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15- 16 Aralık 2010 tarihlerinde Süleyman Demirel
Kültür Merkezinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Matematik ve Bilgisayar Kulübü tarafından

düzenlenen İTÜ Finans Günleri’10 etkinliklerinde Sigorta
Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri
Batıkarayel konuşmacı olarak yer aldı. Yaklaşık 250
öğrencinin dinleyici olarak katıldığı etkinlikte Basri
Batıkarayel, “Türkiye’de Broker Olmak” başlıklı
konuşmasında önce brokerlik mesleği ile ilgili genel bir
bilgi vererek sigorta şirketi ile sigorta aracıları arasındaki
belli başlı farklardan bahsetti. Batıkarayel, Brokerler
Derneği olarak, derneğin sektörde yer almasının tarihçesi,
bugünü, vizyon ve misyonundan da bahsettikten sonra soru
ve cevap bölümüyle konuşmasına son verdi. Panale
katılan ve brokerlik mesleğine karşı oldukça ilgili oldukları
görülen öğrenciler, özellikle brokerlerin yanında, zorunlu
olsun olmasın, staj yapmak isteklerini dile getirdiler.
Öğrenciler anı zamanda bu konuda yöntem hakkında
zorlandıklarını da bildirdiler.

Stajyer cv bankası çalışmaları başladı
SBD Yönetim Kurulu, brokerlerin yanında staj yapmak
isteyen öğrencilerin ancak bu konuda sıkıntı yaşamalarını ilk
toplantısında görüştü. Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu
web sayfamıza eklenmek üzere bir stajyer cv bankası
oluşturma çalışmalarına başlanması yönünde bir karar aldı.

Sigortaya 36 milyar
dolarlık fatura
Dünya genelinde 2010 yılında meydana

gelen doğal afetlerin ve teknik
felaketlerin ekonomik maliyeti, yaklaşık 222
milyar dolar (168 milyar avro) düzeyinde
bulunuyor. Sigorta şirketi Swiss Re’nin
hazırladığı rapora göre, bu yıl meydana
gelen doğal afetlerle teknik felaketlerin
küresel bazda sigorta şirketlerine maliyeti
ise bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında
artarak, 36 milyar dolara (27 milyar avro)
ulaştığı tahmin ediliyor. Bu yıl meydana
gelen felaketlerin sigorta şirketlerine toplam
maliyetinin 31 milyar doları doğal
afetlerden, 5 milyar doları insan kaynaklı
felaketlerden kaynaklandı. Bu yılın 11 ayında
meydana gelen 8 felaketin her birinin
faturası 1 milyar doların üzerinde bulunuyor.
Felaketlerden maliyeti en yüksek olan şubat
ayında Şili’de meydana gelen deprem. İlk
tahminlere göre, felakette sigorta şirketleri
8 milyar dolar harcadı. Sigorta şirketlerinin
Yeni Zelanda’daki deprem faturası 2,7
milyar dolar, Avrupa’daki Sintia fırtınasında
ise 2,8 milyar dolar oldu. Sigorta şirketleri,
Meksika körfezi’ndeki petrol sızıntısından
zarar gören varlık sahiplerine ise yaklaşık 1
milyar dolarlık bir ödeme yaptı.

ERGO yöneticileri
brokerlerle bir araya geldi

ERGO Türkiye yöneticileri, yeni yıla ait
hedeflerini paylaşmak için brokerlerle

biraraya geldi. Davette açılış konuşmasını
yapan ERGO Türkiye CEO’su Akın Kozanoğlu,
yeni yıl öncesinde gerçekleştirdikleri davette
brokerler ile birlikte olmaktan mutluluk
duyduklarını dile getirdi. Sohbet ortamında
geçen davette brokerler, ERGO yöneticileri ve
birbirleriyle sektör ve 2011 yılı beklentileri ile
ilgili görüş alışverişinde bulundular.

SBD, 2. Sigorta Eksperleri
Kurultayı’na katıldı

Sigorta Brokerleri Derneği (SBD), TOBB
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Üyeleri,

Sigorta Eksperleri ve sigortacılık sektörü ile
ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen 2.Sigorta Eksperleri
Kurultayına katıldı. Derrnek Başkanı Servet
Gürkan Kurultay’da konuşmacı olarak yer aldı.
Oturumlarda, konuşmacıların yanı sıra
mesleğe ilişkin temel meseleler ve gelecek
döneme dair politikalar konuları paylaşıldı.

