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Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
(TSRŞB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin
(TOBB) katkılarıyla düzenlenen 'Sigorta Zirvesi'nde

Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Bal-
kan ülkelerinin kamu ve özel sektör temsilcilerine yeni
Türk sigorta modeli tanıtıldı.

Açılışta konuşan TSRŞB Başkanı Mustafa Su, Türkiye
uluslararası alanda daha önemli oyuncu olma yönünde is-
tikrarlı adımlar atarken, sigortacılık sektörünün de reka-
bete açık şeffaf yapısıyla yabancı sermayenin ilgi odağı
olmaya devam ettiğini ifade etti. Bunda uluslararası finan-
sal raporlama standartlarından, sermaye yeterliliğine va-
rıncaya kadar son yıllarda yapılan düzenlemelerin,
teknoloji eğitim ve insan kaynaklarından, sektörce yapılan
yatırımların, mevzuat ve hukuki altyapı çalışmalarının ve
çıkarılmakta olan yeni sigortacılık ürünlerinin önemli payı
bulunduğunu söyleyen Su, ''Bu sayede Türk sigorta sektö-
ründe gerçekleşen yapılanmalar, birçok kurum veya ülke
tarafından örnek alınacak düzeye gelmiştir. Türk sigortacı-
lığı olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelere güzel bir
örnek oluşturduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Türk sigorta sektörünün birçok kurum ve ülke tarafın-
dan örnek bir model olarak görüldüğünü belirten Su, sek-
törle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Sektörümüz
ekonomimize büyük katkılar sağlamaktadır. Dünya sigorta
sektöründe toplam prim hacmi 4,1 trilyon dolar, gelişmiş
ülkelerin bu rakamdaki payı 3,5 trilyon dolar, gelişmekte
olan ülkelerin payı da 533 milyar dolar. Türkiye'nin prim
büyüklüğü 9,4 milyar dolar seviyelerinde. Dünyada orta-
lama olarak kişi başına düşen prim üretimi büyüklüğü 595
dolar iken ülkemizde bu rakam 130 dolar. Prim üretiminin
GSMH içindeki payı Türkiye'de 1,3, gelişmiş toplumlarda
yüzde 5, dünya ortalaması ise yüzde 3... Bu rakamlar dik-
kate alındığında daha gidecek çok yolumuzun olduğu, bir
anlamda prim üretimi açısından bakıldığında işin başında
olduğumuzu tespit etmek mümkün. Sektör 75 binden fazla
kişiye istihdam sağladı. 9,4 milyar dolar prim üreten sek-
tör 6 milyar dolar da hasar ödemesi yaptı.”

Sektör rüştünü ispat etti
Deprem ve sel felaketlerinde sigorta şirketlerinin üzerine
düşeni en kısa sürede yerine getirdiğini, bu buna karşın
hak etmedikleri eleştiriler aldıklarını belirten Su, sektörün
bu imtihandan büyük bir başarıyla geçtiğini ifade ederek
şöyle konuştu: "Türk sigortacılık sektörü rüştünü ispat et-

miştir. Bu son senelerde ülkemizdeki bazı sigorta şirketle-
rinin yabancı sermaye tarafından satın alınması yoluyla da
kendini gösterdi.”

Yorgancılar: Riske ortak olan tek sektör
Zirveye konuşmacı olarak katılan TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Ender Yorgancılar da Türkiye ekonomisinin son yol-
larda çok önemli gelişme gösterdiğini ve son 9 yılda özel
sektör odaklı olarak ekonomiyi yüzde 55 oranında büyüt-
tüklerini söyledi. Üretim ve ticaretin ayrılmaz bir parçası
olan sigortacılık sektörünün kara değil, riske ortak olan
tek sektör olduğunu, bu nedenle sigortacılık sektörü ol-
mazsa ekonominin tıkanacağını söyleyen Yorgancılar, “Bu
nedenle 1 milyon 300 bin üyesi olan TOBB'un sigortacılık
sektörüne ayrı bir önem veriyor ve bu sektörü büyütme-
den, sektörün hizmet kalitesini dünya standartlarına ulaş-
tırmadan 2023 hedeflerine ulaşmak zor” dedi.
Yorgancılar, yeni planlanma ile sigortacılık sektöründe
önemli gelişmeler sağlandığını sözlerine ekledi.

