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Hazine Müsteşarlığı Sigortacı-
lık Genel Müdürü Dr. Ahmet
Genç, Sigorta Brokerleri Der-
neği (SBD)’nin düzenlediği
toplantıya katıldı. Toplantıda
brokerlerin sorunlarını dinle-
yen Genç, bir çok konuda
görüş alışverişinde bulundu.
Genç, “Sigorta ekonomik faali-
yetleri güvence altına alıyorsa
iyi bir mekanizma kurmuşuz
demektir” diyor. Ahmet Genç
toplantının açılış konuşma-
sında sigortacılığın ekonomik
faaliyetleri destekleyen ve ko-
ruyan bir sektör olduğunun al-
tını çizdi. Genç, Ülkemizde
faaliyet gösteren sigorta şir-
ketlerinin reasürörlerin hazır-

ladığı alternatif sigorta ürünle-
rinin dışına çıkmadıklarını ya
da yeni ürün kabul etmedikle-
rini söyleyerek, “Bireysel si-
gortalara da klasik arz talep
argümanları geçerli. Ancak sa-
nayi kuruluşları için hazırlanan
poliçelerde uygun arz
bulunmuyor. Sigorta
şirketlerinin yöneticileri yeni
ürünü macera olarak görüyor”
diyor. Genç ayrıca talebe
uygun ürün geliştirilmesinin
potansiyeli yakalayacağını
savunuyor.

Zorunlu sigortalar artacak
Turizm acentelerinin özellikle if-
laslara karşı sigorta yaptırmadı-

ğına dair gelen bir soru üzerine
Dr. Ahmet Genç, “SBD bu konuda
çalışma yapsın. TURSAB (Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği)’nden
denetleme isteyin. Bu iğne ile
kuyu kazmak gibi olabilir. Ancak
yararlı olacaktır” dedi. Sigorta
Brokeri David Kohen’in Avrupa’da
ki zorunlu sigortaların sayısının
fazla olması ile ilgili sorusuna ise
Genç şöyle cevap verdi, “Zorunlu
sigortaların sayısı zamanla arta-
cak. Hekim Sorumluluk Sigor-
tası’nda çok iyi sonuçlar aldık.
134 bin hekimden 124 bini sigorta
yaptırdı” dedi.

“Bilgileri kullanmalıyız”
Özel sağlık sigortalarında genel

şartların değiştiğini belirten
Ahmet Genç, bu konuda bir
genelge yayınladıklarını söylüyor.
Özel sağlık sigortalarının, genel
sağlık sigortalarının
tamamlayıcısı olmasının çok
kapsamlı bir çalışma olacağına
vurgu yapan Genç, bu konuda ön
çalışmalarının olduğunu bildirdi.
ICP ve II-IS kriterlerinde yapılacak
olan gözden geçirmede sektörün
iyi sonuç vereceğini de belirten
dr. Ahmet Genç, “Acenteler
yönetmeliğini yayınlayacağız,
eksper takip sistemi bu yıl 1
nisanda açılacak, MORTALİTE ve
MORBİDİTE gibi sistemlerin de
tam olarak kullanılması denetle-
menin artacağı anlamına gelir.”

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç, “Turizm acenteleri iflaslara karşı sigorta
yaptırmıyor. Sigorta Brokerleri Derneği bu konuda araştırma yapmalı ve TURSAB’dan denetleme istemeli” dedi.

Özel sağlık kuruluşlarına ilgi artıyor
Özel sağlık kuruluşlarını tercih
edenlerin sayısı son 3 yılda arttı.
SGK'lı olarak özel tıp merkezi, özel dal
merkezi ve özel hastanelere 2008'de
56 bin 985 kişi başvururken, 2010'da
bu sayı 71 bin 171'e ulaştı. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer,
CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici
ile CHP Amasya Milletvekili Hüseyin
Ünsal'ın soru önergelerine, ayrı ayrı
yanıt verdi. Bakan Dinçer'in verdiği
bilgiye göre, özel hastanelerin toplam
tedavi harcamalarındaki payı yıllar

itibariyle artış gösterdi. Bu pay,
2002'de yüzde 14'ken, 2010'da yüzde
28,62'ye yükseldi. Özel hastanelere
başvuru sayısı da son 3 yılda arttı.
SGK'lı olarak, (yeşil kart ve memurlar
2007-2008'de genel sağlık sigortası
kapsamı dışında olduğu için sistemde
yer almadığından) dal hastanesi,
diyaliz merkezi, fizik tedavi ve
rehabilitasyon merkezi de dahil özel
hastanelere 2008'de 30 bin 42 kişi,
2009'da 37 bin 683 kişi, 2010'da 43 bin
665 kişi başvurdu.

