BAﬁKAN’dan
Sevgili Meslektaﬂlar›m,
Dergimizin yeni say›s›na iliﬂkin haz›rl›klar›m›z›n son aﬂamas›nda sektörümüz için son derece önemli bir geliﬂme yaﬂad›k. Sektörümüzün y›llard›r bekledi¤i “Sigortac›l›k Kanunu”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul
edildi ve ard›ndan 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Bilindi¤i üzere, sigorta
sektöründeki faaliyetleri düzenleyen 7397 say›l› Sigorta
Murakabe Kanunu’nun baz› maddeleri, 1994 tarih ve 539
say›l› Kanun Hükümünde Kararname ile de¤iﬂtirilmiﬂ, ancak
bu kararnamenin dayana¤›n› oluﬂturan yetki yasas›n›n ve
bunu müteakip Kanun’un baz› maddelerinin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmesiyle yasal bir boﬂluk oluﬂmuﬂtu. Yeni Kanun ve bu Kanun’a ba¤l› olarak yürürlü¤e girecek olan ikincil mevzuat bu boﬂlu¤u doldurarak sektörümüze olan güveni daha da art›racakt›r diye ümit ediyorum.
Öncelikle, Yeni Kanun yürürlü¤e girmeden önce dahi
sektörümüzün son derece özverili ve disiplinli bir ﬂekilde faaliyetlerini sürdürdü¤ünü söylemek isterim. Belki de hukuki
geçerlili¤i tart›ﬂ›labilecek ama gerekli olu¤una inand›¤› ikincil mevzuat düzenlemelerini desteklemek baﬂta olmak üzere
disiplin anlay›ﬂ› ile sektörümüz bu süreci kendisi aç›s›ndan
da en iyi ﬂekilde yönetmiﬂtir. Ancak Avrupa Birli¤i uyum süreci de göz önüne al›narak ç›kart›lan ikincil mevzuat düzenlemelerinin dahi güçlü bir yasal temele sahip olmas› aç›s›ndan Yeni Kanun son derece önemlidir. Kanunun getirdi¤i
yeniliklere bakt›¤›m›zda, özellikle di¤er ülkelerde farkl› isimlerle kurulan ve tüketici uyuﬂmazl›klar›n›n h›zl› ve ucuz ﬂekilde çözülmesini hedefleyen bir tahkim sistemini öngördü¤ünü görüyoruz. bu sistemin Birli¤imiz nezdinde oluﬂturulmas› ve tarafs›z hakemler arac›l›¤›yla ﬂirketler ile sigortal›, sigorta ettiren ve sigorta sözleﬂmesinden
menfaat sa¤layan di¤er kiﬂiler aras›ndaki uyuﬂmazl›klar›n çözüme ulaﬂt›r›lmas› öngörülüyor. Öte yandan, sektörün di¤er önemli oyuncular› olan acente
ve eksperler için TOBB çat›s› alt›nda icra komiteleri
oluﬂturularak bu mesleklerin de daha organize ve disiplinli bir ﬂekilde sektöre katk›lar› öngörülmektedir.
Tabii, bu Kanunun getirdi¤i yenilikler de dahil sektörümüze katk›lar›n› yaﬂayarak görece¤iz. Ancak,
kan›mca en önemli getirisi sektörümüzün hak etti¤i
prestiji teslim etmesidir. Yeni Kanunumuzun sektörümüze hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Sevgi ve sayg›lar›mla,

Hulusi TAﬁKIRAN
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Birlik, ‹sveç’te düzenlenen
CEA 2007 Genel Kurul
Toplant›s›’na kat›ld›
enel Kurul Toplant›s›n›n 14 Haziran 2007
tarihli ilk gününde sabah gerçekleﬂtirilen Baﬂkanl›k Konseyi toplant›s›n› takiben ö¤leden sonra dört ayr› konuda çal›ﬂtay düzenlendi. Solvency II, Demografik Risklerin Emeklilik ve
Sa¤l›k Politikalar› Üzerindeki Etkileri, Sosyal Güvenlik: Kamu ve Özel Sektör ‹ﬂbirli¤i, Sigortada
Sahtecilik ve Veri Koruma baﬂl›klar›nda düzenlenen çal›ﬂtaylarda kapsaml› sunumlar yap›ld›,
Avrupa sigorta sektörünün karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u f›rsat ve tehditler ele al›nd› ve örnek ülke
uygulamalar› üzerinde duruldu.
15 Haziran 2007 tarihinde gerçekleﬂtirilen toplant›n›n sabahki oturumu CEA’n›n 2007 Y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’na ayr›ld›. Toplant›da
CEA Merkezinin Paris’ten Brüksel’e taﬂ›nmas›na
iliﬂkin olarak Belçika’da yürütülen yasal çal›ﬂma-
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Birlik, 14–16 Haziran
2007 tarihleri
aras›nda ‹sveç’in
baﬂkenti Stockholm’de
düzenlenen CEA 2007
y›l› Genel Kurul
Toplant›s›na kat›ld›.
lar ile CEA’n›n Solvency II, UFRS (Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›), Etkin Mevzuat
Haz›rlanmas›, Emekliliklerin Taﬂ›nabilirli¤i ve ‹klim
De¤iﬂikli¤i konular›nda yürüttü¤ü çal›ﬂmalar
kapsaml› olarak ele al›nd›. Toplant›da Avrupa
Komisyonu Rekabet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Avrupa sigorta sektörüne yönelik olarak yürütülen incelemede gelinen nokta hakk›nda bilgi verildi. CEA’n›n 2008 y›l› bütçesinin onayland›¤› toplant›da 2008 y›l› için belirlenen hedefler de
kapsaml› biçimde ele al›nd›. Toplant›n›n sabahki oturumu Avrupa Parlamentosu Üyesi Peter
Skinner taraf›ndan Solvency II konusunda yap›lan sunumla sona erdi.
Toplant›n›n ö¤leden sonraki bölümü ise “Avrupa Sigorta Sektörünün Karﬂ› Karﬂ›ya Bulundu¤u Yeni Riskler” konulu konferansa ayr›ld›. ‹sveç
Çevre Bakan› Andreas Carlgren’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›¤› konferansta iklim de¤iﬂikli¤i
ve bu de¤iﬂikli¤in beraberinde getirdi¤i do¤al
afet riskleri, iklim de¤iﬂikli¤inin sigorta sektörüne
etkileri, Avrupa’y› etkileme olas›l›¤› bulunan salg›n hastal›klar, yeni riskler ve bu risklerle müca-

dele yöntemleri gibi konular, alanlar›nda uzman konuﬂmac›lar›n gerçekleﬂtirdi¤i kapsaml›
sunumlarda ele al›nd›.
Toplant›y› takiben ‹sveç Sigorta Birli¤i, CEA konuklar› onuruna, her y›l Nobel ziyafetlerinin düzenlendi¤i City Hall’da bir gala yeme¤i verdi.
B‹RL‹K, CEA MAL S‹GORTALARI KOM‹TES‹ 2007
YILI OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
“TÜRK‹YE’N‹N DEPREM R‹SK‹ VE
ZORUNLU DEPREM S‹GORTASI”
KONULU SUNUM GERÇEKLEﬁT‹RD‹
Birli¤in üyesi bulundu¤u CEA Mal Sigortalar›
Komitesi’nin (Property Insurance Committee)
y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 7-8 Haziran
2007 tarihlerinde ‹talya’da yap›ld›. Toplant›da
Do¤al Afetler Çal›ﬂma Grubu ad›na konuﬂan
Roland Nussbaum sel konusunda 2007 Direktifinin yürürlü¤e girmesi nedeniyle eski Direktifin
yürürlükten kalkt›¤›n›, Avrupa’da en tehlikeli

Do¤al Afetlerin sel, f›rt›na ve depremden kaynakland›¤›n› ve CEA’n›n hedefinin bu tehlikelere karﬂ› ülkelere yard›mc› olmak oldu¤unu
ifade etti.
Toplant›da iklim de¤iﬂikliklerinin de çok
önemli bir sorun haline gelmeye baﬂlad›¤›ndan hareketle Çal›ﬂma Grubunun bundan
sonra bu konuda da çal›ﬂmalar yapmas› kararlaﬂt›r›ld› ve Grup’un ad› Do¤al Afetler ve ‹klim De¤iﬂiklikleri Çal›ﬂma Grubu (Natural Hazards & Climate Change Working Group) olarak de¤iﬂtirildi.
Toplant›da Birli¤i temsilen Genel Sekreter
Yard›mc›s› Say›n Erdinç Yurtseven “Türkiye’nin
Deprem Riski ve Zorunlu Deprem Sigortas›” ile ilgili detayl› bir sunum gerçekleﬂtirdi. Ülkemizde
uygulanmakta olan Zorunlu Deprem Sigortas›
toplant›ya kat›lan delegelerin fazlas›yla ilgisini
çekerken bu konuda çok say›da soru al›nd› ve
cevapland›r›ld›. ■
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Alman ve ‹spanya
Sigorta ﬁirketleri
Birliklerine çal›ﬂma ziyareti
irli¤in 2007 y›l› stratejisi çerçevesinde,
gerek Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde gerekse Türk sigorta sektörüne yeni sigorta ürünlerinin tan›t›lmas› aﬂamas›nda sektörün sorunlarla karﬂ›laﬂt›¤› alanlarda Avrupa
Tek Sigorta Piyasas› içerisinde yer alan ülkelerin deneyimlerinden faydalan›lmas›; Birli¤in
uluslararas› tan›n›rl›¤›n›n artt›r›lmas›; uluslararas› iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi; iyi uygulama örneklerinden yararlan›lmas› ve ortakl›k kurma
faaliyetlerinde bulunulmas› amac›yla Avrupa ülkeleri sigorta birliklerine çal›ﬂma ziyaretlerinde bulunuluyor.

B

ALMAN S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹ B‹RL‹⁄‹
Bu çerçevede, 22 Mart 2007 tarihinde, Alman Sigorta ﬁirketleri Birli¤i GDV’nin Berlin
ofisinde bir çal›ﬂma toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
Toplant›da Birlik taraf›ndan yap›lan sunumda
TSRﬁB’nin yap›s›, çal›ﬂmalar›, yay›nlar›, uluslararas› iliﬂkileri, AB sürecinde gerçekleﬂtirdi¤i
faaliyetler, Türk sigorta sektörü, sektörün temel göstergeleri ve AB sürecinde gerçekleﬂtirilen yasal düzenlemelere iliﬂkin kapsaml›
bilgiler verildi. Bunu takiben GDV Genel Sekreteri, AB Yöneticisi ve Uluslararas› ‹liﬂkiler Yöneticisi taraf›ndan Alman sigorta sektörü ve
GDV’nin yap›s›na iliﬂkin bilgiler verildi.
Oldukça verimli geçen toplant›da GDV ile
Birlik aras›nda gerçekleﬂtirilebilecek iﬂbirli¤i
olanaklar› da tart›ﬂ›ld›.
‹SPANYA S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹ B‹RL‹⁄‹
Birli¤in Avrupa sigorta birlikleri ile geliﬂtirdi¤i iliﬂkiler çerçevesinde 16 Nisan 2007 tarihinde ‹spanyol Sigorta Birli¤i UNESPA’n›n Madrid
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TSRﬁB, 22 Mart 2007
tarihinde Alman Sigorta
ﬁirketleri Birli¤i GDV’nin
Berlin ofisinde, 16 Nisan
2007 tarihinde de
‹spanyol Sigorta Birli¤i
UNESPA’n›n Madrid
ofisinde çal›ﬂma
toplant›lar› gerçekleﬂtirdi.
ofisinde bir çal›ﬂma toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
Toplant› Birlik taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan
kapsaml› sunumu takiben UNESPA yetkilileri
taraf›ndan ‹spanyol sigorta piyasas›na iliﬂkin
bir sunum gerçekleﬂtirildi. Bu çerçevede ‹spanyol sigorta piyasas›n›n temel göstergeleri, hayat ve hayat-d›ﬂ› da¤›l›mlar ve uzun dönem kârl›l›k gibi konularda kapsaml› bilgiler
verildi.
Toplant›n›n ikinci bölümünde ise ‹spanyol
yetkililer taraf›ndan ‹spanya’da motorlu taﬂ›t
sigortalar› sisteminin yap›s› ve iﬂleyiﬂi, uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar ve kaza tespit tutana¤› sisteminin iﬂleyiﬂine iliﬂkin kapsaml› sunumlar yap›ld› ve toplant› soru-cevaplarla
sona erdi.
Toplant›y› takiben UNESPA yetkililerinin Birlik yetkilileri için düzenledi¤i ö¤le yeme¤inde
iki Birlik aras›nda geliﬂtirilecek iﬂbirli¤i olanaklar› görüﬂüldü. ■

“Risk ve Sigorta Bilinci ve E¤itimi”
konulu Uluslararas› Sigorta
Sempozyumu OECD - Birlik
iﬂbirli¤inde gerçekleﬂtirildi
Nisan 2007 tarihinde ‹stanbul Swissôtel’de Birlik ve OECD iﬂbirli¤inde, Türk ve
Japon hükümetlerinin deste¤iyle “Risk ve Sigorta Bilinci ve E¤itimi” konulu uluslararas› sigorta
sempozyumu büyük baﬂar›yla gerçekleﬂtirildi.
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Sempozyuma 24 ülke ve 7 uluslararas› kurumdan davetliler, Türk sigorta sektörü temsilcileri ve akademisyenler olmak üzere yaklaﬂ›k
250 kiﬂi kat›ld›.
Sempozyumda “Risk ve Sigorta Konular›nda
Artan Bilinç ve E¤itimin Önemi: Sigorta Sektörünün Özellikleri ve Karﬂ›laﬂt›¤› Zorluklar”, “Risk Bilincinin Artmas›nda ve Uygun Sigorta Teminat›n›n Sa¤lanmas›nda Hükümetlerin Rolü”, “Bilinç
ve E¤itim Sürecinde Sigorta Piyasas› Aktörlerinin ve Sigorta Birliklerinin Rolü” ve “Araçlar ve
Programlar” baﬂl›kl› oturumlar düzenlendi.
Sempozyumda hem geliﬂmiﬂ hem de geliﬂmekte olan ülkelerde risk ve sigorta konular›nda artan bilinç ve özellikli e¤itim ihtiyac›n›n
önemi vurguland›. Sempozyum; hükümetlerin,
finansal kuruluﬂlar›n, özellikle sigorta piyasas›
aktörlerinin ve tüketicilerin risk ve sigorta e¤itimi
konular›ndaki duyarl›l›klar›n›n geliﬂtirilmesine; ülkelerin tecrübe, yöntem ve uygulama örneklerinin incelenmesine katk› sa¤lad›. ■
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Birlik, E¤itim Seminerlerine
destek verdi
ürk sigorta sektörünün Avrupa Birli¤i’ne
uyumu ve sigorta mesle¤inin geliﬂtirilmesi
amac›yla 2005 y›l› May›s ay›nda Birlik taraf›ndan
baﬂlat›lan e¤itim seminerlerine bundan sonra Türk
Sigorta Enstitüsü Vakf› (TSEV) devam edecek. Bu
çerçevede, TSEV taraf›ndan Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu'nda bir seminer düzenlen-

T

di. "Türk Sigorta Sektörünün Kurumlar›" ve "Türk Sigorta Sektörünün Geliﬂimi ve De¤erlendirilmesi"
baﬂl›kl› sunumlar gerçekleﬂtirilen seminere, Birlik Mali ve Finansal Düzenlemeler Uzman› Onur Acar da
kat›larak, "Avrupa Birli¤i ve Tek Sigorta Piyasas›” konulu bir sunum gerçekleﬂtirdi. Tüm sunumlar›n yer
ald›¤› kitapç›klar kat›l›mc› ö¤rencilere da¤›t›ld›. ■

Birlik, Dünya Bankas› ve
Arnavutluk Finansal Denetim
Kurumu Yetkilileriyle görüﬂtü
irlik, 15 Haziran 2007 tarihinde Birlik merkezini ziyaret eden Dünya Bankas› yetkililerinden Serap O¤uz Gönülal ve Finans ve Özel
Sektör Kalk›nma Birimi Avrupa ve Orta Asya yöneticisi Lalit Raina ile Arnavutluk Finansal Denetim Kurumu Müdürü Elisabeta Gjoni ve beraberindeki kurum yetkilileriyle görüﬂtü. Arnavutluk Si-
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gorta Birli¤i'nin kurulmas› aﬂamas›nda Birli¤imizin
deneyiminden yararlanmak isteyen yetkililere
Birli¤imizin yap›s›, misyonu, vizyonu ve çal›ﬂmalar› hakk›nda ayr›nt›l› bir sunum gerçekleﬂtirildi. Ayr›ca, toplant›n›n son bölümüne Motorlu Taﬂ›t Bürosu yetkilileri de kat›larak, kurumun görevleri ve
çal›ﬂmalar› hakk›nda detayl› bilgi verdiler. ■

Birlik, TODAIE ile EIPA iﬂbirli¤inde
düzenlenen “Uygulamaya Yönelik Yasa
Uyumlaﬂt›rma Süreci” toplant›s›na kat›ld›
irlik, Türkiye ve Orta Do¤u Amme ‹daresi Enstitüsü (TODAIE) ile Avrupa Kamu
Yönetimi Enstitüsü Lüksemburg Yarg›ç ve Hukukçular Avrupa Merkezi (EIPA) iﬂbirli¤inde
9–10 May›s 2007 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Uygulamaya Yönelik Yasa Uyumlaﬂ-
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t›rma Süreci” toplant›s›na kat›ld›. Toplant›da
“Adayl›k Kriterleri ve Topluluk Mevzuat›n›n Kabul Edilmesi”, “Avrupa Hukukunun Etkisi”, “AB
Hukukunun Aktar›lmas›”, “Türkiye’de Yasalar›n
Uyumlaﬂt›r›lmas›” gibi konular tart›ﬂ›ld›, kapsaml› sunumlar ve çal›ﬂtaylar gerçekleﬂtirildi. ■

Türk Loydu’nun 48. Ola¤an
Genel Kurulu yap›ld›
ürk Loydu'nun 48. Ola¤an Genel
Kurul toplant›s› 27 Nisan 2007
tarihinde yap›ld›.
Yönetim Kurulu seçimlerinin de
yap›ld›¤› bu toplant›da gündem gere¤i
önce Yönetim Kurulu Baﬂkan› Say›n Prof.
Dr. A. Yücel Odabaﬂ› 2006 y›l› ile ilgili
olarak Vakf›n ve ‹ktisadi ‹ﬂletmesinin
faaliyetlerinden bahsetti. Bilanço ve
Denetçiler Kurulu Raporunun
okunmas›ndan sonra Yönetim ve
Denetim Kurullar› akland›.

T

2007 Bütçesinin takdim edilmesi ve
onaylanmas›ndan sonra yeni
Yönetim Kurulunun seçimine geçildi.
Yap›lan oylama sonucu Say›n Mustafa
‹nsel, Say›n Erhan Tunçay,
Say›n Faz›l Uzun, Say›n Ahmet Paksoy,
Say›n Ümit Ülgen, Say›n Hüseyin Yunak,
Say›n Ahmet Aslan, Say›n Halim Mete ve
Say›n Celal Çiçek Yönetim Kuruluna,
Abdülkadir Küçük, Ali Önder ve
Mehmet Taylan Denetim Kuruluna
seçildiler. ■

Birlik, ‹KV taraf›ndan düzenlenen “AB
Uyum Sürecinde Türk Özel Sektörünün
Etki Analizi Kapasitesinin Artt›r›lmas›”
Projesi Baﬂlang›ç Seminerine kat›ld›
irlik, 23 May›s 2007 tarihinde ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› (‹KV) taraf›ndan Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenlenen “AB
Uyum Sürecinde Türk Özel Sektörünün Etki Analizi
Kapasitesinin Artt›r›lmas›” Projesi Baﬂlang›ç Seminerine kat›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n› ‹KV Baﬂkan› Davut Ökütçü,
ABGS Genel Sekreteri O¤uz Demiralp ve Baﬂmüzakereci ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan›
Ali Babacan’›n yapt›¤› seminerde Türkiye’nin ve
sektörlerin müzakere sürecine en iyi ﬂekilde haz›r-
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lanmas›n› sa¤layacak düzenleyici etki analizleri
kapsaml› bir ﬂekilde ele al›nd›.
Etki analizleri müzakere sürecinde AB müktesebat›na uyumun farkl› sektörler için getiri ve götürülerinin hesaplanmas›na ve geçiﬂ süreci veya istisna taleplerinin de¤erlendirilmesine katk› sa¤layacak. Di¤er bir ifadeyle sektörlerin süreç içerisinde önlerini görmeleri, de¤iﬂimi alg›lay›p ölçmeleri
ve uygun tedbirler geliﬂtirmeleri mümkün olacak.
Birlik, bu konuda yürütülen çal›ﬂmalara önümüzdeki dönemde de kat›lmay› sürdürecek. ■
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Yo¤un bir dönem bizi bekliyor
Bir önceki yaz›mda 2007 y›l›n›n yo¤un bir
tempo ile geçece¤ini belirtmiﬂtim. NisanHaziran 2007 döneminde aﬂa¤›da okuyaca¤›m›z üzere birçok konuda düzenlemeler
yap›ld›.
En önemli düzenleme de 14 Haziran 2007
tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Sigortac›l›k Kanunu oldu.
Kanun ile ilgili detay bilgi Baﬂkan›m›z›n yaz›s›nda ele al›nd›¤› için detay›na girmiyorum.
Ancak Kanun ile ilgili birçok ikincil mevzuat/yönetmelikler y›l sonuna kadar yo¤un
tempo ile ç›kar›lmak durumunda.
Kanun d›ﬂ›nda bu dönemde yap›lan düzenlemelerden bir tanesi Teknik Karﬂ›l›klara
ve bu karﬂ›l›klar›n yat›r›laca¤› varl›klara iliﬂkin
yönetmelik idi.
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ﬁirketlerinin Teknik Karﬂ›l›klar›na ve Bu Karﬂ›l›klar›n Yat›r›laca¤› Varl›klara ‹liﬂkin Yönetmelik, 4 May›s
2007 tarih ve 26512 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mland›. 30 Eylül 2007 tarihinde yürürlü¤e
girecek olan Yönetmelikte, cari rizikolar karﬂ›l›¤›, muallak hasar ve tazminat karﬂ›l›¤›, matematik karﬂ›l›klar ve deprem hasar karﬂ›l›¤›na iliﬂkin düzenlemeler ile teknik karﬂ›l›klar›n
yat›r›laca¤› varl›klara ve bunlara iliﬂkin s›n›rlamalara yer veriliyor. Ancak, yeni Sigortac›l›k
Kanunun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan bu
Yönetmelikte de de¤iﬂikliklere gidilmesi bekleniyor.
1.12.2007 tarihinde yürürlü¤e girecek Bilgilendirme Yönetmeli¤inde sektörün s›k›nt›lar›
dile getirilmiﬂ ve ilgili Yönetmelikte baz› de¤iﬂiklikler Hazine Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu konudaki çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Trafik Tarifesinin yar› serbest hale getirilme-
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si ve Birlik taraf›ndan Rehber Tarife çal›ﬂmalar› bu dönemde yap›lm›ﬂ Hazine Müsteﬂar›
Say›n ‹brahim Çanakç› ve Hazine Müsteﬂarl›¤› Bürokratlar› ile paylaﬂ›lm›ﬂ ve belirli bir mutabakata var›lm›ﬂt›r. ‹lgili Yönetmelik konusunda çal›ﬂmalar tamamlanma aﬂamas›na
gelmiﬂ ve 1.8.2007 tarilhinde sisteme baﬂlanmas› konusunda Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü çal›ﬂmalar›na devam
etmektedir.
Bu dönemde ayr›ca;
- Trafik Sigortalar› Bilgi Merkezi Yönetmeli¤i
- Sigorta ve Reasürans ﬁirketlerinde Ba¤›ms›z Denetime ‹liﬂkin Yönetmelikte De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik
- Mesleki Sorumluluk Sigortas› Genel ﬁartlar› Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas› Klozu
De¤iﬂikli¤i
- Mesleki Sorumluluk Sigortas› Genel ﬁartlar› Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavir Mesleki
Sorumluluk Sigortas› Klozu
- K›y› Tesisleri Deniz Kirlili¤i Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas› Genel ﬁartlar›
yay›nlanm›ﬂt›r
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile
sektörümüzün uygulamaya yönelik s›k›nt›lar›n›n bir k›sm› da aﬂa¤›daki baﬂl›klarda çözüme kavuﬂturulmuﬂtur.
KURUMLAR VERG‹S‹ GENEL TEBL‹⁄‹
1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yürürlü¤e giren 55220 say›l› Kurumlar
Vergisi Kanununun uygulanmas›na iliﬂkin
aç›klamalara yer verilen “Kurumlar vergisi
Genel Tebli¤i” 3 Nisan 2007 tarih ve 26482 say›l› Resmi Gazete’de yay›mland›. Genel Teb-

li¤’de Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen sigorta ve reasürans
ﬂirketlerince ayr›lan teknik karﬂ›l›klara ve hayat matematik karﬂ›l›klar›n›n yat›r›ma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar
üzerinden yap›lan vergi kesintilerinin kurumlar vergisinden mahsubuna iliﬂkin aç›klamalar yer veriliyor.
84 NOLU G‹DER VERG‹LER‹ GENEL TEBL‹⁄‹
Konut finansman› sistemi kapsam›nda yap›lacak iﬂlemlerde, BSMV istisnas› uygulanmas›na iliﬂkin aç›klamalara yer verilen 84 nolu Gider Vergileri Genel Tebli¤i yay›nland›.
Genel Tebli¤de, sigorta ﬂirketleri taraf›ndan
konut finansman› kapsam›nda yap›lacak sigorta sözleﬂme ve poliçeleri dolay›s›yla lehe
al›nan paralar›n BSMV’den istisna olaca¤› da
vurgulan›yor. Ancak, Birli¤imiz sigortac›l›k
uyygulamalar›na iliﬂkin daha kapsaml› aç›klamalara yer verilecek bir Tebli¤ yay›mlanmas› husunda Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile görüﬂmelerine devam ediyor.

