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Brokerlerin eğitim tarihi açıklandı

Hazine Müsteşarlığı, Sigorta ve
Reasürans Brokerleri

Yönetmeliği’nin 23’üncü
maddesinin ilk fıkrası
olan “Broker
yöneticileri ile
teknik personeli,
tarihi ve programı
Müsteşarlıkça üç ay
önceden duyurulacak
ve en az üç yılda bir beş
iş gününü geçmemek üzere
verilecek eğitime tabi tutulur”

hükmüne istinaden brokerlerin
önümüzdeki dönemki eğitim

bilgilerini açıkladı. 12 Kasım
2011 tarihinde başlaması

öngörülen eğitimin
programı, yeri ve
başvuruya ilişkin
ayrıntılı bilgilerin ise

Sigortacılık Eğitim
Merkezi (SEGEM)’nin

internet sayfasında
yayımlanacağı bildirildi.
www.hazine.gov.tr

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

1- Brokerlerin toplam prim üretimi
içerisindeki payı hayat dışı yüzde 11,6,
hayat yüzde 0,6 ve genel toplamda
yüzde 9,7 olarak gerçekleşmiştir.

2-Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek
olduğu üç sigorta şirketi ve toplam
brokerler prim üretimi (866,885,163 TL)
içindeki payları; Anadolu Sigorta
122,383,557TL(yüzde 14,1), Allianz
Sigorta 87,128,686TL (yüzde 10,1) ve
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta

69,551,568TL (yüzde 8,0).
3-Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek

olduğu üç sigorta şirketinin bu üretim
içerisindeki broker payları; Anadolu
Sigorta 122,383,557TL (yüzde 13,5),
Allianz Sigorta 87,128,686TL (yüzde
14,0) ve Acıbadem Sağlık ve Hayat
Sigorta 69,551,568TL (yüzde 59,4).

4-Brokerlerin prim payının en yüksek
olduğu ilk on sigorta şirketi; Ace Europe

yüzde 75,0, Atradius yüzde 60,0,
Acıbadem Sağlık ve Hayat yüzde 59,4,
Chartis Sigorta yüzde 40,6, Mapfre
Genel Yaşam Sigorta yüzde 39,6, Coface
Sigorta yüzde 36,7, Euler Hermes
Sigorta yüzde 21,9, Generali Sigorta
yüzde 19,3, Ray Sigorta yüzde 18,9,
Mapfre Genel Sigorta yüzde 17,8.

5-Satış kanalı olarak prim üretiminde
brokerlerin en yüksek paya sahip
olduğu ilk üç branş; Emniyeti
Suistimal yüzde 60,1, Su Araçları
sorumluluk Sigortası yüzde 35,3
ve Kredi Sigortası yüzde 33,9.

2011 YILI HAZİRAN AYI
İSTATİSTİKLERİNE GÖRE

BROKERLER ANALİZİ

Sigortacılar zararı 3 ayda tazmin edecek

ABD’de New York’u da vuran
son 25 yılın en büyüğü

olduğu belirtilen Irene
Kasırgası’nın şehre verdiği
hasar ortaya çıkmaya başladı.
Kasırganın maddi zararının
ülke genelinde 40 milyar doları
bulabileceği belirtilirken,
sigorta şirketlerinin bu zararı 3
ayda tazmin edebileceğini
kaydedildi. New York-New
Jersey genelinde kasırga
dolayısıyla 5 ölüm vakası rapor

edildiği, şehrin çeşitli
kesimlerinde ağaç ve elektrik
devrilmelerinin yaşandığı
belirtiliyor. Uzmanlar
kasırganın New York’a verdiği
maddi zararın 6-7 milyar doları
bulabileceğini belirtirken, bu
rakamım ülke genelinde 40
milyar doları bulabileceği ifade
ediliyor. Sigorta şirketlerinin
oluşan zararı tazmin
etmelerinin 2-3 ayı bulabileceği
kaydediliyor.