Aksigorta, Ageas ile anlaşma imzaladı.
Aksigorta’nın yüzde 50 hissesini alan
Ageas, Avrupa’nın en büyük 20 sigorta
şirketi arasında, pazar lideri iki şirketten
biri. Şirket, Belçika, İngiltere, Kıta Avrupa’sı
ve Asya’da faaliyet gösteriyor. Ageas ayrıca
Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Çin, Malezya,
Hindistan ve Tayland'da ortaklıkları
bulunuyor. Hayat dışı branşında Belçika’da
pazar lideri olan Ageas, kasko branşında
İngiltere’de 3 sırada yer alıyor. Şirketin
ayrıca, Fransa, Almanya ve Hong Kong’da
iştirakleri bulunuyor. Ageas,11 binde fazla
çalışanı ve yıllık yaklaşık16 milyar Euro

prim üretimine sahip. Ageas, Aksigorta
hisselerinin yüzde 31'i için 220 milyon dolar
ödeyecek. Aksigorta'nın yüzde 38'lik halka
açıklık oranı değişmeyecek. Faaliyetler ise
Aksigorta markası altında devam edecek.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer
Kurtul, ''Ageas'ın, Aksigorta için en doğru
ortak olduğuna karar verdik'' dedi.

Ageas Üst Yöneticisi (CEO) Bart de Smet
ise Türkiye'nin, sigortacılık sektöründeki

büyük potansiyeli nedeniyle kendileri için
çok cazip bir pazar olduğunu dile getirerek,
''Bu yeni ortaklığı, Eylül 2009 sonunda
açıkladığımız stratejimizin
gerçekleştirilmesi yönünde atılan bir adım
olarak görüyorum. Hızlı gelişen bir ülke
olan Türkiye'nin hayat dışı sigorta
sektöründe, düşük penetrasyon ve yüksek
büyüme potansiyeli bulunuyor. Bu büyüyen
pazara, Türkiye'nin en itibarlı, öncü ve
ortaklıklar konusunda tecrübeli Sabancı
Holding ile girmekten dolayı büyük
memnuniyet duyuyorum'' ifadesini
kullandı.

Dünya devi Ageas
Aksigorta’yı aldı

2010’un lideri de Axa Sigorta oldu

2010’da 1 milyar 518 milyon liralık
prim üretimi kaydeden Axa

Sigorta, sektör liderliğini 2010’da da
sürdürdü. 2010’da yüzde 19
büyüyen şirketin pazar payıysa
yüzde 12.71’e çıktı. Axa
Sigorta, 2008 ve 2009
yıllarından sonra 2010
yılında da sigorta sektörünün prim
üretimi lideri oldu. Axa Sigorta oto
sigortaları ve yangın gibi branşta da
en çok prim üreten şirket oldu. Oto
sigortalarında 938 milyon lira ile

liderliğini sürdüren Axa Sigorta,
yangın ve doğal afetler branşında
281 milyon liralık prim üretti. Şirket
hukuksal koruma branşındaki
liderliğini de korudu. Axa Sigorta,

prim üretimi liderliğinin
yanı sıra kârlılıktaki
liderliğini de sürdürüyor.

Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği’nin son açıkladığı
teknik kârlılık rakamları olan ilk 9
aylık sonuçlara göre, Axa Sigorta
101 milyon lira teknik kâr elde etti.

