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Değerli Dostlarım
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği olarak tam 20 yıl önce
bir yola çıktık... Bu yolda hep
daha iyi olma, kaliteli hizmet ve
ürün sunma, sektörü geliştirme,
iş ortaklarımıza en doğru, en
verimli çözümleri üretme hedefi
ile ilerledik. 

Türkiye'nin yüzde 100 yerli
sermayeli en büyük sigorta
brokeri olarak 2019 yılında
kutlamaya hazırlandığımız 20’nci
yılımız güzel bir haberle de
taçlandı. 

NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, dünyada 300 bine
yakın sigorta brokerinin sadece
293’ünün sahip olduğu Lloyd’s
Lisansı’nı Türkiye’den alan öncü
şirket oldu. 300 senelik geçmişi
ile dünya en eski sigorta piyasası
Lloyd’s’un lisanslı brokeri
olmaktan büyük gurur
duyuyoruz. Bu lisansı almak hiç
kolay olmadı... Teknikten, finansa
tüm ekibimizin tam 2.5 yıllık bir
hazırlık sürecinin, emeğinin
karşılığı... 

Üyelerini çok dikkatli seçen,
her konuda ince eleyip sık
dokuyan, ağır kabul kurallarına
sahip olan Lloyd’s’un lisanslı
brokeri olmak için büyük emek
sarf eden NART ekibine
teşekkürü bir borç biliyorum. 

33,5 milyar paund prim hacmi
olan dünyanın en eski sigorta
pazarı olan Lloyd’s’un lisanslı
brokeri olmanın sektör ve
şirketimiz için hayırlı olmasını
diliyorum... Küresel
yolcuğumuzda bize önemli bir
ivme katacağına inandığımız bu
yetkinlik sayesinde Türkiye’de ve
dünyanın farklı pazarlarında
perakende brokerliğinin yanı sıra

reasürans faaliyetlerimizi
zenginleştirmeyi ve
müşterilerimize farklı çözüm
yolları sunmayı hedefliyoruz. 

Bu lisans müşterilerimize daha
yaratıcı  ürünleri sunmamızı
sağlayacak. Dünya
ekonomisindeki ve tüm
sektörlerdeki gelişmeler de bunu
gerektiriyor. 

Dünyanın en büyük sigorta
piyasasına iş yapma hakkına
sahip olan bir şirket olarak
özellikle dijital dünyaya yönelik
olarak önemli atılımların
arifesinde olduğumuzun altını
çizmek isterim. 

Dünya mobil hale gelmeye
başladı. Teknolojik gelişim iş
yapış şekillerine, sektörlere
kısacası ekonomiye yeni bir
boyut getiriyor. Bulut
teknolojileri, otomasyon
teknolojileri hayatımızda önemli
bir yer tutmaya başladı. Tüm
teknolojik gelişmeler üretimde
verimliliğin yanı sıra beraberinde
yeni tanımlanan riskleri de
beraberinde getiriyor. 

Bunlardan biri de siber riskler...
Siber dünyada en çok korkulan
riskler arasında ilk sıralarda yerini
aldı. NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği olarak tüm gelişmeleri
yakından takip ederek
müşterilerimize bu konuda özel
çözümler sunmak için
çalışıyoruz.

NART’ın Lloyd’s serüvenini,
sektördeki gelişmeleri ve
değişimleri, dijitalleşen dünyanın
getirdiği riskleri ve çözümleri,
tüm bu gelişmeler ışığında
sektörü buluşturan forumlara
ilişkin haberleri Risk & Life’ın yeni
sayısında masaya yatırdık. 
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RİSK&LİFE

Risk yönetimi ve sigorta sektöründe yapılan 
en önemli uluslararası organizasyonlardan biri

olan NART Risk Management Forum’un 13’üncüsü
12 ülkeden 300 katılımcı ile gerçekleşti. 

Forumda "İlaç ve Kimya Sektörü Risklerinin
Yönetimi" tartışıldı. 

NART’TAN HABER

iLAÇ VE KiMYADA 
RiSK YÖNETiMiNiN

ÖNEMi ARTIYOR
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Türkiye’nin lider brokerlik 
şirketi NART Sigorta ve Reasürans

Brokerliği  tarafından bu yıl 13’üncüsü
düzenlenen NART Risk Management

Forum’da, ilaç ve kimya
sektörlerindeki risklerin yönetimi

masaya yatırıldı. 10 Eylül 2018
tarihinde Hilton Istanbul Bosphorus

Otel’de gerçekleşen foruma 12
ülkeden 300 katılımcı katıldı.

Forumda gerçekleşen panel ve
seminerlerde yerel ve global dünyada

ilaç ve kimya sektörü yatırımlarının
artmasına bağlı olarak risklerden
korunma, riskleri azaltma ve risk
yönetimi konusunun öneminin

katlanarak arttığına dikkat çekildi.
Uzmanlar, girişim, sınai, hizmet

dünyasının oyuncularına sigorta
sektörünün değişen pazar koşullarına

nasıl uyum sağlamaları 
gerektiğini aktardı. 
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“İlaç ve Kimya Sektörü Risklerinin
Yönetimi” konusunun tartışıldığı
NART Risk Management Forum’a,
İlaç Endüstrisi İşverenler
Sendikası (İEİS), Araştırmacı İlaç
Firmaları Derneği (AİFD), Türkiye
İlaç Sanayi Derneği (TİSD), İlaç
Eczacılık Sağlık Bilim ve
Teknolojileri Vakfı (İVEK), Eczacılık
ve İlaç Derneği (EİD), Türkiye
Kimya , Petrol, Lastik ve Plastik
Sanayii İşverenleri Sendikası
(KİPLAS), Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği (TKSD),  Ecza
Depocuları Derneği (EDD), T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C.
Sağlık Bakanlığı, Alman -Türk
Sanayi ve Ticaret Odası (AHK),
Türk-Fransız Ticaret Derneği,
Türkiye Sanayici ve İşadamları
Derneği (TUSİAD), İstanbul Sanayi
Odası (ISO), Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği (TSB),
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB),
Türkiye Genç İşadamları Derneği
(TUGİAD), Genç Yönetici ve İş
Adamları Derneği (GYİAD),  Risk
Yönetim Şirketleri ve Sigorta
Sektörü’ nün Temsilcileri, bu
sektörlere hizmet veren tüm
kuruluşlar katılım gösterdi. 

İlaç ve kimya sektörünün
Türkiye’nin gelişmesinde büyük

bir rol oynayacağına dikkat çeken
NART Sigorta ve Reasürans

Brokerliği Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Nart, dünyada 1.1
trilyon dolarlık iş hacmi olan ilaç

sektöründe Türkiye'nin 16'ncı
sırada olduğunu kaydetti.

Kimyada ise dünyada 4 trilyon
dolarlık iş hacminin olduğunu
bilgisini veren NART, "İlaçta en
büyük iş hacmine sahip ülkeler
ABD, Çin ve Japonya. Kimyada

ise bu sıralama Çin, ABD,
Almanya şeklinde. 10 yıl önce

ABD bu tabloda birinciydi. Bu iki
sektörde de cari açık veriyoruz.

Buradaki gelişme Türkiye'nin
gelişmesinde de büyük rol oynar"

açıklamasını yaptı. Tüketiciyi
yoğun şekilde doğrudan

etkileyen ve gelişime açık olan
her iki sektörde üretim ve

pazarlama alanlarının daha da
karmaşıklaştığını vurgulayan Nart,

bunun da koordinasyon riski
yönetimini önemli hale 
getirdiğine dikkat çekti.

Levent Nart: 
İlaç ve kimya sektörü

hızla büyüyor

Foruma 
kimler katıldı?

DENİSE NART

LEVENT NART
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Pek çok sivil toplum örgütünün ve
risk yönetim şirketlerinin de
desteklediği toplantının açılış
konuşmacıları arasında Türkiye
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik
Şirketleri Birliği (TSB) Başkanı Can
Akın Çağlar ve Türk Fransız Ticaret
Derneği Başkanı Zeynep Necipoğlu
da yer aldı. Sigortacılık sektörünün
2017 yılında 130 milyar TL’lik fon
yarattığını; 2017 yılsonu itibariyle de
46 milyar TL’lik prim üretimi
karşılığında 28 milyar TL’lik hasar
ödemesi gerçekleştirdiğini dile
getiren TSB Başkanı Çağlar, diğer
taraftan sektörün GSYH’nin 35 katı
oranında teminat verdiğini, bu
yönüyle ülke ve bireylerin varlıklarına
koruma sağladığını vurguladı. Çağlar,
sigorta sektörünün gelişmiş ülkelerle
karşılaştırıldığında, gerek penetrasyon

gerekse kişi başı prim üretimi
açısından Türk sigorta sektörünün kat
etmesi gereken çok yol olduğunu, bu
kapsamda prim üretiminin trafik ve
kasko ağırlıklı olduğu sektörün
önümüzdeki dönemlerde siber risk
sigortası, alacak sigortası gibi
yenilikçi ürünlerle desteklenmesinin
ve yurtdışı uygulamaların Türkiye’ye
taşınmasının sektör açısından faydalı
olacağını ifade etti. Türk Fransız
Ticaret Derneği Başkanı Zeynep
Necipoğlu, Fransız yatırımlarının
yüzde 20'sinin ilaç ve kimya
sektörlerinde olduğunu anlattı.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve
Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanı Can
Akın Çağlar ise sigortacılık
sektörünün 130 milyar liralık tasarruf
ürettiğini vurgulayarak, bu sektörün
hızlı gelişmesi gerektiğini dile getirdi.

Kat etmemiz gereken daha çok yol var

CAN AKIN ÇAĞLAR

ZEYNEP NECİPOĞLU

NART Sigorta ve
Reasürans
Brokerliği Yönetim
Kurulu Başkanı
Levent Nart, Doğu
Avrupa, Orta Asya,
Ortadoğu ve
Balkanlarda, Türk
ve yabancı
kuruluşların karlılık
hedeflerini tehdit
eden risklerin
yönetilmesinde
müşterilerine
yardımcı olan
bölgesel bir 
güç olmayı
hedeflediklerini
açıkladı. 
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Risklerin teşhisi ve
sebepleri irdelendi

İki panel şeklinde düzenlenen
forumun ilk panelinde Türkiye İlaç

Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Celayir,
Allianz Global Corporate Yönetim

Kurulu Üyesi ve Orta, Doğu Avrupa
Bölge CEO’su Andreas Berger, Abdi

İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. AŞ CEO’su
Süha Taşpolatoğlu, Abbvie Türkiye

Genel Müdürü Mete Hüsemoğlu ve
Alliance Health Care CEO’su Selim

Taşo konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde, risklerin teşhisi ve sebepleri

irdelendi. İkinci panelde ise AXA
Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Kiplas

Yönetim Kurulu Başkanı Feridun
Uzunyol, Türkiye Kimya Sanayicileri

Derneği Başkanı Haluk Erceber,
Munich RE Türkiye Müdürü Jürgen

Bruckner, Emerjin Risk CEO’su Jamie
Bouloux konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde risklerin nasıl bertaraf
edileceği, sigortalanabileceği 

konuları tartışılarak çözüm 
önerileri sunuldu. 





RÖPORTAJ

Axa Sigorta, 
hayatı kolaylaştıran ve
hızlı çözüm üreten bir
şirket olma yolunda
atağa geçti. ‘Ödeyenden
Çözüm Ortağına’ sloganı
ile büyük bir değişimin
düğmesine basan Axa
Sigorta, yeni
uygulamalar, inovatif
ürün, çözüm ve
işbirlikleri ile fark
yaratmayı hedefliyor. 
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xa Sigorta, 
“hasar ödeyen
şirketten,
çözüm ortağı

şirkete” dönüşümü için
düğmeye bastı. Değişimin
başında Axa Sigorta’nın
son üç yıllık dönüşümünde
önemli rol oynayan ve
2018 yılının Nisan ayında
CEO olarak atanan Yavuz
Ölken var. Axa Sigorta’nın
‘ödeyenden, çözüm ortağı
şirket’e dönüşümü için her
birimde yoğun bir mesai
harcadıklarını belirten
Ölken, “Aldığımız geri
bildirimlere göre,
sigortalılar da bu
dönüşümden oldukça
memnun. 

A

İNOVATiF
ÜRÜNLERLE

SEKTÖRDE 
FARK
YARATACAĞIZ

RİSK&LİFE



Tabii ki hasar ödeme anlamında da
hizmetlerimizi çok daha iyi
seviyelere getirdiğimizi görüyoruz.
Ödeyenden çözüm ortağı
dönüşümünü gerçekleştirebilmek
adına tüm mevcut kanalların
dışında  ‘İcra Kurulu’ bile
müşterilerin taleplerini  dinliyor.
Gelen bu taleplerden yeni hizmet,
ürün ve süreç haritaları  çıkarmaya
başladık” açıklamasını yapıyor. 

Çözüm ortaklığı kavramının
sadece müşterileri için değil aynı
zamanda dağıtım kanallarını ve
çalışanları da yakından
ilgilendirdiğini kaydeden Ölken, bu
süreçte en büyük kaldıraçlarının
teknoloji olduğuna dikkat çekiyor.
Ölken, şöyle devam ediyor:
“Teknolojik dönüşüme çok önem
veriyoruz; Endüstri 4.0 ve Endüstri
4.0’le uyumlu sigortacılık olan
Sigorta 4.0 kavramının  altını
çiziyoruz. Sektörde de büyük ilgi
gören ve fark yaratan telematikli
kasko, parametrik sigorta vb.
ürünler bu konuda büyük önem
taşıyor. Yeni mobil
aplikasyonumuz Axa Fit önemli bir
dijital platform olarak
müşterilerimizin yaşamına değer
katmayı hedefliyor. Bunun yanı
sıra hasar çalışmalarımızda yapay
zeka ön planda... Yeni uygulamalar
ve inovatif ürün, çözüm ve
işbirliklerimiz ile fark yaratacağız.” 

Karlı büyümeye odaklandık
Sürdürülebilir ve karlı

büyümeye odaklandıklarını
anlatan Axa Sigorta CEO’su Yavuz
Ölken,  “Amacımız, değerlerimiz,
vizyonumuz  ile güçlü ve
rekabetçi bir büyümeye
odaklandık.  Tabii bütün bunları
gerçekleştirirken insana,
çalışanlara çok önem veriyoruz.
Yetkinliklerini ve geleceklerini
kurgulayabilmek için grubun
birçok imkanını kullandırıyoruz.
Mutlu çalışanın mutlu acente,
mutlu dağıtım kanalı, mutlu
müşteri getireceğine inanıyoruz”
diyor. 2018 yılının ilk yarısında Axa
Sigorta’nın sektör ortalamasında
bir büyümeye imza attığını belirten
Ölken, özellikle ticari ve kurumsal
sigortalar ile tamamlayıcı sağlık

alanında beklentilerin üzerine
çıktıklarını açıklıyor. Ölken,
yılsonunda %15-16 bandında
büyüme öngörüsünde bulunuyor. 

Kur artışı sektörü etkiledi 
Ölken, dolar kurundaki artış ve

finansal piyasalardaki dalgalanmanın
sigorta sektörünü de etkilediğini
kaydediyor. Kurdaki artışın, sektörün
hasar maliyetini direkt olarak
etkilediğini, oto branşında hasar
maliyetlerinin yüzde 35-40 oranında
artış gösterdiğini belirten Ölken,
şöyle devam ediyor: “Maliyetlerdeki
artışın, sektörde kârlılığı da ciddi
olarak tehdit ettiği de ortada. Tüm
branşlarda yaşanacak maliyet artışı
göz ardı edilmemeli. 1 yıl önce
satılan poliçelerden elde edilen
primler yetersiz, bu nedenle
fiyatlama politikası da değişmeli. Bu
değiştirilmediği zaman sigorta
şirketlerinin beklenen teknik ve
bilanço kârlılıklarında ciddi sıkıntılar
yaşanacağını öngörüyorum. Sigorta
şirketlerinin günlük ve kısa vadeli
stratejiler yerine uzun vadeli, ileriyi
daha iyi tahminleyen stratejiler
geliştirmesi gerekiyor.” 

