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Avrupa Birliği Sigorta
Aracıları Derneği (BIPAR)
ara dönem toplantısı 31

Ocak – 1 Şubat 2011 tarihlerinde
Belçika’nın başkenti Brüksel’de
gerçekleştirildi. Toplantıya,
Sigorta Brokerleri Derneği’ni
(SBD) temsilen Yönetim Kurulu
Başkanı Servet Gürkan, Yönetim
Kurulu ve Yurtdışı İlişkiler
Komitesi Üyesi Yıldırım
Ramazanoğlu katıldı. İki gün süren
BIPAR toplantısına 23 ülkeden
toplam 85 kişi katıldı. Toplantılar
BIPAR Başkanı Jaap Meijers’in
açılış konuşması ile başladı.
Toplantının ilk gününde IMD,
PRIPs ve MiFID revizyonu ile
Avrupa Birliği Mevzuatı’nda ki son
gelişmeler hakkında bilgiler

verildi. Bipar Avrupa Birliği
Komitesi Başkanı Paul Carty
katılımcılara komite çalışmaları ve
daha önce üyelere sorulan
sorulara verilen yanıtlar hakkında
genel bilgiler verdi. Avrupa Birliği
mevzuatındaki son gelişmelere
ilişkin olarak çalışma grubunun
verdiği bilgiler sonrasında sorular
yanıtlandı. Toplantının ikinci
gününün ilk bölümde sigorta
aracıları için 2011 yılı
değerlendirmeleri yapıldı.
Toplantının ikinci bölümde Avrupa
Birliği Komitesi çalışmalarının
sunumu yapıldı ve bu sunum ile
ilgili sorular yanıtlandı. Ayrıca
Bipar başkanı Jaap Meijers
toplantıyı kapatırken gelecek
toplantıya ilişkin bilgiler de verdi.

Bipar ara dönem toplantısı 23 ülkeden 85 kişinin katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıya ülkemizden
Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Servet Gürkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Ramazanoğlu katıldı.

SBD’den TSRŞB’ye ziyaret

D Sigorta Brokerleri Derneği
(SBD) Yönetim Kurulu

Başkanı ve Yönetim Kurulu
üyeleri,
Türkiye
Sigorta ve
Reasürans
Şirketleri
Birliği
(TSRŞB) Başkanı, Yönetim kurulu
Üyeleri ve Genel Sekreteri ile
TSRŞB Merkezinde merkezinde
bir araya geldi. Toplantıda

karşılıklı fikir alışverişinde
bulunuldu ve son zamanlarda
gündemde yer alan Yönetmelik

çalışmaları,
diğer yasal
düzenlemeler
hakkında
görüşmeler
yapıldı. Her iki

taraf için de oldukça faydalı
olan bu toplantıların ayda bir
TSRŞB merkezinde yapılmasına
karar verildi.

OSTİM’de 3 Şubat’ ta yaşanan
patlamada hasar gören dükkan

sahiplerine bir darbe de banka
sigortacılığından geldi. Şirketin kredi
aldığı banka şubesinin yaptığı sigorta nın
eksik kloz ları nedeniyle milyonlarca TL’lik
zararla karşı karşıya kaldığına dikkat
çeken Ankara Ticaret Odası (ATO), şirketin
sigorta poliçesine küçük tutarlar karşılığı
eklenebilecek teminatların, banka
şubesinin eksik sigortacılık bigisi
nedeniyle poliçeye eklenmediğinin ortaya
çıktığını vurguladı. ATO Başkanı Sinan
Aygün, OSTİM’de yaşanan patlamanın iki

konuyu yeniden gündeme getirdiğini
belirterek bunlardan birinin “sigortalının
sigorta şirketini seçme hakkı” olduğunu
söyledi. Aygün, konuyla ilgili olarak ATO
olarak 2008 yılında gazetelere ilan vererek
vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını
hatırlatarak,“Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun’un ve Sigortacılık
Kanunu’nun ilgili maddeleri, sigortalının
sigorta hakkını seçme hakkının

sınırlandırılmasını veya bu hakkı
kullanması halinde kredi şartlarının
ağırlaştırılmasını yasaklıyor. Yani kimse
kredi aldığı bankaya sigorta yaptırmak
zorunda değil. İsteyen istediği şirketten
sigortasını yaptırabilir OSTİM’deki olayda
olduğu gibi şirket banka şubesinden değil
de sigorta acentesinden sigorta
yaptırsaydı, eksik klozları olmayacak ve
herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktı”
diye konuştu. Aygün, bankaların
sigortacılık yapmaktan vazgeçmeleri
gerektiğini belirterek,“Her işi yaparım
bankacılığı tüketiciyi vuruyor” dedi.