Teknik personel sınavı gerçekleştirildi

Bankalar, özel finans
kurumları ile kanunla

kendilerine sigortacılık yapma
yetkisi verilen özel
kurumların teknik
personel adayları,
temel sigortacılık ve
sigortacılık mevzuatı
eğitimlerini tamamladı ve 4
Aralık Cumartesi günü sınava
girdi. 24-25-26 Eylül 2010
tarihlerinde İstanbul ilinde
gerçekleştirilen “Eğitimcinin

Eğitimi” programını
tamamlayan Kurum Eğitimcileri,
2 Ekim - 30 Kasım 2010 tarihleri

arasında toplam 20 il
merkezinde iki gün
süreli teknik personel
eğitimlerini
gerçekleştirdi. Eğitimi

tamamlayan tüm adaylar,
Adana, Ankara, Antalya,
İstanbul, İzmir, Malatya,
Sakarya ve Trabzon’da 169
salonda merkezi sınava katıldı.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği internet sayfasında yayınlanan 2010
yılı Ekim ayı sonu istatistiklerine göre;
� Brokerlerin toplam prim üretimi

içerisindeki payı hayat dışı yüzde 10,76,
hayat yüzde 0,85 ve genel toplamda
yüzde 9,20 olarak gerçekleşti.

� Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek
olduğu üç sigorta şirketi ve toplam
brokerler prim üretimi (1.049.376.216TL)
içindeki payları; Anadolu Sigorta
155.425.828TL (yüzde14,81) , Allianz
Sigorta 102.779.181TL (yüzde9,79) ve Axa
Sigorta 89.300.180TL (yüzde8,51).

� Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek
olduğu üç sigorta şirketinin bu üretim
içerisindeki broker paylar; Anadolu
Sigorta 155.425.828TL (yüzde13,87) ,
Allianz Sigorta 102.779.181TL
(yüzde12,34) ve Axa Sigorta
89.300.180TL(yüzde 7,39).

� Brokerlerin prim payının en yüksek
olduğu ilk on sigorta şirketi; Ace Europe
yüzde 88,21, Atradius yüzde 87,76 ve

Acıbadem Sigorta ve Hayat yüzde
48,01, Chartis Sigorta yüzde 33,24,
Mapfre genel Yaşam Sigorta yüzde
32,86, Coface Sigorta yüzde 31,65,
Zurich Sigorta yüzde 19,87, Mapfre
Genel Sigorta yüzde 19,08, Generali
Sigorta yüzde 17,20 ve Anadolu Sigorta
yüzde 13,87.

� Satış kanalı olarak prim üretiminde
brokerlerin en yüksek paya sahip olduğu
ilk üç branş; Kredi Sigortaları yüzde
43,33, Su Araçları sorumluluk Sigortası
yüzde 40,16 ve Finansal kayıplar
Sigortası yüzde 33,34.

10 aylık verilerde
brokerlerin payı

2011 eğitim takvimi hazır

Şirketlerin yıllık eğitim
planlamalarına katkı

sağlamak ve düzenlenen eğitim
programlarının
katılımcılar ile
daha rahat
buluşabilmesi
için olanak
yaratmak amacı ile yıllık olarak
hazırlanan TSEV Eğitim Takvimi
2011 yılı çalışmaları tamamlandı.
Uygulamasına ilk olarak 2010 yılı
içerisinde başlanan ve sektör

tarafından hızla benimsenen
yıllık takvim; Kısa Süreli Eğitim
Programları, Aktüerlere Yönelik

Eğitim Programları,
THYMOS işbirliği ile
gerçekleştirilen
Kişisel Gelişim
Eğitim Programları,

Temel ve İleri Düzey Sigortacılık
Eğitim Programları'nın tarihlerini
içeriyor. Takvimde 18 tanesi yeni
olmak üzere 100'e yakın Kısa
Süreli Eğitim Programı yer alıyor.

On birinci ayda 41,3 milyon TL ödeme

Güvence Hesabı 2010 yılı on
birinci ay sonunda 14 bin 112

dosyaya, 41 milyon 228 bin 658 TL
ödeme yaptı. Merkez 2010 yılı on
bir aylık
verilerine göre,
195 bin 169 TL
maddi tazminat ödemesi, 7
milyon 246 bin 273 TL tedavi
ödemesi, 19 milyon 675 bin 948 TL
ölüm ve defin ödemesi, 14 milyon
111 bin 266 TL maluliyet ödemesi
ve toplamda 41 milyon 228 bin 658

TL ödeme gerçekleştirdi. 2010 yılı
on bir aylık veriler sonucunda
Güvence Hesabı 1998 yılından bu
yana ise 84 bin 159 dosyaya 198

milyon 715 bin 888
TL ödeme
gerçekleştirdi. 1998

yılından bu yana 41 milyon 592
bin 433 bin TL maddi, 17 milyon
128 bin 81 TL tedavi , 98 milyon
689 bin 353 TL ölüm ve defin ve 41
milyon 306 bin 20 TL maluliyet
ödemesi yapıldı.