Yavuz Ölken, Axa Grubu
için Türkiye’nin önemli bir
yatırım noktası olduğunu
açıklıyor. Axa Sigorta’nın,
Axa Grubu Uluslararası ve
Yeni Pazarlar bölgesinde
33 ülke ile birlikte yer
aldığını, 2017 yılında bu
bölgenin toplam
cirosunun % 15’ini toplam
gelirin ise % 23’ünü
gerçekleştirdiğini
belirtiyor.

Türkiye, Axa Grubu
için çok önemli
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Axa Sigorta CEO’su Yavuz
Ölken, 2018 yılının ilk yarısının

kasko oldukça rekabetçi 
geçtiğini bu nedenlede

sektörde büyümenin sınırlı
kaldığını kaydediyor. 



ART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş., 19.
Danışmanlar Kurulu
Toplantısı’nı İstanbul Ritz

Carlton Oteli’nde gerçekleştirdi. TEB
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz
Canevi'nin başkanlığını yaptığı kurul,
iş dünyasının önemli isimlerinin
katılımı ile "Canlanan ama hala
kırılgan Türkiye ve Dünya
ekonomisinin geleceği-Türkiye ve
Dünya; dijitalleşme, Siber Güvenlik,
Kripto paralar" adlı paneli
gerçekleştirdi. Oturumun başkanlığını
Türkiye Data Monitor Kurucu Ortağı
Murat Üçer’in yaptığı toplantıda,
panelistler arasında Mercek Tech.
Kurucu Ortağı Ahmet Usta, Adeo
Kurucu Ortağı Halil Öztürkçi yer aldı.

NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Nart açılış konuşmasında
sigorta sektörünü ve sigortalıları
tehdit eden riskler, sektörün
gelişimine ve büyüme öngörülerine
ilişkin açıklamalarda bulundu. Her
yıl dünyada önemli şirketlerin
patronlarına “En çok korktuğunuz
risk nedir?” sorusunun sorulduğunu
belirten NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Nart, siber risklerin sıçrama
yaparak dünyada en çok korkulan
riskler arasında üçüncü sıraya
yerleştiğini açıkladı. Nart, “İş
durması, doğal afetler ve siber
riskler en korkulan risklerin ilk
üçünü teşkil ediyor” dedi. NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin
2017 senesinde pazara sürdüğü
yenilikçi ürünlerden de bahseden
Levent Nart, ürünlerle ilgili şu
bilgileri verdi: “Hava değişikliklerine
karşın hidroelektirk santralları,
turizm sektöründe gelir kayıplarını
sağlayan “parametrik sigortalar” ,
terör ve halk hareketleri sonucu
faaliyet gösterilen coğrafi alanın
cazibesinin azalmasından
kaynaklanan indirek ciro kaybını
teminat altına alan “loss of
attraction“ sigortası ile Jeotermal
projelerinde yeterli debi ve sıcaklığa
ulaşamama riski sonucunda yapılan
masrafların geri alınmasını sağlayan
“loss of attraction” gibi yatırımların
verimsiz çıkmasına karşın ürünler
geliştirdik.”

NART’TAN HABERLER
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Dünyada artan
dijitalleşme ve siber
riskler, NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği  
19. Danışmanlar 
Kurulu Toplantısı’nda 
masaya yatırıldı. 

N

Dünyada siber risk 
korkusu sıçrama yaptı 

Yenilikçi ürünlerle
sektörde fark yarattık

RİSK&LİFE



Reformlara ve
kırılganlıklarımıza 

odaklanmamız gerekiyor

Yeni bir dünya düzeni çok yakın
Siber saldırı sigortaları
riskleri azaltabilir

Oturumun başkanlığını yapan Türkiye Data
Monitor Kurucu Ortağı Murat Üçer, Türkiye’nin
2017’de yüzde 7 civarında büyüdüğünü ancak
büyümenin dış finansmana ve krediye bağımlı,

inşaat sektörünün tetiklediği bir büyüme
olduğunu ifade etti. Üçer, “Enflasyon artık çift

hanelerde, hedefin iki katı seviyelerde
dolanıyor, cari açığımız ise milli gelire oranla

yüzde 5,5 seviyesinde.  Bunlar küresel ölçekte
de yüksek rakamlar, yabancı yatırımcılar bu
göstergelere olumlu bakmıyor, oysa bizim

sürekli dış finansmanı, hatta mümkün oldukça
uzun vadeli yatırımı tekrar çeker hale gelmemiz

gerekiyor. Seçimler sonrasında sosyal ve siyasi
uzlaşı içinde, reform ve kırılganlıklarımıza

odaklanmak gerekiyor” açıklamasını yaptı. 

Konuşmasında insanlığın tarih
boyunca bilginin en ufak
parçacıklarını oluşturan veriyi farklı
araçlar ve yöntemler ile kayıt altına
aldığını söyleyen Mercek Tech.
Kurucu Ortağı Ahmet Usta, bu
sürecin en önemli sebepleri
arasında büyümekte olan
toplumların bilgiyi bir
şekilde biriktirmesi ve
toplumsal kuralların
belirlenmesi
olduğunu söyledi.
Bu kayıtların
oluşturulması ve
denetlenmesi için
insanların yapıları
üzerinde mutabık kaldıkları
organizasyonlar kurduklarını ve bu
organizasyonlara merkezi denetim
gücü verdiklerini söyledi. Usta, şöyle
devam etti: “2008 yılında kimliği
hâlâ gizliliğini koruyan Satoshi
Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer
Electronic Cash System” adında bir
makalesinde matematik ile
teknolojinin gücünü kullanarak artık

merkezi denetimlere ihtiyaç
duyulmadan güvenilir bir veri kayıt
sistemi kurmayı ve “elektronik para
Bitcoin” uygulaması ile teklif ettiğini
açıkladı. Nakamoto’nun her ne
kadar makalesinde Blockchain
kelimesini hiç kullanmasa da

önerdiği matematiksel ve
teknolojik uygulama veriyi

sıralı bloklar şeklinde kayıt
altına aldı. Bu yüzden
Blockchain olarak
isimlendirildi. Blockchain
teknolojisi günümüzde

daha çok kripto paralar ile
eşleştirildi. Ancak verinin

merkezi yapılar olmadan
kayıt altına alınması, bu

kayıtların şeffaflaşması, yapay zeka
gibi unsurların Blockchain üzerinde
sunulan “Akıllı Sözleşmeler” ile bir
araya gelmesi insanlığa yeni ufuklar
açtı. Bu ufukların bizleri
demokrasinin bile yeniden
tanımlandığı, bugün fikir olarak
ütopik, ancak teknik olarak mümkün
yeni bir dünyaya götürdü.”

Konuşmasında siber saldırılara
karşı kurumların veya şirketlerin
tek başlarına savunma
yapmalarının zorluklarından
bahseden Adeo Kurucu Ortağı
Halil Öztürkci, özellikle siber
güvenlik konusunda uzman
açığının olduğunu belirtti.
Öztürkçi, şöyle devam etti: “Bu
konu, dünyanın benimsediği,
yönetilen siber güvenlik
servislerinin kurum ve şirketlerin
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi
önemli bir başlık. Siber
saldırılara karşı alınabilecek
önlemlerden birisi de siber
saldırı sigortaları... Kurumların
ve şirketlerin olası bir siber
saldırı karşısında ya da
verilerinin çalınması durumunda
kendilerinin ve müşterilerinin
kayıplarını siber sigortalar
yardımıyla minimuma
indirilebilir.”
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ART Sigorta Reasürans
Brokerliği Bursa Bölge
Müdürlüğü, Türkiye
ekonomisinin lokomotif

illerinden Bursa’da fark yaratan
hizmetleri ile büyüyor. Sanayinin
hızla geliştiği Bursa’da NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin
bölgenin en önemli çözüm ortağı
olduğunu belirten Bölge Müdürü
Boran İşletme, “Bursa’nın ilk
brokerlerinden biri olmanın
getirdiği tecrübe ile yol alıyoruz.
Sigortacılık anlayışında broker
müessesesinin kurumsallığını
taşırken müşterilerimizle özel bir
acente yakınlığında ikili ilişkiler
geliştiriyoruz. NART Bursa Bölge
olarak müşterilerimizle olan
bağlarımızı sürekli güçlendirmekte
ve yerinde hizmet vermenin
avantajlarını sunmaktayız”
açıklamasını yapıyor. Türkiye
genelinde sektör büyüme hızının
yüzde 23’lerde olduğunu belirten
İşletme, NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği olarak Bursa’da yüzde
70’in üzerinde bir büyümeye imza
attıklarını kaydediyor. 

Bursa’da NART Sigorta ve 
Reasürans Brokerliği Bursa
Bölge Müdürlüğü’nü rakiplerine
karşı farklı kılan unsurlar
nelerdir?
Bizi farklı kılan en önemli

unsurların başında iş modellerimiz
geliyor. Bunun yanı sıra istikrarlı ve
deneyimli genç çalışanlarımızla
hizmet veriyor olmamız bizi farklı
kılıyor. Bursa’nın ilk brokerlerinden

biri olmanın getirdiği tecrübe ile yol
alıyoruz. Bursa’nın İstanbul’a yakın
olması sebebiyle birçok İstanbullu
broker ve exclusive acenteler
genelde şube açma ihtiyacı
duymamış ve işlerini uzaktan
kontrolle idare etmenin ekonomik
avantajını sürmek istemişlerdir.
NART Sigorta ve Reasürans Bursa
Bölge Müdürlüğü, sigortacılık
anlayışında broker müessesesinin
kurumsallığını taşırken,
müşterilerine özel bir acente
yakınlığında ikili ilişkiler
geliştirmektedir. NART Sigorta, her
gün genişleyen global ağı, müşteri

kitlesi, merkez ve bölge
müdürlükleri sayesinde sektörden
kazanılan tüm bilgileri ortak bir
havuzda işleyerek sigortacılık
deneyimlerini güçlendiriyor. Bu
önemli bilgi birikimini pazarda en
doğru şekilde kullanmayı
başarabilen nadir aracı
kurumlarından biriyiz.

Türkiye ekonomisinin 
lokomotif illerinden Bursa’da
sigorta potansiyelini
değerlendirebilir misiniz? 
Bursa bugün yaklaşık 3 milyon

kişinin yaşadığı, nüfusun

NART’TAN HABERLER

Bursa’nın ilk broker
şirketlerinden biri olan

NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, yüksek müşteri

memnuniyeti ve nitelikli
hizmetleri ile hızla büyüyor. 

13 OCAK -ŞUBAT 2019

N

RİSK&LİFE

NART Bursa’da yüzde 
70’in üzerinde büyüdü 



Sahip olduğu yetenekli ve
mücadeleci hasar departmanının
NART Sigorta’nın en önemli
hazinesi olduğunu kaydeden Boran
İşletme, “Birçok brokerden farklı
olarak kendi bünyemizdeki
performans değerlendirmesinde
hasar departmanını hassasiyetle
inceleyerek takip ediyoruz. 
Hasar konularındaki hızımız ve
danışmanlığımız mevcut
müşterilerimizin bağlılığını artırıyor.
Ayrıca yeni müşteri kazanımı
konusunda da önemli katkılar
sağlamaktadır” açıklamasını
yapıyor. 7/24 ulaşılabilir
olduklarının da altını çizen İşletme,
Türkiye’de ilk defa callcenter
hizmeti veren broker şirketlerinden
biri olduklarını kaydetti. 

Hasardaki hızımız
ve hassasiyetimiz
bizi farklı kılıyor 
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istihdamda maksimum verimliliğe
ulaştığı ender illerimizden biridir.
Bursa’da ihracat, ithalatın yaklaşık
iki katıdır. Bu büyüme ve
globalleşme beraberinde çok
çeşitli sigorta ihtiyaçlarını ve broker
yapısındaki hizmet kabiliyetlerinin
gereksinimlerini ortaya çıkardı. 

Bölgedeki ekonomik gelişmeler
ve yatırımlar aynı zamanda Bursa
halkını da zenginleştirmekte ve
dolaylı olarak sigorta konusundaki
bireysel ihtiyaçları da aynı
paralelde olumlu yönde
etkilemektedir. Yeni açılan
hastaneler, coğrafi avantajları
sebebiyle açılan limanlar,
antrepolar, 13 adet faal şekilde
işleyen sanayi sitesi, yaşam
merkezleri, istikrarlı ve ihtiyaca
yönelik gelişen inşaat sektörüyle
değerini her gün yükseltmektedir. 
Bursa, kişi başına düşen sigorta
primleri ortalamasında Türkiye’de
birinci sıradadır. Bugün ve
gelecekte sigorta potansiyelinin
artarak devam edeceği sigorta
şirketlerinin ve aracılarının önemli
bir kar merkezi olmaya devam
edecektir.

Sektörünüzde müşteri
memnuniyeti çok büyük bir
önem taşıyor. Müşteri
memnuniyeti sizin için ne ifade
ediyor? Müşteri memnuniyetini
artırmak için neler
yapıyorsunuz? 
Müşteri memnuniyetimizi

sektörümüzde arttırmanın
geleneksel tabir edebileceğimiz
yöntemleri dışında Y ve Z kuşağının
memnuniyeti bazı farklılıklar arz
etmektedir. Y kuşağının (En yaşlısı
1980 doğumlu) şirket
yönetimlerinde gün geçtikçe daha
çok söz sahibi olduğu şu günlerde
müşteri memnuniyetinin yeni
yöntemleri de önemini arttırmıştır.
Bu yöntemler arasında ise en
popüler olan bilgi sistemleri ve
dijitalleşme ile müşterilerinize
getirdiğiniz ayrıcalıklar olacaktır.
NART olarak kuruluş tarihimizden
bu yana dijitalleşiyoruz. Bireysel
müşterilerimiz için geliştirdiğimiz
telefon ve web aplikasyonları
2018’in ilk yarısında hizmete girdi. 2.
faz olarak isimlendirdiğimiz
kurumsal sigortaların yönetimindeki
otomasyon sistemimizi çok kısa bir

süre sonra hayata geçireceğiz.
Bugün müşterilerimiz hasar
evraklarını, poliçelerini veya
ödemelerini aplikasyonlar
üzerinden kontrol edebilmekte, yeni
hasar bildirimi yapabilmekte veya
yeni bir ürün almak istediklerinde
minimum zaman maliyetiyle
işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
Nüfusunun büyük bir bölümüne Y
ve Z kuşağının hakim olduğu
ülkemizde bu yönde yapılacak
hizmetler aracılar için önemli
avantajlar ve hizmet farklılığı
sağlamaya 
devam edecektir.

2019 yılından 
beklentileriniz nelerdir? 
2019 yılında Bursa ekibimizi

büyütme kararımız var. Bursa
bölgesindeki bilinirliliğini ve
becerilerini her gün yükseltmekte
olan ekibimiz ile Bursa’ya komşu
Bilecik, Adapazarı, İzmit, Yalova,
Eskişehir, Kütahya, Balıkesir gibi
illerimizde de bilinirliliği arttırmak ve
bu illerimizdeki potansiyeli
kullanmak üzere gerekli iş geliştirme
yöntemlerini hayata geçireceğiz.



RÖPORTAJ
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Denizcilik sektöründe 
sağlıklı büyüyeceğiz 

Denizcilik alanında büyüme 
hamlesi yapan NART Sigorta ve Reasürans 

Brokerliği, piyasanın bir numaralı 
aktörü olmayı planlıyor. 

ART Sigorta ve 
Reasürans 
Brokerliği, denizcilik
sektöründe atağa

geçti. Türkiye'nin 7 bölgesinde
ve partnerleri kanalıyla 136
ülkede faaliyet gösteren NART,
denizcilik sigortaları alanında
sunduğu hizmetleri genişletme
kararı aldı. İlk adım olarak
denizcilik alanında yeni
departman açtı. Departmanın
başına da 27 yıldır denizcilik ve
sigorta sektöründe üst düzey
yöneticilik yapan Kaptan Murat
Işıklı göreve getirildi. Murat Işıklı
ile NART Sigorta ve
Brokerliği’nin denizcilik
sektöründeki hizmetlerini ve
hedeflerini konuştuk. 