OSTİM’de eksik
teminat şoku

TSEV Eficert ve EIET’nin ev sahipliğini yapacak

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
(TSEV), Avrupa'da finansal

hizmetler sektöründeki mesleki
eğitimde ortak
standartlar
getirmeyi
amaçlayan Avrupa
Finansal
Belgelendirme
Organizasyonu'nun (eficert) 2011
yılı Genel Kurul toplantısı ile
Mesleki Sigorta Eğitimi Veren
Ulusal Enstitüler Avrupa

Konferansı'na (EIET) ev sahipliği
yapmaya hazırlanıyor. 2011 yılı
Ekim ayı içerisinde İstanbul'da

gerçekleştirilecek
olan bu
organizasyonlarda
aynı zamanda
Mesleki Sigorta

Eğitimi Veren Ulusal Enstitüler
Avrupa Konferansı'nın 20.
yıldönümü olması özelliği
nedeniyle kapsamlı şekilde
kutlanacak.

Tarım Sigortalarında kapsam genişletildi

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığınca yapılan

açıklamada, Meyvelerde
çiçeklenme dönemi ile erkek
besi sığırlarının sigorta
kapsamına alınmasına ilişkin
mevzuatın Resmi Gazete’de
yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı ile düzenlenildiği
hatırlatılarak “Böylece, süt
sığırlarına ilave olarak, erkek
besi sığırları sigorta kapsamına
alındı. Yine açıkta yetiştirilen

meyvelerde çiçeklenme dönemi
de sigorta güvencesine
kavuşturuldu. Yeni uygulamada,
prim miktarları meyvelerde
çiçeklenme dönemi dolayısı ile
sigorta paketindeki diğer riskler
hariç sadece don riskinde üçte
bir oranında çiftçi tarafından,
üçte iki oranında devlet prim
desteği olarak karşılanacak.
Diğer tüm risklerde ise devlet
prim desteği yüzde 50 oranında
olacak'' denildi.

SSBBDD  BBiippaarr  ttooppllaannttııssıınnaa  kkaattııllddıı  

2012 yılında toplantısını ülkemizde düzenlemeye hazırlanan
Avrupa Birliği Sigorta Aracıları Derneği (BIPAR) birincil görev
olarak Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren sigorta
aracılarının adil rekabet, tüketicinin korunması ve sağlıklı bir
sigorta piyasasının yeterli düzeyde olmasını sağlamak ve
sigorta sektörünü geliştirmek amacıyla kurulmuştur.  
BIPAR tüm Avrupa ülkeleri ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve
yetkililer tarafından en önemli sigorta aracıları organı olarak
kabul ediliyor. Düzenli olarak sigorta sektörü ile ilgili tüm
konularda Avrupa Komisyonu olarak danışmanlık yapıyor.
BIPAR bu kurumların etkinliklerini sürekli olarak izleyip,
teşvik etmek gerektiğinde aracılarının yasal çıkarlarını
savunarak müdahale eder. Bu bağlamda, BIPAR, kalıcı yapısı
ile sigorta aracılarının ve Avrupa toplumunun çıkarına
koordineli eylemler geliştirmek için etkin ve verimli bir
Avrupa sigorta aracıları için tek temsilci platform oluşturuyor.

Bipar nedir?

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) İcra Kurulu Başkanı

Rona Yırcalı, Tunus ve Mısır başta
olmak üzere Ortadoğu ve
Afrika'daki yatırımcılar için
Eximbank'tan politik risk sigortası
istediklerini bildirdi.

Yırcalı, ''Çok Uluslu Türk Şirket-
leri'' araştırması sonuçlarının açık-
landığı toplantının ardından basın
mensuplarının Ortadoğu ve Afrika
yatırımlarına ilişkin sorularını ya-
nıtladı. Her pazarın kendine göre
avantaj ve dezavantajları bulundu-
ğunu belirten Yırcalı, şunları kay-
detti:

