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Değerli Meslektaşlarım,

40 yıla yakın süredir sigorta sektöründe yol alıyorum. Daktilo ile poliçe kestiğimiz 
o yıllardan bir tuşa basarak poliçe kestiğimiz bu günlere gelene kadar sektör birçok 
değişiklik ve gelişim yaşadı. Bu süre zarfında sigorta şirketlerinin açılışından kapanı-
şına sektörde birçok değişikliklere tanık oldum. Tüm bu zaman içerisinde sektörün en 
önemli ve değişmeyen aktörlerinin Acenteler olduğunu gördüm. Anadolu toprağının 
bütünleştirici etkisi ve Ülkemiz kültürü gereği insanımızın ortak özelliği; temas etme-
yi, görerek iletişim kurarak satın almayı sevmesi; Acenteleri hep önemli bir konumda 
tutmaktadır. Her ne kadar gelişen teknolojiyle beraber yeni trendler dönem dönem 
öne çıksa da yaşadıkça tanık olduğumuz; temas edebildiği Acenteyi seçen müşterinin 
varlığıdır. Bu noktadan hareketle teknolojiyi teması koparmadan tam tersi daha da 
güçlendirerek yola devam etmek gerektiği kanaatindeyim.

Yıllarla beraber değişen koşullar ve teknolojik gelişmeler bizi bazı konularda ticari 
olarak ileri götürüyor gibi gözükse de kaybettiğimiz ve geri kazanılması güç, ama 
imkansız olmayan değerlerimizi korumamız ve bizden sonraki nesillere aktarmamız 
gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Mesleğe ilk başladığım, sözün senet olduğu, ticaretin 
ahlakla yapıldığı yıllara dönelim, ama o zamana kıyasla daha az kazanacaksın deseler 
bir dakika bile düşünmem yıllar öncesine geri dönerim. Birbir müşterisine göz diken 
yeni müşteri bulmak ve kazanmak yerine sigorta bilinci oluşmuş ve sigorta yaptırmayı 
alışkanlık haline getirmiş müşterilerin acente acente, şirket şirket gezdiği sektöre 
uzun soluklu katma değer sağlanmadığı, içinde bulunduğumuz zorlu yılların bir an önce 
geçmesi en büyük temennim. Bu doğrultuda dönüp kendimize bakmamız ve biz hatayı 
nerede yaptık dememiz gerekiyor. Özelden genele yayarak sektörün tüm aktörlerini 
bu bağlamda incelediğimizde teknolojinin hızla ilerlediği her şeye her an ulaşılabildiği 
günümüz dünyasında insanlığımıza çok uzak düştüğümüze üzülerek tanık oluyorum. 
Sektöre yıllarını vermiş biri olarak dilerim ki, kendi ayağımıza sıktığımız kurşunun bir 
tek bizi değil, bizimle beraber gelişmeye çalışan yeni ve genç meslektaşlarımızı ve 
işimizin devamını sağlayacak çocuklarımızı derinden etkileyeceği gerçeğini bir an önce 
farkederek, hep söylediğim ve söylemeye devam edeceğim “bölüşürsek tok oluruz 
bölünürsek yok oluruz” felsefesi etrafında yol alarak gençlere rol model olmamızı 
diliyorum. Teknolojiyi birbirimizi ezmek için değil, ahlaki değerleri unutmadan daha 
iyiye nasıl ulaşırım diye düşünerek kullanmayı ilke edinmeli; kendimizi her gün ileriye 
taşımak için okumalı, öğrenmeli ve daha çok çalışmalıyız. Sivil toplum kuruluşlarına 
üye olmalı, verilen rolü oynayan sıradan bir oyuncu olmak yerine oyunu kurgulayan baş 
aktörler arasında yer almalı, her platformda hakkımızı ahlaklıca savunarak çalışmalı, 
ben ne yapabilirim ki demeyip yapabileceklerimizin farkına varmalı ve doğru yolda 
yürüdüğünü düşündüğümüz ve mesleği için emek sarfettiğini gördüğümüz meslektaşla-
rımızı yalnız bırakmamalı, her yerde her zaman desteklemeliyiz. 

İyi günlerin kendiliğinden gelmesini beklemek mi yoksa iyi günlere varmak için koşmak 
mı? Ben bu yaşımda koşuyorum, sizden de ricam bana bu koşuda eşlik etmeniz. Bera-
berce güzel günlere koşmak dileğimle.

Her zaman sevgi ve saygılarımla...

HÜSEYİN DURU
ASİAD 

Acentem Sigorta Aracıları Derneği 
Başkanı
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Değerli Acentelerimiz,

Allianz Sigorta olarak 2015 yılındada kârlılık ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden, yüzde 26 
oranında büyüme ve 4 milyar Türk lirası prim üretimi ile en yakın rakibimizin 440 Milyon TL 
önünde ve pazar payımızı %0,7 oranında artırarak liderliğimizi sürdürmekteyiz. Sadece prim 
üretiminde değil karlılık anlamında da sektörün önünde ilerlemeye devam ediyoruz. 2015 
yılında hayat dışı şirketlerin 450 milyon TL zarar ettiği görülmekteyken Allianz Sigorta olarak 
240 milyon TL teknik kar ile rakiplerimizin uzak ara önünde olduğumuzu belirtmek isterim. 
Lider konumumuzu güçlendirmemizde ve 2015’in zor koşullarında kaydettiğimiz başarılarda 
en büyük katkıyı sağlayan siz değerli acentelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.

Sektörümüz 2015 yılında büyümeye devam etmekle birlikte, ayrıntılara inildiğinde 
sürdürülebilirlik sorunları olan bazı temel branşlara dikkat çekmek isterim. Tahmin 
edeceğiniz üzere bunların en önemlisi trafik branşıdır. Bildiğiniz gibi uzun yıllardır düşük 
seyreden trafik sigortası primleri 2015 yılında önemli ölçüde artış gösterdi. 2015’te zorunlu 
trafik sigortasının, sektörün hayat dışı prim üretimindeki payı yüzde 27,5 seviyesine yükseldi. 
Bu branşın, şirketlerin her dönem zarar açıkladığı son 5 yılındaki zarar toplam 7 milyar Türk 
Lirasına ulaştı. 2015 yılının sonunda şirketlerin öz sermaye kârlılığının negatife dönmesi, 
şirketlerin varlığının sürdürülebilirliği açısından risk oluşturuyor. Allianz Türkiye olarak 
biz, gelişmiş aktüeryal uygulamalarımız ile hasar ve maliyet gelişimlerini yakından takip 
etmemiz neticesinde doğru ve zamanında kararlar vererek rezerv yeterliliğimizi yüksek 
seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılını da, sektör 
geneline göre daha iyi bir noktada tamamlamamızın bir başka nedeni de diğer şirketlerin 
vermiş olduğu fiyatlardan bağımsız işleyen ve risk bazlı maliyeti esas alan, istikrarlı fiyat 
politikamızdır. Rakip şirketlerin hareketlerinin de belirleyici olacağı ve trafik branşındaki 
bu yüksek büyüme oranlarının azalarak devam edeceğini düşündüğümüz 2016 yılında, farklı 
branşlarda yapılacak üretimlerle satış kanalı ve müşteri bağlılıklarını artırmamız önem 
kazanmıştır. Acentelerimizin portföy dengeleri, karlılık ve sürdürülebilir başarı açısından 
ciddi önem arzetmekte olup, buna uygun hareket eden acentelerimiz rekabet ortamında 
her zaman bir adım önde olacaktır.

Türkiye sigorta sektöründe rekabetin fiyat üzerinden değil, hizmet kalitesi ve inovasyon 
üzerinden olması gerektiğini her zaman vurguluyoruz. Bu yaklaşımımızı ifade etmekle 
kalmıyor, en yetkin biçimde hayata geçirerek sektöre örnek oluyoruz. 2015 yılında hayata 
geçirdiğimiz, ürün ve hizmet kalitemizi gösteren, inovatif yönümüzü vurgulayan Allianz 
Modüler Sağlık Sigortası ürünümüz bunun en somut ve dikkat çekici örneklerinden birisidir. 
Müşterilerimize ihtiyaçları olan sağlık sigortası hizmetlerinden istediklerini seçme özgürlüğü 
getiren, inovatif ürünümüz Modüler Sağlık Sigortası ile hiç kullanılmayacak hizmetleri satın 
almak zorunda bırakan standart sigorta paketi uygulamalarına son verdik. Müşterilerimiz 
artık, bu kişiselleştirilmiş ürünün kullanıcı dostu arayüzü üzerinden istedikleri teminatları, 
anlaşmalı sağlık kurumu ağlarını seçebiliyorlar. 2016, sağlık sigortacılığında devrim 
niteliğinde olan Modüler Sağlık Sigortası’nın süreç ve içeriğini geliştirme dönemi olacak. 
Müşteri odaklılık ve teknolojinin harmanlandığı yenilikçi bir model olan, önceliklerimizle 
bire bir örtüşen modüler ürün yapısını, sağlık dışındaki alanlarda da yaygınlaştırmamız 
söz konusu. Yazılan yeni iş primi Şubat sonu itibarıyla 122 milyon Türk lirasına ulaşmış 
ve önceki yıl aynı döneme göre %54 oranında artmıştır. Bu yeni ürünümüz ile sektörde 
rekabete yeni bir boyut kazandırdık, 2016 yılında da takip edilmeye devam edeceğiz. 
Ürünümüzün bu başarıya ulaşmasında, sektörün sağlık branşında en tecrübeli acente ağına 
sahip olmamız ve adaptasyon sürecini çok hızlı bir şekilde tamamlamış olmamızın etkisi 
büyüktür. Ürün yapısı ve üretim süreçlerinin tamamını değiştirmemize rağmen ulaştığımız 
nokta acentelerimize ve ürünümüze olan inancımızı katbekat artırmaktadır.

Önümüzdeki dönemde teknik kârlılıkta da sektördeki güçlü konumumuzu korumayı 
hedefliyoruz. Başarılarımızın müşteri memnuniyetini hep birincil önceliğimiz olarak 
tutmaya devam ettiğimiz sürece mümkün olduğunu biliyoruz. Allianz Türkiye olarak, 
müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmaya yönelik başlattığımız dijitalleşme 
projelerimizi tüm hızlıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Çağın gereklerine uygun olarak 
devam etmekte olan ve hem müşteri memnuniyetini yükselten hem de acentelerimizin 
hayatını kolaylaştıran projelerimiz sizlerle birlikte birbir hayata geçirilmektedir. Bizler 
bu adımları atarken yeni dijital dünyada müşterilerimize daha hızlı ve özel hizmet 
verebilmemiz için sigortalılarımızın iletişim bilgilerinin sistemlerde doğru girilmesi çok 
önemli bir hal almıştır. Sigortalılarımızın aldıkları hizmetin tüm aşamalarında doğru ve 
hızlı bilgilendirilmesi için cep telefonu ve elektronik posta bilgilerinin sistemlerimizde 
bulunması yeni dijital dünyanın olmazsa olmazlarındandır. Bunun yanında son dönemin en 
önemli değişim projesi olan DigitALL portalimizi de birlikte geliştirmeye, Allianz markasını 
hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. 

Allianz Türkiye’nin en önemli dağıtım kanalı olan acentelerimiz de dağıtım kanalı 
yapılanmamızda önemli yer tutuyor. Üretimimizin yaklaşık yüzde 70’i acente kanalımızdan 
geliyor. O nedenle acentelerimiz en değerli ortaklarımız arasında yer almaktadır. 
Sizlerin mutluluğu ve motivasyonu için, aramızdaki güvene ve verimli işbirliğine dayalı iş 
ortaklığımızı geliştirmek ve daha da iyileştirmek için çalışıyoruz.

Liderliğimizi sürdürmemiz ve hedeflerimize ulaşmamız konusunda verdiğiniz destek 
nedeniyle siz değerli acentelerimize tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

ARİF AYTEKİN
Allianz Türkiye / Genel Müdür
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Değerli Acentelerimiz,

Müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonuyla 
hareket eden Allianz Sigorta’yı, çalışanlarımız ve siz değerli iş ortaklarımızla birlikte yükseklere 
taşımaya devam ediyoruz.

Sektörümüz 2015’te pek çok iç ve dış konjonktürel olumsuzluğa rağmen büyümeye ve ekonomiyi 
desteklemeye devam etti. Sigorta sektörünün yıl sonu hayat ve hayat dışı branşlar toplamında prim 
hacmi, geçen yıla göre yüzde 19,4 artış göstererek 31 milyar Türk lirasına ulaşırken, üçüncü çeyrek 
sonunda yüzde 7,6 olarak gerçekleşen sektör reel büyümesi,  yıl sonunda yüzde 9,7 oldu. Hayat dışında 
tüm branşlarda büyüme gerçekleşti. En çarpıcı büyüme oranları yüzde 37 ile trafik, yüzde 23 ile genel 
zararlar ve diğer sorumluluk branşlarında gözlemlenirken, sağlık branşında büyüme yüzde 17 olarak 
gerçekleşti. Yangın ve kasko branşları ise sırasıyla yüzde 14 ve 9 büyüyerek sektör ortalamasının altında 
kaldı. Büyüme trendinin devam etmesine rağmen, karlılık açısından olumlu bir tablo göremiyoruz. 
Sektör 2015’in üçüncü çeyreğini hayat dışı branşlarda toplam 67 milyon Türk lirası teknik zararla 
kapattı. En çok büyümenin yaşandığı trafik branşı 2015 yılında, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 1,7 milyar 
Türk lirası zarara ulaşarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da en çok teknik zarar eden branş oldu. 
Sektördeki diğer büyük hacimli branşlardan sağlıkta aynı dönemde 190 milyon Türk lirası, kaskoda ise 
374 milyon Türk lirası teknik kâr elde edildiğini görüyoruz. Trafik sigortasında artan primlerin tüketici 
üzerindeki olumsuz etkisi düzenleyici resmi otoriteleri de konuyla ilgili hızlı bir çözüm arayışına 
yöneltti ve gerek TSB gerekse sektörün öncü şirketleri ile pek çok görüş alışverişi gerçekleştirildi. Bu 
çalışmaların sonuçlarını beklediğimiz bu günlerde hem acentelerimizi hem sigorta şirketlerini hem de 
sigortalılarımızı rahatlatacak sürdürülebilir bir çözüm modeli oluşmasını temenni ediyoruz.  

Allianz Sigorta olarak bu dönemde kârlılık ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden büyümeyi başardık. 
2015 yılında yüzde 26 büyüyerek 4 milyar Türk lirası prim ürettik ve liderliğimizi sürdürdük. Sigorta 
sektörünün Türkiye’nin dinamik siyasi ve ekonomik yapısını veri kabul ederek orta ve uzun vadede 
sürdürülebilirliğe odaklanması büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirliği sağlamada dikkat edilmesi 
gereken en önemli güçlüklerin sigorta penetrasyonunun artış hızının istenen düzeyde olmaması ve 
sektörün yeni düzenlemelere uyumu ve mevzuatsal belirsizlikler olarak görülüyor. Yine de genç nüfus 
ve sigortalılık bilincindeki artışın sektörün uzun vadede büyümesini destekleyeceğini öngörüyoruz. 
Hayat dışı sigorta sektöründeki prim üretiminin de önümüzdeki dönemlerde yüzde 6-7 reel büyüme 
göstereceğini tahmin ediyoruz. Allianz olarak 2016 yılında sektör ortalamasının üzerinde büyümeye 
devam ederek, sürdürebilir kârlılıkta sektörde güçlü olan mevcut konumumuzu korumayı hedefliyoruz. 

Tüm bu başarıların ve büyük hedeflerin arka planında çalışmalarımıza ilham veren toplumun yaşam 
kalitesini artırma vizyonumuzun, taviz vermediğimiz müşteri odaklı yaklaşımımızın, değişen trend 
ve tercihleri yönetebilmemize olanak sağlayan Dijital Dönüşüm Programı yatırımımızın ve siz değerli 
acentelerimizin güçlü desteğinin verdiği özgüven bulunuyor. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Modüler 
Sağlık Sigortası ürünümüz, müşterilerimizin ihtiyaç, bütçe ve beklentilerine göre istedikleri gibi bir 
sağlık sigortası hizmet paketi oluşturmalarına imkân veren devrimci bir atılım niteliğinde. Modüler Sağlık 
Sigortası, tüm yaklaşımlarımızı kapsayan bir proje oldu. Dijitalleşme yatırımlarında da 2015’te önemli 
mesafe katettik. Her adımını siz değerli acentelerimizle birlikte tasarladığımız DigitALL portalimizle 
artık işlemler tek çatı altında yapılabiliyor, acentelerimiz her an ve her yerden müşterilerimize en 
hızlı şekilde hizmet verebiliyor. Hızlı Teklif projemizi de DigitALL portalimizle birlikte devreye soktuk. 
Geliştirdiğimiz dijital konsept acentesini de Allianz Tower’da acentelerimizin beğenisine sunduk.

Dijital yatırımlarımızdan bir diğeri de tüm işlevleri kullanıcı gözüyle değerlendirilerek her an 
müşterilerimizin yanında olacak yardımcı bir el olarak kurguladığımız “Allianz’ım Mobil Uygulaması” 
oldu. Uygulamamızın fonksiyonları arasında; acil durumlarda tek bir tuş ile ambulans, yol yardım, 
çağrı merkezi gibi kanallara hızlıca ulaşabilme, tüm poliçeleri, ödemeleri, hasar ve sağlık tazminat 
detaylarını ve süreçlerini takip edebilme, birikimleri ve bunlara ilişkin alt detayları inceleyebilme 
gibi özellikler yer alıyor. Müşterilerimize her yönüyle mükemmel bir ürün sunmamızda  sizlerin de 
uygulamayı değerlendirerek görüş ve önerilerinizi paylaşmanıza büyük önem veriyoruz.

Tüm bu yeniliklerle birlikte iş yapış şeklimize çeviklik kazandırmak üzere süreçlerimizde hem 
müşteri memnuniyetini istediğimiz seviyeye taşıyacak hem de acentelerimize operasyonel 
süreçlerde hız ve etkinlik sağlayacak iyileştirmelere de odaklanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Siz değerli acentelerimizin asıl odak alanlarınız olan satış ve pazarlamaya etkin zaman 
ayırabilmenizi kolaylaştıracak pek çok altyapısal yeniliği sunarak müşteri tabanlarınızı artırmanıza 
destek olmayı sürdüreceğiz.

Sektörün lideri olarak ürün, hizmet, kalite, inovasyon, altyapı ve teknolojide daima en iyi 
olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bütün bu süreçleri mükemmelleştirirken tüm 
faaliyetlerimize asıl anlamını kazandıracak temel bir yaklaşımı unutmamamız gerekiyor. O da 
“Evimde Güvendeyim” gibi uygulamalarımızda ifadesini bulan, müşterilerimize yaşamlarının 
tüm evrelerinde duygularla dokunabilme becerimizdir. Evimde Güvendeyim uygulamamızda 70 
yaş ve üstü sigortalılarımızın evlerine bedelsiz, ev kazalarına karşı onları koruyacak aparatlar 
yerleştiriyoruz. Ev güvenliği ile ilgili yetkili bir arkadaşımız bu sigortalılarımızın adreslerine 
giderek, bina girişinden evlerinin içine kadar kaza riski oluşturabilecek durumları tespit ediyor, 
ardından başka bir ekibimiz ilgili evde aparatların monte edilmesi ve gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını sağlıyor. Müşterilerimizin Evimde Güvendeyim uygulamamızla ilgili yorumları, 
motivasyonumuzu yükselten pozitif duyguları, anlatmak istediğimi en güzel şekilde ifade ediyor. 