N
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NART Sigorta denizcilik alanında yeni
bir departman açtı. Bu departmana
neden ihtiyaç duyuldu? 
NART Sigorta gibi bir devin, üstelik
Lloyd’s etiketi taşıyan bir kurumun bu
branşlarda da olması, hem de ciddi
bir şekilde piyasada yer alması
kaçınılmazdı. Bu nedenle kuruldu. 

Bu alandaki etkinliğin artırılması için
neler yapılması planlanıyor? 
Denizcilik piyasası tutucu ve aidiyeti
belki de en yüksek sigortalı
grubudur. Diğer branşlarda 3-5 bin
TL gibi farklar sonucu sigortacı
değiştirilebilmekteyken, burada çok
ciddi farklar sonucu bile bu değişiklik
söz konusu olmuyor. Bu alanda çok
ciddi ve güçlü bir hasar ekibinizin
olması gerekir. Aynı zamanda bu iş
ciddi bir kültür ve bilgi birikimi de
gerektirir. Uzun yıllara dayanan
tecrübemizle sigortalılarımıza en iyi
hizmeti sağlayacağımıza, bir hasar
durumunda likitidelerini bozmadan
en hızlı şekilde zarar ve kayıplarının
karşılanacağına dair sigortalılarımızın
hiçbir tereddüttü olmamalıdır.  

Bu alanda yerel ve global 
anlamda hedefler nelerdir?
Hedefimiz piyasanın bir numaralı
aktörü olmak. Ancak bunun için
sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırla
ilerleyerek sağlıklı büyüyeceğiz. 
Bu bağlamda Lloyd’s brokeri olmanın
da bizlere yüklemiş olduğu bazı
sorumluluklar söz konusu. Bunlara da
dikkat ederek büyüyeceğiz. 

Denizcilik sigortalarının 
kapsamında neler yer alıyor?
Elbette ilk akla gelen denizde ve
havada taşınacak olan yüklerdir.
Ondan sonra da deniz ve hava taşıtları
akla geliyor. Maddelememiz gerekirse
bu kapsamda yer alan unsurlar şöyle...
Kargo ve yolcu gemileri, yatlar, balıkçı
tekneleri, deniz uçakları, yolcu
uçakları, helikopterler, özel uçaklar.
Denizyolu ve havayoluyla taşınacak
her türlü yük. Liman sorumluluk,
marina işletenleri sorumluluk, tersane
sorumluluk, P and I sigortaları, hava
taşıtı sorumluluk, pilot lisans kaybı...

NART Sigorta’yı bu alanda nasıl bir
rekabet bekliyor? Bu alanda nasıl
fark yaratmayı planlıyorsunuz? 
Sert bir rekabet bekliyor. Türkiye’de bu
konularda uzmanlaşmış bir kaç sigorta
şirketi var. Buna karşılık sigorta
şirketinden daha fazla sayıda broker
firma göze çarpıyor. Hal böyle olunca
yurtdışı alternatiflere yönelmek
kaçınılmaz oluyor. Fiyatlar zaten son
derece uygun durumda. Bu şartlar
altında sağlayacağınız hizmet farklı
olmak zorunda. Özellikle hasarda çok
hızlı ve doyurucu bir hizmet
sağlamalısınız. Zaman sınırlaması
olmaksızın, dünyanın neresinde olursa
olsun hasarlarda müşterinizle birlikte
hareket edebilmelisiniz. Bilgi birikiminiz
tam olmalı, müşterinizin her türlü
ihtiyacına yanıt verebilmeli, onu doğru
yönlendirebilmelisiniz. NART’ta kurulan
uzmanlaşmış ekip, bu hususların
hepsini sağlayacak güçtedir.   
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Denizcilik sektörü ve buna 
bağlı olarak denizcilik sigortası
Türkiye’de ve dünyada nasıl bir
gelişim gösteriyor? 
Denizcilik sektörü navlun
piyasasına bağlı olarak gelişim
göstermektedir. Yüksek navlun
getirilerinin olduğu
dönemlerde donatanların
gelirleri de yüksek olmaktadır.
Bugün gelinen nokta itibariyle
navlunların yeterli seviyede
olduğu söylenebilir. Denizciler
mutlaka mali açıdan güçlü
olmak zorundadırlar. Piyasa
standartlarını ulusal ve
uluslararası standartlar
belirlemektedir. Hiç aklınızda
yokken değişen kurallar gereği
para harcamak zorunda
kalabilirsiniz. Geminiz ortaya
çıkan birçok gerekliliği yerine
getirmek zorunda kalabilir. Bu
gereklilikler yüksek tutarlarda
para harcanmasına sebep
olabilir. Bu nedenle şirketler
gelirlerini yine sektörleri için
harcarlarsa gelişip,
büyüyeceklerdir. Sigorta farklı
bir bilgi birikimi, tecrübe ve
kültür gerektirir. Bunun
gelişmesi için kısa süreli
sonuçlar değil, uzun süreli
değerlendirmeler gerekir. Bu
konuyla uğraşan ekibin
tecrübesi ve yeterlilikleri,
yüksek olmak zorundadır.
Eğer şirket inanır, çalışanlar da
kendilerini sürekli yeniler ve
bilgi ile yüklerlerse sigortacılık
da gelişecektir. Bu gelişmenin
en önemli kavramlarından biri
kapasitedir. Sigorta şirketleri
kapasitelerini sürekli arttırmalı
ve ürünleri alıp, satan ve
karşılığında komisyon kazanan
değil; karar veren, risk
takdirinde bulunan, bu
değerlendirmeler sonrasında
risk üstlenen yapılara
dönüşmelidir. 

Denizcilik sigortaları
farklı tecrübe ve
kültür gerektirir





ÜRÜN

Banka teminat mektubu yerine geçen ve reel
sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında önemli
bir rol üstlenen kefalet sigortası, özellikle kamu ihale
süreçlerinde özel sektörün elini güçlendiriyor. 

KEFALET 
SiGORTASI 
BANKA TEMiNAT 
MEKTUBUNUN 
YERiNi ALDI 
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anka teminat mektubu
yerine geçen kefalet
sigortaları, ihale
süreçlerinde şirketlerin

elini güçlendiren önemli bir aktör
haline geldi. Borçlunun alacaklıya
karşı yükümlülüğünü yerine
getirememesi durumuna karşı
teminat sağlayan kefalet
sigortalarına olan talep giderek
artıyor. 20017 yılında Resmi
Gazete’de yayınlanan kanun ile
banka teminat mektubunun
işleyişine benzer bir yapıya kavuşan
kefalet sigortasına özellikle kamu
ihale süreçlerine katılan inşaat,
imalat, enerji sektörlerinde yoğun
talep var. Şirketler bu sayede
ihtiyaçlarını sigorta ile
karşılayabiliyor, bankalar nezdinde
limitlerini rahatlatabiliyor, nakdi
finansman kapasitelerini
güçlendirebiliyor. 

Kanunla düzenlendi
Resmi Gazete’de 05 Aralık 2017

tarihinde yayınlanan ve 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu’nda yapılan
değişiklikle firmaların ihalelere
katılırken banka teminat mektubu
yerine kefalet sigortası kapsamında
düzenlenen kefalet senetlerini
sunmalarına imkân tanındı. Böylece,
ihalelerde teminat mektubu olarak
Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri
tarafından kefalet sigortası
kapsamında düzenlenen kefalet
senetlerinin de verilebileceği
düzenlenmesi hayata geçmiş oldu.
Firmalar açısından kredi limitlerinin
daha da önem kazandığı bu
günlerde kefalet sigortası ve ona
bağlı kefalet senetleri özel sektörün
teminat ihtiyacının karşılanmasında
yeni ve ek bir kapasite olarak 
öne çıkıyor. 

Kredi limitlerini etkilemiyor
Kefalet sigortası, bankacılık

sistemi tarafından sunulan banka
teminat mektuplarına alternatif
özellikte olmakla birlikte borçlunun
bankalar nezdindeki kredi limitlerini
etkilememekte. Kefalet sigortası ile
sigorta şirketi, sigortalının yani
ihaleye girenin ya da borçlunun
“kefili” oluyor, sigortalının lehtara
yani alacaklıya karşı, kefalet

senedinde tanımlanan
yükümlülüğünü yerine
getirememesi riskine karşı teminat
sağlıyor. Kefalet sigortası sözleşmesi
yani poliçe sigortacı ile sigortalı
arasında düzenlenmekte bu
sözleşme düzenlendikten sonra
lehtara verilen metne sigorta
sözleşmelerinde olduğu gibi poliçe
değil kefalet senedi denmektedir.
Dünyanın birçok ülkesinde banka
teminat mektubu gibi kullanılmakta

olup Amerika pazarındaki teminat
mektubu ihtiyacının tamamı sigorta
şirketlerince karşılanırken, bu oran
Güney Amerika’da yüzde 95 ve Asya
Pasifik’te yüzde 50, Avrupa’da yüzde
25’dir. Kefalet Sigortası’nın
çoğunlukla kullanım alanı inşaat,
imalat, yapım-onarım, enerji ve alt
yapı projeleri ile ilgili olmakla
beraber hemen her sektörden talep
gelmektedir. Ülkemizde tüm kamu
ihalelerinde kullanılabilmektedir.
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B � Kefalet sigortası yaptıracak
olan şirket başta, hesap
özetleri, bilanço vb. olmak
üzere şirketine ait finansal
dokümanları hazırlar. Bu
belgeleri başvuruda bulunduğu
sigorta şirketine sunar. 

� Finansal incelemelerden
sonra sigorta şirketi varsa
taleplerini ileterek gerekli
sözleşme ve poliçeleri
düzenler. 

� Sigorta talebi onayladıktan
sonra, lehdara verilmek üzere
bir kefalet senedi düzenler. 

KEFALET 
SENEDi NASIL 

ALINIYOR?
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NART Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Nart, uluslararası terminoloji de
“Surety bond” veya “Bonding” olarak
kabul edilen kefalet sigortasının,
borçlunun alacaklıya karşı
yükümlülüğünü yerine getirememesi
riskine karşı teminat sağlandığını
açıkladı. Nart, kefalet sigortalarının
dünyanın birçok ülkesinde banka
teminat mektubu gibi kullanıldığını
söyledi. Nart, “Geçen yıl yapılan

değişiklikle bu sigorta banka teminat
olarak kullanılmaya başlandı. Teminat
mektubunun işleyişine benzer bir
yapıya kavuştu. Yurtdışı alacaklılar,
Türkiye’deki borçlu kurumdan teminat
mektubu talep ettiklerinde yüksek
kredi notuna sahip kefalet sigortacıları
tarafından sunulan teminat mektupları,
yurtdışında doğrudan kabul görüyor.
Nart olarak, global iş ortaklarımız ile
Türk şirketlerinin ihtiyaç duyacağı

teminat mektubunu işverene
sunuyoruz. Bu durum hızlı bir şekilde
Türkiye’deki kurumların teminat
ihtiyaçlarına çözüm oldu. Şirketler
ihtiyaçlarını sigorta ile karşılayabiliyor,
bankalar nezdinde limitlerini
rahatlatabiliyor, nakdi finansman
kapasitelerini güçlendirebiliyor. Sigorta
sözleşmesine koyacakları özel şartlar
ile haksız tazmin taleplerinin 
önüne de geçebiliyorlar.”

� Yurt dışı alacaklılar/işverenler,
Türkiye’deki borçlu kurumdan
teminat mektubu talep edebilir. Söz
konusu teminatı sağlayacak finansal
kurumun yatırım yapılabilir kredi
notuna sahip olmasını istemeleri
halinde değerlendirmeleri, ilgili
ülkenin taleplerine uygun, yüksek
kredi notuna sahip Kefalet
Sigortacıları tarafından sunulan
teminat mektupları, yurt dışı
alacaklı/işveren tarafından doğrudan
kabul görecektir.

� NART’ın global iş ortaklarının
geniş banka muhabir ağı sayesinde
yurt dışındaki alacaklıya/işverene
sunulacak teminat mektuplarında
aracı herhangi bir başka kuruma
ihtiyaç duymaksızın doğrudan kendi
içinde mektubu alacaklıya/işverene
sunmaktadır. Bu durum Kefalet
sigortasının rekabetçi maliyet
karşılığında ve hızlı bir şekilde
Türkiye’deki kurumların teminat
ihtiyaçlarına çözüm olmasını
sağlayacaktır.

� Türkiye’deki kurumlar teminat
mektubu ihtiyaçlarını Kefalet
Sigortası tahtında karşılayarak
bankalar nezdindeki limitlerini
rahatlatabilir ve dolayısı ile nakdi
finansman kapasitelerini
güçlendirebilirler ve aynı zamanda
sigortanın işleme ve sözleşmeye
özel tazmin şart ve koşullarını
teminat mektubunun içerisinde
belirterek, daha sonra oluşabilecek
haksız tazmin taleplerinin önüne
geçilebilmektedirler. 

NART Kefalet
Sigortası Avantajları

Şirketler kefalet sigortası ile nakdi finansman kapasitelerini güçlendiriyor



lasik ücret yönetiminin yanı
sıra, aidiyetin, sadakatin ve
motivasyonun arttırılması için
çalışana sağlanan yan

haklarda kişiye özel çözüm dönemi
başladı. Çalışanın çocuğu ya da
çocuklarının okul masraflarının yan hak
olarak ödendiği bir kurumda, çocuğu
olmayan çalışanın da spor salonu
masrafları ödeniyor.

Özel emeklilik, sağlık ve 
hayat sigortası başı çekiyor 
Yan haklar, klasik ücret yönetiminin

yanı sıra, çalışana yönelik şirkete olan

aidiyetin, sadakatin ve motivasyonun
arttırılması gibi amaçlarla sağlanan maddi
ya da maddi olmayan olanaklar şeklinde
tanımlanıyor. Çalışanlara verilen değerin
en belirgin enstrümanı olan ‘çalışan yan
hakları çözümleri’ şirketlere de artı değer
katıyor. 

Kurum kültürünün en değerli temel
öğesi olan çalışanlara sunulan yan haklar,
şirketlerin uzun vadeli personel
sirkülasyonu, büyüme ve karlılık
oranlarında önemli bir rol oynuyor.
Çalışan sadakatini artırıyor. 

Çalışan yan hakları şirketten şirkete
farklılık gösterebiliyor. Şirket çalışanlarının
genel beklenti ve ihtiyaçları , bulunulan
sektördeki genel uygulamalar , firmaların
yerli veya çokuluslu şirketler olması ve
bütçeler çalışanlara verilecek yan
haklarının belirlenmesinde etkili birer
faktör.... 

Türkiye’de sunular yan haklar hayat
sigortası, ferdi kaza sigortası, maluliyet
sigortası, sağlık sigortası, kritik hastalıklar
sigortası, şirket arabası, benzin parası,
kasko, yemek, kıdeme bağlı ödüller, tatil
çeki, kulüp üyeliği, kreş yardımı, özel
emeklilik, kira yardımı, hisse senedi-
ortaklık, yabancı dil yardımı, yol parası,
giyim çeki gibi çeşitliliğe sahip. 

DÜNYADA 
TREND, KİŞİYE 
ÖZEL ÇALIŞAN 
YAN HAKLARI

Çalışan yan
haklarında dünyada
ve Türkiye’de trend

kişiye özel
çözümler... Çocuğu

olan bir çalışan kreş
hakkını kullanırken,

çocuğu olmayan
spor salonu
masrafının

karşılanmasını talep
edebiliyor. 

TREND

RİSK&LİFE
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İlaç, hızlı tüketim ve otomotiv
sektörleri önde geliyor
Analizler yaparak, karlılık hedeflerini

zorlamadan çalışan memnuniyetini
maksimize edecek yan hak paketleri
oluşturan NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, şirketlerin bu konudaki
önemli bir çözüm ortağı... 

NART Çalışan Yan Haklar
Çözümleri Departmanı verilerine göre
Türkiye’de şirketlerin en çok sunduğu
çalışan yan hakları çözümlerinin
başında sağlık sigortası , bireysel
emeklilik katılımı, hayat sigortası
geliyor. 

Sektörel olarak ise özellikle
uluslararası yapıların hakim olduğu ,
insan kaynağı kalitesi ve devamlılığının
öncelik olduğu alanlar öne çıkıyor. 