''Amerikan pazarına girişin çok
az olduğunu görüyoruz. Çünkü
Amerikan pazarı çok büyük olma-
sına rağmen, çok değişik pazar.
Organize etmek, yerleşmek, reka-
bete dayanabilmek çok zor. Afri-
ka'da bir hükümet ve devlet
politikası olarak bilhassa
2007-2008 krizinden
sonra AB ülkelerin-
deki krizin de yer-
leşmesinden
dolayı müş-
terilerimizin za-
yıflaması, bizi yeni
piyasalara itti. Dolayısıyla Afri-
ka'daki gelişmeler bunun neticesi.
Oranın da kendine göre sakıncaları
var. Bir hükümet değişikliği ol-
duğu zaman sistemler de değişiyor
bu ülkelerin çoğunda. Ama tabia-
tıyla bakir ülke olması bizim ora-
daki yerleşimlerimizin iyi olması,
nispeten daha mütevazı kapital ih-
tiyacıyla orada yatırım yapılabil-
mesi, birçok yatırımları oraya itti.
Devletimiz de oradaki birçok ülke-
lerde yeni büyükelçilikler açtı.''
DEİK olarak büyükelçilik açılan her
ülke ile iş konseyleri kurduklarını
ifade eden Yırcalı, şöyle devam
etti:

''Ortadoğu ülkelerinde bilhassa
vizenin kalkması, serbest ticaret
anlaşmalarının çoğu ülkeyle yapıl-
ması, orada yatırımların daha çok
yapılmasına yön veriyor. Birçok
mesele olmasına rağmen Kuzey
Irak'taki yatırımlar gittikçe çoğalı-
yor. Bağdat'ta birçok kuruluşumuz
büro açıyor. Lübnan'da yatırımlar
yapılıyor. Avrupa'ya gelince bizim
orada çok önemli bir nüfusumuz
var. Oradaki ülkelerdeki kriz, KOBİ
dediğimiz kuruluşların alınmasını
veya sermayesinin önemli bir kıs-
mının Türk yatırımcılara geçmesine
bazı kolaylıklar sağlıyor. Oradaki

bankaların zor durumda
olması, kuruluşların ka-
pital ihtiyacında olması,
bir nevi önde gelen AB

ülkelerinde dahi Türk yatı-
rımcıların gelmesi ve hali-
hazırdaki operasyonları

devralmaları için girişimler
var.''

Politik risk sigortası talebi
Rona Yırcalı, uzun zamandan beri
dile getirdikleri sigorta talebine de
işaret ederek, şunları söyledi: 
''Tunus ve Mısır başta olmak üzere
Ortadoğu ve Afrika'da bu kadar
genişleme durumunda olduğumuz
bir zamanda, bizim yatırımcılar için
Eximbank'tan istediğimiz politik
risk sigortası var. Bunu uzun za-
mandır konuşuyoruz. Daha geliş-
medi. Birçok ülkede bu var. Gerek
krizden dolayı yeni piyasalar bul-
mak, gerek bu piyasalardaki bazı
ülkelerin riskinin büyük olduğu
düşünülürse, diğer konularda
Eximbank yatırımcıyı, ihracatçıyı
desteklediği gibi, böyle bir politik
risk sigortasını da formüle etmeye
başlamasının önümüzdeki bu yatı-
rımlar için iyi bir destek olacağını
düşünüyorum.''

Politik Risk Sigortası
formüle edilmeli

Abone olmak için: info@sigortamedia.com Aboneliğinizi iptal ettirmek için: info@sigortamedia.com
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra

Kurulu’nca 2. Sigorta Eksperleri Kurultay’ı
gerçekleştirildi.  “Sigortacılık Sektörünün
Güvencesi Sigorta Eksperleri”, “Sigorta
Eksperliği Mesleğinin Sorunları” ve  “75. Yılında
Sigorta Eksperliği Mesleğinin Geleceğine
Bakış” başlıklı oturumlardan oluşan Kurultay
TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Üyeleri,
Sigorta Eksperleri ve sigortacılık sektörü ile
ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleşti. 

Kurultay’da açılış konuşmalarının ardından
gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Noyan
Doğan’ın üstlendiği “Sigortacılık Sektörünün
Güvencesi Sigorta Eksperleri” başlıklı
oturumda ilk söz alan Hazine Müsteşarlığı
Sigorta Aracıları ve Eksperler Daire Başkanı
Murat Kayacı oldu. 

