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SUNUCU

Sayın Müsteşarım,

Sayın Başkanlarım, Üniversitelerin değerli Öğretim Görevlileri, Sigorta
sektörünün değerli Temsilcileri, kıymetli Misafirler ve basının değerli Temsil-
cileri,

İktisadî Araştırmalar Vakfı ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bir-
liği’nin birlikte düzenlemiş olduğu “Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Sigor-

talar, Türkiye Uygulamaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu semi-
nere hoş geldiniz.

Programımız açılış konuşmaları ile başlayacak, plaket takdiminden son-
ra bilim adamlarının konuşmacı olarak katılacağı tebliğ ve panel bölümüne
geçilecektir.

Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İktisadî Araştırmalar Vakfı
Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’yı kürsüye davet ediyorum.
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İ.A.V. BAŞKANI

PROF. DR. AHMET İNCEKARA’NIN

AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Müsteşarım,

Sayın Genel Müdürüm

Sayın Başkanım, çok kıymetli davetliler, Vakfımız ile Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye için çok
önem verdiğimiz "Dünyada ve Türkiye'de Zorunlu Sigortalar, Türkiye Uygu-
lamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konusundaki bilimsel toplantıya hoş
geldiniz diyor, sizleri Vakfımız adına, birlik adına sevgiyle saygıyla selamlı-
yorum.

İktisadi Araştırmalar Vakfı kuruluşunun bu sene 50. yıldönümü kutluyor.
50 yıllık bir Vakıfız, bilimsel araştırmalar konusunda 50 yıldır Türkiye ekono-
misinin hemen her alanında sorun görülen, görülmesi muhtemel araştırma-
ya uygun her alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunları sonuçları ve çözüm öne-
rileri ile birlikte halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada bu tür
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çalışmalar devam edecektir. Bu tür çalışmalar eskiden beri bilimsel semi-
nerler şeklinde yapılmaktadır. Bilimsel seminerlerin yanında, çeşitli konfe-
ranslar, yurt içinde yurt dışında, memleketimizin bütün kentlerinde, il semi-
nerleri, konferanslar şeklinde gerçekleştiriliyor. Eskiden olduğu gibi bundan
sonra da devam edecektir. Son kurucularımızın vefatından sonra biz ikinci
kuşağız. Ben dört yıldır başkanım ve aynı zamanda İstanbul Üniversite İkti-
sat Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Bu çalışmalar sürecek, ama asıl ağırlıklı
çalışmalarımızı hemen hemen herkesin odaklandığı bilimsel araştırma ge-
liştirme ve proje çalışmaları ile sürdüreceğiz. Bilimsel araştırma geliştirme
ve proje çalışmaları, kamu tarafından, bakanlıklarımız tarafından, kalkınma
bakanlığı ve kalkınma ajansları tarafından, TÜBİTAK tarafından, değerli ka-
mu kuruluşları tarafından çok teşvik edilen bir konu. Dünyayı yakalamak,
dünyayı iyi okumak, geleceğin orada olduğunu görerek bunları yapmamız
gerekiyor ve yapmaya başladık. Projelere bundan sonra çok çeşitli şekilde,
bize gelen teklifleri veya bizim yapmak istediklerimizi kurumlara teklif ede-
rek, finansmanını sponsor temin ederek bunları yapmaya çalışıyoruz. İkti-
sadi Araştırmalar Vakfı olarak sigortacılık konusunda bundan önce en az 4-
5 kez sigortanın genel sektörel durumundan tutun, bireysel emekliliğe kadar
çok çeşitli alanlarında önceki yıllarda bilimsel seminerler yaptık. Bunların ki-
tapları yayınlandı. Kamu oyunu bu şekilde mevcut durum hakkında bilgilen-
dirmeye çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu. Tüzüğümüz gereği yapmamız ge-
reken, vakıf olarak yapılan işler bunlar. Bunlara devam edeceğiz.

Bugün itibariyle ele alacağımız zorunlu sigortalar konusu, zaten Türk
toplumunun sigortacılık konusunda ki bilgi, bilinç düzeyinin çok gelişmediği-
ni, biraz geride kaldığını, biraz uyandırmak gerektiğini hep beraber idrak
ediyoruz. Yıllardır bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz, acaba nasıl bu bilgi, bu
bilinç düzeyi yükseltilir diye konuşuyoruz. Zorunlu sigortalar bir bakıma bu
bilgi ve bilinç düzeyinin yetersizliğini kapatacak yollardan bir tanesi. Yani ka-
munun muhtemel özellikle doğal afetlerle ilgili ortaya çıkabilecek veya bir ki-
şi ya da kurumun 3. şahıslara verebileceği zararı, mağduriyetleri önlemek
üzere önceden yasayla zorunlu hale getirilmiş bir poliçe uygulaması yapıla-
bilir. Bunlar zorunlu sigortalar, dünyanın her yerinde var, bizde de var. Biz-
de zorunlu sigortalar var ama uygulamada sorunlar var. Bir musibet bin na-
sihatten iyidir. Bir deprem olduğu zaman herkesin biliyorsunuz deprem ve
alınacak önlemler konusunda bilinç düzeyi birkaç gün çok hızlı şekilde yük-
seliyor. Tedbir, önlem konuşuluyor, poliçeler gündeme geliyor. Ama bir bakı-
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yorsunuz bir hafta sonra unutulmuş. İşte bunu sürekli gündemde tutmak ve
canlı tutmak ne kadar başarılabilir? Başarıldı mı? Uygulamalara baktığımız
zaman, çok da başarılamadığı anlaşılıyor. Çok detaya girecek değilim, bu-
rada çok değerli sektörün hem yetkilileri, sayın başkan, müsteşar yardımcı-
mız, genel müdürümüz var, hem de sektörden siz uygulamacılar varsınız.
Son derece de yetkin insanlar var. Bunları konuşup gündeme taşıyacağız.
Gündemde tutacağız bilinç düzeyini, bilgi düzeyini arttırmaya çalışacağız.
bu konuları hep konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Ben burada
ilk konuşmacı ve vakıf başkanı olarak ev sahibi olarak sizlere sadece hoş
geldiniz demek istiyorum.

Öncelikle partnerimiz bu sigorta seminerinin yapılmasında, zorunlu si-
gortalar seminerinin gündeme taşınmasında bize yardımcı olan, destek
olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne başta Sayın Başkan
Mustafa Su olmak üzere, özellikle de Gamze Diler hanıma özel olarak te-
şekkür etmek istiyorum. Erhan Tunçay beye hem kurumu temsil ettiği hem
de konuşmacı olarak yer almayı kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca
ev sahibimiz ve Vakfımızın Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Adem Şahin, bu
salonu bu ikramları temin ettiği için Vakfımız adına ve birlik adına teşekkür
ediyorum. Asıl teşekkür tabii ki bu seminere katılımı sağlayan, önem vere-
rek geldiği için Sayın Müsteşar Yardımcımız İsa beye, Sayın Genel Müdü-
rümüz Dr. Ahmet Genç beye kendisini bir çok seminerde yanımızda bulduk,
özel olarak teşekkür ediyorum. Katılan öğretim üyesi arkadaşlarıma da te-
şekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara Vakıf adına bir kez daha teşekkür
ediyorum. Umarım bu seminer yararlı olacaktır. Sağ olun.
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SUNUCU

Sayın Prof. Dr. Ahmet İncekara’ya teşekkür ederiz. Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Mustafa Su Beyefendiyi konuşmasını
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

BAŞKANI MUSTAFA SU’NUN

KONUŞMASI

Sayın Müsteşarım,

Sayın Genel Müdürüm,

Değerli Başkanlar ve saygıdeğer konuklar, hepinizi Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği ve şahsım adına en içten sevgi ve saygıyla se-
lamlıyorum. Tabi katılımcı sayısının biraz daha fazla olmasını gönlüm arzu
ederdi. Toplantının adı zorunlu sigortalar olunca zorunlu sigorta yapacağız
diye rağbet olmadı herhalde. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tür toplan-
tıları daha büyük katılımlarla daha geniş iştiraklerle yapma imlanı buluruz.
Ben tüm katılımcılara geldikleri için teşekkür ediyorum.

Bu semineri İktisadi Araştırmalar Vakfı ile birlikte düzenledik. İktisadi
Araştırmalar Vakfı gözbebeğimiz. Öteden beri değerli faaliyetler üretiyorlar.
Bu arada Sayın İncekara’nın şahsında tüm mensuplarına bir kez daha şük-
ranlarımızı sunuyoruz.
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Zorunlu sigortalar konusuna gelmeden önce sigortacılığın, Türkiye’deki,
bugünkü durumu nedir? Ulaşmak istediğimiz hedef nedir? Bunlara çok kı-
saca değinmek istiyorum. Bu konuda bir çalışma yaparak 2023 yılı vizyonu-
muzu dün kamu oyuyla paylaştık.

Bugünkü durumda Türk sigortacılığı yaklaşık 9 milyar dolar kadar prim
üretiyor. GSYİH’dan aldığımız pay %1,3 civarında, bunun tabi %8-9’lara
ulaştığı ülkeler olduğunu hatırlatmam lazım. Kişi başı prim üretimimiz de
yaklaşık olarak 130 dolar civarında, dünya ortalamasının 600 küsur dolar-
larda olduğunu yine hatırlamamız lazım. Bu rakamlar gösteriyor ki, dünya
ortalamasına erişmek istiyorsak, bırakın gelişmiş ülkeleri şu andaki üretimi-
mizin yaklaşık 4 katı kadar daha fazla üretim gerçekleştirmemiz gerekiyor.
Pekiyi neden böyle? Sözgelimi Türkiye dünyanın 16. 17. büyük ekonomisiy-
ken neden sigortacılıkta daha alt sıralarda, yani 37. sırada? Bunun sebep-
lerini anlamak için, eskiden tahmin yaparak sebeplerini araştırıyorduk, irde-
liyorduk, konuşuyorduk. Birliğimiz 2008 yılında birincisini yaptığı, 2012’de
tekrarladığı bir sigorta algı araştırması yaptı. 17 ilde yaklaşık 4 bin kişiyle
yapılan görüşmelerde sigorta sektörüyle ilgili kişilerin memnun oldukları
yönler, memnuniyetsizlikleri, sigortalıların düşünceleri, sigortasız olanların
düşüncelerini sorduk. Ayrıca, bu 4 yıllık sürede şirketlerin ve Birliğin tanıtım
faaliyetlerinin etkilerini araştırma imkanı bulduk. Aslında alışkanlıklarımız,
yaşam tarzımız, bazen inanışlarımız, mesela bazen otobüsümüze veya
arabamıza maşallah yazıp yola çıkmamız ama sigortamızı yaptırmamamız,
gibi etkenler, buna ek olarak bir imparatorluğun sonunda kurulan bir cum-
huriyet olmamız, yani kurtar bizi devlet baba zihniyeti, hep böyle baba ara-
ma çabası, birisi gelsin bizi kurtarsın zihniyeti maalesef birçok başka faktör-
le birleştiğinde Türk sigortacılığının layık olduğu yerlere, düzeylere geleme-
mesinin başlıca etkenleri nedenleri arasında sayılabilir.

2023 yılına malumunuz hükümetimiz tarafından da Cumhuriyetimizin
100. yılı olması hasebiyle, bir özel önem atfedildi. Hükümetimizce 2023’te
ekonomimizi ilk on ekonomi arasına sokma gibi bunun yanı sıra başka he-
defler de konuldu. Tabi ülkenin bir kurumu olarak sigorta sektörü de bu tür
hedef koyma işlerine kayıtsız kalamazdı. Biz de 2023 yılında sektör olarak
nerede olmalıyız bunu araştırdık. Özellikle nereye gelmek istiyoruz ve bu-
nun için neler yapılması gerektiğine ilişkin önde gelen bir danışmanlık firma-
sının da önemli katkılarıyla bir çalışma gerçekleştirdik. 2023 yılı vizyonumu-
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za ilişkin bu çalışmanın sonuçlarını dün yapılan toplantıda kamuoyuyla pay-
laşarak duyurduk. Bu çalışmada esas itibariyle bilinç eksikliği, mevzuatın ve
bizim uygulamalarımızın basitleştirilmesi, kamu özel sektör iş birliğinin ön
plana çıkması, kalite ve hizmet standardı gibi bazı ana başlıklar ön plana
çıktı. Bundan sonra özellikle basın yoluyla da bu sonuçları kamuoyuyla pay-
laşmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz başta söylediğim gibi bugünkü üre-
timin 4-5 katı daha fazla üretimlere ulaşmak. Çalışmada eğer bugünkü nor-
mal artış seyrinde giderse ya da bugün en azından mevzuatta belki ileriye
yönelik beslediğimiz ümitler gerçekleşirse ulaşacağımız hedefler, ayrıca bir
de agresif büyüme stratejileri ile ulaşılacak hedef olmak üzere iki senaryo
var. Bugün için belki gündeme bile gelmeyen belli konular önümüzdeki dö-
nemde işlerlik kazanırsa daha da agresif hedefleri 2023 yılında ulaşmayı
hedefliyoruz ve 16. sıraları kendimize hedef almış bulunuyoruz. Yani eko-
nomimiz dünyada 10. sıraya yükselirse sigorta sektörünün 37’den 16. sıra-
ya yükselmesi önemli bir aşamadır diye düşünüyoruz.

Tabi bilinç eksikliği derken bugünkü konumuz zorunlu sigortalar, DASK,
yani zorunlu deprem diye tanıdığımız sigortanın bile Türkiye’de sigortalılık
oranının % 25’lerde olduğunu unutmamak lazım. Bugünkü konjonktür bize
aslında tarihimizde belki de görülmediği kadar önemli bir imkan sağlıyor. En
yetkili ağızlardan Türkiye’deki tasarruf düzeyinin tarihin en düşük düzeyin-
de olduğunu çok yakın zamanda dinledik. Dolayısıyla da tasarruf düzeyinin
artmasında en önemli silahlardan birisi olan sigorta ve bireysel emeklilik sis-
temlerinin önümüzdeki dönemde hem siyaset yönünden hem bürokrasi yö-
nünden hem de özel sektör kuruluşları yönünden ön plana çıkacağı yadsı-
namaz bir gerçektir.

Bugünkü konumuz olan zorunlu sigortalara da kısaca temas edersek bi-
liyorsunuz risk kavramı, öteden beri bireyler ve kurumlar açısından aslında
tarihin başladığı andan itibaren gündemde olan etkili olan kavramdır. İnsan-
lık birey olarak da kurum olarak da eskiden beri risklerden korunma, önce-
likle riski bertaraf etme, fakat risk gerçekleştiği takdirde kayıplarını telafi et-
me konusunda bazı mekanizmalar geliştirmiş, bazı arayışlar içinde olmuş-
tur. Aslında basitçe bir imece sistemi şeklinde tarif edebileceğimiz sigortacı-
lık da, bu telafinin sağlanmasında en etkili, en çağdaş yöntemlerden bir ta-
nesidir. Tabi sanayi devriminden itibaren gerek bireysel gerekse kurumsal
risk faktörlerinin çeşitliliğinin ve sayısının artması, sorumluluk kavramının
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da ön plana çıkmasına neden olmuş ve bazı yasal düzenlemelerde de özel-
likle bu tür kuruluşların temsilcilerinin üçüncü şahıslara verdikleri zararlar-
dan dolayı sorumlu tutulmaları artık birçok ülkenin mevzuatına girmiştir.

Zorunlu sigortalar, adından da anlaşılabileceği gibi yasal zorunluluk so-
nucunda sigorta sözleşmesinin kurulduğu, yaptırılması ve yapılması zorun-
lu olan sigorta ürünleridir. Üçüncü şahıslara karşı verilebilecek ya da doğal
afetler sonucunda oluşabilecek kimi zararlarda söz konusu zararlara uğra-
yanların mağduriyetlerinin giderilmesi için, milli servetin korunması için sos-
yal fayda ve güvenliğin sağlanması için sigorta sistemi kullanılarak oluştu-
rulmuş bir tedbirler manzumesi olarak kısaca tanımlayabiliriz.