İlaç , hızlı tüketim ürünleri (FMCG)
ve otomotiv sektörünün çalışanlara
yan haklar sunan sektörlerin başında
geliyor. 

Tercihler yaş, cinsiyet ve 
medeni duruma göre değişiyor
NART Çalışan Yan Haklar

Çözümleri Departmanı, dünyada son
zamanlarda kişiye özgü yan haklar
uygulamalarının arttığına dikkat
çekiyor. Örneğin, çalışanın çocuğu ya

da çocuklarının okul masraflarının
yan hak olarak ödendiği bir kurumda,
çocuğu olmayan daha genç bir
çalışan bu haktan yararlanamayacağı
için,  bu çalışanın da spor salonu
masrafları ödeniyor. Ayrıca son
dönemde yan haklar, pozisyonun
derecesine göre değil kişinin şirkete
yarattığı katma değer ve gösterdiği
performansa göre dağıtılmaya
başlandı. NART Çalışan Yan Hakları
Departmanının verdiği bilgiye göre
ise esnek yaklaşımların, ailelere
yönelik uygulamaların Türkiye’de iş
hayatına girmeye başladı. 

Esnek yan haklar paketinin
tercihinde çalışanların yaşı,
pozisyonu, cinsiyeti ve medeni
durumu belirleyici rol oynuyor. Bekar
çalışanlar sağlık sigortası ve hayat
sigortasının yerine checkup, tatil
paketi ve spor yardımını tercih
ederken evli çalışanlar BES, hayat
sigortası ve alışveriş kartından
faydalanmak istiyor. Yine aynı şekilde
erkek çalışanlar check-up, BES, kritik
hastalıklar sigortası ve çok amaçlı
alışveriş çeklerini kullanmak isterken
kadınlar bu tercihlerini BES, eş için
hayat sigortası ve spor yardımı olarak
kullanmak istiyor. 

Türkiye’de
şirketlerin
sunduğu
çalışan yan
hakları
Hayat Sigortası
Maluliyet Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Sağlık Sigortası
Göz
Diş
Check-Up
Kritik hastalıklar
sigortası
Seyahat Sigortası
Şirket Arabası
Benzin Parası
Kasko
Cep Telefonu
Ücretli İzin
Cenaze Masrafları
Yemek
Kıdeme Bağlı Ödüller
Şirket Ürünleri 
Şirket Ürünlerinde İndirim
Eğitim Yardımı
Tatil Çeki
Sosyal Etkinlik Biletleri
Kulüp Üyeliği
Kreş Yardımı
Yılbaşı Yardımı
Hisse Senedi Ortaklığı
Özel Emeklilik
Kira Yardımı
Alışveriş Çeki
Mesleki Dergi Üyeliği
Mesleki Dernek Üyeliği
Evde İnternet Üyeliği
Yabancı Dil Yardımı
Ev-İş Servisi
Giyim Çeki
Hobi Kurslarına Üyelik
Bayram Yardımı
Yakacak Yardımı
Yol Parası 
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Çalışan Yan Hakları Çözümleri
Genel Müdür Yardımcısı
Müjgan Kocabaşoğlu,
Türkiye’deki şirketlerin en çok
sunduğu çalışan  hakları
çözümlerinin başında sağlık
sigortası, bireysel emeklilik
katılımı, hayat sigortasının
geldiğini açıklıyor. 



aklaşık üç yıl önce
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın maketten
konut alanların

mağduriyetini önlemek için hayata
geçirdiği bina tamamlama sigortası,
zorunlu hale geliyor. 2015 yılında
yeni Tüketici Kanunu ile birlikte
uygulamaya giren ancak bugüne
kadar inşaat sektöründe yer
bulamayan bina tamamlama
sigortası yeniden gündemde...

Meclis’te görüşmelerine başlanan
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi, inşaatlarda sigortayı zorunlu
hale getiriyor. Teklifin yasalaşması
halinde müteahhitler yapı ruhsatı
almadan önce bina tamamlama
sigortasını zorunlu olarak
yaptıracak. 

Konutzede dönemi kapandı 
Kefalet sigortasının bir türü olan

bina tamamlama sigortası,
tüketicinin halk arasında maketten
konut satışı olarak da bilinen, ön
ödemeli konut satışı yoluyla edindiği
ev için, geliştirici firmaya anahtar
tesliminden önce yaptığı ödemeleri
teminat altına alan bir garanti
sözleşmesi olarak tanımlanıyor. Bina
tamlama sigortası ilk olarak 2014
yılında gündeme geldi. Mali sıkıntıya
düşerek, arka arkaya iflas eden
inşaat şirketleri nedeniyle ortaya

BİNA 
TAMAMLAMA 

SİGORTASI 
ZORUNLU HALE

GELİYOR

2015 yılının
Mayıs ayında
konut satın
alanların
mağduriyetlerini
önlemek için
yürürlüğe giren
ancak inşaat
sektöründe yer
bulamayan bina
tamamlama
sigortası zorunlu
hale geliyor. 

KONUT

RİSK&LİFE
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çıkan mağduriyetler neticesinde Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı harekete geçerek 2014 yılının
mayıs ayında bina tamamlama sigortası için
düğmeye bastı. Sigortanın uygulanabilmesi için
Hazine Müsteşarlığı’nın genel şartları belirlemesi
ile 2015 yılının mart ayında ise hayata geçmiş
oldu. 

Yapı ruhsatından 
önce sigorta şart olacak
Bina tamamlama sigortasına farklı bir boyut

getirecek yeni bir düzenleme için Meclis’te
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye
başlandı. Kanun teklifinde bina tamamlama
sigortasının zorunlu olacağına dair düzenlemeler
var. Teklifin yasalaşması halinde müteahhitler
yapı ruhsatı almadan önce bina tamamlama
sigortası yaptıracak, böylece vatandaşın
mağduriyeti de önlenmiş olacak. Çevre Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun teklifinde, “Uygulamada yapı
müteahhidinden kaynaklanan mağduriyetlerin
önlenmesi bakımından riskli ve rezerv yapı
alanlarında yürütülecek projelerin yapım işini
üstlenecek yapı müteahhitlerinin sahip olmaları
gereken asgari iş tecrübesi, teknik donanım ve
mali durum Bakanlıkça belirlenecek ve
yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen
yapı müteahhidinin yapı ruhsatı almadan önce
bina tamamlama sigortası yaptırması ve
Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartların
sağlanmasının zorunlu olacak” maddesi yer
alıyor. 

Bina Tamamlama Sigortası 
nasıl avantajlar sağlıyor?
Bina Tamamlama Sigortası, alternatifleri olan banka teminat mektubu,
hak ediş sistemi ve bakanlığın kabul ettiği alternatif sistemler gibi diğer
sigorta ürünlerinden çok daha farklı özelliklere sahip.

Banka teminat mektubundan farklı olarak yükümlülüklerde genellikle
teminat aranmaması, daha düşük maliyetinin olması ve geliştiriciye ek
süre tanıması gibi özelliklere sahip en büyük farklılıklar arasında. 

Ürünün, hak ediş sistemine göre en önemli farkı ise, ön ödemeli
konut satışı hasılatının tamamıyla geliştiricinin kullanıma açık olması.

Bina Tamamlama Sigortası, her Kefalet Sigortası türünde olduğu gibi,
bilançoda pasif (borçlar) kalem olmaması nedeniyle geliştiricilerin
bilançosunu da güçlendiriyor. 

Tüketicilerinse ödemelerini teminat altına alarak olası mağduriyetten
korumakla beraber, ülke ekonomisi için de yeni gayri nakdi kaynak
sağlaması açısından önemli bir fayda sağlıyor.

Sigorta primleri 
inşaat şirketlerine ait

Hazine’nin belirlediği şartlara göre, sigorta şirketleri,
ön ödemeli konut satış projesi için poliçe
düzenleyerek ve ön ödemeli satışa konu kısmı için
sigorta teminatı belirliyor. Sigorta primlerini ise
inşaat şirketleri ödüyor. 

Sigorta şirketleri, bina tamamlama sigortası
kapsamında inşaat şirketinin mali yapısını, geçmiş
tecrübelerini detaylı inceleyerek poliçe düzenliyor.
Sigorta şirketi inşaat şirketini riskli görür, projeyi
bitiremeyeceğine karar verirse sigorta yapmama ya da
ek teminatlar isteme hakkına sahip. Aynı şekilde inşaat
süresi içinde şirket, sigortacıya karşı yükümlülüklerini
yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde
bulunursa; sigorta şirketi sözleşmeyi sona erdirip bunu
da Bakanlığa bildiriyor. Böylece inşaatın,
başlamasından bitimine kadar geçen süre içinde
sigorta şirketleri denetim görevini de üstlenmiş oluyor. 

İnşaat süresi içinde inşaat şirketinin iflas etmesi ya da
sözleşmede belirtilen sürenin üzerinden 12 ay
geçmesine rağmen halen konutları teslim edememesi
durumunda, devreye sigorta giriyor. Sigorta şirketi,
tüketicinin konut için o tarihe kadar ödediği peşinat ve
taksitler dahil tüm bedeli tüketiciye yasal faizi ile
birlikte ödüyor.

�
�

�
�

�

24 OCAK -ŞUBAT 2019



SÖYLEŞİ

RİSK&LİFE

25 OCAK -ŞUBAT 2019

Lloyd’s lisansı küresel
yolculuğunda NART’a

yeni kapılar açacak
NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği, dünya çapında birçok
broker şirketinin üye olmak için sırada beklediği dünyanın en
eski sigorta piyasası Lloyd’s’a adım attı. Lloyd’s Lisansı’nı alan

ilk Türk şirketi olduklarını açıklayan NART Yönetim Kurulu
Üyesi Denise Nart, “Bu lisans müşterilerimize daha yaratıcı

ürünler sunmamızı sağlayacak” diyor.



ngiliz Lloyd’s,
temelleri 1688 yılına
dayanan dünyanın en
eski sigorta piyasası...
Yaklaşık 33,5 milyar

GBP prim hacmine sahip. 
Dünya çapında birçok broker

şirketinin üye olmak için sırada
beklediği bu dev piyasanın yeni bir
üyesi var: NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği... 

Sektörde 20’nci yılını kutlamaya
hazırlanan yüzde 100 Türk sermayeli
en büyük sigorta brokeri olan NART,
Lloyd’s Lisansı’nı Türkiye’den alan
öncü şirket oldu. Dünyanın en zor
sigorta pazarlarından biri olan ve
üyelerini dikkatli seçen, ağır kabul
kurallarına sahip Lloyd’s lisansına
sahip olmanın büyümelerine ivme
katacağını belirten NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu
ve İcra Kurulu Üyesi Denise Nart,
“Dünya çapında yaklaşık 250 binin
üstünde broker var ve bunlardan
sadece 293’ü Lloyd’s lisansına sahip.
Bunlardan biri de NART” açıklamasını
yapıyor. 

Denise Nart, küresel
yolculuklarında Lloyd’s’un şirketlerine
katacak değeri, gelecek hedeflerini ve
sektördeki değişimleri Risk & Life
dergisine anlattı.

Lloyd’s tam olarak 
nedir ve neden önemlidir? 

Lloyd’s, dünyada başka benzeri
olmayan, tamamen kendine mahsus
bir sigorta kuruluşudur. Bir sigorta
şirketi değildir. Sigorta teminatı veren
şahısların oluşturduğu bir topluluk, bir
birlik... Aynı zamanda dünya gemicilik
istihbaratı konusunda bir merkezdir.
Lloyd’s’ un en belirgin özelliği Lloyd’s
üyelerinin bütün varlıklarıyla
sorumluluk taşımaları ve hiçbir zaman
sigortalı ile doğrudan temas
etmemeleri, ilişkinin “Broker” denilen
aracı kişi veya firmalarla temin
edilmesidir. 33,5 Milyar GBP prim
hacmi olan Lloyd’s, dünyada sadece
293 brokerin direk iş yazabildiği , 99
Syndicate’ın kayıtlı olduğu A
Kategorisin de dünyanın en eski, en
tanınmış  ve en yenilikçi sigorta
pazarıdır .

Lloyd’s sertifikasına kimler sahip
olabiliyor. Nasıl alınıyor?

Lloyd’s lisansına hak kazanmak için
birçok denetleme prosedüründen
geçmeniz gerekiyor. Dünyanın en ağır
denetim mekanizmasına sahip bir
örgütün üyesi olmak için birçok uyum
kuralını yerine getirmeniz gerekiyor.
NART’ın lokal ve küresel tanınmışlığı,
yönetici ve müşteri kalitesi bize bu
yolu açtı. İş yapış şeklinizden tutun,
elemanların teknik seviyesine, finansal
bilgilerinize, mesleki mesuliyet
limitlerinize ve hedeflediğiniz cirolara
birçok noktada denetleniyorsunuz. 

Dünya genelinde ve Türkiye’de
Lloyd’s lisansına sahip 
kaç broker var?

Dünya genelinde tahmini 250 binin
üstünde broker var, bunlardan sadece
293’ü Lloyd’s lisansına sahip.
Türkiye’de ise NART ile birlikte 2
Lloyd’s lisanslı broker mevcut. 

Lloyd’s lisansına sahip olmak NART’a
nasıl bir değer katacak?

Lloyd’s lisansı bize birçok yeni kapı

açabilir. Yeni kazanmış olduğumuz bu
yetkinlik sayesinde, şirketimizin
Türkiye’de ve dünyanın farklı
pazarlarında perakende brokerliğinin
yanı sıra reasürans faaliyetlerini
zenginleştirmeyi ve müşterilerimize
farklı çözüm yolları sunmayı
planlıyoruz. Uzun vadede
hedeflediğimiz yurtdışı projelerimizi
hayata geçirmeyi hedefliyoruz. NART
dünyada 130 ülkede 120 sigorta ve
reasürans şirketi ile müşterilerine
hizmet veriyor. Bu lisans
müşterilerimize daha yaratıcı  ürünleri
sunmamızı sağlayacak. NART büyük
sınai kuruluşlarına ve özel müşterilere
hizmet vermenin yanı sıra sigorta
şirketlerine Türkiye’de ve gelişmekte
olan ülkelerde Reasürans Brokeri
olarak hizmet verecektir.  İleride
riskleri üzerinde taşıyan sendikalarla
facility kurmak, müşterilerimiz ile iş
ortaklarımıza özel ve daha hızlı
çözümler sunmak en önemli
hedeflerimiz arasında yer alıyor.
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Lloyd’s nedir?
Sigorta şirketinden öte

sigorta teminatı veren

şahısların ve şirketlerin

oluşturduğu bir piyasa olarak

tanımlanan Lloyd's dünyada

benzeri olmayan bir yapıya

sahip. Bugün sigortacılığın

tüm alanlarında faaliyet

gösteren dev piyasanın

temelleri 1688 yılına

dayanıyor. O yıllarda Londralı

Edward Lloyd’un işlettiği ve

özellikle gemi sahipleri ve

işadamlarının mekanı olan

kahvehanede deniz ticaretine

ilişkin alışveriş de yapılıyordu.

Tüccarlar sefere çıkan gemi ve

gemilerdeki yükler için sigorta

düzenliyorlardı. Edward Lloyd'un ölümünden sonra ise bu kişiler kendi

aralarında Lloyd's adında bir topluluk kurdular. 1871'de ise İngiltere

Parlamentosu'nun çıkardığı bir kanunla Lloyd's, bir birlik ve piyasa haline geldi.

Lloyd’s ilk yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken

sonraları kara sigortaları sahasına da geçmiş, günümüzde ise her türlü

sigortanın yapılabildiği bir kuruluş haline gelmiştir. 

İ



NART’ın ikinci kuşak temsilcisi olarak gelecek
hedeflerinizden bahseder misiniz?