Çağlayan:İhracatçılarımız sigortayı sevmiyorlar

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,
''Gerekirse ihracatçılarımıza

sigorta yapma alışkanlığını
getirmek için, DTM olarak bana
verilen DFİF kaynaklarından
gerekli desteği vermeye hazırım''
dedi. Bakan Çağlayan, ''Türk-
Afrika, Körfez ve Ortadoğu Ülkeleri
Değerlendirme Toplantısı''nın
açılışında yaptığı konuşmada, Türk
ihracatçılarının nedense sigortayı
sevmediklerini, aslında Türk
insanının sigortayı sevmediğini

belirterek, mutlaka ihracatçıların,
iş adamlarının sigorta sistemiyle
yakından tanışması ve bunu
kullanması gerektiğini vurguladı.
Libya'ya 2 milyar dolar ihracat
yapan ihracatçıların yapmış
olduğu sigorta bedelinin sadece
1 milyon dolar olduğuna
dikkati çeken Çağlayan, sigorta
priminin de çok yüksek
olmadığını, bunların binde 5'in
altında ve pazarlık yapılabilecek
rakamlar olduğunu anlattı.

‘Turizm acenteleri sigorta yaptırmıyor’

Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği’nin (TSRŞB) her

sene düzenlediği “Geleneksel Sektör
Yemeği” 25 Şubat 2011 tarihinde
Swissotel İstanbul
Balo Salonu’nda
gerçekleştirildi.
TSRŞB Başkanı
Hulusi Taşkıran’ın
açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği
yemekte Hazine
Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel
Müdürü Dr. Ahmet
Genç ve Hazine
Müsteşarlığı Sigorta
Denetleme Kurulu
Başkanı Arif Hikmet Cesur da konuşma
yaptılar. Taşkıran “Maçın başlaması
için topun bir kere kendi etrafında
dönmesi gerekir” diyerek sektörü birlik
olmaya çağırdı.

“Proaktif olmayı unuttuk”
TSRŞB Başkanı Hulusi Taşkıran 2010
yılınınmali sonuçları itibari ile kötü bir
yıl olduğunu söyleyerek sözlerine baş-
ladı. “Geçmişe kilitlenip geleceğe kö-
tümser bakmaya gerek yok” diyen
Taşkıran konuşmasında sektöremesaj
vermek istediğini söyledi. Sektör ola-
rak sorun ortaya çıkınca reaksiyon gös-
terdiklerini ifade eden Taşkıran sektör
adına ‘proaktif olmayı unuttuk’ tespi-
tinde bulunduğunu vurguladı. Taşkıran
sözlerine sektörü birlik olmaya, çözüm
üretmeye çağırarak son verdi: “Sizler-
den ricam gerek münferit olarak ge-
rekse meslek birliği olarak bizlere
düşecek payı bulmanız, bunları düşün-
meniz ve bizlere iletmeniz. Toplanıp
konuşalım.”

‘Aynı geminin yolcularıyız’
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme
Kurulu Başkanı Arif Hikmet Cesur yap-
tığı konuşmada devlet ayağı olarak

sektör ile aynı geminin yolcuları oldu-
ğunu vurguladı. Sigorta sektörünü üçlü
sacayağı olarak gördüklerini belirten
Cesur, “Sistemin en temel özelliği sis-

temin ayakta kalabil-
mesi ve
büyüyebilmesi için her
sac ayağının aynı de-
recede güçlü, birbirine
güven ve destek veren
yapıda olması lazım.
Sigorta sektöründe
sacayaklarından biri
devlet tarafının tüm
tarafların hak ve men-
faatlerinin korundu-
ğunu, belli bir düzey
içinde işlediğini ve si-

temdeki diğer iki sacayağının memnun
olduğunu tabi ki görmesi gerekiyor”
dedi.