Bizim işimizin sadece müşterilerimizin zararlarını tazmin etmekle alakalı olmaması gerektiğini, 
onlarda nasıl bir his bıraktığımızın da en az o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Sizin de hizmet 
verirken her zaman yaptığınız gibi, “duygularımızla dokunup, doğrularımızla kazanmaya” devam 
etmeliyiz. 125 yıllık global deneyimimiz, güçlü finansal yapımız, yerel piyasa uzmanlığımız, derin 
bilgi birikimimizle toplumumuza birlik ve beraberlik içinde hizmet ederek, sürdürülebilir büyümeden 
taviz vermeden, sektöre örnek olma hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Siz değerli acentelerimize verdiğiniz destek, sağladığınız katkılar nedeniyle yürekten teşekkür ederim.

Saygılarımla,

AYLİN
SOMERSAN-COQUI 

Allianz Türkiye / CEO
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Değerli Acentelerimiz,

Allianz hayat ve emeklilik şirketleri olarak müşteri memnuniyetini odağımıza alarak siz değerli acen-
telerimizin desteğiyle büyümeye devam ediyoruz. Toplumumuzun tasarruf eğilimlerini ve uzun va-
dede yaşam kalitesini artıracak, ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak bireysel emeklilik 
ve hayat sigortasının Türkiye’de hak ettiği yere ulaşması hedefimiz doğrultusunda sizlerin katkılarını 
önemsiyor, çalışmalarımızı da bu yönde geliştiriyoruz.

Hayat branşında sektör, 2015 yılında 3,76 milyar Türk lirası prim üretimiyle yüzde 14,7 büyürken, 
Allianz Türkiye olarak, konsolide verilere göre yüzde 24,5 gibi yüksek bir büyüme oranı yakaladık. 
Ferdi kaza üretimi hariç 548 milyon Türk lirası prim üreterek, yüzde 14,6 pazar payı elde ettik ve 
sektör ikincisi olduk.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan Sigorta Sektörünün 2023 Hedef ve Beklentileri Rapo-
ru’nda, hayat sigortalarında yıllık prim üretiminin, büyüyen kredi pazarına paralel olarak 10-16 mil-
yar TL’ye ulaşabileceği öngörülüyor. Bu uzun vadeli hedefe ulaşma yolunda, Türkiye’deki büyümenin 
önemli kaynaklarından biri olan banka kredilerinin gelişimi, 2015 yılında da hayat sigortacılığının 
büyümesinde etken olmaya devam ettiğini ve 2016’da da böyle seyredeceğini söyleyebiliriz.

Sigorta ürünlerinin müşterilerin hayat döngüsü ihtiyaçlarına göre şekillendirilerek sunulması hayat 
sigortacılığının gelişmesi açısından önem arz ediyor. Diğer taraftan da, sektör olarak toplumdaki 
hayat sigortası bilincinin artırılmasına yönelik hedeflerimizi siz değerli acentelerimizin desteğiyle 
başarabileceğimizi düşünüyorum.

Bankasürans alanından gücünü alan hayat sigortalarının olumlu ekonomik dinamiklerle artan bir ivme 
gösterme potansiyeli taşıdığından bahsettik. Ancak sektörümüzün gelişimi tüm dağıtım kanallarımızın 
müşterilerin yaşam evrelerine göre değişen ihtiyaçlarına yönelik sunulacak olan ürünler ile hızlana-
caktır. Acentelerimizin de, bu oluşumun gerçekleşebilmesi için, müşterilerinin tüm sigorta ve emek-
lilik ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına da, önemli aktörlerinden biri olması gerektiğine inanıyoruz. 
Gündemde olan, otomatik katılım gibi, yeni düzenlemelerin sistemi destekleyecek şekilde kurgu-
lanması halinde emeklilik sisteminin de kaydettiği önemli ivmeyi artırarak sürdürmesini bekliyoruz.

Bireysel Emeklilik alanına baktığımızda, 2013’ün ilk gününden bu yana uygulanan yüzde 25 dev-
let katkısı teşvikinin, sisteme katılanların çoğalması açısından dönüm noktası olduğunu görüyoruz. 
Hem emeklilik tasarruflarını artıran hem de sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayan Bireysel 
Emeklilik Sistemi, 2014’te olduğu gibi 2015’te de güçlü biçimde büyümeye devam etti ve 2015 sonu 
itibarıyla 6 milyondan fazla katılımcıya ve 47,98 milyar Türk lirası fon büyüklüğüne ulaştı. Allianz 
Türkiye olarak ise, konsolide verilere göre 8,44 milyar Türk lirası fon büyüklüğü, yüzde 21,2 büyüme 
ve yüzde 17,6 pazar payının sahibi olarak sektör üçüncüsü olduk.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki maaş uygulamaları açı-
sından da önemli gelişmeler yaşandı. Hazine Müsteşarlığı’nın yıllık gelir sigortalarıyla ilgili yeni 
düzenlemeleriyle, sistemde 10 yılını dolduran ve 56 yaşına ulaşmış katılımcılara sunulan emeklilik 
gelir planı ve toplu ödeme ve belirlenmiş süreyle irat temini ürünlerine ömür boyu maaş seçeneği 
de eklenebilecek. Bu uygulama Türkiye’deki emeklilik sisteminin bugüne kadar vardığı noktayı 
daha da geliştirecek ve sistemin bütünlüğüne katkıda bulunacak. Ayrıca katılımcıların Bireysel 
Emeklilik Sistemi’nin sunduğu değer önerisine ilişkin inançlarını pekiştirecek. Bu düzenlemenin, 
uzun vadeli yatırım araçlarının piyasaya sunularak desteklenmesi hayat ve emeklilik şirketlerinin 
üstlendiği sorumluluğu yerine getirmeleri açısından çok önemli.

2003 yılında faaliyete geçen Bireysel Emeklilik Sistemi bugüne kadar istikrarlı bir şekilde büyümesine 
karşın hane halkı tasarruf oranı ciddi bir şekilde düştü. Artan tasarruf ihtiyacına çözüm yöntemlerin-
den biri olarak kamu otoritesi otomatik katılıma yönelik çalışmalar yürütüyor. 2003 yılından bu yana 
rüştünü ispat etmiş, şeffaf, esnek, güvenilir yapısı ile Bireysel Emeklilik Sistemi otomatik katılım 
sistemi ile yaratılacak tasarruflar için en uygun platform olduğunu düşünüyoruz.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik katılım uygulamasının yürürlüğe girmesi halinde, yıllık ortala-
ma 1 milyar TL’lik ek tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor. Otomatik katılım, katılımcı sayısı, fon 
tutarı ve genel olarak sistemin büyümesinde önemli rol oynayacaktır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 
büyümesi de sistemin ekonomi için sağladığı, sermaye piyasasının derinleşip gelişmesi, tasarruf ora-
nının ve yatırımların, dolayısıyla istihdamın artması, istikrarın sağlanması gibi katkılarının daha fazla 
olmasını sağlayacaktır.

Allianz Türkiye olarak sorunsuz, güvenilir ve hazır tasarruf imkânı veren Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 
devlet desteğinin ardından getirilecek otomatik katılım uygulamasıyla bireyler için daha da cazip 
hale geleceğini öngörüyoruz. Böylece, Türk toplumunun emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bütünsel bir emeklilik sisteminin oluşturulması adına yol alınırken bizlerin de hem ikinci basamak 
hem de üçüncü basamak görevi gören özel emeklilik sistemi olma yolunda önemli bir adım da atılmış 
olacaktır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde hem Bireysel Emeklilik hem de sigortacılıktaki öncülüğümüzü 
sürdürmek ve pekiştirmek istiyoruz. Bunu da yatırım gücümüze, kârlılığa olan inancımızı kaybet-
meden başarmak istiyoruz. Müşteri memnuniyetini de ön planda tutarak kârlı olmak konusundaki 
liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz.

2023 yılına yönelik hedeflerimiz doğrultusunda, Bireysel Emeklilik fonlarında 50 milyar TL’yi aşan 
büyüklüğe, hayat sigortası prim üretiminde ise 1,5 milyar TL’ye ulaşmayı amaçlıyoruz. Ama inanı-
yoruz ki, Türk toplumunun ihtiyaçlarına yönelik sunulan ürünlere olan olumlu bakışındaki artışın 
gerekli mevzuat değişiklikleriyle bütünleşmesi ve biz sektör oyuncularının müşteriye değer sunan 
yaklaşımlarla güçlenmesi bizleri daha büyük rakamlara taşıyacaktır. Bunda da siz acentelerimizin 
katkıları devreye giriyor.

Allianz Yaşam ve Emeklilik ile Allianz Hayat ve Emeklilik şirketleri adına, desteğiniz ve güveninizle 
sağladığınız katkılar için siz değerli acentelerimize içtenlikle teşekkür eder, işbirliğimizle elde edece-
ğimiz başarıların devamını temenni ederim.

Saygılarımla,

TAYLAN TÜRKÖLMEZ
Genel MüdüR

Allianz Yaşam ve Emeklilik
Allianz Hayat ve Emeklilik
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Darülaceze Ziyaretimiz

Yasemin Akgül
(ASİAD Genel Sekreteri)

Darülaceze 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tara-
fından kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne 30.000’i 
çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası 
olan ve halen 600’e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden 
ödün vermeden barındıran Darülaceze; din, dil, ırk, cin-
siyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve hav-
rasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur.

Toplam 27.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulan Darülace-
ze bünyesinde 7 aceze (düşkünler) servisi, bir poliklinik, 
bir çocuk kreşi, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon 
merkezi, fırın, 3.000 kişiye yemek yapabilecek kapasitede 
modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre 
ile muhafaza edebilecek buzhane, çamaşırhane ve kuru-
mun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, mat-
baa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane 
mevcuttur. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 
ve kendine özel bir nizamname ile yönetilen Darülaceze; 
gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir ailedir.

Darülaceze unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi ve ta-
şıdığı dayanışma sembolü olma vasfı ile primleri maddi 
manevi gönülden ödenen yoksul insanların yaşam sigor-
tası olmaktadır.

ASİAD Ailesi olarak biz de böylesine büyük ve köklü bir 
kuruma az da olsa maddi katkıda bulunmak; kurumda 
kalan büyüklerimizi ziyaret edip onlarla sohbet ederek 
güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 18 Şubat 
2016 Perşembe günü Darülaceze’ye gittik. Kurumun ku-
ralları gereği aynı anda 10 kişiden fazla ziyaretçi kabul 
etmemesi sebebiyle biz de bu kurala uyup 10 kişi olarak 
ziyaretimizi gerçekleştirdik. 2 saate yakın bir süre izin 
verilen bu ziyarette tüm odaları gezip; orada kalan bü-
yüklerimizle sohbetler gerçekleştirip zaman zaman duy-
gusal anlar yaşadık.
 
Günlük koşturma ve telaşlara kapılarak çoğu zaman unut-
tuğumuz değerlerimizi hatırlamanın verdiği iç huzuruyla 
tekrar gelmek üzere kurumdan ayrılarak siz değerli mes-
lektaşlarımıza büyüklerimizin selamını ve “gelin arada iki 
çift sohbet edelim” tembihlerini beraberimizde getirdik.

Sizin de desteklerinizle ziyaretlerimizin devamlılığını 
sağlayarak büyüklerimizi daha çok mutlu etmek en büyük 
dileğimiz...
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İş hayatına atılışınızdan 
başlayarak Dijital Dönüşüm’le tanışma süreçlerine kadar 
özetleyebilir misiniz?
Benim görevim hep bir nevi dönüşüm yönetimi üzerine kuru-
luydu diyebilirim. Profesyonel kariyerime 2007 yılında Allianz 
Türkiye’nin o zamanın CEO’su George Sartorel’in yanında 
CEO Ofis’te başladım. Üç buçuk yıl içinde kurumumuz büyük 
bir dönüşümden geçti. Böyle geniş çaplı bir dönüşüme tanık 
olmak ve uygulamasında görev almak benim için çok öğreti-
ciydi. Sonrasında 2011 yılında Bireysel Poliçe Üretimi depart-
manının başına geçtim ve yine bir dönüşümün içinde buldum 
kendimi. Sekiz ay gibi kısa bir süre içinde tüm departmanı 
yeniden yapılandırdık ve verimliliğimizi yüzde 50 oranında 
artırdık. 2012 yılında ise Münih’teki genel merkezimizden 
teklif geldi. Türkiye’den sorumlu İcra Kurulu Üyesi’nin eki-
binde Türkiye’nin ülke müdürü görevini yürütmemi önerdiler. 
Bir yıl Allianz Türkiye’nin ülke müdürlüğünü yaptıktan sonra, 
Allianz İtalya’nın ülke müdürlüğüne atandım. Eylül 2014’ten 
bu yana da Allianz Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Programı’nı 
oluşturmak ve projelerin hızla uygulamaya geçmesi için ge-
rekli takım çalışmalarının yürütülmesinden sorumluyum.

Bize öncelikle Dijitalizasyon’un tam olarak ne ifade etti-
ğini anlatabilirmisiniz?
Dijitalizasyon denince akla ilk olarak gerçek dünyadan çok 
uzak, son derece sanal ve teknolojik bir dünya gelebiliyor. 
Bu da insanları doğal olarak ürkütebiliyor; bilinmeyen ve na-
sıl uygulamaya alınacağı belli olmayan herşeyde olduğu gibi. 
Gerçek şu ki, her dijitalizasyon girişimi özünde müşteri odak-
lılıktan başlar. Başarının anahtarı ise spesifik bir uygulama-
dan veya teknolojiden ziyade özellikle yaklaşım ve uygulama 
yönteminde yatar. Müşteriyi tüm süreçlerin merkezine koy-
duğumuzda kurumumuzdaki mevcut işleyişlerimizi ne şekilde 
iyileştirmeliyiz sorusuna verilen cevaptır dijitalizasyon.

Peki bu müşteri odaklı yaklaşımı uygulamaya geçirmek 
için gerçekte nasıl bir çalışma ortamı yürütmek gerekir? 
Yani her zamankinden farklı olan nedir?
Eski geleneksel dünyada şirketlerin işleyişi çok farklıydı. 
Daha çok departman bazlı bir sistem vardı diyebiliriz. Yani 
her departman kendi bölümünü nasıl iyileştirebileceğine ba-
kar ve buna göre projeler geliştirirdi. Bu da müşteri açısından 
bakıldığında bütünsel bakış açısının çoğu zaman ıskalanmış 
olmasına sebebiyet verirdi. Bu yüzden artık böyle bağımsız 
bir düzen müşteri memnuniyeti için yeterli değil. Artık müş-
teri memnuniyeti için şirketin tüm çarklarının birbiriyle uyum 
içinde çalışması en kritik nokta. Bununla birlikte zaman kav-
ramı da o kadar önem kazandı ki... Artık şirketler için en 
değerli kavramlardan biri de hız ve zaman. Bunun için de 
bahsettiğimiz bu uyumun önemi her geçen gün artıyor.  Bu da 
şirketlerde her zamankinden çok departmanlararası bir bir-

liktelik gerektiriyor. Biz bu birlikteliği gerçek hayatta sağla-
mak için dijital projelerimizi “agile” yöntemle yürütüyoruz.
Aslında bu kelimenin Türkçe’de tam karşılığı yok ama çeviklik 
ve hız en yakın tercümesi diyebiliriz. Biz işe önce bir Dijital 
Transformasyon Komite’si kurarak başladık. Bu komite’nin 
üyeleri müşteri memnuniyeti için birlikte hareket etmek zo-
runda olan en kritik departmanların yöneticilerinden oluşu-
yor. Komitenin ana görevi ise Dijital Dönüşüm Programı’nı en 
hızlı şekilde hayata geçirmek ve belirlenen tüm projelerin 
sorumluluğunu, departmanlararası işbirliğini kurumun gene-
line yayarak beraber üstlenmek. En üst seviyeden başlamak 
üzere herkesin bu yolculuğu benimsemesini sağlamak için ise 
komitenin sponsorluğunu tüm Üst Yönetim birlikte üstleniyor.

Peki agile yöntem tam olarak nasıl çalışıyor? Biraz daha 
açabilir misiniz?
Komite tarafından belirlenen her bir proje için kurduğumuz 
karma proje ekipleriyle öncelikle müşteriyi ve ilgili tüm pay-
daşları dinleyip ihtiyacının ne olduğunu anlıyoruz. Projeye 
göre müşteri bazen son kullanıcı, bazen de satış kanalı veya 
çalışanlarımız olabiliyor. Bu anlamda öncelikli olarak ele al-
dığımız projeler arasında en önemli müşterilerimizden biri de 
kesinlikle acentelerimiz. Acentelerimizin geri bildirimlerin-

Allianz Türkiye’nin
Dijital Dönüşüm Programı

Dijital Dönüşüm Programı Sorumlusu Çiğdem Çintuğlu ile
ASİAD adına sizler için bir söyleşi yaptık...

olanak tanıyoruz. Acentelerimiz de kendilerine yönlendiri-
len bu referansların takibini yine DigitALL sayesinde tek bir 
portal üzerinden kolaylıkla yapabiliyorlar. Ürün tarafında ise 
Modüler Sağlık projemizle klasik ürün yapısını rafa kaldırarak 
müşterilerimizin kendi dilediği teminatları seçerek kendile-
rine özel oluşturabilecekleri kişiselleştirilmiş bir ürün yapısı 
oluşturduk. Dijital yeniliklerle başladığımız bu yolculuğumuza 
acente ofislerimizdeki müşteri deneyimini de baştan sona ye-
niden tasarlayarak devam ettik. Dijital Konsept Acente’miz 
ile bir yandan acentelerimizin fiziksel görünümünü dünyanın 
bir numaralı sigorta markasının profesyonelliğini yansıtacak 
şekilde, bir yandan da şeffaflık ve güven duygusunu ön planda 
tutarak müşterinin yaşayacağı deneyimi baştan sona farklılaş-
tıracak şekilde yeniden tasarladık. Kısa zamanda gerçekleş-
tirdiğimiz bu projelerimizin en temel başarı kaynağı kurduğu-
muz karma proje ekip yapısıyla her alanda işin uzmanlarıyla 
çalışarak, tüm adımlara müşteri odaklı ve bütünsel bir bakış 
açısıyla yaklaşabilmemiz oldu. Bu anlamda sadece karma ekip 
üyelerimizle değil, acentelerimizle de her daim birlikte çalış-
tık ve resmen tek bir ekip haline geldik.

Hızlı bir şekilde bu kadar kapsamlı bir programı hayata ge-
çirmenin beraberinde getirdiği riskleri nasıl yönetiyorsunuz?

Çiğdem Çintuğlu

“Artık şirketler için en değerli kavramlardan biri de hız ve zaman. Bu da departmanlar 
arasında her zamankinden daha sıkı bir işbirliği gerektiriyor. Gerçek ve sürdürülebilir bir 
dönüşüm ancak şirket genelinde bütünsel bir yaklaşım ve takım oyunuyla başarılabilir…”

den elde ettiğimiz bilgilere dayanarak da, interaktif beraber 
tasarım çalışmalarıyla ulaşılmak istenen resmin önce prototi-
pini oluşturuyoruz. Bu prototipleri direkt uygulamaya almak 
yerine ise yine önce acentelerimiz ve ilgili tüm paydaşlarla 
birlikte test ediyoruz. Ardından aksayan yerleri düzeltiyoruz 
ve acente beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak adına 
projenin tamamının sonuçlanmasını beklemeden, geliştirme-
leri versiyonlar halinde uygulamaya alıyoruz. Sürdürülebilir 
bir iyileştirme kültürü yaratmak için de yürürlüğe alınan her 
bir versiyon için daha sonra tüm paydaşlarla birlikte tekrar 
testler yapıyor ve gerekli iyileştirmeleri hızla uygulamaya alı-
yoruz. Bu yöntemle acentelerimiz hızla yürürlüğe alınan her 
aşamada kendi kattığı değeri görebiliyor, dinlendiğini ve en 
önemlisi değerli olduğunu hissediyor.