NART olarak birinci kuşaktan beri ana hedefimiz müşteri
memnuniyetimizi, bilinirliğimizi ve kârımızı arttırmak...
Burada benim özellikle hedef olarak belirlediğim ana
konular var. Bunlar, dijitalleşme, yüksek müşteri
memnuniyeti ve reasürans ayağımızı güçlendirerek büyüme
hızımıza yeni bir ivme kazandırmak. Şirket yönetimi olarak
dijital dünyaya oldukça ilgiliyiz. Farklı dijital platformlar ve
mobil aplikasyonlarla, iç operasyonlarımızı kolaylaştırıp aynı
zamanda hızlandıracak araçlarla destekleyerek, hem
maliyetlerimizi düşüreceğiz hem de verimliliğimizi artırmış
olacağız. Bunun yanı sıra reasürans ekibimizi büyüterek,
farklı sigorta ürünlerini geliştirmek de ana hedeflerimiz
arasında.  Dünyanın en büyük sigorta piyasasında iş yapma
hakkına sahip olan en büyük Türk şirketi olmamız da ilk
adımlarımızdan bir tanesi.

Türkiye’de sigorta ve brokerlik 
sektörünün gelişimini nasıl görüyorsunuz? 

Türkiye’nin demografik yapısı, coğrafi konumu ve nüfusu
düşünüldüğünde, sigortacılık açısından ülke olarak büyük
bir potansiyele sahibiz. Sigorta şirketlerinin büyüklükleri,
karlılıkları, reasürans imkanları ve halihazırda pazarda
süregelen yüzde 80 uluslararası oyuncunun varlığını göz
önüne aldığımızda önemli bir gelişim gösteriyoruz.  Ancak
yurtdışı ile kıyasladığımızda Türkiye’de sigorta
penetrasyonunun düşük olduğunu görüyoruz. Avrupa’da
1.620 dolar olan kişi başı prim üretimi, Türkiye’de 164 dolar.

Teknolojik dönüşüm 

rekabet avantajı yaratacak 

Teknolojik gelişmelerin sigortacılık sektöründe yeni

bir sayfa açtığını belirten Denise Nart, sektörde

dijitalleşme sürecinin hızlandığını söylüyor. Yoğun iş

temposu içinde herkes için zamanın çok daha

kıymetli hale geldiğini anlatan Nart, “Bu yoğunluk

içerisinde zamandan tasarruf etmek hem

müşterilerimiz ve hem de bizim için çok değerli hale

geldi. Dijital kanal kullanımının giderek

yaygınlaşması ve müşterilerimizin beklentilerinin

değişmesi ile birlikte önemli bir dönüşümden

geçiyoruz” açıklamasını yapıyor. Teknolojinin sigorta

şirketlerinin önemli bir parçası olması gerektiğine

dikkat çeken Nart, uzun vadede teknolojinin doğru

şekilde kullanılmasının brokerlar ve sigorta şirketleri

için rekabet avantajı yaratacağını açıklıyor. Nart,

şöyle devam ediyor: “Sigorta şirketlerinin ve

aracıların sundukları ürün ve hizmetleri, sürekliliği

olan dinamik bir yaklaşım ile yeni teknolojilere

adapte etmesi her zamankinden büyük önem

taşıyor.  Mesela Blockchain konusu... Blockchain

şifrelenmiş işlem takibi sağlayan veri kayıt sistemidir,

fiziksel varlıklardan elektronik paraya kadar her şeyi

kaydedebilir. Blockhain’in uzun vadede sigorta

pazarında veri kalitesini arttıracağını, operasyon ve

idari maliyetlerinin düşüreceğini, yüzde 100

şeffaflığı olan, sahtekarlığın, siber atakların

neredeyse mümkün olmadığı bir platform olacağını

düşünüyoruz.  
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Bunun sebeplerinin başında,
Türk insanının kültürel olarak
sigortaya yaklaşımı,
toplumsal bilincin tam
oluşmaması, sigorta
şirketlerine duyulan güvenin
yeterli seviyede olmaması ve
zorunlu sigorta bölümlerinin
geç uygulamaya sokulması
gibi nedenler geliyor. Ancak
düşük rakamlardan yola çıkarak
karamsarlığa kapılmaya hiç
gerek yok. Çünkü sigorta
penetrasyonunun düşük olması
aslında Türkiye’nin sigorta
sektöründe daha alabileceği
epey mesafe olduğu anlamına
geliyor. Türkiye sigorta
sektörünün büyüme potansiyeli
çok yüksek ve Türkiye büyüdükçe
sigorta sektörü daha hızlı
büyüyecek. 

Dünya piyasaları ile
karşılaştırıldığında ülke olarak
nasıl bir görünüm sergiliyoruz?

Yurtdışı sigorta sektörleri ile
Türkiye’yi kıyasladığımızda hayat ve
hayat dışı dağılımında önemli farklar
dikkat çekiyor. 2017 yılında brüt
yazılan primlerin 46,5 milyar TL’sinin
yüzde 85’i hayat dışı branşlardan
gelmektedir. Hayat dışı branşlar
içerisinde de zorunlu trafik sigortası
yüzde 26, kasko yüzde 20, yangın ve
doğal afet yüzde 17, sağlık yüzde 12
ve genel zararlar yüzde 12’lik pay ile
öne çıkıyor. Hayat ve sağlık sigortaları,
sektörün toplam prim hacminin
yüzde 15’ine tekabül ediyor. Avrupa’ya
baktığımızda ise hayat ve hayat-dışı
dengesi yüzde 60 ile yüzde 40
aralığında seyrediyor. 

Türkiye’de son dönemde yaşanan
ekonomik dalgalanmalar sektörü
nasıl etkiledi? 

Sigorta şirketleri dönem başında
poliçe fiyatlarını ve şartlarını belirler.
Enflasyon tahmin edilen gibi olmadığı
için sigorta şirketleri zararlı çıkıyor.
Peki niye? Çünkü yaşanan hasarlar
yüksek enflasyon ve döviz
kurlarındaki artış nedeniyle
beklentilerin üzerinde çıkmakta bu
durumda teknik zarara yol açmakta.
Bunun dışında kurdaki dalgalanmalar
sigorta sektörünü de birçok yönden
etkiliyor. Kurların ve enflasyonun

artması, günün sonunda penetrasyon
oranının düşmesine sebep olabiliyor.
İnsanların satın alma gücü düştüğü
için de sigorta yapmama eğilimine
yöneliyor. Örneğin azalan tüketici
kredileri araç, eşya ve konut alımını
dolayısı ile kasko, hayat sigortalarında
reel küçülmelere yol açmakta. Birçok
şirketin iflas etmesi, konkordato ilan
etmeleri, dolaylı olarak sigorta
şirketlerini de etkiliyor. Örneğin,
otomobil satışlarında azalma başladı
ve sigorta sektörü de kaskolardaki
düşüşle bu durgunluktan nasibini aldı.
Ancak karamsarlığa kapılmak yerine
bu süreçten neler
öğrenebileceğimize odaklanmamız
lazım. 

Gelecekte fiyatlandırmaları
robotlar yapacak
Dünyada yeni yeni riskler gündeme
geliyor. Önümüzdeki dönemde
gündemimize girecek riskler
nelerdir? 

Dünya mobil hale gelmeye başladı.
İnsan makine arasındaki etkileşimler
veri kullanımına yeni boyutlar
getiriyor. Günümüzde 6 milyar akıllı
cihaz, bulut teknolojisi ile birbirine

bağlanmış durumda. 2020 yılında
bu sayının 20 milyara ulaşması
bekleniyor.  4.0. sanayi devrimini
oluşturan otomasyon teknolojileri,
bulut teknolojileri üzerinden
birbirleri ile iletişim kuruyor.
Bunlar kişisel bilgisayarlar,
serverlar, telefonlar,
komünikasyon ve yön bulma
sistemleri, üretim bantları,
borsalar, bankalar, sigorta
şirketleri, kredi kuruluşları,
elektrik, doğalgaz şebekeleri gibi
birbirine bağlanabilen tüm
sistemler aynı bulut teknolojisini
kullanılarak bağlanıyorlar. Bu
tarihte görülmemiş bir verimlilik
ve üretkenliğin yanı sıra
riskleride beraberinde getiriyor.
Dolayısıyla eski iş yapış
şekillerimizi, eski güvenlik
yöntemlerimizi gözden
geçirmeye başlıyoruz. Son
yıllarda siber saldırı sözü ile
çok sık karşılaşır olduk.
Sigorta sektörü de bu konu

ile ciddi halde ilgilenir oldu ve
siber saldırılar, yapılan birçok
araştırmada en önemli riskler

arasında hızla zirveye doğru
yükselmeye başladı. Artan tehditler ve
veri ihlalleri maliyetini önlemek adına
şirketler siber saldırılara karşı güvenlik
harcamalarını arttırıyor, gelecek 5
senede en hızlı prim büyümesinin
siber sigorta ürünlerinde olacağını
düşünüyorum.

Gelecekte sigortacılık sektöründe öne
çıkacak ve pazarı büyütecek faktörler
neler olacak?

Gelecekte kişiye özel sigortaların ve
fiyatlandırmanın robotlar tarafından
tayin edildiği bir döneme gireceğiz.
Gerek ürün geliştirme de gerekse
fiyatlandırmada yapay zeka yoğun
kullanılacak. Allianz Global Corporate
Speciality’deki Munich’te üstlendiğim
Underwriter görevim sırasında
insanlardan çok yapay zekanın
fiyatlandırmada rol oynadığını
gördüm. Diğer yandan multi kültürel
insan kaynağının sigorta ve broker
dünyasında daha yoğun kullanıldığına
şahit olacağız. Özellikle mesuliyet,
siber sigortalar, mesleki mesuliyet,
alacak riskleri, kök hücre tedavilerini
kapsayan sağlık sigortalarının satışının
artacağını düşünüyorum.

Küresel ısınma 

sigorta sektörüne 

radikal kararlar aldırdı

Çevresel etkenlerin sigorta sektörünü

de etkilediğini kaydeden Denise Nart,

2015 yılında küresel ısınmayı 2 santigrat

derecenin altına düşürmek için Paris’te

imzalanan anlaşmanın sektör

üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Nart, “Bu anlaşma sonucunda, hisse

senedi değeri bakımından dünyanın en

büyük reasürans şirketlerinden biri olan

İsviçreli Swiss Re, bu sene yüzde

30'undan fazlasını termal kömür işinin

temsil ettiği herhangi bir şirkete hizmet

vermeyeceğini açıkladı. Fransız Scor Re

ve Alman devi Allianz da geçtiğimiz

aylarda yeni termik kömür madenlerine

hizmet vermeyeceğini açıkladı” diyor. 
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NART’TAN HABERLER

RİSK&LİFE
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Türkiye'nin 7 bölgesinde ve dünyada partnerleri kanalıyla
136 ülkede faaliyet gösteren NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş, Denizcilik Sigortaları konusunda iddiasını
artırdı. Bu kapsamda müşterilerine sunmakta olduğu
hizmetlerini genişleten şirket, kurulan birimin başına da 27
yıldır denizcilik ve sigorta sektöründe üst düzey yöneticilik
yapan Kaptan Murat Işıklı’yı getirdi.

Kaptan Murat Işıklı'nın göreve gelmesinden sonra NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği, denizcilik alanında global
ve yerel anlamda etkinliğini arttırmaya planlıyor.

Denizcilik departmanının başına gelen Kaptan Murat
Işıklı’nın şirketteki görevi sadece bununla da sınırlı değil.

Murat Işıklı'nın şirketteki görev alanları arasında şu birimler
yer aldı: “Tüm Branşların Hasar Yönetimi, Elementer Dallar,
Tüm Branşlara Ait Hasar Danışmanlığı ve  Denizcilik
Sigortaları Üretim ve Segment Sorumluluğu.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. çalışanları kasım ayı
içerisinde düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda
iyilik peşinde koştular. NART Sigorta’nın gönüllü ekip çalışanları,
Otizmli çocuklara farkındalık yaratmak için Tohum Otizm Vakfı
yararına 40. İstanbul Maratonu’nda yerlerini aldı. Maraton’da yer
alan gönüllü NART çalışanları, bir otizmli çocuğun bir yıllık
eğitim masrafı olan 21 bin TL için büyük bir özveri ile bağış
toplama kampanyasına da katılmış oldular. NART ekibinin
yüksek enerjisi, gayreti ve pozitifliği ile tüm süreç boyunca
Tohum Otizm Vakfı’nın gücüne güç kattılar. Tohum Otizm
Vakfı’na başladığı gün hiç konuşamayan öğrencinin 2019 yılı
boyunca eğitimi için ihtiyacı olacak tüm maddi destek NART
çalışanlarının emekleri ve katkıları sayesinde karşılanacak.
Tohum Otizm Vakfı da bu öğrencinin periyodik gelişim
raporlarını NART Sigorta’ya düzenli olarak ileterek kat ettiği
gelişime birlikte tanıklık edilecek.

NART çalışanları 
‘iyilik’ için koştu 

NART Hasar Yönetimi
Departmanı'nda 
bayrak değişimi

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen
bilgilendirme toplantısında “Reel Sektör ve
Sigortalanabilir Riskler” konusu masaya
yatırıldı. NART Yönetim Kurulu Başkanımız
Levent Nart'ın oturum başkanlığını yaptığı ve
kendi alanlarında uzman Genel Müdür
Yardımcılarımız Aslı Yenice Ünalsın ve Murat
Işıklı ile birlikte konuşmacı olarak yer aldığı
toplantıda, ilgili sorunlar, sigorta ve sigorta
dışı çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda, Reel
Sektörde Kurumsal Risk Yönetimi, Ağır, Orta
ve Hafif Rizikoların Tanımlanması, Yangın, İş
Durması ve Sorumluluk Riskleri, Siber Riskler
ve Alacak Riskleri, Nakliyat Riskleri ve Hasar
Anında Yapılması gerekenler gibi konularla
ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Sigortalanabilir riskler
İSO’da masaya yatırıldı
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Brokerlar 
Çin’de dünya
ekonomisini ve
sigortayı konuştu

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük
sigorta brokeri olan NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, 2019 yılında sektörde 20’nci yılını
kutlamaya hazırlanıyor. Bir yandan 20’nci yılını
kutlamaya hazırlanan NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, şimdilerde iki sevinci bir arada yaşıyor.
NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği, dünyada
300 bini aşkın sigorta brokerinin sadece 275’inin
sahip olduğu Lloyd’s Lisansı’nı alan Türkiye’nin
öncü şirketlerinden oldu. Dünyanın en zor sigorta
pazarlarından ve üyelerini dikkatli seçen, ağır
kabul kurallarına sahip ve sektörün 300 senelik en
eski marketi Lloyd’s Lisanslı Brokeri’na sahip
olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirten NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Nart, şunları söyledi: “2,5 yıl önce almış
olduğumuz karardan bugün lisansa hak kazanmamıza
kadar geçen sürede, teknik ekip, finans ekibi ve Lloyds
merkezi ile koordinasyonumuzu üstün özveri ile
sağlayan başta Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyemiz

Sn. Denise Nart olmak üzere tüm yönetici ve
çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Dünyanın en büyük
sigorta özel çözümler merkezi 33,5 Milyar Paund prim
hacmi olan ve dünyada sadece 287 brokerin direk iş
yazabildiği dünyanın en eski sigorta pazarı olan Lloyd’s
Lisanslı Brokeri olmanın sektör ve şirketimiz için hayırlı
olmasını diliyoruz.”

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği
Yönetim Kurulu Üyesi Denise Nart  ve
Kurumsal Çözümler Direktörü Erdem
Altın, Hong Kong’da 11-12 Ekim 2018
tarihleri arasında hissedarı olduğu
Brokersling AG’nin düzenlediği Annual
Shareholder’s Meeting’ine katıldı. 60
farklı ülkeden 160 uzmanın katıldığı
etkinlikte; Çin ekonomisi, değişen riskler,
insurtech ve müşteri deneyimi
konularına değinildi.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerlik’ın yeni Antalya Bölge Müdürü Savaş
Yıldız oldu. Uzun yıllar Akdeniz Bölgesi’nde ve Antalya’da sigorta
sektöründe yöneticilik yapan Savaş Yıldız, şirketin bölgedeki gelişiminden
sorumlu olacak.  