Yine malumunuz gerçek kişiler doğumlarından ölümlerine kadar, tüzel
kişi kuruluşlar ise kuruluşlarından faaliyetlerinin sona ermesine kadar hır-
sızlık, sel, yangın, deprem vs. çok büyük risklerin çok değişik risklerin etki-
si altına gelebiliyorlar. Bu risklerin yanında çağımızdaki teknik gelişmelerin
artması sonucunda bazı yeni faaliyetler de toplum için, insanlarımız için ye-
ni riskler oluşturmaya başlamış durumda. Sözgelimi motorlu taşıt araçları-
nın yaygınlaşması, tren, uçak ve gemilerin kullanılması, enerji işletmeleri,
atom reaktörleri tehlike yaratan bu tür faaliyetlere örnek teşkil ediyor. Hatta
günlük yaşamımıza baktığımızda örneğin; bir güzellik salonu işleten birisi,
lunapark işletmecileri dahi üçüncü şahıslara karşı zarar verme potansiyeli
taşıyor. Dolayısıyla bu risklerin de bir şekilde güvence altına alınması gere-
kiyor. Bu risklerin yol açtığı zararların önlenmesinde kusura dayalı sorumlu-
luk ilkesinin yetersizliği veya zarardan sorumlu kişinin mali imkanlarının ye-
tersiz olabilmesi, üçüncü şahısların mağduriyetine neden olabiliyor. Biraz
önce verdiğim örnekte, bir güzellik salonunun işletmecisi, elektrik kaçağı so-
nucu bir müşterisinin ölümü demeyelim ama önemli ölçüde bir mağduriyete
uğraması durumunda bundan kaynaklanan tazminatları karşılamak için ge-
rekli mali yeterliliğe çoğu zaman sahip olamıyor. Bu durumda zorunlu sigor-
talar tabi ki zarardan sorumlu kişinin mal varlığını, ekonomik gücünü aşan
durumlar için bir teminat sağlıyor. Aslında kişinin üçüncü şahıslara karşı ve-
receği zararlardaki sorumluluğunu gidermek veya bunu karşılamak amacıy-
la düşünülen sigortalar dışında, mesela bizdeki zorunlu deprem sigortası gi-
bi aslında kendi malına gelecek zararlarla ilgili maddi hasarı karşılayan zo-
runlu sigortalar da mevcut ve çok sayıda ülkede bu ürün mevcut. Tabi bu tür
uygulamaların da sosyal devlet anlayışı içinde devletin veya kamunun ma-
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liyetini azalttığı, bu nedenlerle ortaya çıkacak maliyete ortak olduğu söyle-
nebilir.

Zorunlu sigortaların tarihsel gelişim üzerinde ben çok fazla durmayaca-
ğım. Zaten çok değerli konuşmacılarımız irdeleyecek, ama şu önemli, zo-
runlu sigortaların gündeme geldiği günden beri Almanya, Fransa vs. bu tür
sigortaların ihdası konusunda çeşitli tartışmalar çıkmış. Yani daha ziyade li-
beral eğilimlere sahip kişiler ve kuruluşlarla zorunlu sigortayı savunanlar
arasında birtakım tartışmalar çıkmış. Bizde de sözgelimi geçtiğimiz yakın
dönemde mesela hekimlerimiz için konulan zorunlu mesleki zorunluluk si-
gortasında da benzer tartışmaların çıktığını konuyu takip edenler herhalde
hatırlayacaktır. Ya da zorunlu olmamakla birlikte bankaların konut kredilerin-
de yaptıkları konut sigortaları aslında hep maliyet olarak görülür hatta en
yetkili ağızlardan bazen bunlar eleştirilir. Bu sigortayı yapmayan bankalar,
krediyi alan kişinin başına bir felaket geldiğinde sözgelimi vefat ettiğinde,
mirasçıları tarafından banka tarafından sigorta yaptırılmadığı için dava edi-
lebiliyor. Çünkü sigorta esas itibariyle bu durumda tüketiciyi koruyor. Banka
konuta zaten ipotek koyduğu için tüketicinin veya kredi kullanan şahsın ba-
şına beklenmedik bir durum geldiğinde banka ipoteğini paraya çeviriyor ve
alacağını tahsil ediyor. Borcunun bir kısmı ödenmiş bir konutu elden çıkart-
mak zorunda kalan mirasçıların zor durumda kalması durumu söz konusu.
Burada da tabi bu tür sigortaların faydası inkar edilemez.

Bir diğer husus, motorlu araç sayısının artmasıyla birlikte tüm ülkeler gi-
bi ülkemizde de 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren zorunlu otomobil ma-
li sorumluluk sigortasının ihdas edilmesi. Kısaca trafik sigortası diye bilinen,
aslında toplumun birçok kesimi tarafından maalesef vergi diye algılanan
mali sorumluluk sigortasının yapılması da zorunlu hale geldi. Yani ben bir
kazaya karışırım başkasına maddi manevi vs. zarar veririm dolayısıyla bu-
nu karşılaması gereken bir araç olması gerekir. Bunun için de cüzi primler
öderim şeklindeki anlayış yerine maalesef bu tür zorunlu sigortalar genelde
bazı vatandaşlarımız tarafından en azından bir vergi olarak görülebiliyor.

Yine toplumumuzda bilinmesi gereken bir husus da zorunlu trafik sigor-
tası yanında yine birçok ülke ile birlikte ülkemizde de sigortalıların ve şirket-
lerin primlerinin belli bir yüzdesinden sağlanan mali kaynaklarla bir garanti
fonu kurulmuş olmasıdır. Aslında birçok insanımız maalesef bu sistemi de
bilmiyor. Sürücüsü belli olmayan kazalarda ya da trafik sigortası olmayan
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araçların neden olduğu zararların bu fondan karşılanması şu anda mevzu-
at gereği mümkün. Bu fon önemli ölçüde birikime sahip ve bu fondan şim-
diye kadar mağdurlara 250 milyon TL civarında ödeme yapılmış durumda.
Dolayısıyla aslında olayın normal işleyişinde sade vatandaşın farkına vara-
madığı fakat ancak başına bir şey geldiğinde yararını görebildiği bir takım
mekanizmalar da mevcut.

Ülkemizde zorunlu sigortalar yeterli mi? Diğer ülkelerle kıyaslandığında
ben rakamlara girmeyeceğim ama önemli olan; motorlu araçlar zorunlu ma-
li sorumluluk yani trafik sigortasının, hayat dışı branştaki payı diğer zorunlu
sigortaların payının çok üzerinde. Bu neyi gösteriyor? Ülkemizde trafik si-
gortası özellikle Tramer diye bir merkezi kayıt kuruluşunun devreye girme-
sinden sonra önemli ölçüde arttı. Fakat diğer zorunlu sorumluluk sigortala-
rı maalesef hala sigorta şirketlerinin üretiminde çok düşük paylar alıyor.
Sözgelimi 2011 yıl sonu verilerine göre, zorunlu trafik sigortası dahil 11 adet
zorunlu sigortanın hayat dışı üretimdeki payı % 22,17, %22 diyelim. Zorun-
lu trafik sigortasını çıkardığımız zaman geriye kalan 10 adet zorunlu sigor-
tanın toplam prim üretimi içindeki payı % 3,5’a düşüyor. Dolayısıyla zorun-
lu sigortalar alanında da gerek çeşit olarak gerek yeni ihdas edilecek olan-
lar olarak gerekse mevcut zorunlu sigortaların belli denetim mekanizmala-
rıyla denetlenmesi gerekiyor. Zorunlu sigortaların yaptırılması ve denetlen-
mesi anlamında daha gidecek çok yolumuz olduğu anlaşılıyor. Bunun son
örneğini Van’da yaşadığımız deprem sırasında gördük. Zorunlu dediğimiz,
belli koşullardaki tüm konutların yaptırması gereken sigorta maalesef
Van’da % 9 oranında yaptırılmış. Dolayısıyla sigorta sektörünün buradaki
yaraları sarma durumu da çok yetersiz kaldı. Biz sigortacı olarak keşke da-
ha fazla hasar ödeyip yaraları sarabilseydik diyoruz. Çünkü bizim mevcudi-
yet sebebimiz, bizim görev yapmamızın anlamı bu tür felaketlerde halkımı-
zın yanında olmak. Burada tabi denetim noksanlığına da işaret etmemiz ge-
rekiyor. Yani zorunlu sigortayı ihdas etmekle kalmayıp denetimleri de mut-
laka bir şekilde yerine getirmek lazım. Bu arada son olarak TBMM’den ge-
çen Afet Sigortaları yasasında DASK ile ilgili müeyyidelerin bazı yeni kural-
lara bağlanmış olmasının sevindirici olduğunu söylemem lazım.

Efendim sonuç olarak zorunlu sigorta uygulamaları bizim gibi daha bir-
çok ülkede modern toplumsal düzenin ve kamu yararının korunması açısın-
dan büyük bir öneme sahip. Güçlü ve denetlenebilir bir zorunlu sigorta sis-
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temi kamusal fayda görünen alanlarda olası kayıpları sigorta sistemi aracı-
lığıyla etkin bir güvence altına alabiliyor. Ülkemizde olduğu gibi sigortalılık
oranının, bilinç düzeyinin düşük olduğu ülkelerde bu bilincin yaratılması an-
lamında da zorunlu sigortaların büyük faydaları var. Bu nedenle bizim ileri-
ye yönelik düşüncelerimiz, görüşlerimiz tüm sigorta şirketlerinin bilgilerini şu
anda akıttığı, Sigorta Bilgi Merkezindeki verilerden de yararlanarak etkin bir
denetim mekanizması kurulması. Sözgelimi trafik sigortası yaptırmayan
araç sürücülerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile kurulacak elektronik iletişim
vasıtasıyla yollarda vs. çevirmeye gerek kalmadan saptanması ve bunun
gereğinin yerine getirilmesi. Bunu bir örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla
istenen düzeyde olmayan sigortalılık oranının arttırılması, aslında diğer ül-
kelere bakıldığında zorunlu sigortalılık oranının düşük olmasının yanında
biraz evvel de ifade ettim zorunlu sigorta sayısı da, çeşidi de düşük. Bu de-
netim mekanizması kurulduktan sonra zorunlu sigorta sayısının, çeşidinin
arttırılarak bu yolla sağlanan mali güvencelerin de arttırılması yoluna gidil-
mesi önemli. Öteden beri üzerinde durduğumuz bir konuda Türkiye’de çok
çeşitli merciler tarafından zorunlu sigortalar ihdas ediliyor. Özellikle son yıl-
larda bunun örneklerini gördük. Biz Birlik olarak sektör şirketlerini temsil
eden mesleki kuruluşuz. Bizim görüşümüz alınmıyor. Bu da çok iyi bir şey
değil çünkü sigortacıların görüşü alınmadan yapılan sigorta düzenlemeleri,
hayatın şartlarına aykırı hükümler barındırabiliyor. Sonunda da ölü doğum-
lar oluyor. Dolayısıyla da bizden vazgeçtik bazen Hazine Müsteşarlığımızın
yani bu konuyu düzenlemekte görevli kamu otoritesinin dahi görüşleri alın-
madan seyrek de olsa bu tür örnekler geçmişte görüldü. Temennimiz bun-
lar kamu yararına işlemler de olsa, unutmamak lazım ki, sonuçta sigortacı-
lık ilkelerine uygun düzenlenmesi gereken mekanizmalar. Önümüzdeki dö-
nemde hem bu tür örneklerin azalacağına hem zorunlu sigortalılık dolayı-
sıyla toplam sigortalı sayısının artacağına hem de uygar diye tabir ettiğimiz
daha gelişmiş ülkelerdeki çeşitlerin ülkemizde de uygulama olanağı bulaca-
ğına inancım var. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ede-
rim.
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SUNUCU

Sayın Mustafa Su beyefendiye teşekkür ederiz. Şimdi T.C. Maliye Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa Coşkun beyefendiyi kürsüye davet
ediyorum.
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T.C. MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI

İSA COŞKUN’UN KONUŞMASI

İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketle-
ri Birliği’nin değerli Başkanları, değerli hocalarım, kamu ve özel sektörün
değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, konuşmama başlarken hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek İstanbul’da
olduğu için benim katılıp açılış konuşması yapmamı istedi.

Sayın Başkanımız Mustafa Bey, birçok konuyu dile getirdi. Ayrıca konu
birçok yönüyle panel ve tebliğlerde de ele alınacağı için hazırladığım bazı
kısımları kısaltarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Burada konu zorun-
lu tasarruflar olduğu için konuşmayı da o alanla sınırlamak en doğrusu ola-
caktır.

Tasarrufların bir araya getirilerek yatırıma yönlendirilmesi ve sermaye pi-
yasaların gelişmesi, dolayısıyla büyümeye ve ekonomik kalkınmaya katkı-
da bulunması, sigorta sisteminin bizim açımızdan en önemli yönü diye dü-
şünüyoruz. Zorunlu sigortalar yani yasal düzenlemeler gereği yapılması ge-
reken sigortalar üçüncü şahıslara karşı sorumlu olunan veya doğal afetler
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sonucu oluşan zararlarda mağdurların zararlarını karşılamaya yönelik bir
sistem. Gerek gerçek kişiler, gerekse tüzel kişiler, birçok risklere maruz ka-
labilmekte, teknolojik gelişmeler ve yeni olaylara bağlı olarak yeni riskler
oluşmakta ve dolayısıyla bu alanda da yeni alanlar, yeni imkanlar ortaya
çıkmaktadır. Bunların başında trafik sigortaları ki tüm dünyada uygulanan
bir alan, sigorta kişinin sahip olduğu araç dolayısıyla verdiği hasarlardan do-
ğabilecek sorumlulukları kapsıyor. Zorunlu sigorta düşüncesinin tarihçesine
baktığımız zaman esas itibariyle Avrupa kaynaklı olduğunu görürüz. Alman-
ya’da özellikle 18. yüzyılda başlamış daha sonra 1980’lere gelindiğinde
önemli bir noktaya ulaşmış durumda. Özellikle sorumluluk sigortalarında
kendini gösteriyor ve çeşitli meslek gruplarına yönelik mesleki sorululuk si-
gortaları bu gelişmede etkili olmuştur. En yeni örnekleri ise çevre kirliliğine
karşı 1986’da Almanya’da, İsveç’te daha sonra 1987’de Portekiz’de zorun-
lu kılınan sigortalardır. Biliyorsunuz iklim değişikliği konusu giderek önem
taşımakta, dolayısıyla önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
alandaki sigortalar, sürdürülebilir büyüme için de, yeşil büyüme için de
önemlidir. Nitekim Haziran ayında Rio’da yapılacak olan ve ülke liderlerinin
katılacağı Rio+20 toplantılarında da yeşil büyüme, sürdürülebilir kalkınma
konuları tartışma konusu olacaktır.

İleri Avrupa ülkelerinde zorunlu sigortaların hem çeşidi, hem miktarı hem
de hem prim tutarı çok yüksek. Örneğin İsviçre’de bir çok kantonda yangı-
na karşı sigorta mecburiyetini, Belçika ve Fransa’da kan nakli, öğrenci nak-
li gibi birçok alanda zorunlu sigortaları görüyoruz. Fransa, Belçika, Portekiz
bu konuda başı çeken ülkeler olmaktadır. Rakamsal olarak tabloya baktığı-
mızda, Sigma Swiss Re’nin 2011 yılında yayınladığı dünya sigorta raporun-
da, 2010 yılında Türkiye 88 ülke arasında kişi başına toplam sigorta prim
üretiminde %21.6 dolar ile 66. sırada. Hayat dışı sigorta prim üretiminde ki-
şi başına düşen prim miktarı 102.7 dolar iken hayat sigortası prim üretimin-
de kişi başına düşen prim 18.9 dolar. GSMH’ya oran olarak baktığımızda
Türkiye % 1.3 yani 88 ülke arasında 77. sırada. Bu oran İngiltere’de yüzde
2.4, Fransa’da yüzde 10.5, ABD’de yüzde 8, Kanada’da yüzde 7.3, Hindis-
tan’da Çin’de hatta Rusya’da yüzde 2.3. Dolayısıyla bu veriler Türkiye’de si-
gortacılık sektörünün potansiyelin çok altında olduğunu açıkça ortaya koy-
makta. Dolayısıyla kamu ve özel sektör olarak bizlere düşen en önemli gö-
rev sektörü hızla daha ileri seviyelere çıkaracak adımları atmak. Bu yönde
de yine Sayın Başkanımızın söylediği gibi geçmişten farklı olarak aslında
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önemli bir bilinç noktasına ulaşmış durumdayız. Panel oturumunda da ele
alınacağı için zorunlu sigortaları tek tek saymak istemiyorum. En başta mo-
torlu araçlara ilişkin zorunlu sigortalar ki bu vergi olarak algılandığını söyle-
di. Hazine Müsteşarlığının 2010 sigortacılık raporunda zorunlu trafik sigor-
tası kapsamında, 15 milyon araç olmasına rağmen poliçe sayısının 13 mil-
yon, dolayısiyle sigortalılık oranının %70 olduğu belirtilmektedir. Bu oranın
arttırılması gerekmektedir.