Prof. Dr.Tekin Memiş, SBD Hukuk Danışmanı oldu

Sigorta ve Reasürans Brokerleri
Derneği hukuk danışmanı

Prof. Dr. Tekin Memiş oldu.
Dernek, üyelerin ortak
sorunlarına çözümler geliştirmek
ve hukuki haklarını tespit etmek
üzere Prof. Dr. Tekin Memiş ile
anlaşma imzaladı. 2004-2011
yılları arasında Kadir Has
Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku
Anabilim Dalı Başkanlığı, Özel
Hukuk Yüksek Lisans
Koordinatörlüğü ile Teknoloji ve

Hukuk Araştırma ve Uygulama
Merkezi Kurucu ve Müdürlüğü
görevlerini yürüten Prof. Dr.
Memiş, Devlet Planlama Teşkilatı
9. Kalkınma Planı Fikri Haklar
Komisyon Başkanlığı, Elektronik
Ticaret Kanunu Komisyon
Başkanlığı, İstanbul Tahkim
Merkezi Kanunu Tasarısı üyeliği
yaptı. ICC hakemi olan Prof. Dr.
Memiş halen İstanbul Şehir
Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku
Anabilim Dalı Başkanıdır.
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Dünyada doğal afetlerin sayısı ve
sıklığının artmasıyla birlikte
ekonomik krizin de ağırlaşması

durumunda bunun küresel sigorta
sektörünü nasıl etkileyeceği konusu
sektörle yakından ilgili olanlar
tarafından merak ediliyor. “Ekonomik
kriz derinleşirse bu sigorta sektörünü de
sarsar mı?”, “2011 yılında yaşanan doğal
afetlerin sigorta sektörüne faturası ne
olur?” soruları da son günlerde sıkça
soruluyor... Aon Benfield CEO’su Servet
Gürkan’a yönelttik. 2011 yılında yaşanan
doğal afetlerin küresel sigorta
sektörüne 50 milyar dolar bir fatura
yükleyeceğini tahmin ettiğini belirten
Gürkan, bu rakamın yüzde 80’ninin yani
yaklaşık 40 milyar dolarının ise
reasürans sektörüne yansıyacağını
vurguluyor.

2011 yılında yaşanan doğal afetlerin
küresel sigorta sektörüne 50 milyar
dolar bir fatura yükleyeceğini tahmin et-
tiğini belirten Gürkan, bu rakamın yüzde
80’ninin yani yaklaşık 40 milyar doları-
nın ise reasürans sektörüne yansıyaca-
ğını vurguluyor.

Kriz spekülatif, gerçek değil
Yunanistan başta olmak üzere bazı Av-

rupa ülkelerinde yaşanan ekonomik
krizle ilgili olarak yurtdışındaki sigorta
şirketlerinde herhangi bir endişenin ol-
madığını ifade eden Gürkan, bu tür eko-
nomik krizlerin sigorta endüstrisine
yansımasının uzun zaman aldığını kay-
dediyor. Yansımanın da 2 türlü olduğu-
nun altını çizen Gürkan, “Birincisi, kriz
sırasında kriz nedeniyle sigortalı işlet-
meler kapanır ve sigorta şirketlerinin
prim üretim tutarları ve kârları azalır.
Böylelikle sigorta şirketlerinin gelirleri
düşer. İkincisi olarak da sigorta şirketle-
rinin fonları ile yatırım yaptıkları işletme-
lerin kârlılıklarının düşmesi sonucu
yatırım yapan sigorta şirketlerinin de
mali gelirleri azalır“ diyor. Gürkan, krizin
ikinci yansımasıyla ilgili olarak da 11
Eylül sonrasında yaşanan gelişmeleri
örnek veriyor. “11 Eylül sonrasında si-
gorta şirketlerinin hiçbiri hasardan do-
layı batmadı. Bu şirketler tamamen
krizin yarattığı ekonomik çöküntünün
neden olduğu zararlardan dolayı battı.
Çünkü, sigorta şirketlerinin yatırım yap-
tıkları şirketler krizden olumsuz etkile-
nince bunun doğal sonucu olarak
sigorta şirketleri de battı. Yoksa hasarlar
karşılanamayacak boyutta değildi”
diyor Gürkan. Buna karşın, Gürkan Av-

rupa’da son yaşanan krizin aslında ger-
çek bir kriz olmadığını ve biraz da spe-
külatif yönlerinin ağır bastığına dikkat
çekiyor.