‘Acenteler Yönetmeliği
tamamlanacak’
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel
Müdürü Dr. Ahmet Genç konuşmasına
2010 yılının ekonomik gidişat açısından
istisnai bir durum olduğunu belirterek
başladı. Önümüzdeki yıllar için başarılı
bir ekonomik gidişat dileğinde bulunan
Genç, 2011 yılında Hazine olarak ger-
çekleştirecekleri düzenlemelerden
bahsetti. 2011 yılında düzenlemelerde
uluslararası standartlarla uyumun ön
plana çıkacağını belirten Genç, “Mart
ayında bir finansal sektör değerlen-
dirme programı söz konusu. Yeni çıkan
Türk Ticaret Kanunu’nda nerelerde
uyumsuzluk var görülmesi açısından
baştan sona taranması gerekiyor. Diğer
çalışmalarımızdan biri de yıllık gelir si-
gortası düzenlemesinin yürürlüğe ko-
nulması. Aynı zamanda tamamlayıcı
sağlık sigortası çalışmalarına da biraz
daha hız vereceğiz. Bu sene acenteler
yönetmeliği değişikliği tamamlanacak
ve tanıtım ve bilinçlendirme stratejisi
yürürlüğe konulacak” dedi.

‘Topun kendi etrafında
dönmesi gerek’

Abone olmak için: info@sigortamedia.com Aboneliğinizi iptal ettirmek için: info@sigortamedia.com
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Mapfre Genel Sigorta Antalya’da acenteleri ile
biraraya geldi. Türkiye genelinden 400’e yakın

acentenin katıldığı toplantıya Mapfre İnternational
Ceo’su ve Mapfre Genel Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı Javier Fernandez-CID, Mapfre Genel Sigorta
Genel Müdürü Serdar Gül, Mapfre Genel Yaşam
Genel Müdürü Muhittin Yurt katıldılar. Genel Müdür
Serdar Gül, 1 Temmuz 2011’den itibaren Mapfre
Genel Yaşam’daki sağlık portföyünün kendi
şirketlerine devredileceğini belirtti.

Toplantıda konuşma yapan Mapfre Genel Sigorta
Genel Müdürü Serdar Gül, 10’uncu sıraya çakılıp

kaldıklarını belirterek, teknik karlılıktaki geçen yıl ki
başarımızı bu yıl da sürdürüp sektörün en yüksek
teknik kar elde eden ikinci şirketi olacaklarını
belirtti. Sözlerine, 859 olan acente sayısının 2011 yılı
sonu itibari ile 1000’e çıkaracaklarını belirterek
devam etti: “ Mapfre Genel Yaşam’ın sağlık
portföyü, 1 Temmuz itibari ile Mapfre Genel
Sigorta’ya devredilecek. Bize sağlığını emanet

edene satabileceğimiz birçok ürünümüzün olduğunu
düşünüyorum. Mapfre Genel Yaşam Sigorta
yaşamını Hayat şirketi olarak devam ettirecek,
uygun bir ortak bulduğumuzda da Bireysel
Emeklilik’e gireceğiz.” Gül ayrıca acentelere çok özel
komisyonlar vereceklerinin de müjdesini verdi.
Mapfre Genel Yaşam Sigorta Genel Müdürü
Muhittin Yurt, 1 temmuz’da gerçekleştirecek devir
sonrasında 200’lerde olan acente sayısının 1000’lere
çıkacağını belirterek, “sağlık sigortaları branşında ilk
4 şirket arasındaysak, bu operasyon ile prim
üretimimizi kat be kat üzerine çıkabiliriz “dedi.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
web sayfasından yayınlanan 2010 yılı sonu ista-
tistiklerine göre;

1- Brokerlerin toplam prim üretimi içerisindeki
payı hayat dışı yüzde 10,8, hayat yüzde 0,8 ve
genel toplamda yüzde 9,2 oldu.

2- Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek ol-
duğu üç sigorta şirketi ve toplam brokerler
prim üretimi (1.302.268.549TL) içindeki pay-
ları; Anadolu Sigorta 195.482.281TL
(yüzde15.0) , Allianz Sigorta 126.360.465TL
(yüzde9,7) ve Axa Sigorta 120.387.340TL
(yüzde 9,2).

3- Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek olduğu
üç sigorta şirketinin bu üretim içerisindeki bro-
ker payları; Anadolu Sigorta 195.482.281TL
(yüzde 13,8) , Allianz Sigorta 126.360.465TL
(yüzde 12,7) ve Axa Sigorta 120.387.340TL
(yüzde 7,9).

