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Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği web sayfasından yayınlanan 2011
yılı Temmuz ayı istatistiklerine göre;

1- Brokerlerin toplam prim üretimi
içerisindeki payı hayat dışı yüzde 11.73,
hayat yüzde 0,62 ve genel toplamda
yüzde 9,84 olarak gerçekleşmiştir.

2-Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek
olduğu üç sigorta şirketi ve toplam
brokerler prim üretimi (1,001,673,424
TL) içindeki payları; Anadolu Sigorta
144,298,639TL(yüzde 14,4), Allianz
Sigorta 98,888,897TL(yüzde 9,9) ve
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta

76,228,490TL(yüzde 7,6).
3-Brokerlerin ürettiği primlerin en

yüksek olduğu üç sigorta şirketinin bu
üretim içerisindeki broker payları;
Anadolu Sigorta 144,298,639TL(yüzde
13,7), Allianz Sigorta
98,888,897TL(yüzde 14,1) ve Acıbadem
Sağlık ve Hayat Sigorta
76,228,490TL(yüzde 59,6).

4- Brokerlerin prim payının en yüksek

olduğu ilk on sigorta şirketi; Atradius
yüzde 76,3, Ace Europe yüzde 76,3
Acıbadem Sağlık ve Hayat yüzde 59,6,
Mapfre Genel Yaşam Sigorta yüzde
41,0, Chartis Sigorta yüzde 38,6,
Coface Sigorta yüzde 36,4, Generali
Sigorta yüzde 19,5, Euler Hermes
Sigorta yüzde 18,9, Ray Sigorta yüzde
18,6, Zurich Sigorta yüzde 17,6.

5-Satış kanalı olarak prim üretiminde
brokerlerin en yüksek paya sahip
olduğu ilk üç branş; Emniyeti Suistimal
yüzde 60,9, Kredi Sigortası yüzde 36,9
ve Finansal Kayıplar yüzde 31,3.
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Servet Gürkan’ın Monte Carlo izlenimleri

Reasürans fiyatları yüzde 5’e kadar artabilir
Aon Benfield Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı CEO’su Servet Gürkan, sigortacıların ve reasürörlerin 55’inci Monte Carlo
buluşmasında reasürans fiyatlarının yüzde 0 ile 5 arasında artış gösterebileceği konusunda fikir birliğinde olduklarını belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinden sigortacı ve
reasürör 11-15 Eylül tarihlerinde Monte
Carlo’da bir araya geldi. Aon Benfield

CEO’su Servet Gürkan, 55’inci kez toplanan sigor-
tacı ve reasürörlerin toplantıda hem fikir oldukları
konunun ise reasürans fiyatlarının yüzde 0 ile 5
arasında artabileceği olduğunu dile getirdi. Ser-
vet Gürkan’ın Monte Carlo izlenimleri ise şöyle:
“Bu yıl yine dünyanın birçok yerinden gelmiş
yüzlerce sigortacı ve reasürör 11-15 Eylül tarih-
leri arasında 55. Monte Carlo Randevusu’nda
bir araya geldi. Sigortacı ve reasürörler toplan-
tıda hem durum değerlendirmesi yaptı hem de
gelecekle ilgili tahminlerini paylaştı.

Dünyada meydana gelen tüm büyük doğal
afet zararlarına rağmen piyasaların halen yeterli
kapasiteye sahip olduğu ve reasürans fiyatları-
nın geçen seneye göre yüzde 0 ile 5 arasında bir
artış beklendiği konusunda tüm katılımcılar ara-
sında bir fikir birliği olduğu açıkça görülüyor.
Tabii bu tahmin ve öngörü bu yıl sonuna kadar
dünyada başka büyük felaketlerin yaşanma-
ması koşuluna bağlı.

Bu dönemde doymuş Avrupa pazarında büyü-
meyi görebilmek oldukça zor görünüyor. Ayrıca
ekonomik problemler ve büyümedeki yavaşlama
da sigorta ve reasüransa olan talebi azaltmaya
devam edecek. Bu durum İspanya, Yunanistan
ve İrlanda’da hali hazırda görülüyor.