Ülkemizin deprem bölgesinde olması ve yaşanan deprem olaylarının
verdiği zararlar karşısında getirilen zorunlu deprem sigortasında yeterli dü-
zeyde olmadığını düşünüyoruz. Yaklaşık 4 milyon konut depreme karşı si-
gortalı olduğunu düşündüğümüzde tüm konutların sadece %25’ine tekabül
ettiğini görüyoruz. Türkiye’nin %96’sının deprem riski taşıdığı göz önüne
alındığında bu rakamın tatmin edici olmadığını açıktır. 2008’den beri Türki-
ye gündeminde olan 6305 sayılı afet sigortaları kanunun yasalaşması
önemli bir aşama olmuştur. Bu düzenlemeyle hem kontrol mekanizmaları
güçlendirilecek hem de DASK’ın kapsamı gerektiğinde Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla yer kayması, fırtına, sel gibi diğer riskleri içerecek biçimde genişletil-
mesine imkan sağlanmakta ve sigorta şirketleriyle DASK’ın müştereken te-
minat verebilmesi mümkün hale gelebilmektedir. Ayrıca binaların zayıflatıl-
masını önleyici hükümler getirilmektedir. Bu yeni düzenlemeler çerçevesin-
de ülkemizde hem zorunlu deprem sigortası hem de diğer katastrofik risk-
ler sigorta alanlarında önemli gelişmeler sağlanması ve ciddi bir fon biriki-
minin oluşmasını beklemekteyiz.

Ülke olarak doğal afet sigortasının yaygınlaşması en önemli hedefimiz
olmalı diye düşünüyorum. Devlet destekli tarım sigortası sistemi çerçeve-
sinde de gelişmeler var ama bu alanda da yeterli olduğumuzu söylemek
mümkün değil. Yaptırılan zorunlu sigortaların ticari kazancın elde edilmesi
ve idame ettirilmesi kapsamında değerlendirilmesi durumunda gelir vergisi
hükümleri çerçevesinde ödenen primlerin ticari kazancın daha doğrusu
matrahın tespitinin indirim konusu yapılması mümkün. Tabi bu önemli bir
teşvik unsuru. Bugünkü konumuz bireysel emeklilik değil ama konuya mali
ve makro açıdan baktığımız zaman gönüllük esasına dayanan bireysel
emeklilik sisteminin gelişiminin tasarrufları artırmak bakımından önem taşı-
dığını düşünüyoruz. Nitekim Hazine Müsteşarlığımızın öncülüğünde Bakan-
lığımızın da yoğun katkısıyla hazırlanan tasarı TBMM’de görüşülüyor, uma-
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rım en kısa zamanda yasalaşır. Ülkemize 2000 yılı başında %20 seviyele-
rinde olan ve şu anda %13 seviyelerine kadar gerileyen yurt içi tasarruf ora-
nını artırmanın ne kadar önemli olduğu ve burada da sigorta sektörüne dü-
şen görevin ne kadar hayati olduğu açıktır. Tasarruf açığı, dış finansman ge-
reğini arttırarak cari açığın yükselmesine neden olmakta ve sürdürülebilir
dengeli büyüme için de önemli bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Dolayısıy-
la tasarruf oranının arttırılması bireysel emeklilik sistemi ile ilgili tasarının
hazırlanmasında önemli bir unsur olmuştur. Sigortacılıkta özel emeklilik sis-
temleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hane halkının tasarruflarını
değerlendirebilecekleri uzun vadeli ürünler sunmakta. OECD ülke ortalama-
larına baktığımızda ülkemizde bunun hala çok aşağılarda olduğunu gör-
mekteyiz. Öngörülen yeni sistemde temel olarak katılımcıların yatırdığı bi-
reysel katkı paylarına karşılık devlet katkı sistemi getirilmektedir. Mevcut
sistemde vergiden indirim sistemi, sadece gelir vergisi mükellefi olanların
yararlanmasına neden oluyordu. Yeni sistemle, mükellef olmayanlara da
önemli bir avantaj getirilerek sisteme katılmaları sağlanacaktır. İlave olarak
işveren katkılarının vergi matrahından indirilmesi imkanı brüt ücretin %10’u
15’e çıkarılmak suretiyle devam etmektedir.

Sigorta sektörünün gelişimi için okul öncesinden başlayıp kişinin yaşamı
boyunca süren eğitim gerçekten büyük önem taşımaktadır. Özellikle sade-
ce genel anlamda sigorta eğitimin değil finansal okuryazarlığın artırılması
gerekmektedir. Sigorta haftası nedeniyle sektör yetkililerinin sigortayla ilgili
açıklamalarına baktığımızda artık sigortanın sağlık, eğitimi gibi kamusal bir
konu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu nedenle sigortanın lüks tüke-
tim algısı artık değişmeli ve geniş bir kesime yani tabana yayılması sağla-
mak için çalışmalıyız. Bunun başında sigorta şirketlerine olan güven ve
inancın arttırılması gerekmekte. Herhalde bu en önemli unsurlardan birisi.
Oluşmuş yanlış algıları değiştirmeden ve güven sağlamadan başarılı olmak
mümkün değil. Nitekim Türkiye’nin ekonomik olarak bu noktaya gelmesinde
güven ve istikrarın ne derece önem taşıdığını hepimiz görüyoruz. Ayrıca
sektörün kendisini yeterince tanıtabilmesi ve sigortalıları bilinçlendirmesi,
tüketicinin satın aldığı ürün ya da hizmet hakkında yeterince bilgi sahibi ola-
bilmesinin sağlanması gerekir. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı’nın sigor-
tacılık bilinçlendirme ve tanıtım strateji belgesi, çalışmaların bir strateji ve
eylem planı çerçevesinde yapılmasına imkan sağlamaktadır.
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Sigortaya yönelik algının değişmesi ve bilinçlendirme kapsamında için-
de bulunduğumuz bu haftanın, geçen yıl sigorta haftası olarak belirlenip bu
yıl da ikincisinin düzenlenmiş olması çok önemlidir. Biliyorsunuz, Maliye Ba-
kanlığı olarak Mart ayının son haftasını vergi haftası olarak kutluyoruz. Bu
haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanmasının faydasını görüyoruz. Sigorta şir-
ketlerinin her aşamada şeffaf olmaları, sigortalı ve hak sahiplerinin mağdur
edilmemesi, güvenin arttırılması gerekmekte. Yeni teknoloji şeffaflığı da
sağlayacak birçok mekanizmalar içermektedir. Örneğin, bireysel emeklilik
sisteminde kendi fonlarımızı interneti olan cep telefonlarından izleyebilecek
durumdayız. Burada şeffaflıkla ilgili önemli olan husus sadece kendi hesap-
larımızı görebilmek değil, şirketin finansal durumu ile ilgili olarak iyi şekilde
bilgilendirilmektir. Bireysel şirket bazında şeffaflıktan bahsederken makro
ekonomik veriler bazında da şeffaflık giderek önem taşımaktadır. Uluslara-
rası gelişmelere baktığımızda artık vatandaş odaklı bütçe denilen vatanda-
şın anlayabileceği yani vergilerin nereye harcandığına ilişkin anlaşılabilir
verilerin açıklanması önem taşımaktadır. Bu bakımdan çok karışık matema-
tik hesapları olan bir sektörün daha da şeffaf olabilmesi gerekir.

Özetle; sigorta sektörünün ülkemizde son yıllarda görülen hızlı gelişme-
lere rağmen hala istenen seviyelerde olmadığını görüyoruz ve gelişmiş ül-
kelerde %8’lere ulaşan prim üretimi ülkemizde %1.3 düzeyinde, gelişmekte
olan ülkelerde bile bu oran %2.2. Bu konuda sadece sigorta sektörü değil
kamunun da başta Hazine Müsteşarlığı olmak üzere diğer kamu kurumları-
nın da çaba göstermesi gerekmekte. Kamu kesimi bir taraftan düzenleme
ve denetleme fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirirken sektör de şirket-
leriyle, birlikleriyle, bilinçlendirme, güven sağlama, şeffaflık konularında ça-
ba göstermek durumunda. Hele inovasyonun çok geliştiği, önemsendiği gü-
nümüzde, toplumda sigorta bilincinin artmasıyla birlikte ihtiyaca bağlı farklı
poliçeler oluşacağına, sigortacılık pazar payının giderek artacağına ve sek-
törün toplumdaki her kesimin güvenini, tüm eski olumsuzlukları unutup ka-
zanacağına inancımız sonsuzdur. Konuşmamı burada tamamlarken bu se-
minerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi say-
gıyla selamlıyorum.
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Sayın Genel Müdürümüz,
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Değerli katılımcılar, sizlere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde
ev sahipliği yapmak dolayısıyla duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, he-
pinize hoş geldiniz diyorum.

Bu toplantı vesilesiyle, tebliğ oturumu olarak ayrılan bu bölümde sizlere
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Öğretim
Üyesi Sayın Dr. Özgür Akpınar “Dünyada ve Türkiye’de Zorunlu Sigorta-

lar” konulu bir tebliğ sunacak.

Vakfımız, sigortacılık konusunda böyle bir seminer yapmaya karar verdi-
ğinde, acaba bu zorunlu sigorta vurgusu niçin yapılıyor? diye biraz düşün-
me ihtiyacı duydum. Sigorta kelimesini hepimiz biliyoruz, ama bunun birde
gönüllü olan tarafı da mı var anlamında. Ben kendi adıma biliyorum ki sigor-
ta işi bugüne kadar, eğer sigorta bilincinin yüksekliğinden bahsediyorsak
riskten haberdar olan veya riskten haberdar edilen insanlarla sigorta şirket-
leri arasında geçen bir alışveriş gibiydi. Bir anlamda bilinç düzeyi dediğimiz
hadise de buydu. Ama ancak görüyoruz ki, birilerinin bundan haberdar ol-
masını beklemek veya bu farkındalığın sağlanmasını beklemek, bizim kar-
şılaştığımız riskleri karşılama noktasında veya bu riskleri satın alma nokta-
sında önemli bir eksiğimiz olduğunu ve bu konuda kamu otoritesinin bir mik-
tar kanunla şekil belirleme gücünü kanunla yol gösterme gücünü devreye
sokması gerektiğine dair bir kanaat oluştu, umarım yanlış düşünmüyorum-
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dur. Dolayısıyla yine aynı günlerde bu sigortacılık haftası bilgilendirme ka-
mu oyuyla bu manadaki konuların iletişim noktasında yine gazetelerde Tür-
kiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin kanunen yaptırılması zorun-
lu sigortalar hangileridir? başlığıyla verdiği ilanlarla karşılaştım. Bununda et-
kili bir iletişim yolu olduğunu gördüm. Çünkü orada referans verilen sigorta-
cılık kanununa baktığımda burada bahsedilen sigortaların bu konuda zorun-
lu sigortalar var ama bunlar gerçekten bu kadar mı? Değil mi? Diye de bir
miktar okumak zorunda kaldım. Belki bu ilanı gazetelerde göreniniz olmuş-
tur. Baktım ki, esasında bayağı bir zorunlu sigorta var. Yani bunlar yapıla-
cak bile olsa bu bile sigorta düzeyinin veya bilinç düzeyinin bu manada ki
bilinç düzeyinin, gelişmesine ciddi bir katkıda bulunacak veya bu sigorta
sektörü yoluyla yapılan biriktirmenin sigorta sektörü yoluyla oluşturulan de-
ğer yaratmanın çok önemli bir payını oluşturabilecek. Tabi bu zorunlu sigor-
ta da zorunlu eğitim gibi bir şey. Oradan da ne anlamamız gerektiğine de bir
bakmamız gerekiyor. Buradaki gönüllülükle zorunluluk arasındaki farkın ne
anlam ifade ettiği ve şuan da bizi bekleyen zorunluluk kavramı içerisinde
belirlenen sigorta tipleriyle ilgili sigorta şekilleriyle ilgili veya diyelim ki sigor-
ta türleriyle ilgili bilinç düzeyimizin ne olduğu noktası da bu tebliğin zanne-
diyorum konusu olacak. Yani bunlar nedir? Neyi kapsar? Ne zaman yapılır?
Niye yapılır? Bu da bu tebliğin konusunu oluşturacak. Sorular panelden
sonraki bölümde değerlendirilecek. Ben sözü çok fazla uzatmadan sayın
hocama bırakıyorum birlikte en azından bizi bekleyen zorunluluk alanlarına
ne kadar hazır olduğumuzu ve haberdar olduğumuzu bende bir vatandaş ve
tüketici olarak öğrenmek istiyorum. Buyurun sayın hocam.
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ÖZET

Sigorta esas itibariyle riski yönetmek anlamına geldiğinden bu çerçeve-
de zorunlu sigortalar, sigorta sektörü açısından önemli bir konumda yer al-
maktadır. Zorunlu sigortalar özellikle sorumluluk sigortaları ile birlikte geli-
şen bir sigorta türü olmuştur. Her gün artan teknolojik gelişmeler, kişilerin
hayat standartlarındaki yükseliş ve diğer etkenler, sorumluluklarımızı da ay-
nı oranda arttırmıştır. Zorunlu sigortalar, bu sorumluluklar çerçevesinde
üçüncü şahıslara verebileceğimiz zararları temin etmektedir. Bu yönüyle
çok önemli bir işleve sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Sigorta, Sorumluluk, Üçüncü Şahıs.

•••••••••

SUMMARY

As insurance basically means managing the risk, in this context compul-
sory insurances have an important position in the insurance sector. Com-
pulsory insurance especially, have become a type of insurance which has
developed along with liability insurances. Technological developments in-
creasing every day, improvements in people’s life standard and other fac-
tors have increased our responsibilities at the same rate. Within the frame-
work of these responsibilities, compulsory insurances recompense for the
damage we might cause to the third person. In this regard, they have a very
important function.

Keywords: Compulsory Insurance, Liability, Third Party
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GİRİŞ

Sigorta tanım olarak, zarar ve gelir kaybına neden olan olayların ekono-
mik sonuçlarından korunmak için belli bir prim karşılığında risklerin sigorta
şirketlerine devredilerek en aza indirildiği bir sistem şeklinde ifade edilmek-
tedir. Günümüzde ülkelerin sigortacılık sektörlerinin büyüklüğü ile sosyal ve
ekonomik gelişmişlik düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Sigortacı-
lık sektörü riskleri kişiler arasında dağıtma ve azaltma fonksiyonları ile fi-
nansal sektörün önemli aktörlerinden biridir.

Türkiye’de sigorta sektörü, son yıllarda ekonomide yaşanan olumlu ge-
lişmeler ile birlikte giderek büyüyen ve finansal sistem içinde etki düzeyini
arttıran bir sektör olarak görülmektedir. Zorunlu sigortalar da, sigorta sektö-
rünün gelişimi açısından önem arz etmektedir. Türkiye’de uygulanmakta
olan zorunlu sigorta türlerinin yanında, dünyada ve Avrupa Birliği’nde uygu-
lanmakta olan farklı zorunlu sigorta türleri bulunmaktadır. Zorunlu sigorta
kavramı Türkiye’de Zorunlu Trafik Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası
alanlarında yoğunlaşmış bir görüntü vermektedir. Zorunlu Trafik Sigortası
poliçe sayısı açısından Türkiye’de en çok yapılan zorunlu sigorta türüdür.