Vergisi Beyannamesine yer verilen 85 Nolu
Gider Vergileri Genel Tebli¤i de 13.6.2007 tarih ve 26551 say›l› Resmi Gazete’de yay›nland›. Yeni Hizmet Vergisi (Sigorta Muameleleri
Vergisi) Beyannamesi 1.6.2007 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerde kullan›lmaya baﬂland›.
Birlik olarak CEA’n›n Stockholm/‹sveç’te
yap›lan Y›ll›k Genel Kurulu’na kat›l›nd›. 13 Nisan 2007 tarihinde OECD ile Uluslararas› Sempozyum baﬂar›l› olarak gerçekleﬂtirildi.
AB Müktesebat Rehberini güncelleyerek
ikinci bask›s›n› önümüzdeki günlerde yay›nlayaca¤›z.
2007 y›l›n›n ikinci yar›s›n›n yasal düzenlemeler ile ilgili yo¤un geçece¤ini söyleyebilirim.
Tüm geliﬂmelerin sektörümüze hay›rl› olmas›n› dilerim.
Sayg›lar›mla,

5615 SAYILI KANUN VE 85 NOLU G‹DER
VERG‹LER‹ GENEL TEBL‹⁄‹
4.4.2007 tarih ve 26483 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5615 say›l› Kanunun 17inci maddesiyle, iptal edilen
poliçelerin BSMV’sinin iptalin gerçekleﬂti¤i
dönemde hesaplanan BSMV’den indirimine
imkan sa¤lamak üzere, 6802 say›l› Gider
vergileri Kanunu’nun 31inci maddesi de¤iﬂtirildi.
Kanunun yay›mlanmas›n›n ard›ndan,
iptal edilen sigorta muamelelerinde BSMV
mahsubunun nas›l yap›laca¤›na iliﬂkin
aç›klamalara ve düzenlenen yeni Hizmet

Erhan TUNÇAY
Genel Sekreter
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Avrupa Birli¤i
sigorta sektöründe
sigorta
prim vergisi
Doç. Dr. Suna OKSAY
Türk Sigorta Enstitüsü Vakf› Müdürü

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ VERG‹ MEVZUATI
Ülkelerin egemenli¤inin bir parças› olarak
görülen vergilendirme sistemi, Avrupa Birli¤i’nde büyük ölçüde Ulusal Devletlerin yetkisine b›rak›lm›ﬂt›r. Ancak, Tek Pazar›n düzgün
ve sa¤l›kl› ﬂekilde iﬂleyebilmesini teminen AB
Kurucu Antlaﬂmas›n›n 90. maddesinde “hiçbir üye devlet di¤er üye ülkelerin ürünlerine,
yerli ürünlere uygulanandan daha yüksek
do¤rudan ya da dolayl› vergi koyamaz” denilmektedir.
Böylece, ulusal s›n›rlar içinde, ayn› nitelikteki ürünler aras›nda farkl› vergisel uygulamalar›n önüne geçilmesi amaçlanmaktad›r. Ayr›ca, Antlaﬂman›n 93. maddesinde,
yine Tek Pazar›n düzgün iﬂlemesini sa¤lamak amac›yla, Birli¤in dolayl› vergilerle ilgili düzenleme yapabilmesine olanak tan›nmaktad›r.
Özetle, Avrupa Birli¤i’nde ulusal vergi politikalar›na iliﬂkin sorumluluk kural olarak üye
devletlere ait olmakla birlikte, Tek Pazar›n
düzgün iﬂleyiﬂi için hayati öneme sahip olan
KDV ve özel tüketim vergileri gibi dolayl› vergilerde uyumlaﬂt›rmaya gidilmiﬂtir. Tek Paza-
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r›n iﬂleyiﬂinde daha az etkiye sahip olan gelir
vergisi ve kurumlar vergisi gibi do¤rudan vergiler içinse uyumlaﬂt›rma söz konusu de¤ildir.
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ S‹GORTA
SEKTÖRÜNDE DOLAYLI VERG‹LER
Avrupa Birli¤i ülkelerinde uygulanan dolayl› vergilendirme sistemi her bir iﬂlem ve
olayda büyük farkl›l›klar göstermekte olup,
sabit bir orandan söz etmek mümkün de¤ildir. AB sigorta sektörüne bakt›¤›m›zda ise,
sektörün sigorta prim vergisine (Insurance
Premium Tax) ve çeﬂitli parafiskal vergilere
(fonlara) tabi oldu¤u görülmektedir.
Ancak gerek ürün baz›nda bak›ld›¤›nda,
gerekse ayn› ürüne ülke baz›nda bak›ld›¤›nda, sigorta sektöründe vergi ve fonlar›n
önemli farkl›l›klar gösterdi¤i gözlenmektedir.
Bu çerçevede ﬂu tespitler yap›labilir:
● Estonya, Letonya, Slovakya ve Çek
Cumhuriyeti’nde sigorta sektöründe dolayl›
vergilendirmeye gidilmezken, di¤er ülkelerde dolayl› vergilerin türü, oran›, matrah› ve
ödeme yeri ve zaman› ülkeden ülkeye de¤iﬂebilmektedir. Özellikle AB’ye yeni üye
olan Orta ve Do¤u Avrupa ülkeleri ile Kuzey
Avrupa ülkelerinde birçok sigorta ürününde
dolayl› vergi muafiyeti bulundu¤u görülmektedir.
● Ayn› ülkede farkl› sigorta ürünlerine

farkl› vergi oranlar› uygulanabilmektedir.
Örne¤in Fransa’da baz› sa¤l›k sigortas›
ürünleri %7, baz› sorumluluk sigortas› ürünleri %9, kaza sigortalar› %18, spor ve e¤lence amaçl› tekne sigortalar› ise %19
oran›nda Sigorta Prim Vergisine tabidir.
● Baz› ülkelerde kimi sigorta ürünleri Sigorta Prim Vergisinden muaf iken, ayn›
ürünler di¤er ülkelerde de¤iﬂen oranlarda Sigorta Prim Vergisine tabi olabilmektedir. Örne¤in hayat sigortalar› birçok ülkede vergiden muafken, Avusturya, Belçika, ‹sviçre, ‹sveç, Slovenya, Malta ve
Yunanistan’da baz› hayat sigortas› ürünleri, poliçenin türüne ve süresine göre
de¤iﬂen oranlarda Sigorta Prim Vergisine
tabidir.
● ‹sviçre, ‹zlanda, Macaristan ve Polonya’da Sigorta Prim Vergisi bulunmazken, damga vergisi baﬂta olmak üzere
baﬂka tür dolayl› vergiler al›nabilmektedir. Di¤er ülkelerde ise, sigorta ürünleri
de¤iﬂen oranl› Sigorta Prim Vergisinin yan›nda baﬂka dolayl› vergilere de tabi
olup, bu vergilerin de türü, oran› ve matrah› ülkeden ülkeye de¤iﬂebilmektedir.
Örne¤in Avusturya, Almanya, ‹spanya,
‹ngiltere, Macaristan, Lüksemburg, Portekiz, Polonya ve Slovenya’da baz› sigorta
ürünleri de¤iﬂen oranlarda Yang›n Sigorta
Vergisine de tabidir.
● Baz› ülkelerde sigorta primleri üzerinden çeﬂitli fon kesintileri de yap›lmakta
olup, kesintinin yap›ld›¤› ürün ve kesinti
oran› ülkeden ülkeye de¤iﬂebilmektedir.
Örne¤in, Belçika, ‹spanya, Fransa, ‹talya,
Yunanistan ve Portekiz’de baz› sigorta
ürünlerinde sigorta primi üzerinden de¤iﬂen oranlarda fon kesintisi yap›lmaktad›r.
Bu farkl›l›klara karﬂ›n Avrupa Birli¤i’nde
Sigorta Prim Vergisine iliﬂkin olarak ﬂu ortak ilkeler kabul edilmiﬂtir:
● Sigorta Prim Vergisi, riskin meydana
geldi¤i üye ülkede ve o ülkede öngörülen oranda ödenmelidir.
● Sigorta Prim Vergisi brüt primler üzerin-
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den adil bir da¤›t›m temelinde al›nmal›d›r.
● Sigorta Prim Vergisinin mükellefi sigorta ﬂirketleri olup, sigortal› ad›na vergiyi
ödemekle yükümlüdürler.
● Sigorta Prim Vergisinin ödenmemesi
durumunda cezai yapt›r›m ve faiz öngörülebilir.
Di¤er taraftan, çok uluslu sigorta ﬂirketlerinde verginin hangi kurallara göre ve
hangi ülkeye ödenece¤i sorunu karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Avrupa Birli¤i’nde, çok
uluslu bir sigorta grubunun, ba¤l› ortakl›klar› da dahil olmak üzere toplad›¤› tüm
primler üzerinden, merkez ofisinin bulundu¤u ülkeye ve o ülkede uygulanan
oranda sigorta prim vergisi ödenmesi kural› bulunmamaktad›r. Bunun yerine, Sigorta Prim Vergisinin ba¤l› ortakl›¤›n bulundu¤u ülkeye, ba¤l› ortakl›¤›n yazd›¤›
primler üzerinden ve o ülkede uygulanan
orana göre ödenmesi gerekmektedir.
AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDE HAYAT
S‹GORTALARINDA S‹GORTA
PR‹M VERG‹S‹
‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹spanya,
Hollanda gibi ço¤u AB üyesi ülkelerde
hayat sigorta poliçeleri için ödenen
primler vergiden muaft›r. Hollanda’da
1970 y›l›ndan bu yana her tür hayat sigortas›, sigorta vergisi yükümlülü¤ünden
muaft›r. ‹talya’da da 2001 y›l›ndan bu
yana hayat sigortalar› için vergi muafiyeti söz konusu olup, bu tarihten önce
yap›lan poliçeler %2.5 Sigorta Prim Vergisine tabidir.
Avusturya, Belçika, ‹sviçre, Slovenya,
Malta ve Yunanistan’da ise baz› hayat
ürünleri düﬂük oranlarda Sigorta Prim Vergisi’ne tabi tutulmaktad›r. Slovenya ve
Yunanistan’da sadece 10 y›ldan k›sa süreli hayat sigortalar›ndan al›nan Sigorta
Prim Vergisinin oran› ise s›ras›yla %6.5 ve
%4’tür. Avusturya’da ise 10 y›ldan daha
k›sa süreli hayat sigortalar›nda vergi %11
iken, 10 y›ldan daha uzun süreli olanlarda
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%4’tür. Ayr›ca, Avusturya’da 2004 y›l›ndan
bu yana uygulanan mesleki grup sigortalar›,
vergisel anlamda bireysel emeklilik sistemiyle ayn› avantajlara sahip olup, %2.5 oran›nda vergiye tabidir.
Hayat sigortalar›ndan önemli ölçüde vergi alan tek ülke ise ‹sveç’tir. ‹sveç’te tüm sigorta türleri dolayl› vergilerden muafken,
sadece grup hayat sigortalar› prim vergisine
tabidir. Buna göre, ‹sveç’te yerleﬂik bir sigorta ﬂirketiyle yap›lan grup hayat sigortas›
primlerinin %95’i üzerinden, yabanc› sigorta
ﬂirketleriyle yap›lan grup hayat sigortas›
primlerininse %81.83’ü üzerinden %45 oran›nda Sigorta Prim Vergisi al›nmaktad›r.
AVRUPA B‹RL‹⁄‹’NDE HAYAT-DIﬁI
S‹GORTALARDA S‹GORTA PR‹M VERG‹S‹
Yang›n, h›rs›zl›k, kaza, motorlu taﬂ›t, sa¤l›k,
kredi ve nükleer tesis sigortalar› birçok ülkede de¤iﬂen oranlarda Sigorta Prim Vergisine
tabi ürünlerdendir. Sigorta Prim Vergisi Hollanda, Slovenya, Malta, ‹rlanda ve ‹spanya’da tüm sigorta türleri için ayn› oranda
uygulan›rken, di¤er üye ülkelerde ise türüne
ve ülkeye göre de¤iﬂmek üzere %2.5 ile %22
aras›nda de¤iﬂen oranlarda uygulanmakta-

d›r. Reasürans ise, tüm AB ülkelerinde Sigorta Prim Vergisinden muaft›r.
Hayat-d›ﬂ› sigorta türlerinde, her ülkenin
kendi özel durumuna ve ihtiyaçlar›na göre
de¤iﬂen oranlarda vergi al›nmaktad›r. Örne¤in, gemi-uçak sigortalar› ‹ngiltere, Fransa,
‹spanya gibi ülkelerde vergiden muafken,
‹talya’da %21.25, Slovenya’da ise %6.5 oran›nda Sigorta Prim Vergisine tabidir. Fransa’da gezi amaçl› tekneler içinse vergi oran› %19’dur.
‹talya’da bireysel kaza sigortalar› %2.5,
motorlu taﬂ›t, tar›m ve nakliye sigortalar›
%12.5, hayvan hayat, yang›n sigortalar› ise
%21.25 vergiye tabidir. Fransa’da da oranlar
%3 ile %30 aras›nda de¤iﬂmekte olup, yang›n sigortas›nda oran %30 olarak uygulanmakla birlikte tar›m risklerinde muafiyet vard›r. Sanayi ve iﬂletmelere iliﬂkin yang›n riski
söz konusu oldu¤unda ise bu oran %7 olarak
uygulanmaktad›r.
‹ngiltere ve ‹spanya’da %5 ve %6 gibi düﬂük oranlar uygulan›rken, Almanya’da standart oran %19’dur. Ancak, Almanya’da
yang›n sigortas› için %14, gemi ve uçak sigortalar› içinse %3 Sigorta Prim Vergisi bulunmaktad›r. ■

Baz› AB Ülkelerinde Sigorta Prim Vergisi

(2007)

‹NG‹LTERE

‹TALYA

‹SPANYA

FRANSA

ALMANYA

AVUSTURYA

Hayat sigortas›

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

%4 / %11

Sa¤l›k sigortas›

%5

%2.5

Muaf

Muaf / %7

Muaf

%1

Ev sahiplerini risklere
karﬂ› koruma sigortas›

%5

%21.25

%6

%9

%18

%11

Bireysel kaza sigortas›

%5

%2.5

%6

%9

%19

%4

Motorlu Taﬂ›t Sigortas›

%5

%12.5

%6

%18

%19

%11

Yang›n Sigortas›

%5

%21.25

%6

%30 / %7

%14

%11

Transit Mal Sigortas›

%5

%21.25

Muaf

Muaf

%19

Muaf

Gemi-uçak sigortas›

Muaf

%21.25

Muaf

Muaf / %19

%3

%11

Tar›m sigortas›

%5

%12.5

Muaf

Muaf

%19

%11

Nakliye sigortas›

%5

%12.5

%6

Muaf

%19

%11

Muaf

Muaf

Muaf

Muaf

%19

Muaf

‹hracat kredi sigortas›
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Avrupa sigorta sektörü:

ALMANYA
Berna ÖZﬁAR
TSRﬁB AB ve Uluslararas› ‹liﬂkiler Uzman›
vrupa tek sigorta piyasas›n›n önde gelen
aktörlerinden olan Alman sigorta sektörü, Almanya’n›n ekonomik büyümesine ve istikrar›na da büyük katk› sa¤lamaktad›r. Özellikle
son y›llarda bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinde meydana gelen de¤iﬂimler ve küresel sermaye piyasalar›ndaki hareketlilik Alman sigorta sektörünü
de yak›ndan etkilemiﬂ ve sektör içerisindeki rekabeti daha da artt›rm›ﬂt›r. Bu geliﬂmeler sonucunda Alman sigorta sektörünün gündemini birleﬂme ve devralmalar, ﬂirketlerin artan s›n›r-ötesi faaliyetleri ve yeniden yap›land›rmalar oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r.

A

Milyar €

ALMAN S‹GORTA P‹YASASININ
TEMEL GÖSTERGELER‹
Almanya’n›n 2005 y›l›ndaki toplam prim gelirleri 157.8 Milyar Euro iken 2006 y›l›nda gözle-
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Kaynak: GDV

Türk sigorta sektörünün
Avrupa Birli¤i Tek Sigorta
Piyasas›na uyum süreci
çerçevesinde Birlik’ten
dergisi Birleﬂik Krall›k
sigorta sektörünün
ard›ndan bu say›s›nda da
Alman sigorta sektörünü
mercek alt›na al›yor…
nen % 2,3 oran›ndaki art›ﬂla bu oran 161.6 Milyar Euro’ya ulaﬂm›ﬂt›r. Toplam primler aç›s›ndan Almanya, AB ülkeleri aras›nda ‹ngiltere ve
Fransa’n›n ard›ndan üçüncü s›rada yer almaktad›r. Ne var ki, prim gelirlerindeki art›ﬂ yüzdesi
aç›s›ndan Almanya, son dönemde Belçika,
Avusturya, Fransa, ‹spanya gibi pek çok ülkenin gerisinde kalm›ﬂt›r.

Mal ve kaza

Sa¤l›k

Hayat

Branﬂlar baz›nda prim gelirleri da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda % 46’l›k pay› hayat sigortalar›n›n, % 36’l›k
pay› mal ve kaza sigortalar›n›n, % 18’lik pay› ise sa¤l›k sigortalar›n›n oluﬂturdu¤u görülmektedir.

Kaynak: GDV
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Prim gelirleri ﬂirketler baz›nda incelendi¤inde ise hayat sigortalar› alan›nda faaliyet gösteren ilk
5 ﬂirketin toplam Alman hayat sigortas› piyasas›n›n % 33.1’ini, ilk 10 ﬂirketin ise % 48.7’sini elde bulundurdu¤u görülmektedir. Sa¤l›k sigortalar›nda bu oran s›ras›yla % 50.7 ve % 70.1’ken, mal ve kaza sigortalar›nda % 27.4 ve % 39.3’tür. Reasürans piyasas›nda ise bu oranlar daha da art›ﬂ göstermektedir. Alman reasürans piyasas›nda faaliyet gösteren en büyük 5 ﬂirket, piyasan›n yaklaﬂ›k
% 73.7’sine sahipken ilk 10 ﬂirket için bu oran % 89’a ç›kmaktad›r.

En Büyük Alman Sigorta ﬁirketlerinin Prim
Gelirlerine Göre Piyasa Paylar›
HAYAT

SA⁄LIK

MAL VE KAZA

REASÜRANS

En büyük ilk 5 ﬂirketin
pazar pay›

% 33.1

% 50.7

% 27.4

% 73.7

En büyük ilk 10 ﬂirketin
pazar pay›

% 48.7

% 70.1

% 39.3

% 89

Kaynak: GDV

2005 y›l›nda Alman sigorta sektöründe prim gelirlerinde meydana gelen art›ﬂ branﬂlar baz›nda
incelendi¤inde en büyük art›ﬂ›n hayat sigortas› alan›nda oldu¤u gözlenmektedir. Hayat sigortalar›nda prim gelirleri art›ﬂ› 2004 y›l› için % 1.2 iken bu oran 2005 y›l› için % 6.1 olmuﬂtur.

Hayat Sigortas›: Prim Geliri Art›ﬂlar›

Özel sa¤l›k sigortas› alan›nda ise 1993–1995 y›llar› aras›nda görülen % 10’un üzerindeki art›ﬂ
2000’li y›llarda yerini daha düﬂük düzeyli art›ﬂlara b›rakm›ﬂt›r.
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Özel Sa¤l›k Sigortas›: Prim Geliri Art›ﬂlar›

Mal ve kaza sigortalar› genel baﬂl›¤› alt›nda yer alan mal sigortalar›, kredi sigortalar›, motorlu
taﬂ›t sigortalar›, hukuksal koruma sigortalar›, nakliyat sigortalar›, kaza sigortalar› ve sorumluluk sigortalar› alan›ndaki prim art›ﬂlar› ise 2005 y›l› için eksi düzeylerde seyretmiﬂtir.

Mal ve Kaza Sigortas›: Prim Geliri Art›ﬂlar›

Almanya’da sigorta primlerinin GSY‹H’ye oran›
ise % 7 civar›nda seyretmekte olup kiﬂi baﬂ›na düﬂen primler 1,913 Euro tutar›ndad›r.
Alman sigorta sektörü 233,000 kiﬂiye istihdam
yaratmaktad›r. Geçmiﬂ y›llarda sektör yaklaﬂ›k
240,000 kiﬂiye istihdam yarat›rken, ﬂirket birleﬂme
ve devralmalar› sonucunda bu rakamda bir düﬂüﬂ gözlenmiﬂtir. Yine de bu oranla Almanya, Avrupa Birli¤i içerisinde sigortac›l›k alan›nda en çok
istihdam sa¤layan ülke olarak birincili¤ini korumaktad›r. Almanya’y› yaklaﬂ›k 208,000 kiﬂiye istihdam sa¤layan Birleﬂik Krall›k ve 138,000 kiﬂiye istihdam sa¤layan Fransa takip etmektedir.

2005 y›l›nda Alman sigorta ﬂirketlerinin toplam
varl›klar› ise 1,068 Milyar Euro tutar›nda olurken,
bunun 649 Milyar Euro’luk bölümü hayat sigortas›
ﬂirketlerine aittir.
Sigorta ﬂirketleri say›s›na bak›ld›¤›nda, Alman
Federal Denetleme Kurumu’nun (BAFIN) 2005 y›l›
için verdi¤i rakamlara göre Almanya’da 632 sigorta ﬂirketi faaliyet göstermektedir. Bu ﬂirketlerin
227 tanesi mal ve kaza sigortas› alan›nda, 104 tanesi hayat sigortas› alan›nda, 53 tanesi sa¤l›k sigortas› alan›nda, 47 tanesi reasürans alan›nda;
160 tanesi emeklilik alan›nda, 41 tanesi ölüm tazminat› fonu alan›nda faaliyet göstermektedir. ■
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Fransa’da sigorta uyuﬂmazl›klar›n›n
arabulucuk ve tahkim ile çözümü:

FFSA, CEFAREA
Av. Tolga CEYLANTEPE
TSRﬁB Hukuk ve Mevzuat Uzman›

vrupa Birli¤i ülkelerinin genelindeki
e¤ilime paralel olarak Fransa’da da
sigorta konusunda ortaya ç›kan uyuﬂmazl›klar›n mahkeme d›ﬂ›nda çözümü giderek
önem kazanmaktad›r. Bu kapsamda üzerinde durulabilecek iki önemli yap›, Fransa Sigorta ﬁirketleri Federasyonu (FFSA) Arabuluculuk Sistemi ve Frans›z Sigorta ve Reasürans
Tahkim Merkezi (CEFAREA) olarak say›labilir.
FFSA taraf›ndan tüketici uyuﬂmazl›klar›n›n
çözümüne yönelik ba¤lay›c› olmayan arabuluculuk hizmeti sunulurken, Frans›z Sigorta
ve Reasürans Tahkim Merkezi (CEFAREA)
uyuﬂmazl›klar›n mahkemeler taraf›ndan çözüme kavuﬂturulmas›na alternatif nitelikte
ba¤lay›c› tahkim hizmeti vermektedir.
CEFAREA taraf›ndan verilen hizmet,
FFSA’dan farkl› olarak, ticari ve s›nai risklere
yönelik olarak yap›lan sigorta sözleﬂmelerinden do¤an uyuﬂmazl›klar›n ve sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin kendi aralar›ndaki uyuﬂmazl›klar›n çözümüne yöneliktir.
Aﬂa¤›da bu iki farkl› uygulama daha ayr›nt›l› olarak incelenmiﬂtir.

A

FRANSA S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹ FEDERASYONU
(FFSA) ARABULUCUK S‹STEM‹
Fransa Sigorta ﬁirketleri Federasyonu (FFSA)
taraf›ndan, tüketici ﬂikâyetlerinin daha h›zl›,
kolay ve ucuz ﬂekilde çözülmesine imkân
sa¤lamak üzere, 1993 y›l›nda bir Arabuluculuk (mediation) sistemi oluﬂturulmuﬂtur.
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Fransa’da FFSA taraf›ndan
sa¤lanan arabuluculuk
hizmeti yan›nda, ba¤›ms›z
merkezler taraf›ndan da
sigorta uyuﬂmazl›klar›n›n
çözümüne yönelik faaliyetler
gerçekleﬂtirilmektedir.
Bu merkezlerden, CEFAREA
sadece sigorta konusunda
ortaya ç›kan uyuﬂmazl›klar›n
çözümüne yönelik hizmet
sa¤layan bir kuruluﬂ
olarak önemli bir görev
yerine getirmektedir.
FFSA'n›n oluﬂturdu¤u bu sistem gönüllülük
esas›na dayanmaktad›r. Dolay›s›yla, sistemde; sadece FFSA taraf›ndan haz›rlanan arabuluculuk protokolüne taraf olan üye ﬂirketler
hakk›nda yap›lan ﬂikayetler ele al›nmaktad›r.
Yak›n zaman önce yap›lan de¤iﬂiklikler çerçevesinde, sistemde görev yapacak olan arabulucunun (mediator) yenilenebilir olan üç y›ll›k süre için seçilmesi söz konusu olmaktad›r.
Bir uyuﬂmazl›¤›n arabulucu taraf›ndan incelenebilmesi için öncelikle, ilgili uyuﬂmazl›¤›n çözümü için, olay›n taraf› olan sigorta ﬂirketine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde, bu baﬂvuru arabulucu taraf›ndan kabul edilmeyecektir. Arabulucuya ya-

p›lacak baﬂvurularda uyuﬂmazl›¤›n miktar›na
iliﬂkin bir s›n›r mevcut de¤ildir.
Bir baﬂvurunun arabulucu taraf›ndan incelenmesi esnas›nda, taraflar aras›nda bir uzlaﬂman›n sa¤lanmas› mümkündür. Bu gerçekleﬂmedi¤i takdirde, prosedürün sonunda
arabulucu taraf›ndan verilecek karar, taraflar için ba¤lay›c› olmayan bir görüﬂ niteli¤indedir. Arabulucu taraf›ndan verilecek karar›n taraflar aç›s›ndan ba¤lay›c› olmamas› nedeniyle, taraflar›n uyuﬂmazl›¤› mahkemeye

veya tahkime götürme haklar› her zaman
sakl› tutulmaktad›r. Arabuluculuk protokolüne göre, kararlar›n üç ay içinde verilmesi öngörülmekte ise de, uygulamada bu süre zaman zaman aﬂ›labilmektedir.
Aﬂa¤›daki ﬂeklin incelenmesinden, 2005 y›l›nda FFSA arabuluculuk sistemine 1502 baﬂvuru yap›ld›¤› görülmektedir. Yap›lan baﬂvurular›n 783 tanesi uygun görülerek kabul edilmiﬂtir. Baﬂvurular aras›nda %21 ile motorlu taﬂ›t sigortalar› ilk s›rada yer almaktad›r.

Demandes de médiations

Kaynak: Rapport Annuel-2005, le Médiateur de la Fédération Français des Sociétés d’Assurances, s.23.

Bu sistem, Federasyon'un ﬂemsiyesi alt›nda
faaliyet gösterse dahi, ﬂikâyetlere iliﬂkin de¤erlendirmeler, tamamen Federasyon'dan ba¤›ms›z olarak yap›lmaktad›r. Arabuluculuk sisteminin finansman› FFSA taraf›ndan sa¤lanmakta olup, tüketiciler yapt›klar› ﬂikayet baﬂvu-

rular› için herhangi bir ücret ödememektedir.
FRANSIZ S‹GORTA VE REASÜRANS TAHK‹M
MERKEZ‹ (CEFAREA)
Fransa’da FFSA taraf›ndan sa¤lanan arabuluculuk hizmeti yan›nda, ba¤›ms›z merkez-
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ler taraf›ndan da sigorta uyuﬂmazl›klar›n›n
çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleﬂtirilmektedir. Bu merkezlerden, Frans›z Sigorta
ve Reasürans Tahkim Merkezi (CEFAREA) sadece sigorta konusunda ortaya ç›kan uyuﬂmazl›klar›n çözümüne yönelik hizmet sa¤layan bir kuruluﬂ olarak önemli bir görev yerine getirmektedir.
CEFAREA, sektörde faaliyet gösteren iﬂletmeler taraf›ndan, sigorta ve reasürans
uyuﬂmazl›klar›n›n çözümüne yönelik olarak
hizmet vermek için 1995 y›l›nda kurulmuﬂtur.
Merkez'in amac›, sigorta uyuﬂmazl›klar›n›n
ve özellikle ihtiyari reasürans uygulamalar›ndan do¤an uyuﬂmazl›klar›n çözümünde
tahkim prosedürünün kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›d›r.
CEFAREA'n›n oluﬂturdu¤u tahkim kurallar›
uluslararas› nitelik taﬂ›makta ve bu özelli¤iyle merkez, uluslararas› uyuﬂmazl›klar›n çözümünde de faaliyet göstermektedir. CEFAREA'n›n üyeleri aras›nda sigorta ve reasürans ﬂirketleri, brokerlik firmalar› vb. yer almaktad›r.
CEFAREA'ya götürülen bir sigorta uyuﬂmazl›¤›nda sorun; taraflarca daha önceden uyuﬂmazl›¤a tek hakem taraf›ndan bak›laca¤› karara ba¤lanmam›ﬂsa, üç kiﬂilik bir
hakem heyeti oluﬂturularak incelenir. Üç kiﬂilik hakem heyetinin oluﬂturulabilmesi için,
taraflardan her biri, bir hakem seçer ve seçilen bu hakemler de heyete baﬂkanl›k
edecek bir di¤er hakemi seçerler. Hakem
heyetinin oluﬂturulmas› için gerekli prosedürün baﬂlamas›ndan itibaren 30 günlük süre
içinde, taraflardan birinin kendi hakemini
seçmemesi veya taraflar›n seçtikleri hakemlerin üçüncü hakemi belirleyememesi
durumunda, bu hakem CEFAREA taraf›ndan atan›r.
Di¤er taraftan; e¤er taraflarca daha önceden uyuﬂmazl›¤›n tek hakem taraf›ndan
incelenece¤i hükmü karara ba¤lanm›ﬂsa,
bu hakemi taraflar anlaﬂarak belirlerler. Bu
konuda, bir anlaﬂma sa¤lanamamas› durumunda ise, CEFAREA devreye girerek bir

20

hakem atar. Bununla birlikte, uyuﬂmazl›klar›n çözümünde görev alacak hakemlerin
seçilebilmesi için, aﬂa¤›daki özelliklerden en
az birini taﬂ›yor olmalar› gerekmektedir:
● CEFAREA taraf›ndan belirlenen hakem
listesinde yer almak,
● Sigorta veya reasürans sektöründe en
az 5 y›l üst düzey yöneticilik deneyimine sahip olmak,
● Sigorta ve reasürans konular›nda, özellikle de uyuﬂmazl›¤›n ortaya ç›kt›¤› konuda
yetkinli¤e sahip hukukçulardan olmak,
● Uyuﬂmazl›k konusunda uzmanl›¤a sahip kiﬂilerden olmak.
Yukar›da özellikleri belirtilen hakemler
aras›ndan seçilerek belirlenen hakem kurulu, uyuﬂmazl›¤›n çözümüne iliﬂkin karar›n›,
gerekçelerini de belirtmek kayd›yla, yaz›l›
olarak sunar. Söz konusu tahkim karar›, taraflarca daha önce yap›lm›ﬂ tahkim anlaﬂmas›nda, aksi kararlaﬂt›r›lmam›ﬂsa, nihai ve
ba¤lay›c› bir nitelik taﬂ›r, temyiz edilemez.
Ancak, ilgili mevzuatta belirtilen baz› hallerde (hakemlerin yetkilerini aﬂmas›, tahkim
anlaﬂmas›n›n geçersiz olmas› vb.) hakem
karar›n›n iptal edilebilmesi mümkündür.
SONUÇ
Avrupa Birli¤i’nin en önemli ülkelerinden
biri olan Fransa’da, sigorta konusunda ortaya ç›kan uyuﬂmazl›klar›n mahkeme d›ﬂ›nda çözümlenmesine yönelik e¤ilim giderek
artmaktad›r. Bu kapsamda, hem sektörü
temsil eden birlikler hem de ba¤›ms›z merkezler taraf›ndan sigorta uyuﬂmazl›klar›n›n
çözümüne yönelik hizmet sunulmas› söz konusudur.
Bu kapsamda, mahkeme d›ﬂ› uyuﬂmazl›k
çözüm yöntemleri bireysel sigortal›lar ile sigorta ﬂirketleri aras›nda ortaya ç›kan uyuﬂmazl›klar yan›nda, ticari ve s›nai risklere iliﬂkin olarak akdedilen sigorta sözleﬂmelerine
iliﬂkin uyuﬂmazl›klar ve sigorta ve reasürans
ﬂirketlerinin kendi aralar›ndaki uyuﬂmazl›klar›n çözümünde de yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. ■

Ve Sigortac›l›k
Kanunu...