Allianz Türkiye’nin uygulamaya aldığı en önemli Dijital 
Dönüşüm projeleri hangileriydi?
Burada şüphesiz ilk bahsetmem gereken Allianz Türkiye olarak 
Eylül 2014’te başlattığımız Dijital Dönüşüm Programı’mız. Bu 
programdaki temel hedefimiz müşteri memnuniyetini artır-
mak ve acentelerimizin operasyonel yüklerini azaltarak satı-
şa ayırdıkları zaman dilimini olabildiğince yukarıya çekmek. 
Bu programın ilk çıktıları olarak da yeni dijital acente por-
talimiz DigitALL’i devreye aldık. Bu sayede acentelerimize 
tek bir şifre ve kullanıcı ismiyle her an, her yerden tek bir 
portal üzerinden tüm günlük sigortacılık işlemlerini kolaylık-
la yapmalarına imkan tanıyoruz. Müşteri ayağında ise müş-
terilerimizin her an, her yerden yine tek bir Allianz Mobil 
uygulamasıyla Allianz dünyasına ulaşıp portföyleriyle ilgili 
ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilecekleri yeni bir temas 
noktası yarattık. Dijital yolculuğumuz kapsamındaki diğer bir 
projemiz de Hızlı Teklif. Bu projeyle de potansiyel müşterile-
rimize internet sitemiz www.allianzsigorta.com.tr üzerinden 
sadece plaka ve TCKN bilgilerini alarak anında Kasko ve Tra-
fik Sigortası teklifi veriyoruz ve diledikleri takdirde bu teklifi 
en uygun Allianz acentesine yönlendirip, kişiselleştirmelerine 

Bu konuda “agile” yönetim prensipleri doğrultusunda Allianz 
Grubu’nun oldukça açık ve net bir yaklaşım kılavuzu var. Çalı-
şanların inovatif olmalarını desteklemek için kesinlikle suçlayıcı 
bir tavrın olmaması gerekiyor. İnovatif bir yaklaşım doğal olarak 
hataları da beraberinde getirecektir. Sonuçta daha önce denen-
meyen bir yöntemi deniyorsunuz. Genel felsefe; “risk al, gereki-
yorsa hata yap, hızla farkına var, yaklaşımını hemen değiştir ve 
tekrar dene!” Ayrıca, Allianz’lı olmanın avantajı özellikle grup 
içerisindeki en iyi uygulamaların diğer ülkelerde hızla yürülüğe 
alınabilmesi ve inanılmaz bir bilgi paylaşımının sağlanması. Ülke-
lerarası işbirliği ile dünyayı yeniden keşfetmeden dijitalizasyonu 
hızlı şekilde uygulamaya almak Allianz için oldukça önemli.

İş hayatınız dışında sizi tanıyabilir miyiz? Nelerden hoşlanır-
sınız? Sevdiğiniz özlü bir sözü bizimle paylaşabilir misiniz?
Bu aralar University of Pennsylvania’da Applied Positive Psy-
chology üzerine Master yaptığım için, bir ayağım Amerika’da 
bir ayağım Türkiye’de. Bu yüzden üniversite ve iş dışında pek 
fazla vaktim kalmıyor. Fakat kendimi bildim bileli beni en çok 
heyecanlandıran, farklı kültürlerden insanlarla bir arada olup, 
düşüncelerini ve hissettiklerini anlamaya çalışarak, aynı şart-
lar altında nasıl daha mutlu bir yaşam oluşturabileceğimiz yö-
nünde izlenimlerde bulunmak. Bu anlamda yine oldukça yeni 
bir bilim olan pozitif psikoloji beni çok heyecanlandırıyor, çün-
kü insanların içlerindeki güçlü yanlarını kullanarak, her türlü 
zorluğa rağmen nasıl çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebile-
cekleri yönünde bilimsel araştırmalar sunuyor. Onun dışında 
zamanım olsa mutlaka tiyatroya başlamak isterim. Lise yılla-
rında Amerika’da yaşarken tiyatro kolunda yer alıp, bu konu-
da yetenekli olduğumu fark etmiştim, ama sonrasında kısıtlı 
zaman ve hızın getirdiği yükümlülüklerden bu alana maalesef 
zaman ayıramadım. Bu yüzden her ne kadar hayatım hep hız 
üzerine kurulu olmuş olsa da, kendime sürekli hatırlattığım 
ancak uygulamasında henüz başarılı olamadığım bir sözle bi-
tirmek istiyorum bu keyifli sohbeti: “Bazen hızlanabilmek için 
biraz yavaşlamak gerekir!”
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Aç karnına yapılan kaşarlı  sandviçli, 
muzlu, çay ikramı çok makbule geç-
ti. Yakışıklı, centilmen tur rehberinin 
söylediği ilk “çiçek toplama molası” 
Gümüşyaka’da verildi. Yağışla daha bir 
yeşile bürünen Trakya ovasını seyrede 
seyrede yola devam ediyoruz.

Malkara Keşan derken, çam ormanları 
arasından Saroz Körfezi göründü. Ses-
siz koy’u seyrederek ilerlerken, pet-
rol istasyonunda verilen çay molası, 
tertemiz kafeteryası ve mini hayvanat 
bahçesiyle hafızalara kazınıp, güzel bir 
günün başlangıcı oldu.

1915 günü Çanakkale’yi geçmek için 
hücuma kalkan, İngiliz ve Fransızların 
16 ana zırhlı savaş gemisinden oluşan 
donanmalarının seri top atışları karşı-
sında, karada mevzilenen Türk birlik-
leri çok daha küçük menzilli toplarla 
karşılık vermeye çalışıyorlardı. Seyit 
Ali’nin bulunduğu bataryanın birçok as-
keri şehit olmuş, bataryanın en büyük 
top’unun da mermi yerleştirme me-
kanizması bozulmuş idi. Çaresizlik ve 
üzüntü içinde, ama düşmana yenilme-
me, mutlak kazanma iradesindeki Seyit 
Ali, 215 kg.lık top mermisini sırtlaya-
rak, beş basamaklı top’un merdivenle-

misinin döşediği mayınlara çarpan zırhlı 
alabora olarak sulara gömülmüştür. Bu 
başarısının karşılığı rütbesi Onbaşı’lığa 
yükseltilen Seyit Onbaşı, Çanakkale sa-
vaşının seyrini değiştiren kahramanlar-
dan biri olarak tarihe geçmiştir.

Çanakkale savaşı; İngiltere ve Fransa 
ile Osmanlı İmparatorluğu arasında, 
19.Şubat.1915 - 18.Mart.1915 tarihleri 
arası deniz savaşları, 25.Nisan.1915–09.
Ocak.1916 tarihleri arası kara savaşları 
şeklinde, Çanakkale Boğaz’ında cere-
yan etmiş muharebeler bütünüdür.

Bir Gezi Öyküsü

Yağmurlu bir Mart sonu Cuması başladı macera.

İşten kıran 41 sigorta acentesi, sabah sabah saat beşte bir otobüse doluştular. 

Uykulu uykulu günaydın’lar, geç kalındığı için dilenen özürlerle, meşin kırbaç şaklamadı, 

yağız atlar kişnemedi, ama çevrilen kontakla lüx otobüs sessizce ilerlemeye başladı.

Milli Park

Gelibolu’yu geçip, Boğaz’ın kıyıcığında 
ilerleyerek Eceabat’a vardık.

Eceabat, Anadolu yakasında bulunan 
Çanakkale şehir merkezine, en yakın 
deniz yolunun başlangıcı. Feribot is-
kelesinden kalkan, insan ve araç taşı-
yan vapurlar 25 dakikada Çanakkale’ye 
varıyor. 9.000 civarı nüfuslu, eski adı 
Maydos olan, küçük sevimli bir deniz 
kıyısı ilçesi. “Gelibolu Yarımadası Tarihi 
Milli Parkı“ buradan başlıyor.

33.000 hektarlık park; Saroz Körfezi, 
Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı ile çev-
rili. Eceabat ilçesinin tamamını kapla-
yan büyük bir milli park. Birleşmiş Mil-
letler, milli parklar ve koruma alanları 
listesinde yer alıyor.

Milli Park’a giriş yaptıktan hemen son-
ra bizleri, deniz kıyısındaki “Kilitbahir 
Kalesi“ karşılıyor. 1452 yılında Fatih 
Sultan Mehmet tarafından, İstanbul’un 
fethinde Avrupa’dan Bizanslılara gele-
bilecek yardımları önlemek amacıyla 
yaptırılmış. Kale’yi geçtikten biraz son-
ra deniz kıyısındaki “Seyit Onbaşı Anıtı“ 
bizi karşılıyor.

Seyit Ali, Rumeli Mecidiye tabyasında 
görevli bir topçu askeriydi. 18 Mart 

rini tırmanmış, mermiyi top’un kunda-
ğına yerleştirmiş ve top’u ateşlemiştir. 
Kemiklerinden duyulan çatırtı seslerine 
rağmen, üç atış yapan Seyit Ali, İngi-
lizlerin “Ocean“ isimli zırhlısına isabet 
kaydederek ağır yaralanmasına neden 
olmuş ve daha sonra Nusret mayın ge-

İtilaf Devletleri; Çanakkale ve İstanbul 
Boğazlarını denetim altına alarak, Rus-
ya’ya yardım yolunu açmak, İstanbul’u 
zaptederek Osmanlı İmparatorluğu’nu 
yok etmek ve sonuçta 1. Dünya Sava-
şı’nı galibiyetle bitirmek nedenleriyle 
bu savaşı başlatmıştır.

18.Mart.1915’deki deniz savaşında; İn-
giltere ve Fransa’nın hücüm eden 16 
ana zırhlısının 6’sı batmış, 3 zırhlısı 
hasar almış ve ortak donanma mağlubi-
yetle geri çekilmek zorunda kalmıştır.

İngiltere-Fransa deniz savaşını kaza-
namayınca, 25.Nisan.1915’de Gelibolu 
yarımadasının güneyinde beş noktaya 
çıkartma yapmış, her ne kadar Sed-
dülbahir ve Arıburnu sahillerinde tutu-
nabilmişse de, Osmanlı kuvvetlerinin 
inançlı savunmasıyla, Gelibolu yarıma-
dasını işgalde başarılı olamamıştır. Bu-
nun üzerine 6.Ağustos.1915’de Arıbur-
nu kuzeyindeki Suvlakoy’una çıkartma 
yapmışsa da, Kurmay Yarbay Mustafa 
Kemal’in 1. Anafartalar, Conk Bayırı ve 
2.Anafartalar muharebelerindeki üs-
tün başarıları karşısında, Gelibolu ya-
rımadasında tutunamamış ve sonuçta 
başarısız olarak 09.Ocak.1916’da tüm 
kuvvetleriyle geri çekilmek zorunda 
kalmıştır.

Milli Park

Çanakkale Anıtı

Ercan Camgöz
(Ercan Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.)

acentem  1110  acentem



Bu savaşlarda, 1 metrekareye 6.000 
mermi  düştüğünü, Mustafa Kemal’in 
“ben size taarruzu değil ölmeyi emre-
diyorum“ komutunu, 57. Alay’ın 1.817 
kişilik mevcudunun tümüyle şehit oldu-
ğunu, savaşların sonunda her iki tarafın 
250.000 er kişi zayiat verdiğini söyleye-
rek; Türk askerinin kahramanlığı, Vatan 
toprakları için yaptığı fedakarlıklar kar-
şısında, bir kere daha minnet ve saygıy-
la eğiliyoruz.

Çanakkale Savaşı sonucunda; daha son-
ra her ne kadar İtilaf Devletleri 1. Dün-
ya Savaşı’nı kazanmışsa da, bu cephe-
de en büyük yenilgiyi almışlar, Rusya’ya 
yardım gönderemediklerinden Bolşevik 
İhtilali başarılı olmuş ve rejim değiş-
miş, en önemlisi daha sonra yıkılacak 
olan Osmanlı toprakları üzerinde ku-
rulacak son Türk devleti Türkiye Cum-
huriyeti’ni kuracak ve Türk’ün “Ata“sı 
payesini alacak Yarbay Mustafa Kemal  
tarih sahnesine çıkmıştır.

Bu tarihi bilgileri hatırlayarak gezimize 
devam ediyoruz. Aslında gezdiğimiz her 
toprak parçası bir şehitlik. Yine de bi-
linen gerçek şehit mezarlarının da bu-
lunduğu “Şahindere Şehitliği“ne geliyo-
ruz. Anıt mezarın etrafını çevreleyen 
yuvarlak taştan bant üzerinde şehitle-
rimizin adları ve memleketleri yazılı. 
Dualarımızı ederek ayrılıyoruz.

Milli park içinde kalan ve yaşamın de-
vam ettiği, her evin önünde bayraklar 
asılı bulunan Alçıtepe Köy’ünden ge-
çerek, 41.72 metre yüksekliğindeki 4 
sütun üzerine yapılan “Çanakkale Şe-
hitleri Anıtı“na geliyoruz. Hemen ya-
nındaki 68 metre uzunluğundaki direğe 
bağlı bayrağımız ile, Ege Denizi’nden 
Marmara’ya geçen gemileri karşılıyor-
lar. Anıt geceleri kırmızı ışıklarla aydın-
latılıp, Çanakkale’nin her yerinden gö-
rülüyor. “Meçhul asker kabri“ ise diğer 
şehitliklerden ayrı tek başına duruyor. 

Hikayesi acıklı.. Çanakkale Savaşı’nda 
Anzak askeri bir askerimizi şehit edip, 
başını gövdesinden ayırıyor ve Avustral-
ya’ya götürüyor. Ölümüne yakın vicdan 
azabı çekiyor ve çocuklarına bu şehit 
kafatasının Türkiye’ye götürülmesini 
vasiyet ediyor. Türkiye’ye gelir gelmez 
de, meçhul asker kabri yapılarak bura-
ya gömülüyor.

Gelibolu yarımadasının kuzeyine doğru 
ilerledikçe, Morto Koy’unu geçtikten 
sonra yüksek bir tepedeki “57. Piyade 
Alayı Şehitliği“ne geliyoruz. Yarbay Mus-
tafa Kemal’in emrindeki 57. Piyade Ala-
yı, Kanlısırt, Conkbayırı ve Anafartalar 
muharebelerinde üstün başarılar göster-
miş, komutanları Hüseyin Avni Bey dahil 
1.817 askeri şehit olmuştur. Hemen ya-
nındaki vadide “Kesikdere Şehitliği“ bu-
lunuyor. Bu yüksek tepeden bakıldığında 
İngilizlerin çıkartma yaptığı SuvlaKoy’u-
nu ve tuz gölünü görüyoruz.

Bastığımız her toprak parçasının altında 
bir şehit’in yattığını bilerek, Mehmet 
Akif Ersoy’un şu satırları hatırlarımızda;

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş 
asker,
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı 
değer.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park’ın-
da şehitliklerimizin yanında, çeşitli 
yerlerde, İngilizlerin, Anzakların, Fran-
sızların, İtalyanların anıtları bulunuyor. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında 
Anzak askerlerinin annelerine yazdı-
ğı mektuptaki; “Onlar bu topraklarda 
canlarını verdikten sonra artık bizim 
evlatlarımız olmuşlardır“ sözlerini ya-
şatırcasına…

Bu güzel vatan topraklarında özgürce 
yaşamamızı sağlayan şehitlerimize son-
suz minnet duyguları içersinde, Ecea-
bat’a dönerek feribotla Çanakkale’ye 
geçiyor ve Boğaz’ın kıyısındaki otelimi-
ze yerleşiyoruz.

Akşam açık büfe yemeğimizden sonra, 
her birlikteliğimizde olduğu gibi, bir 
masa etrafında toplanıp, fasıl’a baş-
lıyoruz. İlerleyen saatlerde, keman, 
cümbüş ve tef’den oluşan müzisyen 
grubu şarkılarımıza öncülük ediyor. Öğ-
reniyoruz ki; yaşlıca, babacan, bilge 
kemancımız kaldığımız otelin sahibi, 
cümbüşçümüz ise Türkiye’nin en iyi 
neyzenlerinden bir üniversite hocası. 
Eh bu da ASİAD’a yaraşır…

İkinci günümüz mükellef bir kahvaltı-
dan sonra Troya Antik Kent’ine hare-
ketle başlıyor. Hani şu bizim Truva diye 
bildiğimiz, filmlere konu olmuş, tahta 
at’ıyla ünlenmiş tarihi liman kenti.. 
Hoş şu anda, ovanın ortasından geçen 
nehrin biriktirdiği alüvyonlarla deniz-
den içerde kalmış ya.. Troya görülen 9 
katmanı ile M.Ö. 3.000 lerdeki Tunç ça-

ğından, M.S. 8. yüzyıldaki Roma döne-
mine kadarki yerleşimleri taşıyan, dün-
yanın en ünlü antik kentlerinden biri. 
Ören yerine girişte bizleri, aslı ile aynı 
ölçülerdeki “tahta at“ karşılıyor. İçine 
girip resimler çekiliyor.

Antik şehri gezdikten sonra, Çanakkale 
feribot iskelesinin yanındaki “çimenlik 
kale“ye geliyoruz. Bu kale de Kilitbahir 
kalesi gibi, Fatih Sultan Mehmet tara-
fından 1462 yılında yaptırılmış.

Önce sahildeki “Nusret Mayın Gemi-
si“nin prototipi olan gemiyi geziyoruz. 
Nusret mayın gemisi, 7–8 Mart 1915 
gecesi, Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey ve 
Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey komutasın-
da, 26 adet mayını düşman gemilerinin 
projektörlerinden saklanarak, Erenköy 
koyundaki Karanlık Liman mevkiine 
döküyor. Nusret’in döktüğü mayınlar, 
18.Mart.1915’de Çanakkale harekatının 
kaderini değiştiriyor, mayınlara çarpan 
İngiliz ve Fransızların 3 zırhlısı sulara 
gömülüyor.

Çimenlik Kale şu anda Deniz Kuvvetleri-
nin yönetiminde bir müze olmuş. Asker-
ler kaleyi gezerken çok güzel canlan-
dırmalarla, bizlere Çanakkale savaşını 
anlatıyorlar.

Artık yorulduk…  İki saat serbest zama-
nımızda Çanakkale şehrinin merkezini 
geziyoruz. Meşhur peynir çeşitlerinden, 
peynir tatlısından almadan olur mu?

İkinci gecemiz, ilk gecenin daha coş-
kulusu.. ASİAD yönetimi, Çanakkale 
Acentelerini misafir ediyor. Tanışma ve 
karşılıklı dertleşme toplantısı.

Üçüncü günümüz, pırıl pırıl güneşli bir 
gün , artık dönüş yolculuğumuz başlıyor.

57. Alay Şehitliği Seyit Onbaşı Anıtı

Otel’in yanındaki mini hayvanat bahçe-
sindeki geyiklere, ceylanlara,hindilere, 
tavşanlara veda edip, otel sahiplerinin 
uğurlamasıyla, hatıra resimleri çektire-
rek ayrılıyoruz.

Malkara’daki molamızda, bizleri karşı-
layan Trakya’nın meşhur davul zurna-
cıları, eğlenceli dakikalar geçirmemize 
neden oluyor. Hepimiz çok mutlu ve 
enerji doluyuz. Otobüs’ün içinde oyun-
lar, şamata, gırgır devam ediyor.

