta e¤itiminin yer almas› konusunda giriﬂimlerde bulunmas› hedefleniyor.
2007 y›l› için planlanan uluslar aras› konferans
13 Nisan 2007 tarihinde OECD ile Swissotel’de yap›lacakt›r. “Risk ve Sigorta Konular›na iliﬂkin Bilinç
ve E¤itim” konulu konferansa de¤iﬂik ülkelerden
yabanc› temsilciler kat›lacakt›r.
Yani tüm bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda sigorta sektörünü 2007 ve sonras›nda yo¤un bir tempo
bekliyor.
Sayg›lar›mla,

AB ‹LE GEL‹ﬁMELER TAK‹P ED‹L‹YOR
AB ile ilgili geliﬂmeler Birlik taraf›ndan takip
edilmektedir. Birlik 2006 y›l› içerisinde ülkemizin Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde gerek
Avrupa Birli¤i’ni temsil eden kurumlar gerekse Türk kamu kurumlar› nezdindeki çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür. Bu kapsamda CEA’n›n komite toplant›lar›na kat›l›m 2007 içerisinde de
sa¤lanacak ve bu geliﬂmeler sektörümüz ile
paylaﬂ›lacakt›r.
Geçti¤imiz sene oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da CEA’ya üye olan baz› Ulusal birlikler ziyaret edilerek Birli¤in yurt d›ﬂ› iliﬂkileri
güçlendirilecektir. Ayr›ca, Birli¤in üye oldu¤u Uluslararas› Sigorta Denetçileri Birli¤i,

Erhan TUNÇAY
Genel Sekreter
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AB Rekabet Hukuku’nda teﬂebbüsler aras›
anlaﬂmalar ve uygulanan muafiyet türleri

Topluluk Rekabet
Politikas›n›n Ana ‹lkeleri
ve Rekabet Kurallar›n›n
Düzenleniﬂi
Doç. Dr. Suna OKSAY
Türk Sigorta Enstitüsü Vakf› Müdürü

vrupa Ekonomik Toplulu¤u’nu (AET)
kuran Roma Antlaﬂmas›’n›n temel
amaçlar›, antlaﬂman›n 2 nci maddesinde
gösterilmiﬂtir. Bu amaçlar; üye ülkeler aras›ndaki tüm engellerin kald›r›lmas› suretiyle
bir Ortak Pazar kurulmas›, Antlaﬂman›n 3
üncü ve 4 üncü maddeleri hükümlerinde
öngörülen politikalar izlenerek, ekonomik
hayat›n geliﬂtirilmesi ve istihdam ile hayat
düzeyinin yükseltilmesidir.
Avrupa Toplulu¤u’nun rekabet politikas›
ile ortak pazarda etkin rekabetin savunulmas› ve geliﬂtirilmesi hedeflenmektedir. Bu
hedefe ulaﬂ›l›rken baﬂvurulacak temel düzenleme, Roma Antlaﬂmas›'n›n rekabete
iliﬂkin hükümleridir. Bununla birlikte, Toplulu¤un ikincil mevzuat›nda da konuya iliﬂkin
düzenlemeler mevcuttur.
Avrupa Toplulu¤u Rekabet Hukuku’nun temelini Roma Antlaﬂmas›’n›n Topluluk politikas›n› düzenleyen üçüncü k›sm›nda yer alan
81–89 uncu maddeleri oluﬂturmaktad›r. An›lan maddeler kendi içinde iki bölüme ayr›lm›ﬂt›r. Bunlardan birincisi iﬂletmelere iliﬂkin hükümlerdir. ‹kinci bölüm ise kamu ﬂirketleri,

A
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devlet tekelleri ve desteklerine iliﬂkin kurallarla, do¤rudan üye devletlere yöneliktir.
Antlaﬂman›n iﬂletmelere iliﬂkin hükümleri
olan 81 inci maddesi (eski 85 inci madde)
rekabeti bozucu anlaﬂma, uyumlu eylem
ve kararlara iliﬂkin, 82 nci maddesi ise (eski
86 nc› madde) hakim durumun kötüye kullan›lmas›na iliﬂkin yasaklamalar içermektedir. Antlaﬂman›n 83 üncü maddesi Komisyon’a 81 ve 82 nci maddelerin uygulanmas›na yönelik ikincil mevzuat düzenlemeleri yapma yetkisi vermektedir. Antlaﬂma’n›n 86–89 uncu maddeleri ise üye devletlere iliﬂkin düzenlemeler ihtiva etmekte
olup, 86 nc› madde iktisadi amaçl› tekellere, 87–89 uncu maddeleri ise rekabeti bozucu nitelikteki devlet yard›mlar›n›n yasaklanmas›na iliﬂkindir. Antlaﬂma, birleﬂmelerin
kontrolüne iliﬂkin olarak ise bir hüküm içermemektedir. Bu hususa iliﬂkin düzenleme
Birleﬂme Tüzü¤ü’nde yer almaktad›r.
Yukar›da de¤inilen düzenlemelere ek
olarak, 2790/1999 say›l› Dikey Anlaﬂmalar
ve Uyumlu Eylemlere ‹liﬂkin Komisyon Tüzü¤ü, 773/2004 say›l› Komisyon Taraf›ndan
Soruﬂturma Yürütülmesine ‹liﬂkin Komisyon
Tüzü¤ü”, Komisyon’un yay›mlad›¤› k›lavuzlar, tebli¤ler, aç›klay›c› notlar ve blok muafiyet düzenlemeleri, Avrupa Birli¤i Rekabet mevzuat›n›n ayr›lmaz parçalar›d›r.

Topluluk Rekabet politikas› bu hukuk
çerçevesini esas alarak dört temel eylem alan› üzerinde odaklan›r:
● Rekabeti k›s›tlayan anlaﬂmalar›n ve
egemen durumun haks›z kullan›m›n›n ortadan kald›r›lmas› (örne¤in; rakipler aras›nda fiyat tespit anlaﬂmalar›)
● Teﬂebbüsler aras› birleﬂmelerin kontrol edilmesi (örne¤in; büyük gruplar aras›nda gerçekleﬂen ve piyasaya egemen
olmalar›na yol açacak bir birleﬂme)
● Tekelci ekonomik sektörlerin liberalleﬂtirilmesi (örne¤in; telekomünikasyon)
● Devlet yard›mlar›n›n izlenmesi (örne-

Avrupa Toplulu¤u’nun
rekabet politikas› ile
ortak pazarda etkin
rekabetin savunulmas› ve
geliﬂtirilmesi
hedeflenmektedir.

¤in; canlanma olas›l›¤› olmamas›na ra¤men zarar eden bir firman›n ticari faaliyetini sürdürmesi amac›yla tasarlanan
devlet yard›m›n›n yasaklanmas›)
Topluluk Rekabet Hukuku’nda Anlaﬂma, Uyumlu Eylem ve Kararlar
Topluluk Rekabet Hukuku’nda, üye
devletler aras›ndaki ticareti ve ortak pazar içindeki rekabeti engelleyici ya da
k›s›tlay›c› etkileri olan iﬂletmeler aras› tüm
anlaﬂmalar, iﬂletmelerin ortakl›k kararlar›
(teﬂebbüs birlikleri kararlar›), ç›kar yollu
uygulamalar (uyumlu eylemler), Roma
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Antlaﬂmas›’n›n 81 inci maddesi vas›tas›yla yasaklanmaktad›r.
Kurucu Antlaﬂma’n›n 81/1 maddesinde, bu madde çerçevesinde yasaklanan anlaﬂma, uyumlu eylem ve kararlar›n baﬂl›calar›:
● Do¤rudan veya dolayl› ﬂekilde al›ﬂ
veya sat›ﬂ fiyatlar›n› ya da di¤er uzlaﬂma
koﬂullar›n› saptamaya,
● Üretimi, pazarlar›, teknik geliﬂmeyi
veya yat›r›mlar› s›n›rlamaya veya kontrol
etmeye,
● Pazarlar› veya arz kaynaklar›n› paylaﬂmaya,
● Ticari has›mlar bak›m›ndan, eﬂde¤erdeki edimlerle ayn› olmayan koﬂullar›
uygulayarak, onlar› bu nedenle rekabette dezavantajl› duruma düﬂürmeye,
● Akitlerin yap›lmas›n›, niteli¤i gere¤i
olarak ya da ticari törelere göre bu akitlerin, konusuyla iliﬂkisi olmayan ek edimlerin has›mlar taraf›ndan kabul edilmesine ba¤lamaya,
yönelik olanlar ﬂeklinde say›lm›ﬂt›r.
Madde kapsam›nda teﬂebbüsler aras›
faaliyetlerin hukuka ayk›r› oldu¤unun
tespiti için aﬂa¤›da yer verilen üç unsurun varl›¤› aran›r:
● Teﬂebbüsler aras› bir anlaﬂman›n, bir
uyumlu eylemin veya teﬂebbüs birliklerinin bir karar›n›n varl›¤›,
● Teﬂebbüsler aras› bir anlaﬂman›n, bir
uyumlu eylemin veya teﬂebbüs birliklerinin bir karar›n›n varl›¤›n›n rekabeti k›s›tlamas› ya da engellemesi,
● Teﬂebbüsler aras› bir anlaﬂman›n, bir
uyumlu eylemin veya teﬂebbüs birliklerinin bir karar›n›n varl›¤›n›n ortak pazardaki ticareti etkilemesi.
Maddede yatay ve dikey anlaﬂmalar
aras›nda bir ayr›m yap›lmamaktad›r. Komisyon ile ATM, dikey anlaﬂmalar› da bu
madde kapsam›nda de¤erlendirmekle
birlikte, uygulamada anlaﬂmalar›n hükümlerini dikkate al›p sonuçlara varmakta, per
se doktrinini burada da benimsememek-
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tedir. Avrupa Birli¤i’nde Anlaﬂma, Uyumlu
Eylem ve Kararlara ‹liﬂkin Muafiyet Rejimi
Avrupa Birli¤i’nde Rekabet Hukuku ve
Politikalar›’n›n en kapsaml› ﬂekilde uygulanmas› esas olmakla birlikte, belirli ﬂartlar alt›nda rekabeti bozucu uygulamalara tan›nacak muafiyetlerin varl›¤› da söz konusudur. Bu kapsamda, Roma Antlaﬂmas›’n›n
81/3 (eski 85/3) maddesi çerçevesinde anlaﬂmalara, uyumlu eylemlere ve teﬂebbüs
birli¤i kararlar›na Kurucu Anlaﬂma’n›n 81/1
inci maddesinden muafiyet tan›nmas›
mümkün olabilmektedir. Roma Antlaﬂmas›’n›n temel yaklaﬂ›m›, öncelikle 81/1 kapsam›nda rekabeti k›s›tlayan anlaﬂma,
uyumlu eylem ve kararlar›n yasaklanmas›,
ard›ndan da 81/3 maddedeki ﬂartlar›n varl›¤› halinde teﬂebbüsler aras›ndaki bu yöndeki anlaﬂmalara muafiyet tan›nmas›d›r.
Söz konusu muafiyetler, bireysel muafiyetler ve grup muafiyetleri olmak üzere iki ayr›
kategoride ele al›nabilir. Teﬂebbüslerin, bireysel muafiyet elde edebilmeleri için, Roma Antlaﬂmas›’n›n 81/3 maddesinde yer
alan hususlar›n tümünü yerine getirmeleri
gerekmektedir. Grup muafiyetleri ise, Komisyon taraf›ndan yay›mlanan tüzükler kapsam›nda teﬂebbüslerin bu esaslara uymalar›
durumunda topluca muafiyetten yararlanmalar›na imkan sa¤layan düzenlemelerdir.
81/3 madde çerçevesinde, baz› ﬂartlar›n
varl›¤› halinde teﬂebbüsler aras›nda mevcut olan ve normal ﬂartlar alt›nda rekabeti
k›s›tlay›c› say›labilecek olan bir anlaﬂma,
teﬂebbüs birli¤i karar› veya bir uyumlu eylemin, topluluk rekabet hukukunun düzenlemelerinden muaf tutulabilmesine imkan
sa¤lanmaktad›r. Bu ﬂartlar;
● Üretimi veya da¤›t›m› iyileﬂtirmesi ya da
teknik veya ekonomik ilerlemeyi artt›rmas›
● Tüketicilerin yarardan adil pay almas›na imkan vermesi
● Sadece, yararl› sonuçlara ulaﬂmak için
vazgeçilmez olan k›s›tlamalar getirmesi
● Etkilenen ürün piyasas›n›n önemli bir bö-

lümünde rekabeti ortadan kald›rmamas›.
olarak say›labilir.
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ REKABET HUKUKU’NUN
S‹GORTA SEKTÖRÜNE UYGULANMASI
Avrupa Birli¤i’nde rekabet hukuku ve sigorta sektörü aras›ndaki iliﬂkiye iliﬂkin dönüm noktas› olarak Adalet Divan›’n›n 1987
y›l›nda verdi¤i Verband der Sachversicherer karar› gösterilebilir. Bu karar ile birlikte sigorta sektörü taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
faaliyetlerin, topluluk rekabet hukukuna tabi oldu¤u teyit edilmiﬂtir.
Söz konusu olayda Komisyon, Almanya’da yang›n sigorta pazar›n›n son derece
önemli bir bölümünü temsil eden sigorta
birli¤inin (German Association of Property
Insurers) üyelerine ticari primlerin belirli bir
oranda artt›r›lmas›n› tavsiye etmeye yönelik karar›n›, Antlaﬂman›n 81/1 maddesi kapsam›nda de¤erlendirmiﬂ ve Adalet Divan›
taraf›ndan da bu görüﬂ onanm›ﬂt›r. (Bkz.
Case 45/85, Verband der Sachversicherer
v. Commission [1987] ECR).
Bu karar ve devam›ndaki geliﬂmeler çerçevesinde bugün itibar›yla topluluk rekabet hukukunun sigorta sektörüne uygulan›p uygulanmayaca¤›na iliﬂkin bir tart›ﬂma
söz konusu de¤ildir. Bununla birlikte sigorta
sektörüne yönelik olarak da bir tak›m muafiyet uygulamalar› mevcuttur.
Bu çerçevede, AB Rekabet Hukuku ve
Politikas› aç›s›ndan Antlaﬂma’n›n 81/3
maddesinin blok muafiyetlere iliﬂkin olarak
sigorta sektörüne nas›l uygulanaca¤›n›n
çerçevesi Komisyona bu alanda düzenleme yapma yetkisi veren 1534/91 say›l› ve
31 May›s 1991 tarihli Konsey tüzü¤ü ile düzenlenmiﬂtir. Bu kapsamda Komisyon, edindi¤i tecrübeleri göz önünde tutarak 1992
y›l›nda 3932/92 say›l› tüzü¤ü ç›karm›ﬂt›r. 31
Mart 2003 tarihine kadar yürürlükte kalan
bu Tüzük, 2003 y›l› itibariyle yerini 31 Mart
2010 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan
358/2003 say›l› tüzü¤e b›rakm›ﬂt›r. ■
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Avrupa sigorta sektörü:

Birleﬂik Krall›k
Berna ÖZﬁAR
TSRﬁB AB ve Uluslararas› ‹liﬂkiler Uzman›
vrupa’n›n en büyük, dünyan›n ise
üçüncü büyük sigorta endüstrisi olan
Birleﬂik Krall›k, Avrupa Birli¤i Tek Sigorta Piyasas›’n›n lokomotif ülkelerinden biridir. ‹ngiliz sigorta sektörü motorlu taﬂ›t ve konut sigortas›ndan emeklilik, hayat teminat› ve tasarruflara kadar geniﬂ bir alanda hizmet sa¤layarak
birey ve iﬂletmelerin risklerini yönetmekte,
gerçekleﬂen kay›plardan sonra birey ve iﬂletmelerin eski durumlar›na gelmelerine yard›mc› olmaktad›r.
Birleﬂik Krall›k, dünya genelindeki toplam
prim üretiminde Amerika Birleﬂik Devletleri (%
34) ve Japonya’n›n (% 14) ard›ndan yüzde
8,6’l›k payla üçüncü s›rada yer almaktad›r.

A

Dünya Genelinde Prim Üretiminin
Ülkelere Göre Da¤›l›m› (2005)

Türk sigorta
sektörünün Avrupa
Birli¤i Tek Sigorta
Piyasas›na uyum süreci
çerçevesinde Birlik’ten
Dergisi her say›s›nda
bir Avrupa Birli¤i üyesi
ülkenin sigorta
sektörünü mercek
alt›na alacak.
Bu say›m›zda Avrupa
tek sigorta piyasas›n›n
lokomotif ülkelerinden
Birleﬂik Krall›k’›
sayfalar›m›za konuk
ediyoruz…
B‹RLEﬁ‹K KRALLIK S‹GORTA
SEKTÖRÜNÜN EKONOM‹DEK‹ YER‹
Birleﬂik Krall›k sigorta sektörü 332.000 kiﬂiye
istihdam olana¤› sa¤lamaktad›r. Bu rakam,
Birleﬂik Krall›k s›n›rlar› dahilinde tüm finansal
hizmetler iﬂlerinde çal›ﬂan kiﬂi say›s›n›n üçte
biri, motorlu taﬂ›t üretim iﬂinde çal›ﬂan kiﬂi say›s›n›n iki kat› ve elektrik, gaz ve su tedarik
sektörlerinin tamam›nda çal›ﬂan kiﬂi say›s›n›n
üç kat›ndan daha fazlad›r.
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Birleﬂik Krall›k sektörünün ülke ekonomisine
bir di¤er önemli katk›s› vergi tahsilât› alan›nda görülmektedir. Birleﬂik Krall›k sektörü ﬂirket
sermaye kazançlar› vergisinin üçte ikisini
ödemekte olup; Sigorta Prim Vergisi olarak
y›lda 2,4 Milyar Sterlin, Katma De¤er Vergisi
olarak ise 1 Milyar Sterlin ödemektedir.
Bunun yan› s›ra, Birleﬂik Krall›k sigorta sektörü önemli bir ihracatç›d›r. Sektörün net prim
gelirlerinin dörtte birlik k›sm› d›ﬂ ticaretten sa¤lanmaktad›r. D›ﬂ ticaretten sa¤lanan 40 Milyar
Sterlinin 25 Milyar Sterlinlik k›sm› uzun vadeli iﬂlerden, 15 milyar Sterlinlik k›sm› ise hayat-d›ﬂ› sigortac›l›k faaliyetlerinden elde edilmektedir.
B‹RLEﬁ‹K KRALLIK S‹GORTA P‹YASASI
Birleﬂik Krall›k’ta 1.118 ﬂirket sigorta faaliyeti yürütmek için Finansal Hizmetler Kurumu
(FSA) taraf›ndan yetkilendirilmiﬂtir. Bu ﬂirketlerin 836 tanesi sadece hayat-d›ﬂ› sigorta alan›nda, 232 tanesi hayat sigortas› ve bireysel

emeklilik alan›nda, 50 tanesi de hem hayatd›ﬂ› hem de hayat sigortas› ve bireysel emeklilik alan›nda faaliyet yürütmektedir.
Bu ﬂirketlerin birço¤u büyük ölçekli sigorta
ya da finansal hizmet gruplar›na aittir. Zirvede yer alan 10 hayat-d›ﬂ› sigorta grubu toplam hayat-d›ﬂ› faaliyetlerin yüzde 72’sini, 10
hayat ve emeklilik sigorta grubu ise toplam
hayat ve emeklilik faaliyetlerinin yüzde 75’ini
ellerinde bulundurmaktad›r.
● Prim ve Hasarlar
Hayat-D›ﬂ› Sigorta Faaliyetleri
2005 y›l›nda hayat-d›ﬂ› sigorta faaliyetleri
alan›nda toplam net primler 32,2 Milyar Sterlin tutar›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Bu tutar›n branﬂlara göre da¤›l›m› ﬂöyledir:
● Motorlu Taﬂ›t: 10,4 Milyar Sterlin
● Mal: 8,6 Milyar Sterlin
● Kaza & Sa¤l›k: 4 Milyar Sterlin
● Muhtelif & Mali Kay›p: 4 Milyar Sterlin
● Genel Sorumluluk: 3,5 Milyar Sterlin

Toplam Primlerin Sigorta Türlerine Göre
Da¤›l›m› (1995 – 2005)
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Hasarlar›n Sigorta Türlerine
Göre Da¤›l›m› (1995 – 2005)

● Deniz, Havac›l›k, Nakliyat ve Reasürans:
1,6 Milyar Sterlin
1995 – 2005 y›llar› aras›nda ödenen hasarlar yüzde 68 oran›nda artm›ﬂt›r. 1995 y›l›nda
12,3 Milyar Sterlin tutar›nda hasar ödemesi

Toplam Net Primler (1995 –
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yap›l›rken bu tutar 2005 y›l›nda 20,7 Milyar
Sterline yükselmiﬂtir. Hasarlar›n primlerden
daha h›zl› artmas›na karﬂ›n, sigorta kabul iﬂlemleri sonuçlar›nda bir geliﬂme görülmüﬂtür.
Bu durum, masraflardaki azalmalar ve baz›
sigortac›lar›n kârl› olmayan piyasalardan çekilmesi sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r.
2005)
2005 y›l›nda hasarlar›n da¤›l›m› ﬂu ﬂekilde gerçekleﬂmiﬂtir:
● Motorlu Taﬂ›t:
8,2 Milyar Sterlin
● Mal: 4,5 Milyar Sterlin
● Kaza & Sa¤l›k:
2,5 Milyar Sterlin
● Muhtelif & Mali Kay›p:
1,3 Milyar Sterlin
● Genel Sorumluluk:
2,7 Milyar Sterlin
● Deniz, Havac›l›k & Nakliyat
ve Reasürans:
1,4 Milyar Sterlin

Hayat Sigortas› ve
Bireysel Emeklilik Faaliyetleri
‹ngiliz Sigortac›lar Birli¤i’ne (ABI) ba¤l› sigortac›lar›n hayat ve emeklilik faaliyetleri
2005 y›l›nda, 2004 y›l›na k›yasla yüzde 14’lük
bir art›ﬂ göstererek 100 Milyar Sterlin seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r. Hayat sigortas› primleri yüzde
16 artarken emeklilik primleri yüzde 13 seviyesinde artm›ﬂt›r.
Poliçe sahiplerine yap›lan ödemeler 2005
y›l›nda, 2004 y›l›na k›yasla yüzde 16 seviyesinde bir art›ﬂ göstermiﬂ ve 109 Milyar Sterlin olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Bu rakam emeklilere ve
uzun vadeli tasarruf sahiplerine ödenen 59

Poliçe Sahiplerine
Yap›lan Ödemeler (1995 –

Hayat - D›ﬂ› Sigorta Ürünlerinin
Perakende Sat›ﬂlar› (2005)

Milyar Sterlini, di¤er sigortac›lara ya da
emeklilik fonu yöneticilerine transfer edilen
50 Milyar Sterlin tutar›ndaki emeklilik fonlar›n›
kapsamaktad›r.
● Sigorta Sat›n Alma Tercihleri
‹ngiltere’de geçen on y›ll›k süre içerisinde
bireylerin sat›n alma tercihlerinde de¤iﬂiklikler gözlenmiﬂtir.
Hayat-d›ﬂ› sigorta alan›nda perakende sat›ﬂlardaki de¤iﬂim çok aç›kt›r. Brokerler arac›l›¤› ile sigorta sat›n alan kiﬂilerin oran› yüzde
54’ten yüzde 32’ye gerilerken, do¤rudan sigortac›lardan sigorta sat›n alanlar›n yüzdesi
on y›l önceki seviyesini neredeyse korumuﬂ
ve 2005 y›l›nda yüzde 31
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
1995 y›l›nda, hayat sigortas› ve bireysel emeklilik
2005)
ürünlerinin yüzde 47’si ba¤›ms›z finansal dan›ﬂmanlar
taraf›ndan sat›l›rken bu
oran 2005 y›l›nda yüzde
64’e yükselmiﬂtir.
Bütün bu göstergeler, sigorta sektörünün Birleﬂik
Krall›k’ta yaﬂayan milyonlarca kiﬂinin hayat›nda sahip oldu¤u önemli rolü ve
ülke ekonomisinin geliﬂmiﬂlik düzeyindeki pay›n› daha
da net bir biçimde ortaya
koymaktad›r. ■

Hayat Sigortas› ve
Bireysel Emeklilik Sigorta
Ürünlerinin Sat›ﬂ› (2005)
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Avrupa Birli¤i

sigorta sektöründe
d›ﬂ denetim
Onur ACAR
TSRﬁB Mali ve Finansal Düzenlemeler Uzman›

on y›llarda özellikle Enron, Worldcom,
Parmalat gibi ﬂirketlerde muhasebe kay›tlar›na iliﬂkin yaﬂanan skandallar sonras›nda,
finansal raporlar›n do¤rulu¤unun ve yasal düzenlemelere uygunlu¤unun test edilmesi son
derece önemli hale gelmiﬂtir. Bu çerçevede,
uluslararas› muhasebe standartlar›na uygunlu¤u sa¤lamak üzere denetime ve denetçilere
iliﬂkin belirli normlar getirilmekte ve denetimin
uluslararas› düzeyde belirlenen standartlara
göre yap›lmas› amaçlanmaktad›r.
Avrupa Birli¤i de bu paralelde, d›ﬂ denetimin iki türü olan ba¤›ms›z denetim ve kamu
denetimi alanlar›nda çal›ﬂmalar›na h›z vermiﬂ ve gerek sigorta sektörünü de ilgilendiren
genel düzenlemelere gerekse sigorta sektörüne yönelik özel düzenlemelere gitmiﬂtir.

S

AB S‹GORTA SEKTÖRÜNDE KAMU DENET‹M‹
Avrupa Birli¤i’nde sigorta sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesine iliﬂkin mevzuat›n haz›rlanmas› ve takibi, tek pazardan sorumlu olan Avrupa Komisyonu ‹ç Pazar Genel Müdürlü¤ü’nün Sigortac›l›k Birimine aittir.
Sigortac›l›k Birimi, hayat ve hayat-d›ﬂ› sigorta
branﬂlar›na iliﬂkin yasal düzenlemelerden sorumludur. Bu düzenlemeler aras›nda sigorta
sektörünün kamu denetimine iliﬂkin yekne-
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sak bir çerçeve öngören bir düzenleme bulunmamaktad›r.
Ancak, AB Tek Sigorta Piyasas›n›n düzgün
iﬂleyebilmesi için gerekli koﬂullardan biri de,
ülkelerdeki denetim sistemlerinin birbirine yak›n olmas›d›r.
Bir üye ülkedeki denetim otoritesi sigorta
ve reasürans ﬂirketlerinin denetimi için s›k› kurallar uygularken, di¤er bir üye ülkenin denetim otoritesi daha gevﬂek kurallar uygularsa,
s›k› kurallar uygulanan ülkede kurulmuﬂ olan
ﬂirketler rekabette dezavantajl› bir konuma
düﬂeceklerdir.
Bu itibarla, Avrupa Birli¤i’nde kamu denetimi alan›nda ortak bir otorite öngörülmemekle beraber, iç pazar›n sa¤l›kl› iﬂleyebilmesi gere¤inden hareketle, sigortac›l›k da
dahil olmak üzere sektörler baz›nda uyumlaﬂt›rmaya gidildi¤i görülmektedir.
AB sigorta sektöründe denetimlerin ﬂirketin
genel merkezinin bulundu¤u ev sahibi üye
ülke taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi prensibi
benimsenmiﬂtir. Buna göre, gerek ﬂirketin gerekse ﬂubelerin hizmet sa¤lama serbestisi alt›nda yürüttü¤ü bütün mali iﬂlemlerde, ﬂirket
merkezinin bulundu¤u devlet tek yetkili kabul edilmektedir.
Bu sebeple, denetim otoriteleri aras›ndaki
iﬂbirli¤i de büyük önem kazanmaktad›r.
AB’de, bir denetim organ›, di¤er AB ülkelerinde de faaliyet gösteren bir ﬂirketin mali
durumunu denetlerken, ihtiyaç duydu¤u bilgilerin o ülkelerin denetim organlar›nca pay-

Avrupa Birli¤i
sigorta sektöründe
kamu denetimi
alan›nda daha
fazla iﬂbirli¤i
öngörülmekte,
ba¤›ms›z denetim
alan›nda ise
uluslararas›
denetim standartlar›
benimsenmektedir.
laﬂ›lmas›na iliﬂkin düzenlemelere gidilmiﬂtir.
Avrupa Birli¤i’nde, sigorta sektöründe kamu denetimine iliﬂkin spesifik bir yasal düzenleme bulunmamakla beraber, hayat sigortas› ve hayat-d›ﬂ› sigortalara iliﬂkin yay›nlanan
çok say›da Direktifte, sigorta sektörünün denetimine iliﬂkin prensipler getirilmiﬂ ve ulusal
denetim otoriteleri aras›ndaki iﬂbirli¤i düzenlenmiﬂtir. Ayr›ca, sigorta gruplar›n›n denetimine iliﬂkin de özel düzenlemelere gidildi¤i görülmektedir.
HAYAT S‹GORTASI D‹REKT‹F‹NDE
KAMU DENET‹M‹
Hayat sigortas›na iliﬂkin tüm düzenlemeleri
tek bir Direktif alt›nda toplayan 5 Kas›m 2002
tarih ve 2002/83/EC say›l› Direktifin sigorta faaliyetinin yürütülmesine iliﬂkin koﬂullar baﬂl›kl› 3
üncü bölümünde denetime iliﬂkin düzenlemelere yer verilmiﬂtir.
Buna göre, denetimin ﬂirketin merkezinin
bulundu¤u ülkenin denetim otoritesi taraf›ndan yap›laca¤› ve ﬂirketin sermaye yeterlili¤i ile matematik karﬂ›l›klar› dahil olmak üzere tüm teknik karﬂ›l›klar› ve bunlar›n yat›r›ld›-