N‹HAYET

TBMM Genel Kurulunun 3.6.2007 tarihli oturumunda kabul edilen Sigortac›l›k Kanunu ile bu konudaki boﬂluklar ve ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›na
çal›ﬂ›larak, ç›kar›lan Yasa ile ﬂimdiye kadar birçok
maddesi kanuni dayanaktan mahrum 7397 say›l›
kanun yürürlükten kalkm›ﬂ oldu.
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KAPAK KONUSU

Av. Zihni METEZADE
TSRﬁB Yönetim Kurulu Müﬂaviri

ürk Sigorta Sektörü uzun bir zamandan beri bekledi¤i Sigortac›l›k Kanunu’na nihayet kavuﬂtu. 1990 y›l›ndan beri
yeniden düzenlenmesi yolunda devaml›
çal›ﬂmalar› yap›lan 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanununun yerine, TBMM Genel Kurulunun 3.6.2007 tarihli oturumunda kabul edilen Sigortac›l›k Kanunu ile bu konudaki boﬂluklar ve ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›na çal›ﬂ›larak, ç›kar›lan Yasa ile ﬂimdiye kadar birçok
maddesi kanuni dayanaktan mahrum 7397
say›l› kanun yürürlükten kalkm›ﬂ oldu.
Tarihi geliﬂim olarak, sigorta ﬂirketlerinin
teftiﬂ ve murakabesi, ilk defa 25.6.1927 tarihli, 1149 say›l› kanunla düzenlenmiﬂ; bilahare, bu kanun 1938 y›l›nda 3392 say›l› kanunla tadil edilerek, 30.12.1959 tarihine kadar yürürlükte kalm›ﬂt›r. Ancak bu kanunlar›n yeterli olmad›¤› görülerek, 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu haz›rlanm›ﬂt›r. Ne
var ki, 1.1.1960 tarihinde yürürlü¤e giren
7397 say›l› kanunun teknik ve yayg›n ekonomik faaliyetin bir unsuru olan sigortac›l›¤›n,
Avrupa Birli¤ine girme sürecinin söz konusu
oldu¤u dönemlerde ihtiyaçlar› karﬂ›layamamas›; güven unsurunun çok önemli bir yeri
olan sigortac›l›¤›n etkin bir ﬂekilde denetlenmesi gere¤i ve Avrupa Birli¤i’nin sigortac›l›ktaki yap›laﬂmas› karﬂ›s›nda yeniden düzenlenmesi kaç›n›lmaz olmuﬂtur.
Kanundaki eksikliklerin giderilmesi ve Avrupa Birli¤ine uyumu sa¤layacak yeni hükümlerin getirilmesi amac›yla, 1992 y›l›nda
510 say›l› Kanun Hükmünde Kararname haz›rlanm›ﬂt›r. Ancak, bu KHK’n›n Yetki Kanununa ba¤l› olarak iptal edilmesi ile an›lan KHK
yürürlükten kalkm›ﬂ; bu defa, 3991 say›l› Yetki Kanununa dayan›larak, 539 say›l› KHK yürürlü¤e girmiﬂtir.
Ne var ki; 3991 say›l› Yetki Kanununun da
10.2.1995 tarihinde iptali ile 539 say›l› KHK
ve bununla ilgili olarak 7397 say›l› Kanunun

T
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hükümleri mesnetsiz hale gelmiﬂ; bunun sonucu Kanunun 9, 20 ve 26nc› maddeleri ile
27nci maddesinin baz› f›kralar› iptal edilmiﬂtir. Bu durum karﬂ›s›nda, hem Avrupa Birli¤i Mevzuat› ile yasal bütünleﬂmeyi sa¤lamak, hem 7397 say›l› kanunun 539 say›l›
KHK ile de¤iﬂen hükümlerini yasal zemine
oturtmak için yap›lan çal›ﬂmalar nihayet
sonuçlanm›ﬂ ve haz›rlanan Sigortac›l›k Kanunu yürürlü¤e girmiﬂtir.
47 madde ve oniki bölümden oluﬂan Kanunla, Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta
ve reasürans ﬂirketleri Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i ile arac›lar, aktüerler, sigorta eksperleri bu kanuna tabi tutulmuﬂtur.
Kanunla, ülke sigortac›l›¤›n›n geliﬂtirilmesinin sa¤lanmas›, sigorta sözleﬂmesinde yer
alan taraflar›n hak ve menfaatlerinin korunmas›, sigorta sektörünün güvenli ve istikrarl›
bir ortamda çal›ﬂmas› amaçlan›rken; bu kanuna tabi kuruluﬂlar›n da çal›ﬂma denetimi
usul ve esaslar› düzenlenmiﬂ; bu arada 7397
say›l› Kanunda öngörülmeyen kuruluﬂlara;
sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin çal›ﬂmalar›nda, arac›larda ve eksperlerde yeni oluﬂumlara yer verilmiﬂtir.
Aﬂa¤›da ana baﬂl›klar halinde bu konudaki de¤iﬂiklikler ve oluﬂumlar belirtilmiﬂtir.
S‹GORTACILIK KANUNUNDAK‹ BAﬁLICA
DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER VE OLUﬁUMLAR
ﬁirketlerin Kuruluﬂu ve Teﬂkilat›
Kanunun 3 ve 4üncü maddelerinde sigorta ve reasürans ﬂirketleri kurucular›nda aranan ﬂartlar pekiﬂtirilmiﬂ; anonim ﬂirket yan›nda kooperatif ﬂeklinde kurulacak ﬂirketlerin
özellikleri belirtilmiﬂ; 7397 say›l› Kanunda yer
alan “kuruluﬂ ön izni” kald›r›lm›ﬂt›r.
3üncü maddede sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin, sigortac›l›k iﬂlemleri ve bunlarla do¤rudan ba¤lant›s› bulunan iﬂler d›ﬂ›nda baﬂka iﬂle
iﬂtigal edemeyece¤i vurgulanm›ﬂt›r.
Kurucularda aranan nitelikler aras›nda,
Avrupa Birli¤i Direktiflerinde oldu¤u gibi itibarl› olma ﬂart› aranm›ﬂt›r. Ancak gerek genel müdür ve yard›mc›lar›nda, gerek yöne-

47 madde ve oniki
bölümden oluﬂan
Kanunla, Türkiye’de
faaliyet gösteren
sigorta ve
reasürans ﬂirketleri
Türkiye Sigorta ve
Reasürans ﬁirketleri
Birli¤i ile arac›lar,
aktüerler,
sigorta eksperleri
bu kanuna tabi
tutulmuﬂtur.
tim kurulu üyelerinde aranan niteliklerden
biri olan bankac›l›k alan›nda bilgi ve deneyim sahibi olma niteli¤i ç›kar›lm›ﬂt›r. Kan›m›zca, bunun bir engel olmayaca¤›n›, iﬂletmecilik niteli¤inin bankac›l›¤› da kapsayaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Yabanc› sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin
faaliyet gösterimine iliﬂkin usul ve esaslar› belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiﬂtir.
Ruhsatta Sermaye ve Talebin
De¤erlendirilmesi
Kanunun 5inci maddesiyle sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin faaliyete baﬂlayabilmesi için Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan ruhsat al›nmas› zorunlulu¤u muhafaza edilmiﬂ, sigorta
ﬂirketlerinin hayat ve hayat d›ﬂ› sigorta gruplar›ndan yaln›z birinde faaliyet gösterecekleri vurgulanm›ﬂ ve yeni bir hüküm olarak,
güvence olmak üzere ruhsat talep edilen sigorta branﬂlar› için sermaye temini öngörül-

müﬂtür, (Madde 5/3). Bu sermaye günün koﬂullar›na göre Hazine Müsteﬂarl›¤›nca belirlenecek, ancak hiçbir zaman beﬂ milyon
TL’den az olmayacakt›r.
Kanunda ruhsat talebinin hangi hallerde
reddedilece¤i yeni bir hüküm olarak aç›kça
belirtilmiﬂtir. (Kurucular›n, yöneticilerin ön
ﬂartlar› taﬂ›mamas›, iﬂ plan›na göre yükümlülüklerin yerine getirilemeyece¤inin anlaﬂ›lmas›, baﬂvuru bilgilerinin yetersizli¤i gerekli
teknik donan›m veya personel veya sigortac›l›kta çal›ﬂma yetersizli¤i gibi haller)
‹ntifa ve oy kullanma haklar›n›n
edinilmesi
7397 say›l› kanunun 8inci maddesindeki
esaslar› genelde muhafaza eden 9uncu
maddeye “Bakan, faaliyet alanlar› itibariyle
sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin mali bünyelerini, olumsuz etkileyecek durumdaki ortaklara bu ﬂirketlerde hisse s›n›rlamalar› getirebilir” hükmü eklenmiﬂtir.
Sigorta Sözleﬂmeleri
Kanun 11inci maddesinde, 7397 say›l› Kanunda oldu¤u gibi sigorta sözleﬂmelerini
Müsteﬂarl›kça onaylanan genel ﬂartlara uygun yap›laca¤› belirtilirken, maddenin 4üncü f›kras›nda çok önemli ve sektörü müﬂkül
durumda b›rakacak yeni bir hüküm getirilmiﬂtir. Söz konusu hükme göre “sigorta sözleﬂmelerinde kapsam dahiline al›nm›ﬂ, olan
riskler haricinde, kapsam d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂ riskler
aç›kça belirtilir. Belirtilmemiﬂ riskler teminat
kapsam›nda say›l›r.” Hüküm, TTK 1281inci
maddesi uygulamas›nda sigortac›y› teminat›n kapsam› aç›s›ndan zor durumda b›rakacakt›r.
Konunun poliçeye konulacak uygun
aç›klamalarla düzenlenmesi Çözümleyici bir
yol olabilicektir.
ﬁunu da belirtelim ki, genel ﬂartlar›n
serbestçe düzenlenece¤i bir ortamda bu
s›k›nt› söz konusu olup, Müsteﬂarl›kça genel
ﬂartlar›n 11/1’e göre saptand›¤› bugün ki
durumda, uygulamaya kazai aç›dan da bir
de¤iﬂiklik getirilmemektedir.
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Sigorta ettireni, lehdar ve sigortal›y›
bilgilendirme
Genel ﬂartlara iliﬂkin Kanunun 11inci
maddesinin 3üncü f›kras›nda, sigorta ﬂirketleri ve acenteleri taraf›ndan, gerek sözleﬂmenin kurulmas›, gerekse sözleﬂmenin
devam› s›ras›nda sigorta ettiren, lehdar ve
sigortal›ya yap›lacak bilgilendirmeye iliﬂkin
hususlar›n yönetmelikle saptanaca¤› belirtilmiﬂ; bu suretle 28.11.2006 tarihinde neﬂredilen Sigorta Sözleﬂmelerinde Bilgilendirmeye ‹liﬂkin Yönetmeli¤in yasal zemini oluﬂturulmuﬂ; ayn› zamanda Yeni Türk Ticaret
Kanunu Tasla¤›n›n 1423üncü maddesinde
yeralan sigortac› ve acentenin sigortal›y›
ayd›nlatma yükümlülü¤üne paralel bir hüküm sevkedilmiﬂtir.
Zorunlu Sigortalar
Kanunun 13üncü maddesi ile Bakanlar Kurulunun kamu yarar› aç›s›ndan gerekli gördü¤ü hallerde zorunlu sigorta ihdas edebilece¤i belirtilirken, 7397 say›l› kanundaki zorunlu
hale getirilecek sigortalardaki sorumluluk sigortas› s›n›rland›rmas› kald›r›lm›ﬂt›r.
Güvence Hesab›
Kanunun 14üncü maddesi ile Karayollar›
Trafik Garanti Sigortas› Hesab›na daha geniﬂ
bir uygulama alan› tan›mak sureti ile Birlik
nezdinde, Güvence Hesab› ad› ile yeni bir
Hesap oluﬂturulmuﬂtur. Hesap, bu Kanun, Karayollar› Trafik Kanunu ve Karayolu Taﬂ›ma
Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortalar› ile bu Kanunla mülga, 21.12.1959 tarihli ve 7397 say›l› Sigorta Murakabe Kanunu
çerçevesinde ihdas edilmiﬂ olan zorunlu sigortalara iliﬂkin olarak, madde de say›lan koﬂullar›n oluﬂmas› halinde ortaya ç›kan zararlar›n karﬂ›lanmas› amac›yla kurulmuﬂtur.
Tazminat ödenmesi gerekli görülen haller, halen Karayollar› Trafik Garanti Sigortas›nda tazminat ödeme yükümlülü¤ünü do¤uran haller olup; buna Türkiye Motorlu Taﬂ›t Bürosunca yap›lacak ödemeler de eklenmiﬂtir. Ayr›ca, bir hal hariç, bedensel zararlara dönük faaliyet gösterecek Hesab›n,
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Kanunun 14üncü
maddesi ile
Karayollar›
Trafik Garanti
Sigortas›
Hesab›na daha
geniﬂ bir uygulama
alan› tan›mak
sureti ile Birlik
nezdinde, Güvence
Hesab› ad› ile
yeni bir Hesap
oluﬂturulmuﬂtur.
Bakanlar Kurulu karar›yla eﬂyaya gelecek
zararlar› da k›smen veya tamamen karﬂ›layaca¤› belirtilmiﬂtir.
Yurt d›ﬂ›nda yapt›rabilecek sigortalar
15inci madde, bu konudaki 7397 say›l› kanunun 29uncu maddesinde yer alan esaslar› muhafaza etmekle beraber, Bakanlar
Kuruluna, yurt d›ﬂ›nda yapt›r›labilecek sigortalar›n neler olabilece¤ine iliﬂkin Kanundaki
düzenlemeyi geniﬂletme yetkisi tan›m›ﬂt›r.
MAL‹ BÜNYE
Teknik karﬂ›l›klar
Teknik Karﬂ›l›klar Avrupa Birli¤i Sigortac›l›k
Mevzuat› dikkate al›narak yeniden düzenlenmiﬂ yeni karﬂ›l›k olarak,
● Kazan›lmam›ﬂ primler karﬂ›l›¤›n›n ﬂirketin
taﬂ›d›¤› risk ve beklenen masraf düzeyine
göre yetersiz kalmas› halinde ayr›lmak üze-

re “Devam Eden Riskler Karﬂ›l›¤›”,
● Deprem Hasar Karﬂ›l›¤› yerine, tazminat
oranlar›ndaki dalgalanmalar› dengelemek
ve katastrofik riskleri karﬂ›lamak üzere “Dengeleme Karﬂ›l›¤›”;
● Sigorta ﬂirketlerinin ikramiye ve indirim
uygulamas›na gitmesi durumunda, teknik
sonuçlara göre sigortal›lar ve lehdarlar için
ayr›lan ikramiye ve indirim tutarlar›ndan oluﬂan “ikramiyeler ve indirimler karﬂ›l›¤›”;
gibi yeni karﬂ›l›klar getirilmiﬂtir.
Matematik karﬂ›l›klar›n bir y›ldan uzun süreli hayat, sa¤l›k, hastal›k ve ferdi kaza sigortas› sözleﬂmeleri için ayr›laca¤›; ayr›ca teknik karﬂ›l›klarda reasürör pay›n›n, devredilen
risk ve primle orant›l› olmas›n›n esas oldu¤u;
Müsteﬂarl›¤›n mali aç›dan belirleyece¤i kriterleri karﬂ›layamayan reasürörlere devredilen iﬂlerde reasürör pay›n›n düﬂülmemesini
isteyebilece¤i vurgulanm›ﬂt›r.

Kanunun 22nci
maddesinde 22 f›kra
halinde yer alan
sigorta eksperleri,
ba¤›ms›z yap›lar› ile
sektörün önemli
unsurlar›ndan biri
olarak, teferruatl›
denilebilecek
derecede ve
Eksperler
Yönetmeli¤i
hükümlerinden
istifade ile yeniden
düzenlenmiﬂtir.

Teminatlar
Kanunun 17/4 maddesi ile, Avrupa Birli¤i
Direktiflerinde oldu¤u gibi, hayat d›ﬂ› sigorta
ﬂirketlerinin, hesaplama yöntemi yönetmelikle belirlenecek sermaye yeterlili¤inin üçte
birinden az olmamak kayd›yla teminat olarak minimum garanti fonu tesis etmeleri, yasa hükmü olarak, zorunlu tutulmuﬂtur.
Mali Bünyenin Güçlendirilmesi
Kanunun 20nci maddesinde, bu konudaki, Avrupa Birli¤i Direktifi ve 7397 say›l›
Kanundaki hükümlere paralel hükümler
getirilirken, mali bünye zafiyetinin kriterlerinin yönetmelikle belirlenece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Madde uyar›nca, ﬂirket yönetim ve denetimine atananlar›n, ﬂirkete ait do¤muﬂ veya
do¤acak kamu borçlar›ndan, sosyal güvenlik kuruluﬂlar›na olan borçlar›ndan ve ﬂirketin
di¤er mali yükümlülüklerinden sorumlu olmayaca¤› vurgulanm›ﬂt›r.
Aktüerler ve Brokerler
Aktüer ve brokerleri düzenleyen 21nci
maddede, hayat d›ﬂ› sigorta ﬂirketlerine de
aktüerle çal›ﬂma zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
En önemli husus 7397 say›l› Kanunda olan
ve evvelki kanun tasar›lar›nda da yer alan
prodüktörlere bu kanunda yer verilmemesi
olmuﬂtur.
Sigorta Eksperleri
Kanunun 22nci maddesinde 22 f›kra halinde yer alan sigorta eksperleri, ba¤›ms›z
yap›lar› ile sektörün önemli unsurlar›ndan biri olarak, teferruatl› denilebilecek derecede
ve Eksperler Yönetmeli¤i hükümlerinden istifade ile yeniden düzenlenmiﬂtir.
En önemli hususlardan biri, eksperlik mesle¤inin icra edilebilmesi için eksperlerin Müsteﬂarl›ktan ruhsat alma zorunlulu¤u yan›nda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤inde tutulan
levhaya yaz›lmalar› yükümlülü¤üdür.
Gerekti¤i takdirde, Avrupa Birli¤i ile uyum
sa¤lamay› teminen yabanc› eksperlerin faaliyetlerine iliﬂkin esaslar Bakanlar Kurulunca
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saptanabilecektir.
Önemli yeniliklerden biri de “Maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalar› için yetkili sigorta eksperleri taraf›ndan düzenlenmiﬂ, örne¤i ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nca tespit olunacak
raporun, sigorta tazminat›n›n ödenmesinde
Karayollar› Trafik Kanununun 99uncu maddesindeki kaza ve zarara iliﬂkin tespit tutana¤› hükmünde oldu¤u ve eksperler taraf›ndan düzenlenen raporlar›n delil niteli¤inde bulundu¤udur, (Madde 22/17).
Sigorta Acenteleri
Kanunun 23üncü maddesinde, acenteler
7397 say›l› Kanundaki hükümlerle k›yas edilemeyecek ﬂekilde ayr›nt›l› olarak yeniden
düzenlenmiﬂtir. Acente olabilme ﬂartlar› yan›nda, sigorta acenteli¤inin ifa edilebilmesi
için, acentelik niteliklerinin taﬂ›nd›¤›na dair
Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan bir belge al›nmas›,
bu belge ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤indeki levhaya kay›t olunmas› zorunlulu¤u
getirilmiﬂtir. Maddede, acente kayd›n›n silinmesi ve yeniden kay›tla ilgili hükümler etrafl›ca yaz›lm›ﬂt›r.
Acentelerin, acentelik faaliyeti dolay›s›yla Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun
4/A maddesine tabi olaca¤› belirtilirken;
7397 say›l› Kanunun 9uncu maddesindeki
tali acentelere yer verilmemiﬂtir. Ancak,
Türk Ticaret Kanununun acentelere iliﬂkin
hükümlerinin sigorta acenteleri hakk›nda
da uygulanaca¤›n› içeren 23/18 maddesi
hükmü muvacehesinde tali acentelik tesisine mani bir durum da yoktur.
Kanuna göre yetkili olanlar d›ﬂ›nda hiçbir
gerçek veya tüzelkiﬂi sigorta acenteli¤i faaliyetinde bulunamayacakt›r.
Bakanlar Kuruluna, yabanc› sigorta
acentelerinin Türkiye’deki faaliyetleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin yabanc› sigorta ﬂirketleri ad›na Türkiye’deki arac›l›k hizmetlerine iliﬂkin düzenleme yapma yetkisi verilmiﬂtir.
Kanunla getirilen önemli yeniliklerden biri
de acentelere portföyleri nedeniyle ayr›lma-
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lar› halinde tazminat verilmesidir. 23.Maddenin 16nc› f›kras› hükmüne göre acentelik sözleﬂme iliﬂkisinin sona ermesinden sonra sigorta ﬂirketi; acentesinin portföyü sayesinde
önemli menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyorsa, acente sigorta ﬂirketinden
tazminat talep edebilecektir.
Meslek Örgütlenmeleri
Türkiye Sigorta ve Reasürans
ﬁirketleri Birli¤i
● Birli¤e zorunlu olarak kay›t mecburiyetinde olan ﬂirketlerin hangi hallerde kay›tlar›n›n Birlik’teki Lehva’dan silinebilece¤i aç›k
bir ﬂekilde belirtilmiﬂtir, (Madde 24/2). Bu
hallerden en önemlisi “kendisine yap›lan
tebligata ra¤men süresi içinde Birlik giderlerine kat›lma paylar›n›n ve aidatlar›n ödenmemiﬂ” olmas›d›r.
● Birli¤in yapabilece¤i faaliyetlerde; sigortac›l›kta tahkim iﬂleyiﬂini düzenlemek;
Müsteﬂarl›¤›n uygun görüﬂü al›narak, bu kanun çerçevesinde sigortac›l›kla ilgili tüzel kiﬂili¤i haiz büro, ﬂirket ve vak›f kurmak ve kurulu ﬂirketlere iﬂtirak etmek de yer alm›ﬂt›r.
● Birlik organlar› aras›na, Baﬂkanl›k Divan›
olarak yeni bir organ getirilmiﬂtir. Genel Kurulca iki y›l için seçilen Baﬂkanl›k Divan›, Baﬂkan, Baﬂkan Yard›mc›s› ile yönetim kurulunun ilk toplant›da kendi aras›ndan seçece¤i Saymandan oluﬂacakt›r.
● Birlik yönetim kurulu say›s›, genel kurulun yap›ld›¤› tarihte kay›tl› olan üye say›s›na
göre belirlenecektir, (Madde 14/14). Buna
göre üye say›s› yedi ile on bir üye aras›nda
de¤iﬂmektedir.
● Birlik masraflar›na iﬂtirak direkt prim gelirleri toplam›na göre yönetmelikte saptanan esaslara göre hesap edilecek ve paylaﬂt›r›lacakt›r.
● Birlik’te oluﬂturulacak bilgi merkezi için,
üyelerden gerçekleﬂtirilen prim üretiminin
binde birini aﬂmamak üzere Müsteﬂarl›kça
belirlenen miktarda katk› pay› al›nabilece¤i
hükme ba¤lam›ﬂt›r, (Madde 17).
24üncü madde ile getirilen en önemli hü-

kümlerden biri, Bakanlar Kurulu karar› ile Birli¤e
üye olma zorunlulu¤unun kald›r›labilece¤idir.
Birlik organlar›n›n seçim esaslar› ve yasaklar›nda uygulanacak hükümler, Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakk›nda kanun dikkate al›narak 7397 say›l› kanundaki hükümlere nazaran daha geniﬂ
olarak düzenlenmiﬂtir.
Milli güvenli¤in, kamu düzeninin, suç iﬂlenmesini veya suçun devam›n› önlemenin veya yakalaman›n gerektirdi¤i hallerde gecikmede sak›nca varsa, Bakan’a Birli¤i faaliyetten men edebilme yetkisi verilmiﬂtir. Karar›n görevli hakimin onay›na sunulmas› öngörülmüﬂtür (Madde 25/19).
Sigorta Eksperleri ‹cra Komitesi
Kanunun 26nc› maddesi ile güçlendirilmesi istenen Eksperler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i nezdinde bir icra komitesi oluﬂtu-

Yasa koyucu,
sigorta acenteli¤inde
mesleki
dayan›ﬂman›n
güçlendirilmesi ve
mesle¤in
kurumsallaﬂmas›
düﬂüncesinden
hareketle, acenteler
için Türkiye
Odalar ve Borsalar
Birli¤i nezdinde
Sektör Meclisi ve
‹cra Komitesi
oluﬂturmuﬂtur.

rulmas› öngörülmüﬂtür. ‹cra Komitesinin görevleri maddede ayr›nt›l› bir ﬂekilde belirtilmiﬂ;
Komite, ruhsatland›rma, levha sistemine iliﬂkin
prosedürlerin yürütülmesi, disiplin cezas› verilmesi gibi yetkileri haiz k›l›nm›ﬂt›r.
Sigorta Acenteleri ‹cra Komitesi
Yasa koyucu, sigorta acenteli¤inde mesleki dayan›ﬂman›n güçlendirilmesi ve mesle¤in kurumsallaﬂmas› düﬂüncesinden hareketle, acenteler için Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i nezdinde Sektör Meclisi ve
‹cra Komitesi oluﬂturmuﬂtur. Acenteli¤in
meslek olarak kurumsallaﬂma ve standartlar›n›n belirlenmesi faaliyetleri yan›nda, getirilen levha sistemine kay›t iﬂlerinin yürütülmesi, disiplin cezas› verilmesi, yurtiçi ve
yurtd›ﬂ› geliﬂmelerin izlenmesi görevleri bu
komiteye verilmiﬂtir.
Denetim ve bilgi verme
Kanunun 28 ve 29uncu maddelerinde,
7397 say›l› kanununa göre Sigorta Denetleme Kurulu taraf›ndan yap›lan denetim ve
bilgi almaya iliﬂkin hükümler temelde korunmuﬂ ve ayr›nt›l› bir ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Bu
arada mütekabiliyet çerçevesinde yabanc›
ülke kanunlar›na göre denetime yetkili mercilere Müsteﬂarl›kça bilgi verilmesi, bu kuruluﬂlar›n, kendi ülkelerinde sigortac›l›k sektöründe faaliyet gösteren kuruluﬂlar›n›n Türkiye’deki teﬂkilat ve ortakl›klar›n› Müsteﬂarl›¤›n
izni ile denetleyebilmeleri hükme ba¤lanm›ﬂt›r (Madde 29/2).
Tahkim
Kanunda sekizinci bölüm olarak, 30uncu
madde de, yeni bir oluﬂum, tahkim müessesi düzenlenmiﬂtir. Sigorta ettirenlerle sigorta
ﬂirketleri aras›ndaki uyuﬂmazl›klar›n, adli yarg› mercilerinde çözümlenmesi, ancak ihtisas
mahkemelerinin olmamas› yarg› süresinin
uzun zaman almas› ve masrafl› olmas› nedenleriyle, bu ihtilaflar›, k›sa zamanda çözmek üzere tahkim sistemi getirilmiﬂtir. Bunda
uluslar aras› uygulamalarda yer alan om-
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budsman sistemi esas al›nm›ﬂt›r.
Sistemin iﬂleyebilmesi için Türkiye Sigorta
ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i nezdinde; Müsteﬂarl›k , Birlik ve Tüketici Derne¤i temsilcileri ile bir akademisyen hukukçudan oluﬂacak Komisyon ve komisyona ba¤l› olarak
tahkim teﬂkilat› kurulmaktad›r.
Tahkim sistemine üye olmak, sigorta ﬂirketlerinin iste¤ine ba¤l› tutulmuﬂtur.
Uyuﬂmazl›klar, sigorta hakemleri ve raportörler arac›l›¤›yla çözülecektir. Sigorta hakemlerinin belirli nitelikleri taﬂ›mas›, sigorta
hukukunda en az beﬂ y›l veya sigortac›l›kta
en az on y›l deneyimli olmas› ﬂartt›r.
Sigorta ﬂirketine yap›lan baﬂvurunun k›smen veya tamamen olumsuz sonuçlanmas›n›n belgelenmesi halinde, Müsteﬂarl›kça
belirlenecek bir ücret karﬂ›l›¤›nda Tahkime
baﬂvurulabilecektir. Uyuﬂmazl›¤a düﬂen taraflar aras›nda aç›k ve yaz›l› ﬂekilde yap›lmas› gereken sözleﬂme ile daha yüksek bir
tutar belirlenmemiﬂse hakemin verdi¤i k›rk
bin Türk Liras›na kadar olan kararlar her iki
taraf için kesindir. Hakemler görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermekle yükümlüdürler.
Sigortac›l›k E¤itim Merkezi ve
Di¤er Organizasyonlar
Kanunun 31inci maddesi ile Bakana yurt
içinden veya yurtd›ﬂ›ndan sigortac›l›k konusunda gelebilecek e¤itim taleplerinin karﬂ›lanmas› amac›yla sigortac›l›k e¤itim merkezi kurma yetkisi verilmiﬂtir. Ayr›ca sigortac›l›k
ile ilgili olarak, sektörde faaliyet gösteren kiﬂilerin yapt›klar› iﬂlemler dolay›s›yla organizasyon oluﬂturulmas› da Bakan›n iznine
ba¤lanm›ﬂt›r. Dernek, Federasyon ve Birlik
gibi belirli bir kanuna tabi olarak kurulanlar
hariç tutulmuﬂtur.
‹yiniyet
Sigortal›n›n do¤ru bilgiye sahip olmas›n›
teminen, kanunun 32nci maddesiyle iyi niyet kurallar› alt›nda, sigorta ﬂirketlerinin ve
arac›lar›n aldat›c› ve haks›z rekabete yol
açan yay›n ve beyanlarda bulunmamas›,
sigortac›l›¤›n icaplar›na ve iyiniyet kurallar›-
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na uygun hareket etmesi, tazminat ödenmesinin geciktirilmemesi, kiﬂilerin sigorta ﬂirketini seçme hakk›n›n s›n›rland›r›lamamas›
yolunda hükümler getirilmiﬂtir.
CEZALAR
‹dari Cezalar
Madde 34 ile ekonomik suça ekonomik
ceza verilmesi esas al›narak, para cezalar›
uygulamas› getirilmiﬂ; bunda Kabahatler
Kanunu dikkate al›nm›ﬂt›r.
Önemli bir husus olarak, iç denetim sisteminin kurulmamas› veya yeteri kadar eleman çal›ﬂt›r›lmamas› ve yap›lan uyar›ya
ra¤men durumun düzeltilmemesi halinde
onbin TL ceza uygulanmas›; kurucularda
baz› ﬂartlar›n eksikli¤i ve ruhsats›z faaliyetlerin önlenmesi için iﬂyerlerinin geçici olarak
kapatt›r›lmas› gösterilebilinir.
Adli Cezalar
35inci madde ile T.Ceza Kanunu do¤rultusunda adli cezalar getirilmiﬂtir. Adli para cezas›, suçlunun kiﬂili¤ine, sosyal ve ekonomik
durumuna, yarg›lama sürecinde duydu¤u
piﬂmanl›¤› ve suçun iﬂlenmesindeki özellikler
dikkate al›narak verilmekte, ceza olarak belirlenen tüm gün say›s›n›n, bir gün karﬂ›l›¤› takdir edilen miktar ile çarp›lmas› suretiyle, hesaplanan mebla¤›n hükümlü taraf›ndan
devlet hazinesine ödenmesi ﬂeklinde uygulanmaktad›r. Adli para cezas›n›n günlük tutar›, 20 YTL ile 100 YTL aras›nda de¤iﬂmektedir.
Kovuﬂturma
7397 say›l› Kanunda acenteler ve di¤er sigorta ve reasürans arac›lar›n›n suç teﬂkil
eden fiillerinde kovuﬂturma yap›lmas› için
aranmayan Müsteﬂarl›¤›n müdahalesi istisnas›na, 36nc› madde hükmü ile eksperler
de dahil edilmiﬂtir.
At›flar, De¤iﬂtirilen ve Yürürlükten
Kald›r›lan Hükümler
Bu konulara iliﬂkin 37 ile 45inci maddelerde; Denetim Kurulu ve Aktüerleri; 5174 say›l› Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Kanunu,
2918 say›l› Trafik Kanunu; Zorunlu Deprem Si-

gortas›na Dair Kanun Hükmünde Kararname; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu; Tar›m Sigortalar› Kanununa
yap›lan at›flar ve de¤iﬂikli¤i içeren hükümler
yer alm›ﬂ; 7397 say›l› kanun ile 1160 say›l› Mükerrer Sigorta ‹nhisar› Hakk›nda Kanunun ve
Trafik Kanununun Karayolu Trafik Garanti Sigortas› Hesab› ile ilgili olarak maddede belirtilen hükümlerin kald›r›ld›¤› aç›klanm›ﬂt›r.
Geçici Hükümler
9 madde halinde düzenlenen bu hükümler de;
● Karayolu Trafik Garanti Sigortas› Hesab›n›n Güvence Hesab›na devrine;
● Kanunla ilgili yönetmeliklerin bir y›l içinde ç›kar›laca¤› ve yeni düzenlemeler yürürlü¤e konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin devam›na;
● Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itiba-

ren durumlar›n› 5inci madde gere¤ince tespit edilecek branﬂ ay›r›m›na getirmeyenlerin
yeni sigorta sözleﬂmesi, zeyil, temdit ve yenileme yapamayacaklar›na;
● Ayr›lm›ﬂ deprem hasar karﬂ›l›klar›n›n, Kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren üç ay
içinde yedek akçelere devrolaca¤›na;
● Sigorta acentelerinin Kanunun yay›m›ndan itibaren bir y›l içinde Müsteﬂarl›ktan uygunluk belgesi almak ve levhaya kay›t olmak zorunda olduklar›na;
● Yeni Türk Ceza Kanununun yürürlü¤e
girmesinden önce taksirli suçlar hariç geçici
8inci maddede say›lan suçlar› iﬂleyenlerin
sigorta ve reasürans ﬂirketlerinde kurucu
olamayaca¤›na, acentelik brokerlik ve eksperlik yapamayaca¤›na, bu amaçla kurulmuﬂ tüzel kiﬂilerde ortak olamayaca¤›na,
çal›ﬂamayaca¤›na,
iliﬂkin hükümler yer alm›ﬂt›r. ■
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Yasal düzenlemelerde
bürokratik ve siyasi süreç;

