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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye hızlı sosyo-ekonomik gelişim ve teknolojik değişim sürecine 
girmiş bulunan ve kalkınma potansiyeli hayli yüksek bir ülkedir. 1990-1993 
döneminde sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 5.5 oranında büyüme hızı 
gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Türkiye dünya ekonomisi ile bütünleşmek ve 
Avrupa Topluluğu ile gümrük birliği sağlamak konusunda temel tercihlerini 
belirlemiştir. 

Daha yüksek bir büyüme hızına ulaşmak ve küreselleşme olgusu 
içerisindeki yerini alabilmek için beşeri ve maddi kaynaklarını rasyonel biçimde 
kullanmak, geliştirmek ve korumak zorundadır. Ulusal kalkınma ve uluslararası 
pazarlara entegrasyon süreçleri ekonomik ve sosyal bir çok risk faktörünü 
beraberinde getirmektedir. 

Konjonktürel dalgalanmalar, aşırı enflasyon, teknolojik değişiklikler gibi 
ekonomik risk faktörlerinin yanı sıra terörizm, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, 
sahtekarlık, tahripkarlık, dikkatsizlik ve sorumsuzluk gibi sosyal risk faktörleri 
beşeri ve maddi kaynak ve varlıklarda kayıplara yol açmaktadır. Arızi de olsa, 
deprem, yer kayması su baskını, dolu ve fırtına gibi fiziksel risk faktörleri de 
ulusal kaynakları olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ulusal kalkınma ve uluslararası pazar entegrasyonu hedefleri 
doğrultusunda kaynakların ve varlıkların söz konusu risk faktörlerinin yaratacağı 
olumsuzluklara karşı korunması ancak yeterli gelişmişlik düzeyine ulaşmış etkili 
bir sigorta sektörünün varlığı ile sağlanabilir. 

19’uncu yüzyılın sonlarında faaliyete geçen ve yüzyılı aşkın bir süredir bu 
faaliyetini sürdüren sigorta sektörünü, yirminci yüzyılın sonlarına geldiğimiz bu 
günlerde topluma güvence sağlama ve ekonomiye kaynak yaratma işlevlerini 
istenilen düzeyde yerine getirebilmesi ve bu sektörün sigortacılığın gelişmiş 
olduğu ülkelerdeki düzeye çıkarılabilmesi için bazı yeniliklerin yapılması ve bazı 
önlemlerin alınması gerekli görülmektedir. 

Bu nedenle, Özel ihtisas Komisyonu (Ö.İ.K.) Raporu çalışmalarında 
sektörün son yıllarda içinde bulunduğu durum objektif olarak yansıtılmaya 
çalışılmış, sektör sorunları ortaya konularak, sorunların çözümlenmesine yönelik 
görüş ve önerilere yer verilmiştir. 

Rapor, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, üniversite, sigorta 
ve reasürans şirketleri, sigorta acente ve eksperleri derneklerinin yetkililerinin ve 
uzmanlarının katıldığı bir dizi toplantı sonucunda yazılı ve sözlü görüşler dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. Raporun hazırlanması sırasında ayrıca AT, OECD, 
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2. GELİŞMELER VE MEVCUT DURUM 

2.1. DÜNYADAKİ DURUM 

2.1.1. Dünya Sigorta Hacmi 

1991 yılı itibariyle direkt sigortacılar tarafından sağlanan brüt prim üretimi, 
bir başka deyişle dünya sigorta hacmi, 1.414 milyar ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre dünya sigorta hacminde sağlanan artış 
yüzde 4.2’dir. 

Kıtalar ve ülkeler ölçeğinde sigorta üretiminin değişim ve gelişmelerine 
bakıldığında, ABD’de bir önceki yıla göre yüzde 3.2 oranında azalma, 
Japonya’da binde 2’lik ve Avrupa’da yüzde 6.9’luk bir artış sağlandığı 
görülmektedir. Latin Amerika ülkeleri ve Asya’da (Japonya hariç) sağlanan 
gelişme hızı yüzde 10’un üzerindedir. 

1991 yılında dünya sigorta hacminin kıtalara göre oransal dağılımı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo: 1-Kıtalara Göre Prim Üretimi (Milyar USD) 

KITALAR TOPLAM % 
HAYAT 

DIŞI % HAYAT % 
Kuz. Amer. 520.6 36.8 300.6 44.8 220.0 29.6 
Lat.Amerika 14.8 1.1 11.6 1.7 3.2 0.4 

Avrupa 468.6 33.1 236.9 35.3 231.7 31.2 
Asya 371.6 26.3 104.9 15.7 266.7 35.9 
Afrika 15.7 1.1 5.4 0.8 10.3 1.4 

Okyanusya 22.9 1.6 11.2 1.7 11.6 1.5 
TOPLAM 1414.4 100.0 670.7 100.0 743.7 100.0 

Dünya prim üretiminde dikkati çeken bir diğer konu, üretimin gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki dağılımıdır. Sigorta sektörünün gelişmesi ve 
büyümesi ile ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri arasında pozitif bir ilişki 
bulunmaktadır ve sigorta hizmetine olan talep, fiyatlar genel seviyesi, sigorta 
hizmetlerinin fiyatı, riske karşı duyarlılık ile ülkelerin diğer sosyal ve politik 
durumlarına göre belirlenmektedir. 

Dünya sigorta hacmi içerisinde gelişmiş ülkelerin payı yıllar itibariyle 
yüzde 90’ın üzerinde olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin payında sürekli 
bir artış izlenmektedir. 
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Örneğin 1988 yılında dünya sigorta hacminde gelişmekte olan ülkelerin 
payı yüzde 3.9 iken bu oran 1991 yılında yüzde 7’ye yükselmiştir (Tablo 2). 

Tablo: 2- Dünya Sigorta Hacmi (Milyar USD 
ÜLKELER 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 

Gelişmiş 1125.0 96.1 1159.1 95.8 1293.9 95.4 1315.5 93.0 

Gelişen 46.0 3.9 50.9 4.2 61.8 4.6 98.9 7.0 

TOPLAM 1171.0 100.0 1210.0 100.0 1355.7 100.0 1414.4 100.0 

Diğer taraftan dünya prim hacmine hayat ve hayat dışı branşlar açısından 
bakıldığında, hayat branşının toplam üretim içindeki payının giderek arttığı 
görülmektedir. 1985 yılında hayat branşının toplam prim üretimi içerisindeki payı 
yüzde 45 iken, 1991 yılında bu pay yüzde 53’e yükselmiştir (Tablo 3). 

Tablo: 3- Dünya Sigorta Hacminde Branşların Payı 

BRANŞLAR 1985 % 1989 % 1991 % 

Hayat 283.7 45 629.2 52 743.7 53 

Hayat Dışı 346.8 55 580.8 48 670.7 47 
TOPLAM 630.5 100 1210.0 100 1414.4 100 

Bu bilgi ve verilere göre sigorta konusunda dünya ölçeğinde iki önemli 
gelişim ve değişim izlenmektedir. Bunlardan birincisi gelişmekte olan ülkelerde 
sigorta sektörü üretimi gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı artmaktadır, İkincisi ise 
toplam sigorta prim üretiminde hayat branşının payı yükselmektedir. 

2.1.2. Dünya Reasürans Hacmi 

Ulusal bir piyasanın kapasitesini aşan rizikoların dağıtılmasına yardımcı 
olması nedeniyle reasürans işlemleri uluslararası bir faaliyet olarak 
nitelendirilmektedir. 1970’li yıllara kadar sigorta sektörü genelde kapalı piyasalar 
olarak faaliyet göstermiş ve bu nedenle reasürans işlemlerinin önemli bir kısmı 
ulusal piyasalar içinde kalmıştır, iletişim araçlarının hızla gelişmesi, sigortacılığın 
giderek gelişen teknik yapısı ve doğal afetler için teminat türlerinin artışı ve 
aracıların üstlendikleri rol neticesinde reasürans işlemlerinde küresel bir piyasa 
oluşturulmuştur. 
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1989 yılı itibariyle dünya ölçeğinde reasürans arzı 100 milyar ABD Doları 
olarak tahmin edilmiştir. Bu miktarın yüzde 65’i profesyonel reasürörler ve yüzde 
35’i direkt sigortacılar tarafından karşılanmıştır. 

Reasürans arzına coğrafi olarak bakıldığında Avrupa dünya reasürans 
piyasasında yüzde 67.4 ile en büyük paya sahiptir. 

Avrupa’yı yüzde 21.4 ile ABD, yüzde 8.3 ile Japonya ve yüzde 2.9 ile 
diğer ülkeler izlemektedir. Bu nedenle Avrupa dünya reasürans piyasasının 
merkezi durumundadır ve genel olarak piyasalarda reasüransın büyük şirketlerin 
elinde toplanması yönünde bir gelişme izlenmektedir. 

Reasürans talebinin yaklaşık yüzde 80’i hayat dışı sigorta işlerine ait olup 
toplam reasürans talebinin yüzde 95’ini OECD ülkeleri yaratmaktadır. Ülkeler 
açısından reasürans talebinin yüzde 33.7’sini ABD, yüzde 17.4’ünü Japonya, 
yüzde 14.9’unu Almanya oluşturmaktadır. 

Reasürans işlemlerinde onar senelik süreler içerisinde ekonomik 
dalgalanmalar ve rekabet nedeniyle iniş-çıkışlar izlenmektedir. Son on yıllık 
dönemde reasürans piyasasında yaşanan krizlerin başta gelen nedenleri, 
reasürörlerce yapılan hatalar, katastrofik hasar sayılarında izlenen önemli 
ölçüde artışlar sonucu direkt sigortacılarca yapılan hatalar ve sigorta ve 
reasürans teknikleri açısından yapılan yanlışlar olarak kategorize edilmektedir. 

Bu hatalı uygulamalar sonucunda dünya reasürans piyasasında görülen 
başlıca değişiklikler şunlardır. 

• Reasürörlerin teknik faaliyetlerinin başa-baş noktasını yaklaşık olarak 
ölçen ortak oran kötüleşmektedir. 

• Reasürörlerin teknik sonuçları olumsuzlaşmakta, uluslararası 
reasürans hasılatı azalmaktadır, kar marjlarındaki sıkışıklık ve yüksek 
hasar sorumlulukları nedeniyle bazı şirketler faaliyetlerini 
durdurmaktadır. 

• Reasürans kapasitesinde daralma izlenmektedir ve bundan özellikle 
mal sigortaları katastrofik kapasitesi etkilenmektedir. Mal sigortaları 
retrosesyon kapasitesindeki daralma sonucunda da teminat maliyetleri 
artış göstermiş ve fiyatlar önemli ölçüde arttırılarak teminat şartları 
sıkılaştırılmıştır. 



2.2. TÜRKİYE’DEKİ DURUM 

2.2.1. Türk Sigorta Sektörünün Gelişimi 

Sigortacılık ülkemizde, Avrupa sigortacılığına göre çok yakın tarihlerde 
başlamıştır. 

İngiltere’de 1666 tarihli Londra yangınından sonra gelişen sigortacılığa 
karşılık; Türkiye’de sigortacılığın önemi, 1860’lı senelerde Türkiye’ye giren bir 
kaç yabancı sigorta şirketine rağmen ancak 1870 tarihli Beyoğlu yangınından 
sonra anlaşılmaya başlamıştır. Nitekim, 1872 tarihinden sonra yurdumuza 
artarak girmeye başlayan çeşitli yabancı sigorta şirketlerinin adedi çok kısa bir 
zamanda 18’e yükselmiştir. 

Ancak, bu yabancı sigorta şirketleri Devletçe yapılan mesleki bir denetim 
ve hatta kendi aralarında dayanışma ve bağlılık olmadığından her biri 
merkezlerinden alınan talimatlara göre çalışmışlar, sigorta mukavelelerini 
İngilizce ve Fransızca hazırlamışlar, sigortalı ile ihtilaf halinde yetkili mercii 
olarak Londra mahklemelerini veya şirketin merkezinin bulunduğu yerleri 
göstermişler ve bundan başka sigorta şirketleri dilediklerinde sigorta 
mukavelesini fesh etme hakkını muhafaza etmişlerdir. Böylece sigorta 
mukaveleleri kanuni dayanaktan mahrum, tek taraflı bir akit halinde kalmış 
bulunmaktaydı. 

Bu dönemde davalara, mer’i ''fıkıh" ahkamına göre bakılıyor ve yapılan 
sigorta akdinin meşru bir mukavele olup olmadığı hususunda da büyük 
tereddütler mevcut bulunuyordu. 

Osmanlı Devleti alimlerinin sigorta akdini “Ukudu seriye” dışında özel bir 
akit olarak kabul etmelerinden bir haylice zaman sonra, 1860 tarihinde 
neşredilen “sigorta maddesi ile umuru ticareti bahriyeye müteallik kaffei deavinin 
ticaret mahkemelerinin bahriye meclislerinde ruyet ve fasi olunacağı” kararından 
sonra, Fransız Ticaret Kanununun tercümesi olan “Kanunname-i Ticaret” 
yürürlüğe girmiştir.Ancak, bu kanunda dahi sigortacılık ile ilgili herhangi bir 
hüküm yoktur. Bu nedenle, 1870 yılından itibaren adedi gittikçe artarak ülkeye 
giren sigortacılara uygulanacak mevzuattan Osmanlı Devleti mahrum 
bulunuyordu. 

Meşrutiyetin ilanından 2 sene önce 1906 senesinde yukarıda adı geçen 
Ticareti Beriye Kanununa 3’ncü zeyil olmak üzere yayımlanan 25 maddeden 
ibaret bir kanunla sigortacılığa ilk defa esaslı olarak temas edilmiş ve 
sigortacılıkla ilgili davaların Deniz Ticaret Kanunu ahkamına tabi olacağı 
belirtilmiştir. 
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Bu dönem süresince Türkiye'ye 81 adet yabancı sigorta şirketi girmişti. Bu 
şirketler içine girdikleri son derecede yıkıcı rekabetten kurtulabilmek için, kendi 
aralarında birleşerek, Türk Sigortacıları Sendikası adı altında bir topluluk 
meydana getirmişlerdi. Ancak, bütün sigorta şirketleri bu sendikaya 
girmediğinden alınan kararlar rekabet yüzünden çoğu zaman bozulmakta idi. Adı 
geçen sendika Londra’daki “Fire Offices Commitees”in verdiği talimatlar altında 
çalışıyordu. 

Başlangıçta tamamen yabancı bir endüstri halinde Türkiye’nin bünyesine 
giren sigortacılığın gelişmesi istenilen istikamette olmamış ve sigorta şirketleri 
arasında mevcut rekabet yüzünden bir çok halde Türk sigortalılarının ve Türk 
ekonomisinin aleyhine cereyan etmiştir. 