Bu çalışmanın amacı, zorunlu sigorta uygulamalarını dünya ve Türkiye
örnekleriyle inceleyerek, gelecekte yapılması gerekenleri sektörde tartış-
maktır.

1. Zorunlu Sigortaların Kavramsal Çerçevesi

1.1. Zorunlu Sigortaların Tanımı

Bireylerin, yasal mevzuat dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigorta-
lara zorunlu sigorta denmektedir. Zorunlu sigortalar temelinde, bireylerin
üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmalarından dolayı, üçüncü şahıslara za-
rar verici bir unsur geliştiğinde, zararlarını tazmin etmek üzere, sigorta te-
mel prensipleri çerçevesinde oluşturulmuş bir sistemdir. (Erdağ, s.26)

Diğer bir ifadeyle; zorunlu sigortalar, yasal düzenlemelerle yaptırılması
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zorunlu tutulmuş sigortalardır ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu olunan ve-
ya doğal afetler sonucu oluşan bazı zararlarda, mağdurların zararlarının kar-
şılanması, milli servetin korunması, sosyal fayda ve güvenliğin sağlanması
için, sigorta sistemi kullanılarak geliştirilmiş bir koruma unsuru olarak ifade
edilebilmektedir. Kanunen yapılması gerekli olan özel sigortalar zorunlu si-
gorta kavramını oluşturmaktadır. Buna göre zorunlu sigortalar; kamu yararı
veya üçüncü şahısların korunması amacıyla, yapılması kanunen zorunlu ha-
le getirilmiş özel sigortalar şeklinde de tanımlanmaktadır.(Koyuncu, s.8)

Zorunlu sigortalara verilebilecek en tipik ve genel örnek, Karayolları Mo-
torlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası olarak adlandırılan, Trafik Si-
gortasıdır. Hemen hemen bütün dünyada uygulanmakta olan bir zorunlu si-
gorta türüdür. Bireylerin, sahibi olduğu motorlu araç dolayısıyla üçüncü şa-
hıslara verebileceği hasarlardan doğabilecek sorumluluklarını kapsamakta-
dır.

Bireylerin, genellikle üçüncü şahıslara verebileceği zararlara karşı zo-
runlu tutulan sorumluluk sigortalarının dışında, tamamen başka amaçlar dü-
şünülerek zorunlu tutulmuş, kişinin bazı doğal afetler nedeniyle, kendi ma-
lına gelebilecek maddi zararları karşılayan zorunlu sigortalar da mevcuttur.
Ülkemizde uygulanmakta olan, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) nam
ve hesabına yapılan Zorunlu Deprem Sigortası bu uygulamaya bir örnek
teşkil etmektedir. (Koyuncu, s.26)

Zorunlu sigortaların temelinde özel, akdi sigortalar yatmaktadır. Özel si-
gorta, bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı teminat altına
alınması için serbest iradeleriyle (sigorta mukavelesi ile) yaptırdıkları bir ri-
ziko teminatıdır. (Koyuncu, s.26) Özel sigortalar, sigorta ilişkisini kurmanın
iradeye bağlı olup olmaması bakımından ihtiyari sigorta ve mecburi sigorta
olmak üzere ikiye ayrılır: Sigorta ettiren kanunen mecbur olmadığı halde si-
gorta akdi kurmuş ise ihtiyari, kanuni mecburiyet dolayısıyla sigorta akdi
kurmuş ise, mecburi sigorta söz konusudur. (Çeliktaş, 2003)

Gelişen dünyada teknolojik yenilikler ve farklı faaliyet alanları toplum için
yeni riskler oluşmasına olmaktadır. Bu farklı faaliyet alanlarının yol açtığı
zararların önlenmesinde “kusura dayalı sorumluluk” ilkesinin yetersizliği ve-
ya zarardan sorumlu kişinin mali durumunun zaman zaman yetersiz kalabil-
mesi, zarar gören üçüncü şahısların mağduriyetine neden olabilmektedir.
Bu durumda zorunlu sigortalar sorumlu kişilerin malvarlığını aşan zararlar-
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da mağdur için bir teminat sağlamaktadır. Kişinin, genellikle üçüncü şahıs-
lara verebileceği zararlara karşı zorunlu tutulan sorumluluk sigortalarının dı-
şında, tamamen başka amaçlar düşünülerek zorunlu tutulmuş, kişinin bazı
doğal afetler nedeniyle, kendi malına gelebilecek maddi hasarını karşılayan
zorunlu sigortalar da mevcuttur.

Özetle zorunlu sigortaların amaçları ve hedefleri çok çeşitli olmakla be-
raber genellikle; milli servetin muhafazası, sosyal fayda ve emniyet tesisi,
belli bir rizikoya maruz kalanların korunmasıdır. Fon yaratmak zorunlu si-
gortanın amacında yer almamaktadır. Hukuki sorumluluk sigortalarının zo-
runlu hale getirilmesindeki amaç, tehlike saçan işletme ve araçlar sebebi ile
zarara uğrayan 3. şahısların korunmasıdır. (Çeliktaş, 2003)

1.2. Zorunlu Sigortaların Tarihsel Gelişimi

Zorunlu sigorta kavramının geçmişi on sekizinci yüzyıla kadar uzanmak-
tadır. On sekizinci yüzyılda ilk olarak Almanya’da bazı eyaletlerde yangın si-
gortası yaptırılması zorunlu kılınmıştır. On dokuzuncu yüzyılda ise Fran-
sa’da konut kredilerinde borç miktarının zorunlu sigortaya tabi tutulması ba-
zı tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmalar sosyal sorunlara çözüm
aranması sırasında, özellikle de 1987’de iş kazalarına karşı işverenlerin so-
rumluluğunu karşılamak üzere zorunlu sigortanın uygulamaya konulması ile
son bulmuştur. (Çipil, 2004, s.18)

Zorunlu sigortalarda başlangıç noktasını oluşturan sosyal problemler ya-
nında, yasa koyucunun dikkatini çeken önemli bir husus, yirminci yüzyılın ilk
yarısından itibaren araç sayısının ve trafiğinin artması, trafik kazası geçiren
kişilerin fazlalığı ile maddi ve bedeni zararlardaki artışlar olmuştur. Bu ne-
denle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren genel olarak birçok ülkede
otomobil mali sorumluluk sigortasının yapılması zorunlu tutulmuştur. Zorun-
lu sigortalar birçok ülkede sigortalıların primlerinin belirli bir yüzdesinden
sağlanan kaynaklar ile Garanti Fonu adı altında kurulan bir organizasyonla
tamamlanarak, çeşitli durumlarda sürücüleri belli olmayan veya sigortasız
araçların neden olduğu zararların tazmin edilmesi sağlanmıştır. Bu bağlam-
da ülkemizde de 4 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanu-
nu’nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünye-
sinde Güvence Hesabı kurulmuştur. Sigortacılık Kanunu’nun geçici 1 inci
maddesi ile Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nın (Garanti Fonu)
tüm sorumlulukları, varlıkları, alacakları ve yükümlülükleriyle birlikte Güven-
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ce Hesabı’na devir olmuştur. (www.guvencehesabi.org.tr/tanitim.html)

Zorunlu sigortaların gelişimi yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren
hızla artarak, 1980’li yıllarda en yüksek düzeyine ulaşmıştır. (Metezade,
2001, s.4) Bu gelişme, özellikle sorumluluk sigortalarında kendisini göster-
miş; çeşitli meslek gruplarına yönelik mesleki zorunlu sorumluluk sigortala-
rı bu gelişmede etkili olmuştur. Buna karşılık mal ile ilgili zorunlu sigortalar,
bazı ülkelerde yangın ve doğal afetlere karşı sigortalar olarak oldukça kısıt-
lı kalmıştır.

2. Dünyada Uygulanan Zorunlu Sigorta Türleri

Dünyada gelişmiş ülkelerde zorunlu sigortalar, sigortacılık sektörünün
temelini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplumun tüm kesimlerine yö-
nelik zorunlu sigortalar, sigortacılık sektörü için önem arz etmektedir. (Ko-
yuncu, s.27) Özellikle Amerika’da zorunlu sorumluluk sigortaları türlerinin
sayısı oldukça fazladır. Amerika’da profesyoneller, ürün koruma, kâr ama-
cı gütmeyen kuruluşlar, 10 milyon dolar limitle bireysel sorumluluk, alkollü
içki mekânları ve özel organizasyonlar sorumluluk sigortalarına kadar uza-
nan geniş bir sorumluluk bilinci bulunmaktadır. Sorumluluk sigortalarının
Avrupa ve Amerika’da gelişmiş olmasının en büyük nedeni bu sigortaların
büyük çoğunlunun zorunlu olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin Ame-
rika’da sorumluluk sigortaları prim üretiminin yüzde 70’ini oluştururken, İn-
giltere’de ise bu oran yüzde 50’nin üzerinde yer almaktadır. (www.sigorta-
cigazetesi.com.tr/manet/1614-tuerkiyede-gelecek-sorumluluk sigortalarn-
da.html)

Amerika’da zorunlu sorumluluk sigortaları, hem iş hayatında hem de bi-
reylerin günlük yaşamlarında önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Özellikle yo-
ğun risk içeren profesyonel meslek sahipleri sorumluluk sigortalarını yaptır-
maktadırlar. Doktorlar, güzellik uzmanları, kuaförler ve dişçiler görevi kötü-
ye kullanma (malpractice) sigortası ile kendilerini güvence altına almakta-
dırlar. Üreticiler, toptancılar ve perakendeciler ise kendilerini ürün sorumlu-
luk sigortası ile güvence sağlamaktadır. En büyük hukuk şirketlerinin bile
kendilerini büyük kayıplı davalara karşı koruduğu Amerika’da hiçbir sorum-
luluk alanı sigortasız bırakılmamaktadır. Amerika’da ev sahiplerinin sorum-
luluk sigortası yaptırma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak uygulama-
da birçok insan evleri için de sorumluluk sigortası yaptırmaktadır. Bunların
dışında ihtiyaca yönelik sorumluluk sigortası çözümleri de sunulmaktadır.
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Örneğin ortak sorumluluk sigortası iş ortaklarını korumaktadır. Bir başka si-
gorta ürünü ise taşeron sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta türü kısa süreli
veya freelance olarak çalışanların herhangi bir kazadan zarar görmeleri ha-
linde devreye girmektedir. Birçok sigorta türünce olduğu gibi prim ve temi-
natlar risklere göre belirlenmektedir. (www.sigortacigazetesi.com.tr/ma-
net/1614-tuerkiyede-gelecek-sorumluluk-sigortalarnda.html)

Zorunlu sigortalar sosyal ve ekonomik gelişmeye paralel bir şekilde ül-
keler açısından da farklılıklar arz etmektedir. Zorunlu sigortalar Avrupa ülke-
lerinde oldukça gelişmiştir. Avrupa’da zorunlu sigortaların sayısı oldukça
fazladır. (Koyuncu, s.27) Zorunlu sigortaların en yoğun olduğu ülkeler ola-
rak; Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere ve Portekiz sayılabilmektedir. Örne-
ğin Fransa’da 90 civarında zorunlu sigorta yapılmaktadır. Diğer bir Avrupa
ülkesi olan Belçika’da ise zorunlu sigorta sayısı 50 civarındadır. (Metezade,
2001, s.19)

Genel olarak dünyada zorunlu sigortalar; otomobil sigortaları, ulaşım
sektörü ile ilgili sigortalar ve mesleki sorumluluk sigortaları uygulamaları
olarak ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca doğal afetlere ve çevre kirliliğine karşı
da güvence sunan zorunlu sigorta uygulamaları da giderek gelişmektedir.
Zorunlu sigortaların büyük bir çoğunluğu sorumluluk sigortalarından ileri
gelmektedir. Dünyada sorumluluk bilinci arttıkça ve sorumluluk sigortaları
geliştikçe, zorunlu sigortalarda bu gelişmeye paralellik göstermiştir.

Tablo 1’de gelişmiş ülkelerdeki zorunlu sigortalarla ilgili örnekler yer al-
maktadır.
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Zorunlu sigortalara verilebilecek en genel örnek Trafik Sigortaları’dır.
Trafik Sigortaları hemen hemen bütün dünyada uygulanmakta olan bir zo-
runlu sigorta türüdür. Trafik Sigortaları; bireylerin sahip oldukları motorlu
araç nedeniyle üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan doğabilecek
sorumlulukları temin etmektedir. Motorlu araçlar mali sorumluluk sigortaları,
gelişmekte olan ülkelerde en önemli sigorta türüdür. (Gönülal, 2009, s.1)
Birçok ülkede zorunlu sigorta olarak uygulanmaktadır.

Aşağıdaki şekil, dünyada zorunlu sigorta türleri arasında en çok kullanı-
mı olan Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Türkiye’de ki
adıyla Zorunlu Trafik Sigortası) ‘nın dünya üzerindeki kullanım yerlerini gös-
termektedir.

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ilk kez 1908 yılında
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda uygulanmıştır. Birinci dünya sava-
şından sonra; 1918 yılında Danimarka’da, 1925 yılında Finlandiya’da, 1927
yılında Massachusetts’de, 1929 yılında Avusturya ve İsveç’te ve 1930 yılın-
da ise İngiltere’de uygulanmaya başlamıştır. Japonya 1955 yılında ve Rus-
ya 2003 yılında çıkan yasa ile birlikte zorunlu mali sorumluluk sigortası uy-
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gulanan ülkeler arasına dahil olmuştur. (Motor Insurance Working Group
Report, 2010, s. 17.)

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, dünyada en yaygın
zorunlu sigorta türü olmasına rağmen, bazı ülkelerde farklı uygulamaları
mevcuttur. Aşağıdaki tabloda bu sigorta türü ile ilgili dünyada ki farklı uygu-
lamalar yer almaktadır.
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Tablo 2’de dünyada motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortaları
ile ilgili ülkelerdeki uygulamalar üç başlık altında toplanmıştır. İlk sütunda
zorunlu olduğu ülkeler kıtalara göre ayrılarak belirtilmiştir. İkinci sütunda ise
sadece belirli araçlarda veya özel alanlarda zorunlu olarak uygulandığı ül-
keler toplu olarak gösterilmiştir. Üçüncü sütunda ise dünyada zorunlu olma-
dığı ülkeler belirtilmiştir.

Tablo 2’de görüleceği üzere, dünyada 165 ülkede motorlu araçlar zorun-
lu mali sorumluluk sigortası uygulanmaktadır. Dağılım ise; 27 Avrupa Birliği
(AB) Ülkesi, 21 Avrupa Ülkesi (AB dışı), 39 Asya Ülkesi, 44 Afrika Ülkesi, 26
Amerika Kıtası Ülkesi ve 8 Okyanusya Ülkesi şeklindedir. (Motor Insurance
Working Group Report, 2010, s. 17.)

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulamalarında ül-
keden ülkeye farklı teminat limitleri söz konusudur. Avrupa Birliği Komisyo-
nu Beşinci Direktifi sigorta hasarlarında, bedensel yaralanma ve maddi ha-
sarların her ikisi için de minimum 1 milyon Euro ile 5 milyon Euro arasında
mali sınır belirlemiştir. Avrupa Birliği’nde tazminat miktarları Eurostat tüketi-
ci fiyat endeksi esas alınarak güncellenmektedir.

3. Türkiye’de Uygulanan Zorunlu Sigorta Türleri

Ülkemizde yasal mevzuat gereği uygulanmakta olan çeşitli zorunlu si-
gorta türleri bulunmaktadır. Bu zorunlu sigorta türleri ile ilgili bilgiler aşağıda
yer almaktadır.

3.1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

(Trafik Sigortası)

Trafik Sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümü-
ne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş
olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene
düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmekte-
dir.

Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan
araçlar trafik sigortası yapılana kadar trafikten men edilmekte ve ayrıca pa-
ra cezası uygulanmaktadır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri
yapılmamaktadır.
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Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı dışında;

• Kazaya karışan motorlu aracın saptanamaması durumunda kişiye
gelen bedeni zararlar,

• Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan mo-
torlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar,

• Çalınmış veya gaspedilmiş motorlu aracın kişilere verdiği bedeni za-
rarlar için,

• Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk si-
gortasına göre bedeni zararlar için ödenecek tazminat tutarları 14
Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü
maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde ku-
rulan Güvence Hesabı tarafından gerekli belgelerle başvuran hak sa-
hiplerine ödenmektedir.

3.2. Zorunlu Deprem Sigortası

“Zorunlu Deprem Sigortası”, genel olarak belediye sınırları içinde yer
alan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemi olarak tanım-
lanabilir.

Kapsamda bulunan binalar;

• 23.06.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki
bağımsız bölümler,

• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken
olarak inşa edilmiş binalar,

• Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla
kullanılan bağımsız bölümler,

• Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kre-
di ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
(www.dask.gov.tr/200.html)

Ayrıca Zorunlu Deprem Sigortası’nın yasal zemini olan 587 sayılı Zorun-
lu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kal-
dırılarak, 09.05.2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu yasalaş-
mış olup, ilgili kanun 18.08.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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Bu sigorta ile depremin ve depremin sonucu meydana gelen yangın, in-
filak ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı hasar-
lar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe
duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sa-
hanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayı-
cı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline
kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve
benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır
mal ve eşya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi taz-
minat talepleri bu poliçenin kapsamı dışındadır.

Zorunlu Deprem Sigortasında sigorta primi tutarı üç faktöre göre belir-
lenmektedir:

• Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,

• Binanın yapı tarzı,

• Meskenin brüt yüzölçümü.

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde
daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 fark-
lı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunmaktadır. Zorunlu dep-
rem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, Zorunlu Deprem Sigorta-
sı Tarife ve Talimatı’nda belirlenen azami teminat tutarı olan 150.000 TL’den
fazla olamaz.

3.3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu zorunlu sigorta türü, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsa-
mında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hiz-
metinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, durak-
lamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların ve ken-
di iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sa-
katlık hallerine karşı güvence sağlayan sigorta türüdür.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’na gö-
re;
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• Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayo-
lu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip
olması,

• Yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçe-
vesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı ol-
ması zorunludur.

3.4. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Bu zorunlu sigorta türü ile sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta se-
yahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasın-
dan varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza
sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede
yazılı sigorta tutarlarına kadar temin etmektedir.

3.5. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

“Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası”, likit petrol gazı firmalarının ken-
di markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri ara-
cılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundu-
ruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları ol-
sun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı,
firmanın sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı;

• Likit petrol gazı depolayan,

• Tüp dolumu yapan,

• Tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorun-
lu Sorumluluk Sigortası’na ek olarak yaptırmak zorundadırlar.

3.6. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu zorunlu sigorta türü ile sigortacı; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddele-
ri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle
bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusur-
ları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zarar-
lardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat al-
tına almaktadır.
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“Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası” teminatı bulunan bir
işyerinde, kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün;

• İnfilakı,

• Gaz kaçırması,

• Yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan Tüpgaz Zorun-
lu Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamında karşılanmaktadır.

3.7. Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

“Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası”, ulusal veya uluslararası
düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalar-
la ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının
(ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getir-
memesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluş-
ların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleş-
mede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına sigorta türü-
dür.

3.8. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu zorunlu sigorta türü ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden
kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve
münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çı-
kan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu;

• Temizleme masrafları,

• Toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar,

• Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar,

• Özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolayı sigortalıya gelecek
hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin
etmektedir.

3.9. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

“Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile sigortacı, sigorta
ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna isti-
naden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine
dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçün-
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cü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar
teminat altına almaktadır.

3.10. Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu zorunlu sigorta türü ile sigortacı, uluslararası veya şehirlerarası yol-
cu taşıyan ve poliçede kayıtlı otobüste seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve
yardımcılarını, ilgili genel şartlar çerçevesinde taşımacılık hizmetinin baş-
langıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde (mola ve durakla-
malar dahil) maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı temin
etmektedir.

Poliçede kayıtlı otobüsün işletmecisinin uluslararası veya şehirlerarası
yolcu taşımacı yetki belgesinin olması ve seyahatin uluslararası veya Ulaş-
tırma Bakanlığı’nca yayımlanan “Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımala-
rı Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ve yine bu yönetmelikte
belirtilen şehirlerarası yolcu taşıması sayılan hallerde yapılması gerekmek-
tedir.

3.11.Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigor-

tası

Bu zorunlu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen deniz aracında, durak-
lamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar ge-
çecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, seyahat eden yol-
cuların uğrayacakları bedeni zararlar ile yolcuların beraberindeki eşyaların
uğrayacakları zararlara ilişkin işletmecinin tazminat sorumluluğunu poliçede
yazılı sigorta tutarına kadar temin etmektedir.

3.12.Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigor-

tası

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” söz-
leşmesi ile sigortacı, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesin-
de, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan
tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların
poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önce-
ki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nede-
niyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapı-
lan tazminat taleplerine ve bu taleplerle bağlantılı yargılama giderleri ile
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hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat
sağlamaktadır.

Sigortalının mesleki faaliyetine son vermesi halinde, birinci paragraftaki
teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetin-
den dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren iki yıl sonrasına kadar orta-
ya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

3.13. Zorunlu Paket Tur Sigortası

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
kapsamında, Türkiye’de satılan paket turlarda düzenledikleri paket tur kap-
samında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil ol-
mak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde
verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zo-
rundadır. Bu durumda sigortacının sorumluluğu en az paket tur bedeli ka-
dar olmaktadır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan doğruya
sigorta şirketinden talep edebilmektedir.

Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları
andan itibaren ve sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde bu du-
rumu 5 iş günü içerisinde bakanlığa bildirmekle ve sözleşmenin bir örneği-
ni göndermekle yükümlüdür.

3.14. Yeşil Kart Sigortası

“Yeşil Kart Sigortası”, 1 Ocak 1953 tarihinde çalışmaya başlayan “Ulus-
lararası Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk Sigortası Sistemi” (bilinen adıyla Ye-
şil Kart); ülkeleri dışına çıkan sürücülerle, bu sürücülerin yabancı ülkelerde
taşıtlarıyla zarar verdikleri üçüncü şahıslara çift yönlü bir kolaylık sağlamak
amacıyla düşünülmüş ve meydana getirilmiş bir sigorta türüdür. Türkiye’de
Yeşil Kart Sistemi’nin uygulanmasına yönelik ilk adım, Bakanlar Kurulunun
08.05.1963 tarih ve 6/1723 sayılı kararı ile Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği bünyesinde Motorlu Taşıt Bürosu’nun kurulmasıyla olmuş-
tur. Böylece Yeşil Kart Sistemi fiilen 1964 yılından itibaren uygulanmaya
başlamıştır. Yeşil Kart sistemi ile ilgili işlemler halen Türkiye Motorlu Taşıt
Bürosu’nca ifa edilmektedir.

Yeşil kart sigortası, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yurt dışında
geçerli olan şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, ülkenin
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mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır.
Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat
ödenmektedir. Yeşil Kart sigorta sistemine 45 ülke dahildir.

Yeşilkart sigortaları yapısı itibariyle zorunlu bir sigorta olmasına rağmen
bu zorunluluk her ülkede, diğer ülke plakasını taşıyan araçlar için şart ko-
şulmaktadır. Türkiye sınırları dışına çıkış yapacak bir Türk plakalı aracın ya-
ratacağı riskin teminat altına alınması (aracın diğer ülkede sigortalı olması)
aracın gideceği diğer ülke tarafından zorunlu tutulmaktadır. (Tosun, 1996, s.
91)

Sonuç olarak, Türkiye’de uygulanan zorunlu sigorta türleri yürürlülük ta-
rihleri çalışmayı daha açık bir hale getirmek adına tablo ile özlenip aşağıda
verilmiştir.

3.14. Türkiye’de Zorunlu Sigortaların Veriler İle Analiz Edilmesi

Türkiye’de zorunlu sigortalara ilişkin veriler, yıllar itibariyle (küresel kriz
başlangıç alınarak) aşağıda yer alan tabloda analiz edilmiştir.
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Tablo 4’de, yıllar itibariyle Türkiye’de yapılan zorunlu sigorta poliçelerin-
de Zorunlu Trafik Sigortası’nın rakamsal büyüklüğünün, diğer zorunlu sigor-
ta türlerinden çok yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 2000 yılından itiba-
ren zorunlu olan Zorunlu Deprem sigortası da rakamsal boyutu itibariyle di-
ğer zorunlu sigorta türlerinin önünde yer almaktadır. Yapı Denetimi Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası, zorunlu bir sigorta olmasına rağmen henüz poli-
çe üretilememiş bir sigorta türüdür. Aynı şekilde Zorunlu Sertifika Mali So-
rumluuk Sigortası’nda da poliçe üretimi son derece sınırlı kalmıştır. Zorunlu
Trafik Sigortası’nda ise yıllar itibariyle birbirine yakın seyreden poliçe sayı-
larının, 2011 yılında önceki yıllara gore daha yüksek oranda artması, oto-
mobil satışlarındaki artışa paralellik göstermektedir.

Tablo 5’te Türkiye’de en önemli zorunlu sigorta branşı olan Trafik Sigor-
tası ile ilgili sigortalı araç sayısı bilgileri yer almaktadır. Zorunlu bir sigorta
olmasına rağmen Trafik Sigortası’nda sigortasızlık oranı % 20,97 gibi olduk-
ça yüksek bir oran söz konusudur.
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Tablo 6’da Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile ilgili istatistiki bilgiler yer
almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi ZDS yaptırma oranı en yüksek bölge
Marmara Bölgesi’dir.Toplam konut sayısı ile ZDS’na sahip konut sayısı ara-
sında oransal olarak ciddi bir fark bulunmaktadır. Ayrıca Genel olarak
ZDS’da aktif bir denetleme sistemi olmadığı için sigortalılık oranı bölgeler iti-
bariyle son derece sınırlı bir düzeydedir. 6305 sayılı yeni yasa ile ZDS’nın
denetimi ile ilgili önemli adımlar atılacağı öngörülmüştür. ZDS sigortası dün-
yada birçok ülke için örnek bir model olmuştur.

Tablo 7’de ZDS’nın yıllar itibariyle police adetleri ve prim tutarları görül-
mektedir. Poliçe adetleri yıllar itibariyle değişken bir seyir izlemiştir. Sistemin
ilk yıllarında 2001 yılında yaşanan ekonomik krizinde etkisiyle tabloda da
görüldüğü gibi adetsel olarak negatif büyümeler söz konusu olmuştur. An-
cak daha sonra yapılan etkili tanıtım çalışmaları ile toplumdaki bilinç düze-
yinin arttırılmaya çalışılması ve benzer faaliyetler ZDS’nın yıllar itibariyle bü-
yümesinde etkili olmuştur.

SONUÇ VE ÖNERİLER

• Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve bunun birlikte artan riskler, bi-
reysel ve kurumsal sorumlulukların artmasına neden olmakla birlikte,
sorumluluk sigortalarının da gelişmesini zorunlu kılmıştır.

• Dünyada zorunlu sigorta uygulamaları farklılıklar göstermekle birlik-
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te, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ABD’de oldukça gelişmiştir. Bu-
nun nedeni ise gelişmiş ülkelerde sorumluluk kavramının yerleşik bir
kavram olmasıdır.

• Türkiye’de de sigorta sektörünün gelişime açık olan yapısı zorunlu si-
gortaların tür olarak çok olmasa da poliçe sayısı açısından yüksek
sayılabilecek bir seviye de olduğunu göstermektedir.

• Özellikle Zorunlu Trafik Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası branş-
ları zorunlu sigortaların lokomotifi konumundadır.

• Türkiye’de zorunlu sigorta branşları da dahil olmak en çok poliçenin
üretildiği branş olan zorunlu trafik sigortası, teknik karlılık açısından
diğer branşlara göre geride kalmıştır. Teknik karlılığı arttırmak için; si-
gorta suistimallerini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, sigorta bi-
lincini arttırmak amacıyla eğitim sisteminin her aşamasında sigorta
konusunda çocuklara eğitim vermek ve sigorta sistemi için ahlaki ri-
ziko kavramını toplum nezdinde etkinleştirme yönünde çalışmalar
yapmak sigorta sektörü açısından faydalı olabilir.

• Zorunlu trafik sigortasında etkili denebilecek denetim mekanizması,
poliçe sayısının yüksekliğinde etkili olmuştur. Ayrıca bir deprem ülke-
si olan Türkiye’de, zorunlu deprem sigortasının fonksiyonları açısın-
dan yerine getirebileceği işlevler, ülkede depremler yaşandıkça birey-
leri ZDS’na doğru yöneltmektedir.

• Dünya örnekleri ile kıyasladığımızda, Türk sigorta sektöründe gele-
cek dönemlerde zorunlu sigortaların sayısının ve çeşitliliğinin artaca-
ğı görülmektedir. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde sigortacılık uygu-
lamaları kapsamında sorumluluk sigortalarının birçoğunun zorunlu
hale gelmesi beklenmektedir. Gelişen ve büyüyen Türk sigorta sektö-
rü için zorunlu sigortalar gelecekte daha da önemli bir konumda yer
alacaktır.
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SUNUCU

Sayın konuklar, programımızın bu bölümünde “Türkiye’de Zorunlu Sigor-
talar, Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panel oturumuna geçiyoruz. Pa-
nel oturumuna Başkanlık yapacak olan;

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sayın
Dr. Ahmet GENÇ Beyefendiyi sahneye davet ediyorum. Şimdi müsaadeniz-
le Panel oturumunun konuşmacılarını takdim etmek istiyorum.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Komitesi Üyesi Sayın Erhan TUNÇAY

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Dai-
re Başkanı Sayın Gökhan KARASU

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Genel Sekreter Yardımcı-
sı Sayın Atilla OKSAY

Güvence Hesap Müdürü Sayın Abdulkadir KÜÇÜK

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın
Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

Sayın Başkan söz sizin;
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BAŞKAN: DR. AHMET GENÇ

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü

Değerli misafirler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu toplantı-
yı düzenleyen İktisadi Araştırmalar Vakfı’na ve Türkiye Sigorta ve Reasü-
rans Şirketleri Birliği’ne teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yapan TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesine ayrıca teşekkür ediyorum.