Taslaktan,
Tasar› ve Kanuna
zel sektör kuruluﬂlar›nda karar alma
süreci genel olarak bilinen bir husustur. Yine özel sektörde karar alma mekanizmas›n›n h›zl› iﬂledi¤i de genel kabul görmüﬂtür. Yine genel kabul gören bir di¤er husus
kamu kesiminde karar alma sürecinin yavaﬂ
iﬂledi¤idir. Kamu kesiminin karar alma sürecine konu edilebilecek pek çok husus bulunmaktad›r.
Bunlar aras›nda en çok zaman alabilece¤i düﬂünülen ise kanun çal›ﬂmalar›d›r. Bu
yaz›da, k›saca bir yasan›n taslak aﬂamas›ndan yasalaﬂma aﬂamas›na kadar geçen
süreç ve bu çerçevede kamu kesiminin karar alma mekanizmas› anlat›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
Herhangi bir yasal düzenlemenin yap›lmas› ile ilgili ilk hareketin ortaya ç›kmas› genellikle;
● O alanda bir düzenleme boﬂlu¤unun
bulunmas›,
● ‹lgili sektörün talepte bulunmas›,
● Kamu otoritesince gözlenen baz› aksakl›klar›n varl›¤›,
● Düzenleme eksikli¤inden dolay› baz›
kesimlerin haklar›n›n haleldar olmas›
gibi nedenlere ba¤l›d›r. Gelen talepler
veya kamu görevlilerinin yapaca¤› de¤erlendirme sonucunda ortaya ç›kan yasal
düzenleme yapma gere¤i önce ilgili kamu
kurumun iç dan›ﬂma prosedürüne göre üst
makamlar›n sözlü onay› ile teyit edilmiﬂ olur.
Al›nan talimat çerçevesinde çal›ﬂmalara
baﬂlan›r. Elbette bu çal›ﬂmalar› yapacak
departman›n seçimi öncelik arzeder. Bu

Ö
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Bir kanunun
yürürlü¤e girme
aﬂamas›na kadar çok
kapsaml› bir
haz›rl›k sürecinden
geçmek zorunda
oldu¤u, k›sa bir süre
için de¤il y›llar
boyunca
uygulanabilir
olmas›n›n gözetilmesi
gerekmektedir.
noktada, konuya en hakim ve en ilgili departman›n görevlendirilmesi gerekir. Ayr›ca,
di¤er birimlerde bu konu ile ilgili olarak özel
çal›ﬂma yapm›ﬂ, konunun uzman› kiﬂiler varsa bunlar›n da deste¤i sa¤lan›r. Gerekmesi
halinde çal›ﬂma gruplar› da oluﬂturulabilir.
YASALARLA ÇEL‹ﬁK‹L‹ OLUP OLMAMASI
‹lgili birimde, ilgili departman veya çal›ﬂma grubu taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmalar esnas›nda;
● Konu ile ilgili di¤er ülke uygulamalar›,

● Konu ile ilgili uluslararas› en iyi uygulamalar,
● Konu ile ilgili k›s›tlamalar›n olup olmad›¤› (uluslararas› anlaﬂmalar, yarg› kararlar›
vb.),
● Düzenleme yap›lacak sektör ile ilgili ülkemiz ﬂartlar›,
● Gelece¤e yönelik beklentiler
ve buna benzer bir çok faktör gözönünde
bulundurulur. Ayr›ca, haz›rlanacak tasla¤›n
üst hukuk normlar›na uygun olmas› yine iç
hukuk sistemimiz çerçevesinde, yap›lacak
çal›ﬂman›n di¤er yasalarla çeliﬂkili olup olmad›¤› hususlar›na da dikkat edilir. Bu ﬂartlar
alt›nda tamamlanan “taslak” ve “gerekçe”
öncelikli olarak ilgili genel müdürlü¤ün tasla¤› haz›rlayan dairesince di¤er dairelere
görüﬂ almak üzere iletilir. Ayn› zamanda, di¤er ilgili genel müdürlükler ve birimlere de
iletilir. Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü çal›ﬂmalar›nda görüﬂ al›nan birinci öncelikli ilgili birim Sigorta Denetleme Kurulu Baﬂkanl›¤›’d›r.
TASLA⁄A GELEN GÖRÜﬁLER
Al›nan görüﬂler topland›ktan sonra, ilgili
bölüm ya da çal›ﬂma grubu yeniden toplanarak, tasla¤› gelen görüﬂler çerçevesinde
ele al›r. Yap›lan de¤erlendirme sonucunda
de¤iﬂtirilmesi öngörülen yerler de¤iﬂtirilir. Bu
ﬂekilde yeniden oluﬂturulan “taslak” bu defa;
öncelik sektörle ilgili meslek kuruluﬂlar›nda olmak üzere Müsteﬂarl›k d›ﬂ› ilgili kurum ve kuruluﬂlara iletilir. Bu kurum ve kuruluﬂlar, ilgi seviyesine göre çok fazla olabilir. Nitekim “Sigortac›l›k Kanunu Tasla¤›” görüﬂleri al›nmak üzere 21 adet kurum ve kuruluﬂa iletilmiﬂtir.
Di¤er kurum ve kuruluﬂlar ile meslek örgütlerinden al›nan görüﬂler çerçevesinde
“taslak” bir kez daha gözden geçirilir. Kimi
durumlarda, gelen görüﬂlerin tasla¤a monte edilmesi sonucunda tasla¤›n önemli biçimde de¤iﬂikli¤e u¤ramas› mümkündür.
Bu suretle yeniden oluﬂturulan “taslak”,
Müsteﬂarl›k ve Bakanl›k Makam›na sunulur.
Bu sunumlar esnas›nda belirtilen Makamlar
taraf›ndan da de¤erlendirilen taslakta, ila-

ve ve de¤iﬂiklikler yap›lmas› mümkün bulunmaktad›r.
Bu aﬂama da tamamland›ktan sonra, taslak ilgili Bakan›n imzas› ile Baﬂbakanl›¤a
gönderilir. Baﬂbakanl›kta özellikle hukuki
yönden, hem öz hem de ﬂekil bak›m›ndan
gözden geçirilir. Gerekli görüldü¤ü takdirde
baz› düzeltimler yapt›r›l›r. Daha sonra Bakanlar Kurulunda imzaya aç›l›r.
TBMM SÜREC‹
Bakanlar Kurulu taraf›ndan imzalanarak
TBMM Baﬂkanl›¤›na gönderilen metin art›k
“taslak” olmaktan ç›km›ﬂ “hükümetçe haz›rlanan kanun tasar›s›na” k›sa ifadesiyle “hükümet tasar›s›”na dönüﬂmüﬂtür.
Bundan sonraki süreçte TBMM’de halk›n
temsilcileri olarak milletvekilleri, gerek alt ve
esas komisyonlar aﬂamas›nda ve gerekse
genel kurul aﬂamas›nda “tasar›” üzerinde
kanun teklifi veya de¤iﬂiklik önergesi vermek ya da komisyon çal›ﬂmalar›na katk›
sa¤lamak suretiyle de¤iﬂiklik yapabilmektedirler.
Sonuç olarak, TBMM bu tasar›y› tümüyle
kabul edebilece¤i gibi belli bir veya bir kaç
maddesinin de¤iﬂtirilerek kabulü de söz konusu olabilmektedir. TBMM’nin yasama organ› olarak kabul etti¤i bu tasar› art›k “kanun” haline gelmiﬂ bulunmaktad›r. Bu aﬂamadan sonra ise, Anayasa hükmü uyar›nca
Cumhurbaﬂkanl›¤›n›n kanunu k›smen ya da
tamamen veto etme yetkisi bulunmaktad›r.
Yukar›da anlat›lan sürecin d›ﬂ›nda milletvekilleri taraf›ndan do¤rudan teklif verilmesi
de mümkün bulunmaktad›r. Bu takdirde,
belirtilen bürokratik sürece ihtiyaç duyulmayacakt›r.
Bir tasla¤›n yasaya dönüﬂmesi aﬂamalar›n›n k›saca anlat›ld›¤› yukar›daki sat›rlardan, bir kanunun yürürlü¤e girme aﬂamas›na kadar çok kapsaml› bir haz›rl›k sürecinden geçmek zorunda oldu¤u, k›sa bir süre
için de¤il y›llar boyunca uygulanabilir olmas›n›n gözetilmesi gerekti¤i aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r. ■
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Kasko sigortalar›nda
araç anahtar›n›n
ele geçirilmesi
Av. Zihni METEZADE
TSRﬁB Yönetim Kurulu Müﬂaviri

006 y›l›nda 9,7 milyar YTL’ye ulaﬂan
sigorta istihsalinde, kaza branﬂ› %38
civar›nda bir yer tutmaktad›r.Nitekim, 2006
y›l›nda 2,65 milyar YTL’lik kasko primi al›nm›ﬂ;
buna mukabil 2.1milyar YTL hasar ödenmiﬂtir. 132 milyon YTL teknik zarar oluﬂmuﬂtur.
Kasko sigortalar›n›n kaza branﬂ›ndaki pay›
%85 civar›ndad›r.
Trafik sigortalar›n› da içeren Karayollar›
Motorlu Araçlar branﬂ›n›n da sigorta istihsalindeki pay›n›n %18’ler civar›nda oldu¤u, bu
paydaki, Trafik sigortalar› pay›n›n da %91 civar›nda bulundu¤u dikkate al›n›rsa, Türk sigortac›l›¤›n›n bu hali ile oto sigortac›l›¤› oldu¤unu söylemek hiç de yanl›ﬂ olmayacak
ve hele kasko branﬂ›nda, bir ﬂirket hariç, bütün ﬂirketlerin; trafik sigortalar›nda baz› ﬂirketlerin zarar etti¤i göz önüne al›n›rsa, ürün
zenginli¤i aç›s›ndan Türk sigortac›l›¤›n›n ne
kadar k›s›r ve verimsiz oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r.
Yaz›m›zda, sigortac›l›¤›m›z›n zarar nedenleri üzerinde de¤il, kasko gibi çok önemli bir
sigorta türünde sigorta ettirenleri devaml›
rahats›z eden, anlaﬂ›lamayan, ve kasko sonuçlar›n› etkileyen bir riskin kapsam› ve karﬂ›lanmas› üzerinde durmak istiyoruz, oto h›rs›zl›¤› veya daha do¤ru bir deyimle h›rs›zl›¤a
yol açabilecek veya açacak araç anahtar›n›n çal›nmas›.
15.9.2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e
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girmek üzere kasko sigortalar› genel ﬂartlar›nda de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r.
Evvelce, karayolunda kullan›labilen
araçtan do¤an menfaatin,
a) gerek hareket, gerek durma halinde
iken sigortal›n›n veya arac› kullanan›n iradesi d›ﬂ›nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit ve hareketli bir cismin çarpmas› veya arac›n böyle bir cisme çarpmas›,
müsademesi, devrilmesi, düﬂmesi, yuvarlanmas› gibi kazalar ile üçüncü kiﬂilerin kötü niyet ve muziplikle yapt›klar› hareketler;
b) Arac›n yanmas›,
c) Arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teﬂebbüs rizikolar›ndan birini veya birkaç›n›
teminat alt›na alan kasko sigortas›nda, bu
defa say›lan risklerin yeniden da¤›l›m›na gidilmiﬂ ve bu rizikolar:
a) Arac›n karayolunda kullan›labilen motorlu, motorsuz taﬂ›tlarla müsademesi,
b) Gerek hareket gerek durma halinde
iken sigortal›n›n veya arac› kullanan›n iradesi d›ﬂ›nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin
çarpmas› veya arac›n böyle bir cisme
çarpmas›, devrilmesi, düﬂmesi yuvarlanmas› gibi kazalar,
c) Üçüncü kiﬂilerin kötü niyet veya muziplikle yapt›klar› hareketler,
d) Arac›n yanmas›,
e) Arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teﬂebbüs edilmesi,
ﬂeklinde yeniden düzenlenmiﬂtir.
Her iki metnin karﬂ›laﬂt›r›lmas›ndan, yeni
genel ﬂartlarda, eski genel ﬂartlardaki ara-

Sigorta ettireni
kasko sigortas›
yapmaya iten en
önemli etkenlerden
biri, arac›n›n
çal›nmaya karﬂ›
teminat alt›na
al›nmas› iste¤idir.
Çal›nma karﬂ›s›nda
kalan tüketici,
çok kere bu
konudaki kapitalini
kaybetme ve
arac›n›n
bulunamamas› riski
ile karﬂ› karﬂ›ya
kal›nmaktad›r.
c›n müsademesi rizikosu ile üçüncü kiﬂilerin
kötü niyet ve muziplikle yapt›¤› rizikolar›n,
ayr› birer riziko olarak düzenlendikleri, esas
itibariyle sigortan›n konusunda büyük bir
de¤iﬂiklik yap›lmad›¤› görülmektedir.
Genel ﬂartlarla gelen yeni bir hüküm, teminat›n yukar›da s›ralanan riziko gruplar›ndan sadece biri veya bir kaç› için verilmesi
halinde, poliçe baﬂl›¤›n›n “Dar kapsaml›
kasko sigorta poliçesi” ibaresini taﬂ›yaca¤›d›r. “Tam kasko sigorta poliçesi” ise, gene
bu yeni genel ﬂartlara göre “Ek sözleﬂme ile
teminat kapsam›na dahil edilebilecek zararlar› kapsayan poliçe olacakt›r.
Türkiye s›n›rlar› d›ﬂ› zararlara, grev, lokavt,
deprem, sel, su bask›n›; kullan›m ve gelir

kayb›, yetkisiz kimseler veya kurallara uygun
olmayan bir ﬂekilde arac›n çekilmesi, çektirilmesi, izinsiz patlay›c›, parlay›c› madde taﬂ›nmas›, taﬂ›t›n iddia ve yar›ﬂlara kat›lmas›,
araç anahtar›n›n belirli hallerde ele geçirilmesi suretiyle arac›n çal›nmas› veya bu halden do¤an kilit de¤iﬂtirme masraf› gibi 12
grupta toplanan hallerin, ek sözleﬂme ile teminata dahil edilmesi durumunda ise, Tam
Kasko Sigortas› poliçesi söz konusu olacakt›r.
Bütün bu 12 halin bir arada, kasko sigortas›nda düzenlenmesi pek rastlan›lan bir durum de¤ildir.
Kan›m›zca “Tam Kasko Sigortas›” ana rizikolar› içeren ve yukar›da s›ralanan beﬂ grup
rizikonun toplu olarak bir arada olmas› halinde söz konusu olmal›; bir veya birkaç grup
için teminat verilmesi halinde ise poliçe
“Dar Kapsaml› Kasko Sigorta Poliçesi” olarak tan›mlanmal›d›r. Bu nedenle, Genel
ﬁartlar›n A.4 maddesinin son paragraf hükmünün A.1 maddesine son paragraf olarak
yerleﬂtirilmesinin bu olumsuzlu¤u giderece¤i
görüﬂündeyiz.
Bu bölümde söyleyece¤imiz bir baﬂka husus da “müsademe” ibaresidir. Bu ibarenin
lügat anlam› “silahl› iki grup aras›nda k›sa
çat›ﬂma, çarp›ﬂma”d›r. Bu nedenle, önceki
genel ﬂartlarda da yer alan bu ibarenin
“çarp›ﬂma” ﬂeklinde kullan›lmas› daha yerinde olacakt›r.
Bu yaz›m›zda üzerinde durmak istedi¤imiz
husus, Kasko Genel ﬁartlar›nda arac›n çal›nmas› ve çal›nmaya teﬂebbüsü ile iliﬂkin de¤iﬂiklikler ve kan›m›zca, olumsuz hususlard›r.
ﬁöyle ki;
Genel ﬁartlar›n A.1. ( e) maddesine göre
arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teﬂebbüs
edilmesi kasko sigortas›n›n konular›ndan biridir. Ne var ki, A.4 baﬂl›kl› “ek sözleﬂme ile teminat kapsam›na dahil edilecek zararlar”
maddesinden, baz› hallerin ek sözleﬂme ile
teminat alt›na al›nabilece¤i, esas›nda bu
hallerin teminat d›ﬂ› olduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Bunlardan biri “Araç anahtar›n›n ele ge-
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çirilmesi suretiyle arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teﬂebbüs edilmesi”, di¤eri de “kaybolan ve çal›nan anahtarlar dolay›s›yla kilit
mekanizmas›n›n de¤iﬂtirilmesi nedeniyle u¤ran›lan zararlard›r.
GENEL OLARAK ARAÇ
ÇALINMASI (HIRSIZLIK)
Yeni Türk Ceza Kanununun 141inci maddesinde, h›rs›zl›k suçu, teorideki tan›m›na
ba¤l› kal›narak “zilyedinin r›zas› olmadan
baﬂkas›na ait taﬂ›n›r bir mal›n, kendisine veya baﬂkas›na bir yarar sa¤lamak maksad›yla bulundu¤u yerden bir kimse taraf›ndan
al›nmas›” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu suçun
haks›z yere elde bulundurulan veya taklit
anahtarla ya da di¤er bir aletle kilit açmak
suretiyle iﬂlenmesi halinde nitelikli h›rs›zl›k suçu oluﬂmaktad›r.
Ancak, suçun a¤›r ve acil bir ihtiyac› karﬂ›lamak için iﬂlenmesi halinde, olay›n özelli¤ine göre verilecek cezada indirim yap›labilmekte veya ceza vermekten de vazgeçilebilinmektedir
Ülkemizde araç çal›nma olaylar›nda yüzde ellilere varan bir art›ﬂ bulunmaktad›r.
2005 y›l›nda çal›nan 36 bin yaklaﬂ›k araçtan, 28bini aﬂan k›sm›n›n faili bulunamam›ﬂt›r. Yaln›z ‹stanbul’da 2005 y›l›nda 15.233
araç çal›nm›ﬂt›r. Araçlar›n bulunamama
oran› %80’ler civar›ndad›r. 2006 y›l› sonuçlar› itibariyle kasko sigortalar›nda al›nan prim
2.7 milyar YTL; ödenen hasarda 2.1 milyar
YTL civar›ndad›r. Çal›nan araçlar için ise
100,5 milyon YTL hasar ödenmiﬂtir.
Uygulamada araçlar›n çal›nmalar› muhtelif ﬂekillerde olmaktad›r.
● zorlamak suretiyle veya kap›n›n veya
pencerenin aç›k unutulmas› sonucu girilerek ve düz kontak yaparak veya kontak
anahtar› uydurarak,
● yeni arabalarda, depo kapa¤›, bagaj
kilit yuvas› sökülüp, anahtar yuvas›na uygun
anahtar yapt›rarak,
● oto pazarlar›nda veya galerilerde müﬂte-
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ri gibi davran›p deneme bahanesi ile al›narak
● oto parklara, servislere, y›kama yerleri
gibi mahallere b›rak›lan araçlar›n orijinal
anahtarlar› ele geçirilip yapt›r›lan anahtarla, çal›narak,
● kendilerini oto park görevlisi gibi tan›t›p
otonun park edilmesi için anahtar al›nmas›
suretiyle,
● oto kiralama ﬂirketlerinden sahte kimlik
ve adresle oto kiralayarak,
● oto sat›ﬂ› pazarl›¤› s›ras›nda veya noterden sahte kimlikle yap›lan sat›ﬂtan sonra
araç sahibinin gafletinden istifade ederek,
● seyreden araçlar›, yard›m ediyor gibi
durdurarak veya durmas›n› f›rsat bilerek,
● anahtar›n araç üzeride unutulmas› sonucu, çalarak
● araç anahtarlar›n›n bulundu¤u yere ç›karak, aﬂarak, girerek elde edilen araç
anahtarlar› ile
● gasp yolu ile araç veya anahtar›n›n ele
geçirilmesi,
gibi çeﬂitli yollarla yap›lmaktad›r.
YARGITAY KARARI
Kasko genel ﬂartlar›nda sigortal›n›n fiillerinden sorumlu oldu¤u kimseler veya birlikte
yaﬂad›¤› kiﬂiler taraf›ndan arac›n kaç›r›lmas›
veya çal›nmas› nedeniyle meydana gelen
zararlar teminat d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur. Zira,
burada çok yak›n iliﬂki nedeni ile çal›nma
riskinin oluﬂmas›, çok kolay ve her an mümkündür. Bir baﬂka husus da, bu tür durumlarda suçun vasf›n›n de¤iﬂmesi ve emniyeti suistimal suçunun oluﬂmas›d›r. Nitekim Yarg›tay’›n bir karar›nda, arac› korumak için
alan, kullanan, geri vermeyen ﬂahs›n suçunun emniyeti suistimal suçu oldu¤u, sigortan›n kapsam› d›ﬂ›nda kald›¤› belirtilmiﬂtir.
(Yarg›tay 11.Hukuk Dairesi T.14.10.2003, K
2003/9364)
Yarg›tay’›n karar›nda:
“Davac› (kasko sigortal› arac›n sahibi)
hastane otopark›nda yer bulunmamas› sebebiyle d›ﬂar› ç›karak oto parkç› görünüﬂlü

Anahtar›n ele
geçirilmesi suretiyle
arac›n çal›nmas›
riskinin, ana
teminat içinde kabul
edilmesi, kan›m›zca
sigorta ettireni
rahatlatacak;
bununla ilgili
olarak al›nacak
sürprim sektörde
ﬂimdiden
duyulmaya
baﬂlayan bu
konudaki tan›m
belirsizli¤ini
giderecektir.
olan kiﬂinin kendisine yard›m teklifi etmesi
üzerine arac›n› teslim etmiﬂtir. Daha sonra
otoparkç› taraf›ndan araç al›n›p gözden
kaybolunmuﬂtur. Bu eylemde arac› götüren,
araç sahibini yan›ltarak (hulus. ve saffetinden yararlanarak ve iradesini fesada u¤ratarak) arac›n r›za ile teslimini sa¤lam›ﬂ olup,
h›rs›zl›k de¤il, doland›r›c›l›k suçunu iﬂlemiﬂtir.
Doland›r›c›l›k suçu da sigorta teminat› kapsam›nda de¤ildir.
Arac› götüren doland›r›c› de¤il de, gerçek otoparkç› bile olsa onun taraf›ndan da
arac›n al›n›p götürülmesi emniyeti suistimal
suçunun oluﬂturdu¤undan bu eylem de teminat d›ﬂ›ndad›r. Bu nedenlerle sigorta ﬂirketinin ödeme yapmas›na gerek yoktur”
denilmiﬂtir.

YEN‹ GENEL ﬁARTLARDA ARAÇ ÇALINMASI
15.9.2006 tarihinde yürürlü¤e giren Kara
Taﬂ›tlar› Kasko Sigortas› Genel ﬁartlar›nda
yap›lan de¤iﬂiklikle, arac›n anahtar›n›n ele
geçirilmesi suretiyle do¤an zararlardan dolay› sigorta teminat›n›n kapsam› yeniden
düzenlenmiﬂtir.
Önceki genel ﬂartlarda arac›n çal›nmas›
veya çal›nmaya teﬂebbüs edilmesi sonucu
do¤an zararlar mutlak anlamda teminat
içinde iken, bu defa yukar›da da de¤indi¤imiz gibi “Ek sözleﬂme ile teminat kapsam›na
dahil edilecek zararlar” aras›na “Araç anahtar›n›n ek sözleﬂmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle arac›n çal›nmas› ve çal›nmaya teﬂebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar” al›nm›ﬂt›r.
Madde hükmü, bir anlamda, yeterli aç›kl›kta de¤ildir. Zira, maddenin ifadesinden;
ek sözleﬂme yap›lmam›ﬂsa, araç anahtar›n›n ele geçirilmesi suretiyle çal›nmas› veya
çal›nmaya teﬂebbüsün teminat d›ﬂ› oldu¤unu kabul etmek gerekmektedir.
Oysa, A.1.e. maddesinde arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teﬂebbüs edilmesi teminata dahildir. Her iki anlam birbiri ile çat›ﬂ›r görünmekte ve ana teminatta, anahtar›n
ele geçirilmesi halinde çal›nman›n teminat
d›ﬂ› oldu¤u dikkati çekmemektedir. Bu nedenle A.1.e maddesine “kaybolan veya
çal›nan araç anahtar›n›n ele geçirilmesi hali hariç” denilerek, bu halin ek sözleﬂme ile
teminata dahil edilmesi daha yerinde olacakt›r, görüﬂündeyiz.
Di¤er yandan madde ifadesindeki “arac›n çal›nmas› ve çal›nmaya teﬂebbüsü” ibaresindeki “ve”nin “veya” olarak, “ziya” ibaresinin “z›ya” olarak düzeltilmesinin daha
do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Burada üzerinde durmak istedi¤imiz ana
husus, sigorta ﬂirketlerinin bu konudaki sözleﬂme ﬂartlar› aras›ndaki farkl›l›klard›r. Baz› ﬂirketlerde, araç anahtar›n›n bulundu¤u yerden zorlama k›rma, ﬂiddet kullanma veya
bu yere t›rmanarak, aﬂarak girilmesi veya
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gasp yolu gibi hallerle ele geçirilmesi teminat alt›na al›n›rken; baz› sigorta ﬂirketlerinde
arac›n çal›ﬂ›r vaziyette durdu¤u s›rada veya
anahtar›n üzerinde b›rak›lmas› halinde veya
güven oluﬂturan davran›ﬂ, görüntü ve sözlerle veya emniyeti suistimal, doland›r›c›l›k
gibi yollarla veya aç›k b›rak›lan kap› veya
kapal› yerlere pencerelerden girilmesi suretiyle anahtar›n ele geçirilmesi ve arac›n çal›nmas› veya çal›nmaya teﬂebbüsü teminat
d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.
Bu farkl› uygulamalar› sigorta ettirmek isteyen kimsenin sigorta yapt›r›rken bilmesi
kolay de¤ildir. Bu nedenle, burada henüz
uygulamaya girmemiﬂ olan Bilgilendirme
Yönetmeli¤inin önemi büyüktür. Bu suretle,
sigorta yapt›rmak isteyenler, poliçe tanzim
edilmeden önce sigorta teminat›na giren
hususlar ve varsa klozlardan haberdar olacakt›r. Bugün araç anahtar›n›n haks›z bir ﬂekilde ele geçirilmesinin hangi hallerde kasko sigortas› teminat›nda olup, olmad›¤›n›
bilmek, sigorta yapmadan önce bu konudaki özel hükümler okumay› veya ö¤renmeyi gerektirmektedir. Bu bilincin yeteri derecede oluﬂmad›¤›n› düﬂünüyoruz.
ÇALINMAYA KARﬁI TEM‹NAT
Bir baﬂka husus da, sigorta ettirenin bu
farkl› klozlar karﬂ›s›ndaki tutumu olacakt›r. Sigortan›n temel prensiplerinden biri azami
hüsnüniyet prensibidir.Bir baﬂka ifade ile, taraflar›n hileli ﬂekilde hareket etmemeleridir.
Oysa ﬂirketler aras›nda araç anahtar›n›n ele
geçirilmesindeki farkl›l›klar; sigorta ettireni,
çal›nman›n teminat içini girebilmesi için yalan beyana sevk edecek nitelikte görünmektedir.
Araç anahtar›n›n zor kullanmadan ele
geçirilmesi teminat d›ﬂ› kal›rken, zor kullan›ld›¤›n› söyleyen ve bunun böyle oldu¤unu,
üst baﬂ›n› biraz pejmürde hale sokmak suretiyle ifade eden sigorta ettiren, teminat
içinde olacakt›r.
Sigorta ettireni kasko sigortas› yapmaya
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iten en önemli etkenlerden biri, arac›n›n
çal›nmaya karﬂ› teminat alt›na al›nmas› iste¤idir. Çal›nma karﬂ›s›nda kalan tüketici, çok
kere bu konudaki kapitalini kaybetme ve
arac›n›n bulunamamas› riski ile karﬂ› karﬂ›ya
kalmaktad›r.
Anahtar›n ele geçirilmesi suretiyle arac›n
çal›nmas› riskinin, ana teminat içinde kabul
edilmesi, kan›m›zca sigorta ettireni rahatlatacak; bununla ilgili olarak al›nacak sürprim
sektörde ﬂimdiden duyulmaya baﬂlayan bu
konudaki tan›m belirsizli¤ini giderecektir veya sigorta ﬂirketleri aras›nda uyum sa¤layacak bir kloz uygulamas› da karmaﬂay› giderebilecektir, görüﬂündeyiz.
Ayr›ca, TTK’nun 1278inci maddesindeki,
mukavelede aksine hüküm olmad›kça sigortac›, sigorta ettiren veya sigortadan
faydalanan kimsenin yahut fiillerinden hukuken sorumlu bulunduklar› kimselerin kusurlar›ndan do¤an hasarlar› tazmin ile yükümlüdür.
Fakat hiçbir halde sigortac›, sigorta ettiren
veya sigortadan faydalanan kimsenin kast›ndan do¤an hasarlar› tazmine mecbur olmaz,
hükmü karﬂ›s›nda sigortan›n kusurdan do¤an
zararlar› teminat içerisine almas› gerekti¤i
göz önüne al›narak, sigortac›lar› korkutucu
hale gelen bu rizikonun, daha yüksek bir
primle ve müﬂterek anlay›ﬂ içinde sigorta
kapsam›nda tutulmas›n›n sigorta aç›s›ndan
daha uygun düﬂece¤i kan›s›nday›z.
KAYBOLAN VEYA ÇALINAN ANAHTARLAR
DOLAYISIYLA ARAÇ K‹L‹T
MEKAN‹ZMASININ DE⁄‹ﬁT‹R‹LME
MASRAFLARI
Yeni Genel ﬁartlar›n ek sözleﬂme ile teminat kapsam›na dahil edilebilecek zararlar
maddesine (A.4), 4.12 olarak ilave edilen
hükümle “Ek sözleﬂmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çal›nan anahtarlar
dolay›s›yla arac›n kilit mekanizmas›n›n de¤iﬂtirilmesi nedeniyle u¤ran›lan zararlar”da
teminat içine al›nabilecektir.