Yabancı sigorta şirketlerinin çoğalması ve bir çok ülkeden yabancı sigorta 
şirketinin ülkede acentelik açması, kanuni ve mahalli hiçbir teminata, hatta hiçbir 
merasime tabi olmadığı için kısa zamanda ülkede ihtiyaçtan fazla sigorta 
şirketinin faaliyet göstermesine sebep olmuş ve sigorta şirketlerinin sayılarının 
çoğalması ve ülkeyi iyi tanımayan yabancı temsilciliklerin çevresinde ahlaken 
zayıf bazı elemanların toplanması gayrimeşru rekabetlere ve ekspertiz 
suistimallerine yol açmıştır. Bu durumdan başta ülke ekonomisi olmak üzere, 
ciddi sigorta şirketleri ve namuslu tüccarlar da çok zarar görmüşlerdir. 

Hükümet, kötü uygulamayı dikkate alarak, o zamanın “Ticaret 
Nezareti”nde sigorta hukukunu bilen bir kaç sigortacıya iki adet kanun taslağı 
hazırlatmıştır. Bunlardan 1 'incisi Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında kanun, 
2’ncisi ise Ticaret Kanununa ek olan Sigortalar Kanunudur. Nitekim, 30 Aralık 
1914’te “Sermaye Eshama Munkasem Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri 
Hakkındaki Kanunu Mahsus” yayımlanmıştır. 

Bu Kanuna göre bütün yabancı sigorta şirketleri Türkiye’de tescile tabi 
tutuluyor ve teminat göstermeye mecbur bırakıldıkları gibi, Nakliyat primi 
üzerinden yüzde 3 ve Hayat sigortalarından temin olunan sermaye üzerinden 
yüzde 2 nispetinde temettü vergisi adı altında kazanç vergisi alınması da 
kararlaştırılıyordu. Bu kanunların yayımını takiben o tarihte adetleri 111’e 
ulaşmış bulunan sigorta şirketlerinden büyük bir kısmı ülkeyi bırakarak 
faaliyetlerini terk etmişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşundan sonra kapitülasyonları tasfiye eden Hükümet, ülke ekonomisine 
yön vermeğe çalışırken her konuda olduğu gibi, sigortacılığın üzerine de eğilmiş 
ve 1927 senesinde 1149 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkındaki 
Kanunu ve yine aynı sene 1173 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Kanununun 
mesnedini oluşturan müzeyyel kanun ile 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisar 
Kanunlarını yürürlüğe koymuştur. 
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Ancak, uygulamada bu kanunların da iflasları önleyememesi ve Feniks ve 
Viena Sigorta Şirketinin iflası üzerine özellikle hayat sigortalan bakımından daha 
ciddi güvenlik tedbirlerinin getirilmesi zorunluluğu doğmuş ve sigorta şirketlerinin 
teftiş ve murakabesi hakkında 1149 Sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadiline 
ve mezkur kanuna bazı hükümler ilavesine dair 3392 Sayılı Kanun çıkarılmıştır. 
Bu kanunlar 1959 senesine kadar yürürlükte kalmıştır. Ancak, 1149 ve 3392 
sayılı kanunlarla azami tarifeler tespit edilip, bu tarifelerin altında işlem 
yapılmasına izin verilmiştir. Bu nedenle bu kanunlar, yürürlükte kaldıkları süre 
içinde yıkıcı rekabeti kaldıramamış ve Sanai ve Cihan Sigorta gibi bazı sigorta 
şirketlerinin iflasları ile karşılaşılmıştır. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, 
Birleşmiş Milletlerden bir yabancı uzman getirterek ve Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği’nden de sigortacıların katılımı ile bir kanun tasarısı 
hazırlatmıştır. Bu tasarı Sigorta Tetkik Kurulu’nda bilim ve iş adamlarının da 
katılımı ile uzun zaman görüşüldükten sonra TBMM’ye sevk edilerek, 7397 sayılı 
Sigorta Murakabe Kanunu adı altında; 21.12.1959 tarihinde kanunlaşmıştır. 

Kanunun yayımından sonra 1987 yılına kadar geçen 28 sene boyunca 
bazı ufak tefek rekabet hadiseleri dışında, Türk Sigortacılığı oldukça sakin bir 
dönem geçirmiştir. 

1987 yılında 7397 sayılı kanuna ek olarak 11.6.1987 tarihinde 3379 sayılı 
kanun çıkarılarak, 7397 sayılı kanundaki sermaye ve teminat rakamları günün 
ekonomik şartlarına uygun bir şekilde değiştirilmiş, ekonomik geçerliliğini 
kaybetmiş bazı hükümler de yürürlükten kaldırılmıştır. Sigorta Murakabe 
Kanununda yapılan bu değişiklikten sonra çıkarılan çeşitli yönetmelikler, 
talimatlar ve genelgelerle sigorta sektöründe yasal düzenleme çalışmaları 
sürdürülmüştür. 

1990 yılında hükümetin almış olduğu ekonomik liberalleşme kararları 
doğrultusunda, Türkiye’de o güne kadar ki mevcut tarife sistemi bir kenara 
bırakılarak tarifeler serbest bırakılmış ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
öngörülen yeni sigorta şirketleri kurulmasına müsaade edilmeyeceği hükmü de 
Altıncı Beş Yıllık Plana girmediğinden, sigorta şirketlerinin sermaye arttırılması 
dışında hiçbir sınırlamaya tabi olmadan kurulmasına müsaade edilmiştir. 

Bunun sonucunda yeni kurulan sigorta şirketi sayısında önemli ölçüde 
artış olmuştur. Şirket sayısı artarken, sigorta hizmetlerine olan talebin aynı 
ölçüde artmaması beraberinde bazı önemli sorunlar getirmiştir. Bu sorunlara 
raporun daha sonraki bölümlerinde ana başlıklar halinde yer verilmiştir. 

Sorunların kısa sürede yoğunluk kazanması sonucunda yasal 
düzenlemelere gidilmesi zorunlu olmuş ve 15.9.1993 tarih ve 510 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile yürürlükteki 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununda 
önemli değişikler yapılmıştır. 



Ancak yayımlanmasından kısa bir süre sonra sözkonusu 510 sayılı 
KHK’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuş ve 22 Aralık 1993 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile KHK iptal 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesi iptal kararının Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesini uygun 
bulmuştur. 

İptal edilen 510 sayılı KHK ile 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nda 
yapılması öngörülen önemli değişiklikler aşağıda Kanun maddeleri belirtilerek 
verilmiştir. 

Kuruluş İzni (Md.2) 
Sigorta ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri en az 5 milyar 

liradan, en az 50 milyar liraya çıkarılmıştır. 

Ruhsat (Md.3) 
Sigorta şirketlerinin aralıksız olarak bir yıldan fazla süre ile yeni sigorta 

sözleşmesi akdetmemeleri, 
Kuruluş ve faaliyet esasları ile ruhsatın verilmesine ilişkin şartların 

ortadan kalkması, 
Mali bünyelerinin ciddi bir şekilde zayıflamakta olması halinde tanınan 

süreler içerisinde bu durumun düzeltilmesi için öngörülen tedbirleri yerine 
getirmemeleri durumlarında ruhsatları iptal edilecektir. 

Sigorta Dallan (Md.7) 
Branşları belirlemeye ilişkin bu madde önemli bir yenilik getirerek sigorta 

şirketlerinin hayat ve hayat dışı sigortalarından sadece birinde faaliyet göstere¬ 
bileceklerini belirtmiştir. 

Hisse, İntifa ve Oy Kullanma Haklarının Edinilmesi (Md.8) 
Madde hükmüne göre sermayenin yüzde 10, yüzde 33 veya yüzde 

50’sinden fazlasını temsil eden hisselerin veya intifa ve oy haklarının edinilmesi 
veya elden çıkarılması Müsteşarlığın iznine tabidir. İzinsiz devirleri temettü 
dışında hiçbir hak vermez, yüzde 10 veya daha fazlasına sahip ortaklarda 
kurucu niteliği aranır. 

Kuruculardaki niteliği kaybeden ortaklar yüzde 10 oranını aşan kısma ait 
payların sağladığı temettü dışında haklardan istifade edemezler. Diğer haklarını 
Birlik kullanır. 

Sigorta Acenteleri (Md.9) 
Sigorta sözleşmeleri yapmak, poliçe vermek ve prim tahsil etmek yetkileri 

yalnız sigorta şirketine ait olup, bu hususlar acentelik sözleşmesinde belirtilmek 
kaydıyla acentelere devredilebilir. 

Bu tür yetkilendirilen acenteler Birliğe bildirilir ve Birlikte sicili tutulur. 
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Acenteler faaliyete başlamadan önce teminat akçesi tesis ederler. 
Yetkili acenteler (bankalar hariç) sigorta acenteliği dışında başka ticari 

faaliyetle uğraşamazlar. 

Teminat (Md.12) 
Sabit teminat kaldırılmıştır. 
Hayat dışı sigortalarda teminat, fesih ve iptaller çıktıktan sonra prim 

tutarının yüzde 5 - yüzde 20’si arasında olmak üzere Müsteşarlıkça tespit 
edilecektir. 

Hayat branşı teminatı, eski hükme göre prim elde edilme yeri ve kar 
paylarında “ihtiyat” toplamı gibi ifadelerle farklıdır. 

Yeni kurulan şirketler için teminat ile ilgili karşılıklar tesis edilinceye kadar 
sermayenin %20’si kadar teminat tesisi zorunlu tutulmuştur. 

Mali Bünyenin Güçlendirilmesi (Md.20) 
Eski metinde yeralan ıslah tedbirleri yerine düzenlenen tamamen yeni ve 

önemli hükümleri kapsayan bu maddede, sigorta ve reasürans şirketinin, kanuna 
göre tesisi gereken teminatı ve karşılıkları tesis etmemesi veya edememesi 
yahut sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi hallerinde 
Bakana madde de tadat edilen mali, idari tedbirler almak ve hukuki tasarruflarda 
bulunmak yetkisi tanınmıştır. 

Madde hükmüne göre alınan tedbirlere rağmen mali bünyenin 
güçlendirilmesine olanak sağlanamayan hallerde sigorta ve reasürans şirketinin 
ruhsatı iptal edilecektir. 

Karşılıklar (Md.25) 
510 sayılı K.H.K.’nin getirdiği önemli değişikliklerin yeraldığı bu madde, 

eski maddelerdeki risturn ve iskonto yasağına ilişkin hükmü 26’ncı maddeye 
yollayarak, sigorta ve reasürans şirketlerinin ayıracakları karşılıkları 
düzenlemiştir. 

Bu karşılıklar, maddede mahiyeti belirtilen; 
• Teknik zararların mahsubunda kullanılacak olağanüstü hasar karşılığı, 
• Deprem hasarlarının karşılanmasında kullanılacak deprem hasar karşılığı, 
• Hayat dalı dışındaki taahhütler için cari rizikolar karşılığı ile tüm sigorta 

dallarındaki muallak hasarlar için muallak hasar karşılığı, 
• Sigorta sözleşmelerinden doğan ve tahsilinde tehlike görülen veya sigorta 

sözleşmesinin başladığı tarihten altı ay içerisinde tahsil edilemeyen alacaklar 
için muhtemel zararlar karşılığı, 

• Hayat dalında faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri için matematik 
karşılıklardır. 

Maddenin getirdiği önemli değişikliklerden biri cari rizikolar karşılığının 
poliçe bazında da hesaplanacağı, mümkün olmadığı takdirde, bu karşılığın eskisi 
gibi nakliyat dalında yüzde 25, diğer dallarda da yüzde 33.33 yerine, yüzde 33.5 
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Prim ve Tarifeler (Md.26) 
Yeniden düzenlenen madde ile önemli değişiklikler yapılmıştır; 
• Hayat sigortası ve süresi bir yılı aşan sağlık sigortaları ile zorunlu sigortalar 

hariç tarife serbestisi getirilmiştir. 
• Zorunlu sigortaların prim, tarife ve talimatlarının tesbitine Bakanlık yetkili 

kılınmıştır. 
• Sigorta şirketleri, özellik arzeden sigorta konuları dışında tarifelerini tespit 

edecek ve müşterilerinin emrine hazır tutacaktır. 
« Sigorta priminin peşin tahsili esastır. Poliçe düzenleme ve prim tahsiline ilişkin 

usul ve esaslar Birliğin görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenecektir. 

Sigorta Acenteleri Nezdindeki Şirket Alacağı (Md.27) 
Önemli değişikliklerin yapıldığı maddelerden biridir. Yeni hükümlere göre; 
• Prim tahsiline yetkili acenteler tahsil ettikleri primleri engeç on iş günü 

içerisinde komisyon ve vergiler düşüldükten sonra sigorta şirketine intikal 
ettirecektir. 

• Primi intikal ettirmeyen veya yetkisi dışına çıkarak sözleşme akteden 
acentenin yetkileri şirketçe kaldırılacak ve bu husus Birliğe bildirilecektir. Bu 
acenteler yükümlü oldukları primi intikal ettirmedikçe acentelik 
yapamayacaktır. 

• Süresinde primi intikal ettirmeyen acentenin yetkilerini kaldırmayan sigorta 
şirketlerinin ruhsatları iptal edilebilecektir. 

Genel Şartlar, Tarife ve Talimat ve Sigorta Sözleşmesi (Md. 28) 
Sigorta sözleşmesine ve ilan ve reklamlara ilişkin yeni hükümlerle önemli 

değişiklikler getiren maddelerden biridir. Maddede; 
• Sigorta sözleşmelerinin genel şartlara uygun yapılması gereği, 
• Herhangi bir sözleşmeye, sigorta yaptırma zorunluluğu konulması halinde, 

bunun belirli bir sigorta şirketine yaptırılması şart konursa bunun hükümsüz 
olacağı, 

• Hayat sigortalarında teklifnamenin sigorta şirketlerine ulaştığı tarihten itibaren 
30 gün içinde reddedilmemesi halinde, sigorta sözleşmesinin yapılmış 
sayılacağı, 

• Sigorta şirketlerinin, broker, acente ve prodüktörlerine yapacağı ilan ve 
reklamlara ilişkin hususlar, 

• Şirketlerce ilk defa uygulanmaya konulacak sigorta teminatlarına ilişkin 
hükümler 

yer almıştır. 

Diğer Sigorta ve Reasürans Aracıları (Md.37) 
Bu maddede yapılan değişikle prodüktörler yanında ve reasürans 

aracıları yerine, sigorta ve reasürans sözleşmelerinde sigortalı, sigorta ve 
reasürans şirketlerini bir araya getiren, sigorta sözleşmesinin yapılmasından 
önce gerekli hazırlık çalışmalarını yapan ve bu anlaşmaların uygulanmasında 
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yardımcı olarak, tarafsız ve bağımsız kişelerden oluşan brokerlik müessesi 
getirilmiş ve brokerlerin Müsteşarlıktan Broker ruhsatı almaları zorunlu 
tutulmuştur. 