Aktaş: Halkın ilgisi arttı
Vatandaşların sigortaya ilgisinin arttığını açıklayan Hazine
Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, 200 yılında 15 mil-
yon olan poliçe sayısının 2010 yılı sonunda 63 milyona
yükseldiğini söyleyerek, “Vatandaşların sigortaya ilgisini
gösterir ancak, son yıllarda karlılıkta ciddi gerilemeler ya-
şandı” dedi. Prim üretiminin 2001'deki kriz nedeniyle
dolar bazında yüzde 29, 2009 krizi nedeniyle de yüzde 13
daraldığını dile getiren Aktaş, “Daralma sektörün hızını
kesti. 2001 daralması takip eden iki yılda telafi edilirken,
2009 yılı daralmasının da 2010 yılında telafi edildi ve 2011
ilk aylarına ait verilerin olumlu bir seyir izliyor” dedi.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Mustafa Su,
Türk sigorta sektörünün ekonomimize büyük katkılar sağladığını
belirterek, “Sektör 75 binden fazla kişiye istihdam sağladı” dedi.

SBD, AB’deki aracılarla ilgiyi konferans düzenliyor

Sigorta Brokerleri Derneği
(SBD) tarafından 22 Haziran

2011 tarihinde Milli Reasürans
Konferans salonunda “Sigorta
ve Reasürans Aracıları Türkiye
Ve AB’deki Son Gelişmeler”
konulu bir konferans
düzenlenecek. Konferansa
konuşmacı olarak;
�Bipar Başkanı Paul Carty,
�Bipar Genel Sekreteri Nic De
Maesschalck,
�Hazine Müsteşarlığı

Sigortacılık Genel Müdürü Dr.
Ahmet Genç,
�Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği Başkanı
Mustafa Su katılıcak.
Sigorta Brokerleri Derneği
tarafından tarafından
düzenlenen konferansa sigorta
sektöründeki tüm meslektaşlar
davet edildi. 22 Haziran’da saat
15.00-17.30 arasında yapılacak
olan konferansta simultane
tercüme olacak.

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

1- Brokerlerin toplam prim üretimi
içerisindeki payı hayat dışı yüzde 12,1,
hayat yüzde 0,7 ve genel toplamda 10,2
olarak gerçekleşmiştir.

2-Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek
olduğu üç sigorta şirketi ve toplam
brokerler prim üretimi (462.009.367 TL)
içindeki payları; Acıbadem Sağlık ve
Hayat Sigorta 61.480.574TL (yüzde 13.3)
, Anadolu Sigorta 51.597.631TL(yüzde
11,2) ve Allianz Sigorta

41.511.523TL(yüzde 9,0).
3-Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek

olduğu üç sigorta şirketinin bu üretim
içerisindeki broker payları; Acıbadem
Sağlık ve Hayat Sigorta
61.480.574TL(yüzde 66,6) , Anadolu
Sigorta 51.597.631TL(yüzde 11,8) ve
Allianz Sigorta 41.511.523TL (yüzde
13,6).

4-Brokerlerin prim payının en yüksek

olduğu ilk on sigorta şirketi; Atradius
yüzde 69,9, Ace Europe yüzde 69,6,
Acıbadem Sağlık ve Hayat 65,8, Chartis
Sigorta yüzde 37,7, Coface Sigorta yüzde
32,6, Mapfre Genel Yaşam Sigorta yüzde
32,3, Ray Sigorta yüzde 23,0, Zurich
Sigorta yüzde 22,2, Euler Hermes Sigorta
yüzde 18,6, HDI Sigorta yüzde 16,1.

5-Satış kanalı olarak prim üretiminde
brokerlerin en yüksek paya sahip
olduğu ilk üç branş; Hava Araçları
Sorumluluk Sigortası yüzde 47,6 ve
Kredi Sigortası yüzde 38,2, Emniyeti
Suiistimal yüzde 32,0.

2011 YILI MARTAYI
İSTATİSTİKLERİNE GÖRE

BROKERLER ANALİZİ

Finansal matematik eğitim programı sona erdi

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
(TSEV) tarafından

düzenlenen ve 9 Mart – 21 Nisan
tarihleri arasında devam eden,
toplam 39 krediden oluşan
Aktüer Adaylarına
Yönelik Matematik
eğitim programının
tamamlanmasının
ardından, Finansal Matematik
eğitim programı da aktüer
adaylarının ilgisiyle
gerçekleştirildi. Faiz teorisine

giriş ile finansın hemen her
düzeyinde kişilerin gereksinim
duyacağı kavramları
mühendislik ve matematik
modelleri aracılığıyla aktaran

program 18 Mayıs
günü tamamlandı.
Aktüer adayları,
Hazine ve SPK

çalışanlarının ilgisine sunulacak
yeni programların Haziran ayı
içerisinde duyurulması
planlanıyor.