SBD ‘İTÜ Finans Günleri 2010’da
konuşmacı olarak yer aldı

TSRŞB’nin açıkladığı on aylık
rakamlara göre, sektör yüzde

12,50’lik artışla 11 milyar 403
milyon 730 bin 852 TL prim üretti.
Dağıtım kanallarına bakıldığında
dokuzuncu ayda bankaların lider
olduğu kaza ve emniyeti suistimal
branşları acentelere geçti.

Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği(TSRŞB) üye şirket-
lerden derlediği veriler ışığında
2010 yılı Ekim ayı sonu istatistikle-
rini açıkladı. Verilere göre sektör
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 12,50 bir artışla 11 milyar
403 milyon 730 bin 852 TL prim
üretimi gerçekleştirdi. Toplam prim
üretimine hayat dışı branş 9 milyar
609 milyon 278 bin 846 TL ile kat-
kıda bulunurken, hayat branşı 1
milyar 403 milyon 730 bin 582 TL
ile katkıda bulundu. Hayat dışı
branş geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 11,75 büyüme
gösterirken, hayat
branşı yüzde 16,69
büyüdü. Branşlar
bazında ba-
kıldığında
sektörün önemli
branşlarından olan hastalık ve sağ-
lık branşının geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 22,31’lik bir
büyüme kaydederek 1 milyar 386
milyon 501 bin 562 TL prim üretti.
Kaza branşı 2010 yılının onuncu
ayında 485 milyon 323 bin 513 TL
prim üreterek yüzde 9,58 büyüme
kaydetti. Altıncı, yedinci ve seki-
zinci aylarda küçülen ve doku-
zuncu ayda düzlüğe çıkan yangın
ve doğal afetler branşı onuncu
ayda 1 milyar 564 milyon 731 bin
324 TL pirim üretti ve yüzde 0,43
büyüdü,
Genel toplamda ise Axa Sigorta 1
milyar 208 milyon 799 bin 405 TL
ve yüzde 10,60 Pazar payı ile ilk sı-
rada yer alıyor. Axa Sigorta’yı
yüzde 9,83 Pazar payı ve 1 milyar

120 milyon 993 bin 614 TL ile Ana-
dolu Sigorta ve yüzde 7,30 Pazar
payı ve Allianz Sigorta izliyor.
Genel toplamda ilk onda yer alan
şirketler ise sırasıyla şöyle; Axa Si-
gorta, Anadolu Sigorta, Allianz Si-
gorta, Aksigorta, Yapı Kredi
Sigorta, Ergo, Groupama Sigorta,
Güneş Sigorta, Ziraat Hayat ve
Emeklilik, Eureko Sigorta.

Bankaların branşları
acentelerde

Eylül sonu istatistiklerinde dağı-
tım kanallarına bakıldığında top-
lamda 11 milyar 403 milyon 730 bin

852 TL olan prim üretimi-
nin 6 milyar 942 milyon
852 bin 183 TL’si acente-
lerden sağlandı. Prim

üretiminde bankalardan 2
milyar 461 milyon 345 bin
415 TL sağlanırken, broker-

lerden 1 milyar 49 milyon 376
bin 216 TL ve direk satış merkezle-

rinden 950 milyon 184 bin 39 TL
sağlandı. Branşlar bazında bakıldı-
ğında ise kaza, hastalık-sağlık,
kara araçları, raylı araçlar, hava
araçları, su araçları, nakliyat, yan-
gın ve doğal afetler, genel zararlar,
kara araçları sorumluluk, genel za-
rarlar, kara araçları sorumluluk,
hava araçları sorumluluk, genel so-
rumluluk, emniyeti suistimal, hu-
kuksal koruma branşlarının dağıtım
kanalını acenteler oluşturuyor. Su
araçları sorumluluk ve finansal ka-
yıpları branşlarının dağıtım kana-
lını brokerler, kredi branşının
dağıtım kanalını ise direk satış
merkezleri oluşturuyor. 2010 yılı on
aylık verilerinde bankaların her-
hangi bir branşın dağıtım kanalında
liedlik gösteremedi. 2010 yılı dokuz
aylık verilerinde bankalar kaza ve
emniyeti suistimal branşlarının da-
ğıtım kanalını oluştururken on aylık
verilerde bu branşların acentelere
geçtiği görülüyor.SSEEVVAALL  KKAARRAACCAA