Maddede broker ve prodüktörlerin sözleşme yapamayacağı, prim tahsil 
edemeyeceği ve sigorta tazminatı ödeyemeyeceği vurgulanmış ve bu 
kimselerden maddede sayılı suçları işlememiş olması gibi nitelikler aranmıştır. 

Madde, broker ve prodüktörlerin çalışma usul ve esaslarının bir 
yönetmelikle düzenlenmesini öngörmüştür. Madde uygulamasının 1.1.1994’te 
başlaması öngörülmüştür. 

Kayıt Düzeni, Bilanço ile Kar ve Zarar Cetvelinin İlgili Mercilere 
Gönderilmesi ve İlanı ile Mali Bünyeye İlişkin Rasyolar (Md.39) 

Madde bu belgelerin hazırlanması ve Müsteşarlığa gönderilmesine ilişkin 
hususları yeniden düzenlemiş, bu arada; 
• Şirket ve acentelerin Müsteşarlıkça istenilen özel defterleri tutacakları, 
• Sigorta acentelerinin poliçeleri, poliçe bazında takip etmekle zorunlu olduğu, 
• Yabancı sigorta ve reasürans şirketleri şubelerinin merkez bilançoları ve kar 
zarar cetvellerinin Müsteşarlığa yollanacağı, 
• Hayat sigortalarının ayrıca, kar payı özetini eklemeleri, 
• Müsteşarlıkça hertürlü mali tablolar istenebileceği, bunlara ve rasyolara ve 
ilanlarına ilişkin usul ve esasların tesbit edilebileceği, 
• Yükümlülük karşılama yeterliliğinin tesis edilemediği durumda Müsteşarlıkça 
teminat ayırtırılabileceği, 
• Konsolide mali tablolar, 
• Hesap özetleri 
gibi konularda yeni hükümler madde metnine dahil edilmiştir. 

2.2.2. Kalkınma Planlarında Sigorta Sektörü 

1. B.B.Y.K.P. (1962-1967) 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve plan dönemine ilişkin yıllık 
programlarda sigorta sektörü ile ilgili açıklama, ilke, politika ve tedbirlere 
yer vermemiştir. 

2. İ.B.Y.K.P. (1968 - 1972) 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında para yaratmayan mali kurumlar başlığı 
altında sigorta sektörüne ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlere yer verilmiştir 

“(ıı) Sigorta Sistemi: 
Şirket sayılarının artması, aynı portföyün gün geçtikçe parçalanmasına yol 

açtığından, sigortacılık yapmak üzere yeni şirketlerin kurulması ve yabancı 
şirketlerin çalışma izni almaları teşvik edilmeyecek; sigorta şirketlerinin 
aralarında birleşmelerine yol açacak imkanlar sağlanacaktır. 
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Mevcut durumda sigortacılıkta kar hadlerinin yüksek olması birleşmeleri 
engellemektedir. Birinci portföyü çok düşük parçalara bolünse bile netice her 
parçanın ilgili şirkete bıraktığı kar yeterli ölçüde olduğundan, şirketler portföyü 
artırmak için gerekli gayreti göstermemektedir. 

Bu nedenle, büyük zorunluluk olmadan gerek tarifelerde, gerekse idare 
harçlarında yükseltmeye gidilmiyecektir. 

Bankaların sigorta alanındaki faaliyetlerinin, sadece sigortacılık yapmak 
amacıyla meydana gelen kuruluşların gelişmesini engellememesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Mükerrer sigorta inhisarı devam edecek, fakat inhisarın bugünkü şekli 
gözden geçirilerek yeni bir reasürans teşkilatı ortaya konulacaktır. 

Sigorta şirketlerinin düşük konservasyon yoluna gitmelerini önleyecek 
tedbirler alınacaktır. 

Devletin reasürans inhisarının işletmeciliğini yapmak üzere, özel bir 
kanunla teşkilatlandırılacak ve özel hukuk hükümleri dahilinde yönetilecek, 
yönetiminde sigorta şirketlerinin de iştirak edecekleri ve kardan pay alacakları 
fakat kamu temsilcilerinin yönetiminde söz sahibi olacakları, bir enstitü 
kurulacaktır. 

inhisar sisteminin sigorta endüstrisi üzerinde düzenleyici, denetleyici 
fonksiyonunun yürümesi için (quote-par) treteleri sistemine devam olunacaktır. 

Sigorta şirketlerinin ihtiyari pooller kurmaları teşvik olunacaktır. 

Sigorta murakabe sisteminde yeniden düzenleme ve basitleştirmeye 
gidilecek, ilk kademede, Sigorta Reasürans Şirketleri Birliğine verilecek 
denetleme sorumluluğu ile endüstrinin kendi kendine kontrolü imkanı 
yaratılacak, ikinci kademe Devlet kontrolünü yürütme yetki ve sorumluluğu, 
Ticaret Bakanlığında toplanacaktır. 

Kamu kuruluşlarında uygulanan (Dahili fon) sisteminin ıslahı için gerekli 
çalışmalara başlanacaktır. 

Zirai sigorta sisteminin kamu yardımıyla geliştirilmesi sağlanacaktır.” 

3. Ü.B.Y.K.P. (1973- 1977) 
O.B.Y.K.P.’nda Sigortalar başlığı altında aşağıdaki konulara yer 
verilmiştir. 



Kalkınma planlarında yer alan ilke ve politikalardan anlaşılacağı üzere, 

İ.B.Y.K. Planında şirket sayısının arttırılmaması ve şirket birleşmelerine 
gidilmesi, kontrollü bir fiyat politikası uygulanması, Reasürans tekelinin Devletçe 
yürütülmesi ve sigorta murakabe sisteminde yasal düzenlemelere gidilmesi 
konularında tedbirlere yer verilmiş. 

Ü.B.Y.K. Planında bir önceki plan döneminde önerilen ana politika ve 
tedbirlerin tümü yinelenmiş, ancak fiyat politikasında “makul rekabete olanak 
sağlayacak kademeli tarife serbestisi uygulanması” ilkesi benimsenmiştir. 

D.B.Y.K. Planında Reasürans tekelinin Devletleştirilmesi ilkesi korunarak, 
sigortacılığın özendirilerek yaygınlaştırılması ve sigorta fonlarının kakınma 
gereklerine uygun olacak şekilde kullandırılması temel ilke olarak 
benimsenmiştir. 

B.B.Y.K. Planında sigorta sisteminin yeniden düzenlenmesi ve dinamik bir 
yapıya kavuşturulması ilkesi benimsenmiş, A.B.Y.K. Planında ise sigorta 
şirketlerinin uluslararası pazarlara açılabilmelerini ve fiyat rekabetine olanak 
sağlayan gerekli ortamın oluşturulması gibi temel makro politikalar yanı sıra, 
ihracat ve ihracat kredi sigortaları ile kamu sağlığı ve güvenliği konularında 
zorunlu sigortaların yaygınlaştırılması gibi makro ölçekli politikalara yer 
verilmiştir. 

2.2.3. Şirket Sayıları 

19601ı yılların ikinci yarısından 1989 yılına kadar 36’yı geçmeyen direkt 
sigorta şirketi sayısı 1993 yılı Kasım ayı itibariyle 53’e yükselmiştir. Reasürans 
şirketleri ile birlikte sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta ve reasürans 
şirketi sayısı 57’dir. Aşağıdaki tablo 1987-1993 yılları arasında şirkeît sayıları 
gösterilmiştir (Tablo 4). 

Tablo: 4- Yıllara Göre Sigorta ve Reasürans Şirketi Sayısı 
Şirket Türü 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Sigorta Şirketleri 35 35 42 43 49 50 53 

Reasür. Şirketleri 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM 39 39 46 47 53 54 57 
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Direkt Sigorta Şirketlerinin faaliyet gösterdikleri branşlar aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir (Tablo 5). Buna göre, faaliyette bulunan 53 sigorta 
şirketinin 12’si yabancı sermayeli sigorta şirketi olup (yabancı sermaye oranı 
yüzde 50’nin üzerinde), 2 yabancı şirket şube düzeyinde çalışmaktadır. 

Tablo: 5- Ana Branşlarda Faaliyet Gösteren Şirket Sayıları 
Branşlar 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Yangın 34 34 36 37 40 41 

Nakliyat 34 34 35 36 39 41 
Kaza 34 34 37 37 41 45 

Makine Montaj 29 29 32 36 39 40 
Tarım 13 13 11 13 14 28 

Sağlık - - - - 19 22 

Hayat 23 23 24 26 28 28 

Türkiye’ye gelen yabancı sigorta şirketleri, nüfusu hızla büyüyen ve aynı 
zamanda büyük bir ekonomik kalkınma hamlesi içinde bulunan Türkiye’de 
mevcut sigorta prim istihsalinin bu potansiyele uygun işler yapabilecekleri 
inancıyla pazarımıza girmişlerdir. 

Ancak, 1990 yılından sonra başlayan büyük rekabet bu şirketlere umut 
ettikleri teknik neticeleri vermediğinden bazı yabancı şirketler Türkiye’yi terk 
etmeye karar vererek sahip oldukları hisseleri yerli şirketlere satmıştır. 

2.2.4. Prim Üretimi 

Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin 1987-1992 yılları 
arasında branşlar itibariyle prim üretimi Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre, cari 
fiyatlarla toplam prim üretimi 1992 yılında 1987 yılına göre 24.8 kat artış 
göstermiştir. Cari fiyatlarla ve branşlara göre yıllık prim üretiminin bir önceki yıla 
göre artış oranları ise Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere branşlara göre prim 
üretimindeki yıllık artış hızları önemli dalgalanmalar göstermektedir. 

Prim üretimi tablosu dolar bazında incelendiğinde; yıllar itibariyle önemli 
bir artış olmadığı sadece Türk Lirasının değerinin düşmesinden dolayı bir 
gelişme varmış gibi görüldüğü gözlenebilecektir. 1990 yılında görülen yüksek 
artış ise bu yıl içinde döviz kurlarının Hükümet politikası olarak belli bir düzeyde 
tutulmuş olmasından kaynaklanmakta ve tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. 
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gelişme varmış gibi görüldüğü gözlenebilecektir. 1990 yılında görülen yüksek 
artış ise bu yıl içinde döviz kurlarının Hükümet politikası olarak belli bir düzeyde 
tutulmuş olmasından kaynaklanmakta ve tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. 
Reel anlamda prim üretimi 1992 yılında 1987 yılına göre ancak 3.2 kat artmıştır 
(Tablo 8). 

Diğer taraftan, Türkiye’de en hızlı büyüyen sigorta dalı, hasar vericiliği ve 
frekansı çok yüksek olan Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Sigortalarıdır. 

TABLO 6- Yıllara ve Branşlara Göre Prim Üretimi 
(Milyar TL) 

BRANŞLAR 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Yangın 95.9 169.0 295.3 485.7 685.3 1289.4 
Nakliyat 70.1 113.4 172.2 283.2 429.8 783.5 
Kaza 123.1 257.9 453.4 1015.6 1994.0 4281.7 
Mak. Montaj 23.4 33.2 57.4 74.8 147.7 268.1 
Dolu 2.9 6.4 11.1 17.1 35.1 39.0 
Hayvan (*) * * * 5.9 13.7 37.9 
Sağlık 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 141.2 

H.Dışı 
Toplam 315.4 579.9 989.4 1882.3 3353.7 6840.3 
Hayat 23.4 49.8 152.1 452.0 847.9 1571.7 
TOPLAM 338.8 629.7 1141.5 2334.3 4201.6 8412.5 

‘Dolu ve Hayvan Hayat Sigortaları beraber yazılmıştır. 

TABLO 7- Bir Önceki Yıla Göre Prim Artış Oranlan 
BRANŞLAR 1988 1989 1990 1991 1992 
Yangın 76.2 74.7 64.5 41.1 88.2 
Nakliyat 61.8 51.9 64.4 51.8 82.3 
Kaza 109.5 75.8 124.0 96.3 114.7 
Mak. Montaj 41.8 72.9 30.3 97.5 81.5 

Dolu 120.7 73.4 54.1 105.2 11.1 
Hayvan (*) * * * 132.2 176.6 

Sağlık -

- - - 193.6 
H.Dışı . 
Toplam 83.9 70.6 90.2 78.2 104.0 
Hayat 112.8 205.4 197.2 87.6 85.4 
TOPLAM 85.9 81.3 104.5 80.0 100.2 
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TABLO 8- Dolar Bazında Prim Üretimi   (Milyon USD) 
BRANŞ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

H. Dışı 309.7 319.9 429.1 642.9 660.8 799.6 

Hayat 22.9 27.5 65.9 154.4 167.1 183.7 

TOPLAM 332.6 347.4 495.0 797.3 827.9 983.3 
Kur 1018.4 1813.0 2306.3 2927.2 5074.8 8555.9 

Bakanlar Kurulu’nun 15 Eylül 1991 tarih ve 91/2276 sayılı “Sigortacılıkta 
Yurt İçi Saklama Payı ve Reasürans Kapasitesini Artırma Sistemi "ne ilişkin 
Kararı ile sözkonusu sistemin 1 Ocak I992 tarihinden 31 Ocak 2001 tarihine 

kadar 10 yıl süre ile işletilmesi ve yönetilmesi Milli Reasürans T.A.Ş.’ne 
verilmiştir. “Sistem”, iki bölümden oluşmakta olup “Birinci Bölüm” sigorta 
işlerinde Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile yabancı sigorta 
şirketlerinin Türkiye’deki şubelerinin akdettikleri her nevi sigorta sözleşmesinde, 
kendi üzerlerinde bilfiil net olarak tuttukları kısımlardan kalanını, belli esaslar 
dahilinde, “Sistem”e devretmelerini öngörmektedir. Milli Reasürans TAŞ.’nin bu 
bölümde kabul ettiği işlerden kendi bünyesinde bilfiil tutacağı net saklama payı 
miktarının, devredilen primler toplamının yüzde 80’inden az olamayacağı kaydı 
getirilerek, primin yurt dışına gitmesi önemli ölçüde önlenmiştir. “Sistem”in 
“İkinci Bölüm”ü ise yine Türkiye’de faaliyette bulunan tüm sigorta şirketleri ile 
yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki şubelerinin, kendi üzerlerinde bilfiil net 
olarak tuttukları miktarlarla “Sistemin “Birinci Bölüm’’üne devrettikleri işler 
dışındaki işlerde, yurt dışına devir (reasürans) konusu olan (hayat hariç) her 
türlü reasürans sözleşme ve anlaşmalarının belli bir oranını “Sistem”e 
devretmeleri esasını getirmektedir. Alınan bu işler, Milli Reasürans T.A.Ş. 
tarafından reasürör sıfatıyla kabul edilmekte ve sigorta şirketlerine bir “pool” 
anlayışı çerçevesinde restrosesyon yoluyla devredilmek ve böylece yurtiçi 
reasürans kapasitesi azamiye çıkartılmaktadır. Dünya reasürans piyasalarında 
kapasitenin daralmakta ve şartların gittikçe ağırlaşmakta olduğu bir dönemde 
Milli Reasürans T.A.Ş., Türk Sigorta Sektörü’nün reasürans ihtiyacının yüzde 
40’ndan fazlasını dış piyasalara göre daha elverişli koşullarla karşılayabilmekte 
olup yürürlükteki “Sigortacılıkta Yurt İçi Saklama Payı ve Reasürans Kapasitesini 
Artırma Sistemi”nin sona ermesinden sonra da bu işlevi yerine getirebilecek bir 
konumdadır. 