Maddenin ifadesinden “Kaybolan ve çal›nan anahtarlar dolay›s›yla arac›n kilit mekanizmas›n›n de¤iﬂtirilmesi nedeniyle u¤ran›lan zararlar›n, esas itibariyle teminat d›ﬂ›nda
tutuldu¤u; anahtar›n ek sözleﬂmede belirtilen hallerde kaybolma ve çal›nmas› halinde
teminata girebilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Buradaki “ve” ibaresinin de “veya” olmas› gerekti¤ine iﬂaret etmek isteriz.
Uygulamada baz› ﬂirketler bu hallere de¤inmeden, poliçede gösterilen olay baﬂ›na
ve y›ll›k azami limite kadar teminat vermekte; baz› ﬂirketler ise, 4.11’deki hükme at›f yaparak veya gasp/kapkaç yolu ile riskin oluﬂmas› halinde bu teminat› vermektedirler.
T.Ticaret Kanunun 1293üncü maddesi
hükmüne göre: “Sigorta ettiren kimse zarar›
önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak tedbirleri almakla mükelleftir. Al›nan tedbirlerden do¤an masraflar bu tedbirler faydas›z kalm›ﬂ olsa bile sigortac› taraf›ndan ödenmek laz›md›r.” Araç anahtar›n›n
çal›nmas› veya kaybolmas› halinde arac›n
çal›nma riski olas›d›r.
Hele bu anahtar›n, araç sahibinin veya arac›n kimli¤ini, belirtecek belgelerle ele geçirilmesi, halinde bu olas›l›k daha da büyüktür. Her
an araç çal›nabilecek, dolay›s›yla sigorta bedeline kadar zarar›n ödenmesi riski ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nalabilecektir. Do¤acak bu zarar›n önlenmesi, sigorta ettirenin hakk›d›r.
Bu nedenle, sigorta ettirenin kilit mekanizmas›n› de¤iﬂtirmesi tabiidir ve sigortac›n›n
do¤abilecek araç sigorta bedelini ödemesine karﬂ› da bir önlemdir.
Bu önlemin al›nmas›n›n faydas›z oldu¤u
söylenemez. Ticaret Kanununun 1293üncü
maddesine göre faydas›z kalsa da bu önlem masraflar›n›n ödenmesi gerekir. Oysa,
genel ﬂartlar›n 4.12’de yer alan hüküm bu
masraflar›n ödenmesini ek sözleﬂmede belirtilen hallerle k›s›tlamakta; bu haller d›ﬂ›nda
kilit mekanizmas›n›n de¤iﬂtirilmesinden do¤acak giderlerin ödenmeyece¤ini belirtmektedir.

T.Ticaret Kanununun 1293üncü maddesi,
ayn› kanunun 1264üncü maddesine göre,
sigorta ettirenin zarar›na olarak sözleﬂme ile
de¤iﬂtirilemeyecek maddelerden biri olup,
de¤iﬂtirilirse, kanun hükümlerinin re’sen uygulanmas› öngörülmüﬂtür. Bu nedenle,
T.T.K.’n›n 1293üncü maddesinin hükmüne
ve anlam›na ayk›r› düﬂtü¤ünü mütalaa etti¤imiz 4.12’deki hükmün, kasko genel ﬂartlar›ndan ç›kar›lmas›n›n uygun olaca¤› görüﬂündeyiz.
HIRSIZLIK S‹GORTASI GENEL
ﬁARTLARI:
Kasko Sigortas› Genel ﬁartlar›ndaki araç
anahtar›n›n ele geçirilmesi suretiyle arac›n
çal›nmas›ndan do¤an zararlar›n veya kilit
mekanizmas›n›n de¤iﬂtirilme masraflar›n›n
ödenebilmesi için ek sözleﬂme yap›lmas› zorunlulu¤u ve bu hallerin k›s›tlanmas› karﬂ›s›nda, ayn› araçlar›n h›rs›zl›k sigortas› genel
ﬂartlar› ile ve belki de daha müsait ﬂartlarla
teminat alt›na al›nmas› mümkündür.
Nitekim, söz konusu genel ﬂartlar›n konuya
iliﬂkin A.1.3. maddesinde “H›rs›zl›k veya h›rs›zl›¤a teﬂebbüsün kaybolan, çal›nan veya
haks›z yere elde edilen as›l anahtarla veya
anahtar uydurarak veya baﬂka aletler veya
ﬂifre yard›m›yla kilit açmak suretiyle yap›lmas›” halinde h›rs›zl›k teminat içine al›nm›ﬂt›r.
Kan›m›zca bu tan›m kasko sigortas› genel
ﬂartlar›n› 4.11 ve 4.12 maddelerindeki tan›mdan daha iyidir ve bu yollarla yap›lacak h›rs›zl›k veya h›rs›zl›¤a teﬂebbüs; sigorta sözleﬂmesine konu olan yerler dahilinde bulunan
kara araçlar› ve hatta bunlar›n yükleri için
yap›lacak olursa, ek sözleﬂme ile teminat
kapsam›na dahil edilebilecektir.
Araç anahtar› yan›nda, ﬂifre yard›m›yla
da kilit açmaya teminat veren ve k›s›tlama
getirmeyen bu hükmün ihtiyaca daha uygun oldu¤unu ve genel ﬂartlar aras›nda bu
konuda paralellik sa¤lanmas›n›n, ﬂirketlerin
uygulama farkl›l›klar›n› da giderece¤ini düﬂünüyorum. ■
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Türk Sigorta Enstitüsü
Vakf› yeniden yap›land›!
Sema B‹LG‹N
TSEV E¤itim Birimi Yöneticisi
y›la yak›n süredir Türk sigorta sektörüne e¤itim hizmeti veren Türk
Sigorta Enstitüsü Vakf› (TSEV), Türk sigorta
sektöründe artan rekabet ortam›, yo¤un
yabanc›
sermaye
giriﬂi
ve
küresel
de¤iﬂimler de göz önünde bulundurularak,
geçti¤imiz
ﬁubat
ay›nda
yeniden
yap›lanma sürecine girdi. Bu süreçte yeni
vizyon, misyon ve hedefler benimseyen
Enstitü’nün kadrosu da de¤iﬂti. Türkiye
Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i’nde
Genel Sekreter Yard›mc›s› olarak görev
yapan Doç. Dr. Suna Oksay, TSEV’e Müdür
olarak atand›.
29 May›s 1970 tarihinde, Türkiye Sigorta
ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i ve Milli
Reasürans T.A.ﬁ. taraf›ndan eﬂit paylarla
kurulan TSEV, bugüne kadar e¤itim verdi¤i
2578 ö¤renciyi Türk sigorta sektörüne
kazand›rd›. Sektörde çal›ﬂan personelin
yaklaﬂ›k yüzde 20’sine karﬂ›l›k gelen bu
rakam, TSEV’in önemini bir kez daha ortaya
koyuyor.
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TSEV YEN‹DEN YAPILANDI!
TSEV’in yeni vizyonu “Türkiye’de, Balkanlar’da, Ortado¤u’da ve Orta Asya’da, sigorta e¤itimi konusunda referans bir kurum
olmak”. Bu vizyondan hareketle TSEV, Türk
sigorta sektörünün rekabet gücünün art›r›lmas› ve geliﬂiminin desteklenmesi için kendine, dört temel misyon belirlemiﬂ durumda:
- ‹stihdam›n niteli¤inin ve verimlili¤inin art›r›lmas›,
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- Sektörel bilgilerin oluﬂturulmas›, eriﬂilebilir ve paylaﬂ›labilir hale getirilmesi,
- Tüketicilere sigortan›n öneminin anlat›lmas› ve sigorta ürünlerinin tan›t›lmas› yoluyla, toplumda sigorta bilincinin art›r›lmas›,
- Sigorta sektörünün karl›l›¤›n›n artt›r›lmas›
amac›yla hasarlar›n azalt›lmas› için tüketicilerin bilinçlendirilmesi.
S‹GORTA SEKTÖRÜNE YEN‹ PROJELER
Bu dört temel misyon çerçevesinde
TSEV’in ulaﬂaca¤› 8 hedefi bulunmaktad›r.
TSEV’in hedeflerinin baﬂ›nda, sektörün ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak nitelikli e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi geliyor. Bu hedefi
sigorta sektörünün iﬂe al›mlar›nda ve terfilerinde belirleyici olacak bir s›nav ve sertifika
sisteminin oluﬂturulmas› izliyor. Sigorta sektörüne yönelik araﬂt›rma ve yay›nlar yap›lmas›, konferanslar ve seminerler organize edilmesi, sigorta bilincini artt›r›c› ve sigorta sektörünün hasarlar›n› azalt›c› projeler düzenlenmesi de, TSEV’in di¤er hedeflerini oluﬂturuyor. TSEV’in misyonu ve hedefleri aras›nda yer alan sektörün karl›l›¤›n›n artt›r›lmas›
amac›yla hasarlar›n azalt›lmas› için projeler
geliﬂtirilmesi, Türk sigorta sektörü aç›s›ndan
bir yenilik. Bu tür projeler Avrupa ve Amerika’da yayg›n olarak uygulan›yor. Örnek
olarak trafik poliçelerinin karl›l›¤›n›n art›r›lmas› için, trafik hasarlar›n›n azalt›lmas› ve
dolay›s›yla, trafik kazalar›n›n azalt›labilmesi
yönünde projeler oluﬂturulup uygulanmas›n› verebiliriz.
TSEV bu hedefleri do¤rultusunda, daha
önce Birlik taraf›ndan ç›kar›lan Sigorta Araﬂt›rmalar› Dergisi’nin üçüncü say›s› ile, Sigorta ‹nceleme ve Araﬂt›rma Dizilerinin “TDHP
çerçevesinde, Sigorta Muhasebesi” isimli

10.kitab›n› ç›kard›. Birlik bünyesinde ücretsiz
olarak da¤›t›lan bu yay›nlar, art›k TSEV kapsam›nda tüm isteyenlere ücreti karﬂ›l›¤›nda
sunulacak.
TSEV’in amac› sigorta sektörünün geliﬂmesi, bu nedenle sektörün tüm aktörlerine
yönelik e¤itim programlar› düzenliyor ve
araﬂt›rmalar yap›yor
TSEV, yeni araﬂt›rma ve e¤itim programlar›n›n içeriklerinin belirlenmesi s›ras›nda görüﬂ
al›ﬂ-veriﬂinde bulunulmas›, sektörün aktörlerinin sorunlar›n›n ve beklentilerinin aktar›lmas›, çözüm önerilerinin gündeme getirilmesi, yeni e¤itim programlar›n›n yönlendirilmesi amac›yla kendi bünyesinde, sektörün
aktörlerinden oluﬂan komiteler kurdu. Bu
komiteler Sigorta ﬁirketleri Komitesi, Acenteler Komitesi, Brokerler Komitesi ve Eksperler Komitesi olarak s›ralan›yor. Sigorta ﬂirketlerini temsilen, halihaz›rda Birlik bünyesinde
kurulmuﬂ olan E¤itim Komitesi faaliyetlerini
sürdürüyor.

YEN‹ E⁄‹T‹M PROGRAMLARI
TSEV’in e¤itim programlar› ulusal ve uluslararas› olmak üzere ikiye ayr›l›yor. Ulusal
programlar, kat›l›m belgeli programlar, sertifikal› programlar ve ihtiyaca uygun olarak
haz›rlanan (tailor-made) programlar olmak
üzere farkl›l›k gösteriyor. K›sa süreli programlara kat›lanlar ile uzun süreli programlara
kat›l›p da s›navda baﬂar›l› olamayanlara,
“Kat›l›m Belgesi”, uzun süreli programlara
kat›l›p s›navda da baﬂar›l› olanlara ise TSEV
“Sertifika”s› veriliyor. TSEV’in e¤itim programlar› sürelerine göre de farkl›l›k gösteriyor.
Programlar, günlük, haftal›k, ayl›k ya da y›ll›k olabiliyor.
Uzun y›llard›r sektörde büyük bir baﬂar› ile
uygulanan “Temel Sigortac›l›k E¤itimi Program›” da, yeni dönemde içerik, süre ve uygulama aç›s›ndan de¤iﬂtirildi. Hafta içi gündüz saatlerinde yap›lan bu program›n hafta içi akﬂam ve hafta sonu alternatifleri sektöre sunulacak. Sektörün ihtiyaçlar› ve küre-
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sel de¤iﬂimler de göz önünde bulundurularak program içeri¤i güncellenecek.
TSEV’in yeni dönemindeki programlar›n›n
hedef kitlesini sektörün tüm aktörleri oluﬂturuyor. Sigorta ﬂirketlerinde yeni iﬂe girenler,
uzmanlar ve yöneticilerin yan› s›ra, acenteler, eksperler ve broker ﬂirketlerinde yeni iﬂe
girenlere ve yöneticilere yönelik e¤itimler
de düzenlenecek.
Hizmet içi e¤itimlerin yan› s›ra sektörde
çal›ﬂmak isteyenlere yönelik e¤itim programlar› da Enstitü’nün gündeminde yer al›yor. Bu konuyla ilgili olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan sertifika almak gerekiyor. TSEV
söz konusu sertifika onay›n› almak üzere ilgili çal›ﬂmalar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan,
kapsaml› bir restorasyon çal›ﬂmas›na girdi.
Restorasyonun tamamlanmas›n› takiben
MEB sertifikal› programlar da sektörde çal›ﬂmak isteyenlerin hizmetine sunulacak.
TSEV yeni dönemde, sektöre iki önemli
e¤itim program› sundu. Bu e¤itimlerden ilki
“Tek Düzen Hesap Plan›, ‹liﬂkili Sigorta Muhasebesi ve ‹lgili Mevzuat” oldu. 14 saatlik
e¤itim Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü ﬁube Müdürü Mustafa Ha-
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mamc›o¤lu taraf›ndan verildi. “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar›
(TMS/TFRS) ve Uygulamalar›” isimli, 55 saatlik di¤er e¤itim ise, bu konuda Türkiye’de
tek yetkili kurum olan Türkiye Muhasebe
Standartlar› Kurumu’nun Genel Sekreteri
Saim Üstünda¤ taraf›ndan verildi.
TSEV Temmuz ay› içerisinde Teknik Karﬂ›l›klar E¤itim Program› ile Ba¤›ms›z Deneticiler
E¤itim Program› da düzenleyecek. Bu programlar›n yan› s›ra TSEV’in önümüzdeki ay
içerisinde davran›ﬂ psikolojisinden, finansal
analize kadar geniﬂ bir yelpazede farkl› konular› iﬂleyen k›sa süreli e¤itim programlar›
da baﬂlayacak.
YEN‹ ORGAN‹ZASYON YAPISI
TSEV’in yeni organizasyon yap›s› alt› birimden oluﬂuyor. Müdür yard›mc›l›¤› sisteminin kalkt›¤› yeni yap›da birimler ve görevleri ise ﬂöyle s›ralan›yor:
E¤itim Birimi: Sigorta sektörünün sigorta
e¤itimi ile ilgili beklentilerini takip eden ve
ders programlar›n› bu yönde haz›rlayan Birim, sigorta sektörünün iﬂe al›m ve terfilerindeki beklentilerinin takip edilmesi ve s›nav

sisteminin bu yönde güncellenmesi, s›navl›,
s›navs›z, talebe göre ve farkl› hedef kitleler
dikkate al›narak düzenlenen ulusal e¤itim
programlar› ve uluslararas› e¤itim programlar› ile ilgili çal›ﬂmalar›n yürütülmesi, sigorta
ile ilgili düzenleme ve denetleme yapan
kamu kurumlar›na sigorta e¤itim seminerleri düzenlenmesi yoluyla mesle¤in tan›t›m›n›n yap›lmas›, sigorta e¤itiminin niteli¤inin
art›r›lmas› amac›yla Türkiye’de yüksekö¤retim kurumlar›nda sigorta e¤itim seminerleri
düzenlenmesi, e¤itim programlar›n›n oluﬂturulmas› için, gerek akademisyenler gerekse uzmanlar ile iliﬂkilerin yürütülmesi, yeni ba¤lant›lar›n kurulmas› gibi görevleri üstleniyor.
Uluslararas› ‹liﬂkiler Birimi: Uluslararas› sigorta e¤itim kurumlar› ve di¤er uluslararas›
kurumlar nezdinde TSEV’in temsili, tan›t›m›
ve yeni iliﬂkilerin kurulmas›, geliﬂtirilmesi, sözlü ve yaz›l› iletiﬂim sa¤lanmas›, iﬂbirli¤i olanaklar›n›n araﬂt›r›lmas› ve yarat›lmas› gibi
görevleri üstlenen Birim’in, sigorta sektörünün geliﬂimine ve sektörde hasarlar›n azalt›lmas›na yönelik projeler geliﬂtirmesi ve bu
projelere Avrupa Birli¤i gibi yabanc› kay-

naklardan fon sa¤lanmas› amac›yla giriﬂimlerde bulunmas› da görevlerinden baz›lar›.
Araﬂt›rma, Yay›n ve Projeler Birimi: Türkiye
Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i’nden
devral›nan tüm yay›n ve organizasyon faaliyetlerini bu Birim yönetiyor. Birim, TSEV taraf›ndan ç›kar›lacak derginin yay›na haz›rlanmas›, sigorta sektörünün geliﬂtirilmesi
amac›yla, sektörün öncelikli sorunlar›n›n
tespit edilmesi, bunlar›n çözümüne yönelik
proje konular›n›n belirlenerek projeler oluﬂturulmas›, Türkçe ve ‹ngilizce elektronik bülten ç›kar›lmas› ve di¤er tüm yay›nlar ile ilgili görevleri yürütüyor.
Tan›t›m ve ‹letiﬂim Birimi: TSEV’in e¤itim
programlar›n›n ve di¤er hizmetlerinin sektörün aktörlerine ve kamuoyuna tan›t›lmas›
bu birimin temel görevi. Birim ayr›ca, e¤itim
programlar›n›n tan›t›lmas›, pazarlanmas› ve
bu amaçla sektörün aktörleriyle görüﬂmeler
yap›lmas›, tan›t›m toplant›lar›n›n düzenlenmesi, k›sacas› TSEV’in tüm ürün ve hizmetlerini ilgili çevrelere duyurmakla görevli.
‹dari ve Mali ‹ﬂler Birimi ile Bilgi ‹ﬂlem Birimi
ise TSEV’in teknik ve idari altyap›s›na yönelik görevler yürütüyor. ■
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Türk Sigorta
sektörünün 2006 y›l›
de¤erlendirmesi
üzere toplam 55 ﬂirketin üyeli¤i devam etmiﬂtir.
Erdinç YURTSEVEN
TSRﬁB Genel Sekreter Yard›mc›s›
ergimizin bu say›s›nda Türk Sigorta Sektörünün 2006 y›l› genel de¤erlendirmesini
yapaca¤›z. Bu de¤erlendirmelerimizde 2006 y›l›
neticeleri ile beraber son 5 y›ll›k veriler de kullan›lacakt›r. Birlik bünyesinde faaliyet gösteren komitelerden baz›lar›n›n y›l sonu itibariyle yapm›ﬂ oldu¤u de¤erlendirmeler prim geliﬂimi bölümünde
yer almaktad›r. Sektörde 2006 y›l› içerisinde yeni
faaliyete baﬂlayan ﬂirket olmad›¤› gibi faaliyetine
son veren ﬂirket de olmam›ﬂ ve 2006 y›l› sonu itibariyle Birli¤imize üye ikisi reasürans ﬂirketi olmak

D

I- PR‹M GEL‹ﬁ‹M‹
2006 y›l›nda sektörde hayat ve hayat d›ﬂ›
branﬂlar toplam›nda 9.667.540.873 YTL prim üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu üretimin 8.281.739.511
YTL’si hayat d›ﬂ› ve 1.385.801.362 YTL’si hayat
branﬂ›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu rakamlar 2005
y›l›na göre hayat d›ﬂ› branﬂlarda %25,97, Hayat
branﬂ›nda %11,58 ve toplamda %23,68 oran›nda
bir prim art›ﬂ›n› ifade etmektedir. Enflasyonun
üzerinde gerçekleﬂen bu art›ﬂ sevindirici olmakla
birlikte, kiﬂi baﬂ›na düﬂen primin halen 93 USD seviyelerinde kalm›ﬂ olmas› geliﬂmiﬂ ülkelere k›yasla
yeterli bir büyüme olarak görülmemektedir.

BRANﬁLARA GÖRE YAZILAN PR‹MLER
Faaliyet Alan›

2002

2003

2004

(YTL)
2005

2006

Yang›n ..................................676.549.000.............865.562.000...........1.067.121.000 ...........1.136.330.530............1.583.342.654
Nakliyat.................................163.267.000.............201.380.000..............268.596.000 ..............290.630.512...............346.257.378
Kaza...................................1.489.223.000..........1.468.991.000...........1.998.986.000 ...........2.436.439.480............3.098.687.762
Mühendislik ..........................195.868.000.............221.497.000..............275.452.000 ..............322.110.090...............430.683.990
Tar›m.......................................15.424.000 ...............20.586.000................29.417.000.................48.530.480.................54.365.086
Hukuksal Koruma .....................2.878.000 .................5.492.000................18.934.000.................21.728.105.................27.152.292
Sa¤l›k ....................................410.422.000.............517.595.000..............682.014.000 ..............798.538.595...............984.033.787
Ferdi Kaza ...............................78.097.000.............107.847.000..............166.223.000 ..............234.186.638...............299.710.489
Kredi.............................................444.000 .................1.147.000..................2.681.000...................4.489.004...................8.321.073
K.M.A. Sorumluluk .................................................645.476.000...........1.052.423.000 ...........1.281.438.932............1.449.185.000
Hayat D›ﬂ› Toplam ..........3.032.172.000..........4.055.573.000...........5.561.847.000 ...........6.574.422.366............8.281.739.511
Hayat ....................................686.350.000..........1.032.552.000...........1.223.945.000 ...........1.242.011.375............1.385.801.362
Toplam .............................3.718.522.000..........5.088.125.000...........6.785.792.000 ...........7.816.433.741 ...........9.667.540.873
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Son 5 y›ll›k primlerin YTL cinsinden geliﬂimini
gösteren yukar›daki tablo ve aﬂa¤›da verilen
grafikler incelendi¤inde; 2006 y›l›nda Nakliyat,
Tar›m ve KMA Sorumluluk, Hayat branﬂlar›nda

gerçekleﬂen prim art›ﬂlar›n›n di¤er branﬂlara
göre düﬂük seviyede kald›¤›, Kredi, Yang›n ve
Mühendislik branﬂlar›nda ise ortalaman›n üzerinde bir art›ﬂ sa¤land›¤› gözlemlenmektedir.

Yang›n branﬂ›nda 2005 y›l›nda yaﬂanan durgunluk sonras›nda 2006 y›l›nda bir iyileﬂme gözlemlenmektedir. 2004 y›l›nda devreye giren TRAMER’in etkisi ile bu dönemde ve izleyen dönemde sigortas›z araçlar›n ço¤unlu¤unun sigorta
kapsam›na al›nmas›n›n sa¤lanm›ﬂ olmas›
nedeniyle, K.M.A. Sorumluluk branﬂ›n›n prim art›ﬂ
oran› 2006 y›l›nda önceki dönemlere göre yavaﬂlam›ﬂt›r. Mühendislik Branﬂ›ndaki önemli orandaki prim art›ﬂ›na toplu konut projelerinin 2006
y›l›nda da devam etmesi ile ulaﬂ›ld›¤› düﬂünülmektedir. Nakliyat Branﬂ›nda 2006 y›l›nda, d›ﬂsat›m ve özellikle d›ﬂal›mdaki art›ﬂ›n etkisiyle yük sigortalar›nda göreceli bir geliﬂme kaydedilmiﬂtir.
Ancak, döviz kurlar›ndaki azalan seyir, d›ﬂa-

l›mda CIF d›ﬂsat›mda da FOB sat›ﬂ sözleﬂmelerinin a¤›r basmas› ve fiyat rekabeti gibi nedenlerle prim üretim art›ﬂ› beklenen düzeyde gerçekleﬂememiﬂtir. Tekne inﬂaat sigortalar›ndaki canlanma, yeni tersanelerin aç›lmas› ve mevcut
tersanelerin kapasitelerini artt›rmalar› ile 2006 y›l› içinde de devam etmiﬂtir. Öte yandan mutlak
de¤er olarak toplam primler içerisinde küçük
paya sahip olan Kredi ve Hukuksal Koruma sigortalar›na ilgi artmaya devam etmektedir. Tarsim’in devreye girmesi ile Tar›m branﬂ›nda alt
yap› ve pazarlama çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k veren
sektör 2006 y›l› ikinci yar›s›ndan itibaren özellikle
k›rsal bölgelerde faaliyet gösteren acentelerin
yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
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Toplam prim üretimi içerisinde branﬂlar›n
paylar›n› gösteren aﬂa¤›daki grafik incelendi¤inde, piyasan›n yine %47 pay ile kasko ve
trafik sigortalar›n›n a¤›rl›kta oldu¤u kaza sigor-

talar›n›n liderli¤inde geliﬂti¤i görülmektedir. Bu
branﬂlar› %16,38 ile yang›n sigortalar›, %14,33
ile hayat sigortalar›, % 10,18 ile sa¤l›k sigortalar›
takip etmektedir.

II- HASAR GEL‹ﬁ‹M‹
Hayat D›ﬂ› branﬂlar›n brüt hasar- prim oranlar›n›n geliﬂimini gösteren aﬂa¤›daki tablo incelendi¤inde, Kaza, Sa¤l›k ve K.M.A. Sorumluluk
branﬂlar›n›n % 69,26’l›k toplam hasar-prim oran›n›n üzerinde hasar-prim oran›na sahip olduklar› görülmektedir.
Toplam yaz›lan prim içerisinde %32 ile en bü-

yük paya sahip olan kasko branﬂ› brüt %91,50
HP oran› ile sektörün en fazla zarar yaratan
branﬂ› olmaya devam etmiﬂtir. Sa¤l›k branﬂ› HP
oran› %83,48 olarak gerçekleﬂirken, trafik branﬂ› HP oran› %81,55 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. HP
oranlar›na komisyon ve di¤er giderler eklendi¤inde Birleﬂik Rasyo %100’ün üzerinde gerçekleﬂecektir.

HAYAT DIﬁI BRANﬁLARIN HASAR/PR‹M ORANLARI
2002

2003

2004

(%)

2005

2006

Toplam ..................................................................61,59...................66,13...................63,92 .....................67,58 ....................69,26
Yang›n....................................................................41,90...................38,30...................29,25 .....................35,73 ....................49,40
Nakliyat...................................................................50,24...................47,33...................48,76 .....................42,06 ....................47,80
Kaza (Kasko dahil) ..................................................70,74...................85,38...................79,19 .....................87,85 ....................84,61
Mühendislik............................................................65,94...................60,04...................56,06 .....................54,83 ....................52,65
Tar›m ......................................................................60,10.................113,08...................52,65 .....................87,38 ....................50,00
Hukuksal Koruma.....................................................0,27.....................0,47...................46,97........................3,74.......................4,86
Sa¤l›k......................................................................74,82...................81,06...................82,95 .....................84,66 ....................83,48
Ferdi Kaza...............................................................17,01...................19,80...................16,27 .....................16,38 ....................17,77
Kredi.....................................................................117,39...................25,77...................56,38 .....................43,61 ....................41,88
K.M.A. Mali Sorumluluk (Trafik dahil).................................................71,20...................74,83 .....................67,58 ....................79,97
Zorunlu Trafik .........................................................70,26...................72,97...................76,52 .....................69,53 ....................81,55
Kasko......................................................................83,96...................94,38...................84,20 .....................95,47 ....................91,50
(Ödenen hasar+Muallak Hasar-Devreden Muallak Hasar)

HP Oran›:

(Al›nan Prim-Kazan›lmam›ﬂ Primler Karﬂ›l›¤› + Devreden Kazan›lmam›ﬂ Primler Karﬂ›l›¤›

III- TEKN‹K KAR/ZARAR GEL‹ﬁ‹M‹
Hayat d›ﬂ› branﬂlar›n teknik neticelerini
gösteren aﬂa¤›daki tablolar, önceki dönem-

lerle karﬂ›laﬂt›r›labilmesi aç›s›ndan 2005 ve
2006 y›l› için eski ve yeni hesap düzeninde
haz›rlanm›ﬂt›r.