¤› varl›klar›n denetime tabi tutulaca¤› belirtilmektedir. Direktifte, ﬂirketin merkezinin bulundu¤u ülkenin denetim otoritesinin, tüm
ﬂirketlerin sa¤lam bir idari sisteme, muhasebe sistemine ve iç kontrol mekanizmalar›na
sahip olmas›n› gerekli k›laca¤› da özellikle
vurgulanmaktad›r.
Ayr›ca, baﬂka bir üye devlette ﬂubeler vas›tas›yla faaliyet gösteren ﬂirketlerin merkezinin
bulundu¤u üye devletin denetim otoritesinin
bu ﬂubeleri de denetleyebilece¤i ifade edilmektedir.
Söz konusu Direktifte denetim otoritelerinin
yetkilerinin art›r›ld›¤› görülmektedir. Bu çerçevede, AB üye devletlerinde faaliyet gösteren
sigorta denetim otoritelerinin bilgi toplama,
ﬂirketin faaliyetlerine iliﬂkin belgelerin ibraz
edilmesini talep etme ve yerinde incelemeler gerçekleﬂtirme de dahil olmak üzere ayr›nt›l› inceleme yapabilme ve sigorta ﬂirketleri, yöneticileri ve sahipleri hakk›nda gerekli
tedbirleri alabilme ve gerekti¤inde hukuki
yollara da baﬂvurarak bu tedbirlerin uygulanmas›n› sa¤layabilme yetkilerinin bulunmas› gerekmektedir.
HAYAT DIﬁI S‹GORTA D‹REKT‹FLER‹NDE
KAMU DENET‹M‹
73/239/EEC say›l› Birinci Hayat D›ﬂ› Sigorta Direktifinde, Üye Devletlerde do¤rudan sigorta
faaliyetlerine baﬂlanmas› ve sigorta faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili koﬂullar belirlenmekte
ve denetim otoritelerinin birbirleriyle yak›n iﬂbirli¤i içinde olmalar› talep edilmektedir.
88/357/EEC say›l› ‹kinci Hayat D›ﬂ› Sigorta
Direktifi, denetim kurumlar›n›n ﬂirketlerin mali
durumu ve tüm faaliyetleri ile ilgili ayr›nt›l› incelemeler yapabilmeleri, bilgi toplayabilmeleri, ﬂirketlerde yerinde incelemeler yapabilmeleri, ﬂirketle ilgili tedbirler alabilmeleri ve
gerekti¤inde uygun hukuki araçlar kullanarak
bu tedbirlerin uygulanmas›n› sa¤layabilmelerini gerekli k›lmaktad›r.
92/49/EEC say›l› Üçüncü Hayat D›ﬂ› Sigorta
Direktifi ise, kendisinden önceki birinci ve ikinci nesil Direktiflerde birçok de¤iﬂiklik yapm›ﬂt›r.
Bu Direktifin üçüncü bölümünde de, bilgi
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toplama, yerinde denetimler gerçekleﬂtirme yoluyla ayr›nt›l› incelemeler yapabilme,
ﬂirketler hakk›nda tedbirler alabilme ve bu
tedbirlerin uygulanmas›n› sa¤layabilme konular›nda denetim otoritelerine denetim
yetkisi verilmektedir.
EK S‹GORTA DENET‹M‹ D‹REKT‹F‹
Hayat ve hayat-d›ﬂ› branﬂlarda faaliyet
gösteren sigorta ﬂirketlerinin denetimi için getirilen düzenlemelerin yan› s›ra, sigorta gruplar›n›n kamu denetimi için 98/78/EC say›l› Direktif kabul edilmiﬂtir.
ﬁirketin kurulu oldu¤u Üye Devletin denetim otoritesi taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesi öngörülen bu ek denetim, sigorta ﬂirketinin
ba¤l› ﬂirketlerini, iﬂtiraklerini ve bu iﬂtiraklerin
ba¤l› ﬂirketlerini kapsamaktad›r.
Burada amaç, sermaye yeterlili¤ini karﬂ›lamak üzere grubun farkl› ﬂirketlerinde ayn› sermayenin kullan›lmas›n›n ve bir sigorta grubunda hissesi bulunan ﬂirketlerin, borçlu hale
geldiklerinde bu borçlar› ödemek üzere ba¤l› sigorta ﬂirketlerinden sermaye çekmeye
çal›ﬂmas›n›n engellenmesidir. Ülkemizde ise,
sigorta gruplar›n›n denetimine iliﬂkin özel düzenlemelere gidilmedi¤i görülmektedir.
AB S‹GORTA SEKTÖRÜNDE
BA⁄IMSIZ DENET‹M
Avrupa Birli¤i’nde ba¤›ms›z denetim Avrupa Komisyonu ‹ç Pazar Genel Müdürlü¤ü’nün sorumlulu¤unda “ﬂirketler hukuku”
baﬂl›¤› alt›nda yürütülmektedir. Genel Müdürlü¤ün yasal denetim alan›ndaki sorumlulu¤u AB içinde yasal denetimin kalitesini geliﬂtirmeye yöneliktir.
Genel Müdürlük y›ll›k ve konsolide finansal
tablolar›n Topluluk hukukuna uygun olarak
denetlenmesinden sorumlu olup, rekabetçi
bir denetim piyasas› yarat›lmas› ve denetimlerin yüksek kalitede yap›lmas› için çal›ﬂmaktad›r.
Bu çerçevede, Genel Müdürlük, denetim
firmalar›n›n ve denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›, denetçinin sorumlulu¤u, denetçilerin kamu gö-
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zetimi, denetimde uluslararas› standartlar ve
üçüncü ülkelerle iﬂbirli¤i konular› ile ilgilenmektedir. Ba¤›ms›z denetime iliﬂkin yasal düzenlemeler sigorta sektörü için de uygulanmaktad›r.
ﬁ‹RKET HUKUKU D‹REKT‹FLER‹NDE
BA⁄IMSIZ DENET‹M
Sigorta sektörü için de geçerli olan Dördüncü (78/660/EEC) ve Yedinci ﬁirket Hukuku
Direktiflerinde (83/349/EEC) denetime sadece bir maddeyle de¤inilerek yasal denetimin
kapsam› tan›mlanmakta, ancak bu iﬂi kimin
yapmaya yetkili olabilece¤i belirtilmemekteydi.
1984 y›l›nda ç›kar›lan Sekizinci ﬁirket Hukuku Direktifinde (84/253/EEC) ise, AB Üye Devletlerinde Topluluk müktesebat›n›n gerektirdi¤i muhasebe belgeleriyle ilgili yasal denetimler yapmakla sorumlu denetçilerin ve denetim firmalar›n›n asgari yeterlilikleri tan›mlanmakta ve denetçilerin ve denetim firmalar›n›n onay›, ehliyet ﬂartlar›, ba¤›ms›zl›k ilkeleri
ele al›nmaktad›r.
Ancak Direktif, AB üyesi ülkelerin ulusal
mevzuatlar›nda yer alan denetim standartlar›n›n uyumlaﬂt›r›lmas›n› öngörmemektedir. Nitekim, söz konusu Sekizinci Direktif yerini 2006
y›l›nda yay›nlanan yeni Yasal Denetim Direktifine b›rakm›ﬂt›r.
YILLIK HESAPLARIN VE KONSOL‹DE
HESAPLARIN YASAL DENET‹M‹ D‹REKT‹F‹
Avrupa Komisyonu, ulusal mevzuatlarda
yer alan denetim standartlar›n›n Uluslararas›
Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) taraf›ndan belirlenen uluslararas› denetim standartlar›na uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktad›r. Bu çerçevede, 2006/43/EC say›l› “4. ve
7. ﬁirket Hukuku Direktiflerini De¤iﬂtiren ve 8.
ﬁirket Hukuku Direktifini Yürürlükten Kald›ran
Y›ll›k Hesaplar›n ve Konsolide Hesaplar›n Yasal Denetimine ‹liﬂkin 17 May›s 2006 tarihli Direktif” kabul edilmiﬂtir.
IFAC taraf›ndan oluﬂturulan uluslararas›
denetim standartlar›n›n AB çap›nda benim-

senmesinin amaçlanmas› ve Sekizinci Direktifin ortak denetim standartlar›, kalite güvencesi ve kamu gözetimi gibi konular› kapsamamas› nedeniyle Avrupa Birli¤i’nde yeni bir
Direktif ihtiyac› do¤muﬂtur.
Bu itibarla, Sekizinci Direktifin yerine geçen
2006/43/EC say›l› Yasal Denetim Direktifi, yasal denetçilerin görevlerini tan›mlamakta, tarafs›zl›k ve ba¤›ms›zl›klar›n› garantilemekte,
etik ilkeler belirlemekte, kamusal gözetim sistemi getirmekte, AB üyesi ülkelerin ulusal düzenleyici kurumlar› aras›nda iﬂbirli¤i öngörmekte ve AB’de yap›lan bütün yasal denetimler için uluslararas› denetim standartlar›n›n
(ISA) kullan›m›n› benimsemektedir.
Direktif ayr›ca, üçüncü ülke denetim kurumlar› ve denetçileriyle uluslararas› düzeyde
iﬂbirli¤i de öngörmektedir. May›s 2006 tarihinde kabul edilen ve uygulanmas› için Üye
Devletlere 24 ay süre tan›nan söz konusu Direktifte ele al›nan baﬂl›ca konular ﬂu ﬂekilde
özetlenebilir:
● Onay, Sürekli E¤itim ve Karﬂ›l›kl› Tan›ma:
Üye Devletin yetkili makamlar›nca onaylanm›ﬂ ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi denetçiler veya denetim firmalar›n›n denetim
yapmas›na izin verilecektir. Mesleki yetenek
testi yapmak koﬂuluyla, bir Üye Devlet di¤er
bir Üye Devletin verdi¤i onay› tan›yacakt›r.
● Tescil: Tüm denetçiler ve denetim firmalar›
münferit bir sicil numaras›yla resmi sicile
kaydolacakt›r. AB’de denetim raporlar› yay›nlayan tescilli üçüncü ülke denetçileri veya denetim firmalar› da Direktifte öngörülen gözetim sistemi, kalite güvencesi, tahkikatlar ve yapt›r›mlara tabi olacakt›r.
● Profesyonel Etik, Ba¤›ms›zl›k ve Profesyonel
Gizlilik: Denetim firmas›, denetçilerinin görevlerini ba¤›ms›z ﬂekilde ve kendi müdahalesi olmaks›z›n yerine getirmesine dikkat
edecektir. Denetçiler, denetledikleri ﬂirketlerden de ba¤›ms›z olacakt›r.
● Denetim Standartlar›: Ba¤›ms›z denetim faaliyetleri Avrupa Komisyonu’nun benimsedi¤i uluslararas› denetim standartlar›na gö-

re yürütülecektir. Direktifte ortak denetim
standartlar›n›n kullan›lmas› benimsenmekte
ancak hangi standartlar›n AB çap›nda kabul görece¤i belirlenmemekte ve bu görev
Avrupa Komisyonu’na verilmektedir. Komisyonun, IFAC bünyesinde faaliyet gösteren
Uluslararas› Denetim ve Güvence Standartlar› Kurulu (IAASB) taraf›ndan oluﬂturulan
Uluslararas› Denetim Standartlar›n› (ISA) benimsemesi beklenmektedir.
● Kalite Güvence Sistemi: Yasal denetçiler ve
denetim firmalar› yeterli kaynaklara sahip
olan ve ba¤›ms›z ﬂekilde finanse edilen bir
kalite güvence sistemine tabi olacakt›r. Kalite güvence incelemesi, denetim standartlar›na ve ba¤›ms›zl›k ﬂartlar›na uyulup uyulmad›¤›n›, kullan›lan kaynaklar›n miktar› ve
kalitesinin araﬂt›r›lmas›n› ve denetim ücretlerinin incelenmesini kapsayacakt›r. Bu incelemeleri yürüten kiﬂilerin, uygun mesleki
e¤itime, yasal denetim ve finansal raporlama konular›nda deneyime sahip olmas› ve
kalite güvence incelemeleri hakk›nda özel
bir e¤itim almas› gerekmektedir.
● Kamu Gözetimi Sistemi: Tüm yasal denetçiler ve denetim firmalar› kamu gözetimine
tabi olacakt›r. Kamu gözetimi, yasal denetimle ilgili alanlarda çal›ﬂmayan ancak bu
alanlarda bilgili olan kiﬂiler taraf›ndan yürütülecektir. Kamu gözetim sistemi, gerekti¤inde yasal denetçiler ve denetim firmalar› ile ilgili olarak soruﬂturma yürütebilecektir.
● Atama ve Azil: Yasal denetçi veya denetim
firmas›, denetime tabi kurumun mali tablolar›n› haz›rlayanlardan ba¤›ms›z olacak ve
yasal denetçi yaln›zca denetimi sonuçland›ramamas› için önemli bir sebebi varsa azledilebilecektir. ■
(Bu yaz› Birli¤in Sigorta Araﬂt›rma ve ‹nceleme Yay›nlar›
dizisinin dokuzuncu kitab› olan “Avrupa Birli¤i ve
Türk Sigorta Sektöründe Denetim” baﬂl›kl› kitaptan
derlenerek haz›rlanm›ﬂt›r. Uluslararas› Sigorta Denetçileri
Birli¤i (IAIS) taraf›ndan sigorta sektöründe kamu
denetimine iliﬂkin olarak oluﬂturulan küresel standartlar
ile Avrupa Birli¤i’nde ve ülkemizde sigorta sektöründe
kamu denetimine, ba¤›ms›z denetime ve iç denetime
iliﬂkin oluﬂturulan kurum, kuruluﬂ ve standartlar›
aç›klayan kitap Birlik’ten temin edilebilir.)
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Paket Turlarda Müﬂteriye Güven

Zorunlu Sigorta
Av. Zihni METEZADE
TSRﬁB Yönetim Kurulu Müﬂaviri

I- G‹R‹ﬁ
Fertlerin, yaﬂad›klar› ortamdan ç›karak, iﬂ
e¤lence, dinlenme, görme, tan›ma, ö¤renme
gibi muhtelif nedenlerle yapt›klar› seyahatleri
ve gidilen yerlerdeki ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›
ile ilgili faaliyetleri kapsayan turizm; günümüzde ulaﬂ›m, haberleﬂme ve konaklama olanaklar›n›n gereksinimi ve teknolojinin her geçen
gün daha üst düzeylere t›rmanmas› ile gerek
ülke ekonomisinde gerek dünya ekonomisinde yads›namaz bir yere sahip bulunmaktad›r.
Yat›r›mlar ve ekonomik kalk›nmada, turizmin
çok önemli yeri ve rolünün oldu¤u aç›kt›r. Ancak, bu rolün ve hizmetin ifas›nda, ferde, düﬂündü¤ü seyahatin baﬂlang›c›ndan sonuna
kadar güven verilmeli ve seyahatin oluﬂmas›
süresi ve bitimine kadar bu güven devaml›l›k
arz etmelidir.
Bu oluﬂma, günümüzde turlar ﬂeklinde geliﬂmektedir. Seyahat acenteleri veya organizatörleri taraf›ndan hava, kara veya deniz yolu
vas›tas›yla gerçekleﬂtirilen turlar›n, tur programlar›na kat›lanlara, taahhüt edilen hizmetler
ﬂeklinde verilmesi as›ld›r. Seyahat acenteleri,
tur operatörleri taraf›ndan verilen bu hizmetlerin, baz› d›ﬂ ülkelerde süpermarket zincirleri kanal› ile verilmesi gibi bir geliﬂim baﬂlam›ﬂ olmakla beraber, seyahat acenteleri önemini halen
devam ettirmektedir. Ülkemizde 2006 y›l› itibariyle 5165 seyahat acentesi bulunmaktad›r.
1998 y›l›nda 4328 olan bu say› yükselerek
5100’lere ç›km›ﬂ olmakla beraber, bunlar›n bir
k›sm›n›n da aktif olmad›¤› bilinmektedir.
Ancak önemli olan yukar›da da de¤inildi¤i
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gibi belli bir tasarrufunu bu tur programlar›na
ba¤l›yanlar›n, yat›rd›klar› mebla¤ karﬂ›l›¤› bekledikleri hizmetin vaad edildi¤i ﬂekilde oluﬂmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
Son zamanlarda “5 y›ld›zl› otellerde geceli¤i
9 EURO’ya tatil” gibi sloganlarla kampanya
baﬂlatan, taahhüdünü hiç veya gere¤i gibi
yerine getirmeden iflas ederek kap›s›n› kapatan seyahat acentelerinin müﬂteriyi istismar›n›n
önlenmesi as›l amaç olmal›d›r. Sektöre duyulan güven sars›lmamal›d›r. Bu tür seyahat
acentelerinin belgelerinin iptal edilmesi cayd›r›c› ve cezaland›r›c› bir önlem olmakla beraber, belge iptali, tüketicinin yat›rd›¤› bedelin
iadesini veya seyahate ç›km›ﬂ ise geri dönmesini sa¤lamayacakt›r. Tüketicinin seyahat giriﬂiminin istenilen ﬂekilde sonuçland›r›lmamas›ndan do¤an zarar› karﬂ›lanmal›d›r.
Yasa koyucu, seyahat acentelerinin müﬂteriyi aldat›c› ülke turizmini sars›c›, kamu güvenini
y›prat›c› bu tür davran›ﬂlarda bulunmalar›n›
önlemek, sunulan hizmetlerin aç›klay›c› ve geniﬂ bilgilerle tüketici taraf›ndan bilinmesini ve
bu tür programlar›n›n sigortalanmas› suretiyle
zarar›n giderilece¤ini düﬂünmüﬂ; Seyahat
Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birli¤i Kanununun 12nci maddesinde yapt›¤› de¤iﬂiklikle
“Zorunlu sigorta”y› getirmiﬂtir.
Seyahat Acentelerinin Türkiye’de satt›¤› paket turlarla ilgili bu madde yan›nda, Kanunda
yap›lan düzenlemelerle seyahat acentelerinin
yükümlülükleri, kanun veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan acentelere verilecek cezalar ve belge iptali gibi hususlarda da
yeni hükümler sevk edilmiﬂtir.
Ülkemizde, iç turizm pazar›ndaki potansiyelin 6.5 milyar dolay›nda oldu¤u, seyahat
acentesi ile seyahat eden yerli turist say›s›n›n
1 milyona yak›n oldu¤u tahmin edilmektedir.

Getirilen ve Yasaya göre 13.4.2007 tarihinde
uygulamaya girecek zorunlu sigorta ile paket
tur yolu ile seyahat edenlerin say›s›nda art›ﬂ
olmas› beklenilmektedir.
II. KONUYA ‹L‹ﬁK‹N TÜKET‹C‹
KORUMA MEVZUATI
Kan›m›zca, turizm sektörüne katk›s› olacak ve
sektör güvenini art›racak en önemli geliﬂme Türkiye’deki paket turlarda sigorta zorunlulu¤udur.
12ncimaddeden önce, paket turlar, Paket
Seyahat, Paket Tatiller Hakk›ndaki Avrupa Konseyi Direktifinin Tüketicinin Korunmas›na iliﬂkin
düzenlemeleri dikkate al›narak 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 6/c maddesiyle düzenlenmiﬂtir ve paket tur sözleﬂmelerine iliﬂkin usul ve esaslar›n Bakanl›kça belirlenece¤i belirtilmiﬂtir.
Paket tur sözleﬂmeleri, bilahare 13.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan bu sözleﬂmelerin uygulama usul ve esaslar› hakk›ndaki yö-

netmelikle daha etrafl› bir ﬂekilde hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Bu nedenle, paket tur sözleﬂmelerine
iliﬂkin düzenleme ve uygulamas› ile Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› görevli ve yükümlü iken son
olarak, 13.1.2007 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Bilgi Kanunu ile Turizmi Teﬂvik Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun’la 1618
say›l› Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birli¤i Kanununun 12nci maddesinde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ, paket turlarda zorunlu sigorta
yap›lmas› yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.
Konunun daha iyi anlaﬂ›labilmesi için yukar›da de¤indi¤imiz düzenlemelerdeki hususlara
aç›kl›k getirilmesi zaruridir. Önce paket tur nedir?
Bunun bilinmesinde fayda vard›r. “Paket Tur” ile
normal “Tur” birbirinden farkl› kavramlard›r.
“Tur”, Türkiye’nin tarihi do¤al, kültürel, turistik
de¤erlerden en az birini tan›tma ve ulaﬂt›rmay›
birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil oldu¤u
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tek bir fiyatla sat›lan veya sat›ﬂ taahhüdü yap›lan ve hizmeti yirmi dört saatten k›sa bir süreyi
kapsayan ticari faaliyettir. Seyahat acentesi kanal›yla yap›lan bu faaliyette, ulaﬂt›rma konaklama ve bunlara yard›mc› say›lmayan di¤er turistik hizmetlerden en az ikisinin birlikte her ﬂeyin
dahil oldu¤u fiyatla sat›lmas› veya sat›ﬂ taahhüdü yap›lmas› ve hizmetin yirmi dört saatten
uzun bir süreyi kapsamas› veya gecelik konaklamay› içermesi halinde “Paket Tur” söz konusudur. Buna iliﬂkin olarak yap›lan sözleﬂmelere
“Paket Tur Sözleﬂmesi” denilmektedir.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n bu konuda ç›kard›¤›, yukar›da da de¤inilen Yönetmelikte,
paket tur sözleﬂmesine taraf seyahat acentesi
sözleﬂmeden do¤an yükümlülüklerin gere¤i gibi ifa edilmemesinden dolay› sorumlu tutulmuﬂtur. Ancak sözleﬂmenin hiç veya gere¤i gibi ifa edilmemiﬂ olmas›nda, sözleﬂmenin di¤er
taraf› olan tüketicinin kusurunun olmas› veya
sözleﬂmenin yerine getirilmesinde mücbir sebebin bulunmas› halinde seyahat acentesi so-
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rumlu tutulamayacakt›r.
Tüketicinin Korunmas›na ‹liﬂkin mevzuata
göre; paket tur s›ras›nda, seyahat acentesinin,
paket tur sözleﬂmesinin konusunu teﬂkil eden
ve esasl› unsuru oluﬂturan hizmetlerden bir veya bir kaç›n› sa¤layamamas› veya sa¤layamayaca¤›n›n anlaﬂ›lmas› halinde, acente, paket turun devam›n› sa¤lamak üzere tüketiciye
ayr›ca bir maliyet yüklemeksizin, eﬂde¤erde alternatif düzenlemeler sa¤lamakta ve sözleﬂmede yer alan hizmetlerle, sunulan hizmetler
aras›nda bir fark›n oluﬂmas› halinde ise fark› da
tazmin etmekle yükümlü bulunmaktad›r. Söz
konusu alternatif düzenlemelerin yap›lmas›n›n
mümkün olmamas› halinde ise fark› tazmin etmekle yükümlü bulunmaktad›r.
Söz konusu alternatif düzenlemelerin yap›lmas›n›n mümkün olmamas› halinde veya
acente taraf›ndan yap›lan öneriler, hakl› nedenlerle tüketici taraf›ndan kabul edilmedi¤i
takdirde, seyahat acentesi sözleﬂmenin di¤er
taraf› olan tüketicinin, hareket yerine veya ka-

bul edece¤i herhangi bir dönüﬂ noktas›na geri dönmesini teminen, eﬂ de¤er bir ulaﬂ›m imkan› sa¤layacakt›r. Tüketicinin yapt›¤› bütün ödemeleri de, on gün içinde iade edecek ve gerekli hallerde zarar›n› da tazmin edecektir.
Görülüyor ki, tüketiciyi koruma mevzuat›nda, seyahat acentesinin sorumlulu¤undan do¤an zarar›n tazmin esaslar› öngörülmüﬂ, ancak
sigortaya yer verilmemiﬂtir. Sigorta, tüketici taraf›ndan sözleﬂmenin iptal edilmesi halinde iptal masraflar›n› veya kaza veya hastal›k halinde ülkesine geri gönderilme ve yard›m masraflar›n› teminat alt›na alacak ﬂekilde, tüketici taraf›ndan iste¤e ba¤l› bir ﬂekilde yap›labilecek
ve bu durum paket tur hakk›nda bilgi isteyen
tüketiciye verilecek bilgilendirmeye iliﬂkin tan›t›m broﬂüründe de belirtilecektir.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca düzenlenen
bu mevzuat›n haz›rlanmas›nda Avrupa Birli¤inin 13.6.1990 tarihli, paket Tur hakk›ndaki Konsey direktifinden istifade edilmiﬂ ve mevzuat bu
Direktif paralelinde haz›rlanm›ﬂt›r.
III. ZORUNLU S‹GORTA
1) Zorunlu Sigortan›n Nedeni
Yasa koyucu, Tüketici Koruma Mevzuat›ndaki sigortan›n, zorunlu olmay›p ihtiyari, tavsiye
mahiyetinde olmas›n› tüketicinin korunmas›
için yeterli görmemiﬂtir. Esasen, tüketici isterse
bu sigortay› yapt›rabilece¤ine göre, tüketici bir
anlamda kendi iste¤i ile koruma sa¤lamakta,
seyahat acentesinin mesleki faaliyeti sebebi ile
varsa tüketiciye verdi¤i zarar korumas›z kalmaktad›r.
Bu nedenle, yasa koyucu önce seyahat
acentelerinin, müﬂterileri ile biletlerini satacaklar› ulaﬂt›rma müesseselerine sunacaklar› hizmetler ve di¤er seyahat acenteli¤i iﬂlemlerinden do¤acak yükümlülüklerini yerine getirme
karﬂ›l›¤› al›nan teminat› art›rm›ﬂt›r. Kanunda yap›lan de¤iﬂiklikten önce (beﬂ YKR) gibi güncelli¤ini kaybetmiﬂ ve çok düﬂük kalan bu teminat› asgari beﬂ bin Yeni Türk Liras›; azami otuz bin
Yeni Türk Liras› aras›nda Bakanl›kça belirlenecek ﬂekilde yükseltmiﬂtir. Ancak, bu teminat›n
da düﬂük kald›¤› aç›kt›r.
Teminatlar›n güncellenmesinde birkaç bin

turiste hizmet veren seyahat acentelerinden
her turist bak›m›ndan do¤abilecek zarar› tazmine yeter teminat al›nmas›n›n maliyet bak›m›ndan seyahat acenteli¤i faaliyetini gerçekleﬂtirmeyi güçleﬂtirece¤i düﬂünülmüﬂ ve bu teminat yerine, seyahat acentelerince zorunlu sigorta sistemi getirilmiﬂtir. Ne var ki bu sistemin,
bugünkü düzenleme ile ne derece yürütülebilece¤i tart›ﬂmal›d›r.
Kan›m›zca, seyahat acentelerinden her birinin binlerce kiﬂiye hizmet taahhüdünde bulundu¤u göz önüne al›n›rsa, acentelerin taahhütlerini gere¤i gibi yerine getirmemeleri veya getirememelerinden do¤an zarar›n yaln›z sigortaya yüklenilmesi, acentenin sorumlulu¤unun
dikkate al›nmamas›, aﬂa¤›da da belirtilece¤i
gibi, sigorta uygulamas›n› at›l k›lacak sonuçlar
verebilecektir.
2) Zorunlu Sigortan›n Kapsam›
5571 say›l› de¤iﬂiklik kanununun 7nci maddesi ile 1618 say›l› seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birli¤i kanununun 12nci maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde hükmüne göre;
“Seyahat acenteleri, Türkiye’de sat›lan paket turlarda:
a) Düzenledikleri paket tur kapsam›ndaki;
müﬂteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentenin iflas› da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veyahut taahhüt edilen ﬂekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklar›n› sigorta ettirmek zorundad›r. Bu
durumda sigortac›n›n sorumlulu¤u en az paket
tur bedeli kadar olmal›d›r. Müﬂteri, sigorta kapsam›ndaki zarar›n› do¤rudan do¤ruya sigorta
ﬂirketinden talep edebilir.
Seyahat ve sigorta ﬂirketleri, sigorta sözleﬂmelerini yapt›klar› andan itibaren beﬂ iﬂ günü
içerisinde sözleﬂmenin bir örne¤ini Bakanl›¤a
göndermekle yükümlüdürler. Sözleﬂmenin sürecinden önce sona ermesi halinde bu durum
ayn› süre içerisinde seyahat acenteleri ve sigorta ﬂirketleri taraf›ndan Bakanl›¤a bildirilir.
‹lgili branﬂta ruhsat› bulunan sigorta ﬂirketlerinin paket tur sigortas› yapmalar› zorunludur.
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Hazine Müsteﬂarl›¤› gerekli durumlarda sigorta
primlerini belirlemeye yetkilidir.
b) Paket tur sözleﬂmesi düzenlenirken müﬂteriye:
1) Müﬂterinin kaza ve hastal›k halinde ç›k›ﬂ
noktas›na dönüﬂ masraflar›n›,
2) Her türlü kazadan do¤an zarar›n› ve tedavi masraflar›n›,
poliçe limiti kadar karﬂ›layacak ﬂekilde sigorta ettirilebilece¤ini bildirmekle yükümlüdürler.
3) Sigorta bedeli ve di¤er de¤erlendirmeler:
Yukar›da (1) no’lu k›s›mda da belirtildi¤i gibi
“Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Mevzuatla
getirilen; tüketici taraf›ndan iptal masraflar›n›
ya da kaza veya hastal›k halinde ülkesine geri gönderilmede dahil olmak üzere yard›m
masraflar›n› teminat alt›na alacak sigortan›n,
iste¤e ba¤l› olmas› ve tavsiye mahiyetinde yap›lmas›n›n tüketiciyi tam anlam› ile korumad›¤›na; bu çerçevede, an›lan kanunda yer alan
50.000TL (5 YKR) teminat›n güncelli¤ini yitirdi¤i-
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ne; ancak teminatlar›n güncellenmesinin maliyet bak›m›ndan seyahat acenteli¤i faaliyetini
güçleﬂtirece¤ine de¤inen yasa koyucu “Bu
durumda, teminat yerine, seyahat acentelerince zorunlu sigorta sisteminin getirilmesini”
öngörmüﬂtür.
Gerekçeye göre, madde ile turistlere, taahhüt edilen hizmetin verilmesi, kaza ve hastal›k
halinde ülkelerine göre dönme masraflar›, kaza halinde kazadan do¤an zararlar›n›n her biri ayr› ayr› paket tur bedeli kadar, toplamda
paket tur bedelinin üç kat› kadar sigortalanmalar› ve ayr›ca kazadan do¤an tedavi masraflar›n›n tamam› için sigortalanmalar› amaçlanm›ﬂt›r” denilmiﬂtir.
Madde hükümlerinin de¤erlendirilmesinde
aﬂa¤›daki hususlar dikkatimizi çekmiﬂtir.
- Yürürlü¤e konulan 12nci madde, kanunun
TBMM’ne sevk edilen metnine nazaran de¤iﬂik
bir ﬂekilde kabul edilmiﬂtir. ‹lk metinde sorumlulu¤un “paket tur bedeli kadar” olmas› öngörülürken, madde hükmünde “en az paket tur bede-

li kadar” denilmek suretiyle sorumluluk ucu aç›k bir
hale getirilmiﬂtir. Aﬂa¤›da
da de¤inilece¤i gibi, esasen reasürör aç›s›ndan limitli teminat al›nan bu sigortay› da, sorumlulu¤a
bu derece aç›k bir kuvertürle istenme olana¤› tan›nmas› ve sigortay› yapma zorunlulu¤unu, bir
baﬂka ifade ile, sigortan›n
ﬂirketlerce
yap›lmas›n›
güçleﬂtirmiﬂtir.
Zira, 12nci maddenin
(a) f›kras›n›n üçüncü paragraf›ndan “ilgili branﬂta ruhsat› bulunan sigorta ﬂirketlerinin paket tur
sigortas› yapmalar› zorunludur” denilmiﬂtir. Bir seyahat acentesinin 200 bin kiﬂiye, tur baﬂ›na 500
dolardan paket tur satmas› halinde, sigorta ﬂirketinin en az 100 milyon dolar teminat vermesi
halinde reasürans bulmas› zorlu¤u aç›kt›r.
Her bir olayda veya paket turda azami sorumlulu¤un belirlenmesi, bunun üstünde miktar›n acente teminat› veya sa¤lanacak banka
teminat› ile karﬂ›lanmas› gibi taahhütlerin teminat al›nmas› yollar›n›n seçilmesi, sigorta ﬂirketlerini rahatlatacakt›r.
- 12nci madde ile getirilen hükümde “en az
paket tur bedeli kadar”, acentenin iflas› da
dahil, müﬂteriye taahhüt edilen hizmetlerin herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt
edilen ﬂekilde verilmemesi hallerinde do¤an sigortac›n›n sorumlulu¤unda mutlak bir ifade
kullan›lm›ﬂt›r. Paket tur sözleﬂmesinin ifa edilememesinde mücbir sebep, beklenilmeyen hal
veya müﬂterinin kusuru gibi hizmetin ifas›n› veya gere¤i gibi yap›lmamas›n› engelleyen hususlara iliﬂkin bir hüküm sevk edilmemiﬂtir.
- Avrupa Birli¤i Direktifinde ve ülkeler mevzuat›nda seyahat acentesinin sorumlulu¤unda
ana prensip; tüketiciye karﬂ› yüklenilen taahhüdün verilmemesi veya taahhüt edildi¤i ﬂekilde
verilmemesidir.
Bunun yan›nda, Avrupa Birli¤i direktifinin 7nci
maddesine göre, seyahat acentesi veya organizatörün, mali yetersizli¤i veya iflas› halinde
al›nan bedellerin iadesini ve müﬂterinin geri

