Türkiye'de Sigortacılık (2007)
Hayat Dışı Sigortacılık sektörünün prim üretimi 2007 yılında 9,6 milyar
YTL olarak gerçekleşmiştir.
Hayat Dışı Sigortacılık sektörü 2007 yılında da büyüme trendini devam
ettirerek; yılsonu itibariyle %16'lık bir büyümeye ulaşıp, yaklaşık 9,6 milyar
YTL prim üretimi sağlamiş, ödenen hasar 5,3 milyar YTL, muallak hasar 2,7
milyar YTL seviyesinde gerçekleşmıştır. Sektörün toplam teknik kârı 226
milyon YTL olup, nakliyat branşı 84 milyon YTL ile en yüksek teknik kârın elde
edildiği ve %29 ile de en yüksek teknik kârlılık oranına ulaşılan branş
olmuştur.
1 Şubat 2008 tarihinde işsizlik sigortasının kapsamı genişletilmiş ve Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları” yürürlülüğe
girmiştir.
2008'de yürürlülüğe girmesi öngörülen Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sağlık
sigortalarında yeni bir dönem açacak ve uzun dönemde özel sigortalı sayısını
artıracaktır.
Mevcut
büyüme
potansiyeli
ve
sigortalanmamiş risklerin çokluğu ile 2007
yılında da yabancı sermayenin ilgisini
çekmeye devam eden Türk sigorta sektörü
yıl içerisinde birçok satın almaya tanık
olmuştur.
Garanti Sigorta'nın %80 hissesini Eureko
B.V., Ray Sigorta'nın %58,2 oranındaki
hissesini Hollandalı Financial Services Group,
Genel Sigorta'nın %80 hissesini dünya
sigorta devlerinden Mapfre S.A. satın
almıştır.
Son olarak, Zurich Finansal Hizmetler grubu
TEB Sigorta'yı satın almak için TEB Mali
Yatırımlar ile anlaşmıştır. Satın alma
işleminin
2008'in
ilk
çeyreğinde
gerçekleşeceği beklenmektedir. Bu satın
almalar dışında geçtiğimiz sene içerisinde
dünyanın en büyük kredi sigortacılarından

Coface ve Atradius, Türkiye'de şirket kurarak
kredi
sigortaları
alanında
faaliyete
geçmişlerdir.
Bu satın alma ve yeni kurulumlarla birlikte,
2006 yılında 500 milyon dolar seviyesinde
olan yabancı sermaye girişi, 2007 yılında 1
milyar dolar seviyesine yükselmıştır. Yabancı
sermaye ilgisinin 2008 yılında da devam
edeceği, yeni satın almalar yaşanabileceği
gibi yeni şirket kurulumlarının da olabileceği
tahmin edilmektedir. Bu gelişmelerin Türk
sigortacılık sektörünün büyüklüğünü, mali
gücünü, sunulan hizmet kalitesini olumlu
yönde etkileyeceği beklenmektedir.
13 yıldır beklenen Sigortacılık Kanunu
yürürlüğe girmiştir.
Türk Sigorta sektörü için 2007 yılında
yaşanan en önemli gelişme sektörün 13
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yıldır beklediği, Haziran ayında yürürlüğe
giren “Sigortacılık Kanunu” olmuştur. Bu
gelişmeyle birlikte Türk sigorta sektörünün
uluslararası standartlara
uygunluğunun
da
sağlanması
amaçlanmaktadır. Yasa ile sigorta ve
reasürans
şirketlerinin
faaliyetlerinin,
varlıklarının, iştiraklerinin, alacaklarının, öz
kaynaklarının, borçları ile mali bünyeyi ve
idari yapıyı etkileyen tüm unsurlarının daha
etkin şekilde denetimi sağlanacaktır. Kanun
kapsamında yeni olarak bir tahkim
müessesesi ve sigorta şirketlerini, acenteleri
ve eksperleri temsilen birer icra komisyonu
kurulmuştur.
Sigortacılık Kanunu kapsamında sektördeki
yenilikler arasında 1 Ocak 2008'de yürürlüğe
giren
aktüer
çalıştırma
zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren hayat ve
emeklilik şirketleri dışında elementer sigorta
şirketlerinde de aktüer bulundurmak
zorunlu hale gelmıştır.
Aynı tarihte yürürlüğe giren yeni branş ve alt
branş yapısı kanunla hayata geçirilen bir
diğer yeniliktir. Söz konusu branş yapısının
uygulamaya
alınması
ile
sigortacılık
sektöründe Avrupa Birliği ile uyum
sürecinde bir aşama daha geride bırakılmış
olacaktır.
Ayrıca, 1 Şubat 2008 tarihinde işsizlik
sigortasının kapsamı genişletilmiş ve Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “Borç
Ödeme Sigortası Genel fiartları” yürürlülüğe
girmiştir. Böylece bankalardan kredi
kullanan bireylerin tüketici, taşıt kredileri ve
mortgage kredileriyle ilgili borçları da sigorta
kapsamına alınmıştır.
Sigortacılık Kanunu kapsamında 1 Mart 2008
tarihinde hayata geçen bir diğer uygulama
Sigorta
Sözleşmelerinde
Bilgilendirme