Reasürörlerin taktik olarak kendi paylarına

bu zorlu ortamda iyi donatılmış ‘kazanan’ları
hedefledikleri görülüyor. Diğer bir deyişle, rea-
sürörler giderek artan şekilde, belli iş kolları ye-
rine özellikli şirketleri hedefliyor. Avrupa’daki
reasürörler arasındaki rekabet şunu gösteriyor
ki bir sedan reasürans ihtiyacı için “büyük
5’li”ye açılımını azaltmak isterse seçim yapa-
cağı geniş bir pazar yelpazesi bulunuyor. Fakat
teknik danışmanlığa ve sadece kapasiteye bağlı
olarak proaktif sorun çözümlemeyi değerlendi-
recek olurlarsa seçenekler daha sınırlı.

Avrupa, reasüransını yerel olarak sağlama
eğiliminde olan 30 milyar dolarlık bir pazar. Do-
layısıyla Avrupa’da artan sayıda reasürörlerin
sebep olduğu bu ayrışma olumlu olarak değer-
lendiriliyor.

Reasürans piyasası Japonya, Yeni Zellanda
ve Avustralya’da oluşan hasarlara ve bu yıl yapı-
lan model değişimlerine çok fazla tepki göster-
medi ama yenileme dönemine girerken
sedanların kafasında pek çok endişe bulunduğu
da hissediliyor. Avrupa’nın güneyindeki dep-
remlerden, kuzeyindeki fırtınalara kadar sedan-
ların en temel endişesi katastrofik riskler.
Katastrofik koruma teminatı onlar için ciddi bir
maliyet. Ayrıca bu korumanın sermaye ve Sol-
vency II uyumu üzerinde de büyük etkileri var.

Model değişimleri ve dünyanın herhangi bir
yerindeki büyük katastrofik hasarlar gibi kont-
rolleri dışındaki maliyetler nedeniyle yaptıkları

reasürans fiyatlandırmaları karlılık açısından bir
sorun haline geliyor. Yine de şirketlerin reasü-
rörler ile geliştirdikleri ilişkinin kendilerine bir
katma değer sağlayacağına güvenleri halen var
ve reasürörler de hali hazırda riski üstlenmeye
hazırdırlar.

Monte Carlo değerlendirmelerine göre sektör
2010 yılında yüzde 10 karlılık ve yüzde 95.4 bi-
leşik rasyo üretti. Bu rakamlar 2009’un yüzde

15 ve yüzde 89’uyla mukayese edildiğinde çok
da kötü görülmüyor, ayrıca bu değerlerin 7 se-
nelik ortalaması olan yüzde 12 ve yüzde 96’ya
çok yakın.

Sermayelendirme halen sektörün güçlü bir
öğesi olarak görülüyor ki sermayelendirme ilk
yarı kayıplarına rağmen oranlamalara göre hala
yeterli seviyenin üzerinde bulunuyor.

Piyasalarda halen genel olarak 35-40 milyar
dolar arası değişen bir sermaye fazlalığının mev-
cut olduğu tahmin ediliyor. Var olan rezerv salım-
ları 2006’dan beri ortalama bileşik rasyolarda
yüzde 6 oranında bir iyileşme sağladı.

Bunun yanında karlılığın 2011 yılında düşük
olması bekleniyor. Her şeye rağmen Stan-
dart&Poor’s sektör için durağan görünümü ko-
ruyor.

Öte yandan küresel çapta belirsiz şekilde uy-
gulaması yapılan yeni muhasebe ve solvency
standartları sektörü alışılagelmiş, geleneksel
risklerin uzağına atılmaktan alıkoyuyor.

Amerika’da geleneksel devir oran ve hacim-
lerindeki azalmanın devam etmesi ve Avrupa’da
-Avrupa hayat reasürans sektörü için dönüm
noktası olabilecek- Solvency II’nin ortaya çık-
ması hayat reasürans sektörünün uzun dönem
büyüme hedeflerini sınırlıyor.