dönüﬂünü karﬂ›layan yeterli garantileri sa¤lam›ﬂ
olmalar› ve bunu sözleﬂmede belirtmeleri gerekmektedir.
- Direktifte, bu konuda
sigorta deyimi kullan›lmam›ﬂt›r. Ancak, direktifin
4üncü maddenin 1/b/IV
f›kras›nda müﬂteri bilgilendirilirken, tüketicinin
sözleﬂmeyi iptal etmesi
halinde iptal masraflar›n›
veya kaza veya hastal›k
halinde geri gönderilme
masraflar›n› da kapsayan iste¤e ba¤l› bir sigorta sözleﬂmesi yap›labilece¤ine iliﬂkin bilgi verilmesi öngörülmüﬂtür.
- Direktifin 5inci maddesine göre de Devlet
seyahat acentesi ve organizatörün sorumlulu¤unu karﬂ›layacak tedbirleri alacakt›r.
4) D›ﬂ ülkelerdeki uygulamalara ve farkl›l›klara gelince:
Avrupa Birli¤inin 90/314 say›l› Direktifi, birli¤e
dahil ülkelerin mevzuat›nda, kanun veya di¤eri yasal düzenlemeler ﬂeklinde yer alm›ﬂ ve direktif hükümleri çerçevesinde seyahat acenteleri veya tur düzenleyenlerin sorumluluklar› belirtilmiﬂtir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, seyahat acenteleri
için belli bir sermayenin olmad›¤›, istenilen asgari sermayenin ülkeler aras›nda farkl›l›k gösterdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Almanya’da bu tür turistik teﬂebbüsler için asgari bir sermaye öngörülmemiﬂtir. Bu sermaye Yunanistan’da 11830
euro, Portekiz’de ise acente ve distribütörler
için 99700 euro; ‹spanya’da seyahat acenteleri için minimum 60.000 euro’dur.
Buna mukabil Direktifin 7nci maddesi uyar›nca istenilen mali teminatlar gene ülkelere göre
de¤iﬂik olmakla beraber, 4 milyon euro kadar
ç›kabilmektedir. Avusturya’da banka garantisi
veya sigorta istenilmekte; Danimarka’da iﬂ
hacmine göre eseli garanti aranmakta ve plafon 4 milyon euro’ya ulaﬂabilmektedir.
‹sviçre’de, Danimarka’da ve ‹talya’da bu
konuda özellikle iflas ve ödeme güçlü¤ünün
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yetersizli¤i halinde, garanti fonu devreye girmektedir. Yunanistan’da, ülkemizde oldu¤u gibi sigortan›n zorunlu olmas› öngörülmüﬂtür.
IV) FARKLILIKLAR, SORUNLAR VE SONUÇ
Seyahat Acenteleri Birli¤i Kanununun 12nci
maddesi ile getirilen zorunlu sigortan›n, Avrupa Direktifi ve buna uygun uygulamalarla
olan farkl›l›¤› ve do¤abilecek sorunlara iliﬂkin
görüﬂlerimiz ana hatlar› ile aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir. ﬁöyle ki;
1) Seyahat Acenteleri Birli¤i Kanununun
12nci maddesinde, seyahat acentelerinin paket turlarda taahhüt ettikleri hizmetlerin herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt
edilen ﬂekilde verilmemesi halinde, müﬂteri sigorta kapsam›ndaki zarar›n› do¤rudan do¤ruya sigorta ﬂirketinden talep edebilecektir. Oysa, Avrupa Birli¤i Direktifinde ve buna uygun
olarak düzenlenen ülkeler iç mevzuat› ve uygulamalar›nda ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca yürürlü¤e konulmuﬂ olan Paket Tur Sözleﬂmeleri Uygulama Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelikte; seyahat acentesinin paket turun devam etmesi için tüketiciye (müﬂteriye)
ilave maliyet getirmeyen alternatif seyahat
düzenlemeleri yapmas›na olanak verilmiﬂtir.
Müﬂteriye önerilen bu düzenlemeler ile seyahat sözleﬂmesindeki düzenlemeler aras›nda
sunulan hizmetler aç›s›ndan fark varsa, seyahat acentesi ayr›ca bu fark› tazmin edecektir.
12nci madde de bu husus öngörülmemiﬂ ve
do¤rudan do¤ruya sigorta ﬂirketinden zarar›
talep hakk› tan›nm›ﬂt›r. Bu durum, sigorta ﬂirketini müﬂkül duruma sokacak; bir anlamda, sigorta ﬂirketinden hüsnüniyet esaslar›na uygun
düﬂmeyen talepde bulunmaya yol açacak,
ﬂirketin risk yükünü yükseltecektir.
2) 12nci maddede sigortac›n›n en az paket
tur bedeli kadar sorumlu olmas› hükmü getirilmiﬂtir. Bu hükümle ucu aç›k bir sigorta bedeli istenmesi ve saptanmas›na yol aç›lmaktad›r.
Oysa seyahat acentesinin ana sorumlulu¤u,
pakete ba¤l› hizmetlerin ifa edilememesi ve
baz› hallerde gidiﬂ dönüﬂ masraflar›n› içermektedir. Baz› ülkelerde (‹sviçre gibi) maddi zararlar paket bedelinin en fazla iki mislidir. Nitekim
söz konusu madde, TBMM’ne de sevk edilirken
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toplamda paket tur bedelinin üç kat› kadar sigortalanma öngörülmüﬂ idi. Oysa, bugünkü
hali ile madde hükmü, sigorta ﬂirketlerinin çok
büyük teminatlar vermesine neden olacak,
bu durum reasürans bulmay› zorlaﬂt›racakt›r.
3) 12nci madde seyahat acentelerini;
“Paket tur sözleﬂmesi düzenlenirken müﬂteriye
a) Müﬂterinin kaza ve hastal›k halinde ç›k›ﬂ
noktas›na dönüﬂ masraflar›n›,
b) Her türlü kazadan do¤an zarar›n› ve tedavi masraflar›n›
Poliçe limiti kadar karﬂ›layacak ﬂekilde sigorta ettirilebilece¤ini bildirmekle yükümlü tutmuﬂtur.
Madde bu hali ile ileride ihtilaflar do¤uracakt›r.
Avrupa Birli¤i Direktifinde ve uygulamalarda
kaza veya hastal›k halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yard›m masraflar›n›
içeren sigorta, müﬂterinin iste¤ine ba¤l›d›r.
Kanun hükmü ise bunu zorunlu hale getirmiﬂtir.
Madde hükmündeki “sigorta ettirebilece¤i”
ifadesi çok kiﬂiye sigortan›n ihtiyari oldu¤u kan›s›n› verdirmektedir. Oysa, 12nci maddenin
yukar›da da belirtti¤imiz aç›k gerekçesi bu teminatlar›n zorunlu sigorta içinde oldu¤unu
göstermektedir. Bunun bir baﬂka kan›t› da
madde hükmüdür, maddenin son ibaresindeki bu “poliçe limiti kadar” ifadesidir, sorumlulu¤un s›n›r›n› k›s›tlam›ﬂt›r. ‹htiyari sigortada, sigorta
teminat›n›n hudutu sigortay› yapt›rmak isteyenin iste¤ine ba¤l›d›r ve Kanunen tahdit edilmesi düﬂünülemez.
4) Di¤er yandan, yukar›da de¤inilen hükümdeki kaza ve hastal›¤›n tan›mlar›na; içeri¤inin belirlenmesine ve hangi hallerde olmuﬂ
say›laca¤›na; özellikle sigortac›n›n her halükarda sorumlu olup olmayaca¤›n›n, bir anlamda
da, kusurun araﬂt›r›l›p araﬂt›r›lmayaca¤›n›n bilinmesine ihtiyaç vard›r. Yasada, müﬂterinin kusuru, mücbir sebep, beklenilmeyen hal gibi sorumlulu¤u teminat d›ﬂ› b›rakacak veya azaltacak hallere de¤inilmemiﬂtir. Mutlak bir sorumlulu¤un düﬂünülmemesi laz›md›r. Avrupa Birli¤i
Direktifi ve ülkeler mevzuat› böyledir.
5) Di¤er yandan, Avrupa Birli¤i ve buna iliﬂkin uygulamalarda seyahat acentesinin iflas›

veya ödeme yetersizli¤i halinde müﬂterinin
ödemiﬂ oldu¤u ücretlerin ve ülkesine dönüﬂün
garanti edilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. 22nci
maddede, bu konularda aç›kl›k yoktur.
6) Baz› Avrupa Ülkelerinde (‹sviçre, ‹talya, Danimarka gibi), seyahat acentelerinin bir araya
gelmek suretiyle kurduklar› Garanti Fonlar›n›n finans kayna¤›, acentelerin kat›l›m paylar›ndan
oluﬂmaktad›r. Garanti Fonu, seyahat acentesinin sorumlulu¤unu karﬂ›layamamas› halinde
devreye girmekte; özellikle, seyahat acentesinin sözleﬂmeden sonraki dönemde, seyahatten
önce veya seyahat s›ras›nda; iflas›, taahhüdünü
yerine getirmede mali yetersizli¤i, aczi halinde
Fon gerekli ödemeleri yapmaktad›r.
Sonuç olarak; Seyahat Acenteleri Birli¤i Kanununun 12nci maddesi ile getirilen düzenleme, gerek kapsam, gerek anlam, gerekse uygulama aç›s›ndan bu konudaki Avrupa Birli¤i

Direktifi ve buna iliﬂkin uygulamalardan çok
farkl›d›r. Madde hükmünün düzenlemesinde
belirsiz ve kan›m›zca yanl›ﬂ hükümler mevcuttur
ve bu hali ile sorunlara neden olacakt›r.
Di¤er yandan reasürans aç›s›ndan ne derece teminat bulunaca¤› ﬂüphelidir.
Ayr›ca tüketiciyi koruma mevzuat› ile uyuﬂmayan hükümleri, ancak her iki mevzuat›n da
uygulanmas› zorunlulu¤u, konuyu karmaﬂ›k hale getirmektedir. Bu nedenlerle, 12nci madde
hükmünün yay›nland›¤› 13.1.2007 tarihinden 3
ay sonra, 13.4.2007 tarihinde yürürlü¤e girecek
zorunlu sigortaya iliﬂkin hükümlerin yeniden
gözden geçirilmesi ve söz konusu yasa hükmünde de¤iﬂikliklerin sa¤lanmas›; mümkün olmad›¤› takdirde, bu sigortaya iliﬂkin Genel ﬁartlar› haz›rlayacak Hazine Müsteﬂarl›¤›nca, Genel ﬁartlarla konuya iﬂlerlik ve aç›kl›k kazand›r›lmas›n›n gerekti¤i görüﬂündeyiz. ■
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HAZ‹NE MÜSTEﬁARLI⁄I S‹GORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

Sigorta sözleﬂmelerinde
bilgilendirmeye
iliﬂkin yönetmelik
NEDEN ‹HT‹YAÇ DUYULDU?
Karmaﬂ›k matematiksel teknikler ve kapsaml› hukuki altyap›ya sahip özel sigortac›l›k
uygulamalar›n›n, bu meslek d›ﬂ›nda yer alan
kiﬂilerce yeterince anlaﬂ›lamamas› ve özellikle
sözleﬂmenin kurulmas› safhas›nda sigorta ettirenin yeterli bilgiye sahip olmamas› önemli bir
sorun teﬂkil etmektedir.
Sigortac›l›kta birçok farkl› branﬂ olmas› ve
sözleﬂmede verilen teminatlar›n kapsam›n›n
ürünler, hatta ﬂirketler aras›nda farkl›l›k göstermesi, sigorta sözleﬂmesi hakk›nda tam anlam›yla bilgi sahibi olmayan kiﬂilerin sigortaya
bak›ﬂ›n› olumsuz etkilemekte; bu durum toplumda sigortal›l›k bilincinin geliﬂmesine, sektörün gerçek potansiyelini kullanmas›na, dolay›s›yla hak etti¤i büyüme performans›n› yakalamas›na engel olmaktad›r.
‹ngiltere, Fransa ve Almanya baﬂta olmak
üzere baz› Avrupa Birli¤i ülkelerinde, sigortac›n›n, sigorta ettireni/sigortal›y› bilgilendirme yükümlülü¤üne iliﬂkin uygulamalar bulunmaktad›r. Türk Hukuk sisteminde ise sigortac›n›n bilgilendirme yükümlülü¤üne iliﬂkin normatif dayanak teﬂkil eden hükümler Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun ve Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunun çeﬂitli maddelerinde z›mni olarak yer almakla birlikte, sigortac›n›n bilgilendirmeye iliﬂkin yükümlülükleri ﬂu an yürürlükte bulunan 6762 say›l› Türk Ticaret Kanununda ve Sigorta Genel ﬁartlar›nda aç›kça
öngörülmemiﬂtir.
Bununla Birlikte, önümüzdeki dönemde yasalaﬂmas› beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu
Tasar›s›n›n “Ayd›nlatma Yükümlülü¤ü” alt baﬂl›kl› 1423 üncü maddesinde sigortac› ve yetkili acentesinin ayd›nlatma/bilgilendirme yü-
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kümlülü¤üne iliﬂkin aç›k hüküm bulunmakta;
kanun hükmü Hazine Müsteﬂarl›¤›na, özellikle
AB normlar›n› da dikkate alarak, sigortal›lar›
bilgilendirme konusunda düzenleme yapma
yetkisi vermektedir.
Özetlenen bu nedenlerle, sigortal›lar›n sözleﬂme kurulmadan önce sigortan›n kapsam›
ve uygulanmas›na iliﬂkin bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleﬂme süresince ortaya ç›kabilecek ve onu etkileyebilecek de¤iﬂiklik ve geliﬂmelerden haberdar edilebilmesini teminen
sigortac› taraf›ndan yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri düzenleyen “Sigorta Sözleﬂmelerinde Bilgilendirmeye ‹liﬂkin Yönetmelik”, 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu’nun
Ek 2 nci maddesine istinaden haz›rlanarak 28
Kas›m 2006 tarih ve 26360 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.
Yönetmeli¤in, poliçe bilgileri ve tazminat
iﬂlemlerinin durumuna iliﬂkin bilgilerle hayat sigortas› sözleﬂmeleri kapsam›ndaki güncel bilgiler ile hayat-d›ﬂ› sigortalarda poliçe bilgileri
ile tazminat ödemelerine iliﬂkin bilgilere internet ortam›nda ulaﬂ›labilmesini düzenleyen 13
üncü maddesinin dördüncü f›kras› hariç, 1
Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e girmesi öngörülmüﬂtür.
B‹LG‹LEND‹RME FORMLARI
Yönetmelikle getirilen ilk yükümlülük, sözleﬂme kurulmadan önceki müzakere safhas›nda
sigorta ﬂirketi ve/veya yetkili acentesi taraf›ndan, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat
sa¤layacak di¤er kiﬂilere sözleﬂmeye iliﬂkin
gerekli bilgilerin sözlü ve yaz›l› olarak sa¤lanmas›d›r. Bu çerçevede yap›lacak ﬂifahi bilgilendirmenin yan›s›ra, sözleﬂmeye taraf olmak

isteyen kiﬂilere 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren, sigortac› taraf›ndan bir “Bilgilendirme Formu” verilmesi öngörülmüﬂtür.
Farkl› sigorta türleri için ayr› ayr› haz›rlanacak formlar›n ﬂekil ve içeri¤ini Hazine Müsteﬂarl›¤› belirlemektedir. ﬁirketler, form üzerinde
boﬂ b›rak›lan alanlar› gerçe¤e ve tespit edilen
biçime sad›k kalarak dolduracakt›r. Formlar›n
bas›m ve acentelere da¤›t›m iﬂleri de sigorta
ﬂirketleri ile TTK ve özel sigortac›l›k mevzuat›
kapsam›nda risk üstlenen di¤er kurum ve kuruluﬂlar taraf›ndan yap›lacakt›r.
Hazine Müsteﬂarl›¤›nca ilk aﬂamada, mal sigortalar› kapsam›ndaki sigorta sözleﬂmelerinde
kullan›lacak taslak bir form haz›rlanm›ﬂ ve 15
Ocak 2007 tarih ve 2007/1 say›l› sektör duyurusu ile gerekli haz›rl›klar›n yap›labilmesini teminen
sigorta ﬂirketlerinin kullan›m›na sunulmuﬂtur.
Söz konusu form, Cam K›r›lmas›na Karﬂ› Sigortada, Elektronik Cihaz Sigortalar›nda, Emtea Nakliyat Sigortalar›nda, H›rs›zl›k Sigortas›nda, Hayvan Hayat Sigortas›nda, ‹nﬂaat Sigortalar›nda, Kümes Hayvanlar› Hayat Sigortas›nda, Kara Taﬂ›tlar› Kasko Sigortas›nda, Makina
K›r›lmas› Sigortas›nda, K›ymet Nakliyat Sigortas›nda, Montaj Sigortalar›nda, Sera Sigortas›nda, Yang›n Sigortas›nda, Yang›na Ba¤l› Kar
Kayb› Sigortas›nda ve Tekne Sigortalar›nda
kullan›lacakt›r. Devlet Destekli Tar›m Sigortalar› ile Zorunlu Deprem Sigortas› için bu formun
kullan›lmas› zorunlu de¤ildir. Hayat, sa¤l›k ve
sorumluluk sigortalar› baﬂta olmak üzere di¤er
sigorta türleri kapsam›ndaki sözleﬂmelerde
kullan›lacak formlara iliﬂkin çal›ﬂmalar halihaz›rda devam etmektedir.
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yönetmelikle ikinci olarak, sigorta sözleﬂmesinin devam etti¤i dönemde sigortac›n›n bilgilendirmeye iliﬂkin genel yükümlülükleri düzenlenmiﬂtir.
Bu çerçevede sigortac›n›n, sözleﬂmeye konu sigortaya iliﬂkin mevzuatta meydana gelen
de¤iﬂiklikler baﬂta olmak üzere; iflâs veya tasfiyesini, ilgili branﬂlarda yap›lan ruhsat iptallerini,
tüm branﬂlarda sözleﬂme yapma yetkisinin kald›r›ld›¤›n› ve sözleﬂmenin devam› s›ras›nda ortaya ç›kabilecek, sigorta ettiren ile sözleﬂmeden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini do¤rudan etkileyebilecek nitelik-

teki her türlü de¤iﬂiklik ve geliﬂmeleri, sigorta ettirene veya sözleﬂmeden menfaat sa¤layacak
kiﬂilere, en geç on iﬂ günü içinde bildirmesi hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca, bu kapsamda yap›lacak bilgilendirmede kullan›lacak araç ve
yöntemler tespit edilmiﬂtir.
ﬁ‹KAYET B‹R‹M‹ KURULMASI
Sigorta ﬂirketlerine en az iki kiﬂiden oluﬂan
bir “ﬁikayet Birimi” kurma yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir. Söz konusu birim, sigorta ettiren veya sigorta sözleﬂmesinden menfaat sa¤layanlar
taraf›ndan yaz›l› veya elektronik iletiﬂim araçlar›yla yöneltilen sigortaya iliﬂkin ﬂikayetler ile
sözleﬂmeye ba¤l› olarak yap›lacak ödemeler
de dahil olmak üzere sözleﬂmeye iliﬂkin her
türlü bilgi talebini, baﬂvurunun kendisine ulaﬂmas›ndan itibaren on beﬂ iﬂ günü içinde cevapland›rmakla yükümlü olacakt›r.
KURUMSAL ‹NTERNET S‹TES‹
Son olarak, sigorta ﬂirketlerine kurumsal internet sitesi kurma zorunlulu¤u getirilmiﬂ ve
genel bilgilendirme misyonu ile uyumlu olarak
sitede yer alacak bilgi ve dökümanlar›n asgari ﬂekil ve içeri¤i tespit edilmiﬂtir.
Bu konuda getirilen belki de en önemli düzenleme, poliçe bilgileri ile tazminat iﬂlemlerine iliﬂkin güncel bilgilere internet ortam›nda
eriﬂimin sa¤lanmas›d›r. Bu çerçevede, sigorta
ﬂirketleri taraf›ndan kurulacak sisteme, sigortal›ya ait poliçe numaras›, hasar dosya numaras› veya di¤er kiﬂisel bilgiler kullan›larak giriﬂ
yap›labilecektir.
Buna benzer bir yükümlülük hayat sigortas›
ﬂirketleri için de getirilmiﬂtir. Hayat sigortas› sözleﬂmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen
primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata iliﬂkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar,
idari ve tahsil masraflar› ile di¤er giderler), varsa birikim ve kâr pay› tutar›na, kâr pay› oranlar›na, iﬂtira, ikraz ve tenzil de¤erlerine, ikraz
ve tenzildeki sözleﬂmelerin durumuna iliﬂkin
güncel bilgilere, internet üzerinden eriﬂilebilmesini teminen ﬂirketlerin gerekli sistemi kurmas› hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r.
Bu konuda belli bir teknik haz›rl›k süreci gerekti¤i gözönüne al›narak, uzaktan eriﬂime olanak
sa¤layan bu iki düzenlemenin 1 Aral›k 2007 tarihi itibar›yla yürürlü¤e girmesi öngörülmüﬂtür. ■
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MEVZUAT - SORUNLAR - YARGI KARARLARI

Kamu ‹hale
Mevzuat› ve sigorta
Av. Zihni METEZADE
TSRﬁB Yönetim Kurulu Müﬂaviri

ünümüzde yüksek risk taﬂ›yan kamu
emlak› ile ilgili ihalelerde ve büyük
projelerle yap›lan inﬂaatlarda, sigortaya
olan ihtiyaç aç›kt›r. Risklerin büyük olmas›
nedeni ile bu tür projelerin bir yüklenici taraf›ndan sigortalanmas› zordur. Riskin paylaﬂ›m›n› teminen çok kere sigorta ﬂirketleri bir
araya gelmekte ve “ortak giriﬂim” yolu ile
hizmeti paylaﬂmaktad›r.
Gerek uluslar aras› uygulamalarda, gerek
ülkemizde ortak giriﬂim, iﬂ ortakl›¤› ﬂeklinde
oldu¤u gibi konsorsiyum yolu ile de yap›lmaktad›r. Bu iki oluﬂum aras›ndaki fark iﬂ ortakl›¤›nda taraflar›n iﬂ sahibine karﬂ› müteselsil sorumlu olmalar›na karﬂ›n, konsorsiyumda taraflar›n her birinin taahhüt edilen
iﬂin belli bir kesiminden sorumlu olmas›d›r.
Sigortada kamu ihale mevzuat› muvacehesinde iﬂ ortakl›¤› ﬂeklindeki giriﬂimlerin getirdi¤i müteselsil mesuliyet tart›ﬂ›l›r olmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Di¤er yandan, sigorta kamu
ihale mevzuat›na tabi mi olmal›d›r? Bu yaz›m›zda bu iki konuya iliﬂkin görüﬂlerimiz, ana
hatlar› ile aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.

G

I- Kamu ‹hale Mevzuat›
Karﬂ›s›nda Sigorta
Türk Ticaret Kanununa göre sigorta, sigortac›n›n, bir prim karﬂ›l›¤›nda, di¤er bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini halele u¤ra-
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tan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde
tazminat vermesini sa¤layan bir sözleﬂmedir.
Sigorta sözleﬂmesinde en önemli olan unsurlardan biri, sigortal›n›n veya sigorta ettirenin ödeyece¤i ücret (prim)’dir.
Prim muhtelif unsurlardan oluﬂmaktad›r.
Bu unsurlar, tehlike pay› (riziko primi), istihsal
masraf pay›, umumi masraf pay›, kar pay›
ve emniyet marj›d›r. Bunlardan riziko primi,
hasar oran› ile ilgili olup, belirli bir devrede
oluﬂan hasar nispeti dikkate al›narak saptanmaktad›r.
Bu pay›n, primin ana unsurunu tespit etmesi nedeniyle, do¤ru saptanmas›; uygulaman›n genelinde de sigorta kuruluﬂlar› aras›nda bu hususta büyük bir fark olmamas›
gerekmektedir. ‹stihsal masraf pay›, komisyon, arac›l›k ve benzeri masraflar, prim geliri ile oranl› olup, bu pay›n Kamu otoritelerince saptanmam›ﬂ olmas› halinde ﬂirketler
aras›nda farkl› uygulanmas› mümkündür.
Sigortada fiyatland›r›lma, bu unsurlar dikkate al›narak yap›lmakta; halen uygulanan
mevzuatta, serbest tarife sistemi yan›nda,
tasdik veya tanzim sistemleri uygulanabilmektedir. Nitekim, 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanununun 26’nc› maddesine göre
hayat sigortalar› ve süresi bir y›l› aﬂan sa¤l›k
sigortalar› ile zorunlu sigortalar d›ﬂ›nda kalan sigorta sözleﬂmelerinde uygulanacak
tarifeler sigorta ﬂirketi taraf›ndan serbestçe
belirlenmektedir.
Örne¤in, 2918 Karayollar› Trafik Kanunu
ile Karayolu Taﬂ›ma Kanununun öngördü¤ü
Mali Sorumluluk Sigortalar›nda oldu¤u gibi,

Sigorta al›mlar›
di¤er hizmet
al›mlar›ndan gerek
sigorta tekni¤i,
gerek kendine has
mevzuat› itibariyle
farkl› olup, Kamu
‹hale Kanununun
öngördü¤ü
uygulama; bu
bak›mdan istenilen
sonucu sa¤lamaktan
uzak kalmakta,
sigorta
sektörü üzerindeki
gözetim ve denetimi
sarsmaktad›r.
sigortal›lar›n primleri ile bunlar›n tarife ve talimatlar› Bakanl›kça tespit olunmaktad›r. Hayat sigortas› ile süresi bir y›l› aﬂan sa¤l›k sigortas› tarifeleri, prim, formül ve cetvellerinin
uygulamaya konulabilmesi Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n onay›na ba¤l› bulunmaktad›r.
Kamu ‹hale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde, sigorta, “hizmet” tan›m› içinde yer alm›ﬂ ve kanunun kapsam›na dahil edilmiﬂtir.
Oysa, yukar›da belirtti¤imiz hükümler sigortan›n fiyatland›rma aç›s›ndan tam anlam›
ile serbest bir hizmet olmad›¤›n›; yasal hükümlere ve teknik esaslara ba¤l› oldu¤unu
göstermektedir. Bundan amaç, sigortal›lar›n
ve piyasan›n baﬂ› boﬂ denilebilecek bir serbesti içinde, rekabet düzenini bozacak;

haks›z rekabete mahal verecek fiyat uygulamas›nda bulunulmas›n›n ve rekabet serbestisinin istismar edilmesinin önlenmesidir.
Aksi takdirde, bu tür bir istismar, sigorta sözleﬂmelerinden do¤an hak ve alacaklar› karﬂ›l›kl› tehlikeye düﬂürecek, ﬂirketlerin mali
bünyelerinin zay›flamas›na neden olacak,
ﬂirketin tasfiyesine yol açabilecektir.
Bu nedenlerle, sigorta al›mlar› di¤er hizmet
al›mlar›ndan gerek sigorta tekni¤i, gerek
kendine has mevzuat› itibariyle farkl› olup,
Kamu ‹hale Kanununun öngördü¤ü uygulama; bu bak›mdan istenilen sonucu sa¤lamaktan uzak kalmakta, sigorta sektörü üzerindeki gözetim ve denetimi sarsmaktad›r.
Kamu ‹hale Kanununun 9’uncu maddesine göre, hizmet al›mlar›n›n ihalesi yap›lmadan önce ‹darece, “yaklaﬂ›k maliyeti” belirlenmelidir. Bu madde hükmünün, sigorta
tekni¤i gere¤i fiyatlar›n düzenlendi¤i sigortac›l›kta; özellikle, fiyatlar› önceden saptanm›ﬂ zorunlu sigortalarda, uygulama olana¤›
yoktur. Bu nedenle, ihale usulü, pazarl›k usulü gibi uygulanacak ihale usulleri, teklif veren isteklileri, özellikle, fiyatlar› saptanan sigortalarda kanuna ayk›r› hareket etmeye
zorlamakta ve bu durum karﬂ›s›nda, yasalara riayeti prensip edinmiﬂ sigorta ﬂirketleri
ihalelere kat›lmaktan kaç›nmaktad›rlar.
Zira, 7397 say›l› Kanununun, Karayollar›
Trafik Kanunu ve 4925 say›l› Karayolu Taﬂ›mac›l›k Kanununa göre yap›lan zorunlu sigortalarda oldu¤u gibi, saptanm›ﬂ fiyatlara
ayk›r› fiyat uygulanamayaca¤› konusundaki
48’inci maddesi hükmü; ihale Kanununun
uygulamas›na ters düﬂmektedir. Esasen, sigorta tekni¤ine göre hesaplanmas› gereken fiyatlar›n, ihaleye kat›lma düﬂüncesi ile
bu teknik d›ﬂ› hesaplamalarla uyuﬂmayan fiyatlarla teklif edilmesi, hem ihaleye kat›lanlar ve hem de ihaleyi yapanlar için olumsuz
sonuçlar verebilmektedir.
Önerimiz, ‹hale Kanununa tabi kuruluﬂlar›n, sigorta ihtiyaçlar›n›, ihale yapmadan ve
teminat al›nmaks›z›n “Do¤rudan Temin” su-
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retiyle sigorta ﬂirketlerinden sa¤lamas›d›r.
Bunun, ‹hale Kanununun 22’nci maddesinde yap›lacak bir de¤iﬂiklikle oluﬂabilece¤ini
düﬂünmekteyiz.
II. Kamu ‹hale Mevzuat›na Göre Ortak
Giriﬂimde Sigorta ve
Müteselsil Sorumluluk
Birden ziyade sigorta ﬂirketinin ortak giriﬂimleri ile sigorta ihalesine kat›lmalar› halinde durum nedir? Özellikle sigorta ﬂirketlerinin müﬂterek sigorta ﬂeklinde taahhütte bulunmalar›
halinde, reasürans da göz önünde bulundurularak sorumluluklar› ne olacakt›r? Konsorsiyum mümkün müdür? Her iki giriﬂimde sorumluluk nedir? gibi konularda tart›ﬂmalar ve dikkati çekmeyen hususlar göz önünde tutularak
aﬂa¤›da, Kamu ‹hale Mevzuat› karﬂ›s›nda durum ve görüﬂlerimiz belirtilmiﬂtir.
Kamu hukukuna tabi olan veya kamu
kayna¤› kullanan kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n yapacaklar› ihalelerdeki usul ve esaslar, 4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanununda belirlenmiﬂtir. 4735 say›l› Kamu ‹haleleri Sözleﬂme
Kanunu ile de 4734 say›l› Kanuna göre yap›lan ihalelere iliﬂkin sözleﬂmelerin düzenlenmesi ve uygulanmas›na iliﬂkin esas ve usuller
hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Tart›ﬂmalar›n, müﬂterek sigorta ﬂeklinde
kamu ihalesine kat›lan sigorta ﬂirketlerinin,
ihaleye iliﬂkin sözleﬂmeler ve taahhütlerde,
birbirlerinin taahhüdünden müﬂtereken ve
müteselsilen sorumlu tutulduklar›, bunun primi al›nmayan ve reasürans yolu ile devredilmeyen riskler karﬂ›s›nda, ﬂirketleri müﬂkül durumda b›rakt›¤›; uygulaman›n konsorsiyum
ﬂeklinde de¤il, iﬂ ortakl›¤› temelinde yürütüldü¤ü; sözleﬂmelerde müteselsil sorumlulu¤a
yer verildi¤i; konsorsiyum orta¤›n›n borçlar›n›n koordinatör orta¤a yüklenildi¤i gibi konularda odakland›¤› görülmüﬂtür.
A) Müteselsil sorumluluk ve konsorsiyum
Kamu ‹hale Kanununun “Ortak giriﬂimler”
baﬂl›kl› 14’üncü maddesinde “Birden fazla
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gerçek veya tüzel kiﬂinin ortak giriﬂim oluﬂturmak üzere suretiyle ihalelere teklif verebilecekleri; ihalenin ortak giriﬂim üzerinde kalmas› halinde, ortak giriﬂimi oluﬂturan gerçek
veya tüzel kiﬂilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müﬂtereken ve müteselsilen sorumlu olduklar›n›n belirtilmesi” gere¤i üzerinde durulmuﬂtur. Madde hükmü, Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na dair 30.7.2003
tarihli, 4964 say›l› kanunla aﬂa¤›daki ﬂekilde
de¤iﬂtirilmiﬂtir.
“Ortak giriﬂimler birden fazla gerçek veya
tüzel kiﬂi taraf›ndan iﬂ ortakl›¤› veya konsorsiyum olarak iki türlü oluﬂturulabilir. ‹ﬂ ortakl›¤› üyeleri, hak ve sorumluluklar›yla iﬂin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklar›n› ay›rarak iﬂin
kendi uzmanl›k alanlar›yla ilgili k›s›mlar›n›
yapmak üzere ortakl›k yaparlar. ‹ﬂ ortakl›¤›
her türlü ihaleye teklif verebilir.
Ancak idareler, iﬂin farkl› uzmanl›klar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumlar›n teklif verip veremeyece¤ini ihale doküman›nda belirtirler. ‹hale aﬂamas›nda ortak
giriﬂimden kendi aralar›nda bir iﬂ ortakl›¤›
veya konsorsiyum yapt›klar›na dair anlaﬂma
istenir. ‹ﬂ ortakl›¤› anlaﬂmalar›nda pilot ortak, konsorsiyum anlaﬂmalar›nda ise koordinatör ortak belirtilir. ‹halenin iﬂ ortakl›¤› veya
konsorsiyum üzerinde kalmas› halinde, sözleﬂme imzalanmadan önce noter tasdikli iﬂ
ortakl›¤› veya konsorsiyum sözleﬂmesinin verilmesi gerekir.
‹ﬂ ortakl›¤› anlaﬂma ve sözleﬂmesinde, iﬂ
ortakl›¤›n› oluﬂturan gerçek veya tüzel kiﬂilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müﬂtereken ve müteselsilen sorumlu olduklar›;
konsorsiyum anlaﬂma ve sözleﬂmesinde ise,
konsorsiyumu oluﬂturan gerçek veya tüzel
kiﬂilerin, iﬂin hangi k›sm›n taahhüt ettikleri ve
taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak arac›l›¤›yla aralar›ndaki koordinasyonu sa¤layacaklar› belirtilir.”
TTK’nun müﬂterek sigortaya iliﬂkin 1285’inci maddesinde ise “bir menfaat birden çok