Yönetmeliğidir. Yayınlanan yönetmelik ile
sigorta
sözleşmesinin
hazırlanması,
kurulması ve sigortalılık süresi boyunca;
sigortalı, sigorta ettiren ve lehtarın;
sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer
özellikleri
hakkında
yazılı
olarak
bilgilendirilmesi
amaçlanmıştır.
Bu
kapsamda; sigortacı müzakere safhasında
sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen
kişiye şekil ve içeriği Hazine Müsteşarlığı
tarafından saptanan bilgilendirme formunu
sunmaktadır.
Yeni kanun ile sigorta ve reasürans
şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları
yönetmeliğinde cari riskler karşılığı (CRK) ve
muallak hasar karşılığı tutarlarının (IBNR,
IBNER) hesaplanmasına ilişkin esaslar ile
mali
bünyenin
zayışaması
hallerini
düzenleyen maddelerde önemli değişiklikler
yapılmıştır.
Bu düzenlemeler sigorta şirketlerini sermaye
yapılarını güçlendirmeye yönlendirecektir.
Bunun sonucu olarak uzun vadede sektöre
olan güven ve sektör kârlılığı artacaktır.
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin
sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve
değerlendirilmesine ilişkin yürürlüğe giren
yönetmelik
ile
şirketler
rasyonel
fiyatlandırmaya yönlendirilmiş, rasyonel
fiyatlandırma yapmayan şirketler ise
sermaye
artırımı
yapmak
zorunda
bırakılmıştır.
Sigortacılık Kanunu, Sigorta Eksperleri Birliği,
Acenteler Birliği, Tahkim, Sigortacılık
Düzenleme ve Denetleme ve Bireysel
Emeklilik gibi bir birinden farklı alt konuları
içermektedir. Kanun bu yönüyle çok sayıda
ikincil düzenleme ihtiyacını da beraberinde
getirmektedir.
Bugüne
kadar
düzenlemelerin bir kısmı yürürlüğe girmekle
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beraber 2008 yılında da düzenlemelerin
devam etmesi beklenmektedir.
2007 yılının diğer önemli gelişmelerinden
biri de zorunlu trafik sigortasında yarı
serbest tarife sistemine geçilmiş olmasıdır.
Yeni sistemde sigorta şirketleri, Hazine
Müsteşarlığı’nın belirlediği baz tarife
üzerinden +%10 ve ‐%5 bandında kendi
primlerini belirlemeye başlamışladır.
Bu,
2008
yılının
Temmuz
gerçekleşmesi planlanan tam
tarifeye
geçişin
ilk
adımı
nitelendirilmektedir.

ayında
serbest
olarak

Böylelikle şirketlerin kendi portföylerine
göre aktüeryal çalışmalarını yapmalarına
imkan verilmiş ve rasyonel fiyatlandırmaya
geçmelerine olanak sağlanmış olacaktır.
Ayrıca sigorta şirketleri ile sigortalılar
arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme yoluna
gitmeden çözümüne imkan tanıyan Tahkim
Sistemi'nin şartlarının belirlenmesi; yabancı
şirketlerin
Türkiye'deki
faaliyetlerinin
şartlarını belirleyen sigortacılık sektöründeki
uluslararası faaliyetlere ilişkin kararın
yürürlüğe girmesi de sektörün değer ve
güvenilirliğini arttıran gelişmeler olmuştur.
Bunların yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa Birliği
Müktesebatına
Uyum
Programı
çerçevesinde sigorta sektörünün 2007‐2013

yılları arasındaki yol haritası çizilmıştır. Bu
çerçevede 7 yıllık bir süreçte sigorta
sektörüne
yönelik
düzenlemeler
yapılacaktır.
Önümüzdeki dönemin bir diğer konusu
mortgage olarak adlandırılan uzun vadeli
konut finansmanı sisteminin hayata
geçirilmesi ile birlikte yapılacak ipotek
sigortaları olacaktır. Konut finansmanı
sisteminin hayatımıza girmesi ile birlikte
ipotek sigortalarının yanı sıra zorunlu
deprem sigortaları ve konut sigortaları
poliçe sayılarında da bir artış olacağı
öngörülmektedir.
Öte yandan Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'nun 2008'de yürürlülüğe girmesi,
sağlık sigortalarında yeni bir dönemi açacak
ve uzun dönemde özel sigortalı sayısını
arttırabilecektir.
Yukarıda önemli başlıklarını sıraladığımız
2007 sektör gelişmeleri ışığında ve 2008
yılında katastrofik hasarlar yaşanmaması
durumunda Türk Sigorta sektörünün 2008
yılında daha başarılı ve kârlı bir yıl
geçirileceğini söylemek mümkündür.
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