Böyle bir toplantıya, sigorta haftası içerisinde neden gerek duyuldu? Çok
kısa olarak bahsetmek istiyorum. Şimdi zorunlu sigorta meselesi hakikaten
çok önemli, ama biz zorunlu sigortalarda yalnız ve yalnızca trafik sigortası-
nı biliyoruz. Trafik sigortasında da biraz önce değerli hocalarımız sunum
yaptılar. %20 sigortasızlık görünüyor ama onların içerisinde traktör ve mo-
tosikletler büyük ağırlıkta. Otomobillere bakarsanız %95’lere geliyor yani
%5 pay var. Dolayısıyla motosiklet ve traktörde de hem primler çok düşük,
hemde taşrada ve bunların sahipleri fazla ilgi göstermiyor. Bir bakımdan da
bu sigortaları yapacak olan acenteler açısından da cazip değil. Siz 30 lira
50 lira prim alacaksınız, bunun üzerinden %10-15 komisyon alacaksınız.
Dolayısıyla o noktada biz artık söyle düşünüyoruz; zorunlu trafik sigortasın-
da, sigortasızlık diye bir sorun çok ciddi manada görünmüyor diye düşünü-
yoruz. Esasında peki bu noktada çaba göstermiyor muyuz? Gösteriyoruz.
Biraz sonra anlatılacak, Sigorta Bilgi Merkezi çalışmaları da sanıyorum Atil-
la beyin sunumunda anlatılacak. Yani Tramer sistemi zaten emniyetteki ruh-
sat sistemi ile konuştuğu için bilgi işlem ortamında, artık geldiğimiz bu nok-
tada kimler sigortalı, kimler sigortasız elektronik ortamda takip edebilecek
vaziyetteyiz. O noktayı da boş bırakmıyoruz ama büyük ölçüde boş olan bir
alan var ki, oda zorunlu trafiğin dışında kalan zorunlu sigortalar. Yani tehli-
keli maddeler, tüp gaz vs. yol üzerindeki benzin istasyonları hakikaten ken-
dileri için devletin zorunlu kıldığı tutarda ve yeterli teminatı alıyorlar mı? Al-
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mıyorlar mı? Bunları bilmiyoruz. yani % kaç? Kaç tane benzin istasyonu var
ve bunun % kaçı zorunlu olan sigortayı yaptırıyor. Çok meşhur olaydır, 4-5
sene önce İstanbul’da havai fişek üreten bir tesis patladı. Birkaç tane ölü
vardı, yanlış hatırlamıyorsam etraftan 100 den fazla yaralı vardı. Sigorta
yaptırmamış, halbuki tehlikeli maddeler için tehlikeli maddeleri üreten, taşı-
yan, satan herkes cirosuna göre zorunlu sigorta yaptırmak zorunda. Havai
fişek tesisi olayında ne oldu? döndü dolaştı bedeni zararlar olduğu için
üçüncü şahısların hasarları tedavi giderleri veya ölenlerin yakınlarına öde-
nen paralar, güvence hesabı tarafından ödenmek zorunda kalındı. Dolayı-
sıyla bu gölgede kalmış fazla ilgi çekmeyen alanın, denetlenmesi veya bu
alana bir projektör tutulması gerekiyordu. Onun için bugün bu toplantı dü-
zenlendi. Yeni kanun değişikliği oluyor sigortacılık kanununda, zorunlu si-
gorta denetimi görevi de güvence hesabına veriliyor, orada bir takım yollar
bulunacak. En başta elektronik ortamda mutlaka bunu yapmak istiyoruz. Şu
da olabilir, artık piyasaya, belediye zabıtalarına benzer şekilde sigorta de-
netçileri de görevlendirilebilir. Belli bir eğitim verildikten sonra elinde kimlik
ile beraber kapıdan içeriye girip, merhabalar ben sigorta kontrolörüyüm di-
ye vergi denetçileri gibi bir anlamda, böyle bir mantıkta yürütülebilir. Tabi
bunların kanun çıktıktan sonra nasıl icraya konulacağı tartışılacak. Tabi bu-
rada bir fikir, bir beyin fırtınası da yapılabilir. Elektronik ortamdaki kontrolün
ruhsat alırken vs. trafik sigortasında ruhsat belgeleriyle karşılaştırıyoruz.
Emniyette de ruhsat veri tabanı var. Diğerlerinde ne yapılabilir? Her türlü
seçenek tartışılabilir.

Ben sözü, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Mü-
dürlüğü Daire Başkanı Sayın Gökhan Karasu beyefendiye bırakmak istiyo-
rum. Buyurun efendim.
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GÖKHAN KARASU
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

ZORUNLU SİGORTALARA VE SORUNLARINA DEVLET BAKIŞI

Zorunlu Sigorta Nedir? Zorunlu sigortalar temel olarak sosyal boyutu
olan belli rizikoların özel sigorta esasları dahilinde izale edilmesini öngören
bir finansal modeldir. Bu haliyle zorunlu sigortalar özel hukukun bir parçası-
dır. Bu modelin diğer finansal araçlardan ve kamu sigortalarından farklı içe-
riğe sahiptir. Bu modelde belli rizikolar kamu kaynağı kullanılmadan özel si-
gortacılık esaslarına göre riziko şahsının primlendirilmiş bir tutar üzerinden
zorunlu katilimi öngörülmektedir. Modelin zorunluluğu temelde riziko sahsı-
nın sigorta poliçesi alma zorunluluğu olmakla beraber ülkemizde zorunluluk
sigorta şirketi için de geçerlidir. Sistem poliçenin her iki tarafına sigorta iliş-
kisine taraf olma zorunluluğu getirdiğinden bu haliyle sözleşme özgürlüğü-
ne bir müdahaledir ve anayasa gereği kanun çerçevesinde mümkündür.

Zorunlu sigorta bu haliyle ruhsat veya diğer lisanslama prosedürü kap-
samında talep edilen poliçe ibraz zorunluluğundan farklıdır. Bir kamu kuru-
munun ruhsatlandırma esnasında poliçe ibrazını talep etmesi ruhsatın bir
on koşulu olup bu poliçeler teknik olarak zorunlu sigorta sayılmazlar, bu po-
liçeyi sunmaya sigorta şirketleri zorlanamazlar.

Zorunlu Sigortanın İhdas Sebebi: Zorunlu sigorta bu haliyle bireylere
ve şirketlere zorunluluk getiriyor ve kanuni düzenleme gerektirmekte yani
devlet müdahalesini gerektirmektedir. Söz konusu müdahalenin tek bir
amacı vardır: Sosyal etkileri olan bir rizikonun sebebiyet verdiği zararın dev-
let hazinesine el atılmadan tazmini. Bu kapsamda sosyal sigorta bile sonuç-
ta hazine katkısı gerektirirken zorunlu sigorta tamamen özel hukuk hüküm-
lerine tabi sistemde kamu katkısı olmayan devletin tek rolünün düzenleme
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ve denetleme olduğu bir sistemdir. Bu haliyle hazineye asla bir yük tahmil
edilmemekte sistemin yükü rizikoya sebep olan kişilerin de finansmana ka-
tılmaları sağlanmaktadır.

Zorunlu Sigortalardaki Temel Sorunlar:

- Penetrasyon: Zorunlu sigortalar temelde kimse kendisini veya mal-
varlığını korumaya zorlanamayacağından genelde sorumluluk riziko-
ları için ihdas edilmektedir. (Genelde zira bu prensibin de istisnaları
vardır örneğin ülkemizde zorunlu deprem sigortası mevcuttur) Bu se-
beple sigortadan hak sahibi üçüncü şahıslar olup sigortalıların sigor-
tanın yaygınlığı denetimi zorunlu kılmaktadır.

- Denetim Eksikliği: Özellikle ruhsat aşamasında kamu kurumlarının
is süreçlerinde sigorta poliçesinin aranması yer almamaktadır.

- Fiyat Rekabeti: Zorunlu sigortaların üçüncü sahsa hak tanıyan ma-
hiyeti sebebiyle bu ürünler fiyata son derece duyarlıdırlar. Aynı şekil-
de primin hasara dönüşüm surecinde sorumluluk tespitinin tabi oldu-
ğu surecin uzunluğu hasara şirketlerin duyarlılığını azaltmakta bu du-
rum ise fiyatın aktüeryal ilkelere uygunluğu için gerekli motivasyonu
azaltmakta, fiyatlarda rekabeti arttırmaktadır.

- İhdasda Koordinasyonsuzluk: Zorunlu sigortalar kanun ile ihdas
edilmekte ancak bu sigortaların sektör gerçeklerine ve düzenleme
politikası gereklerine uygunluğu yeterli derecede araştırılmadan ih-
das edilen sigortalar uygulamada sorunlara neden olmaktadır.

Çözüm Önerileri:

- Zorunlu Sigorta Tanıtımı

- Kamu İş Süreçlerine Sigorta ibrazının eklenmesi

- Sigortalılığın bilişim temelinde takibi

- Sigortacılıkla ilgili mevzuatın düzenleme otoritesi eliyle koordinasyo-
nu

- Rekabetin rasyonalize edilmesi
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BAŞKAN: DR. AHMET GENÇ

Gökhan Beye konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi sözü,
konuşmasını yapmak üzere Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Komitesi Üye-
si Sayın Erhan Tunçay Beye bırakıyorum. Buyurun.
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ERHAN TUNÇAY
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Komitesi Üyesi

Sayın Müsteşarım,
Sayın Genel Müdürüm,
Sayın Başkanlar,
Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 7597 sayılı daha evvelki kanunda, bir-
liğimizin sigortacılık kanununun 24. maddesinde bizim görevimizi tanımlar.
Ğ maddesinde de merkez kurma istatistik toplumu adına bir görev veriyor.
Bu konuda Hazine Müsteşarlığımız, bir yönetmelik yayınlayarak Tramer'i
kuruyor. Öncelikle trafik sigortalarının istatistiklerin toplanması ve tabi-
i ki Türkiye genelinde, trafik sigortalarının kesimi anlamında yani üretilmesi
anlamında ve gerçekten eskiden çok daha ciddi bir sigortasızlık oranı var-
ken, zorunlu trafik sigortasında, bugün traktör ve motosikletleri bir tarafa bı-
rakırsak ki, denetimi zor %85-90'lar düzeyinde bir sigortalılık oranımız var.
Tabi burada SBM'nin esas görevi nedir? İstatistiklerin güvenilir bir şekilde
sektörden temini, uygulama birliği sağlanması, sigortanın sahtekarlıktan
ödenmesi ki, burada sis-pis projemiz var ve geçen gün komisyonda plan
bütçeleri geçen sigortacılık kanununda ki bazı maddeler sigorta bilgi merke-
zine de ciddi yetkiler veren bizimde talep ettiğimiz sağ olsun Hazine Müste-
şarlığı bizimle bu konuda iş birliği yaptı. Elimizi daha çok güçlendiren ve
sahtekarlıkla daha ciddi anlamda kanuni bazda mücadele etmeye imkan
veren düzenlemelerde var. Tabi güveni artırmak sigorta sisteminde ve taz-
minat ödemelerinde düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi ve buradan
tabii ki Hazine Müsteşarlığımızın ismine de gözetim eklendi 5684'le 2007'de
ki kanunumuzla. SBM bize ne sağlıyor? Zorunlu sigortaları konuşursak,
yaptırmayan kişileri ve kuruluşları tespit edip sigortalılık oranının arttırılma-
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sına, 1 Nisan 2011 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ki onlarla çok ciddi bir
işbirliğimiz var. Ruhsat bilgilerini sistem aracılığıyla tam bir yılı devirdik. Bu-
gün çok daha sağlıklı şasiden motor numarasına kadar sadece isim merte-
bi, yani kişi ismi ve adresleri saklı  kalmak kaydıyla tüm bu bilgilerlerle, şu-
an bir seneyi devirdik. Elimize çok ciddi sektörden toplananla EGM'den ge-
len data eşleşerek, doğru bilgilerin olduğu ve bununda sigortasız araçların
kişilerin tespit edilebildiği noktaya geldik. Bunları da biz Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ile birlikte paylaşıyoruz, raporlanıyor. Kazaya karışanların güvence
hesabı içerisinde onlarında sigortasız olanlarını biz Emniyet Genel Müdür-
lüğüne raporluyoruz. Tabi kamu gözetimi daha etkin bir şekilde yerine geti-
rilmesi için destek veriliyor. 2003 yılında Tramer kuruldu. Sigorta bilgi mer-
kezi yönetmeliği ama Tramer esas başlıyor ve 2007 yılında da Sigorta Bilgi
ve Gözetim Merkezi adına alıyor. Sigorta Bilgi Merkezi içerisinde bugün iti-
bariyle hayat, hastalık, sağlık trafik sigortaları, zorunlu sigorta ve birlik gö-
rüşü alınmak üzere müsteşar diğer sigortaya ilişkin veriler, bizim ilgili alt
merkezlerimiz var. Haymer, Sagmer, Hatmer ve Tramer diye sigorta bilgi gö-
zetim merkezinde, bu merkezlerde ve alt birimlerde bu konulara yönelik
hem sistem analiz çalışmaları, hem yazılımlar ve hem sigorta şirketleriyle
ve hazineyle olan diğer kamu kurumlarıyla olan bizim maliye ile nufüs ida-
resiyle TCK'nın oranından tutun çok ciddi bir alt yapı var. Bunlar paylaşılı-
yor, bunlar şirketlerle yapılan protokollerle birlik ve ilgili kamu kurumları ara-
sında bu bilgileri daha iyi verileri alt yapıyı sağlamak adına paylaşılıyor.

Tramer'in başlıca görevleri, iyi bir veri tabanı oluşturmaktır. Sigortasız
araçların ortaya çıkarılarak ilgili kamu otoriteleri paylaşılması. Tabi burada
sigorta şirketlerinden bu sigortaya yönelik gelen muallak ödenmiş hasar ve-
rilerini de biz istiyoruz. Günlük olarak en çok bir gün içerisinde bunları gön-
dermelerini istiyoruz. Dolayısıyla buradan da daha sağlıklı ve bütün tabi bu
kasko'da da zorunlu sigortalar için bahsediyorum ama kasko verileri de top-
lanıyor. Kasko ile ilgili de şuan daha farklı bir veri deseni çalışması var. Bu-
rada da hem kasko trafiği birleştirerek daha sağlıklı hasar bilgilerini ve o
aracın o kişinin de tarihsel olan bir geçmişini de sigorta şirketi daha doğru
bir risk analizi ve prim fiyatlama yapmaları için de önümüzdeki dönem daha
sağlıklı bir şekilde olacağını düşünüyorum ve çalışıyoruz.

Hatmer ise, işin hasar boyutuyla alakalı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merke-
zinde olan bir alt bölüm. Burada da yine zorunlu sigorta ile konuşursak ha-
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sara yönelik olan bilgilerin toplanması ve buradan da tabi suiistimale yöne-
lik şuan kanunla bize daha fazla yetki verilen, sorumluluk verilen şekilde ki-
şiler bazında, tabiri caizse, biliyorsunuz bankacılıkta karşılıksız çek dediği-
miz, öyle karşılaştıralım. Bu tür şüphe getiren ve biz burada çok zorlandık
aslında kanunda bunun amir hüküm konmasını istedik. Çünkü yönetmelik-
te yeterli olmuyor kişisel haklar devreye girince biliyorsunuz çok ciddi bir ko-
nudur. Bu sefer maddi manevi tazminat davalarıyla karşılaşabiliyorsunuz.
Dolayısıyla bu kanunla önümüzdeki bir ay içerisinde kanunlaştığı takdirde
burada da çok daha ciddi elimiz güçlenmiş, bu konuda mücadele eden bir-
lik ve sektör olacağız.

Prim üretimi, ödenen tazminatlar, sigorta sözleşmeye ilişkin veriler, mer-
kezi yöntem benzeri içeriği ve şekli bilgi raporlarına dönüştürmek istiyoruz.
Aslında dönüşüyor ama daha iyi ve daha sigorta şirketlerinin üyelerimizin
elini rahatlatacak, demin söylediğim gibi bize verilen bazı yetkiler işliğinde
üyelerimizin suiistimal anlamında daha iyi mücadele etmesini ve daha sağ-
lıklı bir risk analizi yaparak daha doğru fiyatlamaya gitmesini, çünkü öyle ko-
nular var ki, trafikte bir kişi o kayıtlardan çıkıyor. Bir yılda 20 kere kaza ya-
pıyor ve o kazalardan sekiz tanesi aynı plakayla, aynı araçla yani bu kadar
ciddi suiistimaller var. Elimizde ciddi bir amir hüküm kanun desteklenmedik-
çe mücadeleniz biraz sınırlı kalıyordu. Bundan sonra çok daha etkin bir ça-
lışma olacağını düşünüyoruz.