Önerimiz, ‹hale
Kanununa tabi
kuruluﬂlar›n,
sigorta ihtiyaçlar›n›,
ihale yapmadan ve
teminat
al›nmaks›z›n
“Do¤rudan Temin”
suretiyle sigorta
ﬂirketlerinden
sa¤lamas›d›r.
Bunun, ‹hale
Kanununun 22’nci
maddesinde
yap›lacak bir
de¤iﬂiklikle
oluﬂabilece¤ini
düﬂünmekteyiz.
sigortac› taraf›ndan ayn› zamanda ve ayn›
rizikolara karﬂ› sigorta olundu¤u takdirde yap›lan müteaddit sigorta mukavelelerinin heyeti umumiyesi, ancak sigorta olunan menfaatin de¤erine kadar muteber tutulur. Bu
takdirde sigortac›lardan her biri sigorta bedellerinin toplam›na nazaran sigorta etti¤i
bedel nispetinde mesul olur” denilmiﬂtir.
Ancak, ayn› maddenin 2nci f›kras›nda
“Mukavelelere göre müteaddit sigortac›lar
müteselsilen mesul olduklar› takdirde sigorta
ettiren kimse u¤rad›¤› zarardan fazla para
istemeyece¤i gibi, sigortac›lardan her biri
yaln›z kendi mukavelesine göre ödemekle
mükellef oldu¤u bedele kadar mesul olur”
hükmünden sonra, “Bu halde ödemede bu-

lunan sigortac›n›n di¤er sigortac›lara karﬂ›
haiz oldu¤u rücu hakk›, sigortac›lar›n sigortal›ya mukavelelere göre ödemeye mecbur
olduklar› bedeller nispetindedir” hükmü ile
müteselsil sorumlulu¤a yer verilmiﬂtir.
Bu hükümden de anlaﬂ›laca¤› üzere, sigortac›lar aralar›nda müteselsil sorumluluk
esas› üzerinde anlaﬂm›ﬂ iseler, o zaman sigorta tazminat›n› ödeyen sigortac›, di¤er sigortac›lara, sigorta sözleﬂmesi ile sigortal›ya
ödemekle yükümlü olduklar› tazminat
oran›nda, ayr› ayr› rücu etme olana¤›na sahiptir.
Bu nedenle, gerek Kamu ‹hale Kanununun 14’üncü maddesi, gerek TTK 1285/2
maddesi muvacehesinde, iﬂ ortakl›¤› ﬂeklindeki ortak giriﬂimleri ile Kamu ‹halesine kat›lan sigortac›lar, müﬂterek ve müteselsil sorumlu olmaktad›rlar. Bu durum, sigorta ﬂirketlerinin önemle üzerinde durmalar› gereken ve mali yeterliliklerinin üstünde kendilerini ödeme zorunlulu¤una sürükleyen ve bazen reasürans teminat› sa¤layamayacaklar›
bir haldir.
ﬁirketlerin çok dikkatli ve basiretli davranmalar›nda, Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n da ﬂirketleri ödeme yetersizli¤i içine sürükleyebilecek
bu tür ihale iﬂlemlerinde üstlenilen teminatlar› yak›ndan takip etmesinde zaruret görmekteyiz.
Bu vesile ile ﬂu hususu da belirtelim ki, sigorta ﬂirketlerinin bu ﬂeklide müteselsil kefil
olmalar› Sigorta Murakabe Kanununun Aktif
Azalt›c› ‹ﬂlem yasa¤›na ayk›r› düﬂmemektedir. Zira an›lan kanunun 41’inci maddesi ile
getirilen, sigorta ﬂirketlerinin kefil olamama
yasa¤›, ﬂirketlerin kendi borçlar›ndan veya
sigorta iﬂlemlerinden do¤an kefaleti kapsamamaktad›r.
Di¤er yandan, Kamu ‹hale Sözleﬂmeleri
Kanununun 18’inci maddesi ile iﬂ ortakl›¤› giriﬂiminde pilot orta¤›n gerçek veya tüzel kiﬂi
olmas›na göre, iflas, a¤›r hastal›k tutukluluk,
özgürlü¤ü k›s›tlay›c› bir cezaya mahkumiyet
ve da¤›lma hallerinde veya pilot orta¤›n ölü-
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mü halinde sözleﬂme feshedilmekte, di¤er
ortaklar›n teklifi ile idarenin uygun görmesi
halinde, pilot orta¤›n sorumluluklar›, di¤er ortaklara yüklenilmekte; ayn› durumun pilot ortak d›ﬂ›ndakilerde olmas› halinde, di¤er ortaklar sorumlulu¤u üstlerine almaktad›r.
4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 14üncü maddesinde, 30.7.2003 tarihli, 4964 say›l› kanunla yap›lan de¤iﬂiklikle, ortak giriﬂimlerin konsorsiyum ﬂeklinde de oluﬂturabilece¤ine de¤inilerek, “konsorsiyum anlaﬂma
ve sözleﬂmesinde konsorsiyumu oluﬂturan
gerçek veya tüzel kiﬂilerin, iﬂin hangi k›sm›n›
taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak arac›l›¤›yla
aralar›ndaki koordinasyonu sa¤layacaklar›
belirtilir.” denmiﬂtir. Maddede, konsorsiyum
halinde koordinatör ortak veya konsorsiyum
üyelerinin müteselsil sorumlulu¤una iliﬂkin bir
hüküm yoktur.
Yarg›tay’›n muhtelif kararlar›nda konsorsiyum ortaklar› aras›nda Borçlar Kanununun
520 ve devam› maddelerinde düzenlenen
adi ﬂirket hükümlerinin cari oldu¤u, konsorsiyum protokolunda, konsorsiyumun iﬂin tümünden birlikte sorumlu olaca¤›na dair hüküm var ise birlikte sorumlu olunaca¤› belirtilmiﬂtir.
Müﬂterek sigorta ve konsorsiyum yolu ile
yap›lacak ortak giriﬂimlerin yüklenilen taahhüt bak›m›ndan farkl› olmalar›na ra¤men ilgili Yasan›n 14üncü maddesi ile her iki giriﬂime de olanak sa¤lanmaktad›r. Bu nedenle
farkl› branﬂlarda çal›ﬂan veya farkl› riskleri
üstlenmek suretiyle, özellikle daha fazla tercih edilen sigorta sahas›nda taahhüt alt›na
girilmesi suretiyle oluﬂacak konsorsiyum ﬂeklinde giriﬂimle, sigorta hizmeti ihalesinin al›nmas› mümkündür.
Kamu ‹hale Kanununa iliﬂkin Tip ‹dare ﬁartnamelerinde, ‹darelerin, konsorsiyumlar›n
ihaleye kat›lamayacaklar›n› öngörmeleri halinde “konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez”
hükmünü ekleyecekleri belirtilmiﬂtir. Konsorsiyumlar›n ihaleye kat›labilmelerini öngörme-
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leri halinde ise Aç›k ‹hale Usulu ile ‹hale Edilen Hizmet Al›mlar›nda Uygulanacak Tip ‹dari Sözleﬂmenin 17’nci maddesinde oldu¤u gibi, kat›lmaya olanak tan›nm›ﬂt›r.
Nitekim, 17’nci madde de 22.6.2005 tarihinde Resmi Gazetede yay›nlanan de¤iﬂiklikle “Birden fazla gerçek veya tüzel kiﬂi,
konsorsiyum oluﬂturmak suretiyle ihaleye
teklif verebilir. Konsorsiyum oluﬂturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluﬂturduklar›na dair koordinatör orta¤›n da belirtildi¤i konsorsiyum beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklard›r. Konsorsiyum beyanname ve sözleﬂmesinde

‹ﬂ ortakl›¤›
ﬂeklindeki ortak
giriﬂimleri ile Kamu
‹halesine kat›lan
sigortac›lar,
müﬂterek ve
müteselsil sorumlu
olmaktad›rlar.
Bu durum, sigorta
ﬂirketlerinin önemle
üzerinde durmalar›
gereken ve mali
yeterliliklerinin
üstünde kendilerini
ödeme
zorunlulu¤una
sürükleyen ve bazen
reasürans teminat›
sa¤layamayacaklar›
bir haldir.

konsorsiyumu oluﬂturan gerçek ve tüzel kiﬂilerin ihale doküman›nda iﬂin hangi k›sm›n›
taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak arac›l›¤›yla aralar›nda koordinasyon sa¤layacaklar› belirtilmelidir, hükmü eklenecektir” ﬂeklinde düzenleme yap›lm›ﬂt›r.
Ancak, Konsorsiyum yolunun tercihi tamamen ihaleyi verecek ‹darenin takdirindedir. Muhtemelen ‹dareler, müﬂterek ve müteselsil sorumluluk nedeniyle iﬂ ortakl›¤› yolu
ile ihalenin verilmesini daha teminatl› görmektedir. Sigortada uzmanl›k, branﬂ, riziko
ay›r›m› yap›larak konsorsiyum yolu ile de sigorta teminat›n›n verilebilece¤i yolunda,
‹darelerin ikna edilmesi ve bu yöntemin uygulanmas› için giriﬂimlerde bulunulmas›n›n
gerekti¤i görüﬂündeyiz.
B. Konsorsiyumlarda Sorumluluk
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Kamu ‹hale
Kanununu ve di¤er ilgili mevzuatta Konsorsiyum ﬂeklinde uygulamaya olanak tan›nm›ﬂ
olup, kan›m›zca bu halde, müﬂterek ve müteselsil sorumluluk söz konusu de¤ildir. Burada de¤inmek istedi¤imiz husus, kamu ihale
sözleﬂmesi Kanununun 18’inci maddesinde
yap›lan de¤iﬂiklikle oluﬂan uyumsuzluktur.
Nitekim, an›lan 18’inci maddede 4964 say›l› kanunla 30.7.2003 tarihinde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂ; ortak giriﬂimdeki pilot ortak yan›nda,
konsorsiyumlarda koordinatör orta¤›n olaca¤› belirtilmiﬂtir.
Madde hükmüne göre “pilot veya koordinatör orta¤›n gerçek veya tüzel kiﬂi olmas›na göre iflas, a¤›r hastal›k, tutukluluk, özgürlü¤ü k›s›tlay›c› bir cezaya mahkumiyet veya
da¤›lma veya ölüm hallerinde sözleﬂme feshedilecek; ancak di¤er ortaklar›n teklifi ve
idarenin uygun görmesi halinde, pilot veya
koordinatör orta¤›n yüklenmiﬂ oldu¤u sorumluluklar da üstlenilerek sözleﬂme devam
edebilecektir. Ayn› hallerin pilot veya koordinatör d›ﬂ›ndaki ortaklardan biri için olmas›
halinde ise di¤er ortaklar, iﬂin o orta¤a yük-

ledi¤i sorumluluklar› da üstlenerek taahhüdü yerine getireceklerdir.”
Madde hükmü ile pilot veya koordinatörün belirli hallerde (iflas dahil) sorumlulu¤u,
di¤er ortaklar›n istemesi ve idarenin uygun
görmesi halinde, di¤er ortaklarca üstlenilmektedir. Buna mukabil ayn› hallerin pilot
veya koordinatör d›ﬂ›ndakilerde oluﬂmas›
halinde, di¤er ortaklar›n o orta¤a yüklenilen
sorumlulu¤u üstlenerek taahhüdü yerine getirmeleri aranmaktad›r. Bu aç›dan Kamu
‹hale Kanununun yukar›da de¤inilen 14üncü maddesi ile ‹hale Sözleﬂmeleri Kanununun 18’inci maddesi hükümleri aras›nda bir
uyum yoktur.
Konsorsiyumda ortaklardan her birinin sorumlulu¤unun ba¤›ms›z oldu¤u; yapmay› taahhüt ettikleri k›s›mla s›n›rl› oldu¤u aç›kt›r. ‹ﬂ
ortakl›¤› ile konsorsiyum aras›ndaki en
önemli fark, iﬂ ortakl›¤›nda taraflar›n iﬂ sahibine karﬂ› müteselsil sorumlu olabilmelerine
mukabil, konsorsiyum da taraflar›n yaln›z taahhüt ettikleri k›s›mdan sorumlu olmalar›d›r.
Bu nedenle, Kamu ‹hale Sözleﬂmeleri Kanununun 18’inci maddesinde yer alan pilot veya koordinatör ortak d›ﬂ›ndaki ortaklardan
birinin ölümü, iflas›, a¤›r hastal›¤›, özgürlü¤ü
k›s›tlay›c› bir cezaya mahkum olmas› veya
da¤›lmas› hallerine inhisar eden ve bu hallerde “di¤er ortaklar›n, teminat dahil, iﬂin o
orta¤a yükledi¤i sorumluluklar› da üstlenerek taahhüdünü yerine getirecekleri yolundaki,” hükmün, konsorsiyumlar için, konsorsiyumun anlam›na uyum sa¤lamak üzere,
kald›r›lmas›n›n yerinde olaca¤›; bu suretle,
Kamu ‹hale Kanununun 14üncü maddesi ile
uygunluk sa¤lanaca¤› görüﬂündeyiz.
Ayr›ca, söz konusu 14’üncü maddedeki
konsorsiyumlar›n taahhütleri ile ilgili hükme,
konsorsiyumu oluﬂturan gerçek veya tüzel
kiﬂilerin yaln›z taahhüt ettikleri k›s›mla sorumlu olduklar›; bu taahhüt d›ﬂ›nda herhangi bir
ﬂekilde müteselsil ve müﬂterek sorumlu olmayacaklar› ﬂeklinde bir hüküm getirilmesinin faydal› olaca¤›n› düﬂünüyoruz. ■
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Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sema Bilgin ÖZYOL
TSEV E¤itim Birimi Yöneticisi
aradeniz Teknik Üniversitesi Vakf›kebir
Meslek Yüksekokulu (MYO) 11 Mart
2005’te kurulmuﬂ olan genç bir okul. Okulda, ‹ktisadi ve ‹dari Programlar Bölümü’ne ba¤l› Bankac›l›k ve Sigortac›l›k, Muhasebe ve ‹ﬂletme önlisans programlar›nda kay›tl› 263 ö¤renci e¤itim
görüyor. Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Program› ise
Muhasebe Program› ile birlikte Yüksekokulun kurucu programlar›ndan birisi olma özelli¤ini taﬂ›yor. TSRﬁB’nin E¤itim Seminerleri kapsam›nda 3
Kas›m 2006’da ziyaret etti¤i Vakf›kebir MYO,
2005-2006 E¤itim-Ö¤retim Y›l› Güz Yar›y›l›nda söz
konusu iki programa ald›¤› 50’ﬂer ö¤renci ile e¤itim ve ö¤retim sürecine dahil oldu. Okul 20062007 E¤itim-Ö¤retim Y›l› sonunda ilk mezunlar›n›
verecek.
Sigorta ve reasürans sektörünün son y›llarda yaﬂad›¤› h›zl› geliﬂimin yak›ndan takip edilmesinin sonucu olarak Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Program›,
Yüksekokulun kurucu bölümlerinden birisi olma
özelli¤i taﬂ›yor. Söz konusu sektörün h›zl› geliﬂiminin
yaratt›¤› istihdam büyümesine, y›lsonunda verilmeye baﬂlanacak mezunlar ile katk› sa¤lanmas› hedefleniyor.
Okul yönetimi, meslek hayat›na at›lacak olan
ö¤rencilerinin, kendilerinden sonra mezun olacak
di¤er ö¤renciler için de bir referans kayna¤› olmalar›n› bekliyor. Bu nedenle, Yüksekokul taraf›ndan
ö¤rencilerin kiﬂisel geliﬂimlerine katk› sa¤lamak
amac›yla “Profesyonellerden Seminerler” ad› verilen bir seminer dizisi organize ediliyor. Söz konusu etkinlik ile e¤itim ve ö¤retime devam edilen programlardan mezun olacak ö¤rencilerin potansiyel
olarak istihdam edilebilece¤i alanlarda yöneticilik
yapan uzmanlar ile iletiﬂim kurmalar›na olanak
sa¤lamak ve bu yolla ö¤rencileri piyasa konusunda ilk elden bilgilendirmek amaçlan›yor.
“Profesyonellerden Seminerler” dizisinin organizasyon sürecinde, s›k s›k mezunlar›n istihdam edilebilece¤i potansiyel sektörlerden uzmanlar ile görüﬂ
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Karadeniz Teknik Üniversitesi
Vakf›kebir Meslek Yüksekokulu
bünyesindeki Bankac›l›k ve
Sigortac›l›k Program›,
ö¤rencilerinin akademik
donan›mlar›n›n haricinde,
mezuniyet sonras› iﬂ
hayatlar›na yönelik çal›ﬂmalar
da yürütüyor. Bu kapsamda
düzenlenen “Profesyonellerden
Seminerler” dizisi ile
ö¤renciler, sektör temsilcileri
ile bir araya gelme f›rsat›n›
yakal›yor.
al›ﬂ veriﬂinde bulunuluyor ve bu ﬂekilde söz konusu
uzmanlar›n Yüksekokulu tan›malar› da sa¤lan›yor.
Gerek Yüksekokul’da seminer vermek üzere davet
edilen uzmanlarla gerekse de daha önce davet
edilmemiﬂ uzmanlarla iletiﬂim kurma çabalar›na
devam edilerek, bir uzmanlar portföyü oluﬂturulmas› hedefleniyor.
Böyle bir portföyün oluﬂturulmas›n› takiben, bu
portföyden seçilecek uzmanlar›n deste¤i ile ilgili
e¤itim-ö¤retim y›l›n›n son döneminde 5 gün süreli
olarak “Mesleki Geliﬂim Seminerleri” ad› verilecek
ve 10 oturum olarak dizayn edilecek bir e¤itim
program›na baﬂlanmas› amaçlan›yor.
Bu e¤itim program›na yaln›zca Yüksekokul ö¤rencilerinin de¤il, ayn› zamanda Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nin ilgili tüm programlar›nda e¤itime
devam eden ö¤rencilerinin de kat›l›m›n›n sa¤lanmas› öngörülüyor.
Ö⁄RENC‹LER SEKTÖRE YÖNLEND‹R‹L‹YOR
Vakf›kebir MYO geliﬂen teknoloji ile birlikte iﬂ
dünyas›n›n artan bir ﬂekilde ihtiyaç duydu¤u,
uluslararas› standartlarda mesleki bilgi ve beceriye sahip, mühendis ile iﬂçi aras›nda köprü kurabi-

tim-ö¤retim program›n› güncellemeyi, ö¤rencilerini, kendilerine ay›rt edici nitelik kazand›rabilecek kiﬂisel geliﬂim programlar›na yönlendirmek suretiyle,
mezunlar›n›n talep edilirli¤ini artt›rmay› amaçl›yor.
Ayr›ca, resmi kuruluﬂlar›n yan› s›ra Yüksekokul, kurulu oldu¤u yörede faaliyet gösteren sivil toplum
örgütleri ile de yak›n temas içerisinde bulunmay›,
yap›lacak olan sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif
rol almay›; bu ﬂekilde bölge vizyonunun ﬂekillendirilmesine de katk›lar sa¤lamay› amaçl›yor.
Müdürlü¤ünü Prof. Dr. Rahmi Yamak’›n yürüttü¤ü Yüksekokul’un e¤itim kadrosu lisansüstü ö¤renimlerini devam ettirerek, verilen e¤itimin dinamik
bir kimlik kazanmas›na da katk› sa¤l›yor. Böylelikle
derslerin içeri¤i de bilimsel geliﬂime uygun bir ﬂekilde sürekli güncelleniyor. Vakf›kebir MYO’nun 20052006 E¤itim-Ö¤retim Y›l›’na ait baz› performans
göstergeleri ise ﬂöyle s›ralan›yor;
lecek, üstün nitelikli ara elemanlar› yetiﬂtirmek
için gerekli ça¤daﬂ e¤itim ortam›n› sa¤lamay›
misyonu olarak benimsiyor.
Öte yandan, toplumun ihtiyaç duydu¤u; idealist, araﬂt›rmac›, sorgulay›c›, çözümleyici, de¤iﬂen
dünya koﬂullar›nda topluma liderlik yapabilecek,
özgün bilgi üreten ve bilgiyi paylaﬂarak toplumun
geliﬂim sürecine katk›da bulunabilecek bireyler yetiﬂtirmeyi hedefleniyor.
Bu kapsamda okul bir yandan ö¤rencilerini zorunlu stajlar› için istihdam vaat eden iﬂ alanlar›na
yönlendirirken, öte yandan sektör temsilcileri ile
do¤rudan iletiﬂim kurma yoluna giderek ö¤rencileri için staj ve burs imkanlar› da sa¤l›yor. Yüksekokul taraf›ndan staja gönderilen ö¤renciler ve ilgili
sektör temsilcileri ile görüﬂ al›ﬂ veriﬂinde bulunulmas› suretiyle de, ö¤rencilere olan talebin artt›r›labilmesi için gerekli çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Vakf›kebir MYO vizyonunu ise, geliﬂen ﬂartlara
uygun mesleki bilgi, beceri ve teknoloji kullan›m›na
haiz, bölgesel ve ulusal alanda talep edilir, analitik
düﬂünme ve problem çözme becerisine sahip nitelikte ara elemanlar› yetiﬂtiren; kurulu oldu¤u yörenin sosyal, kültürel ve ekonomik yap›s›n› kavrayabilmiﬂ, yörenin vizyonunun oluﬂturulmas› sürecinde
toplumun tüm kesimleri ile iﬂbirli¤i içerisinde etkin
bir ﬂekilde rol alan, yenilikçi, ça¤daﬂ ve yüzü gelece¤e dönük bir kurum olmak yönünde belirliyor.
Yüksekokul, mezunlar›n›n istihdam edilece¤i potansiyel sektörlerin yak›ndan izlenmesi suretiyle e¤i-

GÖSTERGE

DE⁄ER

Ö¤retim Eleman› Baﬂ›na
Düﬂen Ö¤renci Say›s›

43.8

Program Baﬂ›na Ortalama
Ders Say›s›

36.3

Program Baﬂ›na Ortalama
Ders Saati

120.3

Seçmeli Ders Oran›
Ö¤retim Eleman› Baﬂ›na
Düﬂen Toplam Yay›n ve
Bilimsel Faaliyetin Say›s›

%30.46

1.3

Ö¤retim Üyesi Baﬂ›na Düﬂen
DPT, TÜB‹TAK ve Di¤er Kamu
Finansl› Proje Say›s›

0.16

Topluma Katk› Amaçl›
Düzenlenen Bilimsel, Sosyal,
Kültürel Etkinlik Say›s›

4

Bilgisayar Laboratuar› Say›s›

1

Kütüphane Say›s›

1

KTÜ Vakf›kebir Meslek Yüksekokulu ‹letiﬂim Bilgileri:
Tel: 0462 841 73 62/63
Fax: 0462 841 73 64
e-posta: vkfmyo@ktu.edu.tr
web: www.ktu.edutr/yuksekokul/Vakfikebir
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18 Mart Üniversitesi
006-2007 E¤itim-Ö¤retim Döneminde ö¤rencilerine kap›lar›n› açan Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Bölümü, sektörde etkin olabilecek ara eleman yetiﬂtirmeyi hedefliyor.
Ekonomi ve teknolojideki h›zl› de¤iﬂimin beraberinde getirdi¤i küresel ekonomik yap›n›n, hizmet sektöründe at›l›mlar yapmaya zorlamas›
düﬂüncesinden hareketle aç›lan bölüm ile geliﬂmekte olan ekonomilerin olmazsa olmaz›
bankac›l›k ve sigortac›l›k sektöründe görev alacak, alan›nda e¤itim alm›ﬂ kiﬂilerin yetiﬂtirilmesi
amaçlan›yor. ‹ki y›ll›k bu programdan mezun
olan ö¤renciler bankalarda, sigorta ﬂirketlerinde ve di¤er finansal kuruluﬂlarda çal›ﬂma imkan›n› bulabiliyorlar.
Son y›llarda özellikle deprem olgusunun Türkiye’nin gündemine oturmas›ndan dolay› konut sigortac›l›¤› ve zorunlu deprem sigortalar›n›n önemi artarken, di¤er taraftan kamu sektörünün
ekonomiden çekilme hedefi do¤rultusunda, bireylerin zararlar›n› devletin ödemesi politikas›ndan vazgeçiliyor ve bu paralelde bireylerin kendi
oluﬂabilecek zararlar› için varl›klar›n› sigortalatma
oran› yükseliyor. Bunun sonucu olarak sigortac›l›¤›n önemi her geçen gün art›yor.
Öte yandan, son dönemlerde sabit sermaye
yat›r›mlar›n›n artmaya baﬂlamas›, bu yat›r›mlar›
destekleyecek mali sektörün de bu paralelde
büyüyecek olmas›yla, mali sektörün ihtiyaç duydu¤u ara iﬂgücü imkan›n› bu bölümlerin karﬂ›lamas› planlan›yor. Yeniden yap›lanmakta olan
bankac›l›k ve sigortac›l›k sektörünün en önemli ihtiyaçlar›ndan birisinin, nitelikli insan kayna¤› olmas›ndan hareketle Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Program›, finans sektörünün ihtiyac› olan nitelikli ara
insan gücünü yetiﬂtiriyor.

2

DE⁄‹ﬁ‹ME AYAK UYDURAN
Ö⁄RENC‹LER YET‹ﬁ‹YOR
Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Program›n›n amac›, finans ve sigortac›l›k sektöründeki h›zl› de¤iﬂimi yakalayabilen, bu alanda geliﬂtirilen yeni finans
enstrümanlar›, yeni bankac›l›k ve sigortac›l›k
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18 Mart Üniversitesi
Yenice MYO Bankac›l›k ve
Sigortac›l›k Bölümü, finans ve
sigortac›l›k sektöründeki h›zl›
de¤iﬂimi yakalayabilen,
problem çözen ve analitik
düﬂünme yetene¤ine sahip ara
eleman yetiﬂtirmeyi
hedefliyor. 2006-2007
E¤itim-Ö¤retim Döneminde
ö¤rencilerine kap›lar›n›
açan bölümün ö¤rencilerini
birçok imkan bekliyor.
ürünlerini, yeni finansal kurumlar› ve uygulama
tekniklerini bilen, özellikle finansman teknolojisini
yak›ndan tan›yan, düﬂünen, problem çözen ve
analitik düﬂünme yetene¤ine sahip ara eleman
yetiﬂtirilmesi olarak tan›mlan›yor.
Program›n içeri¤i, ö¤rencilerin finansal muhasebe, temel iletiﬂim becerileri, ticaret hukuku, genel bankac›l›k ve sigortac›l›k bilgileri, temel bankac›l›k ve sigortac›l›k hizmetleri, banka ve sigorta
muhasebesi, banka ve sigorta hukuku, temel kredi bilgileri, hizmet pazarlamas›, fon yönetimi, risk
yönetimi, müﬂteri iliﬂkileri yönetimi, bankac›l›kta
bilgisayar uygulamalar› konular›nda donan›m sahibi olmalar› do¤rultusunda yönetiliyor. Bu programda, günümüzün h›zl› de¤iﬂim gösteren iﬂletmelerinin ihtiyaç duydu¤u bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklar›n›n ve yeteneklerinin geliﬂtirilmesi temel hedef olarak benimseniyor.
1994–1995 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda, Teknik Programlar ile ‹ktisadi ve ‹dari Programlar Bölümü olmak üzere 2 programla e¤itim ö¤retime baﬂlayan Yenice Meslek Yüksekokulu, 2001 y›l›nda yeni
hizmet binas›na taﬂ›nd›. Yeni hizmet binas› toplam
iki binada 8 bin 400 metrekare kapal› alana olan
okulun yeni hizmet binalar›n›n yerleﬂim alan› ise

toplam 40 bin metrekare. Yeni hizmet binas› bir
üniversite biriminin her türlü ihtiyac›n› karﬂ›layabilecek büyüklük ve donan›ma sahip olarak
planlanan Yüksekokul’a 2002-2003 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda ‹ﬂletme bölümü, 2003-2004’te ‹dari
Programlar ‹ﬂletme ve Muhasebe bölümlerinin
ikinci ö¤retimleri eklendi. 2005-2006 ö¤retim y›l›nda aç›lan ve 2006-2007 e¤itim ö¤retim y›l›nda
ö¤renci al›m› yap›lan Bankac›l›k ve Sigortac›l›k
bölümüyle birlikte Yüksekokul 6 bölüme ulaﬂt›.
D‹KEY GEÇ‹ﬁ ‹MKANLARI
Bankac›l›k ve Sigortac›l›k Program› önlisans düzeyinde e¤itim veriyor. E¤itim dili resmi olarak Türkçe olan programa, 50 ö¤renci kay›t yapt›r›yor.
Ö¤rencilerin kay›t yapt›rabilmek için, Ö¤renci
Seçme ve Yerleﬂtirme s›nav›na (ÖSS) girmeleri zorunlulu¤u aranm›yor. Bankac›l›k ve Sigortac›l›k
program›na s›navs›z kay›t yapt›racak bir ö¤rencinin, Ticaret Lisesinden mezun olmas› gerekiyor.
Ö¤rencilerin programdan mezun olabilmeleri
için, genel not ortalamalar›n›n en az 02.00 olmas›
ve 40 iﬂgünü olan staj› tamamlam›ﬂ olmalar› ön
koﬂulu aran›yor. Bu bölümden mezun olan ö¤renciler için 2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Mevzuat›n›n
dikey geçiﬂ esaslar› uyar›nca e¤itime devam
edebilme olana¤› tan›n›yor. Geçiﬂ yap›labilecek
4 y›ll›k bölümler ise ﬂöyle s›ralan›yor:
Aktüerya, Bankac›l›k, Bankac›l›k ve Finans, Bankac›l›k ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, ‹ktisat, ‹ﬂletme, Sermaye Piyasas›, Sigortac›l›k, Sigortac›l›k ve Risk Yönetimi, Uluslararas› Finans, Uluslararas› ‹ﬂletmecilik, Uluslararas› Ticaret, Uluslararas›
Ticaret ve Finansman, Uluslararas› Ticaret ve ‹ﬂlet-

mecilik bölümlerine Dikey Geçiﬂ S›nav›’yla, Aç›k
Ö¤retim Fakültesi’nin ‹ﬂletme Bölümüne ise s›nav
gerekmeksizin devam ederek lisans ö¤renimi tamamlanabiliyor. Baﬂar›l› ö¤renciler, Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan kabul edilen yurt d›ﬂ›ndaki
seçkin üniversitelerin, baﬂta genel not ortalamas›
olmak üzere, öngördükleri k›staslar›n yerine getirilmesi durumunda iﬂletmecilik, uluslararas› finans,
yönetim, bankac›l›k, ve benzeri alanlarda lisans
e¤itimlerini tamamlayabilme ﬂans›na da sahip
bulunuyorlar.
Yüksekokul’un 2 y›ll›k programlar›n› tamamlayan ö¤rencilerden Dikey Geçiﬂ S›navlar›na
(DGS) kat›lanlar aras›nda da baﬂar› oran› yüksek.
2005 y›l› DGS’de Yüksekokul’un 9 ö¤rencisi, 2006
DGS’de ise 19 ö¤rencisi 4 y›ll›k fakültelere dikey
geçiﬂ hakk› kazand›.
Yüksekokul’da 7 adet amfi dizayn›nda derslik,
bilgisayar laboratuar›, yabanc› dil laboratuar›, 5
adet el sanatlar› atölyesi, 1 adet çizim atölyesi,
kantin, internet salonu, yemekhane, kafeterya,
128 kiﬂi kapasiteli konferans salonu, jimnastik
salonu, 3 bin kitapl›k kütüphane bulunuyor. Ayr›ca
47 adet bilgisayar›n bulundu¤u ve ö¤rencilerin
kullan›m›na aç›k olan bilgisayar laboratuarlar›ndaki tüm bilgisayarlarda internet ba¤lant›s› ve
pek çok yaz›l›m uygulamalar› da ö¤rencilerin kullan›m›na sunuluyor. ■
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksek Okulu ‹letiﬂim Bilgileri: Yenice/ÇANAKKALE
Posta Kodu: 17550
Tel: 0286 474 28 68 - 69
Fax: 0286 474 37 15
e-posta : yenicemyo@comu.edu.tr web adresi : http://yenice.comu.edu.tr
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S‹GORTA ‹STAT‹ST‹KLER‹

2005-2006
karﬂ›laﬂt›rmal› prim
üretimi ve
poliçe adetleri
Erdinç YURTSEVEN
TSRﬁB Genel Sekreter Yard›mc›s›
ergimizin bu say›s›nda, sigorta sektörü taraf›ndan üretilen primler, poliçe
adetleri ve 2006 y›l›nda üretilen primlerin
sat›ﬂ kanal› baz›nda da¤›l›m› ile ilgili istatistiki bilgilere yer verilmiﬂtir.
2005 ve 2006 y›llar› için karﬂ›laﬂt›rma yap›labilmesini teminen 2006 y›l› üretim rakamlar›
içerisine DASK ve Devlet Destekli Tar›m branﬂ›
dahil edilmemiﬂtir. 2006 y›l›nda DASK üretimi
206.109.720 YTL, Devlet Destekli Tar›m üretimi
ise 3.863.343 YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

D

I- Prim Üretimi
Tablo I’de 2005 ve 2006 y›llar› prim üretimlerini ana ve alt branﬂlar baz›nda karﬂ›laﬂt›rmal› olarak vermektedir.
Tablodan da görülece¤i üzere, sigorta
sektörünün prim üretiminde 2006 y›l›nda bir
önceki y›la %20,36’l›k bir art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
Hayat d›ﬂ› branﬂlarda gerçekleﬂen prim art›ﬂ› %22,01 olurken hayat branﬂ› prim üretimindeki büyüme %11,57 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Her iki branﬂta da enflasyonun üzerin-
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de bir büyüme kaydedilmiﬂtir.
Toplam üretim içerisinde hayat d›ﬂ› branﬂlar›n pay› %85,3, hayat branﬂ›n›n pay› ise
%14,7’dir.
Hayat d›ﬂ› branﬂlarda prim üretimi içerisinde en yüksek pay her iki y›lda da kaza
branﬂ›na aittir. 2006 y›l›nda bu branﬂ› s›ras›yla KMA, yang›n, sa¤l›k, mühendislik, nakliyat, ferdi kaza ve di¤er branﬂlar izlemektedir. Ana branﬂlar itibariyle prim üretiminde
bir önceki y›la göre çok fazla de¤iﬂkenlik
gösteren bir branﬂ mevcut de¤ildir. Genel
olarak sorumluluk sigortalar›nda ortalaman›n üzerinde bir art›ﬂ söz konusu olmuﬂtur.
II- Prim Üretiminin Sat›ﬂ
Kanal› Baz›nda Da¤›l›m›
Tablo II ve Tablo III’te prim üretiminin kaynaklar baz›nda da¤›l›m› yer almaktad›r. Bu
istatistiki çal›ﬂma Birlik nezdinde 2006 y›l›n›n
ikinci yar›s›ndan sonra baﬂlat›ld›¤›ndan bir
önceki y›l ile karﬂ›laﬂt›rmal› sonuçlar mevcut
de¤ildir. Tablo II’de tutar olarak da¤›l›m yer
al›rken Tablo III’te ise üretim kaynaklar›n›n
genel prim üretimi ile branﬂ üretimlerinin
yüzde kaçl›k bir bölümünü oluﬂturduklar›
yer almaktad›r.