İnanılmaktadır ki daha uzun soluklu reasürör-
lerin değerlemeleri yatırımcıların, reasürörlerin
göreceli olarak güçlü operasyon performansla-

rını devam ettirip ettiremeyecekleri konusunda
şüpheli olduklarını işaret ediyor olabilir.

Son dönemde, reasürörler sermaye pazarla-
rından sağladıkları desteği kaybetme riskiyle
karşı karşıya kalabilirler.

Bu şirketler için ortalama sermaye yatırım
getirisi, mütevazi bir yüzde 9.9 olarak, söz ko-
nusu şirketlerin beklenen özsermaye maliyetine
neredeyse eşit gerçekleşti.

Şu anda dikkatler 2013 yılında uygulanacak,
Solvency 2 üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Solvency2 şirketlerde sorumlulukların özü ve
büyüklüğünün yönetimi konusunda ciddi olarak
odaklanmayı gerektiriyor. Solvency 2 sermaye
gereksinimi konusunda da büyük değişiklikler
getirecek. Az bilinen bir gerçek şu ki raporlama
ve açıklama yönergesi konusunda pazar ve dü-
zenleyiciler arasındaki iletişimi geliştirmek
adına şeffaflık da önemle hedef alınacak.

Monte Carlo randevusunun genel değerlen-
dirmeleri yanında Türkiye sigorta sektörü açı-
sından bakıldığında da yeterli sermayeye sahip
reasürörlerin mevcut büyük deprem riskinden
tedirgin olmalarına rağmen 2011 yılında sağla-
dıkları mevcut reasürans kapasitelerini önü-
müzdeki yenileme döneminde de
sağlayacakları ve fiyatların mevcut fiyatlar sevi-
yesinde veya yüzde 5’lik bir artışla oluşacağı
konusunda bir görüş ortaya koydukları görülü-
yor.” 1199..0099..22001111--  MMoonnttee  CCaarrlloo

Türk ekonomisindeki büyüme rüzgarını arkasına alan
Türk sigorta sektörü, dolu dizgin büyümeye devam

ediyor. Sektör,  2011 yılının ilk 7 ayında, geçen yılın aynı
dönemine göre nominal  yüzde 23,66 büyüme kaydetti.
Yılın ilk 7 ayında enflasyonun üretici  fiyatlarında yüzde
6,18 olduğu dikkate alındığında sektörde reel büyüme ise
yüzde 16,4 oldu. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği (TSRŞB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2011
Ocak-Temmuz döneminde hayat dışı (elementer) branş
yüzde 21,53 büyürken, hayat branşında prim üretimindeki
artış yüzde 35,2 olarak gerçekleşti. 

Ekonomide büyüme belirleyici
Sigorta sektöründeki büyümenin sırrı, Türk ekonomisini-
nin gösterdiği muhteşem performansla bağlantılı. Yılın ilk
6 ayında yüzde 10,2 büyüyen ve büyüme performansıyla
Avrupa’da lider, dünyada da ikinci sırada yer alan Türkiye
ekonomisinin gösterdiği performans, sigorta sektörünü de
olumlu etkiliyor.  2011 yılında ayrıca ekonomideki büyü-
meye paralel olarak iç talepteki canlılık ve otomobil satış-
larının artması da sektörün lokomotifi motor
sigortalarındaki artışta önemli bir rol oynuyor. Sigorta şir-
ketlerinin de son zamanlarda motor sigortaları dışında
ürün satmaya ağırlık vermesi sektördeki canlılığın bir
başka nedenini oluşturuyor.  

Sektördeki büyümenin, sadece fiyat bazlı değil aynı za-
manda da “miktar” bazlı olduğunu vurgulamak gerekiyor.
Nitekim, sektörde poliçe adetleri incelendiğinde geçen
yılın ilk 7 ayında 24 milyon 82 bin 519 olan poliçe adeti, 7
milyon 554 bin 783 adet artışla bu yılın aynı döneminde 31
milyon 637 bin 302 olarak gerçekleşti. 