Savaş Yıldız NART Antalya 
Bölge Müdürlüğü'ne atandı 

NART Lloyd’s lisansı gururu yaşıyor



13. Contemporary İsanbul Sanat
Fuarı, NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği’nin verdiği ‘sigorta
desteği ile ziyaretçilerini karşıladı.
9-23 Eylül 2018 tarihleri arasında
düzenlenen, 22 ülkeden 83
galerinin katılımıyla 400’ü yabancı
650 sanatçının yaklaşık 2 bin
eserin sergilendiği bu dev
organizasyona NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş. de
sigorta desteği sağladı. 5 günde
74 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda
NART Sigorta yetkilileri de
merkezi bir konumda yer alan
standında ‘Sanat Sigortası’ ile ilgili
yoğun ilgiye cevap vererek
koleksiyoner, galerici ve
sanatçıların sorularını yanıtladı. 

Uzmanlık alanlarının risk
yönetimi olduğunu ama NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği
olarak hayatı güzellikler
üzerinden tanımlamayı tercih
ettiklerini belirten NART Sigorta
ve Reasürans Brokerliği Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Nart, 13.
Comtemporary İstanbul Sanat
Fuarı’nın sigorta sponsoru
olmaları ile ilgili şunları söyledi:
“Sanatın yanında olmaktan her

zaman büyük zevk alıyoruz ,
“Ülkemizin ve İstanbul’un itibarına
ve marka değerine katkı yaparken
iş dünyasını birleştirici, yaklaştırıcı
rolü ile de ekonomik ilişkileri
büyümesini sağlıyor. Biz de bu
minvalde her yıl ziyaretçi
sayısında rekorlar kırarak gelişen
ve bölgesindeki en önemli sanat
etkinliği olan Comtemporary
İstanbul’un 2019 yılında da
sigorta sponsoru olarak
Türkiye’nin büyüyen sanat
ortamına sürdürülebilir katkı
sağlamaya karar verdik.”

NART Sigorta Brokerliği olarak
5 günde 74 binin üzerinde
ziyaretçiyi ağırlayan fuarın sigorta
sponsoru olarak bu dev
organizasyonu risklere karşı
teminat altına aldıklarına da vurgu
yapan Nart, “Fuar alanında
merkezi konumda yer alan
standımızda Sanat Sigortası ile
ilgili soruları yanıtlamanın yanı sıra
oluşturduğumuz interaktif alanda
sanatçıların katılımıyla hem
eğlendik hem de anılar biriktirdik.
Tüm sanatçılara standımıza
ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ederiz.”
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NART’tan sanata ve sanatçıya ‘sigorta’ desteği





Sigorta ve reasürans
şirketleri Dubai’de buluştu

NART Sigorta ve Reasürans Brokerlık A.Ş Strateji
toplantılarını tamamladı. Yılda iki defa
düzenlenen strateji toplantılarının bahar dönemi
buluşmasında bütçe planlamalarının yanında,
şirket prosedürleri de konuşuldu. 

Düzenlenen toplantılarda ayrıca hem mesleki
hem de kişisel gelişimlere katkı sağlayacak
paralel workshoplar ile çalışanlar eğitimsel
olarak da destekleniyor. 

NART Sigorta’nın yılın ilk yarıyıl toplantısı da
NART Business Center’de, ikinci yarıyılı da
İstanbul’a yakın bir tatil beldesinde
gerçekleştirdi. Toplantıda merkez ofis çalışanları
ile birlikte bölge çalışanları da bir araya geldi. Aile
ve şirket kültürünün pekişmesi açısından
oldukça önemli olan strateji toplantıları aynı
zamanda çalışan ilişkilerinin kurulmasına da
büyük katkı sağlıyor.

Sigorta, reasürans şirketleri ve brokerlik dünyası Dubai’de bir
araya geldi. 27-28 Şubat 2018 tarihleri arasında Dubai’de
düzenlenen Dubai World Insurance Kongresi, dünyanın önde
gelen sigorta ve reasürans şirketlerini buluşturdu. Kongreye

NART’tan Kurumsal
Çözümler Genel
Müdür Yardımcısı
Aslı Yenice Ünalsın,
Yönetim Kurulu
Üyesi Denise Nart
ve Kurumsal
Çözümler Direktörü
Eda Okur Güner de
katıldı. Kongre
kapsamında Dubai
reasürans piyasasını
yakından tanımak,
hem
müşterilerimize
hem de sigorta
şirketlerine
reasürans
anlamında hizmet
vermek için
network
geliştirmek,

potansiyel işleri görüşmek ve yeni piyasaları tanımak adına
faydalı toplantılar gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 700 kişinin katılımcı olarak yer aldığı konferansta
katılımcılar Swiss Re, Munich Re, Partner Re, AGCS gibi
şirketlerin yanı sıra Samsung Re, Korean Re vb. gibi Asya
merkezli reasürans firmaları ve Dubai Lloyd’s firmaları ile
görüşme fırsatları da buldu.

NART Sigorta ve Reasürans Brokerlık, 3-4 Kasım
tarihleri arasında NART Business Center’da üst
düzey yöneticilerin katıldığı ve bütün
departmanların 5 senelik Stratejik planlarının
görüşüldüğü Bütçe Toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda özellikle risklerin ve varlıkların
yönetiminde uluslararası ve yerel oyuncular

tarafından Türkiye
ve çevre ülkelerde
tercih edilen lider
brokerlik  ve
danışmanlık
grubu olma
vizyonu bir kez
daha vurgulandı.
Tüm
departmanların
SWOT
analizlerinin
sunulduğu
toplantıda, NART
olarak daha güçlü

adımları nasıl atabileceğinin planlaması yapıldı.
Toplantıda ayrıca, Lloyd’s üyeliğiyle ilgili olarak
İcra Kurulu Üyesi Denise Nart önemli bilgiler
verdi. Toplantı sonrasında Bölge müdürlerinin
ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla akşam
istişare yemeğinde karşılıklı görüş alışverişine
devam edildi.

Departmanların 5 yıllık
stratejik planları yapıldı

NART çalışanları strateji
toplantılarını tamamladı
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Avrupa’nın en büyük enerji
projesi TANAP’ın sigortada
çözüm ortağı NART Sigorta
ve Reasürans Brokerliği
oldu. NART, yeni dönemde
birçok prestijli projeye
daha imza atmaya
hazırlanıyor. 

NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, dünya çapında önemli
projelere imza atıyor. Türkiye ve
Avrupa'nın en büyük enerji projesi
'TANAP' da bunlardan biri... Türkiye
ve Azerbaycan tarafından yapımı üç
yıldır süren ve Azeri doğalgazını
Türkiye üzerinden Avrupa’ya
taşıyacak olan TANAP projesinin,
sigortası NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği’ne emanet. 

Yeni projelere imza atacağız
Tam adı Trans Anadolu Doğalgaz

Boru Hattı olan TANAP projesi, 12
Haziran 2018 tarihinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Sırbistan Cumhurbaşkanı  Vucic ve
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro
Poroşenko'nun katılımıyla açıldı.
Yılda 16 milyar metreküp doğalgaz
sevkiyat kapasitesine sahip olan
1,850 kilometre uzunluğundaki
TANAP, Türkiye'nin doğalgaz
ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini tek
başına karşılayacak. Doğusunda
önemli enerji kaynakları bulunan ve

bunların batıdaki tüketici ülkelere
ulaşmasında enerji koridoru
oluşturan Türkiye'nin öneminin
giderek arttığına dikkat çeken NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği
yetkilileri, “Elektrik, gaz ve su
sektöründe son yıllarda önemli
miktarda uluslararası doğrudan
yatırım sermaye girişi gerçekleştirildi
ve gerçekleşmeye de devam
edecek” diyor. Türk müteahhitlerin
113 ülkede üstlenilen 8 bin 830
proje ile 335 milyar dolar işlem
hacmine eriştiğine dikkat çeken
NART yetkilileri, Türkiye’nin,
‘Dünyanın En Büyük 250
Uluslararası Müteahhidi’ listesinde
2016'da da dünya ikincisi olmayı
başardığını ve Türk yatırımcılarının
bu yükselişinin devam edeceğini

vurguluyor. NART olarak yeni
dönemde birçok prestijli projeye
imza atılacağına dikkat çekiyorlar. 

Enerji yatırımları 
sektörü büyütecek 

Son dönemde artan enerji
yatırımlarının sektöre önemli fırsatlar
sunduğunu kaydeden yetkililer, şu
açıklamayı yapıyor: “Ülkemizde
elektrik enerjisi kurulu gücü 2016’da
78 bin 599 MW iken, 31 Ekim 2017
itibariyle 82 bin 312 MW’a ulaştı.
2018 yılında ise Türkiye’de gündem
yerli enerji hamleleri üzerinde
yoğunlaşıyor. Bu yatırımlar sigorta
sektörü için mevcut pastayı
büyütmesinde büyük rol oynayacak.
Değişen ekonomik koşullar, gelişen
teknoloji nedeni ile bu günlerde
yatırımcıların da riskleri
farklılaşmaktadır. Artık yatırımcı
sadece tesislerinin  mevcut risklere
karşı sigortalanmasını değil, teminat
mektubu yerine geçen Surety Bond
sigorta ürününü veya Siber
Sigortasını da gündemine
almaktadır. Bu aşamada da doğru
içerikli ürüne ulaşmada brokerin
rolü çok büyüktür. Uzman kadrosu
ve geniş partner ağı ile NART bu
alanda en iyi çözüm ortağı olarak
hizmet vermeye devam edecektir.”

NART’TAN HABERLER

RİSK&LİFE
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Avrupa’nın en büyük enerji 
projesi TANAP’ta NART imzası 



Sigorta sektörü Türk
ekonomisine güvence
sağlamaya devam
ediyor. Sektör 2018
yılının üçüncü çeyrek
rakamlarının
sonucuna göre 25.9
milyar TL’lik 
tazminat üstlendi.

ürkiye Sigorta Birliği (TSB),
2018 yılına ait Üçüncü
Çeyrek teknik ve mali
sonuçlarını açıkladı. Üye

şirketlerden derlenen rakamlara
göre, 2018 Üçüncü Çeyrek
sonunda sigorta sektörü bir önceki
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde
26,5 artışla 25,9 milyar TL’yi bulan
üstlendiği tazminat ile ekonomiye
güvence sağlamaya devam etti. 

Sektörün prim üretimi geçen
yılın aynı dönemiyle
karşılaştırıldığında, hayat dışı
branşlarda yüzde 19,8, hayat
sigortaları branşında ise yüzde
8,5’lik, ortalamada da yüzde 18,1’lik
bir büyüme kaydettiği gözlendi. Bu
sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim
üretimi 34,1 milyar TL, hayat
sigortaları prim üretimi 5,4 milyar
TL olurken; sektörün toplam prim
üretimi 39,5 milyar TL’ye ulaştı.
Hayat branşında önceki
dönemlerdeki yüksek büyüme
oranlarında etkili olan kredi
hacminin stabil hale gelmesi ise
hayat branşındaki büyümeyi sınırlı
tuttuğu gözlendi. 

Katılım sigortacılığında 1.5
milyar TL prim üretildi
TSB’nin açıkladığı rakamlara göre

katılım sigortacılığında faaliyet
gösteren yedi şirketin toplam prim
üretimindeki payı yüzde 3,8’e
ulaşırken, toplam prim üretimi ise
1,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
Sigorta, reasürans ve emeklilik
şirketlerimizin aktif büyüklüğü
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 21,7 artışla 175 milyar TL,
toplam öz sermaye büyüklüğü ise
22,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

TSB’nin açıkladığı rakamlar
Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili
son durumu da ortaya koydu. Buna
göre Bireysel Emeklilik Sistemi’nde

katılımcı sayısı 14 Aralık 2018 tarihi
itibarıyla 6,9 milyona, fon
büyüklüğü de devlet katkısı dâhil
86,7 milyar TL’ye ulaştı. 2017 yılında
başlatılan otomatik katılım
uygulamasıyla 21 Kasım 2018 tarihi
itibarıyla sisteme giren 14,1 milyon
çalışanın 5 milyonunun
sözleşmelerinin devam ettiği
görülmekte olup, ayrılma oranı
yüzde 66 olarak gerçekleşti.
Sözleşmeleri devam eden
katılımcıların otomatik katılım fon
tutarı ise 3,8 milyar TL seviyesine
ulaştı.

HABER

RİSK&LİFE

Sigorta şirketleri 
9 ayda 25,9 milyar TL
tazminat üstlendi
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Branş Adı Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Değişim (%)

HAVA ARAÇLARI 62.593.376 0,15% 65,01%
GENEL SORUMLULUK 1.224.520.638 2,92% 41,02%
KREDİ 229.347.303 0,55% 39,65%
SU ARAÇLARI 272.193.391 0,65% 37,36%
NAKLİYAT 743.145.820 1,77% 29,39%
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK 71.293.286 0,17% 25,79%
Trafik-Yeşil Kart Dahil 13.707.919.721 32,73% 23,73%
HASTALIK-SAĞLIK 5.365.804.425 12,81% 23,71%
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK 14.202.907.932 33,91% 22,64%
GENEL ZARARLAR 4.760.478.093 11,37% 21,01%
YANGIN VE DOĞAL AFETLER 5.999.807.706 14,33% 20,96%
SU ARAÇLARI SORUMLULUK 30.973.958 0,07% 19,19%
KARA ARAÇLARI 6.819.086.618 16,28% 11,83%
Kasko 6.819.086.618 16,28% 11,83%
KAZA 1.623.823.971 3,88% 6,98%
KEFALET 48.267.375 0,12% 2,29%
RAYLI ARAÇLAR 0 0,00% 0,00%
FİNANSAL KAYIPLAR 282.193.494 0,67% -0,07%
HUKUKSAL KORUMA 145.433.945 0,35% -31,17%
DESTEK 137.350 0,00% -89,58%
HAYATDIŞI TOPLAM 41.882.008.681 86,8% 20,0%
HAYAT TOPLAM 6.379.541.429 13,2% 2,2%
GENEL TOPLAM 48.261.550.110 100,0% 17,3%
K a s ı m  2 0 1 8 ’ e  k a d a r  o l a n  r a k a m l a r

T



Sektöre ilişkin açıklanan rakamları ve
yaşanan gelişmeleri değerlendiren
TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif
Eroğlu, sigorta sektörünün finansal
piyasaların bankacılıktan sonra en
büyük ikinci sektörü olduğuna dikkat
çekerek, “Sigortacılık icra ettiği kritik
fonksiyonları itibarıyla Türk ekonomisi
için stratejik bir sektördür” dedi.  

Sektörün 2017’de Gayri Safi Milli
Hasıla’nın 35 katı tutarında 107,2
trilyon TL teminat vererek
yatırımların yapılabilmesi ve
sürdürülmesinde kritik rol oynamaya
devam ettiğine dikkat çeken Eroğlu,
şunları söyledi: “2016’nın sonundan
itibaren başlayan canlanmayla 2017
yılında Türkiye ekonomisi
beklentilerin üzerinde büyüyerek
yüzde 7,4 ile G20’nin en hızlı gelişen
ekonomilerinden biri oldu. Sigorta
primlerindeki artış ülke
ekonomisindeki gelişmelere paralel
seyretmekle beraber, geçen yıl trafik
sigortalarında uygulamaya alınan
tarife ve karayolu zorunlu mali
mesuliyet sigortasındaki riskli
sigortalılar havuzu gibi sektöre özel

gelişmeler de sektörün gidişatını
şekillendirdi.”

2018 ikinci yarıda 
küçülme yaşandı

2017 yılsonu itibarıyla ise sektörün
prim üretiminin yüzde 2,7 reel
büyüme göstererek 46,6 milyar TL
olarak gerçekleştiğine vurgu yapan
Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2018 yılının ilk yarısında yüzde 5,2
büyüme oranı ile büyümeye devam
eden ülke ekonomisine paralel olarak
sektörümüz de büyümesini
sürdürmüş ancak ikinci yarıdan
itibaren etkisi hissedilen kur ve faiz
artışına bağlı olarak ekonomik
faaliyetler ve kredi hacmindeki
daralma nedeniyle sigorta
sektörümüzde de reel olarak küçülme
yaşandı. 2018 yılının ilk dokuz ayında
hayat dışı sigortalarda, mükerrerliğe
sebep olan endirekt üretimler hariç
bırakıldığında prim üretiminin reel
olarak yüzde 7,3 azalışla 31,1 milyar
TL, hayat branşında ise reel olarak
yüzde 12,8 azalışla 5,4 milyar TL
olduğu görülüyor. Hayat ve hayat dışı
sigortalar toplam prim üretiminde bu

sonuçlarla prim üretimi reel olarak
endirek üretimler hariç geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalış
göstererek 36,5 milyar TL oldu.” 