Tekirdağ’da yörenin bağlarındaki üzüm-
lerden yapılan şarap tadımı bizleri daha 
da bir mest ediyor.! Artık karnımız acık-
tı. Silivri’de yol kenarındaki et lokanta-
sında birlikte yediğimiz bu gezinin son 
yemeği muhteşem!

Hava karardı. Güzelce’den itibaren, 
birer ikişer evlerimize yakın yerlerde 
vedalaşarak ayrılıyoruz.

Hepimizde, mutlu, neşeli, anlamlı ge-
çen üç günün sona ermesinin verdiği 
buruk bir hüzün! Bir sonraki gezide bu-
luşmak üzere…

Çok güzel bir organizasyonla ASİAD ta-
rafından gerçekleştirilen bu gezi, bir 
dinlence gezisinden çok kültür gezisi 
oldu. İyi ki de oldu!

Üzerinde yaşadığımız bu güzel vatan 
topraklarının kurtarıcısı, bağımsız, 
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu, Çanakkale’deki Yarbay Mustafa 
Kemal ve şehitlerimizi bir kere daha 
anmaktan, minnettarlığımızı sunmak-
tan mutluluk duyduk.

Son söz mü?

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…….

Meçhul Asker

Otelden Ayrılış Veda

Truva

Troya Antik Kenti

Nusret Mayın Gemisi

Çimenlik Kalesi
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Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği

Dr. N. Şerif Çakırsoy
(Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık

Genel Müdür Yardımcısı)

Amaç ve Esas

Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği faaliyetlerinin 
sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürül-
mesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin ko-
runmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının 
sağlanması, acentelik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faali-
yetlere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Teknik personel: Acentelerde sigorta pazarlama, bilgilen-
dirme ve satış işlemlerini yapan personel

Teknik Personel

Madde 6: 
Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik 
pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acen-
telerin teknik personeli tarafından yapılması esastır.

Teknik personelde aranan nitelikler:

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olma
b) Belirli suçlardan hüküm giymemiş olma
c) Öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarını
 yerine getirme
d) SEGEM tarafından yapılacak teknik
 personel yeterlilik sınavını kazanma

Teşkilat

Acentelerde, ilgisine göre teknik personel, müdür, genel 
müdür yardımcısı ve genel müdür marifetiyle faaliyet 
yürütülür.

Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerde 
aşağıdaki şartlar aranır.

a) Teknik personel unvanını taşıma
b) Türkiye’de yerleşik olma
c) Belirli suçlardan hüküm giymemiş olma
d) Öğrenim düzeyi ve mesleki deneyim şartlarını yerine 
getirme

SAİK genel müdür ve genel müdür yardımcılarında teknik 
personel unvanını taşıma şartının aranmamasına karar 
verebilir.

Acentelik Sözleşmesi

Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini, 
taraflardan her biri üç ay önceden ihbarda bulunmak şar-
tıyla feshedebilir. Sözleşme belirli bir süre için yapılmış olsa 
bile haklı sebeplerden dolayı her zaman fesih olunabilir. 
Sözleşmenin feshine neden olan haklı sebepler acentelik 
sözleşmesinde açıklanır. Sigorta şirketi sözleşmede yer ver-
mediği bir hususu haklı sebep olarak dayanak gösteremez. 
Fesih sonuçlarını doğuran uygulamalar da fesih ile aynı hü-
kümlere tabidir.

Sözleşmenin feshinin tarafların hak ve yükümlülüklerine etki-
sine ilişkin usul ve esaslar sözleşmede açıklanır.

Sözleşme kapsamında yer alan hükümlerin acente aleyhine 
olacak şekilde değiştirilmesine ilişkin düzenlemeler, değişik-
liğin yapılmasından itibaren asgari 2 ay sonra yürürlüğe girer. 
Müsteşarlık bu süreyi yarısına kadar uzatabilir.”

İcra Komitesi

MADDE 13/A
(1) Merkez ve şubeler için uygulanacak fiziki şartlar, teknik, 
idari altyapı ile insan kaynakları; acentelerin teşkilatı; tek-
nik personel nitelikleri; unvan; değişikliklerin bildirilmesi ve 
güncelleme; ilan, reklam, afiş ve pano; sürekli eğitim; bilgi 
kayıtları ve kayıtlara erişime ilişkin genel düzenleyici işlem-
ler dâhil tüm işlemler bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uy-
gun olmak koşuluyla ilgisine göre İcra Komitesi veya TOBB 
tarafından tesis ve icra edilir.

(2) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel 
menfaatlerine aykırılık tespit etmesi halinde Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğinden sigorta acentelerine ilişkin yapılan 
düzenlemelerinin iptal edilmesini veya düzenlemelerde 
değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bu durumda gerekli düzen-
lemeler en fazla 3 ay içinde yapılır.

16.01.2016 Tarih ve 29595 Sayılı
Resmi Gazetede Yayımlanan Değişiklik

. SAİK’e verilen yetki ve görevler artırılmıştır.

. Değişiklikler yayım tarihinden 6 ay sonra 
yürürlüğe girecektir. (16.07.2016)

. SAİK tarafından yapılacak düzenlemeler 
16.07.2016 tarihinde geçerli olacaktır. 

. Müsteşarlık SAİK düzenlemelerini iptal ve 
değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Bu durumda en 
fazla 3 ay içinde SAİK yeni düzenlemeleri yapacaktır.

. Değişikliklerin yürürlük tarihinde ilgili Genelge 
ve Sektör Duyurularında da gerekli değişiklikler 
yapılacaktır.

. Yönetmelikte Müsteşarlığın «Hakem» rolü 
belirginleştirilmiştir.

ASİAD Yönetim Kurulu tarafından 26 Şubat 2016 günü düzenlenen panelde sunumu yapılmıştır.



Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk
(Trafik) Sigortası

Mehmet Akif Eroğlu
(Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri)

Genel Veriler
Ekim 2015 itibariyle 19.793.995  kayıtlı araç vardır. Ekim 
2015 sonu yürürlükteki Trafik sigortası adedi 15.931.357, 
Sigortalanma oranı %80.48‘dir.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında 
1.030.498 adedi maddi hasarlı olmak üzere 1.199.010 adet 
kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 3.524 kişi hayatını 
kaybetmiş, 285.059 kişi yaralanmıştır.
Kaza tespit tutanağı adedi 2008’de 491.030’dan 2014 yılı 
sonunda 840.749’a çıkmıştır.

ASİAD Yönetim Kurulu tarafından 26 Şubat 2016 günü düzenlenen panelde sunumu yapılmıştır.
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2015/3 verilerine göre alınan prim 4.372 milyon TL, poliçe adedi 10.9 milyondur. 

Trafik
%22

Kasko
%22

Diğer
%26

Hastalık-
Sağlık
%13

Yangın ve
Doğal Afetler

%17

Trafik branşının hayat dışı branşlardaki payı 2014 yılında 
%22 seviyelerine ulaşmıştır.

Zarar Tutarı 
Toplamda 7 milyar TL
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Teknik Zarar

Son on yıllık süreçte trafik sigortasında şirketler
her dönem zarar açıklamıştır.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-Q3

Özsermaye 4.106 5.695 5.614 7.162 5.028 5.154 5.064 6.930 8.112 7.507
Bilanço Kârı 153 424 596 182 -186 -15 -658 768 730 -110
Özsermaye Kârlılığı 3,7% 7,4% 10,6% 2,5% -3,7% -0,3% -13,0 11,1% 9,0% -1,5%
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HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÖZSERMAYELERİ VE BİLANÇO KARI

Trafik Poliçesinin Kapsadığı Teminatlar
Trafik sigortası kapsamında;
Maddi 
Tedavi
Sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma
Teminatları sunulmaktadır.

Tedavi giderleri 2918 Sayılı Trafik Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle SGK tarafından ödenmektedir.

Zarara Neden Olan Unsurlar
Teminat tanımlarında netlik olmaması nedeniyle farklı 
yorumların oluşması.
Hesaplamalarda standartların olmaması.
Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve bunun bir sonucu olarak 
yedek parça maliyetlerindeki kontrol edilemeyen artışlar.
Geriye dönük uygulanan yargı kararları.
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Bedeni hasarların ödenen toplam tazminat içerisindeki
payı son yıllarda hızla artmıştır.

Son 4 yılda ortalama bedeni hasar tutarı %311, maddi hasar tutarı
%36 artarken ortalama Trafik sigortası primi %54 artmıştır.
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Ortalama Trafik Sigortası Primi

Son 4 yılda ortalama bedeni hasar tutarı %311, maddi hasar tutarı
%36 artarken ortalama Trafik sigortası primi %54 artmıştır.

Araç Grubu

Teminatlar (TL)

A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm C-Maddi

Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına
Kaza 

Başına
Araç Başına Kaza Başına

İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu 
Araçlar

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000

31.000 62.000
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu 
Araçlar ,Römork ile İş Makineleri

3.100.000 3.100.000

Tarım Araçları ile Özel Amaçlı 
Araçlar

1.550.000 1.550.000

Motosiklet ve yük motosikleti
930.000 930.000

Türkiye- AB Kıyaslaması (2013)
Ortalama Frekans 

(%)
Ortalama Prim 

(€)
Hasar/Prim Oranı 

(%)
Bileşik Oran 

(%)
Türkiye 
(2015/9) 9% 105 %133 %163

AB(2013) 6% 230 %80 %103

Türkiye, Avrupa’da ortalama trafik sigortası primi en 
düşük, hasar frekansı  en yüksek ülkeler arasında yer 
almaktadır. İstanbul ili hasar frekansı ise, Türkiye 
ortalama hasar frekansına göre 2 kat daha yüksektir. 

Araç Grubu
Özel Tüzel

Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul

Otomobil 5,53 6,86 9,81 11,01

Taksi 23,71 47,29 2,58 0,00

Minibüs (10-17 Koltuk) 10,13 23,92 11,91 18,95

Otobüs (18-30 Koltuk) 16,15 25,76 19,94 34,11

Otobüs (31 ve Üstü Koltuk) 17,35 24,41 28,31 29,36

Kamyonet 7,37 12,06 15,10 20,66

Kamyon 12,49 21,74 19,38 40,57

Çekici 19,84 36,64 20,29 32,50

Hasar Frekansı (%)

Acilen kanuni düzenlemeler yapılmaz ise, azami prim uygu-
lamasından vazgeçilmez ise, Trafik Sigortası Primler daha da 
yükselir...

Karayolları Trafik Kanunu’nunda Öncelikle Yapılması
Gereken Değişiklikler
«Maddi ve Manevi Tazminat» başlıklı 90’ıncı madde,
«Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Dışında Kalan Hususlar» 
  başlıklı 92’nci madde, 
«En az Sigorta Tutarları» başlıklı 93’üncü madde,
«Doğrudan Doğruya Talep ve Dava Hakkı» başlıklı 97’nci
  madde,
«Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar» başlıklı 111’inci madde.

NEDEN GETİRİLDİ?
Zorunlu trafik sigortası primleri 2008-2013 yılları arasında 
kademeli serbest tarife ile belirlenmiştir. 2013 tarihinden bu 
yana primler serbestçe sigorta şirketleri tarafından belirlen-
mektedir. Özellikle son yıl veya yıllarda tazminata sebebiyet 
vermeyenlere indirim uygulanmakta, tazminata sebebiyet 
verenlerin ise primleri artırılmaktadır.
Böylelikle kusurlu sürücünün oluşturduğu maliyet kusursuz 
sürücüye yüklenmeyerek, adil ve sigorta tekniğine uygun po-
litika izlenmektedir.
Bunun aksi bir uygulamaya gidilmesi, hiç kaza yapmayan 
araç ile bir sene içerisinde on kaza yapan aracın farkını or-
tadan kaldıracaktır. Bu durum öncelikle aracını kurallara uy-
gun ve dikkatli kullanan, herhangi bir hasara yol açmayan 
araç sahiplerine büyük bir haksızlık olacaktır. Diğer taraftan 
hasar frekansı yüksek olan sürücülerin zorunlu trafik sigor-
tası primlerindeki artışın caydırıcı gücü, sürüş güvenliğine 
katkı sağlayarak trafik kazalarını önleyici etkiye sahiptir.

Her yıl trafik sigortası poliçe adetlerinde ve
prim üretiminde artış görülmektedir.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ekim

1.Kademe 0,36% 0,28% 0,24% 0,21% 0,17% 0,15%

2.Kademe 0,95% 0,68% 0,54% 0,46% 0,42% 0,36%

3.Kademe 3,20% 2,31% 2,16% 1,84% 1,66% 1,54%

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%

Sürprimli Kademe Payı

1.Kademe 2.Kademe 3.Kademe

Türkiye, Zorunlu trafik sigortası primlerindeki artışın caydırıcı 
etkisi, sürüş güvenliğine katkı sağlayarak trafik kazalarını önleyici etkiye 

sahiptir.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ekim

4.Kademe 32,48% 34,23% 30,14% 28,17% 28,01% 27,17%

5.Kademe 19,49% 21,48% 23,13% 21,35% 20,22% 18,74%

6.Kademe 14,01% 12,43% 14,35% 15,80% 14,61% 14,50%

7.Kademe 29,51% 28,58% 29,44% 32,17% 34,91% 37,53%
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Diğer Kademe Payı

4.Kademe 5.Kademe 6.Kademe 7.Kademe

16  acentem acentem  17
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ARAÇ GRUBU * FREKANS
2 ve daha 

fazla  
3 ve daha 

fazla
4 ve daha 

fazla 
KAMYON 6.960 1.988 684
KAMYONET 7.155 969 187
MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 2.401 547 150
OTOBÜS (18-30 KOLTUK) 1.393 329 100
OTOBÜS (31 VE ÜSTÜ KOLTUK) 706 100 21
TAKSİ 518 82 16
TOPLAM 19.133 4.015 1.158
*: 2015 yılı yenilemelerinde hasarlı grubun frekansı.

Tarife yapısına yapılan müdahalelerle korunan işletenlere ait
örnek veriler aşağıdadır.

Sonuç ve Çözüm Önerileri
- Trafik branşında zarar trendi devam etmektedir. 2015 yılı 9 
 aylık sonuçlara göre zorunlu trafik sigortasındaki zarar miktarı 
 1.7 milyar TL’ye ulaşmıştır.
- Uzun süredir devam eden zarar trendi bu branşın sürdürüle-
 bilirliği açısından risk yaratmaktadır. Uzun dönemli zararın 
 etkisiyle 2 şirket faaliyetine son vermiş, yabancı sermayeli 1 
 şirket Türkiye pazarından çıkmıştır.
- Primlerdeki artış kamuoyu nezdinde şikayete konu olmakta
 sigortalanma oranı düşmektedir. Ağustos 2015’te % 82.3 
 olan  sigortalılık oranı Ekim 2015’te % 80.5’e düşmüştür. 
- Dolayısıyla, sigortasız araç kullanımında artış riski oldukça 
 yüksektir. 
- Bu branşta hizmet veren şirket sayısının azalması rekabetçi
 piyasanın bozulmasına yol açacaktır. Rekabetçi piyasanın 
 bozulması tüketicinin daha çok mutsuz olmasına yol açacaktır.
- Mevzuat riski artık en büyük risk olarak karşımıza çıkmaktadır.
- Mevzuat riski, sektörümüze yatırım yapan yabancı sermaye 
 üzerinde de belirsizlik yaratmaktadır. Oluşan bu belirsizlik 
 ülkemize yapılan ve yapılacak yatırımları da olumsuz
 etkileyecektir.
- Geriye dönük mevzuat düzenlemeleri veya içtihadlar;
 Tazminat hesaplama standartlarının Kanuni dayanağının
 olmaması nedeniyle Mahkeme kararı ile oluşan içtihad, zaman
 aşımı süresince geriye dönük olarak tüm dosyaları etkilemekte,
 yoruma dayalı düzenlemeler zararı daha da artırmaktadır. 
- İlave sermeye ihtiyacı doğurmakta, Özellikle geriye dönük
 düzenlemeler sermayedara anlatılamamakta, yapılan
 sermaye artışları da bir süre sonra yetersiz kalmaktadır.
- Öngörülebilirliği ortadan kaldırmaktadır. 
- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının
    - Toplumsal işlevi 
    - Prim üretimindeki payı 
Dikkate alındığında yaşanan sorunların ivedilikle çözülme-
si, genel şartların kanuni düzenlemelerle desteklenmesi söz 
konusu sigortanın sürdürülebilirliği sektöre yatırımların de-
vamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir. 
- Trafik Kanununda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, 
 yasal boşluğun mahkeme kararları ile doldurulması 
 önlenmelidir.  
- Yapılan düzenlemelerin geriye dönük etkisi sınırlandırılmalı, 
 hasar maliyetlerinin belirsizliği giderilmelidir.
- Serbest tarife sisteminden taviz verilmemeli, azami limit
 uygulamasından vazgeçilmelidir.
- Böylelikle, şirketlerin ağır mali yük altında kalkmasını 
 sağlayacak adımlar atılmalıdır.

Azami prim uygulamasının başladığı 28.10.2015 tarihinden 21.12.2015 
tarihine kadar düzenlenen poliçeler içerisinde, azami primle 
düzenlenen poliçelerin oranı % 3,93’ tür.

ARAÇ GRUP
AZAMİ PRIMLE 
DÜZENLENEN 
POLİÇE ADEDİ

TOPLAM 
POLİÇE 
ADEDİ

TOPLAM 
İÇİNDEKİ 

PAYI 
TAKSİ 575 13.379 4,30%
KAMYON 3.059 60.519 5,05%
OTOBÜS (18-30 KOLTUK) 1.068 22.361 4,78%
MİNİBÜS (10-17 KOLTUK) 5.443 67.144 8,11%
KAMYONET 16.589 511.793 3,24%
OTOBÜS (31 VE ÜSTÜ KOLTUK) 40 5.382 0,74%
TOPLAM 26.774 680.578 3,93%

- Artışın tüm basamaklarda gerçekleştiği,
- Tüm basamaklarda otomobile göre daha yüksek artışların olduğu,
- 1. ve 2. Basamakta alınan primlerin azami prime doğru yaklaştığı

Sektörün azami prim uygulamasındaki kaybını, azami prim uy-
gulanan kullanım tarzlarındaki prim  artışı ile telafi etmeye ça-
lıştığı görülmektedir.
Sektör azami prim uygulamasından sonraki dönemde (Kasım 
– Aralık) fiyat artışını, hasarsız kademelerde yapmıştır. Kısaca 
sektör; frekans düşük de olsa, primin hasar maliyetini karşıla-
mayacağını öngörmüştür. 

Azami prim uygulamasının başladığı 28.10.2015 tarihinden 
21.12.2015 tarihine kadar düzenlenen poliçeler içerisinde, aza-
mi primle düzenlenen poliçelerin oranı % 3,93’ tür.