2.2.5. Reasürans İşleri 

Sigorta sektörünün bir diğer unsuru da “Reasürans”tır. Sigorta şirketleri 
üstlendikleri rizikoların hepsini kendi bünyelerinde tutamayacaklarından bunların 
bir kısmını Reasürans yoluyla ya diğer sigorta şirketlerine ya da münhasıran 
Reasürans kabul eden Reasürans şirketlerine devretmektedir. 
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Ülkemizde halen faaliyette bulunan 4 reasürans şirketinin 1987-1992 
yılları arasında branşlara göre kabul ettikleri Reasürans miktarları Tablo 9’da 
gösterilmiştir. 

Söz konusu Reasürans şirketlerinin aldıkları işlerden devrettikleri ve 
üzerlerinde tuttukları miktarlar ve konservasyon oranlan aşağıda verilmiştir 
(Tablo 10). 

TABLO 9- Kabul Edilen Reasürans Primleri (Milyar TL.) 
YIL YAN. NAK. KAZA M.M. DOLU HAY. HAYA HA. TOPL. 
1987 39.5 25.0 32.8 8.4 0.4 0.2 0.7 — 107.0 
1988 68.3 38.7 62.5 12.5 0.8 0.6 0.9 — 184.3 

1989  119.1 63.9 110.0 19.5 1.7 0.7 2.3 — 317.2 
1990 183.1 92.1 240.6 27.4 3.7 0.7 7.9 — 555.5 
1991 271.3 155.6 472.9 52.1 00 co 2.2 18.6 6.4 987.9 
1992 448.6 257.8 941.4 87.9 11.7 4.1 25.8 19.9 1797.2 

YAN.: YANGIN; NAK.: NAKLİYAT; M.M.: MAKİNE ve MONTAJ; 
HAY.: HAYVAN ÖLÜMÜ; HAYA.: HAYAT; HA.:HASTALIK; 

TABLO 10- Retrosesyon ve Konservasyon Miktarları 
(Milyar TL; % Oran) 

Devredilen Reasürans 
Primleri 

Alınan Reasürans 
Primleri Şirkete Kalan 

YIL Yurt İçi Yurt 

Dışı 
Topl. Yurt 

İçi 
Yurt 

Dışı 
Topl. Miktar Oran 

1987 88.6 18.4 107.0 15.9 26.1 42.1 65.0 60.7 
1988 157.1 27.4 184.5 43.1 23.2 66.3 118.2 64.1 
1989 261.5 55.7 317.2 43.7 75.1 118.8 198.7 62.6 
1990 484.0 71.4 555.4 — — 175.3 380.0 68.4 
1991 866.9 121.0 987.8 105.5 181.1 286.6 701.2 71.0 
1992 1605.4 191.9 1797.3 232.1 215.4 446.9 1350.4 74.5 

2.2.6. Ürünler ve Fiyatlandırma 

1993 yılı itibariyle 8 ana sigorta branşı çerçevesinde genel şartları 
çıkarılmış bulunan 25 tür sigorta mukavelesi yapılmaktadır. Ana branşlar 
itibariyle uygulanmakta olan sigorta türleri aşağıda gösterilmiştir Bu sigorta 
türleri içerisinde Karayolları Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk, Otobüs Koltuk, 
Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz sigortalarının yaptırılması zorunludur 
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1990 yılına kadar sigorta hizmetlerinin fiyatlandırmasında 7397 Sayılı 
Sigorta Murakabe Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca Bakanlıkça tanzim 
edilen tarifeler kullanılmakta idi. 1.7.1990 tarihinden itibaren kaza branşı ile 
(trafik ve ferdi kaza hariç) makina-montaj, dolu, hayvan ölümü branşlarında tarife 
uygulanmaya başlamış ve 1.10.1990 tarihinden itibaren de nakliyat ve yangın 
branşlarında serbest tarife sistemine geçilmiştir. 

Buna göre hayat ve zorunlu sigortalar dışında fiyatlar sigorta şirketi ile 
sigorta ettiren arasında serbestçe ve karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. 

Hayat sigortalarında uygulanacak fiyatlar sigorta şirketlerince 
belirlendikten sonra Bakanlıkça tasdik edilmektedir. Yalnız zorunlu sigortalara 
ilişkin tarife ve talimatlar Bakanlık tarafından tanzim olunmaktadır. 



ANA BRANŞ SİGORTA TÜRÜ 
Yanqın Yanqın Siqortası 
Kaza Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 

Karayolları Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası 
İhtiyari Trafik Mali Sorumluluk Sigortası 
Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 
Hırsızlık Sigortası 
Ferdi Kaza Sigortası 
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sigortası 
Cam Kırılması Sigortası 
Tüpgaz Sigortası 
Asansör Kazaları Üçüncü Kişilere Karşı 
Sorumluluk 

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası 

Nakliyat Gemi-Tekne Sigortası 
Emtea Nakliyat Sigortası 
Kıymet Nakliyat Sigortası 

Makina-Montaj (Mühendislik) Makina Kırılması Sigortası 
Montaj Sigortası (EAR) 
İnşaat Sigortası (CAR) 
Elektronik Cihaz Sigortası 

Tarım Hayvan Hayat Sigortası 
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası 

Dolu Dolu Sigortası 
Hayat Hayat Sigortası 
Hastalık Hastalık Sigortası 

2.2.7. Teknik Karlılık 

Hasar/Prim oranlarının artan bir seyir izlemesinin yanısıra teknik 
karlılıklarda da düşme görülmüş ve bu durum, teknik kar ile genel giderler 
arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkilemiştir. 1990 yılına kadar artış gösteren 
teknik kar/toplam prim oranı, 1991 ve 1992 yıllarında düşmeye başlamıştır. 

Teknik kar/toplam prim, genel gider/toplam prim ilişkileri Tablo 11’de, 
branşlara göre teknik karlar ise Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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TABLO 11- Genel Giderler- Toplam Prim- Teknik Kar İlişkisi (Hayat Hariç) 
(Milyar TL.; % Oran) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Genel Giderler 31.6 59.4 138.1 286.3 465.0 915.4 

Toplam Prim 315.4 580.0 989.5 1882.2 3353.6 6841.0 

Teknik Kar 38.0 73.0 171.8 358.1 554.5 1121.0 

G.Gid./Top Pr. 10.0 10.2 13.9 15.2 13.8 13.4 

Tk. Kar/Tp. Pr. 12.0 12.5 17.4 19.0 16.5 16.4 

TABLO 12- Branşlara Göre Teknik Karlar 
(Milyar TL.) 

BRANŞ 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Yanqın 17.8 32.0 61.8 106.2 136.8 260.0 

Nakliyat 15.3 23.9 39.9 66.1 106.1 185.1 
Kaza 1.4 12.0 59.1 170.7 286.6 614.9 

Mak. Mon 3.1 4.3 9.6 12.6 21.5 49.8 
Tarım 0.3 0.8 1303.5 2.5 3.5 11.1 
TOPLAM 38.0 73.0 171.8 358.1 554.5 1121.0 

2.2.8. Fon Yatırımı 

1987-1992 yılları itibariyle Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin sahip 
oldukları menkul ve gayrimenkul değerler ile branşlardan elde edilen gelirler 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

1992 yılı sonu itibariyle Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin sahip oldukları 
menkul ve gayrimenkul değerlerin toplamının yüzde 64'ünü tahviller, yüzde 
14'ünü hisse senetleri, yüzde 21 'ini gayrimenkuller oluşturmaktadır. 1992 yılında 
menkul ve gayrimenkul değerlerin miktarı 1987 yılına göre 20 kat artarken, 
bunların gelirleri aynı dönemde 58 kat artış göstermiştir. 

Bilindiği gibi Sigorta Şirketlerinin mali sektördeki en önemli 
fonksiyonlarından biri fon yaratmak ve yaratılan bu fonları çeşitli yatırım 
enstrümanları aracılığıyla ekonomiye kazandırmaktır. 
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Tablo 13- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Menkul ve Gayrimenkul 
Değerleri (Milyar TL.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Hisse Senedi 58.7 93.1 180.1 333.4 534.7 621.1 

Hisse Senedi Geliri 9.0 20.2 47.9 110.1 117.4 158.5 

Tahvil 71.4 139.5 350.8 592.1 1279.0 2894.8 

Tahvil Geliri 17.5 35.0 70.4 105.8 269.2 575.6 

Hayat Poliçesi 
Üzerine İkrazat 2.2 3.4 5.6 10.6 18.4 34.9 

H.P. İkrazat Geliri 0.3 8.4 0.6 3.7 2.1 4.1 

İpotek Karş. İkrazat 1.2 1.5 1.8 2.7 3.3 3.5 
İ.K. İkrazat Geliri 0.1 1.0 0.2 1.7 1.2 0.3 

Gayrimenkul 85.2 152.2 261.3 415.4 590.8 944.1 

Gayrimenkul Geliri 1.4 3.5 5.6 19.4 8.0 28.0 

Toplam Değer 218.6 389.7 799.6 1354.2 2426.3 4498.4 

Toplam Gelir 28.3 68.0 124.7 240.8 397.8 1614.9 

Sigorta Şirketleri bu önemli fonksiyonlarını topladıkları primin yatırıma 
şevki dışında piyasaya yatırım fonu gibi yeni yatırım enstrümanları sunarak da 
yapabilirler. 

Sigorta Şirketleri kurdukları yatırım fonunu piyasaya arz. etmek dışında 
kendilerinde de tutabilir ve topladıkları primleri kendi yönettikleri bu yatırım 
fonlarında değerlendirerek daha iyi verim alabilirler. Sigorta Şirketlerinin kurmuş 
oldukları fonlardan fon portföyü değerinin belli bir oranında komisyon tahsil 
ederek gelirlerini de arttırabilirler. 

Bütün bu faydaların dışında fon kurmak ve yönetmek sigorta şirketlerinin 
daha fazla tanınmasına yardımcı olur. Bu da değişik bir imaj ve reklam 
enstrümanı olarak düşünülebilir. 

Yatırım fonu kurma dışında herhangi bir yatırım fonu katılma payı almanın 
sigorta şirketine en önemli faydası -ki bu A tipi yatırım fonları için geçerlidir- 
vergi muafiyetidir. Yani şirketlerin A tipi yatırım fonları katılma paylarından elde 
ettikleri gelir üzerinden ödeyecekleri vergi oranı diğer yatırım araçları ile 
mukayese edildiğinde en düşük seviyededir. 
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2.2.9. Hasar/Prim Oranları 

Sektörde gözlenen diğer bir husus da hasar/prim oranlarının yıllar 
itibariyle farklılık göstermesi ve genel olarak artan bir seyir izlemesidir. Ödenen 
hasarlar, muallak hasar ihtiyatları, devreden muallak hasar ihtiyatları (net) ve 
alınan prim, devreden cari rizikolar ihtiyatı ve ayrılan cari rizikolar ihtiyatı dikkate 
alınmak suretiyle son üç yıl için hesaplanan Hasar/Prim oranları branşlar 
itibariyle Tablo 14'de sunulmuştur. 

Hasar/Prim oranları yangın branşında 1990 yılında yüzde 50 olan oranı 
1992 yılında yüzde 60'a, kaza branşında 1990 yılında yüzde 57'den 1992 yılında 
yüzde 66'ya, tarım branşında 1990 yılında yüzde 63'ten 1992 yılında yüzde 69'a 
yükselmiş aynı dönemde nakliyat branşında yüzde 81'den yüzde 80'e, makina- 
montaj branşında ise yüzde 91'den yüzde 74'e düşmüştür. Buna göre toplam 
hasar oranının 1990 yılında yüzde 61'den 1992 yılında yüzde 67'ye yükseldiği 
gözlenmektedir. 
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TABLO 14- Yıllara Göre Branşların Hasar Oranları  (Milyar TL) 

BRANŞ YILLAR 

ALINAN 

PRİM 
(1) 

ÖDEN. 
HASAR 

(2) 

MUAL. 
HASAR 

İHTİYAT 
(3) 

DEVR. 

MUALL. 
HASAR 

(4) 
A= 

(2+3)-4 

DEVR. 

CARİ 
RİZİKO 

İHTİYAT 
(5) 

CARI 
RİZİKO 

İHTİYAT 
(NET) 

m 

B= 

(1+5)-6 A/B 

YANGIN 1990 485.7 158.6 82.2 10.0 230.8 34.1 60.2 459.6 0.50 
1991 685.3 275.6 113.6 19.9 369.3 59.9 90.6 654.6 0.56 

1992 1289.4 528.1 246.9 42.9 732.1 90.5 165.7 1214.3 0.60 

NAKLİ¬ 1990 283.2 105.5 121.1 10.7 215.9 17.7 33.6 267.3 0.81 

YAT 1991 429.8 220.4 178.1 22.4 376.1 33.6 43.0 420.4 0.89 

1992 783.5 307.0 323.8 35.4 595.5 43.0 78.9 747.6 0.80 

KAZA 1990 1014.9 374.3 190.4 48.8 515.9 86.7 201.8 899.9 0.57 

1991 1994.0 921.6 398.5 95.4 1224.7 201.8 425.3 1770.4 0.69 

1992 4281.7 1924.1 799.1 227.6 2495.6 425.3 910.8 3796.2 0.66 

MAKİNE 1990 74.9 30.8 36.9 1.1 66.6 1.1 2.6 73.4 0.91 

MONTAJ 1991 147.7 56.5 63.2 1.6 118.0 2.6 5.2 145.1 0.81 
1992 268.1 95.0 103.4 3.7 194.7 5.1 11.1 262.2 0.74 

TARIM 1990 22.9 12.9 0.5 0.01 13.4 1.2 3.1 21.1 0.63 
1991 48.7 32.5 2.6 0.1 35.0 2.5 4.7 46.5 0.75 
1992 76.9 44.4 5.0 0.7 48.7 4.7 11.3 70.4 0.89 

TOPLAM 1990 1881.6 682.1 431.1 70.7 1042.4 140.9 301.2 1721.3 0.61 

1991 3305.5 1506.6 756.0 139.4 2123.2 300.3 568.8 3037.1 0.70 

1992 6699.7 2898.6 1478.3 310.2 4066.6 568.7 1177.7 6090.7 0.67 



2.2.1.0. İstihdam 

1985 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre sigorta sektöründe toplam 
çalışanların sayısı 28,178'dir. Nüfus sayımlarındaki alt sınıflandırmalar, sigorta 
ve reasürans şirketlerinde çalışanların sayısı, sigorta aracıları ve aracılar 
yanında çalışanların sayısı konusunda ayrıntılı bilgi vermemektedir.Bu konudaki 
tek ve güvenilir kaynak Sigorta Murakabe Kurulu'nca her yıl yayınlanan faaliyet 
raporlarıdır. 

Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez 
örgütlerinde ve şubelerinde çalışanların sayısı ve çalışanların eğitim durumları 
Tablo 15'de verilmiştir. Sigorta ve reasürans şirketlerinde çalışanların sayısında 
1987-1992 döneminde yüzde 76 oranında bir artış görülmektedir. Çalışanların 
eğitim durumlarına bakıldığında, 1987 yılında toplam çalışanların yüzde 
29.2'sinin yüksek öğrenim görmüş olduğu ve bu oranın 1992 yılında yüzde 
45.2'ye yükseldiği görülmektedir. 

TABLO 15- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Çalışanların Öğrenim 
Durumları 

EĞİTİM 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 
İlk 477 11.7 483 10.4 478 9.2 430 7.8 
Orta 446 10.9 454 9.7 375 7.2 387 7.0 

Lise 1720 42.0 1891 40.5 2097 40.4 2207 40.0 
Yüksek 1453 35.5 1840 39.4 2236 43.1 2500 45.3 
TOPLAM 4096 100.0 4668 100.0 5186 100.0 5524 100.0 

Sigorta şirketlerine bağlı olarak çalışan acente sayılarına Tablo 16'da yer 
verilmiştir. Acente sayısındaki gelişimin yıllar itibariyle önemli farklılıklar 
gösterdiği dikkati çekmektedir. (Tablo 16) 

TABLO 16- Yıllara Göre Acente Sayıları 
YILLAR 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Acente Sayısı 6955 8439 5711 13105 8324 10474 
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2.2.11. Hizmet Arzı 

Sigorta hizmetinin ana amacı, sigortalanması yasal açıdan mümkün olan 
risklerin meydana gelmesinden kaynaklanan zararların teminat altına alınarak 
maddi varlıkların kaybını önlemek, mali sorumlulukların karşılanmasını temin 
etmek ve hayat sigortalarında vefat halinde sigortalının ailesine veya 
lehdarlarına, hayatta kalma halinde sigortalıya güvence ve koruma sağlamaktır. 

Sigorta şirketleri bu amaçları gerçekleştirmek üzere, artan ve değişen 
piyasa gereksinimlerine uygun yeni ürünler geliştirerek, bu ürünleri tanıtıp 
pazarlayarak ve hasar halinde tazminat ödeyerek kendilerinden beklenen hizmet 
sunum fonkiyonlarını yerine getirirler. Bu nedenle sigortacılık statik nitelikli bir 
hizmet olmayıp dinamik nitelikte bir hizmettir. 

Belirli bir riziko muayyen bir büyüklüğe eriştiğinde ve bunun karşılanması 
için sigortalanma gereksinimi belirgin bir duruma geldiğinde o riskin 
sigortalanması için yeni ürünlerin geliştirilmesi sektörün hizmet sunumunun 
halkasını oluşturmaktadır. 

Şirketlerce geliştirilen bu ürünler sigorta şirketlerinin kendi pazarlama 
birimleri veya istihsal organları (aracılar) kanalıyla pazarlanmaktadır. Sigorta 
hizmetinin pazarlanmasında kullanılan en önemli kaynak acentelerdir. Hizmet 
zincirinin üçüncü halkasını hasar oluşumundan sonra, hasarın tespiti ve hasar 
tazmitanının ödenmesi oluşturmaktadır. Ancak bu hizmetin gereği gibi yerine 
getirilmesi için yeterli sayı ve nitelikte sigorta eksperinin çalıştırılmasına ihtiyaç 
vardır. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin işbirliği ile yürütülmekte olan 
eksper eğitim kursları devam etmektedir. 

Hasarların zamanında ödenerek, hizmetin etkinliğinin arttırılması için 
raporun 3.1. bölümünde değinilen prim tahsilatı ile ilgili sorunların ivedilikle 
çözülmesi gerekmektedir. 

2.3. A.T. VE TÜRKİYE 

Memleketimizin A.T. ile yakın ilişkiler içinde bulunduğu ve Topluluğa 
girmek için hükümet nezdindeki hazırlık çalışmalarının sonuçlandırılacağı bu 
günlerde sigorta sektörünün A.T. mevzuatını yakından takip etmesi ve sektörün 
A.T.'ye uyum sağlama olanaklarını araştırması lüzumu açıktır. Özellikle, 14 
Nisan 1987'de A.T.'ye, tam üyelik için başvuruda bulunduğumuz dikkate alınırsa 
bunun önemi daha da iyi anlaşılacaktır. 
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Bilindiği üzere, üye devletlerin iktisadi politikalarının birbirine 
yaklaştırılması suretiyle, Topluluğun tümü içinde ekonomik faaliyetlerin ahenkli 
bir şekilde gelişmesini, devamlı ve uyumlu bir inkişafı ve istikrarı özellikle hayat 
seviyesinin süratle yükselmesini sağlamak ve camiaya dahil ülkeler arasında 
daha sıkı münasebetler tesisini teşvik etmek gayesiyle kurulmuş olan Toplulukta, 
bu gayeyi temin için en önemli unsurlardan biri olarak, ticaret serbestisinin 
sağlanması; bir başka ifade ile, ortak bir pazarın teessüsü esas alınmıştır. Bunu 
teminen Roma Anlaşmasının 48 ile 73 üncü maddelerinde, serbesti sistemine 
yönelinmiş ve anlaşmanın başlıca dört serbesti dayanağı olan işçilerin dolaşım 
serbestisi, yerleşme serbestisi, hizmet serbestisi ile sermayenin dolaşım 
serbestisine müşterek pazarın tesisi için gereklilik tanınmıştır. 

Tüm direktiflerin incelenmesinde, Türk sigorta mevzuatı ile A.T.'nin 
sigortacılığa ilişkin direktifleri arasında uyum ve benzerlikleri yanında bazı 
farklılıklar mevcut ise de sigorta akdine ve sigortacılık faaliyetlerine ilişkin 
işlemlerin, riskler, teminatlar hasar ve tazminat ödemeleri, reasürans ve 
retrosesyon işlemleri ile ilgili diğer transferler, koasürans, aracıların nitelikleri ve 
faaliyetleri açısından evrensel karakter taşıması nedeniyle, bu endüstrinin 
kuruluş ve çalışmasını düzenleyen ve sigorta akdinin tanzimi ve işleyişinden 
doğan her türlü operasyonların, ülkelerin bu endüstriyi korumak için 
memleketleri açısından aldığı bazı tedbirler hariç, genellikle aynı veya benzer 
kaidelerle düzen altına alınmış bulunduğu açıktır. Bu durum, sigorta akdinin 
hukuki ve mali unsurlarındaki birlik ve işleyişindeki müştereklikten doğmaktadır. 
Bu nedenlerle, A.T. direktifleri ile Türk Sigorta mevzuatı arasında uyum 
sağlanması bir bakıma kolaylıkla ifa edilebilecek bir husustur. Bu sebeple, 
Avrupa Topluiuğu'na tam üye olma durumunda mevzuat açısından önemli etkiler 
doğmamakta ancak sigorta tekniği ve ekonomik açılardan doğabilecek etkilerin 
anahatiarı ile belirtilmesi gerekmektedir. 

a. Teknik Etkiler: 

Sigorta sözleşmesinin evrensel karakter taşıması ve koasürans ve 
reasürans yolları ile bu özelliğini devam ettirmesi nedeniyle, sigorta tekniğindeki 
devamlı gelişmeler mevzuatın elverdiği ölçüde her ülkede uygulamasını 
bulmaktadır. 

Avrupa Topluluğu direktifleri ve bu ülkelerdeki uygulamalar dikkate 
alındığında bu açıdan yeni sigorta türlerinin ve sigorta tekniğinin ülkemizde daha 
yaygın bir uygulama alanı bulacağı açıktır. Sigorta tekniğindeki bu muhtemel 
gelişmeleri ana başlıklar halinde kısaca aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür. 
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1. Sigorta Branşları 

Türk mevzuatında hayat dahil dokuz branşa ayrılan ve sigorta şirketlerinin 
hayat ve hayat dışı olarak işlemlerini ayırmalarını öngören uygulama, Avrupa 
Topluluğu'nda, hayat dışında onsekiz hayat branşında da dokuz tali 
sınıflandırmayı öngörmüştür. Bu ayrım ve buna ilişkin uygulama, özellikle, bazı 
branşlarda (Kefalet, Turistik Yardım gibi) gerek sigorta tekniği, gerek bunlara 
ilişkin garanti fonları itibariyle farklılığı gerektirmektedir. Bu tür bir ayrım ülkemiz 
sigorta tekniğine de uygun düşecektir. 

2. Yeni Sigortalar 

Avrupa Topluluğu ülkelerinde hayat ve hayat dışı branşlarda çok çeşitli ve 
yaygın sigorta uygulamaları vardır. Hayat branşında, çeşitli rant ve kapital 
sigortaları yanında hayat dışı branşlarda, kefalet, kredi, turistik yardım, hukuksal 
koruma, çeşitli kar kaybı gibi sigortalan buna örnektir. Bu sigortaların ülkemizde 
yayılması yeni sigorta tekniğinin bilinmesi ve yaygınlaştırılması açısından yararlı 
olacaktır. 

3. Zorunlu Sigortalar 

7397 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nca yeni 
zorunlu sigortalar ihdas edilebilmektedir. Halen Trafik Sigortaları (Karayolları 
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, 
okul servis arabaları için Ferdi Kaza Sigortası gibi) ile Tehlikeli ve Patlayıcı 
Maddelere ilişkin Zorunlu Sigortalar dışında ülkemizde zorunlu sigorta 
uygulaması yoktur. Oysa Avrupa Topluluğu'na dahil ülkelerde bu sigortalar çok 
yaygındır. Örneğin Belçika'da yirmiiki, Fransa'da altmışdört, Portekiz'de onbir 
zorunlu sigorta vardır. Bu nedenle, bu ülkeler uygulaması ve Avrupa Topluluğu 
direktifleri ile özellikle Karayolları Mali Sorumluluk Sigortalan gibi Zorunlu 
Sigortalara ilişkin olarak getirilecek hükümler (asgari teminatlar, büroların 
çalışması gibi) bu konulardaki sigorta tekniğinde de değişimlere yol açacaktır. 

4. Teminat Hesaplamaları ve Karşılıkları 

Sabit ve mütehavvil teminat sistemine dönük Türk mevzuatında solvabilite 
marjı yan bir teminat olarak kabul edilmekte ve uygulamada mütehavvil teminat 
içinde kalmaktadır. Oysa, solvabilite marjı sistemi Avrupa Topluluğu'nun teminat 
hesabında dikkate aldığı ana sistemdir. Sermaye ile bu suretle devamlı bir irtibat 
kurulmakta ve özkaynaklar buna göre arttırılabilmektedir. Sigorta teminatlarının 
hesap ve uygulamasında da Avrupa Topluluğu'na dahil ülke kontrol organlarınca 
birlik ve beraberlik içinde hareket edilmekte ve çok kere bu teminatların 
karşılıkları da birbirine uyum arz etmektedir. Ülkeler arasında gerekli 
koordinasyonun temini, özellikle bir başka ülkede şube veya büro şeklinde 
faaliyet gösterilebilmesi için buna ihtiyaç vardır. Bu durum bu konuda, müşterek 
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ve ihtiyaçlara uygun bir sigorta tekniğinin kullanılması ve uygulamasını 
gerektirmektedir. 

5. Tarifeler ve Büyük Riskler 

Ülkemizde 1.5.1990 tarihinden itibaren zorunlu sigortalar hariç serbest 
tarife sistemine geçilmiştir. Avrupa Topluluğu'nda uygulanan budur Ancak, 
toplumu ilgilendiren ve genel niteliklerde küçük hacimli sayılabilecek sigortalar 
için bazı tahditler getirilebilmesi mümkündür. Ancak 4.7.1988 tarihli Avrupa 
Topluluğu direktifinde olduğu gibi "Büyük Rizikolar" olarak tanımlanan ve sigorta 
ettirenin mesleki faaliyetini, bilanço tutarı, net işlem hacmi, bir iş yılındaki 
ortalama çalışan sayısını dikkate alan kriterlerle saptanan rizikolarda tanrı bir 
serbesti vardır. Bu durum sigorta tarifelerinde teknik olarak ihtiyaçtan duyulan bir 
zaruretdir ve ülkemiz için de benzer bir ayırım gereklidir. 

6. Tahsilat ve Hasar Ödemeleri 

Sigorta sözleşmesi ile prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir 
menfaati, riziko vukuunda, tazminat ödenmesi suretiyle teminat altına 
alınmaktadır. Sözleşmenin prim-riziko-tazminat olarak belirtilen üç unsurundan 
ikisi, prim tahsilatı ve hasar ödemesi, birbirine bağlı olup tahsilat olmadıkça 
hasar ödemesini de zorlaştıran bir ilişki içindedir. Tahsilat sorunu, bugün için 
Türk Sigortacılığının en önemli sorunudur. Bu nedenle, tahsilatın gerek sigortacı 
tarafından doğrudan doğruya yapılmasında, gerekse aracılar kanalıyla sigorta 
şirketine intikal ettirilmesinde Avrupa Topluluğu'nda uygulanan sistemlerin 
ülkemiz için yaygın olarak kullanılmasında zaruret vardır. Aynı durum, hasar 
ödemeleri için de sözkonusudur. Avrupa Topluluğu ülkelerinde, bazı sigortalarda 
çok kısa bir süre sonunda hasarın tediyesini, zararın tazminini sağlayan 
sistemlerin, ülkemizde de geliştirilmesini sağlayacak hasar ödeme teknikleri 
faydalı olacak; bu suretle sigorta-sigortalı ilişkileri istenilen şekilde ve gayeye 
dönük olarak oluşacak ve sigortanın etkili bir şekilde yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

b. Ekonomik Etkiler: 

Ülkemiz Avrupa Topluluğu'na tam üye olması halinde Topluluk İç 
Pazarının doğuracağı etkilerin anahatları ile belirlenmesinden önce Türk 
Sigortacılığının gelişim seyri ve Avrupa Topluluğu ülkelerine nazaran ekonomik 
olarak bulunduğu yerin mukayeseli bir şekilde bilinmesinde zaruret vardır. 