BRANﬁLARA GÖRE TEKN‹K KARLAR VE ARTIﬁ ORANLARI (1.000 YTL)
2002
Branﬂlar
Yang›n
Nakliyat
Kaza (Kasko dahil)
Mühendislik
Tar›m
Hukuksal Koruma
Sa¤l›k
Ferdi Kaza
Kredi
K.M.A. sorumluluk (Trafik dahil)

Kasko
Trafik
Toplam

59.253
47.099
90.206
17.958
1.839
1.962
51.457
31.992
16
5.432
47.054
301.783

2003

2004

art›ﬂ

art›ﬂ

180.0%
55.4%
6.4%
-1.6%
110.7%
23.8%
91.8%
36.9%
-25.0%
-88.5%
274.4%
45.6%

42.384 -28.5%
61.869
31.4%
-70.823 -178.5%
22.837
27.2%
2.006
9.1%
2.764
40.9%
26.913 -47.7%
43.341
35.5%
49 210.9%
58.779
95.419 -1856.6%
46.472
-1.2%
190.119 -37.0%

2005*
art›ﬂ

88.725
68.475
44.644
34.153
1.216
8.219
40.314
65.857
184
66.309
12.834
46.236
418.096

109.3%
10.7%
163.0%
49.6%
-39.4%
197.4%
49.8%
52.0%
275.5%
12.8%
113.5%
-0.5%
119.9%

2005**
art›ﬂ

230.007
102.411
-52.528
53.140
1.929
11.451
35.451
90.291
342
116.238
-91.989
81.643
588.732

159.2%
49.6%
-217.7%
55.6%
58.6%
39.3%
-12.1%
37.1%
85.9%
75.3%
-816.8%
76.6%
40.8%

2006*

2006**

art›ﬂ
126.965 240.663
4.6%
76.714 100.104
-2.3%
-188.535 -63.599 21.1%
31.127
59.800 12.5%
-2.056
6.130 217.8%
10.496
15.834 38.3%
-34.192
61.367 73.1%
79.621 110.013 21.8%
175
432 26.2%
41.134 -11.521 -109.9%
-207.523 -132.441 44.0%
17.612 -35.620 -143.6%
141.450 519.222 -11.8%

art›ﬂ
103.502
83.686
-199.232
34.335
1.160
15.524
-16.792
103.038
306
-105.365
-250.074
-118.637
20.162

-18.5%
9.1
5.7
10.3
156.4
47.9
-50.9
29.4
75.0
-356.2
20.5
-773.6
-85.7

* Eski hesap düzenine göre, ** Yeni hesap düzenine göre

2006 y›l› için en yüksek teknik karlar s›ras›yla
yang›n, ferdi kaza ve nakliyat branﬂlar›nda elde
edilmiﬂtir. Buna karﬂ›n en olumsuz neticeler, kaza ve
K.M.A. Sorumluluk branﬂlar›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
2006 y›l› eski hesap düzenine göre kasko branﬂ›

teknik zarar› 132 milyon YTL, trafik branﬂ› teknik zarar›
35 milyon YTL civar›ndad›r. Hayat branﬂ› incelendi¤inde de, 2001- 2004 dönemi aras›nda %18 – %21
aral›¤›nda seyreden teknik karl›l›¤›n 2005 y›l›ndan
itibaren % 11 seviyesine geriledi¤i görülmektedir.
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Eski Düzen TK:
2005: % 8,95
2006: % 6,27
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Yang›n
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Nakliyat
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 ...................59.253.................676.549 .......................8.76%
2003 ...................42.384.................865.562 .......................4.90%
2004 ...................88.725..............1.067.121 .......................8.31%
2005 .................126.965..............1.136.331 .....................11.17%
2006 .................103.502..............1.583.343 .......................6.54%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 ...................47.099.................163.267 .....................28.85%
2003 ...................61.869.................201.380 .....................30.72%
2004 ...................68.475.................268.596 .....................25.49%
2005 ...................76.714.................290.631 .....................26.40%
2006 ...................83.686.................346.257 .....................24.17%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Kaza (KMA dahil)
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Ferdi Kaza
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 ...................90.206..............1.489.223 .......................6.06%
2003 ..................-12.044..............2.114.467 ......................-0.57%
2004 .................110.953..............3.051.409 .......................3.64%
2005 ................-147.402..............3.717.878 ......................-3.96%
2006 ................-304.597..............4.547.873 ......................-6.70%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 ...................31.992...................78.097 .....................40.96%
2003 ...................43.341.................107.847 .....................40.19%
2004 ...................65.857.................166.223 .....................39.62%
2005 ...................79.621.................234.187 .....................34.00%
2006 .................103.038.................299.710 .....................34.38%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Mühendislik
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Tar›m
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 ...................17.958.................195.868 .......................9.17%
2003 ...................22.837.................221.497 .....................10.31%
2004 ...................34.153.................275.452 .....................12.40%
2005 ...................31.127.................322.110 .......................9.66%
2006 ...................34.335.................430.684 .......................7.97%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 .....................1.839...................15.424 .....................11.93%
2003 .....................2.006...................20.586 .......................9.74%
2004 .....................1.216...................29.417 .......................4.13%
2005 .....................2.056...................48.530 ......................-4.24%
2006 .....................1.160...................54.365 .......................2.13%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Hukuksal Koruma
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Kredi
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 .....................1.962.....................2.878 .....................68.16%
2003 .....................2.764.....................5.492 .....................50.33%
2004 .....................8.219...................18.934 .....................43.41%
2005 ...................10.496...................21.728 .....................48.31%
2006 ...................15.524...................27.152 .....................57.17%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 ..........................16........................444 .......................3.55%
2003 ..........................49.....................1.147 .......................4.27%
2004 ........................184.....................2.681 .......................6.86%
2005 ........................175.....................4.489 .......................3.89%
2006 ........................306.....................8.321 .......................3.67%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.
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Sa¤l›k
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Hayat D›ﬂ›
teknik kar/yaz›lan prim

(1.000 YTL)

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Teknik Kar*

Al›nan Prim

2002 ...................51.457.................410.422 .....................12.54%
2003 ...................26.913.................517.592 .......................5.20%
2004 ...................40.314.................682.014 .......................5.91%
2005 ..................-34.192.................798.539 ......................-4.28%
2006 ..................-16.792.................984.034 ......................-1.71%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

(1.000 YTL)

Y›llar

Teknik Kar/
Al›nan Prim %

Al›nan Prim

Al›nan Prim

2002 .................301.783..............3.032.172 .......................9.95%
2003 .................190.119..............4.055.573 .......................4.69%
2004 .................418.096..............5.561.847 .......................7.52%
2005 .................141.449..............6.574.422 .......................2.15%
2006 ...................20.162..............8.281.740 .......................0.24%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Hayat
teknik kar/yaz›lan prim
Teknik Kar*

Teknik Kar*

2002 .................142.077.................686.350 .....................20.70%
2003 .................201.845..............1.032.552 .....................19.55%
2004 .................239.739..............1.223.945 .....................19.59%
2005 .................136.539..............1.242.011 .....................10.99%
2006 .................152.335..............1.385.801 .....................10.99%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Son 5 y›la bak›ld›¤›nda toplamda prim art›ﬂ›n›n
%159 olarak gerçekleﬂti¤i buna karﬂ›l›k, yeni
hesap düzeninin de etkisiyle toplam teknik kar›n
%61 oran›nda azald›¤› görülmektedir. Yeni düzen
hesaplarda teknik bölüme aktar›lan yat›r›m gelirlerinin, yine tekni¤e aktar›lan faaliyet giderlerini
karﬂ›lam›yor olmas› nedeniyle, eski düzendeki
hesaplara göre sadece Kaza ve KMA
branﬂlar›nda görünen teknik zarar, yeni düzen
hesaplarda sa¤l›k branﬂ›nda gözlemlenmektedir.
(1.000 YTL)

YAZILAN PR‹M
Branﬂlar
KRED‹
H.KORUMA
FRED‹ KAZA
MÜHEND‹SL‹K
NAKL‹YAT
YANGIN
HAYAT
TARIM
SA⁄LIK
KAZA
GENEL TOPLAM

2002

2006

Art›ﬂ%

2002

2006

Art›ﬂ%

444
2.878
78.097
195.868
163.267
676.549
686.350
15.424
410.422
1.489.223
3.718.522

8.321
27.152
299.710
430.684
346.257
1.583.343
1.385.801
54.365
984.034
4.547.873
9.667.540

1774.12%
843.44%
283.77%
119.88%
112.08%
134.03%
101.91%
252.47%
139.76%
205.39%
159.98%

16
1.962
31.992
17.958
47.099
59.253
142.077
1.839
51.457
90.206
443.858

306
15.524
103.038
34.335
83.686
103.502
152.335
1.160
16.792
304.597
172.497

1840.10%
691.38%
222.07%
91.20%
77.68%
74.68%
7.22%
-36.92%
-132.63%
-437.67%
-61.14%

*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.
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TEKN‹K KAR*

IV - MAL‹ NET‹CELER

2005 ve 2006 y›llar›nda dikkati çeken mali gider azal›ﬂ›n›n sebebi genel giderlerin yeni hesap düzeninde teknik bölüm alt›nda de¤erlendirilmeye baﬂlanmas›d›r.
Y›llar itibariyle
dönem kar›/özkaynaklar
Y›llar

Dönem Kar*

Toplam
Özkaynaklar

(1.000 YTL)
Dönem Kar›/
Toplam Özkaynaklar%

2002 .................286.531..............1.166.897 ...................................24.55%
2003 .................271.106..............1.635.278 ...................................16.58%
2004 .................366.661..............1.880.904 ...................................19.49%
2005 .................348.415..............4.499.061 .....................................7.74%
2006 .................230.499..............5.043.079 .....................................4.57%
*2005 öncesi eski, 2005 ve sonras› yeni hesap düzenine göre verilmiﬂtir.

Yukar›daki tablodan da görülece¤i üzere, sektörün özkaynak karl›l›¤› y›llar içerisinde azalan bir seyir izlemiﬂtir. 2005 ve 2006 y›llar›nda oldukça düﬂük gerçekleﬂen özkaynak karl›l›klar›n›n nedeni, özkaynaklarda yaﬂanan yüksek miktardaki art›ﬂlar olmuﬂtur. Bu art›ﬂlar da genelde hesap plan›nda yap›lan de¤iﬂiklikler ile enflasyon de¤erleme hesaplar›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. ■
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sanat eserleri sigortas›
Erdo¤an ASLAN
TSRﬁB Kaza D›ﬂ› Branﬂlar Bölümü Uzman›
nsanl›k tarihi kadar eski olan sanat, insana özgü
bir anlam ve içerik ifade eder. Sanat, insanda ve
tabiatta var olan güzelliklerin, sanatç› taraf›ndan de¤iﬂik
ﬂekillerde ifade edilmesidir. Sanat, yetenek hayal gücü
ve yarat›c›l›k gerektiren bir insan etkinli¤idir. Tarihi eserler
ise toplumlar›n geçmiﬂine ›ﬂ›k tutmakla beraber kültürlerini de ortaya koyan de¤erlerdir. Dolay›s›yla, geçmiﬂten
gelen ve günümüzde ortaya ç›km›ﬂ her türlü tarihi eserlerin ve sanat eserlerinin gelecekte de bu iﬂlevi yerine
getirebilmesi için bunlar›n büyük bir titizlikle korunmas› ve
zarar görmelerinin engellenmesi gerekmektedir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki sigorta piyasalar›nda azalan kar
marjlar› ve artan rekabetten dolay› yaﬂanan durgunluk
sanat eserlerinin sigortalanmas›n› etkilememiﬂtir. Bu sigortay› talep edenler müzeler, kültürel kurumlar, dernekler
ve ellerinde de¤erli sanat eserleri bulunduran ﬂah›slar ve
koleksiyonculard›r. Sanat eserlerinin fiyatlar› yükseldikçe
riskleri de o oranda yükselmekte, sigortac›lar da yeni teminatlarla daha fazla kazanç sa¤lamak istemektedirler.
Sanat eserleri bir ülkenin kültürel de¤erleri olup paha
biçilemez unsurlard›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde tarihi eserler ve
sanat eserlerinin korunmas› ve maddi kay›plar›n›n önlenmesi amac›yla bu tür sigortalar önem kazanm›ﬂt›r. Ayr›ca
tarihi binalar, heykeller, müzeler v.s gibi do¤al olaylara ve
do¤al felaketlere maruz kalan eserlerin korunmas› ve yeniden topluma kazand›r›lmas› amac›yla sigortalanmas›
çok önemlidir.
Bu konuda verilecek sigorta teminatlar›nda esas sorun
eserin de¤erlemesi olup, bu de¤erin çok yüksek olmas›
ve çal›nma gibi durumlarda çok yüksek hasar mebla¤›n›n ortaya ç›kmas› gibi hususlar konuyu daha zor ve özellikli bir hale getirmekte ve ciddi bir uzmanl›k gerektirmektedir. Dünya üzerinde bu konu ile ilgili 60 tane eksper oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca verilebilen teminatlarda mutlaka bir limit s›n›rlamas›na gidilmektedir. Terör, 11 Eylül

‹
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2001’den sonra oldukça risk arz eden bir hal alm›ﬂt›r. Ayr›ca, Amerika k›tas›nda tayfunlar ve kas›rgalar
nedeniyle oluﬂan hasar›n 50 milyar dolar oldu¤u
tahmin edilmektedir.
Sigorta ﬂirketleri yüksek teminat bedelleri sonucu
ortaya ç›kan yüksek primler nedeniyle sanat eserlerinin sigortalamas› konusunda çok isteklidirler. Bugün bak›ld›¤›nda dünya üzerinde 10.000’in üzerinde koleksiyoncu, yüzlerce müze ve müzayedeci,
galeri ve sanat eseri koleksiyoncusu ve bu iﬂle u¤raﬂan ticari ﬂirketler oldu¤u ve asl›nda müﬂteri potansiyelinin de az olmad›¤›n› görülmektedir.
Yine bu eserlerin çeﬂitli ülkelerde de¤iﬂik zamanlarda sergilenmesi amac›yla ortaya ç›kan taﬂ›ma
iﬂlemi de riskli görüldü¤ünden sigortalanmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Di¤er yandan bu eserlerinin de¤erlemesi için Londra piyasas› baﬂta olmak üzere
Amerika ve Bat› Avrupa ülkelerinde konu üzerinde
uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂi ve kuruluﬂlar mevcuttur. Ayr›ca firmalar ve kiﬂiler için önemli bir yat›r›m arac› olarak
görülen sanat eseri koleksiyonculu¤u ya da sanat
eseri sahipli¤i bu sigortalar›n geliﬂmesi aç›s›ndan
önemlidir.
Bu tür sigortalar›n ço¤unlukla Amerika ve Bat›
Avrupa’da uyguland›¤› görülmektedir. Avrupa’da
tarihi eserler ve sanat eserleri sigortas› pazar›nda sigorta ﬂirketlerinin say›s›n›n fazla olmad›¤›, brokerlerin say›s›n›n çok oldu¤u ve birkaç büyük sigorta ﬂirketinin (Axa ve Lloyd gibi) Londra piyasas›na hakim oldu¤u görülmektedir.
Türk sigorta sektöründe sanat eserlerinin ve tarihi eserlerin sigortalanmas› konusunda özellikle teminat verilecek sanat eseri ve tarihi eserlerin sigorta bedellerinin belirlenmesinin oldukça zor olmas›,
bu konuda uzman çok az kiﬂinin bulunmas› ve de¤erleme maliyetinin yüksek olmas› yan›nda hasar
neticesinde hasar bedellerinin çok yüksek olabilmesi gibi nedenlerden dolay› yok denecek kadar
az poliçe say›s› mevcuttur.
Ayr›ca Türk sigorta sektöründe bu sigortalar ile ilgili talepler neticesinde Fine Art Insurance kapsam›nda yurtd›ﬂ›ndan ihtiyari kapasite ve kotasyon
bulunmas› sonucunda teminatlar verilebilmektedir.
Aksi durumunda sigorta ﬂirketleri kendi ﬂartlar› dahilinde ve kendi kapasiteleri ile bu kapsamda ve büyüklükte teminat verememektedirler.
Fine Arts Insurance (Tarihi Eserler ve Sanat Eserle-
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ri Sigortas›) konusunda Avrupa sigorta piyasas› ve
Amerika sigorta piyasas› farkl›l›klar göstermektedir.
Avrupa sigorta piyasas› tarihi eserler ve sanat eserleri sigortas› konusunda büyük ölçüde Lloyd taraf›ndan belirlenen kapsam, teminatlar, istisnalar ve
hasar tespiti gibi kriterlerden etkilenmiﬂtir.
Avrupa’da tarihi eserler ve sanat eserleri sigortas› çeﬂitleme bak›m›ndan kurum ve kiﬂilere göre
s›n›flara ayr›lm›ﬂt›r. Teminat s›n›flar›na göre genel
ﬂartlar mevcuttur. Bunlar; bireysel koleksiyoncular, tarihi eser ve sanat eseri sat›c›lar›, tüzel kiﬂi koleksiyoncular, müzeler ve sanat galerileri olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
1) Özel Koleksiyoncular ve Ticari Koleksiyoncular ‹çin Sigorta ﬁartlar›
Kapsam
Poliçeye eklenmiﬂ envanter cetvelinde nitelikleri belirtilmiﬂ varl›klar›n, belirtilmiﬂ bir bölge veya karasular› içerisinde, belirlenmiﬂ zaman aral›¤›nda meydana gelebilecek fiziksel hasar›n› ve kay›plar›n› temin eder.
TEM‹NAT DIﬁINDA KALAN HALLER
A. Netice Zararlar›
a) Kurakl›k, do¤al yaﬂlanma, zamanla bozulma,
kusurlu mallar, pas ve çürüme, haﬂarat ve zararl›lar›n verdi¤i hasarlar, e¤ilme veya büzülme,
b) Tamir, restorasyon (yenileme), düzeltme veya
benzer iﬂlemler,
c) Rutubet, aﬂ›r› s›ca¤a ve ›ﬂ›¤a maruz kalma,
f›rt›na, don ve yanma sonucu oluﬂan zarar ve
kay›plar.
B. Gözetimsiz araçlar ve ehliyetli taﬂ›y›c›lar denetiminde olmadan yap›lan taﬂ›malar neticesinde
meydana gelen hasarlar.
C. Elektrik ve mekanik hata ve ar›zalar.
D. Poliçede belirtilmiﬂ muafiyetin alt›nda kalan
hasar ve kay›plar.
E. Savaﬂ, her türlü savaﬂ olaylar›, istila, yabanc›
düﬂman hareketleri, çarp›ﬂma (savaﬂ ilan edilmiﬂ
olsun olmas›n), iç savaﬂ, ihtilal, isyan, ayaklanma
ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler
nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
F. Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› ﬂeyler üzerinde yap›lacak tasarruflar sebebiyle meydana
gelen bütün zararlar.
G. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer

yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya
bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen
iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyo-aktivite bulaﬂmalar›n›n ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün zararlar.
Hasar tespiti
i) Sigortal› ve sigortac› taraflar›n üzerinde anlaﬂt›¤› her k›ymetin de¤erlerinin tek tek yer ald›¤› bir liste yap›l›r ve bu liste d›ﬂ›nda yer alan hiçbir k›ymet
teminat alt›na al›nmaz. Liste yap›lmaz ise sigorta
edilen mallar›n hasardan önceki piyasa de¤eri geçerli olur.
ii) K›smi Hasarlarda yenileme (restorasyon) veya
hasarlar›n giderilmesi için yap›lan ödemeler sigortal› mal›n toplam de¤erini aﬂ›yorsa sigorta bedeli
kadar ödeme yap›l›r.
iii) Sigortal› mal›n de¤er art›ﬂlar› sigorta bedelinin
%25’ine kadar 60 gün içerisinde sigortal›n›n bildirmesi durumunda ve prim fark› al›narak teminat alt›na al›n›r.
2) Tarihi Eser ve Sanat Eseri Sat›c›lar› ‹çin Sigorta
ﬁartlar›
Kapsam
Poliçeye eklenmiﬂ envanter cetvelinde nitelikleri
belirtilmiﬂ varl›klar›n belirtilmiﬂ bir bölge veya karasular› içerisinde, belirlenmiﬂ zaman aral›¤›nda meydana gelebilecek fiziksel hasarlar›n› ve kay›plar›n›
temin eder.
TEM‹NAT DIﬁINDA KALAN HALLER
A. Netice Zararlar›
a) Kurakl›k, do¤al yaﬂlanma, zamanla bozulma,
kusurlu mallar, pas ve çürüme, haﬂarat ve zararl›lar›n verdi¤i hasarlar, e¤ilme veya büzülme,
b) Tamir, restorasyon (yenileme), düzeltme veya benzer iﬂlemler,
c) Rutubet, aﬂ›r› s›ca¤a ve ›ﬂ›¤a maruz kalma,
f›rt›na, don ve yanma sonucu oluﬂan zarar ve kay›plar,
d) Ortaklar›n, yöneticilerin, çal›ﬂanlar›n veya ilgili di¤er ﬂah›slar›n hile, h›rs›zl›k ve kötü niyetli davran›ﬂlar› sonucu ortaya ç›kan zararlar.
B. Envanter say›m› sonucu ortaya ç›kan eksik
ve kay›plar.
C. Kay›tl› sigortal› mallar d›ﬂ›nda meydana gelen hasar ve kay›plar.
D. Sigortac›ya önceden belli bir biçimde bildi-

rilmemiﬂ ve sigortac› taraf›ndan kabul edilmemiﬂ
ticari fuarlardaki mallarda meydana gelen hasar ve kay›plar.
E. Gözetimsiz araçlar›n sebep oldu¤u hasar ve
kay›plar.
F. Elektrik ve mekanik hata ve ar›zalar.
G. Poliçede belirtilmiﬂ muafiyet alt›nda kalan hasar ve kay›plar.
H. Dolayl› zararlar veya çeﬂitleri.
I. Gizemli kaybolmalar ve aç›klanamayan hasarlar.
J. Savaﬂ, her türlü savaﬂ olaylar›, istila, yabanc›
düﬂman hareketleri, çarp›ﬂma (Savaﬂ ilan edilmiﬂ
olsun olmas›n), iç savaﬂ, ihtilal, isyan, ayaklanma ve
bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
K. Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› ﬂeyler üzerinde yap›lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
L. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyo-aktivite bulaﬂmalar›n›n ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün zararlar.
Hasar tespiti
i) Sigortalanacak k›ymetlerin çeﬂitleri ve de¤erlerinin yer ald›¤› bir liste yap›l›r.
ii) Sat›lm›ﬂ fakat henüz al›c›s›na teslim edilmemiﬂ
ﬂeylerin sat›ﬂ fiyat› üzerinden belirlenen sigorta bedeli esas al›n›r.
iii) K›smi hasarlarda yenileme (restorasyon) veya
hasarlar›n giderilmesi için yap›lan ödemeler sigortal› mal›n toplam de¤erini aﬂ›yorsa sigorta bedeli
kadar ödeme yap›l›r.
3)Müzeler ve Sanat Galerileri için Sigorta ﬁartlar›
Kapsam
Poliçeye eklenmiﬂ envanter cetvelinde nitelikleri
belirtilmiﬂ varl›klar›n, belirtilmiﬂ bir bölge veya karasular› içerisinde, belirlenmiﬂ zaman aral›¤›nda meydana gelebilecek fiziksel hasar›n› ve kay›plar›n› temin eder.
Sigortalanacak yerdeki tüm risklere karﬂ› (elektronik eﬂyalar, video ekipmanlar› ve di¤er materyaller
dahil) koruma sa¤lar. Ek teminatlarla ise herhangi
bir yolla dünyan›n herhangi bir yerindeki transit geçiﬂlerde, tan›mlanmam›ﬂ bir bölge ve dünyan›n
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herhangi bir yerinde en fazla 90 günlük zaman dilimi içinde ve sergileme amac›yla d›ﬂar›dan gelen
risklere karﬂ› teminat sa¤lan›r.
TEM‹NAT DIﬁINDA KALAN HALLER
A. Netice Zararlar›
a) Do¤al yaﬂlanma, zamanla bozulma, pas
ve paslanma, renk solmalar›, aﬂ›nma y›pranma
ve çürüme,
b) Tamir, restorasyon (yenileme), düzeltme veya
benzer iﬂlemler,
c) Rutubet, aﬂ›r› s›ca¤a ve ›ﬂ›¤a maruz kalma sonucu oluﬂan zarar ve kay›plar,
d) Ortaklar›n, yöneticilerin, çal›ﬂanlar›n veya ilgili
di¤er ﬂah›slar›n hile, h›rs›zl›k ve kötü niyetli davran›ﬂlar› sonucu ortaya ç›kan zararlar.
B. Poliçede belirtilmedikçe elektrik, elektronik ve
mekanik bozukluklar sonucu meydana gelen hasar ve kay›plar.
C. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer
yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya
bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen
iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyo-aktivite bulaﬂmalar›n›n sebep oldu¤u bütün zararlar.
D. Dolayl› zararlar veya herhangi bir çeﬂidi.
E. Savaﬂ, her türlü savaﬂ olaylar›, istila, yabanc›
düﬂman hareketleri, çarp›ﬂma (Savaﬂ ilan edilmiﬂ
olsun olmas›n), iç savaﬂ, ihtilal, isyan, ayaklanma
ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler
nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
F. Her bir hasar £250’a kadar teminat d›ﬂ›ndad›r.
G. Terörden kaynaklanan zararlar.
Hasar tespiti
i) Sigortalan mal, sigortal›n›n kendi öz mal› ise envanter kay›tlar›ndaki de¤eri,
ii) Mal emanet olarak b›rak›lm›ﬂ ise konsinye mal
de¤eri,
iii)Yeniden yap›labilecek bir k›ymet ise fabrikasyon de¤eri,
iv) Sat›lm›ﬂ ancak hala sigortal›n›n uhdesinde
bulunan mallar›n sat›ﬂ de¤eri,
v) Taﬂ›nan bir mal ise yukar›daki de¤erlemelere ek olarak navlun ve di¤er masraflar›n toplam
de¤eri,
vi) Kitaplar için ikame de¤eri esas al›n›r.
Ayr›ca galeriler için;
i) Sat›lmak üzere kendilerine b›rak›lm›ﬂ mallarda
sat›ﬂ fiyat›ndan %20 eksi¤ini geçmemek koﬂuluyla
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maliyet de¤erinin %30 fazlas› veya sat›ﬂ fiyat›n›n
%20 eksi¤inden daha büyük olan de¤er,
ii) Galerilerin sat›ﬂ amac›yla ellerinde bulundurduklar› mallar için mal sahibi ile anlaﬂ›lan de¤erden veya yap›m de¤erinden daha az olmamak
koﬂulu ile konsinye mal de¤erinin %10 üzerindeki
de¤eri al›n›r.
Tarihi eserler ve sanat eserlerinin sigortalanmas›
ile ilgili olarak Amerika Birleﬂik Devletlerinde özel sigorta uygulamalar› ile birlikte Avrupa’dan farkl›
olarak eyaletlerin mevzuatlar› çerçevesinde tarihi
eserler ve sanat eserlerinin sigortalanmas› için kendi oluﬂturduklar› bir fon ya da özel sigortalardan
sa¤lad›klar› sigorta teminatlar›ndan faydalan›larak
oluﬂturulan bir sistem mevcuttur. Bu sistem içerisinde yenileme, çal›nma, hasara u¤rama veya tahribata u¤rama sonucu oluﬂan hasarlar için koruma
sa¤lanmaktad›r. Buradaki amaç eyalet s›n›rlar› içerisinde kamuya ait tarihi eserler ve sanat eserlerinin
kaza sonucu meydana gelecek kay›plar›n›n karﬂ›lanmas›d›r, tamir ve bak›m giderleri teminata dahil
edilmemektedir.
Bu sistemi detayl› olarak aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda inceleyebiliriz.
S‹GORTA SÖZLEﬁMES‹
Sözleﬂmede teminatlar, ﬂartlar ve istisnalar yer almaktad›r. Teminat verilen tüm de¤erler sözleﬂmede belirlenir; bunlar; tablolar, gravürler, çizimler, foto¤raflar, çiniler, seramikler, heykeller, çömlekler,
porselenler, nadir kitaplar, sikkeler, el yazmalar›, hal› ve kilimler, goblenler (resim dokumal› duvar örtüsü) di¤er tarihi eserler ve sanat eserleridir.
TEM‹NAT VER‹LECEK ESERLER VE DE⁄ERLER‹
a) Eyaletin sahip oldu¤u eserler,
b) Eyaletin hediye olarak ald›¤› veya sat›lmak
üzere eyalette bekleyen eserler,
c) Eyalet taraf›ndan al›nm›ﬂ ancak henüz eyalete intikal etmemiﬂ eserler,
d) Eyalete ait di¤er tarihi eserler ve sanat
eserleri.
TEM‹NAT TÜRLER‹
a) Dünya çap›nda koruma; dünyan›n herhangi
bir yerinde eyalete ait eserlerin bulundu¤u yerde
veya bunlar›n taﬂ›nmas› s›ras›nda oluﬂan hasarlar
teminat alt›na al›nmaktad›r.
b) Hasara karﬂ› sigortalama; D›ﬂardan gelen et-

kiler sonucu oluﬂan her türlü fiziksel hasar ve kay›plar teminat alt›na al›nmaktad›r.
c) Yasal sorumluluk; Eyaletin yasal sorumlulu¤u ve emaneti alt›nda bulunan tarihi eserler ve
sanat eserleri teminat alt›na al›nmaktad›r. Tüm
eserler için tek bir sigorta bedeli üzerinden sigorta yap›lmakta, k›smi hasarlar›n ödenmesi ile
birlikte meydana gelen hasarlar toplam› sigorta
bedelini aﬂamamaktad›r.
TEM‹NAT DIﬁINDA KALAN HALLER
a) Aﬂ›nma y›pranma, eskime, çürüme, her türlü
haﬂarat ve zararl›lar›n verdi¤i hasarlar,
b) Güve ve kemirgenlerin verdi¤i zararlar,
c) Her türlü tamir, yenileme ve düzeltmeler,
d) Savaﬂ riski
- Savaﬂ her türlü savaﬂ olaylar› istila, yabanc› düﬂman hareketleri çarp›ﬂma,
- ‹ç savaﬂ, ihtilal, isyan ayaklanma ve bunlar› gerektirdi¤i askeri ve inzibati hareketler sonucu oluﬂan
hasarlar,
e) Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› eserler üzerinde yap›lacak tasarruflar sebebiyle meydana
gelen zararlar.
f) Herhangi bir nükleer yak›ttan ve nükleer yak›t›n yanmas› sonucu oluﬂan nükleer art›klardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen
iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyo-aktivite bu-

laﬂmalar›n›n ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u zararlar,
g) Posta gönderileri ve taahhütlü postalar teminat d›ﬂ›ndad›r.
Hasar Tespiti
a) Eyaletin sahip oldu¤u tarihi eserler ve sanat
eserlerinin o günkü piyasa rayici üzerinden,
b) Eyalet taraf›ndan elde edilmiﬂ veya hediye
olarak al›nm›ﬂ eselerin cari piyasa rayici üzerinden
tespit edilir
c) Eyalet emanetinde bulunan veya sat›lm›ﬂ
olup eyaletin elinde bekleyen eserlerin de¤eri piyasa rayicinin üzerinde olamaz
Hasar Beyan›
Eyalet taraf›ndan 90 gün içinde bildirilir.
Limitler
Sözleﬂmede oluﬂturulan fonun korunabilmesi için
ya da sigorta ﬂirketinin kendini koruyabilmesi aç›s›nda çeﬂitli limitler belirlenebilir. Örne¤in, Montana
eyaletinde aﬂa¤›daki gibi bir limit tablosu yer almaktad›r.
i) S›n›rlar› belirlenmiﬂ bir bölgede toplam 80 Milyon USD üst limit,
ii) S›n›rlar› belirlenmemiﬂ herhangi bir yerde toplam 20 milyon USD üst limit
iii) Nakiller ve taﬂ›mlar için toplam 20 milyon
USD üst limit,
iv) Tüm iﬂlemler için toplam limit 80 Milyon
USD’yi aﬂamaz.
Muafiyetler
Eyaletin oluﬂturdu¤u fonun veya sigorta ﬂirketinin, üzerinde anlaﬂ›lm›ﬂ bir muafiyet uygulamas›
vard›r.
Sonuç olarak büyük maddi de¤ere sahip sanat
eserleri ile ülkelerin ve toplumlar›n geçmiﬂ yaﬂamlar›ndan kesitler sunan tarihi eserlerin sigortalanmas›
hemen hemen tüm ülkelerde tart›ﬂ›lan ve gündemde olan bir konudur. Ülkemizde de son dönemlerde müze ve sanat galerisi say›s›n›n artmas›
ve sanat eserlerine olan talepte görülen art›ﬂ önümüzdeki günlerde bu sigortaya olan talebin artaca¤›n› göstermektedir. ■
Kaynakça
Steve Yahn, Modern Masters Fine Art Risk, Kas›m 2004.
Angel, Fine Arts Wordings (www.anglefineart.com) 2007
FineArt Insurance Prog., Department of Admninstration State
of Montana, (www.doa.mt.gov) 2006 www.axa-art.co.uk
www.fineartins›rance.com
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GARANT‹ S‹GORTA HESABI’NDAN

Di¤er branﬂlar›n
zararlar› kim taraf›ndan,
nas›l karﬂ›lanacak?
Kadir KÜÇÜK
Garanti Sigorta Hesab› Müdürü
arayollar› Trafik Kanunu’nun 108/c maddesi gere¤i zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortas› yapan sigortac›n›n mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branﬂlarda
ruhsatlar›n›n iptal edilmesi ya da iflas› halinde sigorta ﬂirketinin ödemekle yükümlü oldu¤u maddi ve bedensel zararlar bilindi¤i gibi Garanti Sigortas› Hesab› taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Bu konumda olan sigorta ﬂirketlerinin zorunlu
mali sorumluluk sigortas› (trafik) d›ﬂ›nda kasko,
yang›n, nakliyat, h›rs›zl›k, ‹.M.M. gibi (Di¤er
Branﬂlarda) ödemekle yükümlü oldu¤u zararlar
kim taraf›ndan ve nas›l karﬂ›lanacakt›r sorusunu
akla getirmektedir.