Sigorta sektörü yüzde 12,5 büyüdü

Abone olmak için: info@sigortamedia.com Aboneliğinizi iptal ettirmek için: info@sigortamedia.com
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17  Aralık 2010 tarihinde Sigorta Brokerleri tarafından
“Brokerler ve Aracılar İle İlgili Son Hukuki

Gelişmeler ve Beklentiler” konulu bir panel düzenlendi.
Milli Reasürans T.A.Ş. Konferans Salonunda
düzenlenen panele yaklaşık 50 broker katıldı. Açılış
konuşmasını Dernek Başkanı Servet Gürkan’ın yaptığı
panelde panelist olarak Prof.Dr.Samim Ünan,
Doç.Dr.Emine Yazıcıoğlu ve Murat Kayacı yer aldı.
Emine Yazıcıoğlu tebliğinde Sigorta aracısı, Aracıların
Denetimi kavramlarını AB direktifi, Sigortacılık Kanunu,
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ve Sigorta ve Reasürans
Brokerleri Yönetmeliği açısından irdeleyerek, sigorta
acentelerine ilişkin düzenlemelerdeki bazı aksaklıklara
değindi. Samim Ünan tebliğinde Brokerlerin sözleşme
öncesi sigortalıyı bilgilendirme yükümlülüklerini AB

Hukuku Aracılar Direktifi, Alman Hukuku ve Türk
Hukuku açısından irdeledi. Murat Kayacı ise son yapılan
aracılara ilişkin düzenlemelerden bahsederek, Mevzuatı
düzenlerken yabancı kaynaklardan, Uluslararası
kuruluşlardan ve ülke uygulamalarından hepsinden
önemlisi de AB’nin sigortacılık müktesebatından
faydalanıldığı bilgisini verdi. Kayacı ayrıca, ülkemizin
kendine has yapısı gereği aracıların doğrudan satışa
kıyasla oldukça büyük bir paya sahip olduklarını, bu
yüzden çalışmaların bu konu dikkate alınarak 
yapıldığını belirtti. Acenteler ve Brokerlere ilişkin
yönetmeliklerde değişiklik çalışmalarının devam ettiği
ve kısa sürede tamamlanacağını bildirilen
panel,panelistlerin sunumundan sonra soru ve cevap
bölümü ile sona erdi.

Brokerler ve
Aracılar ile ilgili 
son hukuki
gelişmeler ve
beklentiler konulu
panel yapıldı

Marmara Üniversitesi’nin Anadolu Hayat Emeklilik
sponsorluğunda düzenlediği “Kriz Sonrası

Süreçte Finans Sektörü – Reel Sektör İlişkisi”
Uluslararası Finans Sempozyumu  gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını; Marmara Üniversitesi Bankacılık
ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal İbiş,
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erişah Arıcan,
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül
yaptı. Sempozyumun açılış oturumu İstanbul Kültür
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Merih Kemal Omağ başkanlığında; Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, SPK Başkanı
Prof. Dr. A. Vedat Akgiray, Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç, Türkiye
İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mehmet Çırakçıoğlu
ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Genel Sekreteri Erhan Tunçay’ın katılımı ile
gerçekleşti. Sempozyumun ana sponsoru Anadolu
Hayat ve Emeklilik’in Genel Müdürü Mete Uğurlu
yaptığı konuşmada, Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES)’in günümüzün en iyi yatırım aracı olarak
kendini kanıtladığını ve emeklilik fonlarının ülkeye en
uzun vadeli yatırım fonu imkanı sağladığını belirtti.
yoluna hızla devam ediyor” şeklinde konuştu. Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet
Genç ise yaptığı konuşmada, sigorta sektörünün reel
olarak ekonomik büyüme ortamında, ekonomiden
daha fazla büyüdüğünü, buna karşın ekonomik
küçülme yaşandığı dönemlerde ekonomiye oranla
daha küçük daralma payına sahip olduğunu belirtti.
TSRŞB Genel Sekreteri Erhan Tunçay ise her iletişim
kanalını kullanarak sigorta ve risk algısını yükseltmek
gerektiğine vurgu yaptı. GÜLSELİ ÖZDEMİR

‘Sigorta ve risk algısı yükseltilmeli’


