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Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği (TSRŞB)
Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için
hazırlanan 2010 Yılı İlerleme Raporu'nda yer

alan Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik sektörlerine
ilişkin gelişmeleri resmi web sayfasında
yayınlandı. Avrupa Komisyonu tarafından 9 Kasım
2010 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme
Raporu’nda Türk sigorta ve bireysel emeklilik
sektörlerine ilişkin gelişmeler, uyumda güçlüklerle
karşılaşılan alanlar ve öncelikli olarak ele alınması
gereken konular değerlendirildi. Raporda sigorta
sektörüne ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve
kaydedilen ilerlemelerin olumlu değerlendirildiği
görüldü. “Ekonomik Kriterler” başlığı altında
sektörün büyüklüğüyle ilgilideğerlendirmelerde
bulunulan raporda, sektöre dair değerlendirmeler
ise “Mali Hizmetler” adı altında yapıldı.

Sigortacılık 2010’da az bir artış gösterdi
İlerleme Raporu’nda yer alan “Ekonomik Kriterler”
başlığı altında, “Bankacılık sektörünün finansal
sektörün en büyük kısmını oluşturduğu ve genel
toplam içindeki payını yüzde 78’e çıkardığı; buna

karşın sigortacılık sektörünün payının az bir artışla
yüzde 3’e yükselerek mütüel fonlarla yaklaşık ola-
rak aynı büyüklüğe sahip olduğu” ifade ediliyor.

Bağımsız bir denetleme kurulu
oluşturulmada ilerleyemedik
Raporda “Mali Hizmetler”e ilişkin 9'uncu başlığın
altında, sigorta sektöründeki gelişmelerin kap-
samlı biçimde değerlendirildiği görülüyor. Avrupa
Birliği mevzuatına uyum konusunda kaydedilen
gelişmelerin detaylı biçimde ele alındığı, buna kar-
şın eksikliklerin ve ilerleme kaydedilmeyen alanla-
rın vurgulandığı bu başlık altında Türk sigorta
sektörüne yönelik olarak şu değerlendirmelerde
bulunuyor: “Sigortacılık ve bireysel emeklilik alan-
larında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Hazine
Müsteşarlığı, gerekli görmesi halinde, motorlu
araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta tarifelerini
gözden geçirme hakkına sahiptir. Hazine Müste-
şarlığı, maruz kaldıkları riskleri izlemek amacıyla,
bütün sigortacılık şirketlerinin hizmet alımı faali-
yetlerini 3 ayda bir bildirmelerini zorunlu kılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı, doğal afet riskleri ve sigorta

şirketlerinin müşterilerinin tazminat talebi geçmi-
şini göz önünde bulundurmaları gerekliliğine iliş-
kin ayrıntılı bir tebliğ yayımlamıştır. Sermaye
yeterliliğinin hesaplanması, oldukça düşük olan
motorlu araç zorunlu mali sorumluluk sigortası as-
gari tazminat tutarları ile garanti fonunun kapsamı

sigortacılık mevzuatındaki ana eksiklikleri teşkil et-
mektedir. Sigortacılık alanında AB müktesebatıyla
uyum kısmi kalmaya devam etmektedir. Sigortacı-
lık mevzuatının 2009/138/EC sayılı Solvency II Di-
rektifi ve ilgili uygulama kuralları ile uyumlu hale
getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Si-

gortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri için ba-
ğımsız bir düzenleme denetleme kurumunun oluş-
turulmasına yönelik hiçbir ilerleme
kaydedilmemiştir. Türkiye’nin mali piyasa altyapı-
sına ilişkin yasal çerçevesi hâlihazırda AB ile büyük
ölçüde uyumludur.”

“Mali Hizmetler” başlığı altında ele alınan bir
diğer konu, 2008 ve 2009 Yılı İlerleme Raporla-
rı'nda da vurgulanan müzakerelerin askıya alın-
ması konusu olmuştur. Hatırlanacağı gibi, 11
Aralık 2006 tarihinde Brüksel'de yapılan AB
Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda
havaalanları ve limanlarını Kıbrıs Rum Kesimi’ne
açmaması nedeniyle Türkiye ile müzakerelerde
sekiz başlığın kısmen askıya alınması kararı alın-
mış, bu karar 14/15 Aralık 2006 tarihinde AB Kon-
seyi tarafından kabul edilmişti. Askıya alınan söz
konusu bu başlıklar arasında “Mali Hizmetler” de
bulunmaktaydı. Avrupa Komisyonu, 2010 Yılı Tür-
kiye İlerleme Raporu’nda da bu konudaki kısıtla-
malar devam ettiği sürece, Türkiye’nin söz
konusu başlığa ilişkin müktesebatı tam olarak
uygulamış sayılmayacağını ifade etti.