Bizim SBM bünyesinde takip edilen zorunlu sigorta nedir? diye bakar-
sak, bu trafik sigortası bunların poliçe prim hasar bilgileri, zorunlu karayolu
taşımacılık, zorunlu mali sorumluluk sigortası, yine poliçe prim hasar bilgi-
leri, karayolu yolcu taşımacılık, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, tehlikeli
maddeler, tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası, bütün bunların po-
liçe prim ve hasar bilgileri toplanıyor. Yine tüp gaz zorunlu mali sorumluluk
sigortası ve tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortala-
rı, SBM bünyesinde, şirketlerden online alınan, tabi burada bazı iyileştirme-
ler de yapmamız gerekiyor. Aynı standart formatta ve aynı tanımlarla bura-
da da bazı iyileştirmemiz gereken, sektör olarak konular var. Poliçe prim ve
hasar bilgisinin tabi belli bir disiplin içinde almak, poliçenin takip edilmesi
zorunlu sigorta yaptırmayan kişi ve kuruluşların tespit edilmesi, bunun ilgili
kamu kurumlarıyla paylaşılması, hasar bilgilerinin takip edilerek suiistimal-
lerin demin söylediğim çerçevede, daha etkin bir şekilde mücadelesi. Ben

73



size bir örnek vereyim. Yangın sigortasında, Güneydoğu Anadolu da bir aşi-
ret diyeceğimiz bir grup, her yıl bir sigorta şirketini dolandırıyor ve 15-20 ki-
şi büyük sigorta şirketlerimiz bunlar, genel müdürlükleri basıyorlar bu ciddi
bir adli olaydır. Maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. 10 milyon 20 milyon dolar-
lık sahte hasarlarla maalesef sektör, bunun gibi çok örnek var. Dolayısıyla
işte bunlarla mücadeleyi böyle yapılarla öncesinden uyararak sigorta şirket-
lerini bir havuzda, bunlara poliçe yapılmaması sağlamak, yapmak lazım.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, çok ciddi bir alt yapıya sahiptir ve Dün-
ya Bankası tarafından da best practice yani en iyi örnek gösterilen bir yapı-
lanmadır. Gerçekten çok kolay bir konu değil. 2011 yılı sonu itibariyle aylık
ortalaması 80 milyon sorgulama yapılıyor. Çok ciddi bir rakamdır ve her ge-
çen gün bu sorgulama, sigorta şirketlerimizi acentelerimizden artıyor. 132
milyon trafik poliçesi sistemi girmiş çıkmış, 6.6 milyon trafik hasarı buradan
girmiş 370 bin yeşil kart, 3,5 milyon kaza tespit tutanağı ki bu çok kolay bir
konu değil 1 Nisan 2008'de başlamıştı. Biz bunu Birlik Hazine ve Emniyet
Genel Müdürlüğü ortaklaşa bu projeyi yaptık. Her yıl neredeyse 750-800 bin
maddi hasarlı kazalar bunların tüm fotoğrafları, kaza tespit tutanağı formu,
sistem üzerinden yüklenerek gider. 1 milyon taşımacılık koltuk ferdi poliçe-
si 2 bin taşımacılık ve koltuk ferdi hasar, 65 bin tehlikeli maddeler poliçesi,
30 adet tehlikeli maddeler hasar, 317 bin mali sorumluluk poliçesi ve 500
adette mali sorumluluk hasarı ve 450 bin exper raporu gibi, her sene artı-
yor. Buna bakıyoruz, hayat sağlık yok açıkçası, hayat sağlığı da koyarsanız,
çünkü hayat sağlık poliçelerinde, poliçe bilgileri şuan alınıyor, orada tabi çok
ciddi rakamlar var. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi özel sektör ve kamu
otoritesi açısından gerçekten çok önemli ve bu mücadelemizde hem suiis-
timal anlamında hem de daha doğru istatistikler üyelerimize ve kamuya da-
ha önemli raporlamalar ve tabii ki işin doğru fiyatlamasına gitmek için de
önemli bir merkez.

Zorunlu sigortalar ile ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Sigor-
ta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin burada nasıl bir rol oynadığını sizlere kısa-
ca anlattım. Ben Garanti Sigorta grubunda Genel Müdür oldum. Aynı za-
manda dört yıl başkanım Mustafa bey ile yönetim kurulu üyeliği yaptık. Son-
ra ben ayrılınca birliğe genel sekreter oldum. 2005 yılından beri genel sek-
reterlik görevimi sürdürüyorum. Hep şunu gördüm, kamu, geçmişte daha
fazlaydı. Sadece Hazine Müsteşarlığımız değil tabi burada bahsedilen, bir-
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çok bakanlık kendi konularına göre zorunlu sigorta ihdas ediyor. Çevre kir-
liliği gibi, paket tur gibi turizm bakanlığı TURSAB'la ve diğer alanlarda, ama
şunu gördük ki, sigorta sektörüyle paylaşılmayan asgari müşterekte tartışı-
lıp, bir araya getirilmeyen kanun bile olsa kadit oluyor. Yani sigorta şirketi ve
sektörü bunu pazarlamıyor. Çünkü işin reasüransı var, teknik anlamda si-
gorta teknikleri var ve dolayısıyla da bu maalesef çok fazla etkin olmuyor.
Bir önemli konu daha var. Sayın Bakanım Mehmet Şimşek o zaman Maliye
Bakanı değildi, ekonomiden sorumluydu, yine bir toplantıda Sayın Müsteşa-
rımız vardı, benim hep söylediğim bir şey var, birlik olarak da, kamu bir ka-
nun çıkarıyorsa devlet ve hükümet onun arkasında durmalı. Bugün DASK'ta
da biz ancak 12 yıl sonra bir kanuna ulaştık 12 yıl biz kanun hükmünde ka-
rarnameyle DASK sistemini yönetmeye çalıştık ülkede, hiçbir yaptırım yok-
tu. Bardağın dolu tarafından bakarsanız bence son derece başarılı %25,
ama boş tarafına bakarsanız, çok gidecek yol vardır. Yine DASK konusu
dünyada da çok örnek gösterilen bir sistemdir. Hatta 8 Haziranda da Yunan
sigorta şirketleri birliği yönetim kurulu üyesi buraya Türkiye'ye DASK siste-
mini anlatmaya ve bunu kendi ülkelerinde nasıl geliştirebiliriz diye çalışma
toplantısına gidecekler. Dolayısıyla devlette bir sosyal sorumluluğu yapacak
ama her depremden sonra ben vatandaşıma tabii ki yardımcı olacağım.
Devlet baba rolü terk edilmediği sürece, tedrici olarak ne kadar kanun ve
yaptırım yaparsak yapalım, bu tür konularda zorunlu da olsa biz bunun va-
tandaşımızın kafasına nakşedemeyiz. Ben şuna katılmıyorum, Amerika'da
herkes çok akıllı değil, Amerika'yı çok bildiğimi iddia edemem ama yani çok
akıllı çok kültürlü insan olduklarını zannetmiyorum Amerikalıların, Avrupalı-
ların buradaki bizden. Ama tabii ki kültürel farklılıklar bilinç daha yüksek,
ama orada çok ciddi cezalar var. Devlet çok ciddi takip ediyor. Ahmet beyin
söylediğine katılıyorum kısmen ama bunu insan gücüyle yapmamız çok zor.
Yani sigorta müfettişleri veya zorunlu sigortayı gidip kapı kapı dolaşacak
gerçekten bir trent'dir. Ama bizim Türkiye'de devletin çok ciddi bir denetim
mekanizmasını kurması lazım. Sistem üzerinden, hangi devlet kurumuna
gidersem gideyim, benim zorunlu sigorta olarak neyi yaptırıp neyi yaptırma-
dığımı orada gözükmesi lazım. Bir işletmem olabilir, atölyem olabilir, bir tüp
gaz depolama sahibiyimdir, bir bayiiyimdir. Orada benim zorunlu sigortam
olup olmadığının orada çıkması lazım. Çıkmıyorsa o işlemi yapmaması hat-
ta ruhsatımı iptaline giden ki, bunlar Ahmet bey bizden rica etti, biz hazine-
nin hangi zorunlu sigortalar da hangi kanunlarla çıkmıştır, hangi bakanlıklar
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çıkarmıştır o kanunlarla ilgili ne tür cezai yaptırımlar vardır, bizde bu çalış-
mayı yaparak burada kesinlikle kamu özel iş birliği, hatta TOBB ile birlikte,
bugün Türkiye'de kaç tane benzin istasyonu var bilemiyorum. Kaç tanesin-
de zorunlu sorumluluk sigortası var belli değil. SBM'de bunlar yapılıyor ama
dediğim gibi bu ilişkiler yok. Emniyetle sağladığımız veya bizim tıbbi kötü
uygulamayla ilgili doktorlara sağlanan, mesela orada da çok ciddi bir takip
var. 130 bin doktor zannediyorum, poliçe sahibi. Biz bunu sistemden görü-
yoruz. Bu bilgi alışverişi ve iletişimde, işbirliği ile bunun her türlü kamu oto-
ritesi ve TOBB ile birlikte, çünkü TOBB küçük esnaftan tutun büyük sanayi-
ciliğe kadar bütün herkes onun üyesidir. Bizim stratejik belgesi Hazinemizin
içerisinde on ana konu olarak bunlardan bir tanesi budur zorunlu sigorta, bu
bize aslında sigortacılık güçlendirme ve tanıtım stratejik komisyonu yazıyor,
bunu da Gamze hanım özellikle belirtmemi istedi. Doğrudur, çünkü bu top-
lantı sadece birlik ve İktisadi Araştırmalar Vakfı değil, bu komisyon, Hazine
müsteşarlığımızın stratejik belgesinde yer alan bu on ana konudan bir tane-
sini teşkil ettiği için o komisyonda da desteklenen konulardan biridir. Biz bir-
lik olarak, bu komisyon TOBB hazine ve birlik temsilcileri var. Ben ve Gam-
ze hanım orada temsil ediyoruz. Bu bütün çalışmaları ve Hazine strateji bel-
gesini koordine eden kurumuz birlik olarak. Gerçekten ciddi çalışmalar ya-
pılıyor. Biz birlik olarak, ayrıca reklam tanıtım çalışmaları yapıyoruz, son
dört senedir. Sigorta algısını değiştirmek için hazinemize de tabi kamu oto-
ritesi anlamında onlara da her türlü konuda desteğimizi maddi manevi eli-
mizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.

Son olarak deniz kirliliği çevre kirliliği çevrelerinde yine ilgili bakanlık bir
kanun çıkardı. Öyle bir geniş teminat yapısı var ki, uygulanması mümkün
değil. Birlik olarak o kanunu yönetmelikte daralttık. Aslında hukuka uygun
bir konu değil, çünkü yönetmelikte kanunu amir hükmünü daraltamaz, de-
dik ki, peki siz bunu çıkardınız, istişare etmeniz yeteri kadar, ama bu uygu-
lanabilir değil, dünya piyasası içinde ve onlarda anlayış gösterdiler. Kanunu
değiştirmek içinde bir yönetmeliği daha dar anlamıyla teminat yapısıyla, bu-
gün uygulanabilir hale getirdik. Akittur konusunda yine TURSAB Turizm Ba-
kanlığı ile mesela orada iflas konusu vardır. Birlik olarak şiddetle itiraz ettik.
Ama o dönem kanun meclisten öyle çıktı. Sayın başkan Ulusoy'la birlikte
toplantı yaptık, diyor ki, biz bunun farkındayız biz bunu koymak zorunday-
dık diyor. Şuan onu oradan çıkaracaklar yeni bir kanun değişikliğiyle. Dola-
yısıyla sigorta sektörüyle tabii ki kamu otoritesi Hazine Müsteşarlığı ile han-
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gi bakanlık olursa olsun eğer bir ortak çalışma asgari müşterekte çıkmıyor-
sa hemen her konuda maalesef bu iş piyasada işlemiyor. Bunu üzülerek
söylüyorum. Son dönemlerde gerçekten 1-1,5 yılda sigortaya karşı daha
olumlu ve pozitif bir hava var. Özellikle tasarruf açığından tutun, Türkiye'nin
değerlerini koruma ve fon yaratma kapasitesi açısından mutlaka ve mutla-
ka sigorta sektörünün, sigorta sektörü aslında devletin bir koruyucu önlemi.
Modern bir imece sistemi. Özellikle de 2023 sektör raporumuzu yayınladık.
Türkiye'de ilk sektörüz. Sektörel bazda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu
vizyonuna paralel Türk sigorta ve bireysel emek sektörü nerede olmalıdır?
Nasıl bir pay almalıdır? Yapısal nasıl değişiklikler yapılmalıdır? Dünya ör-
nekleri ile bunları karşılaştırarak ve Türkiye'nin büyüme potansiyelini göz
önüne alarak, neler yapılması gerektiğini, sağ olsun sayın müsteşarımız İb-
rahim Çanakçı'da katıldı. Bunun şimdi aksiyonlarını yapmamız lazım zorun-
lu sigorta konusudur bu 2023 vizyonunda. Maalesef her şey gelişmiş ülke-
lerde her şey eğitim kültürü ile değil, biraz zorlamayla ceza yaptırımlarının
şiddetli olmasına bağlı. Amerika'da çölde giderken bile insanlar 50 mil'le gi-
diyor. Niye? Diyor ki, devlet izler bir yerde beni yakalar diyor. Biz ama 150
km ile gidebiliriz. Mutlaka devletin denetimi sağlaması lazım. Bu bence en
büyük olması gereken, sigortacılıkta mutlaka devletin burada kamu otorite-
sini hissettirmesi lazım. Bu bizim şirketler olarak birlik olarak yapacağımız
bir konu değil, sadece doğru hizmetle, doğru fiyatlamayla, doğru müşteriye
ulaşarak, doğru hasarımızı ödeyerek ancak onları memnun ederek müşte-
rimizi arttırırız. Ama o da çok kolay olmuyor. Çünkü sigorta konusu hep iti-
len bir konu dünyada ve Türkiye’de maalesef algı olarak da çok ilerde değil
bütün çabamız bu. Efendim hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyo-
rum.
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BAŞKAN: DR. AHMET GENÇ

Erhan Beye özellikle Komisyonu hatırlattığı için teşekkür ediyorum. Bir
çok aktivitenin yani 2011’den başlayarak 2012 ve 2013’te bir çok aktivitede,
Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Strateji Komisyonu başrolde olacak.
Tabi başta Gamze hanım olmak üzere komisyonun başkanı olarak,
TOBB’den Mevlüt Söylemez, Hazineden Murat Kayacı ve aynı zamanda Pı-
nar Kaman’ında gayretlerini anmamız lazım. Hepsine teşekkür ediyorum.

Sıradaki konuşmacımız, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Atilla OKSAY Bey, buyurun Atilla Bey.
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ATİLLA OKSAY
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Genel Sekreter Yardımcısı

Sayın Genel Müdürüm,

Sayın Başkanlarım,

Değerli katılımcılar, öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sunumumda bugün gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda bilinirliği
düşük olan tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık ile tüp gaz zorunlu mali so-
rumluluk sigortalarına değineceğim. Benden önceki konuşmacılar da de-
ğindiler, ülkemizdeki zorunlu sigortaların yapısına baktığımızda, zorunlu
deprem sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası haricindeki diğer zo-
runlu sigortaların temelinde sorumluluk sigortaları yatıyor. Sorumluluk si-
gortalarının temelinde ise üçüncü kişilere verilebilecek zararlardan ötürü
sigortalının karşılaşabileceği tazminat taleplerinin karşılanması yatıyor.
Sorumluluk sigortaları da diğer sigorta branşlarında olduğu gibi gelişen ih-
tiyaçlar sonucunda ortaya çıkmış durumda. Diğer sigorta branşlarıyla kar-
şılaştırıldığında ise daha kısa sayılabilecek bir geçmişe sahip. Sorumluluk
sigortalarına ilişkin ilk uygulamalar yaklaşık 200 yıl önce başlamış ve ülke-
den ülkeye sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak farklı sürelerde
ve şekillerde gelişme göstermiş. Günümüzde ise, özellikle Avrupa Birliği ül-
kelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde sorumluluk sigortaları son de-
rece gelişmiş sigorta ürünleri. Ülkemizde de son dönemlerde Avrupa Birli-
ği uyum çalışmaları çerçevesinde sorumluluk sigortaları ilgi odağı olmuş
durumda. Gerek zorunlu olsun gerek ihtiyari olsun çeşitli yeni sorumluluk
sigortaları ürünleri piyasaya sunulmuş durumda. Bunda tabi bilinçlendirme
kampanyalarıyla geçmişe göre nispeten artan sigortalılık bilinci ile mahke-
meden aldığı yüksek tazminat kararları etkisinin olduğunu söylemek müm-
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kün. Eğer sorunluluğu doğuracak faaliyetlerde bir kamu yararı görülüyor-
sa, bu durumda da ilgili kamu otoritesi tarafından kanun veya bakanlar ku-
rulu kararıyla zorunlu sigortalar ihdas edilmekte. Gerek ülkemizde gerekse
yabancı ülkelerde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı tehlikeli maddeleri ile eko-
lojik hayat ve canlıların yaşamını olumsuz etkileyen ve onların yapılarının
değişmesine neden olan tehlikeli atıkların verdiği zararlar yaşanan ve ya-
şanmasını aslında istemediğimiz olumsuz olaylar nedeniyle deneyimlen-
miş durumda. Bu nedenle de kamu otoritesince, Bakanlar Kurulu kararı ile
tehlikeli maddeler tehlikeli atık ve tüp gaz mali zorunluluk sigortası ihdas
edilmiş durumda. Tarihçesine baktığımızda bu sigortaların ilk defa 1991 yı-
lında yayınlanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla ihdas edildiğini görüyoruz.
Daha sonra 2010 yılında çıkartılan 190 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da
bu alanda yeni düzenlemelere gidilmiş. 1991’de yayınlanan Bakanlar Ku-
rulu kararının 7397 sayılı Sigortacılık Kanununun 29. maddesi, 2010 yılın-
da yayınlanan Bakanlar Kurulunun kararının ise şu an yürürlükte olan 5684
sayılı sigortacılık kanunun 13. maddesi hükümleri ile dayanak bulduğunu
söylemek mümkün. 2010’a 190 sayılı Bakanlar Kurulu kararında hangi
maddelerin tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası kapsamında
olacağı belirlenmiş durumda. Buna göre;

• Petrol ve petrol ürünleri.