Yan sektörlerle birlikte 
200 bin istihdam sağlıyoruz

Eroğlu, sektörün teminat altına
aldığı riskler için tazminat ödeyerek
iktisadi faaliyetlerin devamlılığına ve
kişilerin korunmasına katkıda
bulunduğuna dikkat çekerken,
“Sektörümüz 2018 yılı altıncı ayı
itibarıyla yaklaşık 25,9 milyar TL
tazminat üstlendi. Ayrıca DASK,
TARSİM, gibi uygulamalar ile devletin
yükünü paylaşmakta, etkin risk
yönetimi sağlayarak iktisadi girişimleri
disipline etmekte; hizmet verdiği yan
sektörlerle beraber iki yüz bine ulaşan
istihdam sağlamaktadır. Bireysel
emeklilik dahil oluşturduğu 142 milyar
TL’lik fon ile yeni yatırımların
yapılabilmesini mümkün kılarak
büyümeye destek vermektedir. Bu
bakımdan, ekonomisi güçlü olan
ülkelerde güçlü sigorta sektörleri de
görmek şaşırtıcı değildir”
değerlendirmesini yaptı. 
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Sigortacılık
Türkiye
ekonomisi 
için stratejik 
bir sektör 



SEKTÖRDEN
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Aktüerler Derneği,
AAE’ye üye oldu
Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne
(AAE) tam üye olarak kabul edildi. Konuyla ilgili
açıklamada bulunan Aktüerler Derneği
Başkanı Taylan Matkap, 21 Eylül 2018 tarihinde
Hollanda’nın Utrecht şehrinde yapılan Avrupa
Aktüerler Birliği 41. Genel Kurulu’nda tam
üyelik için elektronik oylamanın yapılması
kararı alındığını belirtti. Matkap, yapılan
elektronik oylama ile Aktüerler Derneği’nin,
Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak
kabul edildiğini açıkladı. Taylan Matkap,
Avrupa Aktüerler Birliği’nin (AAE), Avrupa Birliği
üye ülkelerindeki aktüerya meslek örgütlerini
temsil etmek, Avrupa Birliği’nin çeşitli
organlarına AB mevzuatı çerçevesinde
aktüeryal konular hakkında tavsiyelerde
bulunmak üzere 1978 yılında kurulduğunu ve
Birliğin, 36 meslek örgütünü, 35 Avrupa
ülkesini ve 25 bine yakın aktüeri temsil ettiğini
sözlerine ekledi.

Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM), üreticilerin ve
paydaşların memnuniyetini
arttırmak amacıyla teknolojik
uygulamalara odaklandı.
TARSİM’den yapılan
açıklamada bu alandaki
mevcut tüm imkanlardan
azami düzeyde
faydalanıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, kısa bir süre önce
TARSİM’in hayati
fonksiyonlarından biri olan risk
inceleme ve değerlendirme ile
hasar tespit süreçlerinde
uygulamaya alınan uydu
teknolojileri ve insansız hava
araçları (İHA) sayesinde,
yepyeni bir dönemin başladığı
ve olumlu sonuçlar elde
edildiği bildirildi. Bitkisel Ürün
Sigortaları’nda yeni üretim

sezonunun açılması ile birlikte
ilerleyen günlerde uyduların ve
İHA’ların Sistem’de çok daha
etkin ve yoğun bir şekilde
kullanılacağı aktarılarak, şu
ifadelere yer verildi: “Günlük
uydu görüntüleri; dolu, yangın,
sel ve su baskını, heyelan
hasarlarının yanı sıra risk
inceleme ve değerlendirme
işlemlerinde de meteorolojik
verilerle desteklenerek
kullanılmaya başlandı.
Hasarların teminat kapsamında
olup olmadığı, poliçenin
başlangıcında mı ya da
öncesinde mi gerçekleştiği,
yangın hasarlarının hasat işlemi
öncesinde mi, sonrasında mı
meydana geldiği gibi
sorgulamalar yapılarak; hata
payı minimize ediliyor.”

Türkiye Sigorta Birliği ve Emeklilik
Gözetim Merkezi’nin ortaklaşa
düzenlediği “Emekliliğiniz İçin
Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor
Projesi” kapsamında Sakarya Ticaret
ve Sanayi Odası’nda  otomatik BES
konuşuldu. Emeklilik Gözetim
Merkezi (EGM), “Emekliliğiniz İçin
Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor”
projesi kapsamında, Sakarya Ticaret
ve Sanayi Odası Ali Coşkun
Konferans Salonu’nda bir panel
düzenledi. Panel, EGM Yönetim
Kurulu Üyesi, MetLife Emeklilik ve
Hayat Genel Müdürü Deniz
Yurtseven,  Sakarya Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün
Altuğ, Sakarya 2. OSB Yönetim

Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, Sakarya
1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi İshak
Satış’ın katılımıyla gerçekleşti. 2013
yılında uygulamaya konulan Bireysel
Emeklilik ile 2017’de hayata geçen
Otomatik Katılımın geldiği noktaya
ilişkin açıklamalarda bulunan EGM
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz

Yurtseven şunları kaydetti:
“Rakamsal olarak baktığımızda

Bireysel Emeklilik tarafında 7 milyon
katılımcıya, yaklaşık 86 milyar TL fon
büyüklüğüne ulaşmış durumdayız.
Otomatik katılımla birlikte tasarruf
sistemine 5 milyon kişi daha katıldı.
Yani tasarruf eden kişi sayısı
toplamda 12 milyona ulaştı.
Otomatik Katılım tarafında da
yaklaşık 5 milyar civarında bir fon
büyüklüğüne ulaştığımızı
düşünürseniz, kabaca toplamda 90
milyar TL’lik bir fon büyüklüğüne
ulaşıldı. Zaman içinde bilgi arttıkça ki
arttığını görüyoruz, ben sisteme
gelen katılımcıların daha uzun süre
sistemde kalacağını düşünüyorum.”

TARSİM hasarları 
uydudan takip edecek

BES ve OKS’nin ekonomiye katkısı 90 milyar TL



38 OCAK -ŞUBAT 2019

Sigortacıların 5 yıllık stratejisi dijitalleşme olacak

İki yıl önce sigorta sektörüne Quick Sigorta
markası ile giriş yapan Maher Holding hazine
onay süreci tamamlanan Turkland Sigorta’yı
bünyesine kattı. Turkland merkez ofisinde yapılan
devir ve imza törenine katılan Maher Holding

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Erdemoğlu, Turkland Sigorta’yı
temsil eden Turkland Sigorta
Yönetim Kurulu Başkanı Omar
Bilani ile bir araya gelerek son
imzaları attı. Mahmut Erdemoğlu,
2 yıl içinde ikinci sigorta şirketini
holding bünyesine ekleyerek,
sigorta sektörüne verdikleri
önemi ve bu sektörde ana
aktörlerden biri olma yolunda
ilerlediklerini belirtti. Erdemoğlu,
“Quick Sigorta ile başladığımız
sigortacılık ve teknoloji
yatırımlarımız devam edecek.
Güçlü ve büyüyen bir Türkiye
için yatırım şart ve bizler bu
bilince sahip olarak
yatırımlarımıza ara vermeden
devam edeceğiz“ dedi. Maher

Holding CEO’su Levent Uluçeçen,
Turkland Sigorta’nın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
ile bir araya gelerek gelecek yıllarda planlanan
yatırımlar hakkında bilgi verdi. Levent Uluçeçen,
Maher Holding’in Quick Sigorta ile başlayan
sigorta sektörü yatırımlarının aynı hızla devam
edeceğini söyledi.

Dünyanın yadsınamaz bir realite ile dijitalleştiğini belirten Türkiye
Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, şubat ayında sektörün
gelecekteki 5 yılına yönelik bir strateji çalıştayı yapacaklarını ve
gündemlerinin dijitalleşme olacağını söyledi. Türkiye Sigorta
Birliği (TSB) Başkanı ve Eureko Sigorta Genel Müdürü Can Akın
Çağlar, TSB olarak şubat ayında sektörün gelecekteki 5 yılına
yönelik bir strateji çalıştayı yapacaklarını söyledi.

Bir TV programına katılan Çağlar, dünyanın yadsınamaz bir
realite ile dijitalleştiğinin altını çizerek, “Bu çalıştayda ‘Türkiye
sigorta sektörü gelecek 5 yılda nerede olacak’ ve bu
dijitalleşme ile nereye gidebileceğimizin çalışmasını
yapacağız. Çalıştay’ın ana alt teması dijitalleşme olacak” diye
konuştu. Dijitalleşmeye sadece sektörün hazır olmasının
yeterli gelmeyeceğini, kamunun da hazır olması gerektiğinin
altını çizen Çağlar şöyle devam etti: “Başta e-devlet olmak
üzere kamunun kendi içinde çok iyi bir dijitalleşme süreci
görüyoruz. Ancak bazen kamunun dış dünya ile ilişkilerinde
aynı hızı göremeyebiliyoruz. İşte biz de bu çalıştayın çıktılarını
arz ederek bunu biraz zorlamak istiyoruz. Onun için bu
çalıştayın içinde kamu da olsun diye çok arzu ediyoruz.” 

Turkland Maher Holding bünyesine katıldı
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Kasko başı çekti; sektör 
11 ayda yüzde 3.7 küçüldü
Yılın 11 ayında yüzde 17.1
büyüyen sektörde prim
üretimi reel olarak yüzde
3.7 küçüldü. Hayat dışında
pazar payı yüzde 10’un
üzerinde olan branşlardan
reel olarak yüzde 8.45 ile en
fazla daralan ‘kasko’ oldu.
Yılın 2’nci yarısında kurdaki
dalgalanma ve ekonomideki
resesyondan etkilenen Türk sigorta
sektörü reel olarak daralmayı
sürdürüyor. 11 ayda yüzde 17.1
büyüyen sektörde prim üretimi reel
olarak yüzde 3.7 küçüldü. Türkiye
Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine
göre ocak-kasım döneminde hayat
dışı (elementer) sektör yüzde 19.8
büyürken, hayat branşındaki büyüme
ise yüzde 2.2 oldu. Enflasyondan
arındırıldığında, reel prim üretimi
hayat dışında yüzde 1.5, hayatta ise
yüzde 15.9 düşüş kaydetti.

Branşlar itibarıyla bakıldığında
hayat dışında pazar payı yüzde 10’un
üzerinde olan branşlardan reel olarak
yüzde 8.45 ile en fazla daralmanın
‘kasko’ branşında (nominal olarak
yüzde 11.34 büyüdü) olduğu

gözleniyor. Kaskoyu, yüzde 0.71’lik
reel düşüşle ‘yangın ve doğal afetler’
izliyor. Buna karşın, yine reel olarak
trafik branşının yüzde 1.59,
hastalık/sağlık’ın yüzde 1.71
büyüdüğü dikkat çekiyor.

İngiliz dev
Acıbadem
Sigorta’yı 
satın aldı 
190 ülkede 32 milyon müşteriye
sahip olan İngiliz sağlık grubu Bupa,
sağlık alanında Türkiye'nin ikinci
büyük sigorta şirketi Acıbadem
Sigorta'yı satın aldı. Acıbadem
Sigorta, 5 yıl önce Malezyalı yatırım
fonuna satılmıştı. 2002 yılında
Acıbadem Sağlık Grubu ile ilk
işbirliğini yapan şirket, yaptığı satın
almayla artık Türkiye'deki
operasyonlarını büyütmüş oldu.
Bupa'dan yapılan açıklamada satın
alma bedeli paylaşılmadı. Ancak
Acıbadem Sigorta'nın 2017 yılında
913 milyon TL gelir elde ettiği ve
600 bin kişiye hizmet verdiği
belirtildi. Bupa Uluslararası Piyasalar
CEO'su Simeon Preston şunları
söyledi:  "Bu anlaşmayı
imzalamaktan dolayı mutluyuz.
Acıbadem'in etkileyici büyümesi,
birinci sınıf yönetim ekibi ve tüketici
odağı bu pazara giriş için harika bir
seçim yaptığımızın göstergesi. Uzun
yıllardır Türkiye piyasasını izliyoruz
ve büyüme için olağanüstü fırsatlar
sunduğuna inanıyoruz. Bu satın
almayı uzun vadeli stratejik
yatırımımız olarak görüyoruz. Bupa
ve Acıbadem Sigorta müşterilerine
öncelik verme konusunda ortak bir
adanmışlığı paylaşıyor. Acıbadem
Sigorta'yı Bupa ailesine katmak için
sabırsızlanıyoruz".

Acıbadem Sigorta'nın Genel
Müdürü Gökhan Gürcan ise konuya
ilişkin yaptığı açıklamada, "Bupa
ailesinin bir parçası olmayı dört
gözle bekliyoruz. Birlikte,
müşterilerimizin daha uzun, daha
sağlıklı ve mutlu yaşamalarına
yardımcı olmak için istiyoruz. Bupa,
edindiği işletmeleri geliştirmek ve
büyütmek için güçlü bir geçmişe
sahip. Geçen 26 yılda Bupa'nın
başarılarına baktığımız bize yardımcı
olacak kaynaklara ve uzmanlığa
sahip durumda. Birlikte, Türk sağlık
sigortası piyasasının sürekli
gelişimini destekleyeceğiz" dedi.

Sigorta sektöründe dev satın alma.
ABD’li sigorta brokerliği devi Marsh
& McLennan Companies (MMC),
İngiliz rakibi Jardine Lloyd
Thompson Group’u (JLT) 5.6 milyar
dolara satın aldı. Her iki şirketin
yönetim kurulu da işlemi onayladı.
Anlaşmanın şartlarına göre, MMC,
hisse başına 19.15 İngiliz Sterlini
karşılığında JLT’nin sermayesini
artıracak ve çıkarılacak olan hisse
senetlerini devralacak. Yapılan
açıklamaya göre, işlem, eldeki nakit
ve borç finansmanından elde edilen
gelirler ile finanse edilecek. Toplam
nakit bedeli, tam olarak hesaplanan
özkaynak değerinde 5.6 milyar dolar
olurken, toplam tahmini işletme
değeri 6.4 milyar dolar.

Anlaşmanın tamamlanmasını
takiben, JLT’nin CEO’su Dominic

Burke, MMC’ye başkan yardımcısı
olarak katılacak ve MMC’nin
yürütme komitesinin üyesi olarak
hizmet verecek. MMC, JLT’nin satın
alma stratejisini, risk, strateji ve
insanlar alanlarında ‘önde gelen
küresel firma’ olma stratejisini
hızlandırdığını ve ürün ve
coğrafyalarda büyüme ve marj
artışını artırma yeteneğini daha da
artırdığını açıkladı.

En fazla düşüş kaskoda
Branş* Reel 

büyüme** (%)
Kasko -8,45
Trafik 1,59
Yangın ve doğal afetler -0,71
Hastalık/sağlık 1,71
Genel zararlar -0,63
*Pazar payı % 10’un üzerinde.
**Ocak-kasım dönemi.
Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği.

JLT 5.6 milyar dolara Marsh’ın oldu
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Allianz Türkiye’de görev 
değişimi Coqui’nin yerine Gürkan
Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aylin
Somersan Coqui’nin 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz
Grubu İnsan Kaynakları Başkanı (Chief Global HR
Officer) olarak atandı. Somersan Coqui’den boşalan
Allianz Türkiye CEO’luğu görevini ise Operasyonlar
Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan üstlendi.
Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin’in ise 1
Ocak 2019 tarihi itibarıyla Allianz Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) olarak atandı.

Güneş Sigorta’nın Genel Müdürlüğü’ne
sektörün deneyimli ismi Atilla Benli
atandı. İstanbul Üniversitesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nden mezun olan
Atilla Benli, Marmara Üniversitesi
Sigortacılık Bölümü’nde yüksek lisans
eğitimini tamamladı. Kariyerine Garanti
Bankası’nda Denetçi olarak başlayan
Benli, aynı şirkette Şube ve Birim
Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.
Ardından Garanti Sigorta Mali İşler,
Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım
Satış Kanalı’nda çeşitli birimlerden
sorumlu Birim Müdürü olarak görevini
yürüten Benli, 2007 yılında BNP
Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler

Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve
Hukuk birimlerinden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak göreve
başladı.