Avrupa Topluluğu'na dahil ülkelerdeki sigortacılık faaliyeti ile Türk 
Sigortacılık faaliyeti, prim, şirket sayısı, sigortacılık ile uğraşan personel, prim- 
gayri safi milli hasıla oranı gibi hususlarda mukayeseye imkan sağlayacak 
şekilde aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. (Kaynak OECD) (Not (-): Bilgi 
edinilemedi) (Tablo: 17-24). 
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ÜLKE 1)Yerli Şirket 

2)Yabancılar 
Kontrol.Şirket 

(1’e Dahil) 
3) Yabancı 
Şirket Şube. 

4)TOPLAM 
(1+3) 

Belçika 80 — 92 172 
Danimarka 150 14 31 181 
Fransa 319 — 131 450 

Almanya 303 38 101 404 
Yunanistan 37 — 68 105 
İrlanda 18 — 25 43 
İtalya 116 — 48 164 

Lüksemburg 8 — 18 26 
Hollanda 560 30 140 700 
Portekiz 13 3 24 37 
Ispanya 360 21 22 382 

İngiltere 558 - 123 681 

ÜLKE 1)Yerli Şirket 

2)Yabancılar 
Kontrol. Şirket 

(1’e Dahil) 
3) Yabancı 
Şirket Şube. 

4)TO P LAM 
(1+3) 

Belçika 24 — 9 33 
Danimarka 24 4 2 26 
Fransa 123 — 14 137 
Almanya 346 20 8 354 

Yunanistan 7 0 3 10 
İrlanda 14 — 15 29 
İtalya 42 — 8 50 
Lüksemburg 16 — 8 24 
Hollanda 82 15 11 93 
Portekiz 4 — 9 13 
Ispanya 55 9 7 62 
Ingiltere 197 -- 16 213 
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TABLO 19- Hayat ve Hayat Dış >ı Müşterek Çalışan 

ÜLKE 1)Yerli Şirket 

2)Yabancılar 
Kontrol.Şirket 

(1'e Dahil) 
3) Yabancı 
Şirket Şube. 

4)TOPLAM 
(1+3) 

Belçika 54 — 5 59 
Danimarka 0 0 0 0 
Fransa 0 0 0 0 
Almanya — — — — 

Yunanistan 34 10 1 35 
İrlanda 0 0 0 0 

İtalya 28 — — 28 

Lüksemburg 3 — 2 5 
Hollanda 0 0 0 0 
Portekiz 13 4 1 14 

ispanya 57 30 4 61 

Ingiltere 61 — 7 68 

TABLO 20- Reasürans Şirketleri 

ÜLKE 1 )Yerli Şirket 

2)Yabancılar 
Kontrol.Şirket 

(1’e Dahil) 
3) Yabancı 
Şirket Şube. 

4)TOPLAM 
(1+3) 

Belçika — 
— — -

Danimarka 7 6 47 54 

Fransa 20 — 0 20 

Almanya 32 6 - 32 

Yunanistan 1 0 0 1 

İrlanda — — 
- -

İtalya 6 — 0 6 

Lüksemburg 100 — — 100 
Hollanda 18 1 0 18 

Portekiz 1 0 0 1 

İspanya 7 — 1 8 

İngiltere - -- -- -
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TABLO 19- Hayat ve Hayat Dışı Müşterek Çalışan 

ÜLKE 1)Yerli Şirket 

2)Yabancılar 
Kontrol.Şirket 

(1 ’e Dahil) 
3) Yabancı 
Şirket Şube. 

4)TOPLAM 
(1+3) 

Belçika 54 — 5 59 
Danimarka 0 0 0 0 
Fransa 0 0 0 0 
Almanya — — — — 

Yunanistan 34 10 1 35 
İrlanda 0 0 0 0 
İtalya 28 — — 28 
Lüksemburg 3 — 2 5 
Hollanda 0 0 0 0 
Portekiz 13 4 1 14 

Ispanya 57 30 4 61 
Ingiltere 61 — 7 68 

TABLO 20- Reasürans Şirketleri 

ÜLKE 1 )Yerli Şirket 

2)Yabancılar 
Kontrol. Şirket 

(1’e Dahil) 
3) Yabancı 
Şirket Şube. 

4)TOPLAM 
(1+3) 

Belçika — — — — 

Danimarka 7 6 47 54 
Fransa 20 — 0 20 
Almanya 32 6 — 32 
Yunanistan 1 0 0 1 

İrlanda — — — — 

İtalya 6 — 0 6 

Lüksemburg 100 — — 100 
Hollanda 18 1 0 18 
Portekiz 1 0 0 1 

Ispanya 7 — 1 8 

Ingiltere — — — — 
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TABLO 21- Son Beş Yıl İçindeki Sigorta ve Reasürans Şirketleri Sayısı 
ÜLKE 1985 1986 1987 1988 1989 

Belçika 294 282 278 265 267 
Danimarka 228 233 236 234 236 

Fransa 540 548 577 585 607 

Almanya 770 771 771 773 790 
Yunanistan 160 141 147 153 151 
İrlanda 66 67 67 67 72 

İtalya 212 214 224 242 248 

Lüksemburg 58 81 81 155 155 
Hollanda 847 694j 796 805 811 
Portekiz 48 51 57 62 65 

Ispanya 558 521 480 502 513 
Ingiltere 842 835 838 838 962 
Türkiye 39 39 39 39 46 

TABLO 22- Sigortacılıkta Çalışan Personel Sayısı 
ÜLKE Sigorta 

Şirketlerinde Aracı Olarak TOPLAM 
Belçika 30282 25000 55282 
Danimarka — — 11000 
Fransa 123000 89600 212600 
Almanya 211100 40000 251100 
Yunanistan 9300 27500 36800 
İrlanda 3123 — 3123 
İtalya 46001 84350 130351 
Lüksemburg 1010 300 1310 
Hollanda 50500 11000 61500 
Portekiz 14234 42640 56874 
Ispanya 38968 28704 67672 
Ingiltere 259800 105100 364900 
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TABLO 23- İstihsal Edilen Prim (Brüt) 
ÜLKE Hayat Dışı Hayat TOPLAM (MIO $)* 
Almanya 34987 22978 57965 

İngiltere 21633 23648 45281 

Fransa 24899 24610 49509 

İtalya 14579 5159 19738 

Hollanda 7076 6312 13388 

İspanya 7326 5644 12970 

Belçika 3940 1976 5916 
Danimarka 2756 1496 4252 

İrlanda 1031 1729 2760 
Portekiz 888 226 1114 

Yunanistan 368 241 609 

Lüksemburg 165 71 236 

Türkiye 366 56 422 

*OECD Parite Hesabı ile 

TABLO 24- Brüt Prim Toplamı ile Gayri Safi Milli Gelir Oranı (%) 
ÜLKE Hayat Dışı Hayat TOPLAM 
İrlanda 6.59 4.79 11.38 

inqiltere 4.87 5.39 10.26 

İspanya 3.94 2.32 6.26 
Hollanda 3.42 4.03 7.45 
Fransa 2.85 3.51 6.36 

Almanya 2.45 3.75 6.20 
Danimarka 2.05 3.52 5.57 

Belçika 1.66 3.45 5.11 

İtalya 0.73 2.13 2.86 
Portekiz 0.54 2.51 3.05 
Yunanistan 0.49 0.93 1.42 

Lüksemburg 0.02 0.05 0.07 

Türkiye 0.05 0.58 0.63 

Tablolardan da anlaşılacağı üzere Avrupa Topluluğu ülkelerinde 
sigortacılık sektörünün, gerek istihsal, gerek istihdam açısından ekonomideki 
yeri Türk Sigortacılığına nazaran oldukça ileridir. Esasen, Topluluğa dahil 
ülkelerden bazıları (Almanya, İngiltere, Fransa gibi) dünya sigortacılığında 
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A.B.D., Japonya gibi ülkelerden sonra ilk sırayı alan ülkeler arasında yer 
almaktadır ve bu ülkeler çok gelişmiş bir sigorta endüstrisine ve tekniğine 
sahiptirler. 

Oysa, ülkemiz sigortacılığının bu derece gelişmemiş olduğu ve gayri safi 
milli hasıladaki payının düşük olduğu açıktır. Bu nedenle, kuvvetli bir sigorta 
endüstrisi karşısında daha zayıf bir endüstri sözkonusudur. Bu durum, Türk 
Sigortacılık mevzuatının oldukça liberal ve Avrupa Topluluğu mevzuatına, büyük 
ölçüde uygun olduğu dikkate alınsa dahi bazı konularda korunmaya muhtaç 
olduğunu göstermektedir. 

Avrupa Topluluğu mevzuatının getirdiği kuruluş ve hizmet serbestileri 
nedeniyle sigorta sektöründe bir canlılık olacağı ve yeni yabancı sigorta 
teşebbüslerinin, piyasaya girmesi suretiyle bu piyasanın sigortacılık işlemleri 
bakımından olduğu kadar istihdam ve sermaye açısından ekonomiye katkıda 
bulunacağı açıktır. Ne var ki, halihazır sigortacılık mevzuatı da yabancı sigorta 
teşebbüslerinin ülkemizde anonim şirket veya şube şeklinde faaliyet 
göstermelerine imkan vermektedir. Bu nedenle, sigorta portföyünde, Avrupa 
Topluluğu direktiflerinin getirdiği serbesti nedeniyle artış sağlanması için teorik 
olarak uygun ortam halen mevcuttur. Önemli olan, daha yoğun bir rekabet 
ortamının doğması ve bu suretle yeni sigorta tekniklerinin kullanılması ve sigorta 
türlerinin uygulamaya konulmasıdır. Avrupa Topluluğu direktifleri bunu 
sağlayacak imkanlar getirmektedir. Bu nedenle, Avrupa Topluluğu'na tam üye 
olma halinde: 

1- Sigortacılık ile uğraşan sigorta teşebbüslerinin sayısı artacak, 
2- Daha yaygın mesleki aracılık faaliyeti oluşacak, 
3- Sigorta istihsalinde gelişmeler görülecek, 
4- Serbest rekabet nedeniyle sağlıklı ve tüketici lehine bir piyasa teşekkül 

edecek, 
5- Türk sigortacılığı Avrupa Topluluğu'na dahil ülkelerde, çalışma imkanı 

bulacak ve dolayısıyla, gerek istihsal, gerek istihdam açısından ekonomiye daha 
büyük katkı sağlanacak, 

6- Daha geniş ve yaygın bir sigortacılık faaliyeti sonucu, daha kuvvetli 
yatırım fonları oluşacak ve sermaye piyasası gelişecektir. 

Ancak, bu faydalar yanında, yukarıda değindiğimiz gibi Avrupa 
Topluluğu'nun kuvvetli ve gelişmiş sigorta sektörü karşısında daha zayıf olan 
ülkemiz sigortacılığını, tam bir serbestiye gidilmesi suretiyle yalnız bırakmamak, 
bazı koruyucu önlemler almak gereklidir. Nitekim, Avrupa Topluluğu ülkelerinden 
Portekiz, İspanya, İtalya, İrlanda, Yunanistan gibi birçok ülkenin Avrupa 
Topluluğu Direktiflerinin uygulamasında rezervleri vardır. 

Tam üye olma halinde Avrupa Topluluğu iç pazarının ülkemiz 
sigortacılığına olumlu etkileri yanında özellikle, kuruluş ve hizmet serbestisine 
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ilişkin sigortacılık direktiflerindeki bazı hükümlerden doğacak olumsuz etkiler 
dikkate alınarak, gelişmiş ve tekniği ileri bir sigortacılığa sahip Avrupa Topluluğu 
sigorta sektörünün rekabeti karşısında, Türk sigorta sektörünün bir süre 
korunması gereği açıktır ve bu husus özellikle ekonomik açıdan zorunludur. Bu 
nedenle, özellikle: 

1- Avrupa Topluluğu'na dahil sigorta teşebbüsleri karşısında mali 
bünyeleri yeteri derecede kuvvetli olmayan Türk Sigorta Endüstrisini, serbest 
rekabetin getirdiği tarife serbestisinin ezici bir şekilde kullanılmasına karşı 
korumak üzere, asgari risk primleri tesbit edilmelidir. 

2- Oluşan sigorta fonlarının ülkede tutulmasını sağlayarak bunların 
ekonomiyi güçlendirmesi temin edilmeli; bunun için de teminatların ülke içinde 
blokajına devam edilmelidir. 

3- Şirketlerin konservasyonlarının arttırılması sağlanırken bu 
konservasyonların ülke ekonomisi bakımından yurtiçinde kalmasının faydası 
gözönüne alınarak, sigortacılıkta yurtiçi saklama payı ve reasürans kapasitesini 
arttırma sistemine bir süre daha devam edilmelidir. 

4- Bazı zorunlu sigortalarda, özellikle oto mali mesuliyet sigortalarında 
asgari teminatların (fert başına bedeni zararlarda 350.000 ECU, maddi 
zararlarda 100.000 ECU gibi) halen ülkemizdeki benzer teminatların çok üstünde 
olduğu ve bunların aynen kabulü halinde, bu durumun tazminat ödemeleri 
yönünden sigorta şirketleri yanında, daha yüksek prim uygulamasına neden 
olarak sigortalıları da müşkül durumda bırakacağı dikkate alınarak, bu 
konulardaki Avrupa Topluluğu hükümleri uygulamasının bir süre ertelenmesi ve 
tedricen Avrupa Topluluğu mevzuatı ile öngörülen teminatlara geçilmelidir. 

5- 7397 sayılı kanunun 29'ncu maddesi ile ülke dışında yaptırılması 
serbest olan hayat sigortalarının, ülke içindeki sigorta şirketlerine yaptırılmasını 
teşviken Gelir Vergisi Kanununun 67 ve 89'uncu maddeleri ile sağlanan vergi 
indirimi uygulaması gibi, ülke sigortacılığının gelişimini teşvik edici mali 
tedbirlere devam edilmeli ayrıca yeni tedbirler alınmalıdır. 

6- Aynı görüş, 7397 sayılı kanunun 29'ncu maddesi ile, Türkiye'de ikamet 
eden veya çalışan gerçek ve tüzel kişiler, bazı istisnalar dışında, tüm 
sigortalarını ancak Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine ve 
Türkiye'de yaptırabilir yolundaki hüküm için de geçerli olup, bu hükmün belirli bir 
süre daha uygulanması sağlanmalıdır. 
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3. SORUNLAR VE ÖNERİLER 

3.1. PRİM TAHSİLATI 

Halen yürürlükte olan Bakanlık talimatına göre, prensip itibariyle sigorta 
primlerinin yüzde 40'ının peşin, kalanın da altı ay içinde tahsil edilmesi esastır. 
Ancak, müeyyidesinin ağır olmayışı nedeniyle, sigorta şirketleri, sigortalıya, 
daha uzun vade tanımayı, bir rekabet faktörü olarak kullanmaktadırlar. Vadenin 
rekabet aracı olarak kullanılması, aynı zamanda serbest tarife sistemine geçilmiş 
olması ve yüksek enflasyon oranı son yıllarda sektör üzerinde olumsuz etkilerini 
daha fazla hissettirir hale gelmiştir. 