Reasürans fiyatları % 10 artar
Gürkan, yaşanan gelişmelerle ilgili ola-
rak, “Ekonomi bu kadar belirsiz ve kont-
rolsüz olamaz. Sözgelimi, Yunanistan
ekonomisi bir anda batamaz. Bu ancak
bir süreç sonucu olur. Ortada somut bir
kriz olmadığı için reasürans piyasaları-
nın ekonomik krizden etkilenmesi söz
konusu değil” değerlendirmesinde bu-
lunuyor.

Sigorta sektöründe olduğu gibi rea-
sürans piyasasında da piyasa oyuncuları
arasında rekabetin olduğunu belirten
Gürkan, rekabetten dolayı son 1-2 yıldır
reasürans fiyatlarının artmadığını söylü-
yor. Ancak, Gürkan’a göre bu tablo
2012’de biraz değişecek. Özellikle doğal
felaketlerin etkisiyle reasürans piyasala-
rında daha katı kurallara sahip ve reasü-
rans yenilemelerinde önceki yıllara göre
fiyat bakımından taviz vermeyecek bir
tablonun oluşacağını ifade eden Gür-
kan, “Sigorta şirketleri açısından ucuza
reasürans bulma şansı görülmüyor.
2012’de fiyatların yaklaşık yüzde 5-10

arasında artabileceğini tahmin ediyo-
rum” diye konuşuyor.

Her türlü reasürans desteği
Aon Benfield, Hazine Müsteşarlığı’dan
gerekli izni alarak geçen günlerde Türki-
ye’de ilk defa mutuel (kooperatif) sigor-
tacılık faaliyetine başlayan “Koru
Sigorta”ya da reasürans desteği vere-
cek. Bu konu ile ilgili görüşlerini açıkla-
yan Gürkan, “Uluslararası bir sigorta ve
reasürans brokerliği şirketi olarak Aon
Benfield’in danışmanlık (consultancy)
fonksiyonu da var. Kooperatif sigortacı-
lığı gibi mütüel sistemlerin nasıl çalıştığı
konusundaki deneyimlerimizi ve know-

how’ı da kuruluş aşamasında Koru Si-
gorta’ya aktardık” diyor. Gürkan, diğer
sigortacılık türlerinde olduğu gibi koo-
peratif sigortacılığında da belli bir
dönem sonunda oluşan hasarların koo-
peratif ortaklarının ödediği prim tutarın-
dan karşılanmaması olduğunu ve bu
durumda reasüransın büyük önem taşı-
dığını vurguluyor. “Bu konuda alınması
gereken en önemli tedbir, şirketin riskle-
rini mümkün olan en iyi şekilde reasürör
şirkete devretmektir. Günümüzde doğru
bir reasürans yaparak şirketin kârlılığını
olumlu yönde etkilemek ya da yanlış bir
reasüransla şirketi zarara sokmak müm-
kün” diyor Gürkan. AAllpp  SSÜÜEERR  //  SSİİGGOORRTTAALLII

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB)
2011 yılının ilk altı aylık rakamlarını açıkladı. Birlik’in

üye şirketlerden derlediği verilere göre sigorta sektörü
2011 yılı Haziran ayı sonu itibari ile yüzde 24,45’lik bir
artışla toplamda 8 milyar 912 milyon 645 bin 849 TL
prim üretimi gerçekleştiği görüldü. Hayat dışı branş 7
milyar 369 milyon 840 bin 478 TL prim üretirken, hayat
branşı 1 milyar 542 bin 805 bin 370 TL prim üretti. Prim
üretimi sonucunda ise hayat dışı branş geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 21,70 büyüme gösterdi. Hayat
branşının yılbaşında yüzde 16’lar civarında olan payını
yılın yarısında payını 17,31’e çıkardığı dikkat çekiyor.