TABLO I

ANA BRANﬁ

ALT BRANﬁ

Yang›n

Sivil
Ticari
S›nai
Yang›nToplam

Nakliyat

Emtea
K›ymet
Tekne
Nakliyat Toplam

KMA

Zorunlu Trafik
Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k
Motorlu Kara Taﬂ›t. Araç.
‹htiyari Mali Sorumluluk
K.Yolcu Taﬂ›ma Z. Koltuk
KMA Toplam

Kaza

‹ﬂveren Mali Sorumluluk
Üçüncü ﬁah›s Mali Sor.
Asansör Kaza Üçüncü ﬁah›s
Cam K›r›lmas›
H›rs›zl›k
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk
Tehlikeli Maddeler
Zorunlu Sorumluluk
Dogal Gaz Sorumluluk
Uçak Tekne
Uçak Mali Mesuliyet
Uçak Yolcu Kaza
Motorlu Kara Taﬂ›t. Araç.
‹htiyari Mali Sorumluluk
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk
Zorunlu Sertifika Mali Sor.
Motorlu Kara Taﬂ›tlar› Araç. Kasko
Kaza Toplam

Ferdi Kaza

Ferdi Kaza

Kredi

Kredi
‹hracat Kredi
Kredi Toplam

2006

Branﬂ/Dal
‹çindeki
Pay›

2005

Branﬂ/Dal
‹çindeki
Pay›

Büyüme %

250.344.224
616.746.891
514.874.241
1.381.965.356

18,1%
44,6%
37,3%
17,2%

1.136.330.142

17,3%

21,62%

269.012.871
1.359.254
64.754.741
338.649.064

79,4%
0,4%
19,1%
4,2%

234.580.452
1.206.103
54.843.927
290.630.482

80,7%
0,4%
18,9%
4,4%

14,68%
12,70%
18,07%
16,52%

1.321.626.703
6.304.474

90,8%
0,4%

1.179.324.002
4.254.987

90,8%
0,3%

12,07%
48,17%

106.269.702
20.569.380
1.454.770.260

7,3%
1,4%
18,1%

97.859.942
17.687.374
1.299.126.305

7,5%
1,4%
19,8%

8,59%
16,29%
11,98%

33.974.206
97.968.837
203.098
18.218.905
85.727.707
1.693.614

1,1%
3,2%
0,0%
0,6%
2,8%
0,1%

24.495.124
79.873.530
183.416
13.390.308
68.323.572
1.331.566

1,0%
3,3%
0,0%
0,6%
2,8%
0,1%

38,70%
22,65%
10,73%
36,06%
25,47%
27,19%

8.001.385
975.358
53.365.296
19.421.647
4.258.622

0,3%
0,0%
1,8%
0,6%
0,1%

6.333.359

26,34%

46.117.211
30.614.001
2.503.921

0,3%
0,0%
1,9%
1,3%
0,1%

15,72%
-36,56%
70,08%

122.727.035
2.003.814
11.716
2.598.722.031
3.047.273.272

4,0%
0,1%
0,0%
85,3%
38,0%

45.208.218
266.773
59.490
2.100.051.610
2.418.752.099

1,9%
0,0%
0,0%
86,8%
36,8%

171,47%
651,13%
-80,31%
23,75%
25,99%

307.912.423

3,8%

234.186.635

3,6%

31,48%

6.964.384
1.296.998
8.261.382

84,3%
15,7%
0,1%

4.489.004

0,1%

84,04%

24.076.294

0,3%

21.728.107

0,3%

10,81%

Hukuksal K.

Hukuksal Koruma

Mühendislik

Makine K›r›lmas›
Montaj
‹nﬂaat
Elektronik Cihaz
Mühendislik Toplam

178.509.797
42.065.141
106.563.741
98.459.048
425.597.727

41,9%
9,9%
25,0%
23,1%
5,3%

120.775.748
35.446.346
86.150.203
79.737.796
322.110.093

37,5%
11,0%
26,7%
24,8%
4,9%

47,80%
18,67%
23,70%
23,48%
32,13%

Tar›m

Dolu Sera
Hayvan Hayat
Kümes Hayvan Hayat
Tar›m Toplam

32.143.750
18.228.348
131.943
54.367.385

59,1%
33,5%
0,2%
0,7%

29.570.702
18.504.294
455.484
48.530.480

60,9%
38,1%
0,9%
0,7%

8,70%
-1,49%
-71,03%
12,03%

Sa¤l›k

Sa¤l›k
Seyahat Sa¤l›k
Sa¤l›k Toplam

968.076.284
10.829.219
978.905.503

98,9%
1,1%
12,2%

798.538.595

100,0%

21,23%

798.538.595

12,1%

22,59%

8.021.778.666
1.385.755.902
9.407.534.568

85,3%
14,7%
100,0%

6.574.421.941
1.242.065.425
7.816.487.366

84,1%
15,9%
100,0%

22,01%
11,57%
20,36%

TOPLAM HAYAT DIﬁI
HAYAT
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TABLO II

S‹GORTA ‹STAT‹ST‹KLER‹

Tüm ﬁirketlerin Yaz›lan Primlerinin Sat›ﬂ Kanal› Da¤›l›m› (YTL)
BRANﬁ
Merkez

Acente

Banka

Broker

Toplam

Yang›n

150.857.797

804.245.826

214.387.414

212.474.320

1.381.965.357

Nakliyat

41.973.366

221.029.821

24.492.935

51.152.941

338.649.064

KMA

31.225.344

1.377.408.427

22.451.911

23.684.577

1.454.770.259

Kaza

158.715.490

2.360.534.797

373.503.301

154.519.684

3.047.273.272

63.017.999

158.064.924

73.698.352

13.131.148

307.912.423

3.832.108

1.260.412

1.939.806

1.229.056

8.261.382

388.032

20.807.650

2.370.285

510.327

24.076.294

87.409.708

217.314.614

55.778.833

65.094.573

425.597.728

Tar›m

3.383.419

40.903.436

7.441.677

2.638.852

54.367.385

Sa¤l›k

246.074.145

415.192.806

81.966.677

235.671.876

978.905.503

TOPLAM HAYAT DIﬁI

786.877.409

5.616.762.714

858.031.190

760.107.353

8.021.778.666

HAYAT

335.393.807

459.009.787

578.506.528

12.845.780

1.385.755.902

1.122.271.216

6.075.772.501

1.436.537.718

772.953.133

9.407.534.568

Ferdi Kaza
Kredi
Hukuksal Koruma
Mühendislik

TABLO III

GENEL TOPLAM

Tüm ﬁirketlerin Yaz›lan Primlerinin Branﬂ ve Sat›ﬂ Kanal› Paylar› (%)
BRANﬁ
Merkez

Acente

Banka

Broker

Toplam

Yang›n

10,92%

58,20%

15,51%

15,37%

100,00%

Nakliyat

12,39%

65,27%

7,23%

15,11%

100,00%

KMA

2,15%

94,68%

1,54%

1,63%

100,00%

Kaza

5,21%

77,46%

12,26%

5,07%

100,00%

Ferdi Kaza

46,39%

2,81%

8,59%

1,73%

100,00%

Kredi

46,39%

15,26%

23,48%

14,88%

100,00%

1,61%

86,42%

9,84%

2,12%

100,00%

20,54%

51,06%

13,11%

15,29%

100,00%

Tar›m

6,22%

75,24%

13,69%

4,85%

100,00%

Sa¤l›k

25,14%

42,41%

8,37%

24,08%

100,00%

9,81%

70,02%

10,70%

9,48%

100,00%

HAYAT

24,20%

33,12%

41,75%

0,93%

100,00%

GENEL TOPLAM

11,93%

64,58%

15,27%

8,22%

100,00%

Hukuksal Koruma
Mühendislik

TOPLAM HAYAT DIﬁI
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Yukar›daki tablolardan da görülece¤i üzere, elemater branﬂlarda en fazla üretim %70 ile acenteler
taraf›ndan sa¤lanmakta iken bu kayna¤› dengeli
bir da¤›l›mla banka, merkez ve brokerlar takip etmektedir. Ferdi kaza ve kredi branﬂlar›nda merkezden yap›lan üretim di¤er kaynaklara göre çok daha fazlad›r. KMA branﬂ› üretiminin hemen hemen
tamam› acenteler taraf›ndan yap›lmaktad›r. Hayat
branﬂ›nda sat›ﬂlar kaynaklar›na göre daha dengeli
bir da¤›l›m izlemiﬂtir. Hayat branﬂ›nda en fazla üreti-

mi gerçekleﬂtiren kaynak %41,75 ile bankalar olmuﬂ
bu kayna¤› acenteler, merkez ve brokerlar izlemiﬂtir. Bankalar›n hayat branﬂ›ndaki liderli¤inin verilen
kredilerin teminat› olarak yapt›r›lan hayat poliçelerinden kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
III- Poliçe Adetleri
Aﬂa¤›daki tablo sektörde üretilen poliçe adetlerini 2005 ve 2006 y›llar› için karﬂ›laﬂt›rmal› olarak
vermektedir.
Poliçe Adetleri

ANA BRANﬁ

ALT BRANﬁ

Yang›n

Sivil
Ticari
S›nai
Kar Kayb›
Yang›nToplam

1.415.305
622.078
55.039
2.196
2.094.618

1.061.669
624.465
100.807
1.707
1.788.648

33,3%
-0,4%
-45,4%
28,6%
17,1%

Nakliyat

Emtea
K›ymet
Yat
Tekne (Yat Hariç)
NakliyatToplam

1.339.408
2.779
6.880
3.868
1.352.935

1.188.673
3.013
7.076
2.507
1.201.269

12,7%
-7,8%
-2,8%
54,3%
12,6%

KMA

Zorunlu Trafik
Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k Mali Sorumluluk
K.Yolcu Taﬂ›ma Z. Koltuk Ferdi Kaza
KMA Toplam

9.418.171
32.813
53.408
9.504.392

8.729.428
30.523
41.366
8.801.317

7,9%
7,5%
29,1%
8,0%

Kaza

‹ﬂveren Mali Sorumluluk
Üçüncü ﬁah›slara Karﬂ› Mali Sorumluluk
Asansör Kaza Üçüncü ﬁah›slara Karﬂ› Mali Sorumluluk
Cam K›r›lmas›
H›rs›zl›k
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk
Dogal Gaz Sorumluluk
Uçak Tekne
Uçak Mali Mesuliyet
Uçak Yolcu Kaza
Motorlu Kara Taﬂ›t. Araç. ‹htiyari Mali Sorumluluk
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk
Kasko
Kaza Toplam

26.993
650.359
1.191
350.986
268.215
111
20.357
239.989
199
225
97
1.790.966
3.280
467
3.218.431
5.588.307

21.417
377.937
1.088
80.490
156.067
165
89.183

26,0%
72,1%
9,5%
336,1%
71,9%
-32,7%
-77,2%

140
273
173
1.110.668
1.517
413
3.034.871
4.874.402

42,1%
-17,6%
-43,9%
61,3%
116,2%
13,1%
6,0%
14,6%

Ferdi Kaza

Ferdi Kaza

3.582.506

2.651.562

35,1%

Kredi

Kredi
‹hracat Kredi
Kredi Toplam

80
9
89

96
1
97

-16,7%
800,0%
-8,2%

2006

2005

Fark

Hukuksal K.

Hukuksal Koruma

999.931

979.368

2,1%

Mühendislik

Makine K›r›lmas›
Montaj
‹nﬂaat
Elektronik Cihaz
Mühendislik Toplam

336.415
422.434
16.447
177.008
952.304

63.105
432.239
13.041
167.445
675.830

433,1%
-2,3%
26,1%
5,7%
40,9%

Tar›m

Dolu Sera
Hayvan Hayat
Kümes Hayvan Hayat
Tar›m Toplam

218.275
27.217
254
245.746

187.732
12.949
28.024
228.705

16,3%
110,2%
-99,1%
7,5%

Sa¤l›k

Sa¤l›k
Seyahat Sa¤l›k
Sa¤l›k Toplam

283.332
166.854
450.186

302.639
137.120
439.759

-6,4%
21,7%
2,4%

24.771.014

21.640.957

14,5%

TOPLAM POL‹ÇE ADED‹
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S‹GORTA ‹STAT‹ST‹KLER‹

2006 y›l›nda elementer branﬂlarda
24.771.014 adet poliçe üretilmiﬂ, toplam poliçe adedinde %14,5’lik bir art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r. En
fazla art›ﬂ %40,9 ile mühendislik branﬂ›na aittir. Mühendislik branﬂ›n›n alt branﬂ›n› oluﬂturan makine k›r›lmas›nda yaﬂanan %433’lük
poliçe adet art›ﬂ› da önemlidir.
Kasko branﬂ›nda poliçe say›s›nda %6’l›k bir
art›ﬂ olurken prim üretiminde %23,75’lik bir art›ﬂ yaﬂanm›ﬂ olmas› uzun zamand›r zararla
kapanan bu branﬂta fiyatlar›n yukar› do¤ru
bir seyir izlemeye baﬂlad›¤›n›n bir göstergesi
olarak kabul edilmiﬂtir.
Sa¤l›k branﬂ›nda da poliçe say›s›nda
%6,4’lük bir azal›ﬂ gözlemlenirken prim üretiminde %22 civar›nda bir art›ﬂ söz konudur.
Kasko ve trafik branﬂlar› gibi sektörün en faz-

la teknik zarar›n›n rapor edildi¤i bu branﬂta
yaﬂanan bu e¤ilim dikkat çekicidir.
Prim üretimi içerisinde kayda de¤er bir yere sahip olmayan kar kayb› sigortas› poliçelerinin say›s›nda yaﬂanan %28,6’l›k yükseliﬂ bu
branﬂ›n sigortal›larca tan›nmaya baﬂlad›¤›n›n bir göstergesidir.
Sorumluluk sigortalar›nda poliçe adetleri
primlerde oldu¤u gibi kayda de¤er art›ﬂlara
ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
IV- Trafik ve Kasko Branﬂlar›nda Kullan›m
Tarz› Baz›nda Prim ve Poliçe Adetleri
a) Trafik
Aﬂa¤›daki tabloda, 2006 y›l›nda trafik branﬂ›nda prim üretimleri ve poliçe adetlerinin kullan›m tarz›na göre durumu yer almaktad›r.

Trafik Branﬂ› Kullan›m Tarz› Baz›nda
Poliçe Adetleri

Yaz›lan Prim

Ortalama Prim

5.660.647

642.019.265

113

71.447

27.915.361

391

Minibüs

412.101

84.418.467

205

Küçük Otobüs

112.482

34.530.371

307

Büyük Otobüs

63.789

41.293.802

647

1.451.167

275.554.918

190

444.166

135.379.774

305

36.568

3.901.943

107

408.679

6.340.409

16

6.915

924.841

134

651.426

12.202.794

19

Tanker

13.202

3.540.659

268

Çekici

66.601

23.648.139

355

7.301

3.006.905

412

11.680

5.352.711

458

9.418.171

*1.300.030.361

138

Hususi
Taksi

Kamyonet
Kamyon
‹ﬂ Makinas›
Traktör
Römork
Motosiklet

Özel Amaçl› Taﬂ›t
Di¤er
GENEL TOPLAM
* Direkt prim üretimi
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Trafik branﬂ›nda 2006 y›l›nda 9.418.171 adet
poliçe üretilmiﬂ ve bunun karﬂ›l›¤›nda 1.3 milyar
YTL direkt prim üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ortalama prim 138 YTL olmuﬂtur. Hususi otolar toplam
poliçe adedinin %66’s›n› oluﬂturmaktad›r.
b) Kasko
Aﬂa¤›daki tabloda kasko branﬂ›nda üretilen poliçe say›s› ile prim üretimi kullan›m tarz›na göre verilmektedir. Daha önceki dö-

nemlerde bu tarz bir istatistik mevcut olmad›¤›ndan y›llar itibariyle karﬂ›laﬂt›r›lma yap›lamam›ﬂt›r.
Kasko branﬂ›nda 3.3 milyon adet poliçe
üretilmiﬂ ve 2.7 milyar YTL prim geliri elde
edilmiﬂtir. En fazla poliçenin yer ald›¤› hususi
otoda ortalama prim 750 YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Poliçe ortalama primi kamyonette
688 YTL olurken, kamyonda 1.454 YTL’dir. ■

Kasko Branﬂ› Kullan›m Tarz› Baz›nda
Poliçe Adetleri

Yaz›lan Prim

Ortalama Prim

2.036.787

1.526.628.722

750

9.590

14.055.516

1.466

Minibüs

95.452

78.633.152

824

Küçük Otobüs

42.805

46.368.641

1.083

Büyük Otobüs

17.074

67.235.818

3.938

Kamyonet

704.908

484.832.226

688

Kamyon

206.089

299.653.486

1.454

3.588

5.111.262

1.425

Traktör

65.607

22.192.245

338

Römork

24.828

21.632.109

871

Motosiklet

12.620

8.220.467

651

Tanker

8.740

15.254.052

1.745

Çekici

35.161

75.542.524

2.148

6.521

6.105.627

936

33.264

45.858.715

1.379

*3.303.034

*2.717.324.561

823

Hususi
Taksi

‹ﬂ Makinas›

Özel Amaçl› Taﬂ›t
Di¤er
GENEL TOPLAM

* Kaskoda kullan›m tarz› baz›nda poliçe adetleri ve primler I ve III numaral›
baﬂl›klar alt›nda verilen tablolardan farkl›d›r. ﬁirketler kasko ile ek verilen
teminatlardan baz›lar›n› kullan›m tarz› baz›nda ay›ramam›ﬂlard›r.
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‹NCELEME - ARAﬁTIRMA

Terörizm riski ve
havac›l›k sigortalar›
Atilla OKSAY
TSRﬁB Kaza D›ﬂ› Branﬂlar Bölüm Yöneticisi

1. Giriﬂ
Havac›l›k sigortalar›, hava araçlar›n›n gövdelerinde meydana gelebilecek hasarlar, hava arac›n›n iﬂletilmesi s›ras›nda yolcular›na, tescil ettirilmiﬂ yolcu bagajlar›na ve taﬂ›nan yüklere gelebilecek hasarlar ve yine hava arac›n›n
iﬂletilmesi s›ras›nda üçüncü kiﬂilere verebilece¤i zararlara karﬂ› teminat veren sigortalard›r. ‹lk
örnekleri Amerika Birleﬂik Devletleri’nde görülen havac›l›k sigortalar› h›zl› bir geliﬂim göstermiﬂ ve bu h›zl› geliﬂim di¤er ülkelerde de bu sigortan›n uygulanmas›n› gerektirmiﬂtir.
Bunun d›ﬂ›nda savaﬂ, terör gibi olaylar nedeniyle oluﬂabilecek hasarlara karﬂ› teminat veren savaﬂ sigortalar› ile havaalan› iﬂleticileri ile
havaalanlar›nda servis veren kuruluﬂlar›n verecekleri zararlara karﬂ› teminat veren sorumluluk sigortalar› da yine havac›l›k sigortalar› kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.1
Ancak 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de gerçekleﬂtirilen sald›r› sigorta ve reasürans piyasalar›n› derinden etkilemiﬂ, baz› ülkelerde terör
sald›r›lar› sonucunda oluﬂacak hasarlar kapsam d›ﬂ›nda b›rak›l›rken baz› ülkelerde bu tür
riskleri kapsam alt›na alabilmek için sigorta havuzlar› kurulmuﬂtur. Havac›l›k sigortalar› da bu
oluﬂumlardan en çok etkilenen sigorta branﬂlar› aras›nda yer almaktad›r.
2. Uluslararas› Piyasalarda Durum2
Havac›l›k sigortalar›ndaki terörizm riski hemen hemen her ülkenin öncelikli konular› aras›nda yer almaktad›r. Havayolu ﬂirketlerinin
uçuﬂ hakk› elde edebilmeleri için yapt›rmak
1:
2:
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11 Eylül 2001
tarihinde ABD’de
gerçekleﬂtirilen sald›r›
sigorta ve reasürans
piyasalar›n› derinden
etkilemiﬂ, baz›
ülkelerde terör
sald›r›lar› sonucunda
oluﬂacak hasarlar
kapsam d›ﬂ›nda
b›rak›l›rken baz› ülkelerde bu tür riskleri
kapsam alt›na
alabilmek için sigorta
havuzlar› kurulmuﬂtur.
zorunda olduklar› üçüncü ﬂah›s mali mesuliyet
sigortas› ve buna ilaveten uçak kiralamak istemeleri durumunda kira sözleﬂmelerinde sigorta
yapt›rma ﬂart›n›n aranmas› ve fakat havac›l›k
sigortas› teminat›n›n bulunamamas›yla havac›l›k endüstrisi faaliyetlerinde durma tehlikesi
belirmiﬂtir.
11 Eylül 2001 tarihinde yaﬂanan olaylar sonras›nda tüm dünyada havac›l›k sigortas› teminat› veren ﬂirketlerin savaﬂ, terörizm ve bu risklerle ilgili tehlikelere karﬂ› verdikleri teminatlar›
kesmeleri sonucunda Amerika Birleﬂik Devletleri kamuoyunun dikkati havac›l›k sigortalar›
üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Daha önceleri olay ba-

Sigorta Sektöründe Risk Yönetimi, M.Ünsal Elbeyli
“UIuslararas› Piyasalarda Durum” baﬂl›kl› 2inci bölüm Guy Carpenter taraf›ndan haz›rlanan “Global Terror Insurance Market” adl› çal›ﬂmadan tercüme edilmiﬂtir.

ﬂ›na 2 milyar ABD Dolar›na kadar üçüncü ﬂah›s
savaﬂ riski sorumluluk teminat› verebilen havac›l›k sigortas› ﬂirketleri, sald›r›dan hemen sonra
havayolu taﬂ›y›c›lar› ve uçak iﬂletenlerine, yedi
gün ihbarl› bir bildirim göndererek üçüncü ﬂah›s savaﬂ riski sorumluluk teminat› miktarlar›n›n
maksimum 50 milyon ABD Dolar› olarak yeniden belirlendi¤ini bildirmiﬂlerdir.
Güvenlik hizmeti sunan firmalar hariç, havaalan› iﬂletenleri ve servis sunan ﬂirketlere de
olaydan haftalar sonra birçok sigorta ﬂirketi taraf›ndan bu teminat›n tekrar verildi¤i aç›klanana kadar üçüncü ﬂah›s sorumluluk teminat› verilmemiﬂtir.
Bildirimin yürürlü¤e girmesiyle birlikte, büyük
Londra brokerleri üçüncü ﬂah›s savaﬂ sorumluluk sigortas› iﬂlerinin plasman›n› AIG ve GE Frankona ﬂirketleri arac›l›¤›yla yapmaya baﬂlam›ﬂlar ve bu ﬂirketlerin sahibi olan ana ﬂirket uçak
kiralama alan›ndaki iki büyük ﬂirket olan ILFC
ve GECAS’› sat›n alm›ﬂt›r. Havac›l›k sigortalar›
pazar›na destek s›n›rland›r›lm›ﬂ ve havac›l›k d›ﬂ›

kapasiteden pay al›nmas› suretiyle havayolu
taﬂ›mac›lar› ve servis sunucular için teminat limiti 1 Milyar ABD Dolar›na ç›kart›lm›ﬂt›r. Berkshire Hathaway isimli bir reasürans firmas› da risk
seçimi esas›na göre kapasite sa¤lam›ﬂt›r. Ancak sigorta ﬂirketleri net line3 esas›na göre sunulan bu korumaya yüksek ücretler ödemek
zorunda kalm›ﬂlard›r.
Bu teminata ihtiyac› olan kurumlar, istedikleri koruma için ödeyecekleri primlerin aﬂ›r› art›ﬂ›n›n yarataca¤› bask›y› hafifletebilmek için bu
teminat› sunabilecek baﬂka kaynaklar›n aray›ﬂ›na yönelmiﬂ, yard›m için hükümetlere baﬂvurmuﬂ ve birço¤u da k›sa sürede olumlu yan›t alm›ﬂt›r.
Örne¤in, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde, ülkedeki Federal Havac›l›k ‹daresi Sigorta Program›'n› uzatm›ﬂ ve havayolu ﬂirketlerine sundu¤u üçüncü ﬂah›s sorumluluk teminat›n› 11 Eylül
2001 tarihinden sonra yolcu baﬂ›na iki kat art›rm›ﬂt›r. Buna ek olarak Birleﬂik Devletler Kongresi, bir havayolu ﬂirketi için terör hareketlerinden
do¤abilecek üçüncü ﬂah›s sorumluluk tazminat limitini 100 milyon ABD Dolar› olarak belirleyen bir düzenlemeyi yasalaﬂt›rm›ﬂt›r. Avrupa ülkeleri ile di¤er birçok ülkenin hükümetleri de
farkl› fiyat ve ﬂartlarla benzer planlar haz›rlam›ﬂlard›r.
11 Eylül 2001 tarihinde yaﬂanan sald›r›lardan
sonra, birçok hükümet, havayolu ﬂirketleri, hava alanlar› ve servis sunuculara sa¤lad›klar› savaﬂ sorumluluk teminat›n› kald›rm›ﬂt›r. Günümüzde havac›l›k sigortalar› pazar›, havayolu
ﬂirketleri için y›ll›k 150 milyon dolar, havaalanlar› ve servis sunucular için de y›ll›k 50 milyon dolar limitli üçüncü ﬂah›s sorumluluk teminat› sunmak için planlar haz›rlamaktad›r.
Olaydan sonra geçen 5.5 y›ll›k sürede herhangi bir büyük hasar›n yaﬂanmamas› üçüncü
ﬂah›s sorumluluk hasar fazlas› reasürans piyasas›nda uzmanlaﬂm›ﬂ firmalar› kapasiteyi art›rma
konusunda cesaretlendirmekte ve sigorta ﬂirketleri büyük havayolu ﬂirketlerine iptal edilme
olana¤› olmayan üçüncü ﬂah›s sorumluluk teminatlar› sunmaktad›r.
Birçok ülke bu konuda yaﬂanan sorunlar›n
çözümü için kendi planlar›n› oluﬂturmuﬂtur.
Amerika Birleﬂik Devletleri'nde, Federal Havac›-

3:
Daha çok Amerika Birleﬂik Devletleri’nde kullan›lan bu terim, sigorta ﬂirketinin, sigorta etmiﬂ oldu¤u riski kendi hesab›nda tuttu¤u, reasürans yoluyla devretmedi¤i k›sm›n› ifade
etmektedir (Bak›n›z: Milli Reasürans T.A.ﬁ taraf›ndan yay›nlanan Aç›klamal› Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlü¤ü).
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l›k Dairesi 2002 tarihli Ulusal Güvenlik Yasas›
ve di¤er yasal düzenlemelerdeki hükümler
çerçevesinde, ABD'li hava taﬂ›y›c›lar›na üçüncü ﬂah›s mali sorumluluk sigortas› teminat›na
ek olarak uçak yolcu, uçak tekne ve mürettebat savaﬂ riskleri teminat› sa¤lamaya devam
etmektedir.
Terör sald›r›lar› nedeniyle üçüncü ﬂah›slar›n
u¤rayaca¤› zararlar› karﬂ›lamak amac›yla ayr›lan 100 milyon dolarl›k koruma halen yürürlüktedir. Kanada hükümeti, kendi havac›l›k endüstrisini 50 milyon dolar› aﬂan hasarlarda prim
almadan desteklemeye devam etmesine ra¤men, havayolu ﬂirketleri 2006 y›l› boyunca yapacaklar› yenilemelerde sorumluluklar›n›n baﬂlang›ç noktas›n› 150 milyon dolar olarak belirleme ihtiyac› hissetmiﬂlerdir. Brezilya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de halen çeﬂitli ﬂekillerde üçüncü ﬂah›s teminat› sa¤lamaktad›r.
Bugünlerde kamuoyu ve hükümetlerin, Kitle
‹mha Silahlar›n›n (K‹S) kullan›m› sonucu oluﬂan
uçak tekne, uçak yolcu ve üçüncü ﬂah›s sorumluluk hasarlar›n›n, hükümetin üstlenmesi
gereken bir riski mi yoksa ticari bir risk mi oldu¤u konusunda yapt›klar› güncel tart›ﬂmalar,
havac›l›k sigortac›lar›n› büyük bir sorunla karﬂ›ya b›rakmaktad›r. Kitle imha silahlar› kullan›larak özellikle havaalanlar›na yap›lacak büyük
bir sald›r› sektörü y›kabilecek hasarlar oluﬂturabilece¤inden havac›l›k sigortas› pazar›, di¤er
mal ve kaza sigortalar› pazarlar›nda oldu¤u gibi Haziran 2003 tarihinden beri kitle imha silahlar›n› kesin istisnalar aras›na katmak için çal›ﬂmaktad›r.
Uçak tekne sigortas› yapan ﬂirketler May›s
2005 y›l›nda yap›lan yenilemelerinde kitle imha
silahlar› istisnalar›n› poliçelere koymaya baﬂlam›ﬂlard›r. Ancak bu istisnalar›n, sorumluluk teminatlar› için 2006 y›l› yenilemelerinde konulabilece¤i düﬂünülmektedir. Bu gecikme, Avrupa Komisyonu'nun ‹ngiliz havac›l›k sigortac›lar›n›n 11 Eylül 2001 olaylar›na verdikleri tepkiye
karﬂ› yap›lan araﬂt›rman›n bir sonucudur. Sigorta ﬂirketleri, kendi poliçelerine koyduklar› kitle
imha silah› istisnalar›nda yeni oluﬂturulan Havac›l›k Sigortas› Klozlar›na at›fta bulunmay› kabul
etmiﬂlerdir. Havac›l›k endüstrisinin ve müﬂterile-
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rin menfaatleri aras›nda
kabul edilebilir bir denge sa¤lamak amac›yla
bu klozlar›n kullan›m›na geçmeden önce
kloz maddelerinin havac›l›k endüstrisi ile tart›ﬂ›lmas›
gerekmektedir. Bu amaçla 3 Ekim 2005 tarihinde baﬂlayan tart›ﬂma sürecinin ilerleyen aylarda da devam etmesi beklenmektedir. Bu tart›ﬂmalardan Havac›l›k
Sigortas› Klozlar›ndaki kitle imha silahlar› istisnalar›n›n bir baﬂka versiyonu
olan kitle imha silahlar› için s›n›rl› teminat veren bir çal›ﬂman›n ç›kmas›
beklenmektedir.
Bu de¤iﬂiklikle havac›l›k endüstrisi, havaalanlar›n›n bu tür silahlar
kullan›larak sald›r›ya u¤ramas› durumunda karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤› muazzam kay›plardan kurtulabilecektir.
Bu konuda baz› brokerler, ticari pazarlar›n sa¤layabildi¤i teminat›n üstünde kalan k›sm›n karﬂ›lanabilmesi için Uluslararas› Hava Taﬂ›mac›l›¤›
Birli¤i, Avrupa Havayolu ﬁirketleri Birli¤i, Uluslararas› Havaalanlar› Konseyi gibi meslek birlikleri ile beraber hükümetler nezdinde lobicilik faaliyetleri yürütmektedir.
Avrupa Komisyonu, havac›l›k endüstrisinin
kat›l›m›yla yap›lan konferans ve toplant›larda
785/2004 say›l› AB Yönetmeli¤ine uyumun kitle
imha silah› riskini kapsayacak ﬂekilde olmas›

Bugünlerde kamuoyu ve
hükümetlerin, Kitle ‹mha Silahlar›n›n
(K‹S) kullan›m› sonucu oluﬂan uçak
tekne, uçak yolcu ve üçüncü ﬂah›s
sorumluluk hasarlar›n›n, hükümetin
üstlenmesi gereken bir riski
mi yoksa ticari bir
risk mi oldu¤u konusunda
yapt›klar› güncel tart›ﬂmalar, havac›l›k
sigortac›lar›n› büyük bir sorunla
karﬂ›ya b›rakmaktad›r.

durumunda sa¤lanabilece¤ini deklare etmiﬂtir. Avrupa Birli¤i
Yönetmelikleri, Avrupa
Birli¤i ülkeleri üzerinde
uçan veya bu ülkelerden
iniﬂ kalk›ﬂ yapacak tüm havayolu taﬂ›mac›lar›n›n ve havayolu iﬂleticilerinin yapt›rmak zorunda olduklar› minimum uçak yolcu ve
üçüncü ﬂah›s sorumluluk sigortas› limitlerini
belirlemektedir. Bu ba¤lamda, hükümetler
taraf›ndan verilen desteklerin uzun dönemli
çözümlere ulaﬂ›l›ncaya kadar devam etmesi
gerekmektedir.
Uzun vadeli çözümlerden bir tanesi de, terör eylemleri ve savaﬂ nedeniyle oluﬂacak
hasarlarda, kitle imha silahlar›n›n kullan›m› sonucu oluﬂacak hasarlar da dahil olmak üzere, sigorta endüstrisinin sorumlulu¤unun s›n›rland›r›lmas›d›r. Uluslararas› Sivil Havac›l›k Teﬂkilat›'nda sürdürülen tart›ﬂmalar da bu yönde
devam etmektedir.