Taksi Ortalama Primin Azami Prime 
Oranı

Kademe Eylül-Ekim 2015 * Aralık 2015 Değişim Azami Prim Eylül-Ekim 2015 Aralık 2015

1 3.569 4.719 32,30% 4.821 74,00% 97,90%

2 3.488 4.514 29,40% 4.821 72,40% 93,60%

3 2.616 3.614 38,10% 4.821 54,30% 75,00%

4 2.154 2.803 30,10% 4.821 44,70% 58,10%

5 1.620 2.495 54,10% 4.821 33,60% 51,80%

6 1.312 1.774 35,20% 4.821 27,20% 36,80%

7 958 1.231 28,40% 4.821 19,90% 25,50%

Taksi Ortalama Primin Azami Prime 
Oranı

Kademe Eylül-Ekim 2015 * Aralık 2015 Değişim Azami Prim Eylül-Ekim 2015 Aralık 2015

1 3.569 4.719 32,30% 4.821 74,00% 97,90%

2 3.488 4.514 29,40% 4.821 72,40% 93,60%

3 2.616 3.614 38,10% 4.821 54,30% 75,00%

4 2.154 2.803 30,10% 4.821 44,70% 58,10%

5 1.620 2.495 54,10% 4.821 33,60% 51,80%

6 1.312 1.774 35,20% 4.821 27,20% 36,80%

7 958 1.231 28,40% 4.821 19,90% 25,50%

Taksi Ortalama Primin Azami Prime 
Oranı

Kademe Eylül-Ekim 2015 * Aralık 2015 Değişim Azami Prim Eylül-Ekim 2015 Aralık 2015

1 3.569 4.719 32,30% 4.821 74,00% 97,90%

2 3.488 4.514 29,40% 4.821 72,40% 93,60%

3 2.616 3.614 38,10% 4.821 54,30% 75,00%

4 2.154 2.803 30,10% 4.821 44,70% 58,10%

5 1.620 2.495 54,10% 4.821 33,60% 51,80%

6 1.312 1.774 35,20% 4.821 27,20% 36,80%

7 958 1.231 28,40% 4.821 19,90% 25,50%

Kamyonet Ortalama Primin Azami Prime 
Oranı

Kademe Eylül-Ekim 2015 * Aralık 2015 Değişim Azami Prim Eylül-Ekim 2015 Aralık 2015

1 1.282 1.738 35,60% 1.786 71,80% 97,30%

2 1.374 1.683 22,50% 1.786 76,90% 94,30%

3 1.210 1.533 26,60% 1.786 67,80% 85,80%

4 595 955 60,40% 1.786 33,30% 53,50%

5 542 748 37,90% 1.786 30,40% 41,90%

6 461 618 34,20% 1.786 25,80% 34,60%

7 375 482 28,50% 1.786 21,00% 27,00%

Kamyon Ortalama Primin Azami Prime 
Oranı

Kademe Eylül-Ekim 2015 * Aralık 2015 Değişim Azami Prim Eylül-Ekim 2015 Aralık 2015

1 4.245 5.086 19,80% 5.357 79,20% 94,90%

2 4.124 4.985 20,90% 5.357 77,00% 93,10%

3 3.629 4.818 32,80% 5.357 67,70% 89,90%

4 1.739 2.794 60,70% 5.357 32,50% 52,20%

5 1.499 2.120 41,40% 5.357 28,00% 39,60%

6 1.301 1.754 34,90% 5.357 24,30% 32,70%

7 989 1.305 32,00% 5.357 18,50% 24,40%

Güvence Hesabı

Abdülkadir Küçük
(Güvence Hesabı Genel Müdürü)

Kuruluşu
Güvence Hesabı ilk olarak, 18 Ekim 1983 tarihinde Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2918 sayılı Karayolu 
Trafik Kanununun 108’inci maddesi ile Garanti Fonu adı ile 
kurulmuştur.
Garanti Fonu,
- 26.6.1985 tarihli Yönetmelik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
- 10.8.1990 tarihli Yönetmelik ile Hazine ve Dış Ticaret 
 Müsteşarlığı,
- 01.12.1994 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
 Genel Müdürlüğü,
Son olarak 3 Mayıs 1997 tarihli Yönetmelik ile Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde faaliyetine devam etmiştir.
“Garanti Fonu” daha sonra 21 Şubat 2001 tarihinde “Karayolları 
Trafik Garanti Sigortası Hesabı” olarak değiştirilmiştir. Aynı fon, 14 
Haziran 2007 tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile "Güvence 
Hesabı“ adıyla yeniden kurulmuş ve kapsamı daha da genişletilmiştir. 
Halen Güvence Hesabı olarak faaliyetine devam etmektedir.

Amacı
Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı 
güvencelerden yoksun kalınması nedeniyle kişilerin uğrayacakları 
bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.
Ayrıca Sigorta Şirketlerinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli 
olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi yada iflası 
halinde ödemekle yükümlü olduğu kapsamda bulunan zorunlu si-
gortaların sağladığı teminatlardan kaynaklanan  her türlü maddi 
ve bedensel  zararların karşılanması da Güvence Hesabı’nın amaç 
ve görevleri arasında yer almaktadır.
GÜVENCE HESABI, SİGORTA SEKTÖRÜNÜN TAMAMLAYICI BİR UNSU-
RU OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.

Kapsamı
1- Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen 
 bedensel zararlar.
2- Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat 
 tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden 
 olduğu bedensel zararlar.

ASİAD Yönetim Kurulu tarafından 26 Şubat 2016 günü düzenlenen panelde sunumu yapılmıştır.

3- Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, 
 Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu 
 tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
4- Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak 
 bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası 
 halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar.

Güvence Hesabı  kapsamında bulunmaktadır.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR 6327 SAYILI KANUN İLE;

Resmi Gazetede İlanı: 29 Haziran 2012 - Sayı: 28338

Ayrıca Sigortacılık Kanunu’nun 20 nci maddesinin ikinci fık-
rasının (a) bendi hükmü çerçevesinde idaresi Hesaba bırakı-
lan sigorta şirketlerine ait sigorta portföyünü yönetme görevi 
verilmiştir.

Güvence Hesabı kapsamdaki sigortaların yaptırılması, yenilenmesi 
ve yaptırılmaması halinde uygulanacak müeyyidelerin takibi ilgili 
olarak, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 ve 14.üncü maddele-
rine dayalı olarak çıkarılan ve 09.08.2014 tarihli 29083 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik ile 
Güvence Hesabı görevlendirilmiştir.

Kapsamdaki Sigortaların Belirlenmesi
1- 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile zorunlu kılınan sigortalar.
2- 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu ile zorunlu kılınan sigortalar.
3- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile zorunlu kılınan sigortalar.

Kapsamdaki Mevcut Zorunlu Sigortalar
1- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
2- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
3- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
4- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
5- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
6- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası. (06.05.2015)
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Bedensel Zararlar
- Ölüm halinde, ölenin desteğinden yoksun kalanlara, Destekten 
 Yoksun Kalma Tazminatı,
- Sakat kalma (sürekli sakatlılık) halinde, Maluliyet Tazminatı,
- Yaralanma halinde ise, Tedavi Tazminatı
şeklinde ödenir…( 6111 sayılı Kanun gereği trafik kazası geçirenlerin 
tedavi giderleri SGK tarafından ücretsiz olarak karşılanır.)

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
Başvuru sırasında istenecek belgeleri  bedeni ve maddi tazminat 
taleplerine göre iki ana grupta toplamak mümkündür.

Bedeni tazminatlarda istenecek belgeler
1-Ölüm Tazminat Taleplerinde İstenecek Belgeler :
- Kaza tespit tutanağı 
- Ölüm Raporu, 
- Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini 
 gösterir belge, 
- Aile nüfus kaydı aslı ve veraset belgesi
- Kaza ile ilgili diğer belgeler.
2a-Sürekli Sakatlık Halinde Gereken Belgeler:
- Kaza tespit tutanağı
- Hastane raporları
- Maluliyet oranını gösterir Sağlık Kurulu Raporu  
- Kaza ile ilgili diğer belgeler.
2b-Yaralanma Halinde Gereken Belgeler:
- Kaza tespit tutanağı
- Hastane raporları
- Dökümlü tedavi faturalar
- Kaza ile ilgili diğer belgeler.

Hastanelerin Trafik Kazaları İle İlgili Uygulamaları
25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 Sayılı Kanun ile Karayol-
ları Trafik Kanunu’nun tedavi giderlerinin  karşılanmasına ilişkin 
98 inci maddesinde yapılan düzenleme ile, trafik kazası geçiren 
kişilerin yolcu, sürücü ve görevliler dahil, kusurlu veya kusursuz, 
sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın kazadan kaynak-
lanan tedavi hizmet bedellerinin tamamının SGK tarafından kar-
şılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Teminat Limitleri
Güvence Hesabı kapsamında bulunan sigortalar için tespit edilmiş 
teminat limitleri dahilinde ödeme yapmaktadır. Örneğin, Özel 
araçlar için 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli Zorunlu Mali Sorum-
luluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitleri aşağıdaki gibidir.

Teminat 
Maddi
Tedavi Giderleri
Sakatlanma ve Ölüm

Kişi Başına
31.000 TL. 

310.000 TL.
310.000 TL.

Kaza Başına
62.000. TL.

1.550.000 TL.
1.550.000 TL.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası kişi başına 
teminat limitleri Trafik Sigortası ile aynı olup, kaza başına aracın 
yolcu sayısına göre değişmektedir.
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 
aynı teminatlar kişi başına 175.000.TL olarak belirlenmiştir.
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Si-
gortası 2016 yılı için maddi teminat 62.000.TL, tedavi, daimi sa-
katlık ve ölüm teminatları kişi başına 310.000.TL olup kaza başına 
işyeri hasılatlarına paralel olarak artmaktadır.
Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 2016 yılı için maddi 
teminat 157.500.TL, tedavi, daimi sakatlık ve ölüm teminatları 
kişi başına 303.000.TL olup kaza başına 1.515.000.TL olarak be-
lirlenmiştir.
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası aynı teminatlar 
kişi başına 150.000.TL olarak belirlenmiştir.

Kimler Başvurabilir?
Güvence Hesabı’na dahil edilen sigortaların teminat sağladığı 
kazalarda zarar görüp tazminat almayı hak edenler kişiler biz-
zat veya vekil tayin ettiği kişiler ile Güvence Hesabı’na başvuru 
yapabilirler.

Türkiye sınırları dahilinde meydana gelen kazalarda, dışarıda yerle-
şik yabancı uyruklu kişiler de Güvence Hesabı’ndan yararlanabilir.

Ödeme Esasları
Güvence Hesabı kapsamına giren zararlar, zarar verenlerin so-
rumluluğu ve kaza tarihinde geçerli olan sigorta teminat limitleri 
çerçevesinde karşılanır.
Belirlenen tazminat, hak sahibinin bildirmiş olduğu banka hesa-
bına ödenir.

Ödemeden Sonra Yapılan Takipler (Rücu)
Güvence Hesabı’nın ödediği tazminatlar için zarar verenlere ve 
diğer sorumlulara rücu hakkı bulunmaktadır.
Sigorta poliçesini yaptırmamış olan araç maliklerine, kusurlu olan sü-
rücülere ve diğer sorumlulara kusurları nispetinde rücu takibi yapılır. 
Bu kişilerden talep edilen tazminatlar ödemez ise, haklarında ya-
sal takibat başlatılır.

Zamanaşımı
Karayolları Trafik Kanunu yapılacak  başvuru sürelerini düzenle-
miştir. Bu madde gereği, meydana gelen zararlar için  hak sahiple-
ri, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 
2 yıl ve her halükarda kaza gününden başlayarak 10 yıl içerisinde  
yazılı olarak  başvurmaları gerekiyor. Ayrıca ceza kanunu fiil için 
daha uzun bir zaman aşımını öngörmüş ise, bu süreler başvuru 
süresi içinde geçerli olur. Uzamış ceza zamanaşımı ölüm için 15 
yıl, maluliyet için 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Yapısı
Güvence Hesabı, Kamu tarafından kurulmuş, Kamu-Özel sektör iş-
birliği modeli çerçevesinde faaliyet sürdürmektedir. Güvence Hesabı 
ayrı bir yönetim kurulu ve tüzel kişiliği bulunmaktadır. Sigortacılık 
Genel Müdürlüğünü temsilen 1 kişi ve 5 sigorta şirketi Genel Müdürle-
rinden olmak üzere 6 kişilik Yönetim Komitesi bulunmaktadır.

Organizasyonu

Halen Güvence Hesabı’nda 1 müdür, 4 yetkili, 7 avukat, 12 uz-
man personel ve 4 idari personel olmak üzere toplam 28 personel 
çalışmaktadır.

Gelirleri
Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile Güvence Hesabı’nın 
gelirleri  aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
Kapsamında bulunan zorunlu sigortalar primleri üzerinden; 

Hasar Servisi
1 Yetkili
6 Personel

Müdür
1

Hukuk Servisi
1 Yetkili
7 Avukat
2 Personel 

Mali ve İdari İşler 
Servisi
1 Yetkili
1 Personel
1 Bilgi İşlem
2 Sekreterya
1 OfisBoy
1 Hizmetli

Tahsilat Servisi
1 Yetkili
2 Personel

Gelirleri
Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik hü-
kümlere gereği;
Özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahip-
lerine ödenmesi veya iadesi gereken her türlü prim ve tazminat 
gibi paralardan ilgili mevzuat uyarınca zamanaşımına uğrayan  
paralar dönemi  takip eden Haziran ayı sonuna kadar Güvence 
Hesabına aktarılır.

Vergilendirme Şekli
Güvence Hesabı Vergi Dairesinde sicil numarası ile kayıtlıdır. İşlemleri 
bu sicil numarası ile yapılmaktadır. Ancak her türlü gelirleri (katkı pay-
ları dahil) Gelirler ve Kurumlar Vergisinden muaftır. 
Bankalardan elde edilen Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Mevduat 
faizleri gibi faiz gelirleri kaynakta stopaj yapılmak (Banka tara-
fından vergisi kesilmek) suretiyle vergilendirilmekte ve  faizler 
net olarak alınmaktadır.

Avrupa Birliği Ülkelerinde
Sigorta Güvence Hesabı Uygulamaları
AVRUPA BİRLİĞİ müktesebatı (acquis) gereği zorunlu trafik sigor-
tasında bedeni hasarlar için bir garanti fonu kurma zorunluluğu 
getirilmiştir. Bundan ayrı olarak ülkeler kendi iç mevzuatlarında 
belli sigortalar için garanti fonları oluşturmuşlardır.

Almanya

Katılma Payları Sigortalı Payı Sigorta Şirketi 
Payı Toplam

Kapsamdaki Zorunlu Sigortalar İçin %2 %1 %3

TÜM BRANŞLAR, MEVDUATLAR
SİGORTA ARACILIĞI, KONUT 
FİNANSMANI, YATIRIM İŞLERİ.
FSCS

TÜM SİGORTALAR VE MEVDUATLAR %90
ZORUNLU SİGORTALAR %100 karşılanmaktadır.
Finansal İşlemler Otoritesine (Financial Services Authority FSA) 
bağlı Finansal Hizmetler Tazminat Planı (FSCS)

HAYATBRANŞI  / PROTEKTOR AG Tazminat ÖDEMESİ yok \poliçenin devamını sağlıyor

ÖZEL SAĞLIK B.  / MEDİKATOR AG Tazminat ÖDEMESİ yok \poliçenin devamını sağlıyor

Almanya’da biri hayat sigortaları diğeri özel sağlık sigortaları için 
olmak üzere iki yasal sigorta Güvence Hesabı bulunmaktadır. Her 
iki Hesabın yasal dayanağı 2004 yılındaki Sigorta Denetleme Kanunu 
değişiklikleri olup Güvence Hesapları 2006 yılında kurulmuştur. Gü-
vence Hesapları tazminat ödemesi gerçekleştirmemektedir. Bu-
nun yerine Güvence Hesapları poliçe sahibine sözleşmeden doğan 
tazminatı herhangi bir kısıtlama veya indirim yapılmadan sağla-
makla sorumludur. Ancak Denetleme Kurumu (Bafin) tazminatı, % 
5 kadar indirme hakkına sahiptir.
Sözleşmelerin devamlılığı şirketin tüm portföyünün Hesaba trans-
feri yoluyla sağlanmaktadır. Söz konusu transfer ise  Bafin şirketin 
yükümlülüklerini yerine getiremediği ve diğer önlemlerin poliçe 
sahibini koruyamadığına kanaat getirmesi ile birlikte Bafin tara-
fından başlatılmaktadır. Hayat sigortaları için kurulan Güvence 
Hesabı tüm hayat branşı için istisnasız teminat sağlar. Sağlık si-
gortaları için kurulan Güvence Hesabı tarafından sağlanan temi-
nat ise sadece özel sağlık sigortası poliçeleri ile sınırlıdır. 
Ancak bugüne kadar özel sağlık sigortalarında herhangi bir şirketin yü-
kümlülüğünü karşılayamaması gibi bir durum söz konusu olmadığından 
ne özel girişim ne de yasal Güvence Hesabı faaliyete geçmiştir.

Birleşik Krallık (İngiltere)

Fransa

Fransa’da biri hayat sigortaları diğeri zorunlu sigortalar için ol-
mak üzere iki sigorta Güvence Hesabı tesis edilmiştir. 1999 yılın-
da kurulan (Fonds de garantie des assures contre la defaillance 
des societes d’assurances de personnes) FGAP, poliçe sahiplerini 
sigortacının mali bünye zafiyeti riskine karşı koruma sağlamakta-
dır. FGAP, Europavie isimli bir hayat şirketinin yükümlülüklerini 
yerine getirememesi ve 1997 yılında lisansının iptal edilmesinin 
ardından kurulmuştur. Hayat-dışı branşta ise Fonds de garantie 
automobile (sonradan Fonds de garantie des assurances obliga-
toires de dommages FGAO olarak yeniden adlandırılmıştır.) isimli 
Güvence Hesabı 1951 yılından beri kazalarda sigortasızlık halin-
de kaza mağdurlarını korumak üzere faaliyet göstermektedir. 
2003 yılında teminat kapsamı tüm zorunlu sigortalar ile geniş-
letilmiştir. FGAP ve FGAO yasal birer yapı olmakla birlikte FGAP 
Denetim Konseyi’nin kontrolünün altında hayat şirketleri tara-
fından aday gösterilen 12 sektör temsilcisinden oluşan bir kurul 
tarafından yönetilmektedir. Her iki yapının faaliyetleri Ekonomi 
ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Fransa’daki 
sigorta şirketlerinin denetiminden sorumlu otorite kuruluş Au-
torite de Controle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) ta-
rafından değerlendirilmektedir. Fransa’da kurulan, Fransa’daki 
sigortacılık kanununa tabi ve ACAM tarafından denetlenen tüm 
hayat şirketlerinin FGAP’a katılma zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bu kural, Fransa’da hayat branşında faaliyet gösteren tüm şirket-
leri kapsamaktadır. FGAP’da olduğu gibi Fransa’da faaliyet izni 
bulunan ve zorunlu sigortalara tabi riskleri teminat altına alan 
şirketlerin FGAO’ya katılma zorunluluğu bulunmaktadır. FGAP, 
geleneksel hayat sözleşmeleri, birime dayalı sigorta, daimi sağlık 
sigortası, tontin faaliyetleri, evlilik ve doğum ile grup sigortaları 
dâhil tüm hayat sigortalarını kapsamaktadır. FGAO’nun teminat 
kapsamı ise hayat-dışı  zorunlu sigortalar için geçerlidir.

İspanya

HAYAT
FGAP

Ölümde 90.000 EURO
Sözleşmeden doğan hallerde 70,000 EURO

TÜM ZORUNLU SİGORTALAR
FGAO

POLİÇE  VARSA POLİÇE SARTLARINI GARANTI  EDİYOR.
Poliçe sahiplerine %90, Mağdurlara %100 Teminat sağlıyor.