Başvuru ücretleri güncellendi

Türk sigorta sektörü
örnek bir model oldu

Sigorta Tahkim Komisyonu
resmi internet sitesinde

başvuru ücretlerinin Hazine
Müsteşarlığı tarafından
güncellendiğini
duyurdu. Duyuruda şu
açıklamalara yer
verildi:
“Komisyonumuza başvuruda
bulunurken, başvurunuza konu
uyuşmazlığın miktarına göre
belirtilen başvuru ücretini, Ziraat
Bankası’nın tüm şubelerinden

kurum tahsilat programı
aracılığıyla Sigorta Tahkim
Komisyonu hesabına
yatırabilirsiniz.” Güncellenen

başvuru ücretleri ise
şöyle: Uyuşmazlığa
konu miktarı (TL) 0-
5.000 Başvuru ücreti

(TL) 35, Uyuşmazlığa konu
miktarı (TL) 5.001- 15.000 Başvuru
ücreti (TL) 100, Uyuşmazlığa
konu miktarı (TL) 15.000 ve üzeri
Başvuru ücreti (TL) 250.

Zirve’de SBD konuşmacı
olarak yer aldı

Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve
Genel Sekreteri Eray Türker Sigorta Zirvesinin ikinci

gününde Meslek Örgütleri ile ilgili oturumda
konuşmacı olarak yer aldı. Eray Türker konuşmasında
Sigorta ve Reasürans Brokerleri ve brokerlik mesleği
hakkında bilgiler verdi. Türker sunumunda,
Türkiye’deki brokerlik mesleğinin başlaması,
gelişmesi, Türkiye’de kurulu broker sayısı, brokerlerin
pazar payı, broker olmak için gerekli şartlar,
brokerlerin finansal yükümlülükleri ve Sigorta
Brokerleri Derneği’nin kuruluşu, misyonu ve
vizyonuna yer verdi.

Brokerlerin eğitim
çalışmaları başladı
Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri SEGEM

ve TSEV yöneticileri ile görüşmüş ve "Yönetici ve Teknik
Personel Eğitimi" ile ilgili program tarihleri belirlendi.

Mevzuat gereği Haziran 2011 tarihinde tamamlaması
gereken eğitim programının 3 ay önceden duyurulması
gerekliliği sebebiyle en uygun dönemin Eylül 2011 ol-
duğu konusunda mutabakat sağlanarak Hazine Müste-
şarlığı’ndan gerekli onay alındı. Brokerler Eğitimi ile
ilgili süreç aşağıdaki gibidir;

� SEGEM tarafından Hazine Müsteşarlığı’na ve Der-
neğimize yazılı bildirimler yapılacak,

� SEGEM tarafından prosedürle ilgili bilgiler Derne-
ğimize iletecek ve Derneğimiz de tüm brokerlere ilgili
duyuruları yapacak,

� 1- 19 Ağustos 2011 tarihleri arasında brokerler
başvurularını SEGEM web sitesinden yapacaklar,

� TSEV tarafından hazırlanan ve Derneğimiz tara-
fından kabul edilen ders programının Hazine Müste-
şarlığı tarafından kabul edilmesi sonrasında yine
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan "Ders Not-
ları" SEGEM web sitesinde yayınlanacak,

� Eğitimler aşağıda belirtilen tarihlerde 3 hafta so-
nunda (6 Günde) tamamlanacak ve her dönem so-
nunda sınav SEGEM tarafından gerçekleştirilecektir.

11..DDöönneemm  GGrruuppllaarr  ::  1177--1188  EEyyllüüll  22001111
22..DDöönneemm  GGrruuppllaarr  ::  2244--2255  EEyyllüüll  22001111    
33..DDöönneemm  GGrruuppllaarr  ::  0011--0022  EEkkiimm  22001111

SBD ‘Yaza
Merhaba’ dedi

SBD tarafından 24 Mayıs
2011 tarihinde Maslak

Darüşşafaka Rit İstanbul
Tesisleri Balo Salonunda
yapılan yemekli Yaza Merhaba Toplantısına 34
dernek üyesi katıldı. Dernek Başkanı Servet
Gürkan’ın sektör ile ilgili son rakamsal bilgileri ve
Sigorta Zirvesinde Murat Kayacı’nın sunumunda
dikkat çeken konuları içerene sunumundan sonra
üyeler yaşadıkları sorunlar hakkında görüş
alışverişinde bulundular. 