4- Brokerlerin prim payının en yüksek olduğu ilk
on şirket; Atradius yüzde 89,9, Ace Europe
yüzde 89,4 ve Acıbadem Sigorta ve Hayat
yüzde 43,0, Coface Sigorta yüzde 37,2, Mapfre
Genel Yaşam Sigorta yüzde 36,6 Chartis Si-
gorta yüzde 31,9, Mapfre Genel Sigorta yüzde
18,5, Zurich Sigorta yüzde 18,4, Generali Si-
gorta yüzde 16,6 ve Anadolu Sigorta yüzde
13,8.

5- Satış kanalı olarak prim üretiminde brokerlerin
en yüksek paya sahip olduğu ilk üç branş;
Kredi Sigortaları yüzde 45,7, Su Araçları sorum-
luluk Sigortası yüzde 40,0 ve Finansal kayıplar
Sigortası yüzde 32,4.

2010 YILI BROKER
İSTATİSTİKLERİ

KKTC’de Aralık 2010’dan itibaren yürürlüğe giren
yeni sigortacılık yasası birçok yenilik getirdi. Bu

yenilikler, sigorta şirketlerinin yeni yükümlülükleri
ve yasanın Kıbrıslı tüketicilere yansıtacağı yararlar,
AON Benfield Türkiye’nin KKTC Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği ile Lefkoşa’da
düzenledikleri konferansta masaya yatırıldı. AON
Benfield Türkiye Genel Müdürü Servet Gürkan’ın
açılış konuşması yaptığı ve Kuzey Kıbrıs Türk
sigorta sektörünün büyük ilgi gösterdiği
konferansta, KKTC’de sigorta sektörünü
güçlendirme amacıyla, sektöre geniş kapsamlı bir
sistem getiren ve AB düzenlemelerine uyumlu
biçimde hazırlanan, Sigorta Hizmetleri Yasası
tartışıldı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ögretim Üyesi Prof. Samim Ünan ile İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve
Sigorta Hukuku Türk Derneği Başkanı
Doç.Dr.Emine Yazıcıoğlu’nun konuşmacı olduğu
konferansta yasanın getirdiği yenilikler, sigorta

şirketlerinin yeni yükümlülükleri ve yasanın Kıbrıslı
tüketicilere yansıtacağı yararlar üzerinde duruldu.

Sermayeler artıyor
31 Aralık 2010’dan itibaren yürürlüğe giren ve
KKTC’de sigortacılığı çağdaş boyutlara taşıyacak
olan yeni yasa ile bugüne kadar sigorta şirketleri-
nin 50 bin TL olan ödenmiş sermaye limiti, hayat si-
gortası dışında sigortacılık yapacak şirketler için 2
milyon TL, hayat dalında faaliyet gösterecek sigorta
şirketleri için de 4 milyon TL’ye çıkarılıyor. Yasa yü-
rürlüğe girmeden önce kurulan şirketlere, belirle-
nen düzeye çıkarmaları için ise 3 yıl süre tanınıyor.
Bir başka yenilik de Sigorta Tahkim Komisyonu
oluşturulması. Birlik nezdinde kurulacak komisyon,
sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki sözleş-
melerden kaynaklanan uyuşmazlıklara çözüm bula-
cak. Komisyon ise müracaat tarihinden itibaren 2
ay içersinde uyuşmazlığı sonuçlandırmakla yü-
kümlü olacak.

Sigortacılıkta yeni dönem başladı

Soldan Sağa: Sigorta Hukuku Türk Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu,
KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri, AON Benfield Türkiye CEO’su Servet Gürkan, Sigorta Murakabe Kurulu
Eski Başkanı Av. Ahmet Hamdi Başer, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan.

TSRŞB Başkanı
Taşkıran,“Maçın
başlaması için

topun bir kere kendi
etrafında dönmesi

gerekir” diyerek
sektörü birlik

olmaya çağırdı.

Milli Reasürans binasında yapılan Sigorta Brokerleri Derneği’nin toplantısına katılan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç’e Aon Benfield CEO’su ve Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Servet Gürkan eşlik etti.

Mapfre Genel Yaşam
sağlığını devrediyor