Daha sonra Groupama Sigorta ve
Groupama Hayat & Emeklilik
bünyesinde Hasar Grubu’dan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapan Benli, Vakıf Emeklilik’te Satış,
Finans ve Mali İşler, İnsan Kaynakları,
Teknik ve Aktüerya birimlerinden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerini de yürüttü.Atilla Benli, 16
Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş
Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür olarak göreve başladı.

Unico Sigorta, 18 Aralık 2014 tarihinden
bu yana Unico Sigorta Genel Müdürü
olarak görev yapan Cenk
Tabakoğlu’nun, 16 Ocak 2019 tarihi
itibarıyla görevinden ayrıldığını ve yerine
vekaleten şirket CFO’su Ahmet Özer
Özcan’ın atandığını açıkladı. Unico
Sigorta’nın yaptığı açıklamada şöyle
denildi:

“2014 yılından bu yana Unico Sigorta
Genel Müdürü olarak görev yapan
Cenk Tabakoğlu, 16 Ocak itibarıyla
görevinden ayrılmıştır. Cenk
Tabakoğlu’ndan boşalan Genel
Müdürlük görevini, Unico Sigorta
CFO’su Ahmet Özer Özcan vekaleten
yürütecektir. Sektörün tecrübeli ve
dinamik markası Unico Sigorta; bilgi
birikimi, deneyimi ve güçlü
sermayedarları ile Türkiye’deki

yatırımlarına devam edecektir.”
Genel müdürlük koltuğuna

vekaleten atanan Ahmet Özer Özcan,
lisans eğitimini İstanbul Teknik
Üniversitesi İşletme Mühendisliği
Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise
Michigan Üniversitesi'nden MBA
derecesi ile tamamladı. İş hayatına
PricewaterhouseCoopers İstanbul
ofisinde başlayan Özcan, 4 yıl süreyle
kıdemli denetçi olarak çalışmış, daha
sonra Amerika'da sağlık sigortası
sektörünün önemli şirketlerinden
CIGNA Corporation'ın merkez ofisinde
8 yıl süreyle görev yapmış ve finans
bölümünde çeşitli yöneticilik görevlerini
üstlendi. Ahmet Özer Özcan, 17
Ağustos 2015 tarihinden itibaren Unico
Sigorta’nın Finans Genel Müdür
Yardımcısı (CFO) olarak görev alıyordu.

Güneş Sigorta’nın genel müdürlüğüne Atilla Benli atandı

Unico Sigorta’da yeni genel müdür Ahmet Özer Özcan oldu 



Yeni yıl ile birlikte yeni düzenlemelerde
hayata geçti. Bunlardan biri de devlet
destekli alacaklı sigortası... 1 Ocak 2019
itibarıyla devreye sigortanın içeriğine
yönelik yasal mevzuat da yayımlandı.
Peki uygulamadan hangi KOBİ’ler
yararlanacak, alacaklarını nasıl
sigortalatacak ve kaç para ödeyecek?
Hürriyet Köşe Yazarı Noyan Doğan, tüm
yönleriyle devlet destekleri alacak
sigortasını sayfasında mercek altına aldı. 

1Devlet destekli alacak sigortasını 
kimler yaptırabilecek?
Yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında

olan küçük ve orta boy işletmeler
yararlanacak.

2KOBİ’ler neyi 
sigortalatacak?
Yurt içi satışlarda mal ve hizmet

karşılığı vadeli satışlarından doğan
alacaklarını sigortalatacak. İhracata
yönelik satışlar sigorta kapsamına
girmeyecek.

3Sistem nasıl 
işleyecek?
KOBİ, son mali yılda, vadeli

satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden
devlet destekli alacak sigortası
yaptıracak. Şirketin, alacağı olduğu
şirket ya şirketlere, sigorta teminatı
verilmiş olacak. Sigorta yapılmadan
önce sigorta teminatı verilecek olan
alıcılar için bir risk değerlendirmesi
yapılacak. Bu değerlendirmeye göre
sigorta yapılacak. Sigorta yaptıran
şirket, alacağını tahsil edemezse
devreye sigorta girecek ve sigortalının
zararını karşılayacak. Devlet destekli
alacak sigortası sisteminde, sigorta
yaptıran şirkete, sigortalı deniyor.
Sigorta yaptıran şirkete borcu olan
şirketlere alıcı deniyor. KOBİ,
alacaklarını sigortalatıyor, sigorta şirketi
de KOBİ yerine geçtiği için bir anlamda
KOBİ’den mal ya da hizmet alan
alıcılara kredi açmış oluyor. Çünkü alıcı
borcunu ödemezse devreye sigorta

sistemi girip, sigorta yaptıran KOBİ’nin
zararını karşılıyor.

4Risk değerlendirmesi 
nedir ve kim yapacak?

Risk değerlendirmesini Hazine ve
Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı
Riskler Yönetim Merkezi yapacak. Risk
değerlendirmesi kapsamında sigorta
yaptıracak şirketin alacağı olduğu
şirketlerin mali durumu, bilançosu,
borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine
yönelik araştırma yapılacak. Risk
değerlendirmesi sonucunda sigorta
yaptıracak KOBİ’nin alacağı olduğu her
bir şirket için 1’den 6’ya kadar skor
verilecek. 1, en düşük riskli şirket
anlamına gelirken; 6, en yüksek riskli
şirket anlamına gelecek. Skoru 6 olan
şirket içinse sigorta yaptırmak isteyen
KOBİ’ye sigorta teminatı verilmeyecek.
Yani, risk değerlendirmesi sonrası skoru
6 çıkan bir şirket olduğundan; sigorta
talep eden KOBİ’ye, ‘bu şirkete mal
satma alacağını tahsil edemezsin, biz de
bu alacağın için seni sigortalamayız’
diyecek. Skoru 1 ila 5 arasında olan her
bir borçlu şirket için de sigorta
yaptıracak şirkete farklı oranlarda kredi
limiti tahsis edilecek.

5Risk değerlendirmesi karşılığında bir
ücret ödenecek mi, ücreti kim ödeyecek?
Risk değerlendirme sürecinde ortaya

çıkacak sorgulama ücreti sigorta
talebinde bulunan KOBİ tarafından
karşılanacak. Sigorta için risk
değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için
10 TL ödenecek.

6Tüm KOBİ’ler devlet destekli alacak
sigortası yaptırabilecek mi?

Yıllık cirosu 125 milyon TL olması ve
sigorta başvuru tarihinden 2 yıl önce
kurulması ve Olağandışı Riskler Yönetim
Merkezi’nin yapacağı risk değerlendirme
kriterlerini sağlaması gerekiyor.

HABER

RİSK&LİFE
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15 
soruda
alacak
sigortası



7Sigortanın 
bir limiti var mı?
KOBİ, en fazla 25 milyon TL’ye kadar

olan faturalı ve vadeli alacaklarını
sigortalatabilecek.

8Sigortanın primlerini 
kim belirleyecek?

Sigorta primlerini ve bu primler
karşılığında alınacak teminat tutarını
Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.
Sigorta şirketleri, Bakanlığın belirlediği
fiyat üzerinden sigorta poliçesini
satacak.

9Ne kadar prim 
ödenecek?

Standart bir prim yok. Sigorta
yaptıracak KOBİ’nin sigortalatacağı
vadeli alacağına, vadeli alacağın 120 gün
mü, 180 gün mü, 360 gün mü olduğuna
göre, yani alacağın süresine göre
değişiyor. Prim hesabında sigorta
yaptıracak şirketin son mali yıldaki vadeli
satışlardan elde ettiği cirosu esas alınıyor
ve en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan
alacaklar sigortalanıyor. Ciroya göre de
3 milyona kadar, 3-5 milyon arası, 5-10
milyon arası, 10-15 milyon arası, 15-20
milyon arası ve 20-25 milyon arası
alacağa göre farklı tutarlarda primler
uygulanıyor. Tabloda, KOBİ’lerin,
örneklerle, alacak sigortasına ödeyeceği
prim tutarı yer alıyor. Alacak sigortasında
azami teminat tutarı (alınacak en yüksek
tazminat tutarı) hesaplanan primin 10 ve
15 katı olarak belirlendi. Yine tabloda
verilen örneklerde alınacak en yüksek
tazminat tutarlarını da bulabilirsiniz.

10Primin tamamı 
peşin mi ödenecek?

Peşin ödenebileceği gibi taksitle de

ödenecek. Primin tamamının peşin
ödenmesi halinde yüzde 10 indirim
uygulanacak. Primin yüzde 25’i peşin,
kalan en fazla 3 taksitle de
ödenebilecek.

11Alacaklar için belirli bir limit var mı?
KOBİ, alacaklı olduğu bir şirket için ya

da birçok şirket için de yüksek sigorta
teminatı alabilecek mi?

KOBİ’nin alacağı olduğu şirketlere
yönelik belirli bir sınırlama var. Risk
değerlendirmesi sonucunda skoru 1-5
arasında olan her bir alıcı için azami
tutarlar belirlendi. Buna göre; 5 milyon
liraya kadar olan vadeli satışlarda alıcı
başına tahsis edilen kredi limiti 100 bin
lira, 5-10 milyon arasında vadeli
satışlarda alıcı başına 200 bin lira, 15-25
milyon arasında vadeli satışlarda alıcı
başına 300 bin lira azami kredi limiti
belirlendi. Bu da şu anlama geliyor,
sigorta yaptıran KOBİ, tek bir şirkete 5
milyonluk mal satıp, bunu sigorta
kapsamına alamıyor, çünkü 100 bin
liralık sınırlama var. Ama KOBİ, 50 şirkete
mal satıp, toplam alacağı 5 milyon lirayı
sigortalatabiliyor ve sigortada, her bir
borçluyu 100 bin lira limitle sigorta
kapsamına alabiliyor.

12Hasar ödenmesinde 
bir limit var mı? 

Limit ve sınırlamalar var. Birincisi,
yapılan sigorta karşılığında ödenen
primin katları oranında alınan en yüksek
teminat tutarı yönetmelikle belirlenmiş
durumda. Tabloda prime göre alınacak
en yüksek teminat tutarlarını örneklerle
bulabilirsiniz. Bunun dışında borçlular
için getirilen teminat sınırlamalarında;
risk değerlendirmesi sonucu ortaya
çıkan skora göre de teminat tutarının

yüzde 70 ve yüzde 90 arasında tazminat
ödenecek. Yani, bir borçlu için 100 bin
lira kredi limiti tanınmışsa ve bu borçlu
skorlama sonucu en düşük riskli şirketse
ve borcunu ödemediyse; sigorta, bu
borç için 90 bin lira ödeyecek. Eğer bu
şirket skorlamada 5. kategorideyse;
sigorta, 70 bin lira ödeyecek. Bunun
dışında sigorta dönemi içerisinde
meydana gelen zarar, 2 bin 500 liranın
altındaysa sigortalı karşılayacak ki, buna
muafiyet deniyor.

13Sigorta nereden 
yaptırılacak?

Devlet destekli alacak sigortasını
sigorta şirketleri satacak. Ancak alacak
sigortası sistemini Hazine ve Maliye
Bakanlığının görevlendirmesi ile Halk
Sigorta yürütecek.

14Hasarı da sigorta 
şirketi mi ödeyecek?

Sigorta şirketleri sadece devlet
destekli alacak sigortasını satacak,
sistemin tüm işleyişini ve hasar
ödemelerini Hazine ve Maliye
Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler
Yönetim Merkezi yapacak.

15Neden adı devlet destekli alacak
sigortası, devletin desteği nerede

olacak?
Devlet destekli alacak sigortası için

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi
altında ‘devlet destekli alacak sigortası
havuzu’ kurulacak ve bu havuzu da Halk
Sigorta yönetecek. Hasarlar bu
havuzdan karşılanacak. Eğer sigorta
havuzundan, yeterli birikim olmazsa
devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girip,
aşan kısmı üstlenecek. Bir anlamda
oluşacak hasarları, sigorta havuzu
ödeyemezse devreye devlet girecek. 
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Günümüz ekonomisinin
en önemli
dinamiklerinden biri
haline gelen şirket
birleşmeleri ve satın
almadaki riskleri,
birleşme ve devralma
sorumluluk sigortası
bertaraf ediyor. 

ünyada siyasi koşullar
sürekli değişiyor, rekabet
şekil değiştiriyor, riskler ve
fırsatlar çeşitleniyor,

teknoloji hızla gelişiyor. 
Tüm gelişim, dönüşüm ve değişim

ile birlikte küresel ekonomide yeni
dinamikler ortaya çıkıyor... Birleşme
ve satın alma yoluyla şirketlerin ve
varlıkların birleştirilmesi de günümüz
ekonomisinin en önemli
dinamiklerinden biri olarak,
neredeyse tüm sektör ve bölgelerde
yerini aldı. Bu gelişme sağladığı
fırsatların yanı sıra riskleri de içinde

barındırıyor. Şirket birleşme ve satın
almalarda sağlam adımların en büyük
destekçisi olarak da karşımıza
‘Birleşme ve Devralma Sorumluluk
Sigortası’ çıkıyor. 

İhtiyaç katlanarak artacak
Beyan ve Taahhüt (Warranty and

Indemnity) Sigortası olarak da
tanımlanan birleşme ve devralma
sorumluluk sigortasıyla, hisse alım
anlaşmalarında yer alan beyan ve
taahhütlerden doğacak ihlal
durumlarında, hukuk masrafları ve
muhtelif giderler dâhil olmak üzere,
sigortalı açısından ortaya çıkabilecek
mali kayıplara yönelik teminat
sağlanmaktadır. 

Kısacası bilinmeyen
yükümlülüklerin bilinen bir sabit
maliyet için sigorta poliçesine
aktarılmasını, birleşme veya
devralmanın sorunsuz
nihayetlendirilmesini sağlar.

Beyan ve Taahhüt Sigortası satın
alınması için en yaygın neden,
gelecekteki muhtemel

yükümlülüklerin, sigorta primi olarak
bilinen sabit bir maliyet karşılığında
sigorta sözleşmesi kapsamında
devredilmesidir. Bir birleşme veya
devralmadaki riskler sigortalanabilir
olduğunda; alıcı, satıcının ihlalinden
(kasıtlıya da kasıtsız) kaynaklanan
kendi kayıplarına karşı veya satıcı, alıcı
tarafından kendisine getirilebilecek
hasar taleplere karşı bir beyan ve
taahhüt poliçesi satın alabilmektedir.
Bunlarla birlikte, çeşitli
coğrafyalardaki yetki farklılıklarının
anlaşılması, geçerli sözleşmenin
yorumlanması ve ihlalin olası
sonuçlarının kestirilebilmesi oldukça
önemlidir.

Dünya ekonomisindeki gelişmeye
paralel olarak önümüzdeki yıllarda bu
sigorta ürününe olan ihtiyacın
artacağını belirten uzmanlar, “Bu hızlı
dönüşüm ile birlikte anlaşma
adetlerinde artış söz konusu olurken,
işlem yaparken doğabilecek riskleri en
aza indirmek için sigorta çözümlerine
duyulan ihtiyaç ise ciddi oranda artış
gösterecektir” açıklamasını yapıyor. 
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Birleşme ve
devralma
sorumluluk
sigortasının 
önemi artıyor

Beyan ve Taahhüt
Sigortası’nın
Sağladığı Avantajlar 

1. Riski azaltma 
- Bilinmeyen risklere karşı
- Karşı taraf risklerine
karşı

2. İyileştirme
- İşleme dair daha esnek
parametrelerin sağlanabilmesi
- Yasal yaptırımların önlenmesi
veya azaltılması

3. Destek 
- Yönetim garantilerinin
desteklenmesi
- Girişim sermayesi yapılarının
desteklenmesi
- Beyan ve Taahhüt kavramları
arasındaki farklar ve bunların
sonuçları
arasında ortaya çıkan
karışıklıkların giderilmesi. 
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