Uluslararas› Sivil Havac›l›k Teﬂkilat› bünyesinde kurulan ve 1952 tarihli Roma Konvansiyonu'nun güncelleme çal›ﬂmalar›n› yürüten Çal›ﬂma Grubu, ﬁubat 2006'da yapt›¤› toplant›
sonras›nda, yürütmekte oldu¤u çal›ﬂmalarda
kanunsuz hareketlere kar›ﬂma ile ilgili hükümlere öncelik vermek için Teﬂkilat Genel Kurulu'nun onay›n› alm›ﬂt›r. Çal›ﬂma Grubu’nun
toplant›lar› 2006 içinde devam etmiﬂtir.
Uluslararas› örgütler baz›nda çal›ﬂmalar yürütülürken havac›l›k sigortas› sektörü de yeni
planlar geliﬂtirerek yaﬂanan geliﬂmelere
ayak uydurmaya çal›ﬂmaktad›r. Geliﬂtirilen
planlara örnek olarak önde gelen uçak tekne savaﬂ sigortac›lar› ile birlikte baz› brokerler
taraf›ndan geliﬂtirilen ve uçak tekne savaﬂ sigortalar›nda s›n›rl› olarak kitle imha silahlar›
kullan›m› sonucunda oluﬂacak hasarlar›n da
teminat alt›nda oldu¤u plan verilebilir. Bu
plan, Llyod’s bünyesindeki Kiln Sendikas› taraf›ndan da desteklenmiﬂtir.
Bu planda, uça¤a yerleﬂtirilen veya uçuﬂ
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esnas›nda uça¤a füze yard›m›yla f›rlat›lan
kirli bombalar4 ve elektromanyetik düzenekler sonucunda ortaya ç›kan biyolojik ve kimyasal bulaﬂmalar ile radyasyon ve radyoaktivite bulaﬂmalar›ndan kaynaklanan hasarlar
teminat alt›na al›nmaktad›r. Ancak münferit
uygulamalar yerine standart ﬂartlar›n oluﬂturulmas› hem havac›l›k sigortas› sektörü hem
de sigortal›lar için daha faydal› olacakt›r.
3. Türkiye’deki Durum
Ülkemizde sivil havac›l›k alan›nda yürütülen
faaliyetler 19 Ekim 1983 tarihli, 18196 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak ayn› tarihte yürürlü¤e giren Türk Sivil Havac›l›k Kanunu hükümlerine göre düzenlenmektedir. Kanun’un
“‹ç Hat Taﬂ›ma Sözleﬂmesi Uygulanacak Hükümler” baﬂl›kl› 106nc› maddesinde havayolu
ile yurt içinde yap›lacak taﬂ›malarda; bu Kanunda hüküm bulunmad›kça Türkiye'nin taraf
oldu¤u uluslararas› anlaﬂmalar›n hükümleri ve
bu anlaﬂmalarda da hüküm bulunmad›¤› hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanaca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Gerçek ve tüzel kiﬂilerin ticari amaçla, ücret karﬂ›l›¤›nda hava araçlar›yla yolcu ve/veya yük taﬂ›malar› ile ticari amaçla di¤er fa-

Yap›lan bu
düzenlemelerle Türk
Sivil Havac›l›k
Kanunu’nda yer alan
mali sorumluluk
sigortalar›na iliﬂkin
düzenlemeler yaklaﬂ›k
23 y›ll›k bir aradan
sonra sonuçland›r›lm›ﬂ
ve bu konuda yaﬂanan
yasal düzenleme
eksikli¤i giderilmiﬂtir.
4:

Biyolojik, kimyasal veya radyoaktif maddeler kullan›larak yap›lan bombalar “kirli bomba” olarak tan›mlanmaktad›r.
Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Kanun’da Ticaret Bakanl›¤›na verilmiﬂ olan görev ve yetkiler 18.12.1987 tarih ve 303 say›l› K.H.K.nin 12.5.1989 tarih ve 368 say›l› KHK. 6nc›
maddesiyle de¤iﬂik 1 inci maddesi ilk f›kras›yla Hazine Müsteﬂarl›¤›’na devredilmiﬂtir.
5:
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aliyetlerde bulunmalar› için Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›ndan izin almalar› gerekmektedir. Yabanc› ülkeler ile Türkiye aras›nda hava ulaﬂt›rma
hizmeti görecek yabanc› uyruklu iﬂletmelere
uygulanacak hükümler, Türkiye'nin taraf oldu¤u ikili ve çok tarafl› anlaﬂmalar uyar›nca
ve karﬂ›l›kl›l›k ilkesi göz önünde tutularak Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›nca saptanmaktad›r.
Kanun’un sigortay› ilgilendiren hükümleri
ise iki bölümden oluﬂan “Taﬂ›ma Sözleﬂmesinden Do¤an Sorumluluk” baﬂl›kl› dördüncü k›s›mda bulunmaktad›r. Birinci bölümde sorumluluk halleri düzenlenmekte, buna göre
havayolu taﬂ›y›c›s›;
● Yolcunun ölümü veya herhangi bir
cismani zarara u¤ramas› halinde, bu
zarara sebebiyet veren kaza, hava
arac›nda veya iniﬂ veya biniﬂ s›ras›nda
meydana geldi¤i takdirde,
● Tescil ettirilmiﬂ bagaj veya yükün kayb›
veya zarara u¤ramas› halinde, zarara
sebebiyet veren olay, havayolu ile taﬂ›ma
s›ras›nda meydana gelmiﬂ ise zarardan,
● Havayolu ile yolcu, bagaj veya yükün
taﬂ›nmas›ndaki gecikmeden do¤an
zarardan sorumlu tutulmaktad›r.
Kanun’un 132nci maddesinde yap›lan düzenleme ile de yurt içi veya yurt d›ﬂ› yolcu,
yük ve posta taﬂ›malar› yapmaya yetkili k›l›nan taﬂ›y›c›lar, taﬂ›ma sözleﬂmelerinden do¤abilecek zararlardan dolay› tazminat taleplerinin teminat› olmak üzere, asgari
124üncü madde esaslar›na göre saptanan
sorumluluk s›n›rlar› içerisinde mali mesuliyet
sigortalar› yapmakla yükümlü tutulmuﬂlard›r.
Kanunda taﬂ›y›c›lar›n yapt›racaklar› sigorta
ve teminat ﬂartlar›n›n; uluslararas› standartlar›
göz önünde bulundurularak ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›n›n görüﬂü de al›narak T.C Hazine Müsteﬂarl›¤›5 taraf›ndan onaylanaca¤› belirtilmiﬂtir. Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülü¤ü
yerine getirilmeyen hava araçlar› ise Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›nca uçuﬂtan men edilecektir.
Dördüncü k›sm›n “Üçüncü Kiﬂilere Karﬂ› Sorumluluk” baﬂl›kl› ikinci bölümünde iﬂleten tan›m› yap›lm›ﬂ ve sivil hava arac›n›n üçüncü kiﬂilere verdi¤i zarardan, sivil hava arac›n›n iﬂleteni sorumlu tutulmuﬂtur. ‹ﬂletenin bu sorumlu-

2004

2005

Uçak
Tekne

2003

ﬁirket Say›s› ............................22....................15....................14....................15 ....................11
Al›nan Prim................28.729.274......65.455.000......52.441.000......35.410.000 ......46.117.213
Devredilen Prim.........27.873.740......64.875.000......51.946.000......35.099.000 ......45.302.505
Ödenen Hasar ................528.442...........522.000........4.777.000........9.020.000 ........4.432.267

Uçak Yolcu
Kaza

2002

ﬁirket Say›s› ............................15....................10....................10......................8 ......................7
Al›nan Prim.....................493.976...........813.000........2.509.000........1.406.000 ........2.503.920
Devredilen Prim..............452.726...........801.000........2.490.000........1.373.000 ........2.170.054
Ödenen Hasar ................393.409.............61.000...........796.000...........359.000 ...........259.317

Uçak Mali
Sorumluluk

2001

ﬁirket Say›s› ............................19....................16....................13....................27 ....................11
Al›nan Prim..................7.514.968......16.217.000........7.382.000......47.022.000 ......30.613.999
Devredilen Prim...........7.659.860......15.440.000........7.351.000......32.839.000 ......30.562.558
Ödenen Hasar ................522.796...........917.000...........102.000........6.241.000 ........1.384.434

Kaynak: Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i

lu¤una istinaden Türk hava sahas›nda uçuﬂ
yapacak Türk ve yabanc› sivil hava araçlar›
için; üçüncü ﬂah›slara verilecek zararlara karﬂ› iﬂletenin mali mesuliyet sigortas› yapt›rmas›
zorunlu tutulmuﬂtur. Yine sigorta yükümlülü¤ü
yerine getirilmeyen hava araçlar› Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤›nca uçuﬂtan men edilecektir.
Üçüncü ﬂah›slara karﬂ› verilecek zarardan
do¤an sorumlulu¤a karﬂ› iﬂleten taraf›nda
yapt›r›lacak mali mesuliyet sigortas›n›n ﬂartlar›n›n uluslararas› standartlar göz önünde bulundurularak T.C Hazine Müsteﬂarl›¤› ve Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›nca müﬂtereken tespit edilece¤i de Kanunun 140›nc› maddesinde hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Türk Sivil Havac›l›k Kanunu’na göre yap›lmas› zorunlu olan bu sigorta
poliçeleri, ülkemizde faaliyet gösteren sigorta
ﬂirketleri taraf›ndan düzenlenmektedir. Ancak
yukar›daki tablodaki verilerden de anlaﬂ›laca¤› üzere al›nan primlerin neredeyse tamam› reasüre edilmektedir.
Ancak bu sigortalar›n düzenlenmesi esnas›nda kullan›lacak yönetmelikler ve genel ﬂartlar
ile ilgili uzunca bir süre hiçbir düzenleme yap›lmam›ﬂt›r. Bu nedenle yap›lan sigorta sözleﬂmeleri Varﬂova Konvansiyonu ﬂartlar› dikkate al›narak düzenlenmiﬂtir.6
6:

Ancak 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleﬂtirilen sald›r›lar büyük ölçüde havac›l›k sigortalar›n› etkilemiﬂ, reasürans ﬂirketlerinin verdikleri teminatlardan terör nedeniyle u¤ran›lan hasarlar› ç›karmalar› sebebiyle sigorta ﬂirketleri de
bu teminat› sunmuﬂ olduklar› ürünlerden ç›karmak zorunda kalm›ﬂlard›r. Sigortac›l›¤›n uluslararas› boyutlu olmas›n›n bir sonucu olarak da
ülkemize faaliyet gösteren sigorta ﬂirketleri de
bu teminatlar› ürünlerinden ç›karmak zorunda
kalm›ﬂlard›r.
Bu kapsamda yurt d›ﬂ› uygulamalar da dikkate al›narak haz›rlanan “Sivil Hava Araçlar›
Üçüncü ﬁah›s Mali Mesuliyet Sigortas›n›n Ticari
Olarak Temin Edilemeyen K›sm›n›n Devlet Garantisi ‹le Karﬂ›lanmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›”
07.05.2003 tarihinde TBMM Bay›nd›rl›k, ‹mar,
Ulaﬂt›rma ve Turizm Komisyonu’nda, 13.05.2003
tarihinde de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüﬂülmüﬂ ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, konunun alt komisyonda incelenmesi
ve bir rapor haz›rlanmas› karar› al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar sonucunda Kanun tasar›s› TBMM Genel
Kurulu’nda görüﬂülerek 26.06.2003 tarihinde
kabul edilerek 09.07.2003 tarihli, 25163 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.
Bu Kanunla, Türk Sivil Hava Arac› Siciline kay›t-

Hava Araçlar›n›n Sorumlulu¤u ve Sigorta ile Düzenlenmesi Gere¤i, Av. Zihni Metezade, Birlik’ten Dergisi, Say›:21
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l› hava araçlar›n›n terör eylemlerine, savaﬂ haline ve bunlara ba¤l› risklere maruz kalmalar› durumunda üçüncü ﬂah›slar›n u¤rayaca¤› zararlar› teminat alAsgari Teminat
t›na alan sigortan›n, uluslararas› sivil haTutar› (Özel Çekme
7
8
vac›l›k ve havaliman› otoritelerince yeKategori
AKA
Hakk›-SDR)
terli görülen asgari s›n›r›n›n, uluslararas›
1 ............................499 kg’a kadar ..........................750.000
sigorta piyasalar›ndan ticari olarak te2..........................500 kg – 999 kg .......................1.500.000
min edilemeyen k›sm›n›n 31.12.2005 ta3....................1.000 kg – 2.699 kg .......................3.000.000
rihine kadar vuku bulacak olaylar için
devlet garantisi verilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
4....................2.700 kg – 5.999 kg .......................7.000.000
Kanunda devletin verdi¤i garanti be5 ..................6.000 kg – 11.999 kg .....................18.000.000
deli her bir Türk ticarî hava taﬂ›ma iﬂlet6................12.000 kg – 24.999 kg .....................80.000.000
mesi ve Türkiye Cumhuriyeti hudutlar›
7................25.000 kg – 49.999 kg ...................150.000.000
dahilindeki havaalanlar›nda yerleﬂik
8..............50.000 kg – 199.999 kg ...................300.000.000
her bir servis sa¤lay›c›s› için ayr› ayr› ol9............200.000 kg – 499.999 kg ...................500.000.000
mak üzere, her bir olayda kullan›labilir
10 ...........
500.000 kg ve üstü ...................700.000.000
y›ll›k toplam limit esas›na göre belirlenen üst s›n›r› 1.5 milyar ABD Dolar› olarak belirlenmiﬂtir. Garantinin verilmesinden itiba- yabanc› sivil hava araçlar› için; üçüncü ﬂah›sren bir y›l içinde bu limitin aﬂ›lmas› halinde aﬂan lara verilecek zarardan do¤an sorumlulu¤a
k›s›m için devlet garantisi verilmeyece¤i de hük- iliﬂkin mali mesuliyet sigortas› ile ilgili herhangi
bir yasal düzenleme yap›lmam›ﬂt›r.
me ba¤lanm›ﬂt›r.
Buna iliﬂkin çal›ﬂmalar ancak 2005 y›l›nda
Oluﬂacak hasarlar›n ödenebilmesi için T.C
Merkez Bankas› nezdinde Hazine Müsteﬂarl›¤› baﬂlam›ﬂ ve 2920 say›l› Kanun’un 138inci madad›na Sivil Hava Araçlar› Üçüncü ﬁah›s Malî desine göre yap›lmas› gereken mali mesuliyet
Mesuliyet Devlet Garantisi Hesab› oluﬂturul- sigortas›na iliﬂkin Yönetmelik tasla¤› haz›rlanmuﬂtur. Hasarlar›n ödenebilmesi için de Türk Si- m›ﬂt›r. Yönetmelik 15 Kas›m 2005 tarihli, 25994
vil Hava Arac› Siciline kay›tl› hava araçlar›yla say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
ücretli ve ücretsiz olarak seyahat eden yolcu- 01.01.2006 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu Yölar›n ve havaalanlar›nda yerleﬂik servis sa¤lay›- netmelikte, Türk hava sahas›n› kullanan yerli
c›lar›n›n ödeyece¤i devlet garantisi bedeli ve yabanc› hava araçlar›n›n üçüncü ﬂah›slaödenmesi uygulamas› getirilmiﬂ, ödenecek ra verece¤i zararlar› teminat alt›na alan mali
garanti bedelinin KDV hariç her türlü vergi, re- mesuliyet sigortas›n› yapt›racak kiﬂileri, temisim ve harçtan muaf oldu¤u hükme ba¤lan- nat alt›na al›nacak riskleri, azami kalk›ﬂ a¤›rl›¤›
m›ﬂt›r. Bu Kanunla getirilen devlet garantisinin itibar›yla hava araçlar›n›n sahip olmas› gere31.12.205 tarihine kadar geçerli oldu¤u hükme ken asgari teminat tutar›n› ve sigortan›n yapt›r›lmam›ﬂ ya da yapt›r›l›p geçersiz hale gelmiﬂ
ba¤lanm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalar yürütülürken 2920 Say›l› Türk Si- olmas› durumlar›nda uygulanacak yapt›r›mlar
vil Havac›l›k Kanunu’nun 132inci maddesine ile ilgili düzenlemeler yer almaktad›r. Düzenlegöre yap›lmas› gereken yurt içi veya yurt d›ﬂ› meye göre hava arac› iﬂletenleri, 2920 say›l›
yolcu, yük ve posta taﬂ›malar› yapmaya yetki- Kanunun 138inci maddesi gere¤ince, faalili k›l›nan taﬂ›y›c›lar, taﬂ›ma sözleﬂmelerinden yetleri dolay›s›yla üçüncü ﬂah›slara verebiledo¤abilecek zararlardan dolay› oluﬂacak so- cekleri zararlardan kaynaklanan sorumlulukrumluluklar›na iliﬂkin mali mesuliyet sigortas› ve lar›na karﬂ›; savaﬂ, terör, uçak kaç›rma, sabo138inci maddesine göre yap›lmas› gereken taj, kanun d›ﬂ› müsadere ve halk hareketleri
Türk hava sahas›nda uçuﬂ yapacak Türk ve risklerini de teminat alt›na alacak ﬂekilde ma-

ASGAR‹ TEM‹NAT TUTARLARI

7:

AKA, hava arac›n›n iﬂletme el kitab›nda ve tip sertifikas›nda kalkmas›na yetki verilen yak›t ve her türlü yükü ihtiva eden azami a¤›rl›¤›d›r.
Özel Çekme Hakk› (SDR), Uluslar Aras› Para Fonu taraf›ndan kullan›lan kaydi para birimini ifade etmektedir. Özel Çekme Hakk›n›n di¤er para birimlerine dönüﬂtürülmesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan Resmi Gazetede ilan edilen kurlar esas al›nacakt›r.
8:
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li mesuliyet sigortas› yapt›rmakla yükümlü tutulmuﬂ olup bu yükümlülü¤ün yerine getirildi¤inin ispat edilememesi durumunda, yabanc›
hava arac›n›n Türk hava sahas›n› kullanmas›na ve Türk topraklar›na iniﬂine, uçuﬂ halinde
bulunmayan hava arac›n›n kalk›ﬂ›na izin verilmeyece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Türk Sivil Hava
Arac› Siciline kay›tl› hava arac› iﬂletenlerinin
ise sigorta ﬂartlar›n› sa¤layamamas› durumunda uçuﬂuna müsaade edilmeyece¤i, söz konusu yükümlülü¤ün ikinci defa ihlal edilmesi
durumunda, iﬂletme ruhsat›n›n Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan iptal edilece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Yönetmeli¤e göre belirlenen asgari
teminat tutarlar› ise aﬂa¤›daki tabloda yer almaktad›r.
2920 say›l› Kanun’un 132nci maddesine istinaden yap›lmas› gereken düzenlemelere iliﬂkin çal›ﬂmalar ise 2006 y›l›n›n sonlar›na do¤ru sonuçlanm›ﬂt›r. Hazine Müsteﬂarl›¤›’nca haz›rlanan “Türkiye Cumhuriyeti S›n›rlar› ‹çinde ‹niﬂ veya Kalk›ﬂ Yapan Türk ve Yabanc› Sivil Hava Araçlar› Mali Mesuliyet Sigortas› Hakk›nda Yönetmelik Tasla¤›” sigorta sektörünün görüﬂünün al›nmas›n› teminen
Nisan 2006’da Birli¤e gönderilmiﬂtir.
Birlik Sorumluluk ve Hukuk Komiteleri’nde görüﬂülmüﬂ ve oluﬂturulan görüﬂ May›s 2006’da
Hazine Müsteﬂarl›¤›’na gönderilmiﬂtir. Yönetmelik 15 Kas›m 2006 tarihli 26347 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanm›ﬂ ve 15.05.2007 tarihinde yürürlü¤e girece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Yönetmelikle hava arac› iﬂleteninin, yolcunun ölümü veya herhangi bir bedensel zarara
u¤ramas›na neden olan ve hava arac›nda
veya iniﬂ veya biniﬂ esnas›nda meydana gelen kaza ile bagaj, yük veya postan›n taﬂ›ma
esnas›nda, hava arac›nda, havaalan›nda veya havaalan› d›ﬂ›na inilmesi halinde, muhafaza ve nezareti alt›nda bulundu¤u süre içinde
kayb› veya zarara u¤ramas›ndan sorumlu oldu¤u hükme ba¤lanm›ﬂ, hava arac›n›n havada veya yerde, hareket halinde veya hareketsiz olmas› farketmeksizin, bir uçuﬂun do¤rudan
amaçlar›na yönelik olarak faaliyete geçirilmesi durumunun hava arac›n›n uçuﬂta kabul edilece¤i belirtilmiﬂtir.
Yap›lacak sigorta, hava arac›nda bulundu-

¤u süre içinde veya iniﬂ veya biniﬂ esnas›nda
meydana gelen bir kaza sonucunda yolcuya;
hava arac›nda, havaalan›nda veya havaalan› d›ﬂ›na inilmesi halinde inilen yerde taﬂ›y›c›n›n
muhafaza ve nezareti alt›nda bulundu¤u s›rada bagaj, yük ve postaya gelebilecek zararlara karﬂ›; savaﬂ, terör, uçak kaç›rma, sabotaj,
kanun d›ﬂ› müsadere ve halk hareketleri risklerini kapsamaktad›r. Kar kayb›, iﬂgücü kayb› ve
di¤er dolayl› zararlar ise sigorta teminat›n›n
kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Yönetmelikte mali mesuliyet sigortas›n›n asgari teminat tutarlar› da belirlenmiﬂtir. Buna
göre;
a) Yolcunun ölümü ya da bedensel yaralanmas› halinde hava arac› iﬂleteninin asgari
sigorta yükümlülü¤ü yolcu baﬂ›na 250 000
SDR’dir. Bununla birlikte, ticari olmayan ve
AKA 2700 kg’dan daha aﬂa¤› olan hava araçlar›yla yap›lan uçuﬂlarda yolcu baﬂ›na asgari
sigorta teminat› 100 000 SDR’dir.
b) Balon, planör ve çok hafif hava araçlar›
ile yap›lan uçuﬂlarda yolcu baﬂ›na asgari
sigorta teminat› bu maddenin ikinci f›kras›nda
yer alan teminat tutarlar›n›n %50’si o r a n › n da uygulan›r.
c) Ticari uçuﬂlarda, bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülü¤ü yolcu baﬂ›na 1.000
SDR, yükle ilgili olarak asgari sigorta yükümlülü¤ü kilogram baﬂ›na 17 SDR’dir.
Hava iﬂletenleri bu yönetmelikle getirilen yükümlülüklerini ispat edemedikleri durumlarda
yabanc› hava arac›n›n Türk hava sahas›n› kullanmas›na ve Türk topraklar›na iniﬂine, uçuﬂ
halinde bulunmayan hava arac›n›n ise kalk›ﬂ›na izin verilmeyecektir.
Türk Sivil Hava Arac› siciline kay›tl› hava arac› iﬂletenlerinin bu yükümlülü¤ü yerine getiremediklerinde öncelikle uçuﬂa müsaade edilmeyecek, söz konusu yükümlülü¤ün ikinci kez
ihlalinde ise Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan iﬂletme ruhsat› iptal edilecektir.
Yap›lan bu düzenlemelerle Türk Sivil Havac›l›k
Kanunu’nda yer alan mali sorumluluk sigortalar›na iliﬂkin düzenlemeler yaklaﬂ›k 23 y›ll›k bir aradan sonra sonuçland›r›lm›ﬂ ve bu konuda yaﬂanan yasal düzenleme eksikli¤i giderilmiﬂtir. ■
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GARANT‹ S‹GORTA HESABI’NDAN

Tazminat ödemeleri
68 milyon YTL’yi aﬂt›
Kadir KÜÇÜK
Garanti Sigorta Hesab› Müdürü
on üç y›l içersinde yap›lan tan›t›m
faaliyetleri sonucunda süratle tan›nmaya baﬂlayan Garanti Sigortas› Hesab›’n›n yapm›ﬂ oldu¤u ödemeler 31 Aral›k
2006 tarihi itibariyle 68 Milyon YTL’s›n› (Altm›ﬂsekiz Trilyonu) aﬂm›ﬂ bulunmaktad›r. 2003
y›l› ve öncesi için ayl›k ortalama 4 olan ödenen dosya say›s› 2006 y›l›nda 100’e ulaﬂ›rken, ayl›k ödenen tazminat tutar› ise ortalama 1 Milyon YTL. (Bir Trilyon) olarak gerçekleﬂmektedir.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle bedeni tazminat yap›lan baﬂvurular ve ödemeler: 18
Ekim 1983 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu’nun 108. maddesi ile kurulmuﬂ olan Garanti Sigortas› Hesab›,3 May›s
1997 Yönetmelik ile Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i bünyesine geçmiﬂtir.
Bu tarihten, 31 Aral›k 2006 tarihine kadar
Garanti Sigortas› Hesab›’na yap›lan baﬂvuru-

S
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lar ve bu baﬂvurular›n neticeleri ﬂöyledir:
31 aral›k 2006 tarihi itibariyle baﬂvuru say›s›
6.723 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2006 y›l›n›n on bir
ay›nda yap›lan baﬂvuru say›s› ise 2.578 olmuﬂtur. 2006 y›l›n›n on bir ay›nda ayl›k ortalama
baﬂvuru say›s› ise ortalama 215 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle
toplam 2.280 dosya için 25.039.905.- YTL ödeme yap›lm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda 1.187 dosya ödeme ile sonuçland›r›lm›ﬂ ve bu dosyalar için
12.133.270.- YTL ödeme yap›lm›ﬂt›r. Ayl›k ortalama ödenen dosya say›s› 100 civar›ndad›r.
Ayl›k ortalama baﬂvuru say›s›n›n 215 adet,
ödenen dosya say›s›n›n ise 100 adet civar›nda olmas› ise Hesaba yo¤un yap›lan baﬂvurular›n büyük bir k›sm›n›n kapsam
d›ﬂ› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Örne¤in
maddi araç hasarlar› için baﬂvuru yapanlar›n veya poliçesi oldu¤u halde baﬂvuru yapanlar›n oran› yüzde elli civar›ndad›r.
Hesaba yap›lan baﬂvurular›n bu kadar
artmas›, yap›lan tan›t›m faaliyetlerinin olumlu etkisini göstermektedir. 2007 y›l›nda da bu
tan›t›m faaliyetleri artarak devam ettirilecektir.

BAﬁVURU
SAYISI

ARTIﬁ
%

ÖDEME
SAYISI

125
150
184
238
275
348
1.127
1.698
2.578
6.723

0,20
0,23
0,29
0,16
0,27
2,24
0,50
0,51

10
50
45
48
79
92
201
568
1.187
2.280

ARTIﬁ
%

-10
07
67
15
120
182
108

ÖDENEN
YTL.
4.333
40.344
60.565
140.632
402.000
752.198
2.629.722
8.876.838
12.133.270
25.039.905

ARTIﬁ
%

30
172
180
88
250
238
37

BAﬁVURU ADETLER‹NE GÖRE
1997 May›s ay› ile 2003 y›l› aras›nda (80
ayda) toplam 1320 adet baﬂvuru olmuﬂtur. Ayl›k ortalama baﬂvuru say›s›
(1319/80)=16 adettir.
2004 y›l›nda 12 ay içerisinde toplam
1127 adet baﬂvuru olmuﬂtur. Ayl›k ortalama baﬂvuru adedi 94’tür. 2004 y›l›n›n
geçmiﬂ 7 y›la göre art›ﬂ oran› % 487
olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2005 y›l›nda ise baﬂvuru say›s› 1.699
adet olmuﬂtur. Ayl›k ortalama baﬂvuru
say›s› 142 adettir.
2005 y›l›n›n geçmiﬂ 7 y›la göre art›ﬂ
oran› % 787 olurken, 2004 y›l›na göre
ise % 51 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2006 y›l›nda 2.578 adet baﬂvuru olmuﬂ,
ayl›k ortalama baﬂvuru say›s› 215 adet’e
yükselmiﬂtir. Bir önceki y›la göre art›ﬂ oran›
%51 olmuﬂtur.
Baﬂvuru adetlerine göre art›ﬂ tablosu ﬂöyledir;

YILLAR
1997-2003
2004
2005
2006
TOPLAM

BAﬁVURU
ADETLER‹
1320
1127
1698
2578
6467

AYLIK
ORTALAMA
BAﬁVURU
ADETLER‹

GEÇM‹ﬁ
DÖNEME
GÖRE ARTIﬁ
ORANI(%)

B‹R
ÖNCEK‹
DÖNEME
GÖRE ARTIﬁ
ORANI(%)

16
94
142
215

% 487
% 787
%1244

% 51
% 51

AYLIK
ÖDENEN ORTALAMA
DOSYA
DOSYA
ADETLER‹
ADED‹

YILLAR

1997-2003
2004
2005
2006
TOPLAM

324
201
569
1.187
2.280

B‹R
GEÇM‹ﬁ
ÖNCEK‹
DÖNEME
DÖNEME
GÖRE ARTIﬁ GÖRE ARTIﬁ
ORANI(%)
ORANI(%)

4
17
48
100

% 325
% 1100
%2400

% 182
% 108

ÖDENEN ADETLERE GÖRE
1997-2003 y›llar› aras›nda toplam
324 adet dosya ödenmiﬂ, ortalama
ayl›k ödenen dosya adedi 4’tür.
2004 y›l›nda toplam 201 adet dosya ödenmiﬂ ayl›k ortalama ödenen
dosya adedi 17 olmuﬂtur.
2005 y›l›nda ise 568 dosya ödenmiﬂ ayl›k ödenen ortalama dosya say›s› 48’e
yükselmiﬂtir.
2006 y›l›nda 1.187 adet dosya ödenmiﬂ ve ayl›k ortalama dosya adedi 100‘ e
yükselmiﬂtir. Bir önceki y›la göre art›ﬂ oran›
%108 olmuﬂtur.
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31 Aral›k 2006 itibariyle bedeni tazminat
ödemelerinin olaylara göre da¤›l›m›
Adet

Tutar
(YTL)

Da¤›l›m
(%)

Çal›nt› Araç
28
Sigortas›z Araç
1632
Zeyl Fark›
120
Plakas› Tespit Edilm. 500
TOPLAM
2280

520.899
18.430.587
997.099
5.091.320
25.039.905

2
74
4
20

ÖDENEN TUTARLARA GÖRE
YTL Baz›nda: 1997-2003 y›llar› aras›nda
toplam 1.396.470.-YTL. ödeme yap›lm›ﬂt›r.
Ortalama ayl›k ödeme 17.455.-YTL. olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2004 y›l›nda 2.629721.-YTL ödenmiﬂtir.
2004 y›l›nda ortalama ayl›k ödeme tutar›
219.143.-YTL. olmuﬂtur. 2005 y›l›nda ödenen tutar 8.897.207.-YTL’ dir.
2005 y›l›nda ortalama ayl›k ödeme ise
741.434.-YTL olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2006 y›l›nda 12.133.270.- YTL ödeme
yap›lm›ﬂ ve ödenen tutar ayl›k ortalamas›
1.011.105.- YTL olmuﬂtur.