İlk onda tek hayat şirketi
Şirketlerin pazar pay ve primlerinin genel toplamına ba-
kıldığında Axa Sigorta’nın 939 milyon 699 bin 644 TL
prim üretimi ve yüzde 10,54 pazar payı ile ilk sırada yer
aldığı görülüyor. 2010 yılının prim üretim lideri Axa Si-
gorta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 28, 35 bir
büyüme gerçekleştirdi. Axa Sigorta’yı 908 milyon 70 bin
861 TL ile Anadolu Sigorta ve 623 milyon 391 bin 320 TL
ile Allianz Sigorta izledi. İlk onda yer alan şirketler genel
toplamda prim üretimine 5 milyar 681 milyon 680 bin
184 TL katkıda bulunurken, ilk on arasında yer alan tek
emeklilik ve hayat şirketi Ziraat Hayat
ve Emeklilik oldu. 

Poliçe adetleri hızla artıyor
6 aylık rakamlara göre poliçe
adetlerinin de hızlar arttığı göze
çarpıyor. 2011 yılı mayıs ayı ra-
kamlarına göre 24 milyon 716
bin 479 olan poliçe sayısının
haziran ayında 27 milyon 951
bin 341 adede yükseldiği
görülüyor.  
SSİİGGOORRTTAAMMEEDDIIAA

Sigorta sektörü
“hayat” ile canlandı

Türkiye'de ölüm nedeni bilinen vaka sayısı 280 bin 531
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez

2009 yılına ait Ölüm Nedeni
İstatistikleri'ni açıkladı. Ölüme sebep olan
ilk beş hastalık grubu sırasıyla yüzde 39,9
ile dolaşım  sistemi hastalıkları, yüzde
20,7 ile habis urlar, yüzde 8,9 ile solunum
sistemi  hastalıkları, yüzde 6,4 ile
endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve
metabolizmayla  ilgili hastalıklar ve yüzde
4 ile dışsal yaralanma nedenleri ve
zehirlenmeler  olarak görüldü.

Ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 20'sini
oluşturan habis urlarda; ilk beş  sırayı yüzde
31,4 ile gırtlak ve soluk borusu/bronş/akci-

ğerin habis uru, yüzde  8,6 ile midenin habis
uru, yine yüzde 8,6 ile lenfaid ve hemato-
poetik habis uru,  yüzde 6,3 ile kolonun
habis uru, yüzde 5 ile pankreasın habis uru

aldı. Bu arada, bugüne kadar ölüm istatis-
tikleri ile birlikte üretilen ölüm  nedeni ista-
tistikleri, 2009 yılından itibaren ayrı bir
istatistik olarak yayımlanmaya başlandı.

Ölüm nedeni istatistikleri, tüm il ve ilçe mer-
kezleri ile  hekimi olan tüm yerleşim yerle-
rinde, hekimler tarafından görülen ölüm
vakalarını kapsıyor. Bu vakalar için dolduru-
lan ''Ölüm Belgesi'', hekimlerin bağlı bulun-
duğu  sağlık kurumu aracılığıyla Türkiye
İstatistik Kurumuna bildiriliyor. 2009 yılında
ilk defa olmak üzere, ölüm vakalarında
ölüme sebebiyet veren  ve ölümle ilgili tüm
hastalıklar alandan derlenirken, bu hastalık-
lar Uluslararası  Hastalık Sınıflaması-10
(UHS-10);a göre kodlandı, ölümün altta
yatan nedeni de  Dünya Sağlık Örgütü kural-
larına göre bulundu.

HHAASSTTAALLIIKKLLAARR TTOOPPLLAAMM EERRKKEEKK KKAADDIINN
DolaČım sistemi hastalıkları ....................................................................39,9..................36,2 ................44,4
HHaabbiiss  uurrllaarr ............................................................................................................................................................................................2200,,77....................................2244,,44....................................1166,,00
Solunum sistemi hastalıkları ....................................................................8,9 ..................10,1....................7,4
EEnnddookkrriinn  ((iiçç  ssaallggıı  bbeezzii)),,bbeesslleennmmee  vvee  mmeettaabboolliizzmmaayyllaa  iillggiillii  hhaassttaallııkkllaarr ............66,,44........................................44,,88 ....................................88,,33
DıČsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ............................................4,0....................4,9....................2,8
DDiişşeerr ............................................................................................................................................................................................................2200,,22 ....................................1199,,66 ....................................2211,,00

2009 YILI ÖLÜM NEDENLERİNİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI (Yüzde)

İnşaat sektöründe risk yönetimi tartışılacak
Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği tarafından düzenlenen

Nart Risk Management Forum, 2004 yılından bu yana risk
yönetimi ve sigorta sektöründe yapılan en önemli uluslararası
organizasyonlardan biri haline geldi. Bu sene 8.’si düzenlenen
‘İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi’ konulu NART Risk
Management Forum, 19 Eylül 2011 tarihinde, saat 13:00-18:30
arasında The Ritz Carlton Oteli/Balo Salonu’nda gerçekleşecek.