Consorcio de Compensación de Seguros ( CCS )1940 tarihli kararna-
me ile kurulmuş ve ilk düzenleme 16 Aralık 1954 yılında yapılmıştır. 
İspanya’da Ekonomi ve Rekabet Bakanlığına bağlı bulunan Sigorta 
Tazminat Ortaklığı (Consorcio de Compensación de Seguros-CCS) ta-
rafından hayat ve hayat-dışı şirketlerin tasfiyesi halinde poliçe sahip-
leri ile lehtarları koruyan bir hesap işletilmektedir. CCS kapsamına 
şirketlerin tasfiyesi dışında 1962 yılında motorlu taşıt zorunlu mali 
sorumluluk sigortası, 1971 yılında av sigortası ve 1989 yılında seya-
hat sigortaları ile diğer zorunlu sigortalar eklenmiştir. CCS, bağımsız 
bir kamu kuruluşu olmakla birlikte özel şirketlerin tabi olduğu kural-
lar çerçevesinde yönetilmektedir. Denetleme Kurumu ve Ekonomi 
ve Rekabet Bakanlığına bağlı bulunan Sigorta ve Emeklilik Birimi de 
CCS’de önemli rol oynamaktadır. Şirketin tasfiyesi ilan edildiğinde 
CCS şirketin portföyünü transfer etmektedir. Yüksek riskli poliçele-
rin bulunduğu haller gibi transferin mümkün olmadığı hallerde ise 
CCS şirketin sözleşmelerden doğan tüm yükümlülüklerini devrala-
rak poliçe sahipleri ve lehtarlara poliçe ve hasar değeri için belli bir 
oranda ödeme yapmaktadır. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kanunu uyarınca poliçe sahibinin bir diğer sigorta şirketi olma-
sı dışında tüm poliçe sahipleri ve lehtarlar gerçek ve tüzel kişi 
olup olmadığına bakılmaksızın genel tasfiye için kurulan Hesap 
altında koruma altına alınmaktadır. Av ve seyahat sigortasında 
yalnızca gerçek kişileri koruma altına almaktadır. Tasfiye için ku-
rulan Hesap kapsamında CCS her şirket için poliçe sahipleri ve 
lehtarlara yapılacak ödeme için oran belirlemektedir (bu oran % 
100’e kadar olabilir). Diğer iki özel Hesap için ise CCS, zorunlu 
motorlu taşıt sigortasında olduğu gibi kanunda belirlenen limitle-
re göre hasarın % 100’ünü karşılamak zorundadır.

oranındaki katılma paylarından oluşmaktadır.

Katılım payı gelirleri dışında, yatırım gelirleri de Hesaba önemli 
bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Gelirlerin Tahsilatı
Sigorta ettirenlerin katılma payları, sigorta şirketleri tarafından 
poliçelerin primleri ile birlikte tahsil edilmekte ve sigorta şirket-
leri tarafında takip eden ayın sonuna kadar Hesaba ait banka he-
saplarına aktarılmaktadır. 
Sigorta şirketlerinin kendi ödeyecekleri katılma paylarını ise, bir 
yılda üretilen toplam primler üzerinden hesaplanmak  suretiy-
le, üretim yılını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar defaten  
ödemeleri gerekmektedir.
Ödemeler, her branş için ayrı ayrı açılmış olan Güvence Hesa-
bı’nın banka hesaplara yapılır.

Birleşik Krallık’taki Finansal Hizmetler Tazminat Planı (The Finan-
cial Services Compensation Scheme FSCS) bağımsız bir yapı olup 
poliçe sahipleri bir şirketin temerrüde düşmesi durumunda FSCS 
aracılığıyla  tazminat elde edebilmektedir. FSCS, finans sektörü 
tarafından finanse edilmektedir. Bu kapsamda finansal hizmetleri 
düzenleyen Finansal İşlemler Otoritesi’ne (FSA) kayıtlı şirketler 
tarafından ödenen harçlarla birlikte FSCS’nin işletim giderleri ile 
tazminat ödemeleri karşılanmaktadır.
FSCS’nin teminat kapsamında hayat ve hayat-dışı sigorta poliçeleri, 
mevduatlar, sigorta aracılığı, konut finansmanı ile yatırın işleri yer 
almaktadır. FSA’ya kayıtlı ve FSA tarafından düzenlenen tüm finans 
kuruluşları FSCS’ye katılmak zorundadır. FSCS tarafından ödenecek 
tazminat miktarı alacak talebine bağlıdır. Sigorta poliçeleri için bir 
üst sınır olmaksızın talebin %90’ı karşılanmaktadır. Zorunlu sigor-
taların tamamı ise koruma altındadır. Sigorta şirketi müşterileri ve 
işletmeler FSCS’den tazminat talep etme hakkına sahiptir.

HAYAT VE HAYAT DIŞI TÜM 
BRANŞLAR,
CCS

Zorunlu sigortalarda %100 karşılama yapılıyor.
AV ve SEYAHATTE teminat limiti ile sınırlı.
Örn. Ölümde 56.000 Euro, Maluliyette 60.000.Euro gibi.
Diğer tüm branşlarda oransal ödeme olabilir.
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Acentelik Sözleşmeleri

Hüseyin Kasap
(Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı)

ASİAD Yönetim Kurulu tarafından 26 Şubat 2016 günü düzenlenen panelde sunumu yapılmıştır.

Acentenin Levhaya Kayıt Olduğu Dönemde TOBB’a Ödediği 
Toplam Levha Aidat Ücreti

Acentenin Levhaya Kayıt 
Olduğu Yıl

Bugüne Kadar TOBB’a Ödenen 
Toplam Aidat Ücreti

2009 50 TL

2010 50 TL

2011 50 TL

2012 50 TL

2013 50 TL

2014 50 TL

2015

TOPLAM

75 TL

375 TL

Personel İstihdamı Yapmadığı İçin Levha Kaydı Silinen 796 
Sigorta Acentesine İlişkin Bilgiler

TÜRKİYE GENELİ
MÜDÜRÜ OLMAYANLAR: 374
TEKNİK PERSONELİ OLMAYANLAR: 422

İSTANBUL
MÜDÜRÜ OLMAYANLAR: 127
TEKNİK PERSONELİ OLMAYANLAR: 141

TÜRKİYE’DE 238 ACENTE DURUMUNU
DÜZELTMİŞTİR.

İSTANBUL’DA 74 ACENTE DURUMUNU
DÜZELTMİŞTİR.

Temel Faaliyetler - Mevzuat
- Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 
- Destek Hizmetleri Yönetmeliği
- Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama
 Yönetmeliği (Finans kuruluşlarının aracılık faaliyetleri) 
- Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, 
 Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli 
 Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik 
 (Çağrı Merkezi ve Uzaktan Satış)
- Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik
 (Fiyat ve Komisyon Tespiti) 
- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye 
 Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
 İlişkin Yönetmelik (Karşılıklar)
- Trafik Tarife Uygulama Yönetmeliği (10 TL İşlem Ücreti)
- Maden Zorunlu Ferdi Kaza (%10 Komisyon Oranı)
- Zorunlu Hekim Sorumluluk (%10 Komisyon)
- Trafik Sigortası Genel Şartları
- Kasko Sigortası Genel Şartları

Temel Faaliyetler - Disiplin İşlemleri
Asgari Fiziki Şart Tetkik İşlemi Sayısı: 19.205
Açılan Disiplin Soruşturması Sayısı: 794

Meslekten Men Cezası verilen Acente Sayısı: 61
Meslekten Geçici Çıkarma:      1
Kınama Cezası Verilen Acente Sayısı: 16
Uyarı Cezası Verilen Acente Sayısı: 63
İşlem yapılmasına mahal olmayan Acente Sayısı: 383
Devam eden disiplin soruşturması Sayısı: 147

Temel Faaliyetler - Raporlar
- Sigorta Acenteleri Bölgesel Gelişmişlik ve Taşıma 
 Kapasitesi Araştırması
- Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 
 2023 Vizyonu Belirleme Çalışması

Temel Faaliyetler - Yurt Dışı İlişkiler

Temel Faaliyetler - Sektörel Şura
TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğin-
de, Başbakan Yardımcısı Sn. Ali BABACAN’ın başkanlığında, 
04.03.2014 tarihinde TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len 7. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, İcra Komitesi Başka-
nı Sn. Hüseyin KASAP,  acentelik sigorta acenteliği mesleğinin so-
run ve çözüm önerilerini, birinci ağızdan Başbakan Yardımcısı Sn. 
Ali BABACAN, ilgili bakan ve bürokratlara iletme fırsatı buldu.

TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun ev sahipliğinde, 
Başbakan Sn. Ahmet DAVUTOĞLU başkanlığında, 21.04.2015 ta-
rihinde TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 8. Türkiye 
Sektörel Ekonomi Şurası’nda, İcra Komitesi Başkanı Sn. Hüseyin 
KASAP,  acentelik sigorta acenteliği mesleğinin sorun ve çözüm 
önerilerini, birinci ağızdan Başbakan Sn. Ahmet DAVUTOĞLU, il-
gili bakan ve bürokratlara iletme fırsatı buldu. 

İcra Komitesinin Görevleri
- Meslek kurallarını belirlemek 
- Etik kuralları belirlemek 
- Acenteler arasında haksız rekabeti önleyici önlemler almak
- Sigorta acenteliğine ait gelişmeler ile idarî ve    
 yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri   
 mensuplarına ve ilgililere ulaştırmak
- Yurt içinde ve yurt dışında sigorta acenteliği ile ilgili   
 diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurmak 
- Mesleğin geliştirilmesi amacıyla gerektiğinde kurslar   
 tertip etmek, seminer ve konferans gibi eğitim    
 faaliyetlerinde bulunmak
- Asgarî fizikî şartları belirlemek 
- Disiplin işlemleri yapmak
- Levha kayıt işlemlerini gerçekleştirmek 
- TOBB Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere yıllık rapor   
 hazırlamak
- Müsteşarlıkça istenen diğer görevleri yerine getirmek

Avrupa Sigorta Aracıları Federasyonu (BİPAR) Aktif Üyelik 2015’Haziran

Acentelik Sözleşmesi – Şirketin Borçları
- Komisyon Ödeme Borcu
- Matbu Evrakların Temini 
- Acente’nin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
- Acente’ye Sistemi Açma Borcu

Acentelik Sözleşmesi – Kayıt Düzeni ve Mutabakat
- Acente’nin Kayıtları
- Şirket’in Kayıtları
- Mutabakat Dönemleri
- Teyit ve İtirazlar
- Mutabakatsızlığın Etkileri

Acentelik Sözleşmesi – Prim Tahsilatı
- Prim Tahsilatı
- Primlerle İlgili Değişiklikler 
- Primlerin Tahsil Yöntemi
- Primlerin Aktarılması

Acentelik Sözleşmesi – Komisyonlar
- Komisyonlara ve Diğer Ödemelere İlişkin Temel İlkeler  
 (Direk Satış komisyonu)
- Komisyon Oranları ile Diğer Ödemelere İlişkin Oranlar 
- Komisyonun İadesi

Acentelik Sözleşmesi – Teminatlar
- Sınırlamalar 
- Teminatın İadesi

Acentelik Sözleşmesi – Şirket / Müşteri ilişkisi
- Şirket’in Acente ve Müşteri Arasındaki İlişkiye Katılımı,
- Müdahalesi ve Müşterilerle İlişkileri

Acentelik Sözleşmesi – Sözleşmenin Sona Ermesi
- Olağan Fesih
- Acente’nin Sözleşmeyi Olağanüstü Fesih Hakkı
- Şirket’in Sözleşme’yi Olağanüstü Fesih Hakkı
- Feshin Devam Eden Poliçelere Etkisi
- Denkleştirme Akçesi
- Acentelerin Eşit İşlem Görmesi
- Uyuşmazlıkların Halli

Yıllar Levhaya Kaydolan Levhadan Silinen Yeniden Kaydolan

2009 14.997 16 0

2010 1.346 114 2

2011 705 271 3

2012 630 533 141

2013 696 2.339 377

2014 620 545 117

2015 1.013 1.505 334

2016 124 16 108

Gerçek Kişi Acente Sayısı : 7.577
Teknik Personelsiz Çalışan Gerçek Kişi Acente Sayısı : 4.673 (toplamın %62’si)
Gerçek Kişi Acentede Çalışan Tek. Per. Sayısı: 3.663

Tüzel Kişi Acente Sayısı : 7.882
Tüzel Kişi Acentede Çalışan Tek. Per. Sayısı : 15.177
Tüzel Kişi Acentede Çalışan Müdür Sayısı: 8.727
Tüzel Kişi Acentede Çalışan Toplam Personel Sayısı : 23.904

Personel istihdamının yapılmaması nedeniyle Levha kaydı 
silinen tüzel kişi acente sayısı : 796* 

* (238 Acente durumunu düzelterek yeniden kayıt olmuştur.)

ÜLKEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ACENTELERİN PERSONEL 
DURUMU

Temel Faaliyetler - Lobi Çalışmaları

Maliye Bakan Yardımcısı
Sn. Abdullah Erdem CANTİMUR Ziyareti

19 Ağustos 2015

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sn. Ahmet ERDEM Ziyareti

7 Eylül 2015

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
Sn. Ersan ASLAN Ziyareti
9 Eylül 2015



Tango ve
        Orçun Sakarya
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Tango; duyguların yansımasından oluşan 
bir dans türü ve yaşam stilidir.

Tango, Buenos Aires, Arjantin ve Mon-
tevideo, Uruguay kökenli bir dans ve 
müzik türüdür. Dansla beraber ge-
lişen müzik tarzı da aynı adla anıl-
maktadır. İlk yılların tangosu “tango 
criollo” veya “basit tango” olarak bi-
linmekle beraber, günümüzde Ameri-
kan ve uluslararası tango stilleri, Fin 
tangosu, Çin tangosu gibi çeşitli tür-
ler gelişmiştir. Ancak orijinal tango, 
doğduğu toprakların adıyla, “Arjantin 
tangosu” olarak anılmaktadır. Tango-
nun dramatik duygusu, dans sırasında 
çok zengin doğaçlama fırsatları ya-
ratması, dansın özünde aşk ve me-
lankoli tutkusunun yatmasından ileri 
gelmektedir. Tango müziğinin temel 
çalgısı Alman icadı olan fakat ismini 
Arjantin Tango’su ile duyuran akorde-
onun akrabası bandoneon’dur..

1800’lü yıllarda işçi sınıfından birçok 
kişi, büyük umutlarla Fransa’dan, 
İtalya’dan, Macaristan’dan, İspan-
ya’dan ve Portekiz’den; Güney Ame-
rika’ya göç etmiştir. Yabancı oldukla-
rı bir kıtada yaşanan, başta ekonomik 
ve sosyal sıkıntılar, beraberinde ha-
yal kırıklıklarını getirmiştir. Bu hayal 
kırıklıkları, geleceğe ait büyük umut-
lar ve geçmişten getirilen kültürle, 
harmanlanarak Tango müziğini oluş-
turmaya başlamıştır.

Tango, Buenos Aires’de, o dönem alt 
sınıf olarak adlandırılan, fakir ve en 
temel sosyal haklardan bile yararla-
namayan bu insanlar tarafından ya-
ratılmıştır. Böylece belirgin bir şekil-
de 1865 ile 1880 arası ortaya çıkan 
Tango müziği, içerisinde hırçınlık, 

asilik, küstahlık gibi bazı duygular 
ile kalp kırıklıkları ve paramparça 
olan hayaller neticesinde melonko-
liyi taşır. 

Arjantin Tango, Avrupa’ya 20. yüzyı-
lın başlarında, gemilerle Fransa’ya 
gelen Arjantin’li tangocular tarafın-
dan taşınmıştır. Öncelikle yine alt 
kesimlerce sevilip yayılan Tango za-
manla üst kesimlerde de beğenilme-
ye başlamıştır. Bu dönemden sonra, 
özellikle Paris’lilerin bu dansa olan 
ilgisi sayesinde Tango, Arjantin sos-
yetesinde de değer kazanmıştır. İlk 
kez 1917 yılında Carlos Gardel’in 
smokin giyerek, her türlü argo ve 
erotizmden uzak sözlerle tango söy-
lemesi, müziğin üst kesimlerce değer 
kazanmasını hızlandırmıştır. 

Buenos Aires’te Tangonun üst kesim-
lerce de benimsenmesi ve dünyayı 
etkileyecek bir akım halini alması 
1920 ile 1940 arasıdır. Bu dönem Tan-
go’nun altın çağı olarak nitelendirilir. 
Artık Tango kendi içinde biraz daha 
yumuşayarak, Salon Tangosu halini 
almıştır. Bir zamanların ayıplanan ve 
hor görülen dansı, artık günümüzde 
ışıltılı dans salonlarında uygulanan, 
nezih bir eğlence halini almıştır.

Türkiye’nin tango ile tanışması Cum-
huriyet’in kabulünden hemen sonraya 
rastlar. Bununla birlikte Arjantin’in 
Ulusal marş gibi söylenen şarkısı ‘La 
Cumparsita’, Türkiye’de her düğünün 
açılış şarkısıdır.

Türkiye’de tangoyu sevdiren, pek çok 
kişiye tangoyu öğreten, bütün yaşa-
mını tangoya adayan, Türkiye 1. Dans 
Yarışması’nda Tango birincisi olan çok 
özel bir isim var. Orçun Sakarya... 
Kendisiyle sizin için bir röportaj ger-
çekleştirdik.

Öncelikle bize tangoya nasıl başla-
dığınızdan bahseder misiniz?
1997 yılında Eskişehir Anadolu Üni-
versitesi Klasik Arkeoloji bölümü’nü 
kazandım. Ama esas olarak konser-
vatuarda tiyatro bölümünde okumak 
istiyordum. O dönem ailem daha 
ziyade iktisat, işletme okumamı is-
tiyordu ve ben de imtihan sırasın-
da tercihimi o anki hissiyatıma göre 
Anadolu Üniversitesi’nde okumak 
istediğimden arkeoloji bölümü ola-
rak yaptım. Sahne ve alkış hep ilgimi 
çekmiştir. O dönem üniversitede bir 
ilan gördüm. İlanda “Dans Kulübü’ne 
yardımcı öğrenciler alınacaktır” diye 
yazıyordu. Bu kulübe katıldım ve ça-
lışmaya başladım. İlk hocam Metin 
Yazır oldu. O yıllar Türkiye’de eşli 
dansların gelişmeye başladığı yıllardı 
ve bu da benim şansım oldu. Böyle-
ce Türkiye’de tangoda ilk hocalardan 
biri oldum. Daha sonra Ekim 2001’de 
Eskişehir’de “TANGOveKIRMIZI” adı 
ile kendi ekolümü kurdum. “TANGO-
veKIRMIZI” ekibiyle yurt içi ve yurt 
dışında çalışan pek çok dansçı ve 
eğitmen yetiştirdik. Tam 18 yıldır sa-
dece bu işi yapıyorum. Ayrıca Türkiye 
Dans Sporları Federasyonu’nun kuru-
lum aşamasında Eğitim Kurulu Üyeliği 
yaptım. Türkiye Dans Sporları Fede-
rasyonu’na bağlı Antrenör ve Hakem-
lik diplomalarına sahibim.

Bugüne kadar başka neler yaptınız?
2002-2005 yılları arasında sahneye ha-
kim olabilme ve müziği en güzel şekilde 
dansıma yansıtabilme adına oyunculuk 
ve ritim dersleri aldım. 2005 yılı itiba-
riyle “TANGOveKIRMIZI” ekolünün mer-
kezini İstanbul’a taşıdım. Akademik 
anlamda, eğitmenliğimin ilk yıllarında 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde, 
daha sonra Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi’nde, İstanbul’da Koç Üniversi-
tesi’nde, Yeditepe Üniversitesi’nde ve 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitmen, 
koreograf ve gösteri topluluğu genel 
yönetmeni olarak görev aldım.