Avrupa Komisyonu Türkiye için hazırladığı 2010 Yılı İlerleme Raporu'nda, Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik sektörlerine ilişkin
değerlendirmelerde bulunarak, AB ile kısmi uyumda olduğu ancak sektörde bağımsız denetleme kurulu kurulamadığı vurgulandı.

‘Yangın’ dokuzucu
ayda düzlüğe çıktı

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği (TSRŞB) üye şirketlerden

derlenen veriler ışığında 2010 yılı Eylül ayı
sonu istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere
göre 2010 yılının ilk dokuz ayında toplamda
10 milyar 299 milyon 998 bin 543 TL prim
üretildi ve sektör yüzde 12,11 büyüme
kaydetti. Hayat dışı branş yüzde 84,27 pay
ile 8 milyar 679 milyon 506 bin 286 TL prim
üretti. Hayat branşı toplam prim üretimine
yüzde 15,73 pay ve 1 milyar 620 milyon 492
bin 257 TL ile katkıda bulundu. Hayat dışı
branş geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 11,39 büyürken, hayat branşı da
yüzde 16,15 büyüdü.

Branşlar bazında bakıldığında, 2010 yılı
Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine
göre en fazla büyüme gösteren branş
yüzde 38,59 ile genel sorumluk oldu. Genel
sorumluluğu yüzde 25,05 ile finansal ka-
yıplar ve yüzde 22,70 büyüme ile sektörün
lokomotif branşlarından hastalık-sağlık iz-
ledi. Yedinci ve sekizinci aylarda geçen yılın
aynı dönemine göre küçülen ve aynı za-
manda sektörün bel kemiği branşlardan
olan yangın ve doğal afet branşı dokuzuncu
ayda düzlüğe çıkmayı başardı ve geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 0,47 bü-
yüme kaydetti. Toplam prim üretimine en
fazla katkısı olan branş 2 milyar 247 milyon
663 bin 411 TL ile kara araçları oldu.

19 Ekim 2010 tarihinde Sigorta Brokerleri
Derneği tarafından organize edilen bir

yemekli toplantı yapıldı. 40 üye brokerin
katıldığı toplantı Moda Deniz Kulübü’nde
gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Servet
Gürkan’ın açılışını yaptığı toplantıda son Genel
Kuruldan bu yana gerçekleştirilen Dernek
faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı. Gürkan,
yönetmelik çalışmalarının Hazine
Müsteşarlığı’nda devam ettiği, çalışılan diğer
acil konulardan dolayı henüz sonuçlanmadığı
ancak çalışmaların bu yılın sonuna kadar
biteceği bilgisini verdi. Toplantıda ayrıca Başkan

Yardımcısı Basri Batıkarayel Hazine Müsteşarlığı
tarafından gönderilen son üç sektör duyurusu
hakkında üyelerin görüşlerini aldı.

Gürkan, toplantıda görüşülen konuların not
edildiğini ve gereğinin yapılacağını bildirdi. Gür-
kan toplantı sonunda brokerlerden Derneğin
web sayfasından bulunan foruma görüşlerin bil-
dirilmesi, Yönetmelik Taslağı’nın henüz resmi-
leşmeden taslakta yer alan ve değiştirilmesi
uygun olacak her türlü konunun Derneğe bildiril-
mesi ve son olarak da Hazine Müsteşarlığı ile
Dernek Yönetimi bilgisi dışında bireysel görüş-
meler yapılmaması konularında ricada bulundu.