Sigorta şirketlerinin sigortalılardan ve Sigorta Aracılarından Prim 
alacakları ve bu alacakların toplam içindeki paylarının izlediği seyir aşağıdaki 
tabloda bilgilerinize sunulmaktadır (Tablo 25). 

TABLO 25-Alacakların Prim İçindeki Payı (Hayat Dahil) 
Milyar TL.;%) 

YILLAR Toplam Prim Yıl Sonu Alacakl. 

(1) (2) (2/1) 
1987 312.0 131.5 42.1 
1988 572.1 273.4 47.8 
1989 902.2 491.5 54.5 
1990 1882.2 1059.5 56.3 
1991 3353.6 2030.9 60.6 
1992 8412.6 4198.5 49.9 

Tablodan da görülebileceği gibi 1987 yılında alacakların toplam prime 
oranı yüzde 42.1 iken bu oran 1992 yılında yüzde 49.9 olmuştur. 

Sigorta sözleşmesinin prim-riziko-tazminat olarak belirlenen üç öğesinden 
ikisi, prim tahsilatı ve hasar ödemesi birbirine bağlı tahsilat olmadıkça hasar 
ödemesini de zorlaştıran bir ilişki içindedir. Bu nedenle tahsilat sorunu bugün 
için sektörün en önemli sorunu olması niteliğini taşımaktadır. 

7397 sayılı Kanun'da yapılması öngörülen değişikliklerle prim tahsilatı 
sorununa çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Konuya ilişkin olarak; Kanun'un 
26’ncı maddesinde; 
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"Sigorta priminin peşin tahsili esastır. Primin taksitle ödenmesi 
kararlaştırıldığında sigorta şirketi taksit tutar ve vadelerini poliçede göstermek 
zorundadır". 

27'nci maddesinde; 

"Yetkili acenteler tahsil ettikleri primleri en geç on iş günü içerisinde komisyon ve 
ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta şirketine intikal ettirmek zorundadırlar." 

39'uncu maddesinde; 

"Sigorta şirketleri ile 9'uncu madde uyarınca poliçe kesme yetkisi verilen sigorta 
acenteleri, düzenledikleri tüm poliçeleri ve bunlara ilişkin primleri düzenleme, 
iptal, tahsilat, taksitlendirme gibi ayrıntılarıyla poliçe bazında hesaplarında 
göstermek zorundadırlar." 

denilmektedir. 

Bu hükümleri içeren yasal düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde ve gereği 
gibi uygulanması durumunda tahsilat sorununa çözüm bulunabilecektir. 

Sigortacılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi doğrultusunda ne tedbir 
alınırsa alınsın, sigorta şirketleri prim alacaklarının tahsil etme konusunda kararlı 
ve zorlayıcı olmadıklarında, kendilerinden beklenen işlevlerini gereğince yerine 
getiremeyeceklerdir. Bu nedenle, sigorta şirketlerinin prim tahsilatı konusunda 
“Cover After Cash” prensibini izlemeleri ve bu prensibin sigorta sektörüne 
yerleştirilmesi için gereken önlemleri almaları gerekmektedir. 

Bu konuda gerek vadelendirmede gerek primlerin intikalinde olsun 
üzerinde önemle durulması gereken husus, sigortacılığın usul ve esaslarının 
gözönünde tutulması ve özellikle prim alınmadıkça teminatın başlatılmamasının 
esas olduğu, vadelendirme halinde tanınacak sürelerin sigorta şirketlerinin nakit 
akışlarını sarsmayacak şekilde tesbiti ve primlerin sigorta şirketlerine vadesinde 
ve muntazam olarak intikalinin sağlanmasıdır. 

3.2. ZORUNLU SİGORTALAR 

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 510 sayılı K.H.K. ile değişik 29. 
maddesi "Bakanlar Kurulu, Kamu yararı açısından kişilerce topluma zarar 
verebilecek her çeşit meslek ve faaliyetlere karşı teminat oluşturulması amacıyla 
gerekli gördüğü sigortaları zorunlu hale koyabilir" hükmünü taşımaktadır. Aynı 
maddede zorunlu sigortaların genel şartlarının, tarife ve talimatlarının ve 
aracılara ödenecek komisyonların belirlenmesinde Bakanlık yetkili kılınmıştır. 
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Kanunun bu hükümlerine gecikmeksizin, tedrici olarak işlerlik 
kazandırılması gerekmektedir. 

Ülkemizde sigortacılığın yeterince gelişmediği bir gerçektir. Bu durumun 
nedenleri eğitim noksanlığı ve sigorta bilincinin tabana indirilememiş olmasıdır. 
Tabanın sigorta ihtiyacını duyması ve bunun ekonomiye yansıması, bugünkü 
şartlarda çok zor bir olgu ve uzun süreli bir olaydır. Bu engelin aşılabilmesi için 
kısa sürede kişilerin bilinçlendirilebilmesi, sigorta hacminin geliştirilerek zorunlu 
sigorta uygulamalarının yaygınlaştırılması gereklidir. Nitekim, kanun koyucu da 
bu düşünceden hareketle ve aynı zamanda toplumu ve fertleri belli bir himayeye 
sahip kılarak, kamu vicdanını kısmen tatmin yolu sağlayabilmek için yukarıdaki 
hükmü getirmiştir. 

Bilindiği gibi, zorunlu trafik mali sorumluluk sigortalarında esas olan fikir, 
motorlu araçların kullanılması nedeni ile hayati ve mali tehlikeye maruz bırakılan 
üçüncü kişilerin güvence altına alınmasıdır. Aynı şekilde nitelikler itibariyle 
üçüncü kişileri, tüketici ve hizmete muhatap olanları zarara maruz bırakan 
faaliyet ve mesleklerin zorunlu sigortaya konu teşkil ettirilmesi gerekir. Bugün 
için Türkiye'de uygulanan zorunlu sigorta sayısı 3'tür. 

Halen İngiltere'de ve Batı Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde değişik 
nitelikteki düzenlemelerle (kanun, yönetmelik, mahalli idare ve meslek teşekkülü 
kararları) bilhassa üçüncü şahıs ve mamül mal sorumluluğu konularında zorunlu 
sigorta uygulaması çok yaygındır. Bugün bu ülkelerde bir tıp doktorunun, 
hastalarına verebileceği zararları sigorta poliçesi ile teminat altına almadan, 
mesleğe başlaması mümkün değildir. 

7397 sayılı Kanun'un zorunlu sigortalara ilişkin hükümlerine sağlıklı bir 
şekilde işlerlik kazandırılması bakımından ilk aşamada, üçüncü kişilere büyük 
zarar verme potansiyeline sahip bilumum cerrah ve tabipler, hastane, dispanser, 
klinik, doğumevi, kimya ve tahlil laboratuarları, deterjan ve kozmetik sanayi 
imalatçıları, inşaat ve bilumum taahhüt firmaları, gıda maddeleri imalatçıları, otel, 
motel, sinema, gazino ve benzeri işletmeler, zorunlu sigortaların kapsamı içine 
alınabilir. 

Zorunlu sigortaya konu olacak meslek ve faaliyetlerin dikkatle seçilmesi, 
limitlerinin gerçekçi ve tatminkar tutulması ve uygulamasının titizlikle takibi 
şarttır. Kısa sürede 100 milyarlarla ifade edilebilecek miktara ulaşması mümkün 
sigorta primlerinin, normal yollarla ekonomiye kaynak sağlayacağı açıktır. 

Sonuç olarak, zorunlu sigorta yolu ile, ülke sigortacılığının gelişmesi 
yanında, ekonomik, sosyal ve eğitim düzeyi gelişmemiş bireylerin ve tüketicinin 
korunması, haklı bir teminatın himayesi altına alınması ve aynı zamanda 
Hazine'nin devamlı ve zaman içinde daima büyüme kaydedebilecek bir fon 
kaynağına kavuşması mümkün görülmektedir. 
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3.3. HAYAT SİGORTALARI 

Bilindiği gibi, gelişmiş batı ülkelerinde sigorta sektörüne verilen önem, 
büyük fonları toplaması ve bunu genel ekonomiye intikal ettirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde günümüz ekonomi hayatında sigorta fonlarının 
bu açıdan taşıdığı değer ve ağırlık, bankacılıktan çok daha öndedir. Genellikle 
bankalarda toplanan mevduat kısa süreli ve azami bir yıllık olup bunun, uzun 
vadeli yatırımlara kanalize edilebilecek kısımları oldukça sınırlıdır. Buna karşılık 
sigorta fonlarının oluşuna mesnet teşkil eden hayat sigortaları, 20-30 yıl süreli 
olmaları ve tamamen aktüeryel hesaplamalara tabi olarak dalgalanmaların etkisi 
dışında kalmaları sebebiyle, hemen hemen tamamı itibariyle uzun vadeli 
yatırımlara kanalize edilebilmektedirler. Sigortayı murakabe makamı, istisnasız 
her yerde bu fonların yatırım yerlerini tesbit ve sınırlama konusunda tam yetkiye 
sahiptir. Hayat fonlarında toplanan tasarrufların, uzun vadeli yatırımlara 
sevkedilerek genel ekonomiye katkıda bulunabilir olması, birçok ülkede hayat 
sigortalarını teşvik edici yasal önlemleri beraberinde getirmiştir. Bu teşvik 
tedbirleri kapsamında, özel faiz oranlarına tabi tutulma, pazarlama örgütünün 
vergilendirme sorununun kaynakta tevkif yoluyla çözülmesi en başta belirtilmesi 
gereken tedbirlerdir. Hayat sigortalarının gelişmesi ve kendinden beklenen 
fonksiyonları yerine getirebilmesi ancak, vade (20-30 yıl) sonunda, poliçe 
lehdarına, enflasyonun eritemediği bir değerin ödenmesi ile mümkündür. 

Bu bakımdan, ülkemizde olduğu gibi devamlı ve zaman zaman da yüksek 
seyreden enflasyonun tahribatına maruz ekonomik bünyelerde, tüm teşvik 
tedbirlerinin ortaya konması gerekir. Bu sebeple bazı ülkelerde (İtalya, İsrail ve 
Pakistan örneği) olduğu gibi, münhasıran sigorta şirketlerinde toplanan hayat 
fonlarının yatırımına tahsis edilmek üzere, genel devlet tahvil ve borçlanmasının 
yüzde 3-5 üzerinde faiz haddine sahip, 5-10 sene gibi uzun vadeli özel tahviller 
çıkartılması çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye için mortalite 
tablosu hazırlanmalı ve uzayan insan ömrü paralelinde yeni ve çağdaş hayat 
tarife ve kombinasyonları geliştirilmelidir. 

Hayat branşının ayrılması konusunda A.T. kararlarının paralelinde 
hareket edilmesi ve kompozit şirketlerin iflası haline önce hayat sigortalarının 
tazminatlarının ödenmesinin teminat altına alınması sağlanmalıdır. 

3.4. YASAL DÜZENLEMELER 

Türk Ticaret Kanunu'nun günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme 
çalışmalarının yapıldığı günümüzde, Sigorta Hukukuna ilişkin hükümlerin de 
günün ihtiyaçlarına göre yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır. 

Bu çerçevede üzerinde önemle durulması ve düzenlenmesi gerekli bir 
diğer konu da eksikliği duyulan Sigorta Mukavele Kanunu'dur. Sigorta akdinin 
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dayanağı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan Sigorta Hukukuna ilişkin hükümler 
yanında bu akde işlerlik kazandıracak diğer bazı maddelere ihtiyaç vardır. 

Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu'nun bu yoldaki genel hükümleri hususi 
bir nitelik taşıyan sigorta akdinin tanzimi, işleyişi ve sonuçlandırılması için yeterli 
olmamakta bu alandaki boşlukların genel şartlarla düzenlenmesi yoluna 
gidilmektedir. 

Bu şartlara ilişkin temel hükümlerin özel bir kanunla saptanması gereği 
açıktır. Sigortacılığın gelişmiş olduğu tüm ülkelerdeki uygulama bu yoldadır. Bu 
nedenle değiştirilmesi düşünülen Sigorta Murakabe Kanunu yanında Sigorta 
Mukavele Kanunu'nun da hazırlanıp yürürlüğe konulmasında yarar 
görülmektedir. 

Sigortanın sadece bir ticari işlevi olmayıp sosyal içeriği de olduğu 
gözönünde bulundurularak sigorta murakabe sistemi fonksiyonları açısından 
güçlendirilmeli ve tarafların menfaatlerini koruyacak mali bünye denetimine 
ağırlık veren bir murakabe sistemi geliştirilmelidir. 

Diğer taraftan yasal formaliteler nedeniyle adalet mekanizmasının geç 
işlemesi, kararların en azından 2-3 senede neticeye bağlanması sigortacı ve 
sigortalı açısından ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle adli 
formalitelerin en aza indirilmesi ve kararların hızlı bir şekilde alınabilmesi için 
yeni düzenlemeler getirilmeli, örneğin büyük kentlerde sigortacılık konusunda 
çalışacak "Özel İhtisas Mahkemeleri" kurulmalıdır. 

3.5. SİGORTA EĞİTİMİ 

Toplumun sigortanın işlevlerine ve fertlerin emniyet ve güvenliği için 
gereğine inanmaları ve onu bir ihtiyaç olarak görmeleri bir eğitim ve bilinçlenme 
işidir. Bu eğitimin ilk öğrenimden itibaren, her kademede yeni yetişen nesle 
verilmesi için okul kitaplarında sigorta ihtiyacı ve faydalarına ilişkin bilgilere yer 
verilmesi gerekir. Uzun vadede ihmal edilmemesi gerekli bu tedbirler dışında, 
kısa sürede kitle iletişim araçları kanalı ile sigortacılığın tanıtılmasına yönelik 
geniş kitlelere hitap eden tanıtım programları gerçekleştirilmelidir. 

3.6. YARDIMCI HİZMETLER 

Sigorta hizmetinin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında acentelere, 
prodüktörlere, brokerlere, hasar eksperlerine ve aktüerlere önemli görevler 
düşmektedir. Gerçek sigorta ihtiyacının belirlenmesinde, bu ihtiyaca uygun yeni 
ürünler geliştirilmesinde, karşılıklı hak ve sorumlulukların açıklanmasında, hasar 
ödeme prosedürünün anlatılmasında ve bu prosedürün kısaltılmasında yardımcı 
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hizmetlere ve bu hizmetlerde çalışanların nicelik ve nitelik açısından 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yardımcı hizmetlerde çalışanların bilgi ve 
beceri düzeyini geliştirici örgün ve yaygın eğitim olanakları arttırılmalıdır. 