Yurt içinde Ankara, Adana, Antalya, 
Bursa, Bodrum, Çanakkale, Eskişe-
hir, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahraman-
maraş, Kütahya, Malatya, Mersin, 
Samsun ve Şanlıurfa’da; Almanya’da 
Ansbach, Feuchtwangen, Münih, Nur-
nberg, Rotenburg’da; Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde; Gazi Magosa, 
Girne, Lefkoşa’da dersler verdim.

Bir çok TV programına konuk ola-
rak katıldım, dizilere koreograflık 
ve oyunculara dans koçluğu yaptım. 
“Sen Harikasın, Tutar mı Tutar, İnadı-
na Aşk” koreograflık yaptığım diziler-
den bazıları. BKM, Cinegraf gibi bü-
yük yapım şirketleri ve Osman Sınav, 
Mustafa Şevki Doğan, Şenol Sönmez 

gibi önemli yönetmenler ile çalıştım. 
“Benimle Dans Eder misin”, “Evlilik 
Dansı”, “Huysuz’la Dans Eder misin?” 
ve “Benzemez Kimse Sana” yarışma-
larında tango koreograflığı ve eğit-
menliği görevini üstlendim.

2013 yılı itibariyle de “TANGOveKIR-
MIZI” ekolünü, kıymetli hocam Tanju 
Yıldırım’ın kurucusu olduğu Tanguisi-
mo Dans Artistik bünyesine katarak, 
çalışmalarıma bu isim altında devam 
etmekteyim. Aynı zamanda Aytunç 
Bentürk Dans Akademisi’nde Tango 
Bölümü sorumluluğunu yürütüyorum.

Sizin öğrettiğiniz tangonun Arjan-
tin tangosundan farkı var mıdır?
Tango sosyal bir danstır. Standart bir 
dans değildir. Adım ölçüsü yoktur. Kadın 
ile erkek arasındaki bir iletişimdir ve 
beden diliyle aktarım sağlanır. Arjan-
tin tangosu olarak başlamıştır, zamanla 
Avrupa’ya da yayılarak farklı ülkelerde 
farklı yorumlara sebep olmuştur, ancak 
adı her yerde Arjantin tangosu diye 
anılmaktadır. Biz de burada en konforlu 
tangoyu öğretmeye çalışıyoruz.

Mesleğiniz dans olmasaydı ne olurdu?
Yine görsel sanatlar alanında bir iş 
yapardım. Daha önce de dediğim gibi 
tiyatro ve oyunculuk hep yapmak iste-
diğim, şimdi de ilgili olduğum bir alan.

Orçun Sakarya ve Meral Sakarya

Orçun Sakarya ve Beste Şen
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I. GİRİŞ:

Beyan sistemine dayanan Türk vergi hukuku (yazılı) belge 
esasına dayalıdır. Bu nedenle Vergi Usul Kanunu, vergiyi do-
ğuran işlemlerin belgelendirilmesine yönelik düzenlemeler 
getirmiştir ve getirdiği hükümlerle de belge sisteminin yer-
leşmesini hedef almıştır. Dolayısıyla yükümlüler tarafından 
yapılacak olan beyanların temel dayanağı düzenledikleri ya 
da aldıkları belgeler olmaktadır.

Vergi Usul Hukukunda yükümlülerin vergiyi doğuran olayla-
ra ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen türde ve biçimde 
belge düzenlemeleri genel kuraldır. Bu belgelerin biçimsel 
açıdan kanuna uygun olmasının yanında içeriğinin de gerçeği 
yansıtması zorunludur. Yükümlüler öncelikle üçüncü kişilerle 
olan işlemlerini belgelendirmek durumundadırlar. 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’da yer alan bu ilke Vergi Usul Kanu-
nu’nun 227’inci maddesinde yer almaktadır. Ayrıca bu husus 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’da ifade edilmiştir (6102 sa-
yılı TTK.m.64/2).
Vergi Usul Kanunu’na göre; defter tutmak zorunda olma-
yan kurumlar vergisinden muaf bazı yükümlüler de belge 
düzenlemek durumundadır (VUK.m.227/2). Diğer yandan 
istisnai durumlar da mevcuttur. Vergi Usul Kanunu’nun 
228’inci maddesine göre örf ve teamüle göre bir belgeye 

dayandırılması alışılmış olmayan bazı giderler, belge sağ-
lanması imkânsız olan giderler ile vergi kanunlarına göre 
götürü olarak tespit edilen giderler için belge aranmaya-
caktır. Ancak bu giderlerin gerçek miktarlar üzerinden kay-
da geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve niteliğine 
uygun bulunması şarttır.
Vergi Usul Kanunu’nda belge düzeni detaylı bir şekilde dü-
zenlenmekle birlikte kanun koyucu bununla yetinmemiş ve 
Maliye Bakanlığı’na bu konuda çok önemli yetkiler vermiştir. 
(VUK m.227, m.241; Mük. m.242, Mük. m.257).

Aynı Kanunun Mükerrer 257. maddesinin 1/1. bendine göre 
Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle mu-
hasebe usul ve esaslarını tespit etmeye; tutulmakta olan 
defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya 
düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahi-
yet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye ve 
bunlarda değişiklik yapmaya, 1/6. bendinde yer alan hük-
me göre de, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla nitelikle-
rini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve 
benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya ilişkin zorunlu-
luk getirmeye, uygulamaya ait usul ve esasları belirlemeye 
yetkili kılınmıştır.

ÖZELGELER KAPSAMINDA 
SİGORTA ACENTELERİNİN
FAALİYETLERİ DÖNEMİNDE
KARŞILAŞACAKLARI ÖZELLİK
ARZEDEN DURUMLARDA
BELGE DÜZENİ
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Bu çalışmada Sigorta Acentelerinin faaliyetleri süresince 
karşılaşacakları bazı konularda vergi kanunlarında yer alma-
mış ya da yeterince açıklanmamış ve mükelleflerin talebi, 
tereddütleri doğrultusunda özelgeye bağlanmış gelir ve gi-
derlerini belgelerken nasıl belge düzenleyecekleri makale 
konusu yapılmakta, düzenlemelerde tespit edilebilen sorun-
lar ortaya çıkarılmaya çalışılmakta ve bazı hususlarda çözüm 
önerilerinde bulunulmaktadır.

II. BELGE DÜZENİ İLE İLGİLİ OLARAK SİGORTA ACENTELERİ 
HAKKINDA VERİLEN SON ÖZELGELER VE YAPILAN
SON DÜZENLEMELER:

a) Sigorta Acentelerinin Ba-Bs Bildirim yükümlülükleri ve 
5000 TL Üzeri poliçelerin Ba-Bs Bildiriminde Belge Düzeni

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci madde-
sinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan dü-
zenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildi-
rimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları 
konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü 
elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyan-
name ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler 
aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya 
zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.
Kanun’un mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na 
verdiği yetkiye dayanılarak, 350 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükellef-
lerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve 
Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal 
ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bil-
dirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getiril-
miş, 362 ,381 ve 396 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
liğleri ile de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı Sigorta Acenteleri vasıtası ile Yaptırılan/
Satın alınan poliçelerin Ba-Bs Formunda gösterilmesi konu-
sunda vermiş olduğu özelgede “Sigorta şirketlerinden acen-
teler aracılığıyla alınan sigorta hizmetlerinde (kasko, trafik 
sigortası v.b) mevcut poliçe tutarlarının tebliğ ile belirlenen 
hadleri aşması halinde söz konusu sigorta şirketine ait unvan 
ve vergi kimlik numarası yazılarak poliçede yer alan net prim 
bedelinin Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmekte-
dir” şeklinde görüş bildirmiştir.

Acentelerin elde etmiş oldukları komisyonlar için sigorta 
şirketi tarafından düzenlenen gider belgeleri için ise Bildi-
rim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler 
çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve 
satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli 
fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider 
pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz 
fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakıl-
maksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. Şeklin-
de açıklama yapılmıştır.

Sigorta acenteleri, sigorta şirketlerinden elde ettikleri ko-
misyonlara ilişkin sigorta şirketleri tarafından düzenlenen 
komisyon gider belgelerini komisyon tutarı yasal hadlerin 
üzerinde olması halinde Bs formunda beyan edecektir.

“Sigorta acente ve broker işlemlerine ilişkin bilgiler (sigorta 
komisyon gider belgesi dahil) 2 Seri No.lu Vergi Kimlik Nu-
marası Genel Tebliği kapsamında “Sigorta Acenteleri ve Bro-
ker İşlemleri Formatı” ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Te-
bliğinde belirlenen 5.000 TL’lik limite bağlı kalmaksızın sigorta 
şirketleri tarafından Btrans üzerinden Başkanlığımıza gönder-

ildiğinden ayrıca Form Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesine 
gerek bulunmamaktadır.” Şeklinde görüşü de mevcuttur.

(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün  
21/02/2013 Sayı: 11395140-220.99[2012/VUK-1-.....]-256 
sayılı özelgesi)
(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DENİZLİ VERGİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün  
06/05/2010 Tarih B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 2-26  
sayılı özelgesi)
(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKAN-
LIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 12.05.2012 
Sayı: B.07.1.GİB.4.16.17.02-16-VUK-10-17) sayılı özelgesi)

b) Sigorta Acentelerinin ödeyecekleri işyeri kira giderleri 
için gider pusulası düzenlenmesi zorunluluğu
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “İspat Edici Kağıtlar” başlıklı 
227 ‘nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanun’da aksine 
hüküm olmadıkça, bu Kanun’a göre tutulan ve üçüncü şahıs-
larla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tev-
siki mecburidir.” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu kayıtların 
ise anılan Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan, 
fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu şeklindeki belge-
lerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 
getirilen zorunluluk kapsamında tahsilat ve ödemelerin Ban-
ka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıy-
la yapılması suretiyle tevsik edilmesi, bu zorunluluğu ortaya 
çıkaran işlemin mükellefler bakımından Vergi Usul Kanunun-
da sayılan belgelerle tevsik zorunluluğunu ortadan kaldır-
mamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Banka veya Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler 
işlemi (hizmeti) değil buna ilişkin tahsilat ve ödemeyi tevsik 
etmekte, bu işleme ilişkin olarak borçlanılan tutarın ise ki-
raya verenin mükellef olması halinde düzenleyeceği fatura, 
mükellef olmaması halinde ise tarafınızca düzenlenecek gi-
der pusulası ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.

Sigorta acenteleri şahıslardan (Vergi Mükellefi Olmayan Ki-
şilerden) kiraladıkları işyeri kiralarını bankadan ödemek 
zorunluluğunun yanında bu tutarı Bürüt’e iblağ edip Stopaj 
tutarını göstermek suretiyle gider pusulası da düzenlemek 
zorundadırlar.
(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞ-
KANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün Tarih: 
16/05/2013 Sayı: 70280967-105[234-2012/14]-89 Sayılı Özelgesi)

c) Sigorta Acentesinin aktifine kayıtlı demirbaşı ve fa-
aliyetlerinde kullanmak amacıyla satın aldıkları aracın 
alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapıla-
mayacağı ile satılması durumunda belge düzeni ve KDV 
yönünden yapılacak işlemlerin belgelenmesi

KDV Kanunu’nun 1/1 inci maddesine göre; Türkiye’de ticari, 
sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 
yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi olup, Kanunun 17/4-
e maddesinde ise sigorta aracılarının sigorta şirketlerine 
yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin KDV’den 
istisna olduğu hükmüne bağlanmıştır.
Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 117 Seri No.lu KDV Genel 
Tebliği’nde, KDV Kanunu’nun (17/4-e) maddesinde 5766 sayılı 
Kanu’nun (12/a) maddesi ile değişiklik yapılarak sigorta aracı-
larının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin 
hizmetlerin KDV den istisna edildiği, 5684 sayılı Sigortacılık Ka-
nunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde, sigorta acente-
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leri ve brokerlerinin aracı olarak tanımlandığı, sözleşme yapma 
ve prim tahsil etme yetkisi bulunan veya bulunmayan sigorta 
acenteleri ile sigorta brokerlerinin sigorta şirketlerine yaptığı 
sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı aldığı komisyon 
bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacağı, dolayısıyla, faali-
yetleri tamamen bu istisna kapsamındaki işlemlerden oluşan, 
hiçbir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunma-
yan sigorta aracılarının bu istisna kapsamındaki işlemleri nede-
niyle KDV beyannamesi vermeyecekleri ifade edilmiştir.
Bu açıklamalar çerçevesinde sigorta aracılık hizmeti veren 
acenteler;
- KDV’ye tabi faaliyetiniz bulunmadığı müddetçe KDV beyan-
namesi verilmeyecektir.
-Sigorta Acentelerinin Faaliyetlerinde  kullanmak üzere satın 
alacağı ticari araca ve demirbaşlara ait yüklenilen KDV indi-
rim konusu yapılmayacak, söz konusu vergi işin mahiyetine 
göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.
- Söz konusu araç ve demirbaşların ileride satışa konu edil-
mesi halinde ise satış işlemi  fatura ile belgelenecek KDV’ye 
tabi olacak ve hesaplanan KDV işlemin gerçekleştiği dönem 
için bir defaya mahsus verilecek olan 1 No.lu KDV Beyanna-
mesi ile beyan edilerek ödenecektir.

(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKAN-
LIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün 19.01.2012 
Sayı: B.07,1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-176) sayılı özelgesi)

d) Sigorta Acentesinin Poliçesini yaptığı Müşteriye Acen-
tenin payına düşen komisyon bedellerinin bir kısmını iade 
etmesi durumunda bu tutarların kurum kazancından indi-
rim konusu yapması ve belge düzeni

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, ku-
rumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde 
ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi ku-
rum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç 
hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 
40’ıncı maddesinde yer alan giderler indirilecektir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde safi 
kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış 
olup, aynı maddenin (1) numaralı bendinde, ticari kazancın 
elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gider-
lerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği 
belirtilmiştir.
Ticari kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmış bu-
lunmaktadır. Bu esas dikkate alındığında, gelir veya gider 
unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet 
ve tutar itibariyle kesinleştiği dönemin kazancında dikkate 
alınması gerekmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde, vergilen-
dirme vergiyi doğuran olay ve olaya ilişkin muamelelerin 
gerçek mahiyetinin esas olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, sigorta acentesinin bağlı olduğu sigorta şir-
ketine sağladığı hizmetler karşılığında tahsil etmiş olduğu 
komisyon bedellerinin bir kısmının, müşterilerinizi kaybet-
memek amacıyla ilgili müşterinize aktarılması halinde, ak-
tarılan tutarların, emsallere uygun olması ve kanaat verici 
vesikalarla tevsik edilmesi (Komisyon iadesinin Poliçe sahibi 
müşteriye banka kanalı ile ödenmesi ve dekont üzerin de 
açıkça  komisyon iadesi yazması ) şartıyla gider olarak dikka-
te alınması mümkün olacaktır.

(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, İSTANBUL VERGİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün,  
22/08/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[227-2012/
VUK-1- . . .]–2663 sayılı özelgesi )

e) Sigorta Acentelerinin birbirlerine yaptırdıkları işler için 
karşılıklı olarak alacakları komisyonlar için belge düzeni

Bilindiği üzere, Sigorta Aracıları kendi aralarında iş paylaşımın-
da bulunabilmektedirler. Bu hususta sigortacılık mevzuatı bakı-
mından bir engel bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı da ko-
nuya ilişkin vermiş olduğu görüşlerde, acenteler arasında yasal 
mevzuat kapsamında iş paylaşımı yapılmasının mümkün olduğu-
nu, acentelik sözleşmesinde belirtilen yetki ve sınırlar dahilinde 
olmak üzere bir aracının bir başka aracı ile ortak iş yapmasına 
veya bu aracıdan iş almasına engel bulunmadığını belirtmiştir. 
Sigorta Acentelerinin birbirlerine yaptırdıkları işler için karşılıklı 
olarak alacakları ve ödeyecekleri komisyonlar ile ilgili Ankara ve 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlıkları farklı görüşler vermişlerdir. 
En son ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetle-
ri Usul Grup Müdürlüğü 02/04/2015 tarihli özelgesinde Sigorta 
acentelerinin başka bir acenteye ya da alt acentelere yaptırdığı 
poliçeler nedeniyle ödediği komisyon bedeli için sigorta komis-
yon gider belgesi düzenlemesi gerekmektedir demiştir.

Bu Konuda Bizim görüşümüz T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İs-
tanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 24 Temmuz 2013 tarihinde 
sigorta aracıları arasındaki işlemlerin nasıl belgelendirilece-
ği ve bu işlemlerin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne 
(“BSMV”) tabi olup olmayacağı hakkında 39044742-BSMV-
1081 sayılı yazılı görüşü çerçevesindedir.

Bir sigorta acentesinin başka bir sigorta acentesinden aldığı 
işler karşılığında ödenen komisyonlar için komisyonu tahsil 
eden acente tarafından KDV’li fatura düzenlenecektir. Yapı-
lan iş sigortacılık faaliyeti değil aracılık faaliyetidir.

Brokerin Sigorta Acentesinden veya Sigorta Acentesinin 
Brokerden aldığı işler karşılığında ödenen komisyonlar için 
KDV’li fatura düzenlenecektir. Brokerin başka bir Brokere 
yaptığı iş karşılığında ödenen komisyonlar için KDV’li fatura 
düzenlenecektir.

Bizimle aynı görüşte olmayan  meslektaş ve Acentelerin Ge-
lir İdaresi Başkanlığı’nın birbiri ile çelişen özelgeleri olması 
dolayısı ile Sigorta acenteleri komisyon alımı ve ödemesi es-
nasında aşağıdaki belirttiğimiz özelgeleri inceleyerek karar 
vermeleri daha doğru olacaktır.

(ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri 
Usul Grup Müdürlüğü 02/04/2015 tarihli özelgesi)

(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün  
17.04.2014 Tarih  11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]- 
sayılı özelgesinde)
(T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü’nün  
24/07/2013 Tarih 39044742-BSMV-1081 sayılı özelgesinde)
(ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul 
Grup Müdürlüğü 21/02/2012 tarih B.07.1.GİB.4.06.18.02-32 
Mük.257/8502-274 sayılı özelge)

III. SONUÇ:
Sigorta acenteleri gerek piyasa şartları gerekse pazarlama 
tekniği olarak faaliyet dönemlerinde gelir ve giderlerinin 
belgelenmesi konusunda Vergi Kanunlarında yer almamış ya 
da yeterince açıklanmamış çeşitli işlemlerle karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu makalemizde acentelerin sorun olarak dü-
şünüp Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş istedikleri konuları 
gündeme getirip kendi görüşlerimizi de katarak özellik arz 
eden konuları sizlerle paylaşmak istedi.

İlk Günkü Gibi...

Burhanettin Aşçıoğlu
Esra Tokgöz
Zehra Aşçıoğlu
(SİMTUR Sigorta Ltd. Şti.)
(Mersin ASİAD Üyesi)

Ben 1934 Mersin doğumluyum. Sigor-
tacılık mesleğine Haziran/1972 yılın-
da, ortak olduğum bir arkadaşımın 
muhasebe bürosunda başladım. Bu 
büroda sigorta acenteliği de mevcut 
idi. İlk ay sigortadan uzak kaldım ise 
de, müşterilerimizin mühim bir bölü-
münün sigortaları büromuzda yapıl-
dığından sigorta işlerinin yönetimine 
de iştirak ettim.