Toplantıda konuşulan konular ise şöyle:
� Sigorta Şirketlerinin broker partajlarının kapatıl-
ması, � Sıfır komisyon ile iş yapan acentelerin varlı-
ğının yarattığı tehlike, � Haksız Rekabet, �
Ruhsatsız brokerlik hizmeti veren şirketler, � Sağlık
sigortalarında komisyon ödenmemesi,

Toplantıda verilen sektörel bilgiler ise şöyle: 
� 2010 yılı Dünya prim üretimi 4,1 trilyon usd.
� Kişi başına düşen prim DDüünnyyaa  595 usd TTüürrkkiiyyee  109
usd � Sigorta primlerinin GSMH da ki payı DDüünnyyaa
yüzde 5 TTüürrkkiiyyee    yüzde 1,3 � Ülkemizde 2010 yılında
9,4 milyar usd prim üretildi, 6,3 milyar usd hasar
ödendi � 75.000 kişilik bir istihdam yaratılmış du-
rumda � 2000 yılında 15 milyon adet poliçe üretil-
miş, 2010 yılında 63 milyon adet poliçe üretilmiş �
Özkaynak toplamı 2001’de 447 mio TL 2010 7.900 mio
TL � Sermaye gerekliliği 4,1 milyar TL � Mevcut  Ser-
maye 7,9 milyar TL � Uygunluk belgesi almış acente
17.389 � Levhaya kayıt olmuş acente 16.203

4Temmuz 2011 tarihinde saat 14.30- 18.00 saatleri arasında Lloyd’s tara-
fından Sigorta Brokerleri Derneği üye brokerlerine bir seminer düzenle-

necek. Swissotel’de gerçekleşecek olan seminerde konuşmacı olarak; Lloyd’s
başkanı Lord Levene, Lloyd’s Uluslararası Pazar Direktörü Jose Ribeiro,
Underwriting Direktörü Simon Beale, Besso Direktörü Roddy Caxton katılacak.

Lloyd’s brokerlere seminer düzenleyecek

 
 
 
PROGRAMME  
Monday 4 July 2011 
Lucern Room, Swissotel  
 
14.30 -15.00   Registration and coffee  
 
 
15.00 – 15.10   Welcome 
    Lord Levene, Chairman, Lloyd’s 
 
 
15.10 – 15.30   Introduction to Lloyd’s  
 Jose Ribeiro, Director of International Markets, Lloyd’s 
 
 
15.30 – 15.50   Innovation in the Lloyd’s Market 

Simon Beale, Underwriting Director, Amlin 
 

 
15.50 – 16.10   Coffee Break  
 
 
16.10 – 16.30   Doing business with Lloyd’s 
 Roddy Caxton–Spencer, Managing Director, Besso 
 
 
16.30 – 17.15   Lloyd’s panel  
    Chair: Enrico Bertagna 
    Panel: Jose Riberio, Simon Beale, Roddy Caxton-Spencer  
 
 
17.15 – 17.20   Closing Remarks  
 Jose Ribeiro, Director, International Markets, Lloyd’s 

 
 
17.20 – 18.00   Networking and coffee  
     

Meslek standardı belirleme süreci hakkında bilgilendirme yapılması
ve “Broker Teknik Personeli”ne ilişkin meslek standartları taslağının

hazırlanması amacıyla, 31 Mayıs 2011 tarihinde 14.00-18.00 saatleri
arasında 1. Çalıştay gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından, 7 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5544 sayılı
Kanunla, Avrupa Birliği’ne uyumlu ulusal yeterlilik sisteminin
oluşturulmasına yönelik çalışmaları sürdürmek üzere, Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) kuruldu.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kanunu’nun 4’üncü mad-
desi (b) fıkrası uyarınca, “Standartları belirlenecek meslekleri belirlemek
ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit etmek” görev
ve yetkisine sahiptir. Bu kapsamda, MYK, “Sigorta Sektöründe Meslek
Standartlarını ve Mesleki Yeterlilikleri Belirlemek” amacıyla, 22 Eylül
2010 tarihinde, TSEV ve TSRŞB ile bir Protokol imzaladı. Protokol çerçeve-
sinde, sigorta sektörünün, Ulusal Yeterlilik Sistemi’ne dahil edilmesi
amacıyla, sigortacılık mesleğine ilişkin meslek standardını belirlenecek..
Bu standartlar, ISO standartları niteliklerine benzer şekilde olup, zorunlu
olmamakla beraber, Sigortacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yer alan
mesleğe giriş şartlarını da içerecek.  

1. Çalıştay gerçekleştirildi

e-gazete SBD tarafından ’ya hazırlatılmıştır info@sigortamedia.com     T: 0216 326 83 20
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