Anadolu Sigorta’nın SBD ziyareti

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su,
Genel Müdür yardımcıları Musa Ülken,

Metin Oğuz, Efe Gündeş ve Levent Sönmez ile
birlikte sigorta brokerleri derneğini ziyaret
ettiler. Ziyarette genel olarak brokerlerin
sigorta şirketleri ile daha uyumlu çalışmasına
katkıda bulunacak önemli konulardan
Protokol ve Teminat konularına değinildi.

Aksigorta SBD üyelerini ağırladı

Aksigorta A.Ş. yetkilileri Sigorta Brokerleri
Derneği(SBD) üyelerine bir kokteyl verdi.

Kokteylde öncelikle SBD Başkanı Servet Gürkan
Aksigorta yetkililerine ve kokteyle katılan
üyelerine teşekkürlerini sundu. Daha sonra
Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen açılış
konuşmasını yaptı ve brokerlere yakın olduklarını
ve onlarla çalışmaktan hoşnut olduklarını belirtti.

Yönetici ve Teknik Personel Kimlik Kartları

Sigorta Brokerleri Derneği web
sayfasında Broker yönetici ve

teknik
personeline
verilecek kimlik
kartlarının
çalışmasının
bittiğini
duyurdu.
Duyuruda Hazine Müsteşarlığı
tarafından gönderilen Sigorta ve
Reasürans Brokerleri
Yönetmeliği’nin 24’ncü maddesi

gereği, Broker Yöneticilerine ve
Teknik Personele verilmesi

uygun bulunan
kimlik kartı
çalışmalarının
bittiği ve ilk olarak
teknik personele
verilecek kimlik
kartlarının

basımının onaylandığı bildirildi.
Ayrıca kimlik kartlarının
dağıtımının en kısa zamanda
yapılacağı da belirtildi.

Sigorta ve Reasürans Brokerliği
yapanların ve yapacakların niteliklerine
ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları
düzenleyen Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Yönetmeliği Taslağı 30
Haziran 2010 Çarşamba günü Milli
Reasürans T.A.Ş. toplantı salonunda
toplantıya katılan üye brokerlere
sunuldu. Yürürlükteki yönetmelik ile
taslak yönetmelik arasındaki farkların
anlatıldığı toplantıya katılan 32 üye

broker tarafından taslak üzerinde
yapılan görüşmeler ve toplantı
yöneticisi tarafından yapılan oylamalar
sonucunda oluşturulan son taslağın
Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmesine
karar verildi. Toplantıda alınan karar
gereği; hazırlanan son Yönetmelik
taslağı ve eklerinin, yasal
prosedürü tamamlamak amacı ile
Hazine Müsteşarlığı’na yazı ekinde
posta ile gönderildi.

Yönetmelik Taslağı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bipar Genel Kurulu 2012’de Türkiye’de

Sigorta Brokerleri Derneği’nin
üyesi olduğu,Avrupa’nın en

önemli sigorta birliği olan
Avrupa Birliği
Sigorta Aracıları
Derneği
BIPAR’ın
olağan genel
kurulu 24-25
Haziran 2010 tarihleri arasında
Tel Aviv’de gerçekleşti. BIPAR
Olağan Genel Kurul toplantısına
Sigorta Brokerleri Derneği’ni

temsilen Dernek Başkanı Servet
Gürkan katıldı. Derneğin de
üyesi olduğu Avrupa

sigortacılığının
en önemli
çatılarından biri
olan BİPAR’ın
Tel Aviv’de
gerçekleştirilen

olağan genel kurulunda, 2012
yılında yapılacak genel kurul
toplantısının Türkiye’de
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Dernek Web sayfasında İK modülü açıldı

Sigorta Brokerleri Derneği
resmi web sayfasında alt

ayrıntıları ile
web tasarımcısı
tarafından
hazırlanan
İnsan
Kaynakları
Modülünün
uygulanmaya başlandığını
duyurdu. İnsan Kaynakları
Modülü kapsamında şu işlevler
yer alıyor; İş arayan kişiler

modül ile kendilerine ayrılan
bölümde bilgi girişi (cv kaydı) ve

ilan değişikliği
yapabiliyor. Aynı
zamanda cv
listesine
ulaşabiliyor.
Personel arayan
kişi ve kuruluşlar

kendilerine ayrılan bölümde yeni
personel arama, ilan değişikliği
yapabilme, eleman listelerini de
inceleme fırsatına sahipler.