Bu sene de birçok önemli kuruluşun yer alacağı forumda, ka-
tılımcılar, “Dünya ve Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yeni Boyut-
lar, Yeni Trendler”, “Dünya’da ve Türkiye’de İnşaat Sektörü
Risklerinin Yönetiminde Çözüm Senaryoları: Politik Riskler, Ala-
cak Riskleri , Mesuliyet Riskleri ve Surety Bond Sigortaları” ve
daha bir çok konu hakkında görüş sunacak. 

Foruma, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı ve
Koramic Yapı Kimyasalları San. ve Tic. CEO’su Hüseyin Bilmaç,
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ve Yüksel İnşaat CEO’su
Emin Sazak, Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve CEO’su Levent Nart, Bloomberg HT Haber Ka-
nalı’ndan ekonomist, TV program sunucusu ve editör Levent

Oğuz, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Alli-
anz Global Corporate & Specialty Mühendislik Underwriting
Bölge Başkanı Tim Cook, Eximbank Genel Müdür Yardımcısı
Alev Alkan, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Bilfinger Ber-
ger AG Chief Risk Officier (CFO) Swen Grewenig, Türkiye Müşa-
vir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkan Yardımcısı Fatma
Çölaşan, Arthur J. Gallager Politik Riskler Bölümü Genel Mü-
dürü Kit Brownless, PCA Sigorta ve Reasürans Brokerliği Ulus-
lararası İnşaat Bölümü Başkanı Oscar Indino ve konuk
konuşmacı Yekta Özözer katılım gösterecek. Aksigorta ve
Mapfre Genel Sigorta’nın ana sponsorluğunu yapacağı fo-
rumda co-sponsorlar ise, Allianz Sigorta ve Axa Sigorta üst-
lendi. Panel sponsorları, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Ray
Sigorta, Nart Risk Management Academy ve Risk Management
Recruiters olurken, TÜSİAD, TÜGİAD, DEİK, İSO, TSRŞB, GYO-
DER, Türkiye Müteahhitler Birliği, İNTES, Mimarlık Vakfı, Türk
Müşavir, Mühendis ve Mimarlar Birliği, İMSAD ise foruma des-
tek veren sivil toplum kuruluşları oldu. Forumun medya spon-
soru ise Bloomberg HT oldu.

‘Doğal afetlerin faturası 50 milyar dolar olacak’
Aon Benfield Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Servet Gürkan, 2011’de dünyada yaşanan doğal afetlerin küresel sigorta
sektörüne yaklaşık 50 milyar dolar fatura çıkaracağını, 40 milyar dolarının ise reasürans piyasasına yansıyacağını söyledi.  

Reasürans, sigorta şirketinin maliyetini azaltıyor 

Reasüransın, sigorta şirketlerinin
sermaye maliyetlerini

azaltmasına yardımcı olduğunu
belirten Gürkan, reasüransın faydası
konusunda şunları söylüyor:
“Sözgelimi, Hazine bir sigorta
şirketinin 50 milyon TL sermaye
koymasını  istiyor.  Şirket de faaliyet
ruhsatının iptal edilmemesi için bu
sermayeyi koymak zorunda. Bunu

koyamayacak durumda bu
sermayenin alternatifi ise reasürans.
Aon Benfield olarak şirketin
portföyünü inceliyerek, sermaye
ihtiyacını belirliyoruz. Reasürans
almanın ya da sermaye olarak
koymanın maliyetini sigorta şirketinin
önüne koyuyoruz. Şirketin reasürans
koruması alması, sigorta şirketinin
sermaye ihtiyacını azaltıyor.” Servet Gürkan