K

MAL‹ BÜNYE ZAAF‹YET‹
Sigorta ﬂirketleri faal dönemlerinde, ileride do¤abilecek mali bünye zafiyeti nedeniyle hasar
ödeyemez duruma gelmeleri halinde, ödemekle yükümlü olduklar› tüm hasarlar› karﬂ›lamak
üzere Sigorta Murakabe Kanunu’nun 12. maddesi gere¤i sigorta primleri ile orant›l› olarak teminat ay›rmak zorundad›rlar.
Bu teminatlar her y›l ﬁubat ay›nda yenilenmek
üzere Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü nezdinde bloke edilmektedir. Kanunda
teminat olarak gösterilecek k›ymetler ve bu teminatlar›n tesis edilme ﬂekilleri aç›klanm›ﬂt›r.
Ayr›lan teminatlar çerçevesinde ödenmesi
gereken tazminatlar, ayr›lan teminat›n miktar›na göre k›smen veya tamamen teminat alt›na
al›nm›ﬂ olur.
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‹FLAS ETM‹ﬁ ﬁ‹RKETLER
Bu maddenin uygulamas› ile ilgili olarak Hazine Müsteﬂarl›¤›nca 23.11.2003 tarihinde ç›kar›lan “Sigorta ﬁirketlerinin Gayrimenkul Teminatlar›na ‹liﬂkin ‹potek ‹ﬂlemleri ‹le Faaliyetlerine Son
Verilmesi ve Tasfiye ‹ﬂlemlerinin Yürütülmesi S›ras›nda Teminatlar›n Sigortal› Alacaklar›na Tahsis
Edilmesine ‹liﬂkin” 9 Nolu Tebli¤ yay›mlanarak
yürürlü¤e girmiﬂtir.
Tebli¤’in 4 üncü maddesinin 1 inci f›kras›n›n 3
üncü bendine göre Garanti Sigortas› Hesab›
kapsam› d›ﬂ›nda kalan di¤er branﬂlardaki hasar
alacaklar› için Hazine Müsteﬂarl›¤›n›n belirleyece¤i adrese baﬂvurulaca¤› aç›klanm›ﬂt›r.
Tebli¤’in uygulamas›na iliﬂkin olarak, iflas etmiﬂ olan Emek Sigorta A.ﬁ., Akdeniz Sigorta A.ﬁ.,
Üniversal Sigorta A.ﬁ. ve Kapital Sigorta A.ﬁ olmak üzere toplam dört sigorta ﬂirketi ile ilgili hasar tazminatlar›n›n ödenmesi görevi Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i’ne verilmiﬂtir.
Tasfiye halinde bulunan EGS Sigorta A.ﬁ. ve
GIC Dünya Sigorta A.ﬁ.’ ne ait hasar tazminat
ödenmeleri ise, bu ﬂirketler için kurulmuﬂ olan
Tasfiye Masalar› taraf›ndan yap›lmaktad›r.
D‹⁄ER BRANﬁLAR HASAR TAZM‹NATI
Yap›lan baﬂvurular, 9 Nolu Tebli¤ çerçevesinde de¤erlendirmekte ve ödenmesi uygun bulunan tazminat bedelleri için Hazine Müsteﬂarl›¤›
Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nden talepte bulunulmaktad›r.
Talep edilen tazminat Müsteﬂarl›kça da uygun
bulunmas› halinde, söz konusu tazminat bedeli
teminatlardan serbest b›rak›lmak suretiyle alacakl›ya ödenmektedir.
Di¤er branﬂlardaki hasar tazminatlar› için Birlik

nezdinde ödemeler 2003 y›l›nda beri devam etmektedir. ‹ﬂlemleri devam eden dört ﬂirket ile ilgili
yap›lan baﬂvurular sonucunda ödenmesi uygun
bulunan dosyalar›n tamam›na ilk etapta anapara ödemeleri yap›lm›ﬂt›r.
Bundan sonraki aﬂamada, kalan teminatlar›n
durumuna göre, karﬂ›larsa tamam›, karﬂ›lamaz
AKDEN‹Z S‹GORTA

ﬁ‹RKET MUALLAK

BRANﬁ
KASKO
Y.M.M.
YANGIN
NAKL‹YAT (TEKNE)
NAKL‹YAT (EMTEA)
MÜHEND‹SL‹K
D‹⁄ER KAZA
TOPLAM

ADET
1.523
206
106
2
6
19
58
1.920

EMEK S‹GORTA
BRANﬁ
KASKO
Y.M.M.
YANGIN
NAKL‹YAT (TEKNE)
NAKL‹YAT (EMTEA)
MÜHEND‹SL‹K
D‹⁄ER KAZA
BANK. BLANDED
TOPLAM

ﬁ‹RKET MUALLAK
ADET
TUTAR
1.737 1.427.947
26
12.915
279
410.165
33 1.145.293
47
220.681
53
253.524
1
744.875
2.176 4.215.400

KAP‹TAL S‹GORTA

ﬁ‹RKET MUALLAK

BRANﬁ
KASKO
Y.M.M.
YANGIN
NAKL‹YAT (TEKNE)
NAKL‹YAT (EMTEA)
MÜHEND‹SL‹K
D‹⁄ER KAZA
TOPLAM

ADET
118
26
12
2
8
166

TUTAR
1.216.365
88.808
191.583
969
10.132
17.197
228.377
1.753.431

TUTAR
174.352
31.00
77.139
58.380
1.301.802
1.642.673

ÜN‹VERSAL S‹GORTA

ﬁ‹RKET MUALLAK

BRANﬁ
KASKO
Y.M.M.
YANGIN
NAKL‹YAT (TEKNE)
NAKL‹YAT (EMTEA)
MÜHEND‹SL‹K
D‹⁄ER KAZA
TOPLAM

ADET
498
63
118
3
1
19
702

TUTAR
217.409
14.731
69.900
2.683
1.653
27.699
334.075

ise oransal olarak hüküm alt›na al›nm›ﬂ faiz ve
yarg›lama giderlerinin ödemeleri yap›lacak ve
teminattan ödeme iﬂlemlerine son verilecektir.
Birlik nezdinde ödeme iﬂlemleri devam eden
dört ﬂirkete ait di¤er branﬂlardaki muallak
hasarlar ve bu hasarlar için yap›lan ödemelerin
31 May›s 2007 tarihi itibariyle durumlar› ﬂöyledir:

YAPILAN BAﬁVURULAR

RED

SONUÇSUZ

TUTAR
647.946
38.046
113.626
14.896
147.166
391.040
1.352.720

ADET
85
8
2
1
96

ADET
102
3
2
2
109

YAPILAN BAﬁVURULAR
ADET
TUTAR
431
903.419
54
73.104
40
382.527
14
1.231.216
8
106.892
26
228.657
1
1.120.433
574
4.046.248

ÖDENEN
ADET
TUTAR
300
607.499
45
61.902
34
235.356
8
609.205
5
73.978
11
64.815
1
744.875
404 2.397.630

RED
ADET
15
4
2
3
2
6
32

SONUÇSUZ
ADET
17
5
3
5
30

YAPILAN BAﬁVURULAR

ÖDENEN

RED

SONUÇSUZ

ADET
3
1
4

ADET
1
1

RED

SONUÇSUZ

ADET
7
3
10

ADET
8
26
35

ADET
521
62
25
1
2
52
663

ADET
18
5
3
1
27

TUTAR
1.084.765
82.084
148.935
14.896
425.022
469.479
2.225.181

TUTAR
158.685
4.763
24.142
3.000
190.590

YAPILAN BAﬁVURULAR
ADET
107
44
8
1
6
166

TUTAR
281.622
51.256
229.214
3.303
19.779
585.174

ÖDENEN
ADET
334
51
21
1
2
48
457

ADET
13
4
2
1
20

TUTAR
107.439
3.421
21.166
1.500
133.526

ÖDENEN
ADET
79
18
5
5
107

TUTAR
198.604
8.216
43.118
14.820
264.758
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2007 Nisan itibariyle
3.3 milyon adet
poliçe düzenlendi
Mehmet ÜST
TRAMER Müdürü
SEKTÖR ÜRET‹M VER‹LER‹
Yenileme dönemlerinde sektörden ve sigortal›lardan gelen talepler do¤rultusunda geçmiﬂ
dönemden Tramer veri taban›na aktar›lamayan
bir k›s›m kay›tlar›n oldu¤u tespit edilerek sektör ﬂirketleri ile geçmiﬂe yönelik tekrar veri mutabakat› yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar neticesinde, Merkezimiz veri taban›nda toplanan Trafik
Sigortas› poliçe bilgilerine ba¤l› olarak, sektör genelinde 2006 y›l›nda 9.839.068 adet poliçe tanzim edilmiﬂ ve sektör 1.264.434 bin YTL prim geliri
elde etmiﬂtir.
2005 y›l›nda ise 8.998.046 adet poliçenin tanzim edilerek 1.096.800 bin YTL prim geliri elde
edildi¤i görülmektedir. Sektör genelinde geçen
y›la göre poliçe adedinde % 9,35 prim üretimin-

2007 verileri
incelendi¤inde, Nisan
sonu itibariyle 3.312.761
adet poliçe tanzim
edilmiﬂ ve 451.461
bin YTL prim geliri
elde edilmiﬂtir.
de ise % 15,28 oran›nda art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r.
2007 verileri incelendi¤inde, Nisan sonu itibariyle
3.312.761 adet poliçenin tanzim edildi¤i ve 451.461
bin YTL prim geliri elde edildi¤i görülmüﬂtür. Geçen
y›l›n ayn› döneminde ise 3.197.802 adet poliçenin
tanzim edilerek 418.204 bin YTL prim geliri elde edildi¤i görülmektedir. Sektör genelinde geçen y›la
göre poliçe adedinde %3,59 prim üretiminde ise
%7,95 oran›nda art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r.

2006- 2007 Y›l› Tarife Basama¤› Baz›nda Trafik Sigortas› Poliçe
Adetleri ve Prim Üretimi Fark› (Ocak-Nisan Kümülatif) –Bin YTL
Tablo1:
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TRAMER’ in faaliyete baﬂlamas›yla, tarife ve talimatlar›n uygulanmas›nda sa¤lanan etkin denetim sonucunda, poliçe basamaklar›n›n da¤›l›m›nda temel de¤iﬂikliklerin ortaya ç›kmas›na neden

olmuﬂtur. Tarife basamaklar› baz›nda poliçe oranlar›n›n y›llar itibariyle de¤iﬂimi incelendi¤inde
(Bknz.Grafik 1) do¤ru tarifeden poliçe üretimindeki geliﬂmenin devam etti¤i gözlemlenmektedir.

Grafik 1: Tarife Basamaklar› Baz›nda Poliçe Adetleri Da¤›l›m›

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle trafik sigortalar›nda sigortas›zl›k oran› (traktör ve motosiklet
dahil) %31,08 iken, y›llar itibariyle azalarak 2007
y›l› ﬁubat sonu itibariyle %23,75’e gerilemiﬂ, sigortal›l›k oran› %7.33 oran›nda yükselmiﬂtir. Tes-

(2003-2006)

cilli araç say›s›n›n 500.000’ in üzerinde oldu¤u illerdeki sigortas›zl›k oranlar› de¤erlendirildi¤inde
ise, bu illerde (Antalya ili d›ﬂ›nda) sigortas›zl›k
oranlar›n›n sektör genel ortalamas›n›n alt›nda
oldu¤u görülmektedir.

Araç Adedi 500.000 Üzerinde Olan ‹llerdeki
Sigortas›zl›k Oran› (ﬁubat 2007)

Tablo 2:

1

Poliçe
Yürürlükteki
Araç
Sigortas›zl›k
‹l Ad›
Adedi
Poliçe Adedi
Adedi
Oran› (%)
Antalya ..........................................63.768 .......................401.401 ...............565.527........................29,02
‹zmir ............................................110.060 .......................636.063 ...............819.294........................22,36
Ankara.........................................156.860 .......................960.083 ............1.094.069........................12,25
‹stanbul........................................382.261 ....................2.199.180 ............2.453.269........................10,36
Sektör Genel Toplam›................1.584.051 ....................9.407.754 ..........12.337.387........................23,75

SEKTÖR HASAR VER‹LER‹
Trafik Sigortas›nda sektör genelinde UWY
baz›nda, 2003 y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçelerden
470.937 bin YTL prim üretimi elde edilmiﬂ ve ilgili poliçeler için 2007 y›l› May›s ay› itibariyle toplam 423.192 bin YTL tazminat ödemesi yap›lm›ﬂ, H/P oran› %89,86 olarak gerçekleﬂmiﬂ-

tir.2004 y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçeler de¤erlendirildi¤inde ise; 803.629 bin YTL prim üretimine
karﬂ›l›k 2007 y›l› May›s ay› itibariyle toplam
636.110 bin YTL tazminat ödemesi yap›lm›ﬂ ve
H/P oran› %79,15 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.2005 y›l› baﬂlang›ç tarihli poliçelerde H/P oranlar›
%80,77 ve 2006 y›l›nda %56,52’dir.

1
Poliçe Adedi: ﬁubat sonu itibariyle toplam poliçe adedini ifade etmektedir. (Mart ve Nisan aylar›na ait araç adetlerinin TÜ‹K taraf›ndan henüz yay›nlanmam›ﬂ olmas›
nedeniyle, poliçe adedi de ﬁubat sonu itibariyle al›nm›ﬂt›r.)
Yürürlükteki Poliçe Adedi: 28 ﬁubat 2007 tarihi itibariyle yürürlükte olan poliçeleri ifade etmektedir.
Araç Adedi: TU‹K taraf›ndan yay›nlanan ﬁubat 2007 araç verisidir.
Sigortas›zl›k Oran›: ((Araç Adedi-Yürürlükteki Poliçe Adedi)/Araç Adedi)*100 olarak bulunmaktad›r.
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Trafik Sigortas› Y›llar Baz›nda Poliçe Üretimi ve Ödenen Birikimli
Hasar Tazminat Tutar› Da¤›l›m› - Bin YTL (Poliçe Y›l›-UWY Baz›nda)2

Tablo 4:

TRAMER’DEK‹
GEL‹ﬁMELER

Trafik sigortas› serbest tarife sistemi
ile ilgili çal›ﬂmalar
Serbest tarife sistemi ile ilgili olarak, Kaza Sigortalar›
‹nceleme ve Araﬂt›rma Komitesi ile birlikte yürütülen
çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂ ve “Rehber Tarife”
çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›, Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n
görüﬂlerine sunulmuﬂtur. Serbest tarife sistemine
yönelik yaz›l›m modeli oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar›na
ise devam edilmektedir.

2006 y›l› mutabakat çal›ﬂmalar›
tamamland›
Merkezimize transfer edilen Trafik Sigortas›, Kasko
Sigortas› ve Taﬂ›mac›l›k Sigortas› ürünleriyle ilgili
olarak ﬁubat ay› içinde sektör genelinde
mutabakat çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂ ve May›s ay›
sonu itibariyle çal›ﬂmalar tamamlanacakt›r.
Mutabakat sonras›nda geçmiﬂ y›llara iliﬂkin veri
transferi yap›lmas›na olanak tan›nmayacakt›r.

Yeﬂil Kart Sigortas› ile ilgili analiz
çal›ﬂmalar›na baﬂland›
11 Nisan 2007 tarihinde yürürlü¤e giren yeni “Trafik
Sigortalar› Bilgi Merkezi Yönetmeli¤i” gere¤i,
Merkezimiz bünyesinde takip edilmesi öngörülen
“Yeﬂil Kart Sigortas›” ile ilgili analiz çal›ﬂmalar›na
baﬂlanm›ﬂ olup, 2007 y›l› içerisinde hizmet
sunumuna geçilmesi planlanmaktad›r.
Poliçe y›l› (UWY) 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.

2

60

2006 y›l›na iliﬂkin sektör bilgilendirme
CD’si oluﬂturuldu
Trafik Sigortalar› Bilgi Merkezi-TRAMER' e transfer edilen
Trafik, Kasko ve Karayolu Yolcu Taﬂ›mac›l›k Sigortalar› poliçe
ve hasar verilerine ba¤l› olarak, sigorta ﬂirketlerine özel ve
sektör geneli ile ilgili temel istatistiklerin yer ald›¤›, “TRAMER
‹statistik-CD3” haz›rlanm›ﬂ ve sektör yetkilileriyle paylaﬂ›lm›ﬂt›r.

‹ﬂ Zekas› Uygulamas› (BI) kapsam›nda
ikinci faz çal›ﬂmalar› tamamland›
‹ﬂ zekas› (BI) uygulamas› raporlama arac› ile ilgili olarak
Ocak ay›nda ikinci faz çal›ﬂmas› olan “Verilerin
Modellenmesi’ne baﬂlanm›ﬂt›r. Önümüzdeki dönemlerde
web üzerinden çeﬂitli etkileﬂimli istatistikler üyelerimizin
hizmetine aç›lacakt›r.

Kara Ulaﬂt›rmas› Genel Müdürlü¤ü ile
veri entegrasyonu konusunda
toplant› yap›ld›
Kara Ulaﬂt›rmas› Genel Müdürlü¤ü ile Merkezimiz aras›nda
veri entegrasyonun sa¤lanmas› amac›yla Mart ay›nda
Ankara’da bir toplant› yap›lm›ﬂ ve Merkezimiz taraf›ndan
gerekli analiz çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirilerek “Kara Taﬂ›mac›l›¤›
Otomasyon Sistemi”nden sorgulanmak
istenen bilgiler belirlenerek Kara Ulaﬂt›rmas› Genel
Müdürlü¤ü yetkilileri ile paylaﬂ›lm›ﬂt›r.

Kasko sigortas›nda T.C. kimlik no
parametresiyle çoklu sorgulama
yap›labilmesine olanak tan›nd›
02.10.2006 tarihi itibariyle;
- Plaka No
- Plaka No+T.C. Kimlik No
-Plaka No+Vergi Kimlik No
Parametreleri ile URL üzerinden çoklu kay›t sorgulama
yap›larak poliçe bilgilerine eriﬂim olana¤› bulunmaktad›r.
Sektörden gelen yo¤un istek üzerine, bu URL yap›s› revize
edilmiﬂ ve yukar›daki parametrelere ek olarak sadece özel
kiﬂilere ait T.C. Kimlik No ile sorgulama yaparak birden fazla
poliçe bilgisine eriﬂim olana¤› tan›nm›ﬂ olup, Nisan ay›nda
ilgili URL kullan›ma aç›lm›ﬂt›r.
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DASK tan›t›m toplant›lar›
‹smet GÜNGÖR
DASK Genel Koordinatörü
ilindi¤i üzere, Türkiye bir deprem ülkesidir. Ülkemizin co¤rafyas›n›n %96’s›n›
ve nüfusunun %98’inin farkl› derecelerde
deprem tehlikesi alt›nda oldu¤u düﬂünüldü¤ünde; deprem konusunda ve özellikle depremin oluﬂturdu¤u hasarlar›n karﬂ›lanmas›
hususunda toplumumuzun bilinçlendirilmesinin sosyal bir sorumluluk olarak de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizin içinde bulundu¤u en önemli
do¤al afet tehlikesi olan depremin konutlara verece¤i hasarlar› tazmin etmek amac›yla kurulan DASK 2006 y›l› sonunda 2,6 Milyon
poliçe adedine ulaﬂm›ﬂt›r. Kurum olarak
amac›m›z poliçe adetlerini h›zla art›r›larak
daha fazla say›da vatandaﬂ›m›z›n depreme
karﬂ› sigorta korumas› almas›n› temin
etmektir.
Her konutun Zorunlu Deprem Sigortas› po-

B
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liçesine sahip olmas› sosyal sorumluluk görevi olarak alg›lanmal› ve bunun tüm sigorta
ﬂirketlerinin, sigorta arac›lar›n›n, vatandaﬂa
hizmet veren kamu kurumlar›n›n ve yerel yönetimlerin iﬂbirli¤i içerisinde olmas› ile gerçekleﬂece¤inin bilinmesi çok önemlidir.
Bu çerçevede DASK taraf›ndan Türkiye
genelinde belirli illerde ve çevre illeri de kapsayacak ﬂekilde Sigorta Acenteleri ve Banka
ﬁubelerinin de kat›l›m›n›n sa¤lanaca¤› toplant›lar düzenlenmektedir.
■ ‹lk toplant› 25 Nisan 2007 tarihinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odas›'nda yap›lm›ﬂt›r. Toplant› Kütahya, Afyon, Uﬂak ve Bilecik illerinden Acentelerin ve Banka ﬁubelerinin
kat›l›m› ile gerçekleﬂmiﬂtir. Kurum taraf›ndan
yap›lan sunumun ard›ndan kat›l›mc›lar›n
öneri ve görüﬂleri dinlenerek interaktif bir
toplant› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
■ ‹kinci toplant› 10 May›s 2007 tarihinde
Malatya Ticaret ve Sanayi Odas›'nda Malatya, Ad›yaman, Bingöl, Elaz›¤ ve Tunceli illerinin, üçüncü toplant› 16 May›s 2007 tarihinde

Adana Ticaret ve Sanayi Odas›'nda Adana,
Gaziantep ve Osmaniye illerinden Acentelerin ve Banka ﬁubelerinin kat›l›m› ile gerçekleﬂmiﬂtir. Yap›lan toplant›lara DASK yetkilileri ile
birlikte Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan da kat›l›m
sa¤lanm›ﬂt›r.
■ Toplant› çal›ﬂmalar› kapsam›nda ziyaret
edilen illerde, Valilik Makam› ile görüﬂülmüﬂ
ve Zorunlu Deprem Sigortas› bilincinin art›r›lmas› konusunda Kamu Personelinin deste¤inin önemi belirtilmiﬂtir. Valilik kapsam›nda yap›lacak toplant›lara dahil olup bilgilendirme
yapmak istedi¤imiz anlat›lm›ﬂt›r. Yap›lan

olumlu geri bildirimler ile birlikte il baz›nda ayr›nt›l› tan›t›m çal›ﬂmalar› yap›lmas›na karar
verilmiﬂtir.
■ Bu kapsamda yap›lacak toplant›lar aﬂa¤›da belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleﬂtirilmeye devam edecektir.
● 07 Haziran Perﬂembe günü Samsun Ticaret Odas›,
● 15 Haziran’da Kayseri Ticaret Odas›,
● 22 Haziran Bal›kesir Ticaret Odas›’nda
yap›lacak toplant›lar,
çevre illerden Acente ve Banka ﬁubelerinin kat›l›m› ile gerçekleﬂecektir.
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Afet Acil Eylem Plan› yürürlü¤e girdi
Do¤al Afet Sigortalar› Kurumu Afet Acil Eylem Plan› 06 Mart 2007 tarihinde yap›lan DASK
Yönetim Kurulu Toplant›s› sonras›nda onaylanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Plan›n yürütülmesi
DASK Kurum ‹darecisi Garanti Sigorta taraf›ndan sa¤lanacakt›r.
Plan, DASK ve iliﬂkide oldu¤u birim ve kurumlar›n afet öncesi, afet an› ve sonras› acil yard›m ve müdahale hizmetlerini ve faaliyetlerini,

iﬂbirli¤ini, koordinasyonu ve karﬂ›l›kl› yard›mlaﬂma esaslar›n› kapsamaktad›r.
JICA raporuna göre olas› en iyi ve en kötü
senaryo düﬂünülerek hasar görece¤i düﬂünülen sigortal› konut say›lar› üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ,
Olay Komuta Sistemi’nde yer alacak 40 kiﬂilik
kaynakla hasar dosya adetleri ve operasyon
süreçleri üzerinde tahminler üzerinden senaryolar›m›z oluﬂturulmuﬂtur.

Hakkari depremi hasar adetleri
May›s ay›nda Hakkari’de yaﬂanan ve büyüklü¤ü 3.9 olan depremde maddi hasarlar meydana gelmiﬂtir. Kurumumuza Hakkari ve çevresindeki illerden gelen ihbarlar sonucu toplam
435 adet hasar dosyas› aç›lm›ﬂt›r.

TOPLAM
KONUT

S‹GORTALI
KONUT

S‹GORTALILIK
ORANI%

GAZ‹ANTEP

223.694

19.050

8,52

D‹YARBAKIR

160.281

12.771

7,97

ﬁANLIURFA

126.916

9.517

7,50

ADIYAMAN

60.552

5.210

8,60

K‹L‹S

16.318

936

5,74

MARD‹N

70.134

2.578

3,68

S‹‹RT

24.195

1.884

7,79

HAKKAR‹

16.314

1.253

7,68

BATMAN

44.462

3.154

7,09

742.865

56.353

7,59

‹LLER

GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹

64

Hakkari depreminden önce ildeki poliçe say›s› 1.221 adetken depremden sonra 1.253 adete
yükselmiﬂtir. Deprem riskinin yüksek oldu¤u bu ilde bulunan 16.314 konuttan sadece 1.253 konut
için Zorunlu Deprem Sigortas› düzenlenmiﬂtir.