“Bağımsız denetleme kurulu oluşturamadık”

Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Servet Gürkan

TTürkiye sigorta pazarı her geçen
gün büyümesini sürdürüyor. Dün-

yanın dev sigorta şirketlerinin Türki-
ye’deki yatırımlarının, pazarın
gelişimine verdikleri önemi göster-
mek açısından önemli olduğunu bili-
yoruz. Bunun yanında Türkiye’de
sigortacılığın gelişmesindeki engelle-
rin başında ise sigorta sektörünün
kendisini kurum ve bireylere yeterli
şekilde anlatamamasını gösterebili-
riz. Tüm dünyada olduğu gibi sigorta
brokerlerinin sigorta pastasından al-
dığı pay da her geçen gün artış tren-
dindedir. Türkiye’de kurumsal ve
bireysel sigortacılıktaki en önemli ak-
törlerden biri olan “Sigorta Broker-
leri”  pazarın büyümesinde de önemli
bir rol üstlenmektedir. Her ne kadar
Sigorta Brokerleri olarak ağırlıklı hiz-
met verdiğimiz kurumsal müşteri ta-
rafında sigortacılık konusundaki
bilinç düzeyi, bireysel sigortacılıktaki
kadar düşük olmasa da, onlara da dü-
zenli ve yaralı bir bilgi akışını sağla-
mamız gerektiğini düşünüyorum... 

Sigortacılığın gelişmesinde tanıtım
ve iletişim stratejilerinin doğru yapıl-
ması gerektiği hepimizce bilinmekte-
dir. Sigorta sektörünün kendisini
kurumsal ve bireysel müşterilerine
doğru anlatamadığına zaman zaman
tanık oluyoruz. Ne yazık ki günlük ga-
zetelerde sigortacılık ile ilgili haber-
lere fazla yer verilmemektedir. Gerek
yazılı gerekse görsel basınımızda si-
gortacılık ile ilgili yer alan haberler
genelde sigorta tüketicisini ilgilendi-
ren haberler olmaktadır. Bu nedenle
sigorta endüstrisinin aktörleri sigor-
talıyı bilinçlendirmek için de bir çaba
sarf etmelidirler. Biz sigorta broker-
leri olarak kendi adımımızı atıyoruz.
Çağın gereklerine uygun ve az mali-
yetli çözümler üzerinden girişimleri-
mizi hızlandırmalıyız. Bu projemizin
ilk adımı olarak “SBD e-gazete” pro-
jesini hayata geçiriyoruz. Buradaki

amacımız hem Sigorta Brokerleri ara-
sındaki iletişimin sağlanması hem de
müşterilerimizi sektörümüzde olan
bitenler hakkında doğru bilgilendir-
mek olacaktır. 

Derneğimiz bünyesinde kurulan
yayın kurulu e-gazete de yayınlana-
cak haberlere karar verecek. İş ortağı-
mız olan ve bu konuda sektörümüze
medya tarafında çağdaş çözümler
üreterek yeni bir soluk getiren Sigor-
tamedia ise bu iletişim organizasyo-
numuzu gerçekleştirecektir. İlk olarak
ayda bir olarak başlayacak olan “SBD
e-gazete” projesi göstereceği başarı-
lar sonrasında periyodu artacaktır.
Gazete aynı zamanda ingilizce olarak
da hazırlanacaktır. İş yaptığımız şir-
ketlerin yabancı yöneticileri ve Bipar
yönetimi ve üyeleri de Türk sigorta
sektöründeki gelişmeleri “SBD e-
news” den kolaylıkla takip edebile-
cektir.  “SBD e-gazete” ilk planda
“Sigorta Brokerleri Derneği” üyele-
rine gönderilecektir. İsteyen üyeleri-
miz “SBD e-gazete” yi
kendi müşterilerine de
gönderebilecektir.
Bu mecranın daha
etkin olabilmesi ve
Derneğimize, mes-
leğimize daha çok
yarar sağlayabil-
mesi için her türlü
önerinizi bizlerle
paylaşmanızı önemle
rica ederim.

‘Doğru iletişim için adımlar atmalıyız’

Brokerler yemekli
toplantıda buluştu

Abone olmak için: info@sigortamedia.com Aboneliğinizi iptal ettirmek için: info@sigortamedia.com
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