Sigorta eksperlerinin ve aracılarının daha disiplinli, güvenceli ve etkili bir 
statüye sahip olmalarını sağlamak ve gerekli denetim mekanizmasını oluşturmak 
üzere örgütlenmeleri desteklenmelidir. 

Ekspertiz ücretlerinin belirlenmesinde ve ödenmesinde objektif ve adaletli 
kriterler geliştirilmeli ve böylece keyfilikler önlenmelidir. 

Hayat sigortalarında geliştirilmesinde aktüerlerin önemi ve sayılarının 
azlığı dikkate alınarak bu konuda eğitim veren kaynakların geliştirilmesi ve hayat 
branşı yanı sıra elementer branşlarda da aktüer istihdamının arttırılması 
desteklenmelidir. 

3.7. VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

Sigorta işlemleri konusunda vergi kanunlarında yer alan bazı hükümlerin 
değiştirilmesi sigorta sektörünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından 
zorunlu görülmektedir. 

A. Hayat Sigortalarına İlişkin Vergiler 

1. Satış Elemanları Gelirlerinin Vergilendirilmesi : Satış elemanları 
gelirlerinin vergilendirilmesi konusu, sigorta şirketlerinin senelerden beri 
üzerinde durdukları bir sorun olmuş ve gerek sigorta şirketlerinde, gerek 
şirketlerin acentelerinde çalışan satış elemanlarının vergi durumlarının açıklığa 
kavuşmamış olması, sigorta prim üretimini engelleyen ve aynı zamanda vergi 
kaybına neden olan bir husus olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu sorunu çözmek üzere Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 18-b fıkrası 
"Gelirler ve Kurumlar vergisi Mükelleflerinin  gibi malları ile sigorta 
poliçelerini bir işyeri açmaksızın münhasıran geçici olarak bunlar adına 
pazarlayanların bu faaliyetlerinden prim, komisyon ve benzeri adlar altında elde 
ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır" şeklinde değiştirilmelidir. Bu 
değişikliğin yapılması halinde sigorta üretiminin gelişmesine ve dolayısıyla vergi 
gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır. 

2. Sigorta Şirketlerinin Sigortalılarına Yapılacak Avlık veva Toptan 
Ödemelerin Gelir Vergisine Tabi Tutulmaması : Şahıs sigortası primleri ile 
sigortalılara yapılacak aylık ve toptan ödemelerin gelir vergisine tabi 
tutulmaması gerekmektedir. 
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Hayat sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için sigorta 
şirketleri tarafından ödenen emekli aylıkları, ikramiyeleri, iade olunan mevduat 
ve toptan ödenen tazminatlar ücret olarak nitelendirilmemelidir Bunun aksine 
yapılacak bir uygulama hayat sigortalarının gelişmesini önleyici niteliktedir. 

Hayat sigortaları ülkemizde yeni gelişmeye başlamıştır. Kişilerin mevcut 
sosyal güvenlik kurumlarının durumunu gözönünde bulundurarak, öze! sigorta 
yaptırmaları konusundaki ihtiyaçları vergilendirme yoluyla engellenmemelidir. 

Hayat sigortalarında sigortalıdan tahsil edilen primler risk primi ve tasarruf 
primi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Hayat sigortacılığının makro ve mikro 
ekonomik yararları göz önünde tutularak sigorta tazminatları içinde ayırım 
yapılmaksızın, tasarruf primi karşılığında yapılan ödemelerin de vergiye tabi 
tutulmaması gerekmektedir. Gelir vergisinin kişinin gerçek ve safi gelirinden 
alındığı geri verilen primin ise bir gelir olmadığı ve bu nedenle vergiye matrah 
teşkil edemeyeceği unutulmamalıdır. 

3. Hayat Sigortalarında Teminat Gelirlerinin Riyazi ihtiyatlara Ayrılan 
Kısmının Vergi Stopajı Dışında Tutulması : Bilindiği gibi, hayat sigortalarının 
önemli bir özelliği de, vefat tazminatı yanısıra emeklilikte sigortalılara toplu ya da 
aylık ödeme şeklinde verilmesi olanağını sağlamasıdır. Vatandaşların küçük 
tasarrufları sigorta şirketleri tarafından yatırıma sevk edilerek, elde edilen gelirin 
büyük bir bölümü (ülkemizde genel olarak yüzde 95'i) kar payı olarak 
sigortalıların tasarruf hesaplarında biriktirilmektedir. Böylece, sigortalının ödediği 
prim taksitleri ve biriken kar payları, sigorta sözleşmesi sonucunda sigortalılara 
toplu olarak ya da onun belirleyeceği şekilde aylık olarak ödenir. Sigortalı bu 
süre içinde ölür ise bu birikimler ölüm tazminatı ile birlikte sigortalının belirttiği 
menfaattarlara (genellikle kanuni varislere) verilir. 

Devlet, Hayat Sigortalarını bu özelliği nedeniyle çeşitli şekillerde 
desteklemektedir. Bu desteğin en belirgin örneği, Hayat Sigortası primlerinin 
vergi matrahından düşülmesi ve dolayısı ile sigortalının cebinden daha az prim 
çıkmasıdır. Bu nedenle, alternatif yatırım araçları (Döviz, barıka faizi vs.) ile 
karşılaştırıldığında, primler vergi matrahından düşüldüğü için Birikimli Hayat 
Sigortalan tercih edilmektedir. 

Diğer çok önemli destek ise Hayat Sigortalarında elde edilen gelirin 
vergiden muaf olmasıdır. 

Ülkemizde Hayat Sigortaları fonları genellikle Hazine Bonosu, Devlet 
Tahvili gibi alanlara yatırılmaktadır. Bu tür yatırımlardan elde edilen gelir yüzde 
10 ya da yüzde 15 oranında (kısa vadeli olanlar için) gelir vergisi stopajına tabi 
tutulmaktadır. 
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Ülkemizde yıllardan beri sözü edilen gelir vergisi stopajı tartışması 
sürerken, şimdi de Asgari Kurumlar Vergisi adı altında çıkan Kurumlar Vergisi 
Yasasının mükerrer 25. maddesi hükmü, tam açık olmamakla birlikte kesintinin 
yüzde 23'lere kadar yükselmesine neden olacaktır. Bu, kazanç ya da gelir kurum 
kazancı olmayıp tamamen sigortalılara ödenen kar payı geliridir. Bu nedenle bu 
kazançtan Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Stopajı alınmamalıdır. Vatandaş 
olarak kişiler Devlet Tahvili ya da Hazine Bonosu satın aldığında hiçbir vergi 
ödemezken, Hayat Sigortası alanın yüzde 23'e kadar vergi ödemek zorunda 
kalması ayrıca bir haksızlık olmaktadır. Bu nedenle G.V.K. madde 94/A fıkrasına 
şu fıkranın eklenmesi zorunlu görülmektedir; "Hayat sigorta şirketlerinde teminat 
gelirlerinin riyazi ihtiyaçlara ayrılan bölümünden bu madde uyarınca tevkifat 
yapılmaz". 

4. İşverenlerin Ödedikleri Can Sigortaları Primlerinin Ticari Kazançtan 
Gider Olarak İndirilebilmesinin Açıklığa Kavuşturulması İşverenlerin 
personelleri için sosyal güvenlik primlerine ek olarak ve destek amacı ile 
ödedikleri can sigortaları primlerinin ticari kazanç açısından gider yazılması 
uygulamada tereddütler yarattığından konuya açıklık getirilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle G.V.K.’nun 23. maddesine 16. bendin şu şekilde eklenmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir; "16. İşverence hizmet erbabı lehine yaptırılan 
hayat, kaza (ferdi kaza) ve hastalık grup sigortaları primleri" 

5. Havat Sigortası Tazminatlarından Veraset ve İntikal Vergisinin 
Kaldırılması: Öteden beri V.İ.V ile vergilendirilen toptan ödemeler (sigorta 
tazminatları) vergilendirilmemelidir. Vergilendirmenin devamı halinde bu durum, 
gelişme eğiliminde bulunan sektörü ve makro düzeyde tasarruf eğilimini 
olumsuz etkileyeceğinden, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 4. 
maddesine şu şekilde bir (n) bendinin eklenmesi önerilmektedir; "Madde 4- (n) 
Hayat sigortaları tazminatları" 

B. Diğer Sigorta Konularına İlişkin Vergiler 

Sigorta sektörünün gelişmesi açısından vergi kanunlarında aşağıdaki 
değişikliklerin yapılması zorunlu görülmektedir. 

1- Deprem Hasar Karşılıklarına İstisna : Ülkemizin büyük bir kısmının 
depreme müsait bir konumda bulunması, bir deprem felaketine karşı daha 
hazırlıklı olmak gereğini ortaya çıkartırken, son Erzincan deprem felaketi 
deprem sigortalarının önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu nedenle 
7397 sayılı Kanun'un 25/b maddesinde; "Sigorta ve Reasürans Şirketleri yangın 
ve mühendislik sigorta branşlarında verilen deprem teminatının kendi saklama 
paylarında kalan cari rizikolar karşılığı düşüldükten sonraki net prim gelirler ile 
bu tutarların gelirlerini on beş yıl süre ile "Deprem Hasar Karşılığı" adı altında bir 
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karşılık hesabında tutmak zorundadırlar. Bu karşılıklar münhasıran deprem 
hasarlarının karşılanmasında kullanılır" hükmü getirilmiştir. 

Karşılık hesabında toplanacak olan fonun 15 yıllık süre ile Kurumlar 
Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden arındırılması hem 
muhtemel bir deprem felaketi zararının karşılanmasında etkili olacak hem 
fonların yatırıldığı sektörlerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bunun için 
Kurumlar Vergisi ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin ilgili maddelerinde 
şu değişikliklerin yapılması gerekmektedir: 

a) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesindeki "İndirilecek Giderler" 
arasında "Deprem Hasar Karşılıklarının" ithal edilmesi aynı maddeye deprem 
hasar karşılığının, 15. yıl sonunda kar'a nakledilmesi hükmünün getirilmesi 
sorunu çözecektir. 

b) Deprem hasar karşılığına isabet eden prim tahsilatının Banka ve 
Sigorta Muamele Vergisinden arındırılması ve bunun için 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanunu'nun 29. maddesine bir "istisna" hükmünün eklenmesi yerinde 
olacaktır. 

Bu nedenlerle Deprem Hasar Karşılıklarına isabet eden pirim tahsilatının 
BSMV'den istisnası için 13.7.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 29. maddesinin sonuna "deprem hasar karşılığına isabet eden prim 
tahsilatına ait paralar" şeklinde (p) fıkrası eklenmiştir." hükmü konulmalıdır. 

Konu ile ilgili olarak 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 14. maddesinin 4 numaralı bendin 1. paragrafının sonuna “deprem 
hasar karşılıkları" ibaresinin ve aynı bendinin sonuna (d) altı bendine "deprem 
hasar karşılıklarının 15. yıl sonunda kar'a nakledilmesi...." hükmü eklenmelidir. 

2. Hastalık Sigortasının BSMV İstisnası : 6802 sayılı kanunun 29. 
maddesine göre Hayat Sigortası primleri Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisinden muaf bulunmakta, fakat hastalık sigortaları bu istisnadan 
yararlanmamaktadır. Uygulamada bu durum, vergi istisnası bakımından 
karşılıklara ve haksız rekabete yol açmaktadır. Bunun düzeltilmesi için 
13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29. maddesinin (i) 
fıkrasına "Hastalık Sigortalan" ibaresi eklenmesi gerekecektir. 

3. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Matrahına Belediye Yangın Sigorta 
Muamele Vergisinin Dahil Edilmemesi : Bilindiği üzere, Yangın Sigorta Muamele 
Vergisi Belediyelere verilmek üzere, prim üzerinden hesaplanıp, müşteriden 
tahsil edilmektedir. Şirket lehine tahsil edilmeyen bu meblağ, 6802 sayıiı Gider 
Vergileri Kanununun 31. maddesinin 3. paragrafına (Bu Kanunla alınan Banka 
ve Sigorta Muamele Vergisinden) ibaresinden sonra gelmek üzere "... ile 
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Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan Yangın Sigorta Muamele Vergisi 
ibaresi eklenmelidir. 

4.SiQorta Şirketlerinin Fatura Kesme Zorunluluğunda Olmamaları: 

Uygulamada Bankalar ve Sigorta Şirketleri tahsil ettikleri kredi faizleri ve primler 
için, fatura yerine makbuz kullanmakta, şirketler de bu belgeleri gider belgeleri 
olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca sigorta işlemleri KDVden müstesna 
bulunduğundan ve Türk Ticaret Kanununa göre aynı bilgileri ihtiva eden poliçe 
düzenlediklerinden, ayrı bir fatura tanzimine gerek bulunmamaktadır. 
Uygulamaya açıklık getirmek ve sigorta şirketleri ile vergi mercileri arasında bu 
konuda doğan uyuşmazlıkları gidermek üzere 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 232. maddesinin sonuna şu paragraf eklenmelidir: "Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve 
prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinde fatura kullanılması 
mecburi değildir. Bunların düzenleyeceği belgeler hakkında bu kanunun 
mükerrer 257. maddesi hükmü uygulanır." 

5. Devlet Tahvili. Hazine Bonosu ve Gelir Ortaklığı Senetlerinin Gider 
Vergisinden istisnası : Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29. 
maddesinin (c) bendinde sözü edilen menkul kıymetlerin vergi istisnası bütçe 
kanunlarına her yıl konulan bir hükümle sağlanabilmektedir. Zira, 1.1.1986 
tarihinden beri, bu menkul kıymetler özel kanunlara göre değil bütçe kanunlarına 
göre ihraç edilmektedir. İstisna hükmünün bütçe kanunu ile değil, kendi kanunu 
ile yer almasını teminen 13.7.1957 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 29. maddesinin (c) bendi şu şekilde değiştirilmelidir : "c- Devlet 
Tahvili Hazine Bonosu faizleri ile gelir ortaklığı senetlerine ödenen kar payları ve 
bu menkul kıymetlerin satışından elde edilen paralar." 

6- Teklifnamelerin Damaa Vergisinden İstisnası : Sigortacılığın yayılması 
ve dolayısı ile bu yolla fon birikiminden sağlanacak gelir ve aidat, 
teklifnamelerden alınacak damga vergisi gelirini karşılayacaktır. Ayrıca, 
teklifnamelerin vergilendirilmesi halinde, gerçekleşmeyen ve iptal edilen 
işlemlerden haksız olarak vergi alınmış olmaktadır. Bu nedenle, bu konuda 
istisna hükmünün getirilmesi ve Damga Vergisi Kanununun 9. maddesine ekli (2) 
sayılı tablonun IV -Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar Bölümünün 5. bendine 
"Sigorta Poliçeleri ve Sigorta Teklifnameleri" ibaresinin eklenmesi uygun 
olacaktır. 
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