YILLAR

AYLIK
GEÇM‹ﬁ
ORTALAMA
DÖNEME
ÖDENEN
ÖDEME GÖRE ARTIﬁ
TUTAR YTL TUTARI YTL
ORANI(%)

1997-2003 1.396.470.2004
2.629.721.2005
8.897.207.2006
12.133.270.TOPLAM 25.039.905.-

17.455.219.143.741.434.1.011.105.-

% 1155
% 4147
% 5692

B‹R
ÖNCEK‹
DÖNEME
GÖRE ARTIﬁ
ORANI(%)

% 237
% 36

31 Aral›k 2006 itibariyle bedeni tazminat
ödemelerinin tazminat türlerine göre da¤.

Vefat
Maluliyet
Tedavi
TOPLAM

Adet

Tutar
(YTL)

Da¤›l›m
(%)

1335
198
747
2280

19.744.680
4.006.310
1.288.915
25.039.905

79
16
5

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle mali bünye zafiyeti veya iflas eden sigorta ﬂirketleri ile ilgili
tazminat ödemeleri : Karayolu Trafik Garanti Sigortas› Hesab›’n›n görevleri aras›nda, mali
bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün
branﬂlarda ruhsat› iptal edilmiﬂ ya da iflas etmiﬂ
sigorta ﬂirketlerinin, zorunlu mali sorumluluk
(trafik) sigortalar›ndan kaynaklanan ve ödemekle yükümlü olduklar› maddi ve bedensel
zararlar nedeniyle;
Halen hasarlar› ödenmekte olan sigorta ﬂirketleri:
1- AKDEN‹Z S‹GORTA A.ﬁ.
(iflas nedeniyle)
2- EMEK S‹GORTA A.ﬁ.
(iflas nedeniyle)
3- UNIVERSAL S‹GORTA A.ﬁ.
(iflas nedeniyle)
4) KAP‹TAL S‹GORTA A.ﬁ.
(iflas nedeniyle)
5) EGS S‹GORTA A.ﬁ.
(mali bünye
zafiyeti nedeniyle)
6) GIC DÜNYA S‹GORTA A.ﬁ.
(mali bünye
zafiyeti nedeniyle)
Mali bünye zafiyeti veya iflas nedenleri ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› kapsam›nda hasar tazminatlar› ödenmekte olan 6 sigorta ﬂirketine ait muallak hasar durumlar› ve 31.12.2006
tarihi itibariyle yap›lan baﬂvurular ﬂöyledir:
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ﬁirket Kay›tlar›na
Muallak Hasarlar
Akdeniz Sigorta
Universal Sigorta
Emek Sigorta
EGS Sigorta
GIC Dünya Sigorta
Kapital Sigorta
TOPLAM

43.429
7.438
5.318
5.550
3.312
25.000
90.047

31.12.2006 itibariyle Baﬂvuru
Yap›lan Baﬂvurular Yüzdesi
27.191
3.606
2.449
4.528
2.260
25.014
65.388

62
48
46
75
76
100
72

6 sigorta ﬂirketine ait muallak hasar dosya
say›s› yaklaﬂ›k olarak 90.047 olarak tespit edilmiﬂ ve bu dosyalardan 31.12.2006 tarihi itibariyle Hesap’a yap›lan baﬂvuru say›s› 65.388 baﬂvuru oran› ise % 72 olmuﬂtur.
Yap›lan baﬂvurular›n ﬂirketlere göre durumu
ise; Akdeniz Sigorta’da % 62, Universal Sigorta’da % 48, Emek Sigorta’da % 46, EGS Sigorta’da % 75, GIC Dünya Sigorta’da % 76 ve Kapital Sigorta’da % 100 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

31 Aral›k 2006 itibariyle
yap›lan baﬂvurular›n sonuçlar›
Ödemesi yap›lan dosyalar
‹branamesi gönderilen dosyalar
Eksik evrak yaz›s›
gönderilen dosyalar
Red edilen dosyalar
Sigortal›lar taraf›ndan takip
edilmeyen dos.
Kalan ve davas› devam
eden dosyalar
Toplam

Adet
51.696
915

%
79
2

Tutar
43.562.927.925.629.-

674
4.982

1
7

5.245.731.4.088.836.-

7.076

11

4.560.284.-

56
65.388

0

1.160.916.-

belgeli, 7.076 adedi (% 11’i) sonuçsuz kalan
dosya olmuﬂtur. 53 dosya için dava aç›lm›ﬂ, 3
dosya ise inceleme aﬂamas›ndad›r.
Mali bünye zafiyeti veya iflas etmiﬂ alt› sigorta ﬂirketi için Garanti Sigortas› Hesab› taraf›ndan 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 51.696 adet
dosya için 43.562.927,- YTL ödeme yap›lm›ﬂt›r.
SONUÇ

31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla
Garanti Sigortas› Hesab›’ndan yap›lan
ödemelerin toplam› ﬂöyledir
Y›llar
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOPLAM

‹flas
Tazminatlar›

Bedeni
Tazminatlar

Toplam Öd.
Tazminatlar

0
0
0
0
0
6.973.850
16.704.287
14.060.691
5.824.099
43.562.927

4.333
40.345
60.566
140.632
398.394
752.199
2.629.722
8.897.207
12.116.507
25.039.905

4.333
40.345
60.566
140.632
398.394
7.726.048
19.334.009
22.957.898
17.940.606
68.602.832

Tablodan da görülece¤i gibi ‹flas eden sigorta ﬂirketlerinin tazminatlar› için 43.5 Milyon YTL ,
Hesab›n geleneksel iﬂlemlerinden kaynaklanan
bedeni tazminat talepleri için 25.1 MilyonYTL olmak üzere toplam 68.6 Milyon YTL. (68,6 TR‹LYON) ödeme yap›lm›ﬂt›r.
Yap›lan ödemelerin yüzde 36 s› geleneksel bedeni tazminatlar için, yüzde 64’ü ise iflas eden ﬂirketlerin tazminatlar› için gerçekleﬂmiﬂtir. ■

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle 6 ﬂirkete ait toplam 65.388 baﬂvuru olmuﬂtur. Bu baﬂvurular›n
33.611 adedi (% 52’si) sigorta ﬂirketlerinden,
31.777 adedi ise (% 48’i) ﬂah›slar taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Baﬂvurusu yap›lan 65.388 dosyan›n
51.696 (% 79’u ) ödenmiﬂ; 915 adedi (% 2’si)
onaylanm›ﬂ; 4982 adedi (% 7’si) reddedilmiﬂ
(bu reddedilen dosyalar›n 3.970 adedi sigorta
ﬂirketlerine ait olup genellikle poliçesi olmayan
ve sigortal›lardan tahsilat yap›lm›ﬂ dosyalardan
kaynaklanmaktad›r), 674 adedi (% 1’i ) eksik
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Poliçe adedinde % 9.42
üretimde % 15.39 art›ﬂ
Mehmet ÜST
TRAMER Müdürü
SEKTÖR ÜRET‹M VER‹LER‹
TRAMER veri taban›ndaki Trafik Sigortas›
poliçe bilgilerine ba¤l› olarak, sektör genelinde 2006 y›l›nda 9.835.336 adet poliçenin

tanzim edildi¤i ve karﬂ›l›¤›nda sektörün
1.264.612 bin YTL prim geliri elde etti¤i tespit
edilmiﬂtir. Geçen y›l›n ayn› döneminde ise
8.988.781 adet poliçenin tanzim edilerek
1.095.989 bin YTL prim geliri elde edildi¤i görülmektedir. Sektör genelinde geçen y›la göre poliçe adedinde % 9,42 prim üretiminde
ise % 15,39 oran›nda art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r.

Tablo 1: 2005-2006 Y›l› Tarife Basama¤› Kodu Baz›nda Trafik Sigortas› Poliçe Adetleri ve
Prim Üretim Fark› (Ocak-Aral›k Kümülatif)-Bin YTL

Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k Mali Sorumluluk
Sigortas›nda ise, 2006 y›l›nda geçen y›la göre

poliçe adedinde % 7,53 prim üretiminde ise
%14,06 oran›nda art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.

Tablo 2: 2005-2006 Y›l› Tarife Basama¤› Kodu Baz›nda Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k Mali Sorumluluk
Sigortas› Poliçe Adetleri ve Prim Üretimi Fark› (Ocak-Aral›k Kümülatif)-Bin YTL
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Tablo 1 ve 2’de yer alan basamak baz›nda
üretim verileri incelendi¤inde, do¤ru tarifeden poliçe üretimi yönündeki geliﬂmenin devam etti¤i gözlemlenmiﬂtir.
Kasko Sigortas›nda, Aral›k 2006 sonu itibariyle toplam poliçe adedi 3.118.952 olup, yürürlükte olan poliçe adedi ise 3.113.885’dir. ‹l-

gili poliçelere iliﬂkin aç›lan hasar dosyas› adedi toplam 742.476 olup, hasarl› araç oran›n›n
Otobüs araç türünde sektör geneline oranla
daha yüksek gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Ayr›ca motosiklet araç türünde sigortal›l›k oran›
%1’in alt›nda olmas›na ra¤men, hasarl› araç
oran›n›n %13,73 olmas› dikkat çekicidir.

Tablo 3: Kasko Sigortas› Yürürlükte Olan Poliçe Bilgileri ve Sigortas›zl›k Oran›
(Aral›k 2006 sonu itibari ile kümülatif)1
Yürürlükte Olan Poliçelere Ait Veriler
Poliçe
Adedi

Poliçe
Adedi

01- Otomobil
03- Minibüs
(8-14 koltuk)
04- Otobüs
(15-25 koltuk)
06- Kamyonet
07- Kamyon
09- Traktör
11- Motosiklet ve
Yük Motosikleti
14- Özel Amaçl› Taﬂ›t

1.948.319

1.942.783

89.138

89.088

54.526
681.557
274.802
60.84

54.128
680.217
272.636
64.643

9.197
1.329

9.068
1.322

Genel Toplam

3.118.952

3.113.885

Araç Türü

Hasar
Dosya
Adedi

Hasarl›
Araç
Adedi

Hasarl›
Araç
Oran›

494.217 375.264

19,32

6.111.341

31,79

68,21

18.660

20,95

356.138

25,02

74,98

16.819 12.593
161.199 127.114
42.948 35.741
1.401
1.311

23,27
18,69
13,11
2,03

175.302
1.678.388
710.765
1.287.001

30,88
40,53
38,36
5,2

69,12
59,47
61,64
94,98

13,73
15,43

1.810.833
33.949

0,50
3,89

99,50
96,11

18,37 12.163.717

25,60

74,40

24.202

1.435
255

1.245
204

742.476 572.132

SEKTÖR HASAR VER‹LER‹
Trafik Sigortas›nda sektör genelinde, 2003
y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçelerden 470.939 bin
YTL prim üretimi elde edilmiﬂ ve ilgili poliçeler
için 2007 y›l› ﬁubat ay› itibariyle toplam
418.668 bin YTL hasar tazminat ödemesi yap›lm›ﬂ olup, H/P oran› %88,90 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2004 y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçeler de¤erlendirildi¤inde ise; 804.006 bin YTL prim
üretimine karﬂ›l›k 2007 y›l› ﬁubat ay› itibariyle
toplam 628.524 bin YTL hasar tazminat ödemesi yap›lm›ﬂ ve H/P oran› %78,17 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2005 y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçe-

Tescilli Kaskolu Kaskosuz
Araç
Araç
Araç
Adedi
Oran›
Oran›

ler de¤erlendirildi¤inde ise; 1.045.093 bin YTL
prim üretimine karﬂ›l›k 2007 y›l› ﬁubat ay› itibariyle toplam 818.707 bin YTL hasar tazminat
ödemesi yap›lm›ﬂ ve H/P oran› %78,34 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. 2006 y›l›nda üretilen poliçeler
için ise 2007 y›l› ﬁubat ay› itibariyle elde edilen
H/P oran› %36,74’tür.
Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas›nda ise, 2004 y›l›nda düzenlenen
poliçeler için 3.657 bin YTL prim geliri elde
edilmiﬂ, bu poliçeler için ﬁubat 2007 itibariyle
2.420 bin YTL hasar ödemesi yap›lm›ﬂ ve H/P
oran› %66,17 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

1

1: Poliçe Adedi: Toplam poliçe adedidir (Cari y›l kümülatif).
2: Yürürlükteki Poliçe Adedi : 31/12/2006 tarihi itibariyle yürürlükte olan poliçeleri ifade etmektedir.
3: Hasar Dosya Adedi: 31/12/2006 tarihi itibariyle yürürlükte olan poliçelere ait toplam hasar dosya adedini ifade etmektedir.
4: Hasarl› Araç Adedi: 31/12/2006 tarihi itibariyle yürürlükte olan poliçeler içerisinde, hasar› bulunan araç (poliçe) adedini ifade etmektedir.
5: Hasarl› Araç Oran›: Yürürlükte olan poliçelere ait veriler kullan›larak, (Hasarl› Araç Adedi / Poliçe Adedi)*100 ﬂeklinde hesaplanmaktad›r.
6: Tescilli Araç Adedi: 2006 y›l› Kas›m ay›nda TUIK taraf›ndan yay›nlanan tescilli araç say›s›d›r.
7: Kaskolu Araç Oran›: (Yürürlükteki Poliçe Adedi / Araç Adedi)*100 seklinde hesaplanmaktad›r.
8: Kaskosuz Araç Oran›: ((Araç Adedi -Yürürlükteki Poliçe Adedi) / Araç Adedi)*100 seklinde hesaplanmaktad›r.
9: OTOMOB‹L(01): Otomobil ve Taksi araç gruplar›n›n toplam›n› ifade etmektedir.
10: OTOBÜS(04): Otobüs(15-25 Koltuk) ve Otobüs(26 ve Üstü Koltuk) araç gruplar›n›n toplam›n› ifade etmektedir.
11: KAMYON(07): Kamyon, ‹ﬂ Makinesi, Römork, Tanker, Çekici ve Di¤er Araçlar'a ait toplam› ifade etmektedir.
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Tablo 4: Trafik Sigortas› Y›llar Baz›nda Poliçe Üretimi ve Ödenen Birikimli Hasar
Tazminat Tutar› Da¤›l›m› Bin YTL (Poliçe baﬂlama tarihi baz›nda)2

Y›l
2003

2004

Poliçe
Prim
Üretim

Hasar
Durumu

‹lk Y›l

470.939

Muallak

9.509

Ödenen

82.442

Muallak

18.779

Ödenen

135.554

Muallak

56.143

Ödenen

185.483

Muallak

138.167

Ödenen

214.585

Muallak

1.389

Ödenen

38

804.006

2005 1.045.093

2006 1.216.210

2007

119.777

%
19.53

2. Y›l
27.549

%
72.48

313.770
19.20

69.740

175.163

67.91

193.993

85.25

85.034

76.36

183.629

4.Y›l
40.511

%
88.73

377.353
77.93

541.523

622.824
29.00

31.118

%

365.362

476.236
23.12

3. Y›l

85.775

5.Y›l
40.698

%
88.90

377.970
78.17

542.749
78.34

635.078
36.74

252.893
1.19

Tablo 5: Zorunlu Karayolu Taﬂ›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas› Y›llar Baz›nda Poliçe Üretimi ve Ödenen
Birikimli Hasar Tazminat Tutar› Da¤›l›m› - Bin YTL (Poliçe baﬂlama tarihi baz›nda)2

Y›l
2004

2005

2006

2007

2

Poliçe
Prim
Üretim

Hasar
Durumu

‹lk Y›l

3.657

Muallak

126

Ödenen

298

Muallak

408

Ödenen

469

Muallak

2.526

Ödenen

343

Muallak

0

Ödenen

0

4.871

5.402

410

%
11.59

2. Y›l
224

%
50.10

1.608
18.00

976

2.526

353

%
64.59

2.009
54.88

1.697
53.11

3. Y›l

976

4.Y›l
353

%

5.Y›l

%

66.17

2.067
56.25

1.764
53.68

374
0

Poliçe tarihi baz›nda de¤erlendirme yap›lm›ﬂ olup, poliçe baﬂlang›ç y›l› içinde gerçekleﬂtirilen hasarlar 1. y›l sütununda belirtilmiﬂtir. Poliçe baﬂlang›ç y›l›n› takip eden y›llarda
ödemesi gerçekleﬂen hasarlar ise 2. y›l, 3. y›l...y›l sütunlar›nda gösterilmiﬂtir. 2. y›l sütununda 1. y›l ve 2. y›l içinde yap›lan ödemeler toplanarak yans›t›lm›ﬂt›r. (1. y›ldan sonraki
rakamlar kümülatiftir.) Ödeme rakamlar›nda hasar tazminat tutarlar›, ekspertiz ve dosya di¤er masraf ödemeleri dikkate al›nm›ﬂt›r.
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TRAMER’DEK‹ GEL‹ﬁMELER
1. Serbest Tarife ‹le ‹lgili
Çal›ﬂmalara Baﬂland›
Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n 6.11.2006 tarih ve
57269 say›l› yaz›s› kapsam›nda sigorta ﬂirketlerinin görüﬂüne sunulan serbest tarife ile ilgili analiz ve yaz›l›m modeli oluﬂturulmas›na
yönelik çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r. Yaz›l›m modelinin yan› s›ra “Rehber Tarife” ile ilgili Kaza Sigortalar› ‹nceleme ve Araﬂt›rma Komitesiyle birlikte çal›ﬂmalara yo¤un olarak devam edilmiﬂ, il ve araç baz›nda alternatif
tarife fiyat önerileri oluﬂturulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n sonuçlar›, 15.02.2007 tarihinde T.S.R.ﬁ.B Yönetim Kurulunun görüﬂlerine sunulmuﬂtur.
2. Kimlik Paylaﬂ›m› Sistemi ile ‹lgili
‹mzalanan Protokol Kapsam›nda, Yeni Ek
Servislerle Hizmet Verilmeye Baﬂlanm›ﬂt›r
12 Aral›k 2006 tarihinde Nüfus ve Vatandaﬂl›k ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü ile imzalanan
ikili anlaﬂma kapsam›nda Kimlik Bilgisi Servisi
d›ﬂ›nda yeni servisleri de kullanabilme hakk›
elde edilmiﬂ olup, bu do¤rultuda sigorta ﬂirketleri ile imzalanan protokol çerçevesinde
yeni ek servislerle hizmet verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu ek servisler; Kimlik Bilgileri Sorgulama, Kiﬂi Bilgilerine Göre T.C.Kimlik Numaras›
Sorgulama, Nüfusa Kay›tl› Oldu¤u Yer Bilgisine Göre T.C.Kimlik Numaras› Sorgulama ve
Nüfus Cüzdan› Do¤rulama Servisi-2’dir.
3. 2006 Y›l›na ‹liﬂkin Sektör
Bilgilendirme CD’si Oluﬂturuldu
Merkezimizde bulunan Trafik Sigortas›, Kasko Sigortas›, Yolcu Taﬂ›mac›l›k Sigortas› verilerine ba¤l› olarak üretim ve hasar istatistiklerinin yer ald›¤› “Sektör Bilgilendirme CD-III” haz›rlanarak, çal›ﬂma sonuçlar› tüm sigorta ﬂirketleri, T.S.R.ﬁ.B ve Hazine Müsteﬂarl›¤›’na
gönderilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
4. 2006 Y›l› Mutabakat
Çal›ﬂmalar› Gerçekleﬂtirildi
Merkezimiz veri taban›na transfer edilen
Trafik, Kasko ve Taﬂ›mac›l›k Sigortas› hasar durum belgeleri sigorta ﬂirketlerinin kullanm›ﬂ ol-

duklar› programlar üzerinden TRAMER’e
ba¤lan›larak, online al›nabilmektedir. Üretilen hasar durum belgelerinin güvenilir olabilmesi için, sistemimize düzenli ve günlük olarak veri transferinin yap›lmas› gerekmektedir.
Aksi takdirde, istatistiki tablolar›m›z dahil olmak üzere online verilen Hasar Durum Belgesi’nin yanl›ﬂ düzenlenmesine neden olaca¤›
gibi, di¤er ﬂirketlerin hata listelerini do¤rudan
etkilemekte, poliçeleri do¤ru olsa dahi hata
mesaj› verilmesine neden olmaktad›r. Bu
kapsamda, merkezimize transfer edilen tüm
ürünlerle ilgili olarak ﬁubat ay› içinde mutabakat çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilmiﬂ olup mutabakat çal›ﬂmas› sonras›nda geçmiﬂ y›llara
iliﬂkin veri transferi yap›lmas›na imkân
tan›nmamaktad›r.
5. Kara Ulaﬂt›rmas› Genel Müdürlü¤ü ‹le
Veri Entegrasyonu için
çal›ﬂmalara baﬂland›
Merkezimizin veri taban›nda yer alan Taﬂ›mac›l›k Sigortas›na ait verilerin Kara Ulaﬂt›rmas› Genel Müdürlü¤ü ile paylaﬂ›lmas› ve
poliçelerin Tarife ve Talimatlara uygun olarak
düzenlenip düzenlenmedi¤inin kontrol edilebilmesi amac›yla, Kara Ulaﬂt›rmas› Genel Müdürlü¤ü'nün "Kara Taﬂ›mac›l›¤› Otomasyon
Sistemi" projesinden yararlan›labilmesine yönelik talep Hazine Müsteﬂarl›¤›’na iletilmiﬂtir.
6. Alt›n Örümcek Yar›ﬂmas›nda Farkl›
Kategorilerde Ödüller Al›nd›
TRAMER, Alt›n Örümcek yar›ﬂmas›nda; sigortac›l›k kategorisinde www.tramer.org.tr
adresi ile ikincilik, e¤itim kategorisinde
www.traport.org/trakid ile ikincilik ve kamu
kurumu kategorisinde www.traport.org adresi ile üçüncülük ödülünü alm›ﬂt›r.
7. 2006 eTR Ödüllerinde Finale Kal›nd›
TÜS‹AD ve Türkiye Biliﬂim Vakf›’n›n bu y›l
dördüncüsünü düzenledi¤i “eTR Ödülleri”ne, Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan “kamudan-iﬂ dünyas›na e-hizmetler” kategorisinde
aday gösterilen TRAMER, finalist olarak plaketini alm›ﬂ olup ayn› kategoride SSK Sa¤l›k
Ödemeleri Sistemi Projesi birincilik ödülünü
alm›ﬂt›r. ■
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DASK 2006
y›l›nda neler yapt›?
006 y›l› DASK aç›s›ndan büyük depremlerin yaﬂanmad›¤› ancak Kurum
olarak büyük afetlere haz›rlanma ve poliçe
üretimini art›rmaya yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k verildi¤i bir y›l olmuﬂtur.
Büyük depremlerin yaﬂanmamas› çal›ﬂmalar› azaltmam›ﬂ, aksine oluﬂabilecek depremlere karﬂ› haz›rl›k ve planlar›n gerçekleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Özellikle etkin tan›t›m aktivitelerine a¤›rl›k
verilerek DASK’›n bilinirli¤inin artt›r›lmas› hedeflenmiﬂtir. Kurum’un seminer, panel ve
toplant›lara kat›l›m› ile daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂ›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Zorunlu Deprem Sigortas› üretim verileri incelendi¤inde, Türkiye’de sigortalanmas› gereken 13 milyon konuttan yaklaﬂ›k 2.6 milyon
adedinin Zorunlu Deprem Sigortas› yapt›rd›¤›
görülmektedir. Bir baﬂka ifade ile Türkiye’deki konutlar›n yaklaﬂ›k %20’si depreme karﬂ›
güvence alt›ndad›r. Geriye kalan sigortas›z
%80’lik oran gidecek uzun bir yolumuz ve yap›lacak çok iﬂimiz oldu¤unu göstermektedir.

2

AFET AC‹L EYLEM PLANI
DASK’›n bir afet sonras›nda hizmet süreklili¤ini sa¤lamak amac›yla Afet Acil Eylem
Plan› oluﬂturma çal›ﬂmalar›na baﬂlan›lm›ﬂt›r.
‹lk aﬂamada oluﬂturulan Afet Acil Eylem Plan›, Kurum ‹darecisi kaynaklar›n›n, ihtiyaç duyulacak tüm yönetsel ve operasyonel iﬂlemleri karﬂ›layabilece¤i kapasiteye göre organize edilmiﬂtir.
‹TÜ’den Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu ve ekibinin önderli¤inde Garanti Sigorta personelinden oluﬂturulan ekip ile çal›ﬂmalar›n ilk aﬂamas› tamamlanm›ﬂ, 2.faz çal›ﬂmalar› devam
etmektedir. Kurum ‹darecisi olarak Afet Acil
Eylem Plan› sürekli geliﬂtirilmesi gereken bir
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proje olarak ele al›nmaktad›r. Teknoloji ve
di¤er kurumlar ile yap›lacak ortak çal›ﬂmalar
ile DASK’›n en kötü deprem senaryosunda
dahi; kesintisiz hizmet vermesi, hasar ekspertiz çal›ﬂmalar›n›n süratle tamamlanmas›, fon
ak›ﬂ›n›n h›zl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesi sonucunda en k›sa zamanda tazminatlar›n
ödenmesi hedeflenmektedir.
SATIﬁ KAMPANYASI
Sigorta ﬂirketlerinin ve acentelerinin prim
üretimlerini artt›rma yönünde teﬂvik edilmesi
ve elde edilen olumlu neticeler dikkate al›narak ödüllendirilmesi amac›yla 01.01.200631.12.2006 tarihlerini kapsayan 3 dönemden
oluﬂan bir kampanya düzenlenmiﬂtir. 2007 y›l›n›n birinci çeyre¤inde bu kampanyaya devam edilmektedir.
DASK WEB S‹TES‹
DASK web sitesi yenilenmiﬂtir. Yenilenen site ile sigortal›lara, tüm bireylere, sigorta ﬂirketi ve acentelere daha fazla bilgi ve hizmet
sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r. DASK web sitesinde bulunan “Etkileﬂimli Deprem Haritas›”
arac›l›¤›yla depremlerin Türkiye Haritas› üzerinde Kandilli Rasathanesi verileriyle eﬂzamanl› izlenebilmesi sa¤lanm›ﬂt›r. ‹ngilizce
web sitesi için çal›ﬂmalar devam etmektedir.
OPERASYONEL S‹STEM
YAZILIMININ YEN‹LENMES‹
DASK’›n geliﬂen ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak,
yaﬂanan problem ve hatalar›n giderilmesi,
daha h›zl› bir eriﬂim sa¤lanmas› ve genel olarak yaz›l›m mimarisinin iyileﬂtirilmesi amac›yla
yeni yaz›l›m›n geliﬂtirilmesi karar› al›narak bu
yönde çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r. DASK’›n donan›m› ve alt yap›s› yenilenmiﬂtir.

TÜRK‹YE

HESAP PLANINDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren gerçekleﬂen Zorunlu Deprem Sigortas› Poliçesi prim
üretimleri sigorta ﬂirketlerinin hesap plan›nda
gösterilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Uzun süredir beklenilen bu düzenleme, Zorunlu Deprem Sigortas› prim üretimlerinin artt›r›lmas› amac›yla sigorta ﬂirketlerimiz nezdinde yürütülen çal›ﬂmalar›
teﬂvik edici nitelikte olacakt›r.

ZORUNLU DEPREM S‹GORTASI YILLAR BAZINDA
POL‹ÇE ADETLER‹ (000 Adet)

Sigortal› Konut
Toplam Konut

AKDEN‹Z

DO⁄U
ANADOLU

EGE

201.407
1.663.126

74.172
611.788

448.092
2.318.262

GÜNEY
DO⁄U
ANADOLU
56.173
742.866

KARADEN‹Z MARMARA
162.1974
1.282.097

1.159.811
4.143.474

‹Ç
ANADOLU
459.289
2.227.056

DASK'ta Son Durum (04.04.2007 tarihi itibariyle)
Toplam Poliçe Adedi.........................................2.566.180
Toplam Prim (YTL) .......................................213.965.836
Ortalama Teminat (YTL)........................................44.014
Ortalama Prim (YTL)...............................................83.38
Y›ll›k Art›ﬂ (%) ........................................................2.08%
Yenileme Oran› (%)...................................................35%
Ödenen Hasar Dosyas›...........................................9.124
Ödenen Hasar Tutar› (YTL) ...........................17.914.765

YILLAR VE AYLAR BAZINDA POL‹ÇE ÜRET‹M ADETLER‹

ﬁubat

200.741

A¤ustos

333.851
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YILLARA GÖRE HASAR ÖDEMELER‹
YIL

(04.04.2007)

DEPREM SAYISI

DOSYA SAYISI

ÖDEME (YTL)

2000

1

6

23.022

2001

17

338

127.497

2002

21

1.558

2.284.835

2003

20

2.504

5.203.990

2004

31

587

768.927

2005

40

3.481

8.038.986

2006

21

470

1.228.759

2007

9

180

238.749

160

9.124

17.914.765

TOPLAM

ELAZI⁄ DEPREM‹
ﬁubat ay›nda Elaz›¤’da yaﬂanan ve büyükÜlkemiz jeolojik, topo¤rafik yap›s› ve iklim lükleri 4.8 ve 5.9 aras›nda de¤iﬂen depremlerözellikleri nedeniyle büyük can ve mal kay›p- de maddi hasarlar meydana gelmiﬂtir. Baz›
lar›na yol açan do¤al afetlerle s›k s›k karﬂ›la- konutlar depremde y›k›lm›ﬂ, baz›lar› da zarar
ﬂan ülkelerin baﬂ›nda gelmektedir. Son 60 y›l görmüﬂtür. Kurumumuza Elaz›¤ ve çevresiniçerisinde do¤al afetlerin yol açt›¤› yap›sal deki illerden gelen ihbarlar sonucu toplam
hasar istatistikleri dikkate al›nd›¤›nda yap›sal 286 adet hasar dosyas› aç›lm›ﬂ ve 236.094 YTL
hasar›n % 6’s›n› depremler, %5’ini heyelanlar, tazminat ödemesi yap›lm›ﬂt›r. Meydana gelen
% 12’sini su bask›nlar›, % 7’sini kaya düﬂmeleri depremler sonucunda, Kurumumuza gelen ha% 4’ünü yang›nlar ve % 1‘ini ç›¤, f›rt›na, yeral- sar ihbarlar› ve ard›ndan yap›lan hasar ödemet› suyu hareketleri gibi di¤er afetlerle nedeniy- leri ile depremin oluﬂtu¤u ilde yaﬂayan kiﬂilerin
le meydana geldi¤i görülmektedir.
bilinçlenme düzeyindeki art›ﬂ, sigortal›l›k oranlaT.C. Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› taraf›ndan r›na paralel olarak yans›makta ve poliçe adetson 100 y›lda yaﬂanan afetlerde y›k›lan konut lerinde art›ﬂ gözlenmektedir.
say›s›n›n yaklaﬂ›k 700 bin oldu¤u ve bunun da
Elaz›¤ depremlerinin devam etti¤i 08-13 ﬁuyüzde 61’inin depremden kaynakland›¤› belir- bat 2007 tarihleri aras›, iller baz›nda üretimi
tilmiﬂtir. Bakanl›k, do¤al afetlerle ilgili stratejileri- geçen y›l ayn› döneme göre karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zni, yara sarmak yerine yara almamak ilkesine da Elaz›¤ ve çevre illerdeki art›ﬂ göze çarpgöre ﬂekillendirerek, risk yöntemini esas alan maktad›r. Ancak bu art›ﬂa ra¤men, deprem
politikalar üzerine kurduklar›n› belirtmiﬂtir. Bu sebeple do¤al afetlerle
08.02.2006 - 13.02.2006
08.02.2007 - 13.02.2007
mücadele, do¤al tehlikelere diADI
ADET
ADET
ARTIﬁ AZALIﬁ %
rençli yerleﬂimlerin ve toplumlar›n
ELAZI⁄
136
1.144
741
oluﬂturulmas›yla mümkün olmaktaADIYAMAN
53
76
43
d›r. Toplum olarak, do¤al afetlerle
B‹NGÖL
29
44
52
mücadele bilinci oluﬂturulmal› ve
D‹YARBAKIR
125
133
6
Zorunlu Deprem Sigortas› uygulaMALATYA
157
189
20
malar› yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
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riskinin yüksek oldu¤u bu ilde bulunan 87.783
konuttan sadece 20.328 konut için Zorunlu
Deprem Sigortas› düzenlenmiﬂtir.
Zorunlu Deprem Sigortas› sisteminin yayg›nlaﬂmas›nda kamusal kontrol noktalar›n›n art›r›lmas› sigortac›l›k say›s›n›n hedeflenen rakam-

Poliçe Da¤›l›m›

Akdeniz
7,9%

Do¤u Anadolu
2,9%

Güney
Do¤u
Anadolu
2,2%

Ege
17,5%

‹ç
Anadolu
17,9%
Karadeniz
6,3%

Marmara
45,3%

Marmara Bölgesi
toplam poliçe
adedinin % 45’ine

4. Derece
15,5%

‹stanbul
bu oran›n
% 30’una sahip.

5. Derece
0,7%

3. Derece
8,8%
1. Derece
49,0%

2. Derece
26,0%

lara ulaﬂmas›nda önemli bir yere sahip olacakt›r. Böyle olmakla beraber, herhangi bir
zorlay›c› unsur olmaks›z›n bireylerin kendi risk
alg›lamalar› ile sigortal›l›k sistemine dahil olmalar› sistemin daha sa¤l›kl› çal›ﬂmas› aç›s›ndan tercih edilen bir husustur. ■

“BAKIﬁ”
program› her
Cumartesi 11:05’te
CNN Türk’te
yay›nlan›yor...
Noyan Do¤an’›n yap›mc›l›¤›n›
ve sunuculu¤unu üstlendi¤i
"Bak›ﬂ" program› her cumartesi
saat 11:05'te CNN TÜRK'te
yay›nlanmaktad›r.
Garanti Sigorta Genel Müdürü
Okan UTKUER‹ Zorunlu
Deprem Sigortas› hakk›nda detayl›
bilgiler vererek, canl› yay›nda
tüm sorular› yan›tlamaktad›r.
Program, 28 Ekim 2006
tarihinde baﬂlam›ﬂ ve
bunu izleyen 40 hafta süreyle,
cumartesi günleri yay›nlanacakt›r.
Program yaklaﬂ›k 45 dakika
sürmekte ve program
esnas›nda yay›na canl›
ba¤lanan izleyicilerin sorular›
cevaplanmaktad›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.
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TARS‹M’DEN

Devlet destekli tar›m
sigortalar›nda
2007 uygulamalar›
Bülent BORA
TARS‹M Genel Müdür
ar›m Sigortalar› Kanunu inci maddesi
gere¤ince Devlet Destekli Tar›m Sigortas›n›n (DDTS) kapsam› ve prim deste¤i miktar›
her y›l Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.
05.01.2007 tarihinde resmi gazetede yay›nlan
Bakanlar Kurulu karar›na göre DDTS ile ilgili
2007 y›l›nda uygulanacak prim deste¤i %50
olarak belirlenmiﬂ ve kapsam özet olarak aﬂa¤›daki ﬂekilde tespit edilmiﬂtir;
● Aç›k alanda ekim dikimi yap›lan
tüm bitkisel ürünler,
● Seralar,
● Süt s›¤›rlar›,
● Kümes hayvanlar› ve
● Su ürünleri
Bir önceki y›l ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda kapsama ‘su
ürünlerinin’ ilave edildi¤i görülmektedir. Ancak
2007 y›l› için as›l büyük yenilik, bitkisel ürün sigortas› teminatlar› içine meyveler için ‘don’ rizikosunun da dahil edilmesidir ki bunu tarihi bir kapsam
geniﬂlemesi olarak nitelemek mümkündür.