• Mühimmat ve patlayıcı maddeler.

• Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar.

• Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot,
peroksit ve benzerleri).

• Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve
işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca man-
tarları).

• Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit.

• Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı.

• 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılma-
yan diğer tehlikeli kimyasallar.

• 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar
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zorunlu mali sorumluluk sigortasının kapsamındaki maddeler olarak be-
lirlenmiş durumda.

Zorunlu sorumluluk sigortalarındaki sigorta sözleşmeleri, bir yasaya da-
yanarak zorunlu olarak kuruluyor. Gerek ilgili faaliyette bulunanlar bu sigor-
tayı yaptırmakla, gerekse sigorta şirketleri zorunlu sigorta poliçelerini yap-
makla mükellef. Bu çerçevede katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her tür-
lü yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi depolanması ve taşınması
faaliyetini ve kullanım faaliyeti yürütülen gerçek ve tüzel kişilerle 2872 sayı-
lı çevre kanunu kapsamındaki tehlikelerin atıkların da toplanması, taşınma-
sı geçici olarak depolanması geri kazanımı ve yeniden kullanımı ve berta-
rafı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, tehlikeli maddeler ve tehli-
keli atık mali zorunlu sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunda. Sigorta
yaptırma zorunluluğunun bir istinası var, o da 518 sayılı kamu mali yöneti-
mi ve kontrol kanunu ekindeki listede yer alan genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri.

Zorunlu sigortalarda, sigortanın kontrolü bu sigortanın yaptırma oranının
yükselmesi ve istenen amaçlara ulaştırılması açısından son derece önem
arz ediyor. Bu kapsamda tehlikeli maddeler ve tüp gazla ilgili Bakanlar Ku-
rulu kararı kapsamına giren gerçek kişilerin faaliyetleri için izin ve ruhsat
alınması sürecinde istenen belgeler arasında bu sigortanın yaptırıldığının
belgelenmesi de var. Yine adli ve idari kolluk kuvvetleri jandarma ve mahal-
li idareler de denetimleri sırasında ilgili kurumların veya kişilerin sigorta po-
liçesinin mevcudiyetini araştırmakla yükümlüler. Yapılan denetimler sonu-
cunda eğer bu sigortanın yaptırılmamış olduğu tespit edilmesi durumunda
gerçek ve tüzel kişiler ruhsat veya izin aldıkları kamu kurumlarına bildirili-
yorlar. Bu bildirimin ardından ilgili kamu kurumu tarafından tespit edilen ger-
çek ve tüzel kişilere bir uyarı gönderiliyor. Uyarının tebliğ edildiği tarihten iti-
baren 15 gün içerisinde ilgili sigortaların yaptırılmamış olması durumunda
bu kurumların faaliyetleri idari ve cezai koruma hakkı saklı olmak kaydıyla
sigorta yaptırıncaya kadar durduruluyor. Bu 15 günlük sürenin bitiminde de
eğer ilgili kurumlar hala söz konusu sigortalarını yaptırmamışlarsa izin veya
ruhsat vermeye yetkili kurumlarca bu kurumların ruhsat ve izinleri ilgili ka-
mu otoritesi tarafından iptal ediliyor.

Teminat tutarlarına değinecek olursak yasal mevzuat gereği, zorunlu si-
gortaların teminat tutarları ve tarifeleri kamu tarafından belirleniyor. Tehlike-
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li maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasıyla tüp gaz zo-
runlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin asgari teminat tutarları da Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanl tarafından belirleniyor. Bunun dışında
genel şartlar ve Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasına ilişkin husus ve
esaslar da Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleniyor.

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortasının
kapsamına veya kapsam dışında kalan hallere biraz daha ayrıntılı olarak
bakacak olursak ve tarihçesine bakacak olursak, başta belirttiğimiz gibi
2010 yılında Bakanlar Kurulu kararında bir değişiklik yapıldı ve bu düzenle-
me ile beraber tehlikeli atıklar da kapsam dahiline alındı ve zorunlu sigorta-
nın adı tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası
olarak değiştirildi. Tehlikeli atıkların eklenmesi sebebiyle de genel şartlarda
değişiklik yapıldı ve bu genel şartlar da 1 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe
girdi. Bu değişiklik kapsamında yine ilgili tarife ve talimatta değişiklik yapıl-
dı ve 9 Mayıs 2010 tarih ve 27576 sayılı Resmi Gazete’de tarife ve talimat
yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren genel şartlara göre biraz önce saydığım,
petrol, petrol ürünleri gibi yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile
ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki
faaliyetleri sebebiyle kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin doğru-
dan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumlulukları
poliçede yazılı tutarlara kadar tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu ma-
li sorumluluk sigortasıyla kapsam altına alınmış durumda. Bu sigorta, sigor-
talının karar kapsamına giren tüm mesleki faaliyetlerini kapsayacak şekilde
düzenleniyor. Genel şartlarda, tehlikeli maddeler ile tüp gaz zorunlu sorum-
luluk sigortası arasındaki ilişkiyi düzenleyen hükümlere de yer verilmiş du-
rumda. Buna göre tehlikeli maddeler zorunlu sigortası bulunan bir işyerinde
kullanılmak üzere bulunan tüp gazın infilakı gaz kaçırması veya yangın çı-
karması sonucunda oluşacak zararlar öncelikle tüp gaz sorumluluk sigorta-
sı limitleri dahilinde ödeniyor. Burada bulunan tüp gazın neden olduğu kaza
işyerinde bulunan yanıcı parlayıcı ve patlayıcı maddelerin de zarar verme-
sine yol açarsa tazminat ödemelerinde yine öncelikle tüp gaz zorunlu mali
sorumluluk sigortası devreye giriyor ve bu sigortanın limitinin yetmemesi
durumunda da tehlikeli atık ve tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigor-
tası limitleri dahilinde ödemeler yapılıyor. Hasara yol açan kazanın çıkış ne-
deninin tüp gaz olmayıp da yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde ol-
ması durumunda da öncelikle tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık sorumluluk
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sigortası işlemeye başlıyor. Genel şartlarda kapsam dışında kalan haller de
düzenlenmiş durumda, buna göre olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve
ziyan talepleri kapsam dahili dışında, manevi tazminat talepleri kapsam da-
hili dışında. Bu bir sorumluluk sigortası olduğu için sigortalının kendisinin
uğrayacağı zararlar kapsamı dışında, yine sigortalıya vekalet akdi veya hiz-
met akdi veya başka bir şekilde bağlı olarak çalışan kimselere gelen zarar-
lar kapsam dışında. Bütün genel şartlarda olduğu gibi savaş ve savaş dü-
zeyindeki hareketler, ihtilal isyanlar kapsam dışında, nükleer rizikolar bu si-
gortanın kapsamı dışında ve bunların önlenmesi için alınan asgari ve inzi-
bati tedbirlerin neden olduğu kayıplar da yine kapsam dışında.

Son olarak terörle mücadele kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu
eylemlerden dolan sabotaj ile bunları önleme yetkileri azaltmak amacıyla
alınan yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda oluşacak
zararlarda yine kapsam haricinde

9 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan tarife ve talimat uyarınca asgari temi-
nat tutarları belirlenmiş durumda fakat bu asgari teminat tutarları karşılığın-
da sigorta şirketlerinin alacağı primler şirketlerde serbestçe belirleniyor. Ay-
rıca tarife ve talimatta asgari teminat tutarları belirlendiğinden bu sigortanın
yaptırılmış olması durumunda orada belirlenen teminatların üzerinde sigor-
ta şirketlerinin teminat vermesi mümkün. Primin sigorta şirketlerince serbest
belirleneceğinin verileceğini söylemiştik. Tarife ve talimatta prim belirlenir-
ken dikkat edilmesi noktalar da düzenlenmiş durumda. Buna göre tehlikeli
maddelerin ve tehlikeli atıkların üretimi, depolanması ve toptan veya pera-
kende satışıyla uğraşan işyerleri için sigorta primi sigortalanacak işyerinin
tahmini satış hasılatı konumu ve mevcut güvenlik önlemleri dikkate alınarak
belirleniyor. Taşıması sırasında bu tehlikeli maddelerin veya tehlikeli atıkla-
rın taşınması veya dağıtım işlerini yapan kuruluşlar için taşımanın demiryo-
lu, karayolu, denizyolu ve havayolu ile gerçekleşmesi halinde sigorta primi
araç bazında ve sigorta dönemi süresince araç ile taşınacak tahmini miktar
üzerinden belirleniyor. Eğer taşımacılık veya dağıtım işlemi boru hattı yolu
ile yapılacaksa bu boru hatta yolu ile taşınacak maddenin türüne göre taşı-
ma miktarı, (metre3 x kilometre) veya (ton x kilometre) kıstası esas alınarak
hesaplanıyor. Hazine Müsteşarlığı gerekli gördüğü durumlarda tarife ve ta-
limatlarda değişiklik yapabiliyor. Bu kapsamda en son değişiklik 15 Eylül
2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tarife ve talimat-
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larda 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari teminat limitleri be-
lirlendi. Tehlikeli maddenin, tehlikeli atığın, üretim ve depolanma yapılması
durumuna göre üretim kapasitesi veya satış hasılatı dikkate alınarak veya
taşınması için tehlikeli atıkların kullanımı ile ilgili farklı asgari teminat limitle-
ri belirlenmiş durumda. Bu tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıklar zorunlu so-
rumluluk sigortasına ilişkin verilere baktığımızda kısaca 2009 yılında 18 bin
893 olan poliçe sayısı, 2011 yılında 32 bin 317’ye ulaşmış. Alınan primler-
de 2009 yılında 11 milyon 079 bin 390 lira iken, 18 milyon 277 bin 679 lira-
ya çıkmış. Ödenen hasarlar da yine 2009 yılında 544 bin 458 lira iken, 2011
yılında 1 milyon liraya yükselmiş.

Sunumumun başlangıcında, tehlikeli maddeler ve tüp gazla ilgili ilk uy-
gulamanın 1991 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdiğini ifade
etmiştim. Bu çerçevede tüp gaz zorunlu mali sorumluluk sigortası genel
şartlarında bir değişiklik yapılmadı ve 20.12.1991 tarihinden itibaren söz ko-
nusu genel şartlar yürürlükte. Ama tarife ve talimatında yine 9 Mayıs 2010
tarihinde bir değişiklik yapıldı. Bildiğimiz gibi tüp gaz, yani likit petrol gazı
bugün gerek sanayide gerekse konutlarda en çok kullanılan maddelerden
birisi. Bu yaygın kullanım nedeniyle de maddenin yanıcı, yapıcı ve yakıcı
patlayıcı özelliği dolayısıyla da büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Gerek
1991 yılındaki Bakanlar Kurulu kararında gerekse de 2010 yılında çıkan Ba-
kanlar Kurulu kararında maddenin bu tehlikeli özelliği sebebiyle de tehlikeli
maddeler sorumluluk sigortası ek olarak ayrıca da bir tüp gaz zorunlu mali
sorumluluk sigortası ihdas edilmiş durumda. Bu sigortanın kapsamına ba-
kacak olursak, tüp gaz zorunlu mali sorumluluk sigortasıyla likit petrol gazı
firmaların doldurttukları veya yetkili bayiler vasıtasıyla veya doğrudan tüke-
ticiye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerler de
infilakı gaz kaçırması veya yangın çıkarması sebebiyle meydana gelebile-
cek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumlulukları teminat altına alan bir si-
gorta ürünü olduğunu görüyoruz. Bu sigortayı likit petrol gazı depolayan,
tüplere dolduran dağıtım şirketleri yaptırmak zorunda ve bunu tehlikeli mad-
deler zorunlu sorumluluk sigortasına ek olarak yaptırmak zorundalar. Bu si-
gortanın bir özelliği var. Lpg tüpünün takılması sırasında servis hatasından,
kullanıcının kullanma hatasından, tüpün imalat hatasından, dolum hatasın-
dan veya kelepçe gibi hatalardan dolan zararlarda da yine bu sigorta dev-
reye giriyor. Kapsam dışında kalan haller, tehlikeli maddelerle aynı, yani
kasten sebebiyet olması durumunda, manevi tazminata ilişkin talepler si-
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gorta ettirenin kendisinin uğrayacağı zararlar savaş nükleer yakıtlar ve yine
terörü engelleme amacıyla eğitimi alınan görevler kapsam dışında.

Tarife ve talimat yine Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleniyor. Sigor-
ta primi sigorta şirketlerince serbestçe belirleniyor, sigorta primi sigortalana-
cak işyerinin tahmini satış hasılatı konumu ve güvenlik önlemleri dikkate alı-
narak hesaplanıyor. 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli tüp gaz mali sorum-
luluk sigortasının asgari teminatları var. Maddi tazminat teminatı 45 bin lira,
tedavi ve ölüm kişi başına 225 bin lira, kaza başına 1 milyon 125 bin lira.
Tüp gaz zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin sayısal verilere baktığı-
mızda poliçe sayısı 2009 yılında 69 iken 2011 yılında 114’e çıkmış. Primler
1 milyon 800 bin iken, 2 milyon 21 bine çıkmış. Ama sigorta şirketlerinin ma-
ruz kaldığı hasarların aldıkları primlerin çok daha üzerinde hatta kat kat
üzerinde olduğu görülüyor.

Sonuç olarak bu tür yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddeler için zorunlu
bir sigorta sistemi kurulması önem arz ediyor. Ama her halükarda bu sigor-
tayı yaptırmakla mükellef kurumların veya tüketicilerin bu sigortanın önemi-
ni ve anlamını bilmeleri ve denetim uygulamalarının da devamlılık sağlan-
ması büyük önem arz ediyor.

Sunumumun sonunda, 2008 yılında Davutpaşa’da meydana gelen ve 21
kişinin hayatını kaybettiği ve havai fişek üretimi yapan fabrikadaki patlama
sonucunda oluşan zararı gösteren, 2011 yılında OSTİM Ankara’da LPG tü-
pünün patlamasının sebep olduğu ve orada ki tehlikeli maddelerin de bu se-
beple patladığı olay sonucunda yine 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiği
olayın resimlerini paylaşmak istiyorum. Bu sonuçlardan tehlikeli maddelerin
ve tüp gazın üçüncü şahıslara verebileceği zararlar göz önüne konmuş du-
rumda. Konuşmamı burada sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.
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