Zorunlu Deprem Sigortas› Y›llar Baz›nda
Poliçe Adetleri (000 Adet)

% 19.6

% 27.8

2.551.367

% 19.2
% 20.4
% 12.2
% 12.5

12.988.663

Türkiye Geneli

2.227.056

4.143.474

Marmara

S‹GORTALI KONUT ADED‹

‹ç Anadolu

1.282.097

Karadeniz

G.Do¤u Anadolu

2.318.262

Ege

611.788

D. Anadolu

1.663.126

Akdeniz

S‹GORTACILIK ORANLARI

742.866

% 7.6

% 12.0

TOPLAM KONUT ADED‹
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ÜRET‹M VE HASAR ÖDEMELER‹ HAKKINDA B‹LG‹LEND‹RME

DASK'ta Son Durum (23.05.2007 tarihi itibariyle)
Toplam Poliçe Adedi

2.551.367

Toplam Prim (YTL)

216.765.200

Ortalama Teminat (YTL)

44.832

Ortalama Prim (YTL)

84,96

Y›ll›k Art›ﬂ (%)

0,8%

Yenileme Oran› (%)

35,6%

Ödenen Hasar Dosyas›

9.218

Ödenen Hasar Tutar› (YTL)

18.016.723

Y›llar ve Aylar Baz›nda Poliçe Üretim Adetleri

Ocak

ﬁubat

Mart

Nisan

May›s

Haziran

Temmuz

A¤ustos

Eylül

Ekim

YILLARA GÖRE HASAR ÖDEMELER‹ (23.05.2007)
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Y›l

Deprem
Say›s›

Dosya
Say›s›

Ödeme (YTL)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOPLAM

1
17
21
20
31
41
21
11
163

6
338
1.558
2.504
587
3.483
472
270
9.218

23.022
127.497
2.284.835
5.203.990
768.927
8.040.896
1.229.684
337.873
18.016.723

Kas›m

Aral›k

BÖLGELER VE R‹SK BÖLGES‹ BAZINDA ÜRET‹M (23.05.2007)

90’I
IN 2%
R
A
AL
B‹N 1 5 0 M
INDA
AL T
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TARS‹M’DEN

Devlet destekli tar›m sigortalar›nda
2007 uygulamalar› -2Orhan SARITEPE
TARS‹M Hayvan Hayat Sigortalar› Müdürü
363 say›l› Tar›m Sigortalar› Kanununun
12nci maddesine istinaden al›nan
2006/11425 say›l› Bakanlar Kurulu karar›nda Tar›m
Sigortalar› Havuzunca ancak Çiftçi Kay›t Sistemine entegre edilmiﬂ ön soy kütü¤ü ve soy kütü¤üne kay›tl› olan süt s›¤›rlar›n›n sigortalanabilece¤i
belirtilmiﬂtir.
Bu kararda ad› geçen kay›t sistemi, 4631 say›l›
Hayvan ‹slah Kanununa istinaden Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›nca ç›kar›lan Hayvanlarda Soy kütü¤ü ve Ön soykütü¤ü Esaslar› ile Çal›ﬂma Usulleri
Hakk›nda Yönetmelik gere¤ince kurulmuﬂtur. Ad›
geçen yönetmeli¤e dayan›larak bu kay›t sistemi
ile ilgili çal›ﬂmalar›n yürütülmesi görevi Türkiye Dam›zl›k S›¤›r Yetiﬂtiricileri Merkez Birli¤ine (TDSYMB)
verilmiﬂtir.
Ön soykütü¤ü ve soy kütü¤ü kay›tlar›n›n amaçlar› ve faaliyetleri ﬂu ﬂekildedir.
● Ön soykütü¤ü kay›tlar›n›n amac›;
Soy kütügü sistemine geçiste veri kayb›n›n azalt›lmas›, tohumlama kay›tlar›n›n toplanmas›,
tohumlaman›n disipline edilmesi, belgeli dam›zl›k ihtiyac›n›n ülke içerisinden karﬂ›lanmas›,
dam›zl›k hayvan hareketlerinin takibi olup;
faaliyetleri ise ; ‹ﬂletme tan›mlama, hayvan tan›mlama ve kay›t, tohumlama kay›tlar›, buza¤›lama kay›tlar›, sürüden ayr›lma kay›tlar›, belgelendirme, gerekli olabilecek raporlar›n haz›rlanmas› ve
de¤erlendirmedir.
● Soy kütü¤ü kay›tlar›n›n amac›;
S›¤›r ›slah› çal›ﬂmalar›n›n veri taban›n› oluﬂturmak
olup;
faaliyetleri ise ;
‹ﬂletme tan›mlama ve kay›t, hayvan tan›mlama ve kay›t, ayl›k süt ölçüm kay›tlar›, ya¤ oran›
ölçüm kay›tlar›, s›n›fland›rma, tohumlama kay›tlar›, buza¤›lama kay›tlar›, sa¤l›k kay›tlar›, sürüden
ayr›lma ve sürüye giriﬂ kay›tlar›, belgelendirme, ›s-
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lah program›, sürü döl verimi kay›tlar›, dam›zl›k
de¤er tahmini, gerekli raporlar›n haz›rlanmas› ve
de¤erlendirilmesi’dir.
TDSYMB kay›tlar›na göre(*) ön soykütü¤ü ve soy
kütü¤üne kay›tl› toplam 5.204,895 adet büyükbaﬂ
hayvan›n dam›zl›k olarak nitelenen 4.391.216 adedi sigorta kapsam›na al›nabilir durumdad›r.
(*) TDYSMB Web sitesinden al›nm›ﬂt›r.
HAYVAN HAYAT S‹GORTASI NELER‹ KAPSIYOR?
Ön soy kütü¤üne ve soy kütü¤üne kay›tl› süt s›¤›rlar› için;
● Genel ﬂartlarda yaz›l› istisnalar d›ﬂ›nda kalan,
her türlü hayvan hastal›klar› ve gebelik, do¤um veya cerrahi müdahale,
● Her türlü kazalar, y›lan ve böcek sokmas›,
● Zehirli çay›r otlar› ve yeme ba¤l› zehirlenmeler,
● Her türlü do¤al afetler ve güneﬂ çarpmalar›,
● Yang›n ve infilak sebebiyle meydana gelen,
ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik ﬂartlar çerçevesinde yavru atma riski,
sigorta kapsam›ndad›r.
1 yaﬂ›ndan 7 yaﬂ›na kadar (7 yaﬂ dahil) Dam›zl›k
ve Süt s›¤›rlar› için Devlet Destekli Hayvan Hayat sigorta poliçesi yapt›r›labilmektedir. Sigortal›n›n ödeyece¤i primler hayvan say›lar›na göre de¤iﬂmektedir. Kanun gere¤ince 2007 y›l› için primin % 50 si
devlet deste¤i olarak Tar›m Sigortalar› Havuzuna sigortal› ad›na aktar›lmaktad›r.
NASIL S‹GORTA YAPTIRILACAK?
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortas› yapt›rmak isteyen yetiﬂtiriciler öncelikle hayvanlar›n›n kay›tlar› güncel de¤il ise kay›tlar›n› Dam›zl›k S›¤›r Yetiﬂtiriciler Birli¤inden (Birlik olmayan illerde ‹l ve ‹lçe Tar›m Müdürlüklerinden) güncelleyerek, Tarsim A.ﬁ.
orta¤› herhangi bir sigorta ﬂirketi acentesine poliçe
yapt›rmak üzere müracaat edebilirler. Acente taraf›ndan yap›lan ön kay›ta istinaden Tar›m Sigortalar› Havuz eksperlerinin yapaca¤› risk inceleme iﬂleminden sonra onaylanan önbilgi formlar› acenteler taraf›ndan poliçeleﬂtirilmektedir.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortas›
2007 Prim Fiyat Tablosu
Hayvan Hayat Sigortas›nda iﬂletmedeki kay›tl›
hayvan say›s›na ba¤l› olarak aﬂa¤›daki tarife uygulanmaktad›r.
Hayvan Say›s›

Prim (%)

Muafiyet

Müﬂterek Sigorta

1-4.........................10,50% .............0%.........................%20
5 – 20....................9,00% ...............0%.........................%20
21 – 100 ...............8,00% ...............0%.........................%20
101– 200...............7,50% ...............0%.........................%20
201 – 300 .............7,00% ...............0%.........................%20
301 – 500 .............6,50% ...............0%.........................%20
≥ 501.....................5,50% ...............0%.........................%20

Prim Hesaplamas›:
Yukar›daki tabloda prim hesaplamas› kademesiz olarak yap›lacakt›r. Hayvan say›s›na karﬂ›l›k gelen tek prim oran› uygulan›r.
De¤iﬂik hayvan say›lar›na sahip iﬂletmelerin ödemeleri gereken prim tutarlar›na iliﬂkin örnekler, ekte
verilen tabloda gösterilmiﬂtir.

Tercihe ba¤l› olarak istenirse muafiyetli poliçe sat›n al›narak daha az prim ödenebilir. Bu takdirde
uygulanacak tarife aﬂa¤›daki gibidir.
Hayvan
Say›s›

Prim (%)

Muafiyet

Müﬂterek
Sigorta

21–100............5,50%...........5,00%............%20
101–200..........4,00%...........3,50%............%20

Prim Hesaplamas› :
Yukar›daki tabloda prim hesaplamas›
kademeli olarak yap›lacakt›r. Poliçe primi, ilk 100
hayvan için %5,5 sonraki 100 hayvan için %4 ve
201 ve üstü için ise %3 fiyattan hesaplanacakt›r.
Hayvan de¤erleri aras›nda farkl›l›k varsa en düﬂük
de¤erli olan› en yüksek fiyattan hesaplanacakt›r.
Bu tarife 21 ve üzeri hayvan sigortaland›¤›nda
uygulanabilir.
HASARLAR NASIL ÖDENECEK?
Sigortal›; bir hayvan›n›n ölümü, mecburi kesimi
veya yavru atmas› halinde poliçede isim ve telefonlar› belirtilen Tar›m Sigortalar› Havuzu Eksperlik
sicil kayd›na kay›tl› veteriner hekim eksperlerden
birisini arayarak hasar ihbar›nda bulunur.
Veteriner hekim eksperin düzenleyece¤i hasar
raporuna istinaden kesinleﬂen hasar tazminat›, 30
gün içerisinde sigortal›ya banka kanal› ile ödenir.
Bir hasar halinde; hasarl› hayvan›n sigorta
bedelinden %20 müﬂterek sigorta düﬂülerek,
varsa sovtaj miktar› düﬂüldükten sonra kalan miktar tazminat olarak sigortal›ya ödenir.
Örne¤in; sigorta bedeli 3000 YTL olan bir hayvan›n ölmesi halinde; ödenecek tazminat
3000 x %80 = 2400 YTL’dir.(et ve derinin tamamen imha oldu¤u varsay›lm›ﬂt›r. E¤er kullan›lan et
ve deri varsa (sovtaj) ; bu de¤er ödenecek
tazminattan düﬂülür.)
Yine sigorta bedeli 3000 YTL olan bir hayvan›n
yavru atmas› halinde de ödenecek tazminat
3000 x %10 =300 YTL’dir. ■

≥ 201...............3,00%...........2,50%............%20

Hayvan
Say›s›

Bir Hayvan›n
Sigorta Bedeli
(YTL)

Toplam
Sigorta
Bedeli (YTL)

Prim
Oran›

Toplam
Prim
(YTL)

Çiftçinin
Ödeyece¤i
Prim (YTL)

Hayvan Baﬂ›na
Düﬂen Prim
(YTL)

1

3.000

3.000

10.5 %

315

157.5

315

10

3.000

30.000

9.00 %

2.700

1.350

270

20

3.000

60.000

9.00%

5.400

2.700

270

50

3.000

150.000

8.00 %

12.000

6.000

240

150

3.000

450.000

7.50 %

33.750

16.875

225

250

3.000

750.000

7,00 %

52.500

26.250

210

350

3.000

2.250.000

5.50 %

123.750

61.875

165
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Ortado¤u’da bankasürans
sat›ﬂlar› 2010 y›l›nda
100 milyon dolar olacak
iddle East Insurance Review taraf›ndan bu y›l ilk kez düzenlenen
bankasürans konferans› 20 ülkeden 130
delegenin kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi. Delegeler, bankasürans kanal› ile hayat sigortas› sat›ﬂlar›n›n 2010 y›l›nda 100 milyon dolara ulaﬂmas›n› beklediklerini belirttiler. Kat›l›mc›lar Ortado¤u bölgesinde
özellikle Lübnan ve M›s›r’›n sigorta sat›ﬂlar›nda düﬂük da¤›t›m maliyetleri sunmalar› sebebiyle en avantajl› ülkeler olduklar›n› ifade ettiler.

M

Konferans konuﬂmac›lar›, bankasürans›n gerek sigorta ﬂirketleri ve bankalara
gerekse de bankalar arac›l›¤› ile ihtiyaçlar›na uygun sigorta ürünleri sat›n alabilecek
müﬂterilerine sa¤layaca¤› avantajlar›n
önemini vurgulad›lar. Konferansta ayr›ca,
bankalar arac›l›¤› ile gerçekleﬂtirilecek sat›ﬂlar›n verimlili¤inin hayat sigortas› acenteleri gerçekleﬂtirilen sat›ﬂ verimlili¤inden
oldukça yüksek olaca¤› da ifade edildi.
(Kaynak: www.asiainsurancereview.com,
eWeekly Middle East, 29 May›s 2007)

Generali, net kar›n› yüzde 20 artt›rd›
talya merkezli sigorta ﬂirketi Generali,
2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inde geçen y›l›n
ayn› dönemine k›yasla net karlar›n› yüzde 20
seviyesinde artt›rd›. Karl›l›ktaki bu art›ﬂa yükselen primler ile ﬂirketin Orta ve Do¤u Avrupa
operasyonlar›n›n yard›mc› oldu¤u belirtildi.
ﬁirketin net kazançlar› 2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde 598 milyon Euro iken 2007 y›l›n›n ayn›
döneminde bu rakam 715.4 milyon Euro’ya
yükseldi. ﬁirketin hayat - d›ﬂ› faaliyet sonuçlar› yüzde 35.8 oran›nda artarak 498.2 milyon
Euro’ya, hayat sigortas› faaliyet sonuçlar› da
yüzde 22.3’lük art›ﬂla 809.5 milyon Euro’ya
yükseldi.
ﬁirketin kombine rasyo oran› 2006 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde yüzde 95.9 olarak gerçekleﬂirken
2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inde bu rakam yüzde
93.9 seviyesine gerilerken toplam primleri
2006 y›l›n›n ilk çeyre¤ine k›yasla yüzde 1.6’l›k
bir art›ﬂla 18.48 milyar Euro olarak gerçekleﬂti.

‹

(Kaynak: Evandale, 9 May›s 2007)
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Swiss Re, ilk çeyrek kâr›n›
1.1 milyar dolara ç›kard›
wiss Re’den yap›lan aç›klamada, ﬂirket
net kârlar›n›n 2007 y›l›n›n üçüncü çeyre¤inde yüzde 54’lük bir art›ﬂla 1.1 milyar dolara
yükseldi¤i belirtildi. ﬁirketin Londra’daki genel
merkezinin sat›ﬂ›ndan elde edilen 600 milyon
Sterlin’in de bu yüksek kârl›l›k rakam›n› etkiledi¤i
ifade edildi. Dresdner Kleinwort yat›r›m bankas›

S

sigorta varl›klar› araﬂt›rma baﬂkan› Richard Hewitt, Swiss Re’nin ilk çeyrek sonuçlar›n›n ola¤anüstü olmamas›na karﬂ›n olumlu oldu¤unu söyledi. Hewitt, ﬂirketin faaliyetlerine iliﬂkin olumlu sonuçlar›n y›l›n geri kalan›nda da devam etmesinin
beklendi¤ini sözlerine ekledi.
(Kaynak: Insurance Day, 9 May›s 2007)
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Hannover Re’nin,
net kazanc›
123.5 milyon Euro
lman reasürans ﬂirketi Hannover
Re’den yap›lan aç›klamada, ﬂirketin net kazançlar›n›n y›l›n ilk çeyre¤inde
yüzde 16.8’lik bir art›ﬂla 123.5 milyon Euro’ya yükseldi¤i belirtildi. ﬁirket CEO’su Wilhelm Zeller, 2007 kar hedeflerine ulaﬂmalar›nda gerçekleﬂtirilen kazanç art›ﬂ›n›n
önemli oldu¤unu söyledi.
ﬁirketin operasyon karlar›, Ocak ay›nda

A

meydana gelen Kyrill kas›rgas›n›n etkisi ile
yüzde 17.2 seviyesinde azalarak 154.2 milyon Euro, mal / kaza branﬂ› prim gelirleri
yüzde 14’lük azal›ﬂla 1.09 milyar Euro’ya
düﬂerken net karl›l›¤› yüzde 3.8’lik art›ﬂla
102 milyon Euro’ya yükseldi. ﬁirketin hayat
ve sa¤l›k branﬂlar› primleri ise yüzde 22.8’lik
art›ﬂla 744 milyon Euro olarak gerçekleﬂti.
(Kaynak: Evandale, 3 May›s 2007)

OECD, ekonomik büyümeye
iliﬂkin tahminini yükseltti
konomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Teﬂkilat›’n›n (OECD) May›s ay›nda yay›nlad›¤› “Ekonomik Görünüm” raporuna göre; Avrupa ekonomisindeki güçlü ve sürekli büyüme, istihdam alanlar›n›n yarat›lmas› ve iﬂsizlik
oranlar›ndaki azal›ﬂla destekleniyor.
OECD Baﬂ Ekonomisti Jean-Philippe Cotis,
raporun sunum toplant›s›nda, Teﬂkilat›n 2006
y›l›n›n son çeyre¤inde yay›nlad›¤› Ekonomik
Görünüm raporunda yer alan tahminlerin
aksine Avrupa ekonomisindeki iyileﬂmenin
ve Amerika ekonomisindeki yavaﬂlaman›n
tahmin edilenden çok daha güçlü oldu¤unu söyledi. Cotis ayr›ca, Avrupa ile Amerika
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aras›nda ve Avrupa ülkeleri aras›nda bir
dengelenmenin görüldü¤ünü sözlerine ekledi. Özellikle ‹talya ve Almanya ekonomilerindeki iyileﬂmenin beklenenden daha güçlü
oldu¤u, Fransa’n›n ise bu ülkelerin gerisinde
kald›¤› toplant›da ifade edildi.
OECD, Ekonomik Görünüm raporunda ekonomik büyümeye iliﬂkin tahminlerini revize ederek, 2007 y›l›nda Eurozone bölgesinde yer alan
13 ülkenin büyüme rakam›na iliﬂkin tahminini
yüzde 2.2’den yüzde 2.7’ye yükseltirken Birleﬂik
Devletler ekonomisine iliﬂkin büyüme rakam›n›
yüzde 2.5’ten yüzde 2 seviyesine indirdi.
(Kaynak: www.euractiv.com, 25 May›s 2007)

AB’de perakende
sigorta
hizmetlerinde tek
pazara do¤ru
vrupa Komisyonu, mortgage, yat›r›mlar ve bireysel tüketicilere sunulan finansal ürünler
için gelecekteki Avrupa Birli¤i politikalar›yla ilgili vizyonunu belirledi.
Bilindi¤i gibi perakende hizmetler
Avrupa Birli¤i vatandaﬂlar›n›n günlük
yaﬂant›lar›n›n çok önemli bir parças›.
Ancak Avrupa Komisyonu bu alandaki entegrasyonun henüz istenen
düzeye gelmedi¤ine, tüketici ve sanayinin tek pazar›n sundu¤u olanaklardan yeterince yararlanamad›¤›na dikkat çekiyor. Bu eksikli¤in bilinciyle haz›rlanm›ﬂ olan “Tek Pazarda
Perakende Finansal Hizmetlere iliﬂkin
Yeﬂil Kitap” Avrupa Komisyonu’nun
bu konudaki sorunlara iliﬂkin görüﬂlerini ve hedeflerini ortaya koyarken,
öncelik verilen alanlar› da belirtiyor.
Yeﬂil Kitab›n sigortac›l›¤a iliﬂkin
önerileri uzun dönemli yat›r›mlar, sigorta arac›l›¤›, mesleki emeklilik,
uzaktan pazarlama ve finansal e¤itim gibi baﬂl›klar› içeriyor. Avrupa Komisyonu bu konularda d›ﬂar›ya çeﬂitli çal›ﬂmalar yapt›rman›n yan› s›ra Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Denetleyicileri Komitesi (CEIOPS) ile de
çal›ﬂmalar yapmay› planl›yor.
“Tek Pazarda Perakende Finansal
Hizmetlere iliﬂkin Yeﬂil Kitap” ve bu
konuya iliﬂkin soru ve cevaplara
ulaﬂmak için t›klay›n›z:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/policy_en.htm

A

(Kaynak: CEA Executive Update, Say› 65,

Çin’de prim gelirleri,
ilk çeyrekte artt›
in Sigortac›l›k Düzenleme Komitesi (CIRC), reasürans primlerini de kapsayan yeni muhasebe kurallar›na göre Çinli sigortac›lar›n prim gelirlerini
geçen y›l›n ilk çeyre¤ine göre yüzde 22.7 artt›rarak
25.45 milyar dolara ç›kard›¤›n› aç›klad›.
Komisyon sözcüsü Yuan Li; hayat sigortas› primlerinin yüzde 19.3, hayat d›ﬂ› sigorta primlerinin de yüzde 38.8 oran›nda artt›¤›n› ve toplam varl›klarda da
yüzde 13.7’lik bir art›ﬂ sa¤land›¤›n› belirtti. Yuan Li ayr›ca, sigorta primlerinden yat›r›ma uygun sermayede
de Mart ay› sonu itibariyle yüzde 20’nin üzerinde bir
art›ﬂ›n gerçekleﬂti¤ini sözlerine ekledi.

Ç

(Kaynak: www.asiainsurancereview.com,
eWeekly China, 25 Nisan 2007)

China Life’tan 2007’nin ilk dört
ay›nda 12 milyar dolarl›k prim
inli hayat sigorta ﬂirketi China Life, yeni kurumsal
muhasebe kurallar›n›n uygulanmaya baﬂlad›¤›
Ocak ay›ndan Nisan’a kadar olan dönemde 11.66 milyar dolarl›k prim geliri elde etti. Yerel piyasan›n yüzde
45.27’sine sahip olan China Life, y›ll›k bazda yüzde
14.22’lik prim art›ﬂ› gerçekleﬂtirirken, sigorta ﬂirketinin
toplam varl›klar› geçen döneme göre yüzde 31.35 oran›nda, yat›r›m varl›klar› da yüzde 57.26 oran›nda art›ﬂ
göstermiﬂtir. Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu’ndan
yap›lan aç›klamada 2007 y›l›nda hayat, sa¤l›k ve kaza
sigorta branﬂlar›nda yüzde 15 seviyesinde bir prim art›ﬂ›
beklendi¤i belirtildi. Komisyonun aç›klamas›nda; hayat,
sa¤l›k ve kaza branﬂlar›nda y›l›n ilk çeyre¤inde yüzde
17.8 seviyesinde bir art›ﬂ gerçekleﬂti¤i yer ald›.

Ç

(Kaynak: www.asiainsurancereview.com,
eWeekly China, 23 May›s 2007)
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Malta ve Güney K›br›s 1 Ocak
2008’de Euro’ya geçiyor
Ocak 2008’de Malta ve Güney
K›br›s’›n Euro’ya geçmesiyle
Euro alan› ülke say›s› 15’e ç›kacak.
Ekonomik yak›nsamada yüksek de¤erlere ulaﬂan bu iki ülke Maastricht
kriterlerini de karﬂ›lar duruma gelmiﬂ
bulunuyor. Malta ve Güney K›br›s’›n
Euro alan›na dahil olmalar›yla ulusal

1
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para birimleri de geri dönülemez biçimde Euro’ya sabitlenecek.
Slovenya Euro’ya 2009 y›l›nda geçmeyi planlarken, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan ve Polonya henüz bir geçiﬂ takvimi belirlemiﬂ de¤iller.
(Kaynak: ‹KV Haftal›k E-Bülten,
11-18 May›s 2007)

Avrupa
Parlamentosu’nun
yeni Türkiye
Raportörü belli
oldu
vrupa
Parlamentosu’nun yeni Türkiye
raportörü
Hollandal› H›ristiyan
Demokrat
Parlamenter
Ria Oomen-Ruijiten
oldu. Eski raportör
Camiel Eurlings’in
Hollanda Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤›na
getirilmesi nedeniyle
boﬂalan görevi
devralan Ria
Oomen-Ruijiten, ilk
aç›klamas›nda
Türkiye’de reformlar›n
devam etmesi
gerekti¤ini vurgulad›.

A

(Kaynak: ‹KV Haftal›k
E-Bülten, 11-18 May›s 2007)
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Md aansr›t › l a r › n
Ya z › v e F o t o ¤ r a f l a r : M U S TA FA B A ﬁ H A N

ökyüzünde dans eden mart›lar uzun
kanatl›, ç›¤›rtgan ve sürücül deniz kuﬂlar›d›r ve çok de¤iﬂik türleri bulunmaktad›r.
Dünya üzerinde 48 tür mart› yaﬂar. Türkiye’nin
de içinde bulundu¤u Avrupa ve çevresinde
ise bunlar›n 27 türü gözlenebilir.
‹stanbul’lu mart›lar, ﬂair Can Yücel’in ‘denizin sokak çocuklar›’ olarak niteledi¤i bu ç›¤›rtkan kanatl› çeteleri oluﬂturan ‹nce Gagal› Mart› (Larus genei), Karabaﬂ Mart› (L. ridibundus),
Küçük Mart› (L. minitus) ve Akdeniz Mart›s› (L.
melanocephalus), Gümüﬂ Mart› (L. cachinnans), Küçük Gümüﬂ Mart› (L. canus), Kara S›rtl› Mart› (L. fuscus) bizim sular›n kuﬂlar›d›rlar.
Kuﬂlar imparatorlu¤unun Laridae ailesine
mensup olan mart›lar›n eriﬂkinlerinin gövdeleri
beyazd›r, üreme giysilerini kuﬂand›klar›nda büyük türlerin (örne¤in Kara s›rtl› mart›n›n büyüklü¤ü 67 cm kanat aç›kl›¤› ise 155 cm dir) baﬂlar› beyaz, küçük türlerinkilerin ise (örne¤in Küçük mart›n›n büyüklü¤ü 25 cm kanat aç›kl›¤›
ise 75 cm dir) siyah olur. 21-35 günde yumurtadan ç›karak, 21-49 günde yuvadan uçan
genç kuﬂlar›n gövdesi yetiﬂkinlerden farkl› olarak kahverengi ve kuyruk uçlar› siyah bantl›d›r.
Büyük türlerde genç kuﬂlar›n ergin hale gelmesi 3-4 y›l, küçük türlerde ise 1-2 y›l sürer. Genç
kuﬂlar›n tüyleri her tüy dökümünde biraz daha
aç›l›r. Mart›lar›n ayaklar› da t›pk› ördeklerinki gibi perdelidir, bu kuﬂlar uçuﬂ s›ras›nda denize
çarparak yükselen hava koridorunu kulland›klar›ndan bir kere bile kanat ç›rpmaks›z›n uzun
mesafeler boyunca uçabilirler.
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Bu tak›m›n üyelerinin ilginç bir özelli¤i de tuzlu su içebilmeleridir. Kanlar›ndaki iyon dengesini böbrekleri ve gözlerinin üstündeki oyuklarda
bulunan özel tuz bezleri sa¤lar, bu bezler gövdedeki art›k tuzu burun deliklerine aç›lan bir
kanala boﬂalt›rlar.
Küçük ve karabaﬂl› olan mart›lar›n gagalar›
k›rm›z› renkli, büyük türlerin gagalar› ise sar›d›r.
Ancak bu sar› gagan›n alt k›sm›nda bir k›rm›z›
benek bulunur. Bu bene¤in ne iﬂe yarad›¤›n›
merak eden bilim adamlar› gözlemleri sonucunda bu bene¤in yuvadaki yavrular›n beslenme sürecinde iﬂlev gördü¤ünü keﬂfetmiﬂler-

dir. Eriﬂkin kuﬂlar yuvaya geri döndüklerinde, aç
yavrular gagalar›yla bu k›rm›z› noktay› hedefleyerek vurmakta ve yetiﬂkin kuﬂlar ancak gagalar›ndaki bu k›rm›z› noktay› t›klayan yavrulara
kursaklar›nda getirdikleri yemi sunmaktad›rlar.
Bu davran›ﬂ›n nedeni belki ileride hedefi en iyi
vuracak di¤er bir deyiﬂle en iyi avc› olacak
yavruyu en fazla beslemek, belki de aç yavruyu tok olandan ay›rt etmektir.
Mart›lar genellikle insan faaliyetinin az oldu¤u kayal›k alanlarda ve çal›lar›n üzerinde koloniler halinde yuvalan›rlar. Özeküllikle, ‹stanbul’un Adalar bölgesindeki evlerin çat›lar› yu-
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va yapmak için tercih ettikleri alanlardand›r.
Norveç gibi mart›lar›n bolca bulundu¤u ‹skandinav ülkelerinde mart› yumurtalar› (özellikle
Larus canus) yerel halk taraf›ndan toplan›p
yenmektedir.
Ailenin en güzel bireylerinden biri ise kuﬂkusuz bizim sularda görülmeyen Pembe Mart›
(Rhodostethia rosea) d›r. Üreme döneminde
ﬂeker pembe rengini alan bu kuﬂun üreme
alanlar› 1905 y›l›na de¤in gizli kalm›ﬂt›r. Bilim
adamlar› bu gizemli kuﬂun Kuzey Sibirya’da
buz denizi k›y›s›ndaki deltalar›n en alçak noktalar›nda bulunan vejetasyon içinde yerden 20
cm yükseklikte inﬂa ettikleri yuvalarda üredi¤ini
tesbit etmiﬂlerdir. Daha yak›n zamanlarda ise
Grönland ve Kanada’n›n kuzeyinde de üreyen
kolonilere rastlanm›ﬂt›r.
Mart›lar›n kazlar ve albatroslar kadar eﬂlerine
sad›k olduklar› da görülmüﬂtür. Ancak Kara
ayakl› mart›lar (Rissa tridactyla) aras›nda on iki
y›l süre ile yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda bu
kuﬂlar›n üçte ikisinin eﬂ de¤iﬂtirdi¤i görülmüﬂtür.
Eﬂ de¤iﬂikli¤inin temel nedeninin ise üreme sürecindeki baﬂar›s›zl›k oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
‹çinde bal›klar›n seviﬂti¤i, üstünde mart›lar›n

köﬂe kapmaca oynad›klar› çocukluk günlerimizin masmavi denizleri, kirlenip rengini kaybedince, mart›lar›n temel besini olan bal›k nüfusumuz da azalm›ﬂt›r. Bunun sonuncunda, aç kalma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalan mart›lar, kent
çöplüklerinden beslenmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Buradan da anlaﬂ›laca¤› gibi mart›lar yeryüzünde
yeni ortamlara uyum gösterme aç›s›ndan en
baﬂar›l› olan canl›lardand›r. Mart›lar aras›nda
özellikle L.cachinnans ve Kuzey Gümüﬂ mart›s›
(L. argentatus) çöplüklerden beslenme konusunda uzman hale gelmiﬂlerdir, o kadar ki bu
türler yuva materyali olarak plastik torba parçac›klar› kullanmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Mart›lar ailesinin, Galapagos adalar› ve Kolombiya’da yaﬂayan bir baﬂka üyesi olan 60 cm
büyüklü¤ündeki K›rlang›ç kuyruklu mart›n›n
(Creagus furcatus) avlanma tekni¤i di¤erlerinden oldukça farkl›d›r. Bu kuﬂun gözleri tüm mart›lardan daha büyük ve öne do¤rudur. Bu göz
yap›s› sayesinde mart› gözlerini adeta bir dürbün gibi kullanabilir ve özellikle geceleri su üzerine ç›kan okyanus canl›lar›n› avlayarak beslenir.
Mart›lar kuﬂlar dünyas›nda korsanl›klar›yla
da ün yapm›ﬂlard›r. Nas›l m›? Baﬂka kuﬂlar›n
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veya birbirlerinin yakalad›klar› avlar› daha yutulmadan a¤›zlardan çalarak bu unvan› hak
ederler. Bilim adamlar› bu davran›ﬂ› Kleptoparazitizm olarak isimlendirmektedirler. Özellikle Gri baﬂl› mart› (L.cirrocephalus) gibi büyük türler bu iﬂte ustalaﬂm›ﬂlard›r. Korsanmart›
olarak isimlendiren bir gurup kuﬂ ise kleptoparazitizmi bir yaﬂam biçimi haline getirmiﬂlerdir,
korsanmart›lar di¤er deniz kuﬂlar› avlar›n› yutmuﬂ olsalar dahi peﬂinlerine düﬂer, onlar› kovalay›p k›st›r›r ve kusturarak kursaklar›ndaki
besini çalarlar.
T›pk› sambadan valse, twistten tangoya
danslar›n çeﬂitlendi¤i gibi, Mart› deyip geçti¤imiz kuﬂlar da pek çok türden oluﬂmaktalar.
Öyle ki mart›lar›n hangi türe ait olduklar›n› anlamak ve onlar› birbirlerinden ay›rmak kuﬂ gözlemcileri aras›nda en popüler yar›ﬂ haline gelmiﬂtir. Belki de dünyay› yaﬂan›l›r k›lan, bizleri sürekli hayrete düﬂüren ve ö¤renmeye iten detaylardaki bu çeﬂitliliktir, ne dersiniz? ■
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