Kurultay’ın sigorta eksperliğinin bugününün
ve geleceğinin tartışılacağı bir organizasyon
olduğunu belirten Kayacı,  “Burada tartışılacak
ve tespit edilecek hususların eksperlik mesleği
için önemli katkıları olacağını düşünüyorum.
Aynı zamanda bu alanda yapacağımız
çalışmalar için de bize ışık tutacak konuların
gündeme geleceği bir platformda yer alıyoruz.
Böyle önemli bir organizasyonu hazırlayan
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Eksper kötü günde karşınıza çıkmaz
Sözlerine sigorta eksperinin tanımı ile

başlayan Kayacı, sigorta eksperinin tanımını şu
sözlerle açıkladı: 
“5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda sigorta
eksperliğinin sigorta konusu risklerin
gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen
hasarın nedenini, niteliğini, miktarını tespit
eden bunun yanı sıra ön ekspertiz işlemleri
yapan, mutabakatlı kıymet raporu tanzim eden
ve gözetim işlemleri yapan bir meslek grubu
olduğunu görmekteyiz.” Kayacı, kanunda yer
alan bu tanım ile eksperlik mesleğinin
sigortacılık sektörü açısından büyük bir önem
taşıdığının görülebileceğini belirtti. 

Eksperin
yetkinliği önemli

�� YYEENNİİ  RRUUHHSSAATT  AALLAANN
BBRROOKKEERRLLEERR:: Ataglobal
Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş. ve BH Sigorta
ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
ruhsatlarını almışlar, bu iki
brokerimiz ile birlikte
Türkiye’de kurulu broker sayısı 81’e
yükselmiştir.

��  DDEERRNNEEĞĞİİMMİİZZEE  ÜÜYYEE  OOLLAANN  BBRROOKKEERRLLEERR:: SRN
Sigorta ve Reasürans Brokerliği Ltd.Şti. ve BH
Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Derneğimize üyelik başvurusu yapmışlar
üyelikleri kabul edilmiş ve bu iki katılım ile
birlikte toplam üye sayımız 75’e yükselmiştir.

��  BBRROOKKEERRLLEERRİİMMİİZZEE  İİLLİİŞŞKKİİNN  GGEENNEELL  BBİİLLGGİİLLEERR::
İstanbul’da kurulu broker sayısı 68, Diğer

illerimizde kurulmuş
brokerler sayısı 13 olup
bunların 5’i İzmir’de, 3’ü
Ankara’da, 3’ü Bursa’da, 1’i
İzmit’te ve 1’i de Trabzon’da
bulunmaktadır. İstanbul
Anadolu yakasında kurulu

broker sayımız 29, Avrupa yakasında kurulu
broker sayımız 39 dur.

��  DDEERRNNEEĞĞİİMMİİZZEE  İİLLİİŞŞKKİİNN  GGEENNEELL  BBİİLLGGİİLLEERR::
Derneğimiz 1992 yılında 9 üye ile kurulmuş
o tarihten günümüze 5 başkan görev
almıştır. Derneğimiz 2005 yılında
BİPAR(The European Federation of
Insurance Intermediaries) üyesi olmuştur.
Derneğimiz üyesi 75 brokerimizin
bünyesinde çalışan kişi sayısı 1300’e
yaklaşmıştır.

Dernekten
Haberler 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği web sayfasından yayınlanan 2010

yılı kasım ayı sonu istatistiklerine göre;
11-- Brokerlerin toplam prim üretimi

içerisindeki payı hayat dışı % 10,6, hayat
%0,8 ve genel toplamda %9,0 olarak
gerçekleşmiştir.

22--  Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek
olduğu üç sigorta
şirketi ve toplam
brokerler prim
üretimi (1.121.715.553
TL) içindeki  payları;
Anadolu Sigorta
167.788.995TL(%14.9),
Allianz Sigorta
106.878.171TL(%9,5)
ve Axa Sigorta
105.699.642TL(%9,4).

33--  Brokerlerin
ürettiği primlerin en
yüksek olduğu üç
sigorta şirketinin bu

üretim içerisindeki broker payları; Anadolu
Sigorta 167.788.995TL (%13,8), Allianz
Sigorta 106.878.171TL (%12,0) ve Axa Sigorta
105.699.642TL (%7,9).

44--  Brokerlerin prim payının en yüksek
olduğu ilk on sigorta şirketi; Ace Europe
%89,2, Atradius %87,5 ve Acıbadem 
Sigorta ve Hayat %46,6, Chartis 
Sigorta %32,8, Mapfre genel Yaşam 
Sigorta %32,4, Coface Sigorta %31,5, 
Zurich Sigorta %19,5, Mapfre Genel Sigorta
% 19,1, Generali Sigorta %17,1 ve Anadolu
Sigorta %13,8.

55--  Satış kanalı olarak prim
üretiminde brokerlerin en

yüksek paya sahip
olduğu ilk üç branş;
Kredi Sigortaları
%42,1, Su Araçları
sorumluluk
Sigortası %40,1 ve
Finansal kayıplar
Sigortası %33,0.

2010 yıllı onbir aylık
istatistiklerinin brokerler analizi