Axa Sigorta lider
Türk sigorta sektöründe hayat ve hayat dışı branşlarda üst
sıralarda yer alan şirketler arasında da amansız  bir yarış
söz konusu.  Hayat dışında ilk 7 aylık prim üretimleri itiba-
riyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,11 artışla 1
milyar 100.8 milyon TL prim üreten Axa Sigorta ilk sırada
yer alıyor. Axa’yı, yüzde 29,84 artışla  1 milyar 56.9 milyon

TL prim üreten Anadolu Sigorta izliyor. Hayat dışı
sektörde yüzde 13,09 artışla 704 milyon TL prim

üreten Allianz Sigorta üçüncü sırada bulunuyor.

ALP SÜER

Ekonomi rüzgarı sektörü
yüzde 23,6 büyüttü İhracatçı Türk firmalarına politik risk sigortası

İslam dünyasında ihracat kredi ve yatırım sigortası sektörünün gelişmesine katkıda bulunan
Aman Union'un II. Genel Kurul Toplantısı öncesinde düzenlenen imza töreninde Türk

Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, İslam Kalkınma Bankası'nın ihracat
sigortası ve yatırım garantisi konusunda faaliyet gösteren alt kuruluşu
olan ICIEC'e Türkiye'nin de üye olduğunu ve yakın ilişkilerin
2000'li yılların başına uzandığını belirtti.

ICIEC'i Türk ihracatçısına tanıtmak için geçen yıl İstan-
bul ve İzmir'de toplantılar yaptıklarını ve İslam Kal-
kınma Bankası'nın haziran ayında yapılan yıllık
toplantısında da bu yönden bir işbirliği anlaşması im-
zalama konusunda hemfikir olduklarını belirten Kap-
lan, ICIEC'in yapılan ihracat sigortalarına reasürans
verdiğini belirtti.

Eximbank olarak kısa vadeli ihracat sigortasının yanı
sıra ICIEC'in orta ve uzun vadeli sigortada reasürans şirketi
olarak yer alacağını dile getiren Kaplan, ayrıca bu konudaki
deneyimlerinden faydalanacaklarını, iki kurum arasında bilgi akta-

rımı ve eleman değişimi yönünde çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kaplan, ''Hedefimiz İslam
Kalkınma Bankası'nın üye ülkeler içinde yatırım sigortasını gündeme getirmek ve yürürlüğe

koymak. Özellikle Arap Baharı, Ortadoğu ve Afrika'daki gerek son günlerde ya-
şanan olaylar, gerek Afrika ve Ortadoğu'daki ekonomik gelişmeyle be-

raber bizim ihracatçımızın ve müteahhitlerimizin oralarda yoğun
şekilde faaliyette bulunması ve risklerin de artmasının, yatı-

rım sigortasını önemli hale getireceğini düşünüyoruz. Do-
layısıyla ICIEC ile olan bu anlaşmamız bir başlangıç. Bu

anlaşmayı daha ileri götürerek orta ve uzun vadeli si-
gorta ve yatırım sigortası konusunda işbirliği yaparak
ihracatçımıza yeni ürünler ve hizmetler sunmayı planlı-
yoruz'' diye konuştu.

ICIEC Üst Yöneticisi (CEO) Abdel Rahman Taha da, bu
imza töreniyle Türk Eximbank ile aralarındaki işbirliğinin

daha da güçleneceğini ve işbirliği kapsamında ICIEC'in
Eximbank'a özel özellikle yatırım sigortası alanında poliçeler

sunacağını belirtti.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Türk Eximbank) ile İslam Kalkınma Bankası İhracat Kredi ve Yatırım Sigortası
Kurumu (ICIEC) arasında Türk firmalarının politik risk sigortası sağlamaya yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği (TSRŞB)
Başkanı Mustafa Su,