T

SU ÜRÜNLER‹ S‹GORTASI NELER‹ KAPSIYOR
Di¤er tüm DDTS’›nda oldu¤u gibi burada da
prim deste¤inden yararlanman›n ön ﬂart› kay›tl›l›kt›r. Çiftçi Kay›t Sistemine entegre edilmiﬂ Su
Ürünleri Yetiﬂtiricilik Tesisi Kay›t sistemine kay›tl› iﬂletmelerin sigorta yapt›rabilece¤i bu uygulamada, denizlerde ve iç sularda kurulu tesislerde
yetiﬂtirilen bal›klar ölüm riskine karﬂ›, su ürünleri sigortas› genel ﬂartlar›, teknik ﬂartlar›, tarife ve ta-
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limatlar› kapsam›nda Tar›m Sigortalar› Havuzu
taraf›ndan teminat alt›na al›nacaklard›r. Su
ürünleri sigortas›n›n yap›labilmesi için risk inceleme ve de¤erlendirmesinin yap›lm›ﬂ olmas› ve
tesisin asgari standartlara uygunlu¤unun tespit
edilmiﬂ olmas› ﬂartt›r.
Su ürünleri sigortas› Genel ﬁartlar› ile Teknik
ﬁartlar, Tarife ve Talimatlar›’n›n haz›rlanmas› konusundaki çal›ﬂmalar devam etmekte olup;
Havuz Yönetim Kurulunca görüﬂülüp karara
ba¤lan›nca Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n onay›na sunulacakt›r.
DON TEM‹NATI NELER‹ KAPSIYOR
Çiftçi Kay›t Sistemine kay›tl› üreticilerin yetiﬂtirdi¤i her türlü meyve dona karﬂ› sigortalanabilmektedir. Don teminat›, dolu, yang›n, heyelan,
f›rt›na ve Hortum teminatlar› ile birlikte bir paket
halinde sat›n al›nabilmektedir.
Don teminat›n›n kapsam› aﬂa¤›daki ﬂekilde
belirlenmiﬂtir.
Üzüm ve kivi asmalar›nda tomurcuk gözlerin
uyanmas›ndan sonra 0°C’nin alt›na düﬂen hava s›cakl›¤›n›n tomurcuk ve sürgünlere zarar
vermesi yoluyla yaﬂ meyve miktar›nda meydana gelen azalmalar,
Turunçgiller, zeytin, muz, yenidünya, avokado
a¤açlar›nda 0°C’nin alt›na düﬂen hava s›cakl›¤›n›n do¤rudan meyvelere zarar vermesi yoluyla
meyve miktar›nda meydana gelen azalmalar,
Di¤er meyve a¤açlar›nda, örne¤in elma,
kay›s›, ﬂeftali gibi meyvelerde çiçeklenmenin
son bulmas› (meyve ba¤lamas›) ile 0°C’nin alt›na düﬂen hava s›cakl›¤›n›n do¤rudan meyvelere zarar vermesi yoluyla meyve miktar›nda

meydana gelen azalmalar,
Hava s›cakl›¤› 0°C’nin alt›na düﬂmedi¤i halde,
hava s›cakl›¤›ndaki ani de¤iﬂiklikler nedeniyle
üründe meydana gelen renk bozukluklar› ve de¤er eksilmeleri teminat kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
Di¤er meyve a¤açlar› s›n›f›nda yer alan ürünlerin don teminat›n›n çiçeklenme döneminin sonunda yani taç yapraklar›n tamam›na yak›n›n›n
dökülmesi ve ayn› esnada meyve tutumuyla
baﬂlamas›n›n en önemli gerekçeleri ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
● Do¤al yap› olarak meyve a¤açlar›nda açan
çiçeklerin hiçbir zaman % 100’ü meyveye dönüﬂmez. Tutum oran› tür, çeﬂit ve koﬂullara göre
de¤iﬂmektedir ve ortalama olarak çiçeklerin %25’i meyveye dönüﬂmektedir. Bu da gayet do¤al
bir olayd›r.
● A¤açta açan çiçeklerin meyveye dönüﬂmesini etkileyen birçok faktör olup, çiçeklerin
meyve ba¤lamamas›nda don olay›n›n d›ﬂ›nda,
kurakl›k, aﬂ›r› ya¤›ﬂ, sis, rüzgârlar, yanl›ﬂ kültürel uygulamalar da etkilidir. Bu durumda don teminat›n›n çiçek dönemini kapsamas› halinde yani taç
yapraklar›n dökülmesinden önceki fenolojik evrelerde, çiçeklerin meyveye dönüﬂmemesinde
hangi faktörün etkili oldu¤unun belirlenmesi bugün sahip oldu¤umuz teknik imkânlarla mümkün
görülmemektedir.
● Ayr›ca, don teminat› için sistemin ayr›lmaz bir
parças› olan yurt d›ﬂ› reasürans korumas› da,
meyve a¤açlar›nda çiçeklenme dönemini kapsayacak bir biçimde temin edilmesinde ciddi
zorluklar bulunmaktad›r.
● Devlet Destekli Tar›m Sigortalar› uygulamalar›nda çok uzun y›llar deneyimi olan ‹spanya gibi
ülkelerin tecrübesi ve tüm uzmanlar›n tavsiyeleri
de bu do¤rultudad›r.
Meyve a¤açlar› resimdeki evrelerden geçtikten sonra meyve oluﬂumuna imkan vermektedir.
Sigorta teminat›n›n baﬂlang›c› H dönemi (çiçeklenme sonu) olarak tespit edilmiﬂtir.
DON NEDEN‹YLE OLUﬁAN ZARARIN
YARISI KARﬁILANMAKTADIR
DDTS sisteminde don teminat›n›n 2007 y›l›nda verilmeye baﬂlanmas› nedeniyle, Bitkisel
Ürünler Sigortas› ile ilgili Teknik ﬁartlar, Tarife ve

Talimatlar yeniden düzenlenmiﬂ ve %50 müﬂterek sigorta uygulamas› getirilmiﬂtir. Bu çerçevede don nedeniyle oluﬂan hasarlar›n yar›s› tazminat olarak ödenecektir.
Bu uygulaman›n getirilmesinin baﬂl›ca nedenleri ﬂunlard›r.
1. Tar›m risklerinin çok geniﬂ alana yay›lmas› ve
di¤er sigortalanabilir risklere göre daha az kontrol edilebilir olmas›,
2. Genelde riskli bölgelerin ve ürünlerin sigorta
yapt›r›lmas› (anti-seleksiyon),
3. Hasar s›kl›¤›n›n çok yüksek olmas›,
4. Muhtemel en yüksek hasar oran›n›n gerçekleﬂmesi durumunda hasar ödemelerini finanse
edecek kayna¤› bulman›n çok güç olmas›,
5. Risk gerçekleﬂti¤inde meydana gelen hasar
nedeniyle ortaya ç›kan hasar maliyetinin sigortac› ile ekonomik yönden sars›lmayacak ﬂekilde sigortal› taraf›ndan ortak karﬂ›lanmas› sonucu hasar›n ödenebilir seviyelere indirilmesi,
6. Sa¤lanan teminat miktar›n›n azalt›lmas› sonucunda, prim fiyat›n›n daha düﬂük ve sat›n al›nabilir olmas›ndan dolay› sigortan›n daha çok
kitleye ulaﬂmas›n›n sa¤lanmas›,
7. Sigortal›, hasar›n belli bir k›sm›n› kendi üzerinde tutaca¤› için Havuz’a devretti¤i risklerin iyileﬂtirilmesi konusunda daha etkili yöntemler uygulanmas› yönündeki çal›ﬂmalar› daha rasyonel
olarak gerçekleﬂtirir. Örne¤in oluﬂacak hasar miktar›n› azaltmak için,
● Don göllerinin oluﬂturulmas›,
● S›cak-so¤uk hava de¤iﬂimi sa¤lamak için
rüzgâr kulelerinin kurulmas›,
● Sulamada ya¤murlama sisteminin kullan›lmas› gibi.
● Ayr›ca, Dünya Ticaret Örgütü kurallar›na göre, devlet destekli sigorta sistemlerinde zarar›n
karﬂ›lanabilmesi belirlenmiﬂ baz› k›s›tlamalar çerçevesinde mümkün olabilmektedir
Di¤er yandan, ülkemizin tabloda ayr›nt›l› olarak gösterilen meyve üretim potansiyeli dikkate
al›nd›¤›nda ve tahmini sigortalanma oranlar›
üzerinden hareket edildi¤inde riskin ne kadar büyük oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Sadece % 8’lik bir sigortalanma oran› ile bile
oluﬂabilecek zarar›n boyutu 500 Milyon YTL’ s›na
ulaﬂabilecektir. ■
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Michaela Koller, CEA Genel
Müdürü olarak atand›
vrupa sigorta ve reasürans endüstrisinin temsil örgütü CEA, 12 Ocak 2007
tarihinde Michaela Koller’in Genel Müdür
olarak atand›¤›n› duyurdu. Michaela Koller,
Brüksel merkezli CEA’daki görevine 2007 ﬁubat ay›nda baﬂl›yor.
CEA Baﬂkan› Gerarad de La Martiniere bu
atamay› memnuniyetle karﬂ›layarak, Michaela Koller’i CEA Genel Müdür’ü olarak bildirmekten mutluluk duyuyorum, dedi. Gerarad de La Martiniere ayr›ca, “Bayan Koller,
stratejik ve politik anlay›ﬂ› ile beraber liderlik
yetenekleri ve Avrupal› finansal hizmetler karar vericileri ile etkili çal›ﬂ›lmas›ndaki tecrübe-

A

Avustralya’da, prim
gelirlerinde 700
milyon dolarl›k art›ﬂ
vustralya Tedbir Düzenleme Kurulu (APRA)
istatistiklerine göre, Avustralyal› sigortac›lar 30 Haziran 2006 tarihine kadar olan dönemde
bir önceki y›la k›yasla 700 milyon dolarl›k prim art›ﬂ› sa¤layarak 21.9 milyar dolarl›k toplam prim
geliri elde ettiler.
Avustralya sigortac›l›k düzenleyici kurumu olan
APRA’dan yap›lan aç›klamada do¤rudan sigortac›lar›n toplam prim gelirinin yüzde 93.3’ünü, reasürörlerin de toplam prim gelirinin yüzde 6.7’lik
k›sm›n› üretti¤i ifade edildi. APRA, geçen y›l ödenen toplam hasarlar›n 13.7 milyar dolar oldu¤unu
ve bunun yüzde 94.8’ini do¤rudan sigortac›lara
ait hasarlar oldu¤unu aç›klad›.

A

(Kaynak: www.businessinsurance.com, 06 ﬁubat 2007)
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sini CEA tak›m›n›n teknik mükemmelli¤i ile tamamlayarak CEA’n›n anahtar siyasal, düzenleyici ve endüstri paydaﬂlar› ile olan diyalogunu geliﬂtirecektir.” dedi.
Michaela Koller ise genel müdürlük görevine atanmas›na iliﬂkin olarak “CEA’n›n Solvency II, IFRS’in ikinci faz› gibi anahtar projelerde uygun düzenleyici çerçevenin sa¤lanmas›na odaklanacak faaliyetinde liderlik yaparak sigorta endüstrisinin Avrupa Komisyonu’nun 2005 - 2010 Finansal Hizmetler Politikas›’na etkin kat›l›m›n›n gerçekleﬂmesini
umuyorum.” dedi.
(Kaynak: CEA Pres Release, 12 Ocak 2007)

Fitch, ‹talyan sigorta
piyasas›na iliﬂkin
raporunu yay›nlad›
talyan hayat ve hayat - d›ﬂ› sigorta
piyasas›n›n incelendi¤i raporda, 110
milyar Euro’luk prim üretimi ve AB25 sigorta
piyasas›n›n yüzde 12’sini temsil etmesi
özellikleri ile ‹talyan sigorta piyasas›n›n;
‹ngiltere (yüzde 24), Fransa (yüzde 19) ve
Almanya (yüzde 17)’n›n ard›ndan
Avrupa’n›n en büyük dördüncü sigorta
endüstrisi konumunda oldu¤u
belirtiliyor. Ayr›ca, devletin hayat sigortas›
teminat›n›n büyük ço¤unlu¤unu sa¤lamas›
ve zorunlu motorlu taﬂ›t sigortas› iﬂinin
hayat - d›ﬂ› sigorta faaliyetinin önemli bir
k›sm›n› temsil etmesi piyasan›n büyüme
potansiyeline sahip oldu¤unu
gösteriyor. 2005 y›l› sonunda, ‹talyan sigorta
piyasas›ndaki toplam prim üretiminin
GSMH’nin yüzde 7.6’s›n› meydana getirdi¤i
de haz›rlanan raporda ifade edildi.

‹

(Kaynak: www.cea.assur.org, CEA Press Review,
26 ﬁubat 2007)

Kyrill’in zarar› 5 milyar
dolar›n üzerinde
assachusets merkezli atmosfer bilimi
araﬂt›rma ve modelleme kuruluﬂu AIR
Worlwide, Avrupa’da etkili olan Kyrill f›rt›nas›na
iliﬂkin tahminlerini aç›klad›.
AIR Worldwide, Kyrill f›rt›nas›n›n sebep oldu¤u sigortal› hasar›n 5.2 milyar dolar ile 10.4 milyar dolar aras›nda olaca¤›n› tahmin etti¤ini
aç›klad›. Ocak ay› ortas›nda Avrupa’y› vuran
Kyrill f›rt›nas› Fransa, Almanya, Hollanda ve ‹ngiltere’de hayat› olumsuz etkilerken AIR World-

M

wide yöneticisi Peter Dailey, Kyrill f›rt›nas›n›n sekiz y›l içerisinde Avrupa’y› vuran en kötü f›rt›na
oldu¤unu söyledi. Alman Sigorta Birli¤i (GDV),
ülkedeki sigortal› f›rt›na hasar›n›n 1 milyar Euro
civar›nda olabilece¤ini söylerken, Hollanda Sigorta Birli¤i de demiryollar› ile Schiphol havaalan› ve baz› bölgelerdeki hasarlar hesaba
kat›lmaks›z›n hasarlar›n toplam 160 milyon
Euro’yu bulabilece¤ini aç›klad›.
(Kaynak: www.businessinsurance.com, 22 Ocak 2007)
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Avrupa Komisyonu
raporu, AB’deki istihdam
art›ﬂ›na iﬂaret ediyor
omisyon’un haz›rlad›¤› rapor AB’ye
üye ülkelerdeki istihdama iliﬂkin
olumlu bir de¤erlendirmede bulunuyor
ancak sosyal kapsam›n artt›r›lmas›na iliﬂkin
zorluklar devam ediyor.
‹stihdam raporu, üye ülkelerin reform
programlar›n› büyüme ve istihdama yönelik olarak 2000 y›l›nda belirlenen Lizbon
Stratejisi’nde belirlenen öncelikler dahilinde de¤erlendiriyor.
Lizbon Ajandas›’n›n bir parças› olan Avrupa ‹stihdam Stratejisi, daha fazla ve daha iyi iﬂ alanlar› yaratmay› ve daha geniﬂ
bir sosyal uyumu hedefliyor. 2000 y›l›nda

K

AB liderleri, 2010 y›l› için istihdam› yüzde 70
seviyesine ç›karma hedefini ortaya koymuﬂlard›r. Komisyon’un 19 ﬁubat 2007 tarihinde yay›mlanan Ortak ‹stihdam Raporu’na göre, AB 25 ülkelerinde iﬂsizlik, 2004
y›l›ndaki yüzde 9.1 seviyesinden 2005 y›l›nda yüzde 8.8’e gerilerken istihdam 2001 y›l›ndaki en yüksek art›ﬂ oran› olan yüzde 0.8
seviyesinde art›ﬂ gösterdi.
Komisyon raporu ayr›ca, AB’nin 2010 istihdam hedeflerine ulaﬂmas› için hala 22
milyon yeni iﬂin yarat›lmas› gerekti¤i gerçe¤ini de vurguluyor.
(Kaynak: www.euractive.com, 20 ﬁubat 2007)

Çin’de, sigorta arac›lar› için
zararla geçen y›llar sona erdi
in’de faaliyet gösteren sigorta arac›
kuruluﬂlar›, 2006 y›l›nda 12.8 milyon dolarl›k kar bildirerek birbirini izleyen hasar y›llar›n›
sona erdirdiler.
Çin Sigortac›l›k Düzenleme Komitesi
(CIRC)’nin yay›mlad›¤› rapora göre, 2006 y›l›nda sigorta brokerleri 13.8 milyon dolar, eksperler ve hasar tespit görevlileri 1.9 milyon
dolar kar elde ettiler. Sigorta acenteleri 4 milyon dolar zarar kaydetmelerine karﬂ›n bu rakam 2005 y›l›ndan yüzde 34 oran›nda daha

Ç
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az olarak gerçekleﬂti. Sigortac›l›k Düzenleme
Komitesi yetkilisi Wang Jian, yaﬂanan geliﬂmenin daha profesyonel yönetim anlay›ﬂ›ndan ve sigorta endüstrisindeki canl›l›ktan kaynakland›¤›n› belirtti. 2006 y›l› sonu itibariyle
Çin’deki kay›tl› 2.110 sigorta arac› kuruluﬂundan 1.563’ü acente, 303’ü broker ve 244’ü
de sigorta eksperi ve hasar tespit görevlisi
olarak faaliyet gösteriyor.
(Kaynak: www.asiainsurancereview.com,
eWeekly China, 7 ﬁubat 2007)

Hindistan’da,
kamu kesimi
sigortac›lar› pazar
pay› kayb›yla
karﬂ› karﬂ›ya
indistan Sigortac›l›k Düzenleme ve Geliﬂtirme
Kurulu (IRDA)’nun yay›nlad›¤›
rakamlar, hayat - d›ﬂ› branﬂlarda faaliyet gösteren dört kamu
kesimi sigortac›s›n›n 2006 - 2007
y›l›n›n ilk dokuz ayl›k döneminde yüzde 9’luk pazar pay› kayb›na u¤rad›klar›n› ve bu rakam›n 2005 - 2006 mali y›l›n›n tamam›nda görülen pazar pay›
kayb›ndan yüzde 6 daha fazla
oldu¤unu gösteriyor. Dört kamu kesimi sigortac›s› (National
Insurance, Oriental Insurance,
New India Assurance and United India Insurance), 2004 y›l›nda pazar›n yüzde 74’ünü kontrol ederken bu rakam 2005 y›l›
Aral›k ay›nda yüzde 65 seviyelerine geriledi. Hayat - d›ﬂ› sigorta endüstrisinin tamam› ise y›l›n
ilk dokuz ayl›k döneminde prim
gelirlerinde yüzde 24’lük bir büyümeye tan›k oldu. Mali y›l›n ilk
dokuz ayl›k döneminde toplanan toplam primler, 3.4 milyar
dolardan 4.2 milyar dolara yükselirken; özel sigortac›lar 1.48
milyar dolarl›k, kamu kesimi sigortac›lar› da 2.73 milyar dolarl›k prim üretimi gerçekleﬂtirdiler.
Geçen y›l›n ayn› döneminde
ise özel sigortac›lar 908 milyon
dolar, kamu kesimi sigortac›lar›
da 2.5 milyar dolarl›k prim üretimi gerçekleﬂtirmiﬂlerdi.

H

AXA’n›n net kar›nda
yüzde 18’lik art›ﬂ
vrupa’n›n ikinci büyük sigorta grubu olan Axa,
2006 y›l› net kar›nda yüzde 18’lik bir art›ﬂ bildirdi.
ﬁirket net kar›ndaki bu art›ﬂ›n ortalama piyasa tahminlerini geçmesi, ﬂirket hisselerinin son alt› y›l içerisindeki
en yüksek seviyesine ulaﬂmas›n› sa¤lad›. Axa hisseleri
yüzde 2.4’lük art›ﬂla, 2001 y›l›ndan bu yana yakalanan
en yüksek rakam olan 33.93 Euro seviyesine ulaﬂt›. Axa,
net kar›n› bir önceki y›lda elde edilen 4.32 milyar Euro’dan 5.09 milyar Euro’ya yükseltirken ﬂirketten yap›lan
aç›klamada, ﬂirketin reasürans bölümü AXA Re’nin geçen y›lki sat›ﬂ›n›n ve hayat sigortas› ile tasarruf ürünlerindeki yüksek fiyatlar›n karlar› artt›rd›¤› ifade edildi. Reuters taraf›ndan düzenlenen ve on bir analistin kat›ld›¤›
ankette ise analistler, ﬂirketin net kar›na iliﬂkin tahminlerini 4.84 milyar Euro olarak aç›klam›ﬂlard›.

A

(Kaynak: www.businessinsurance.com, 22 ﬁubat 2007)

Frans›z sigorta piyasas›nda
de¤iﬂim yaﬂan›yor
ransa Sigorta Endüstrisi Birli¤i (Fédération Français
des Sociétés d’Assurances) Baﬂkan› Gérard de La
Martinière, Birli¤in Ocak ay›nda düzenlenen kongresinin
kapan›ﬂ konuﬂmas›nda, Frans›z sigorta endüstrisinin iyi
durumda oldu¤unu ifade etti. Frans›z sigorta piyasas›na
iliﬂkin ilk göstergeler, 2006 y›l›nda sigorta sektörünün 2005
y›l›na benzer ciro üretimi gerçekleﬂtirdi¤ini ve sigortac›lar›n
karlar›n›n yüzde 14’lük art›ﬂla 8 milyar Euro’ya ulaﬂt›¤›na
iﬂaret ediyor. Ancak gerek hayat gerekse hayat - d›ﬂ› sektörler 2007 y›l› için bir yavaﬂlaman›n muhtemel belirtilerini
gösteriyor. Hayat - d›ﬂ› sigorta sektöründe büyüme 2006
y›l›nda da devam etmiﬂ ve primle yüzde 2.2’lik art›ﬂla 42.8
milyar Euro’ya ulaﬂm›ﬂt›r. Ancak bu prim art›ﬂ› 2005 y›l›nda
gerçekleﬂen yüzde 3’lük ve 2004 y›l›nda gerçekleﬂen yüzde
4’lük prim art›ﬂ oranlar›n›n alt›nda kalm›ﬂt›r.

F

(Kaynak: Insurance Day, 20 ﬁubat 2007)

(Kaynak: Asia Insurance Review,
eWeekly India, 2 ﬁubat 2007)

73

DIﬁ BASINDAN

ABD’de do¤al afet zararlar›
2006 y›l›nda % 82 azald›
igorta Hizmetleri Ofisi (ISO)’nin
Mal Kaza Birimi (PCS), Birleﬂik Devletler mal/kaza sigortac›lar›n›n 2006 y›l›nda tehlikesiz bir kas›rga dönemi geçirdiklerini ve do¤al afet zararlar›n›n 2005 y›l›n›n
rekor seviyelerinden yüzde 82 azalarak
8.8 milyar dolara geriledi¤ini bildirdi.
2005 f›rt›na döneminde meydana gelen Katrina, Rita ve Wilma kas›rgalar› Birleﬂik Devletler Körfezi’nin ve Atlantik k›y›lar›n›n büyük bölümünde hasarlara sebep
olmuﬂ ve 62 milyar dolara yak›n do¤al
afet zarar› ile sonuçlanm›ﬂt›. 2006 f›rt›na
döneminde ise on tropikal kas›rga ger-

S
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çekleﬂmiﬂ ancak bu kas›rgalar›n beﬂ tanesi ABD k›y›lara ulaﬂamam›ﬂt›.
Mal Kaza Birimi, 2006 y›l› boyunca 33
do¤al afetin meydana geldi¤ini ve bunlar›n mal ve taﬂ›t hasarlar› için 2.27 milyon
bireysel ve ticari zarara sebep oldu¤unu
kaydetti. Mal Kaza Birimi ayr›ca, 2006 y›l›nda ABD’yi vuran kas›rgalardan en çok zarar› 1.5 milyar dolarl›k sigorta hasar› ile ‹ndiana’n›n gördü¤ünü, ‹ndiana’y› 878 milyon dolar ile Missouri, 873 milyon dolar ile
Tennessee ve 688 milyon dolar ile Teksas’›n izledi¤ini belirtti.
(Kaynak: Evandale, 18 Ocak 2007)

Willis, 2006’da
gelirlerini
yüzde 7 artt›rd›
ondra
merkezli
broker ﬂirketi Willis
Groups Holding Ltd.,
2006 y›l›nda toplam
gelirlerini yüzde
7.1’lik art›ﬂla 2.43
milyar dolara ve
karlar›n yüzde
59.8’lik art›ﬂla 449
milyon dolara
yükseldi¤ini bildirdi.
ﬁirketten yap›lan
aç›klamada, toplam
gelirlerdeki art›ﬂ›
etkileyen unsurlar›n
komisyon ve
ücretlerdeki büyüme
oldu¤u ifade
edilirken, karlar›n da
Londra’daki genel
merkezin sat›ﬂ› ile
yasal düzenleme ve
ilgili harcamalardan
etkilendi¤i belirtildi.
Willis 2006 y›l›nda
ayr›ca, müﬂterek y›ll›k
gelirleri 30 milyon
dolar olan sekiz
devralma
operasyonunu
tamamlarken; y›l›n
dördüncü
çeyre¤inde Frans›z
broker ﬂirketi Gras
Savoye & Cie’nin
yüzde 5’lik ilave
mülkiyeti için
25 milyon dolar
ödedi ve bu ﬂirketteki
mülkiyet pay›n› yüzde
38’e ç›kard›.

L

(Kaynak:
www.businessinsurance.com,
08 ﬁubat 2007)
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Bulutlarla arkadaﬂ:

Yükseklerde
açan

çiçekler
Yaz› ve Foto¤raflar: Mustafa BAﬁHAN

Dünyan›n bütün çiçeklerini diyorum,
K›r ve da¤ çiçeklerini istiyorum,
Kaderleri bana benzeyen,
Yaln›zl›kta açarlar, kimse bilmez onlar›
Geniﬂ ovalarda kaybolur kokular›...
Yurdumun sevgili ve ads›z çiçekleri
Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,
Topra¤› nas›l örterseniz öylece örtün beni.
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air Ceyhun Atuf Kansu asl›nda çocuklar› anlatmak istemiﬂtir bu içli dizelerde, onlar› da¤ çiçeklerinin durulu¤u,
safl›¤›, güzelli¤i ile özdeﬂleﬂtirmiﬂtir. Da¤ çiçekleri gerçekten de ﬁairin tarif etti¤i gibidir,
insanlar›n kirletemedi¤i bir köﬂesinde, çat›lar›nda yeﬂerirler dünyan›n, yükseklerde gözlerden ›rakta açarlar, renkleri topra¤›, kokular› gökyüzünü kucaklar..
Yükseklerde yaﬂam bambaﬂkad›r, çay›rlar
çiçeklerle bezendi¤inde büyük bir ﬂenlik
baﬂlar, binbir çeﬂit böcek ve kelebek bu ﬂölenden paylar›n› almak için büyük bir telaﬂla
koﬂup-uçuﬂup dururlar. Biraz daha aﬂa¤›larda
›s›n›n nisbeten yüksek oldu¤u bölgelerde
adam boyuna varan çiçeklerin bulundu¤u
cepler görebilirsiniz. Bunlar aras›nda yürümek
bir baﬂka evrende bulundu¤unuz duygusuna
sürüklerken sizi, yüzlerce ar›n›n v›z›lt›s›ndan oluﬂan ürperti ile dünyaya dönüverirsiniz hemen.
Yak›nlarda bir ar›c›n›n b›rakt›¤› kovanlar vard›r
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ço¤u zaman, gerçek çiçek bal› haz›rlayan
koyu kahverenkli ar›lar sizi umursamadan
gayretle dolaﬂ›rlar çiçekleri tek tek.
Anadolu, Avrupa-Sibirya, ‹ran-Turan ve Akdeniz bitki co¤rafyalar›nda ve Alp-Himalaya da¤ kuﬂa¤›nda yer al›r. Bulutlarla dost çiçeklerin yetiﬂti¤i da¤l›k alanlar Türkiye’nin
hemen hemen yar›s›n› kaplar. Bu da¤l›k
alanlarda engebeli bölgeler ve derin vadilerin bulunmas› farkl› bitki kuﬂaklar›n›n yetiﬂmesine olanak sa¤lamaktad›r. Bu yüzden ülkemiz endemik (sadece belli bir bölgede
yetiﬂen) bitkiler aç›s›ndan çok zengindir.
Topraklar›m›zda yaﬂayan 157 aile ve 1200
cinse ait yaklaﬂ›k 9000 bitki türünün 3000 i
Türkiye’ye endemiktir. Baﬂka bir deyiﬂle gördü¤ümüz her üç bitkiden biri sadece ülkemizde rastlanabilecek bir türdür.
Da¤lar üzerindeki ya¤›ﬂ, s›cakl›k, rüzgar,
bulutluluk, sis oluﬂumlar›na ba¤l› olarak de¤iﬂik bir ekosistem oluﬂtururlar ve bu ekosis-

temde yüksekliklerine ba¤l› olarak (kuzeydeki da¤larda) iki (güneyindekilerde) üç tip
bitki ve orman kuﬂa¤› bulunur.
Kuzey Anadolu da¤lar›n›n yamaçlar›nda,
kay›n, k›z›la¤aç, ›hlamur, karaa¤aç, kestane
ve meﬂe türlerinden oluﬂan yaprakl› ormanlar, 1000 metrenin üzerindeki so¤uk ve rutubetli ortamlarda ise, sar›çam, karaçam, ladin ve göknar türlerinden oluﬂan ibreli ormanlar görülür. Meﬂe ormanlar›nda AvrupaSibirya kökenli (Cephalanthera ve Epipactis)
pek çok orkide türü yaﬂar. Kuzey Anadolu
da¤lar›n›n do¤al orman s›n›r› üzerindeki rak›mlar›nda alpin çay›rlar› bulunur. Bu bölgede s›kça bulunan so¤anl› çiçeklerden biri de
bembeyaz çiçekleri ile k›ﬂ sonunda çiçek
açan kardelenler (Galanthus elwesii) ve hemen onu izleyen çi¤demlerdir (Crocus). Sar›
renkli yabani çuhalar kuzey ormanlar›n›n alt›ndaki nemli bölgelerde açan bahar müjdecileri gibidir. Gün gören çay›rlarda yetiﬂen
yabani sümbüller ise yeryüzünü mora boyar.
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Toros da¤lar›nda ise 1000/1500 m. aras›ndaki Akdeniz ikliminin etkisi alt›ndaki s›cak ve
kuru ﬂartlar›nda k›z›lçam ormanlar› ve maki
topluluklar› yetiﬂir. Bu kuﬂa¤›n üzerinde sedir,
Toros Göknar› ve karaçam türlerinin oluﬂturdu¤u ormanlar bulunmaktad›r. Bu ormanlar›n taban›nda en s›k rastlanan çiçekler taﬂ
gülleri (Cistus) ve bezelye familyas›na (Leguminosae) ait çiçekler ve yabani s›klamenlerdir (Cyclamen). Gelin Orkidesi (Orchis purpurea) en s›k görülebilecek orkide çeﬂididir.
Orman bölgesi üzerinde yine sub-alpin çay›rlar› bulunur. Toroslar zengin so¤anl›, yumrulu ve rizomlu bitki popülasyonlar› ile de
ünlüdür. Bilindi¤i gibi sahlep gibi içecekler
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de bu tür bitkilerden elde edilmektedir.
De¤erini bilemedi¤imiz da¤ çiçeklerimizin
popülasyonu bir yandan yurt d›ﬂ›na kaç›r›lma, di¤er yandan da do¤al ortamlar›n›n
a¤aç kesimi veya erozyon vb nedenlerle
kayb› sonucu süratle azalmaktad›r. Bitkilerin
özellikle ilaç sektöründeki kullan›m› giderek
artmakta ve bu konuda önemli araﬂt›rmalar
yap›lmaktad›r. Halen yayg›n olarak kullan›lmakta olan (ﬂifal› bitkiler) bu kaynak ileride
geliﬂen teknoloji ve bilgi birikimiyle birlikte
geniﬂ kullan›m sahalar› bulacakt›r. Do¤al
kaynaklar›m›z›n de¤erini bilmek ve onlar› korumak ekonomik aç›dan da büyük önem
taﬂ›maktad›r. ■