Türkiye'de sigorta suistimallerinin
sigorta sektörüne olan mali
yükünün ödenen hasarın yüzde 10'u
olduğunu belirterek,  suistimallerin
sektöre yükünün yıllık 716 milyon
lira olduğunun varsayıldığını
söyledi. Su, sigorta sektöründeki
suistimallerle ilgili düzenlenen
basın toplantısında yaptığı
konuşmada, Türkiye'de sigorta
sektörüne yönelik özel ihtisas
mahkemeleri kurulması gerektiğini
vurguladı. Sigortalının riskle ilgili
bildiği tüm bilgileri doğru ve
eksiksiz olarak sigortacıya bildirmek
zorunda olduğunu ifade eden Su,
sigorta şirketlerini yanıltmak
amacıyla gerçeğe aykırı beyanların
ciddi hukuki sonuçları bulunduğunu
belirtti. Su, sigorta suistimali ile

poliçenin düzenlendiği aşama ile
sigorta süresi içinde olmak üzere iki
farklı süreçte karşılaşıldığını anlattı.
Uluslararası Sigorta Denetçileri
Birliği'nin (IAIS) sigortacılık temel
ilkeleri kapsamında sigorta
sahtekarlığının da ele alındığını
belirten Su, konuya ilişkin 27 temel
ilkede denetleme kurumlarının
sigorta şirketlerini ve sigorta
aracılarını sigorta suistimalinin
önlenmesi ve bazı önlemler almaya
zorunlu tutması gerektiğinin tespit
edildiğini belirtti. Su, Türkiye'de
artık sigorta suistimallerinin TCK'nın
158. maddesine göre ''nitelikli
dolandırıcılık'' olarak sayıldığını dile
getirerek, Türkiye'de bu suçun
nitelikli dolandırıcılık kapsamında
kabul görmesinin önemli olduğunu,
ancak cezaların artırılması
gerektiğini söyledi.  Sektör olarak
kaza tespit tutanağı uygulanmasını

çok iyi niyetle desteklediklerini
belirten Su,  “Ancak, bazı konular
kaza tespit tutanağından sonra
sektöre zarar verdi. Kaza tespit
tutanağında yanlışlar düzeltilmeli.
Amaç dolandırıcıları zengin etmek
değil. Kamu otoritesi sigortacıların
zararlarını gidermeli. Haksız
kazançları önlemesi gerekiyor''
dedi. 

Sigorta müfettişliği için çalışma
Su, sigorta sektörünün, sigorta suis-

timalleri ile mücadelede yeni bir dö-
neme girdiğini bildirerek, bu alanda
yasal, teknolojik ve idari altyapının
hızla kurulduğunu, elde edilen veri-
ler ışığında sigorta şirketlerinin şüp-
heliler hakkında işlem yapılabilmesi
için ağır ceza mahkemelerinde dava
açtığını kaydetti. Bu sürecin devam
edeceğini dile getiren Su, sigorta
müfettişliği sisteminin getirilmesi
için çalışmalar yapılmasının planlan-
dığını, özel sigorta mahkemeleri ku-
rulması için girişimlerde

bulunulacağını, vurguladı.
Su, sigorta suistimalleri ile müca-

dele amacıyla Müsteşarlık tarafın-
dan yanlış sigorta uygulamalarının
tespiti, bildirimi, kaydı ve bu uygula-
malarla mücadele usul ve esasları
hakkında bir yönetmelik yayınlandı-
ğını ifade ederek, suistimal şüphesi
bulunan kişi ve kuruluşların teminat
kapsamına alınmaması veya başka
önlemler alınabilmesi amacıyla, Si-
gorta Bilgi Merkezi (SBM) bünye-
sinde bir veri tabanı sistemi (SİSBİS)
kurulduğunu ve ayrıca yine SBM
bünyesinde oluşan veri tabanını
analiz eden yeni bir yapılanmaya gi-
dilmesi yönünde karar alındığını an-
lattı. Türkiye'de sigorta sektörüne
yönelik özel ihtisas mahkemeleri
kurulması gerektiğini vurgulayan
Su, “Sigorta davalarında bilirkişiler
bankacılardan oluşuyor. Bilirkişi si-
gortacılardan oluşmalı” dedi.  

Suiistimallerle mücadelede özel ihtisas mahkemeleri kurulmalı

Servet
Gürkan 