Büronun mevcut sigorta acenteliği 
ihtiyacımıza tam olarak cevap vere-
mediğinden 1975 yılında üç ortaklı 
olarak Simta Ltd. Şti.’ni kurduk ve 
(Şark Sigorta) sigorta acenteliği-
ne başladık. 1979 yılında şirketi fe-
sih etmemiz nedeni ile Şark Sigorta 
acenteliğimizi de fesih ettik. Ben si-
gorta işlerimi İstanbul’da Şark Sigor-
ta acentesi olan bir arkadaşım nez-
dinde yenilemeye başladım. Bu şekil 
zor olduğundan 1981 Ekim ayı içinde 
bugünkü Simtur Sigorta Acenteliği 
Ltd. Şti.’ni tescil ettirip Şark Sigorta 
Acenteliğini tekrar aldım. Bugün ha-
len Acenteliğimiz Şark, Koç Allianz ve 
Allianz olarak sadece Allianz Sigorta 
Acenteliği’ne devam etmektedir. 
Ben, oğlum ve 2 kızım halen sigorta 
mesleğinin içindeyiz. Simtur’da 2 kı-
zım (Esra Tokgöz, Zehra Aşçıoğlu) ile 
birlikte çalışmaktayız.

1981 - 1987 yılları arasında Mersin’de 
tek acente olmamızı müteakip 1987 
‘den itibaren 2. ve 3., 4., 5., acen-
te olduk.  5. Acenteden sonra veri-
lecek acenteliklerin Mersin için çok 
fazla olacağı düşüncesi ile 5 acente 
bir araya gelerek Genel Müdürlüğü-
müze 5 imzalı bir yazı gönderdik. O 
zamanın Genel Müdürü Sayın Günel 
Başer imzası ile gönderilen çok nazik 
yazısında bize; “Bugün 5 acente bir 
araya gelip birlikte gönderdiğiniz ya-
zıya müştereken imza koyabildiğinize 
göre ileride 8-10 acente olduğunuzda 
da bir araya gelebilirsiniz”, şeklinde-
ki cevabına karşılık diyecek sözümüz 
kalmamıştı.

1982 yılında Antalya Talya Oteli’nde 
yapılan ve Simtur olarak katıldığı-
mız ilk Acenteler Toplantısı için Tal-
ya Otel’e girdiğimizde bizi karşılayan 
Sayın Cemal Zağra’nın elini sıkarken 
duyduğum heyecanı bugün gibi ha-
tırlıyorum. O toplantıya iştirak eden 
acente sayısı aklımda kaldığı kadarı 
ile takriben 100 civarında idi. Toplan-
tı küçük bir salonda yapıldı.

1982’den bu yana her Genel Acente-
ler toplantısında, birlikte geçirdiği-
miz 2-3 günün sonunda çok tatlı anı-
lar birikmiştir. Toplantılarda birçok 

acente sahibi arkadaşla kurduğumuz 
dostluklar bizim kazancımız olmuştur. 
Hepsinin güler yüzü, her anıldığında 
gözlerimiz önünde canlanmaktadır. 
Bu güzellikleri bize sağlayan dostla-
rımıza gelmiş geçmiş ve bugünkü çok 
değerli Genel Müdür ve Yöneticilere 
çok teşekkür ederiz.

Sigorta mesleği içinde tam 44 yıl 
oldu. Simtur’un kuruluşundan günü-
müze kadar istihsal-karlılık ve diğer 
Acentelik Ödüllerimiz, bunlar bizim 
ak yüzümüzdür. Her gün büromuza 
geldiğimizde gülümsediklerini, bize 
manevi bir destek verdiklerini, çalış-
ma azmimizi “İLK GÜNKÜ GİBİ” yük-
selttiklerini hissederiz.

Ben ASİAD’ın ilk kurulduğu yılı taki-
ben üye olup, İstanbul’a uzak olma-
mız nedeni ile fiilen değilse bile, ku-
rulduğu günden bugüne kadar kalben 
destekliyorum. Kuruluşundan bugüne 
emeği geçen arkadaşlarımıza ve bu-
günkü Dernek Başkanımız Sayın Hü-
seyin Duru ve Yönetim Kurulu’na, 
ASİAD’ın tüm üyelerine ve diğer 
Acentelerimize başarılar diliyorum. 
Allianz Ailesi’ne Mersin’den sevgi ve 
saygılarımı gönderiyorum.

Burhanettin Aşçıoğlu
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Mersin’in tarihi çok eski çağlarda Kili-
kia dönemi ile başlıyor. Akdeniz’in kıyı-
sında sulak ve verimli Çukurova toprak-
larının en mühim liman kentidir.

Antik çağda adı Kilikia olan bölgede M.Ö. 
7000 yıllarında Prehistorik çağda Yumuk-
tepe ve çevresinde insanlar yerleşmeye 
başlamışlardır. Kentleşen Mersin zamanla 
kent özelliğini kaybetmiş ise de 1800’lü 
yıllarda Mersin körfezinin Liman özelliği 
nedeni ile yeniden kentleşmeye başlamış 
ve küllerinden bugünkü modern Mersin 
şehri yeniden doğmuştur.

Mersin 1800’lü yılları takip eden yıllar-
da çevresi köy ve kasabalardan iş ama-
cı ile büyük çoğunluğu kendi halkımız 
başta olmak üzere geniş Osmanlı top-
raklarından göç edip gelen Hristiyan, 
Musevi Arap kökenli Osmanlı halkların-
dan iş insanları, Mersin’i rengarenk bir 
şehir haline getirmişlerdir.

Çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan 
Mersin halkı, Cumhuriyet döneminin 
başlarında yapılan şehir mezarlığında 
her din ve mezheplerden ölen insanlar-
la aynı mezarlıkta karşı karşıya yatmak-
ta ve halen kabristan bu şekilde ayakta 
durmaktadır. Bu durum Mersin halkının 
ne kadar çok hoşgörü sahibi olduğunun 

göstergesidir. Yine, Cumhuriyet döne-
minde Liman kenti olması nedeniyle 
bir çok Avrupa ülkesinin konsoloslukla-
rı açılmış ve Mersin arkasında bulunan 
Çukurova  ve Orta Anadolu‘nun ihracat 
ve ithalatının merkezi haline gelmiş, 
halen de bu özelliğini korumaktadır.

Mersin bu şekilde önemini korurken 
Anadolu’nun muhtelif yörelerinden çok 
göç almış ve son zamanlarda Suriye’den 
gelen göç dalgasında nüfus artışı şehrin 
karşılayamayacağı duruma gelmiştir.

Mersin’e bağlı ilçeler;
İlçelerin en büyüğü tarihi Tarsus kentidir.

Tarsus;
Tarsus’un ilk yerleşenleri Anadolu iç-
lerinden gelen yerli halkları olup M.Ö. 
binlerce yıl içinde çeşitli krallıklar ku-
rulmuştur. M.Ö. 2000 yıllarının orta-
larına doğru Hitit’lerin egemenliğine 
girmiştir. M.Ö. 9. yüzyılda Asurlular 
ve Fenikeliler yerleşmişlerdir. M.Ö. 
333’de Büyük İskender’in Tarsus’u işga-
li İle yönetim değişmiştir. İskender’in 
ölmesinden sonra yönetim Seleukos-
lar’a geçmiştir. M.Ö. 63 yılında Tar-
sus Romalıların eline geçmiştir. M.Ö. 
41 yılında Romalı Marcus Antonius ve 
Mısır Kraliçesi Cleopatra Tarsus’ta bir 

araya gelmişlerdir. Tarsus MS yetiştir-
diği filozoflar ve kurduğu üniversiteleri 
ile adını duyurmaya başlamıştır. Hris-
tiyan dünyasının ünlü teorisyeni Aziz 
Paul Tarsus’ta doğmuş ve yaşamıştır. 
Kentin kişiliğinin oluşmasında büyük 
etkisi olmuştur. Tarsus kenti bundan 
sonra Roma hakimiyetinden (M.S. 123)  
Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na 
geçmiş ve 1085 yılında Büyük Selçuk-
lu Devleti’nin hakimiyetine geçmiştir. 
1517 yılında Yavuz Sultan Selim Tar-
sus’u Osmanlı Topraklarına katmıştır. 
Ayrıca, Tarsus’un kuzey tarafında dağ-
lık arazide Yedi Uyurlar Eshab-ı Kehf 
Mağarası yerli ve yabancılar tarafın-
dan en çok ziyaret edilen, görülmesi 
gereken yerlerden biridir.

Kurtuluş Savaşı sırasında Tarsus, Mer-
sin, Adana ve diğer bir bölüm Güney 
Anadolu toprakları, Kuvayi Milliye Mü-
cahitlerinin verdiği savaş sonunda; Tar-
sus 27 Aralık 1921, Mersin 3 Ocak 1922, 
Adana 5 Ocak 1922 tarihlerinde Fran-
sızların işgalinden kurtarılmıştır.

Çamlıyayla (Namrun); 
Eski bir tarihe sahip olan Namrun Tar-
sus’luların yazın sıcak ve nemden kaç-
mak için çıktıkları yayla olup, 1991 yı-
lında ilçe yapılmıştır.

MERSİN (İÇEL)
Eski bir AKDENİZLİ...

Kız Kalesi Kanlıdivane Mersin

Kalenderis Uzuncaburç

Mezitli;
Mersin’in batısında en yakın ilçesi olup, 
Mersin ile tamamen birleşmiştir. Mezit-
li’den Anamur’a kadar takriben 250-300 
km uzunluğunda bir sahil şeridi olup, bu 
şerit üzerinden çeşitli koylar, masmavi bir 
deniz, pırıl pırıl plajlar, yazlık deniz evle-
ri sahil boyu yazın tıklım tıklım insanların 
deniz hasretini gidermek için doldurduğu 
çıvıl çıvıl kumluklarla doludur.

Mezitli, merkezden sahile doğru inil-
diğinde 450 metre uzunluğunda ve 10 
metre genişliğinde M.S. 2. veya 3. yılda 
yapıldığı tahmin edilen caddenin her 
iki yanında bulunan 200 sütundan olu-
şan antik Soloi-Pampeiopolis kalıntıla-
rının günümüzde ancak 44 adedi ayakta 
kalmayı başarmıştır. Sütunlu caddenin 
güneyinde kazı çalışmaları devam et-
mektedir.

Erdemli; 
Daha evvel kıyıdan kuzeye doğru yu-
karılarda küçük bir yerleşim yeri iken 
1950’den sonra şehirleşerek sahile 
inip büyümüştür. Erdemli İlçesi Mer-
sin’in batısında 40 km mesafede bu-
lunmaktadır. Daha evvel sahilden ku-
zeye doğru yamaçlarda bir yerleşim 
yeri iken sahil tarafı muz, narenciye 
bahçeleri ve sebze tarlaları iken, 
1950 yılından sonra sahil şeridinde 
şehirleşme başlamıştır. Bugün çevre-
sindeki ören yerleri ve tarihi doku-
suyla yaşayan modern bir ilçe olmuş-
tur. Erdemli ilçesinin Ayaş Mevkiinde 
(Mersin-Silifke Karayolu üzerinde) 
yoldan kuzeye 3 km gidildiğinde Kan-
lıdivane (Kanytelleis-Neopolis) antik 
kenti kalıntıları gezilmeye değer bir 
ören yeridir. Antik kent M.S. 4. yüz-
yılda yapılmış ve günümüze kadar 
ayakta kalmıştır.

Mersin Silifke yolunun 60. kilometresin-
de Silifke’ye 25 km kala Korykos Antik 
Kenti kalıntıları ve denizin hemen kıyı-
sında Kale kalıntıları ile denizin içinde 
kıyıdan 200 metre mesafede Mersin’in 
simgesi haline gelen Kız Kalesi, halen 
bütün ihtişamı ile ayakta kalan ender 
antik kalıntıdır.

Kız kalesinin günümüze kadar gelen 
efsanesi de; Kral kızının falına bakan 
falcının kızının genç yaşta yılan tara-
fından sokularak öleceğini söylemesi 
üzerine, Kral kızını korumak maksadı 
ile denizin içine bir kale yaptırıp kızını 
bu kaleye yerleştirmiş. Yılanın kaleye 
ulaşamayacağına inanmıştır. Günler 
gelip geçerken bir gün kıza götürülen 
bir üzüm sepetinin içine gizlenen yılan 
kalede kızı ısırıp zehirlemiştir. Kızın 
ölümü üzerine Kral ve halkı kaderden 
kaçılamayacağını kabullenmişlerdir.

Mersin’den Tarsus’a ve Mersin’den Ana-
mur’a kadar yüzlerce ören yeri, antik 
kentler, kalıntılar ve halen kazıları ya-
pılan birçok kazı çalışması vardır. Za-
manında sahip çıkamadığımız, gerek 
halkın bilgisizliği ve gerekse gelen ya-
bancıların yağmasına uğrayan antik 
değerlerimizin kıymetini 50-60 yıldır 
anlayabilmişiz.  Kız kalesi’nden batıya 
5-6 km sonra Narlıkuyu mevkiinde sa-
hilden 3-4 km yamaçlara doğru gidildi-
ğinde Cennet ve Cehennem obruklarına 
ulaşırız.

Cennet mağarasının en sonuna kadar 
inildiğinde bir yer altı deresi ile kar-
şılaşırız, bu derenin suyu yer altın-
dan Narlıkuyu koyuna, denizin içinden 
kaynayarak yeryüzüne ulaşmaktadır. 
Cehennem obruğuna ise normal şekil-
de inilmesi mümkün değildir.  İ.S. 2. 
yüzyılda yapıldığı kabul edilen adam 
kayalar kanyonu görülmeye değer antik 
kalıntılardır.

Silifke; 
Mersin’in 85 km batısında yer alan Silif-
ke, Göksu Irmağı, Silifke kalesi ve antik 
çağdan kalma sayısız eserler ile dolu en 
eski tarihi ilçedir. Denizden 8 km kadar 
içeride M.Ö. 3. yüzyıl başında Taşucu 
ve çevresinden gelen halk Silifke ken-
tini kurmuşlardır. Eski adı Seleukeia ad 
Kalykadnos’tur. Günümüzde Silifke’nin 
içinde akıp denize dökülen Göksu (kal-
ykadnos) Irmağı Toroslar’dan doğup 260 
km’lik bir yolculuğun ardından denize 
dökülmektedir. Göksu Deltası bir kuş 
cennetidir. Çok çeşitli kalıcı su kuşla-
rını barındırdığı gibi göçmen kuşlara da 
ev sahipliği yapmaktadır. Silifke Taşucu 
arasında Aya Thekla (Meryemlik) ma-
ğarası mevcut olup, Turistlerin en çok 
uğradıkları yerdir.

Taşucu, Silifke’nin 8 km güneyinde bir 
liman kentidir. Silifke’nin ilk yerleşim 
yeri olan Taşucu Limanı’ndan Girne 
(Kıbrıs)’a devamlı feribot ve Deniz oto-
büsü seferleri yapılmaktadır. Taşucu 
Liman kenti olduğu kadar denize sıfır 
noktasında bir çok turistik tesis ve otel-
ler mevcuttur.

Aydıncık; 
Daha batıya gidildiğinde Aydıncık İlçesi 
eski adıyla Kalenderis bir liman ken-
tidir. İ.Ö. 5. ve 4. yüzyılda kurulduğu 
bilinmektedir. Antik çağlardan kalan 4 
ayak anıt mezarı ve Kalenderis mozaik-
leri ile ünlüdür.

Bozyazı ; 
Bozyazı, Aydıncık’tan sonra batıya gi-
dildiğinde antik çağdan kalma turistik 
bir kıyı ilçesidir. İ.Ö. 5. yüzyılda kurul-
duğu düşünülmektedir.

Anamur;  
Anamur’a 6 km kala denize sıfır nok-
tada Mamure kalesi eski çağdan kalan 
en sağlam kalelerden biridir. Kale İ.S. 
3. yüzyıl yarısında Romalılar tarafından 
yapılmıştır. Mamure kalesinden 6 km 
sonra Anamur sahili başlamaktadır. İ.Ö. 
yüzlerce yıl evvel kurulan Anamur, Tür-
kiye’de en fazla Muz üretilen ilçedir. 
Antik Çağdan kalan çok sayıda tarihi 
kalıntı mevcuttur.

Mut;
Silifke-Konya karayolunun yukarı kı-
sımlarında Mut ilçesi mevcuttur. Diğer 
ilçeler gibi Antik çağda kurulmuş olup, 
M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in 
kendi topraklarına kattığı (Mut’a Mıtıs) 
isimli bir komutanın burada kaldığı, 
Mut isminin komutanın isminden alındı-
ğı sanılmaktadır.

Gülnar; 
Gülnar Aydıncık sahilinden yukarılar-
da bir ilçe olup, tarihi Hititler’e kadar 
uzanmaktadır. 1461 yıllarında Osmanlı 
topraklarına katılan Gülnar 1916’da 
ilçe olmuştur.

Mersin İl merkezi olarak ilçeleriyle bir-
likte içinde barındığı saymakla bitme-
yecek tarihi kalıntılar, eserler ile ESKİ 
BİR AKDENİZLİ’dir.

Yaylaları, ovaları, narenciye bahçeleri 
ve her çeşit meyve sebze üretimi ile 
Anadolu’nun ve büyük şehirlerin seb-
ze meyve ihtiyacını karşılayan Mersin, 
Deniz ürünleri, Mersin’e özgü şalgamı, 
kaya koruğu, Cezeryesi, kerebiç, şelale 
tatlısı, Peynirli kadayıfı(künefe), porta-
kal tatlısı ve TANTUNİ ile damak çatla-
tan tatları ile BİR AKDENİZLİ’DİR.

BURHANETTİN AŞÇIOĞLU  

Bazı bilgiler için Kaynak; 
T.C. Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü
Yeryüzü Cenneti-Mersin kitapçığından fayda-
lanılmıştır.

Tantuni
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Biraz kendinizden bahsedermisiniz?

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun ol-
dum. Radyoloji ihtisasından sonra İstan-
bul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde 
göreve başladım ve 1992 yılından 2015 
yılına kadar öğretim üyesi olarak çalış-
tım. Bu süre içinde meme kanseri tara-
ması ve erken tanısı ile ilgili çalışmalar-
da bulundum ve  Onkoloji Enstitüsü’nde 
Meme Tarama Ünitesini kurdum. Onko-
loji Enstitüsü’nde çalışmam nedeni ile 
kanser radyolojisi ve tanısı ve tanıya yö-
nelik girişimsel işlemler ile özel olarak 
ilgilendim. 2004 yılında Nişantaşı’nda 
kurduğumuz merkezde 2015 yılına kadar 
kısmi zamanlı olarak çalıştım. 2015 ba-
şında Üniversiteden ayrıldım ve şu anda 
özel merkezimde tam zamanlı olarak 
çalışıyorum.

Merkezinizde hangi işlemleri yapı-
yorsunuz?

Öncelikle belirtmek isterim ki merkezi-
miz, hastaların gelip filmlerini çektirip 
raporlarını alıp gittiği klasik bir radyo-
loji merkezi değildir. Tanı merkezimizde 
hasta merkezli, bilgilendirici, yönlendi-
rici ve problem çözücü anlayış hakimdir. 
Ana çalışma alanlarımız meme ve tiroid 
radyolojisi, kanser radyolojisi, girişim-
sel işlemlerdir. Meme ve tiroid ile ilgili 
tüm radyolojik incelemeleri ve gerek-
tiğinde tanıya yönelik iğne biyopsilerini 
yapmaktayız. Meme ve tiroid dışındaki 
karaciğer, prostat, akciğer gibi diğer or-
ganların da görüntüleme rehberliğinde 
iğne biyopsilerini yapmaktayız ve bu ko-
nuda çok geniş bir deneyimimiz vardır. 
Kanser radyoloji konusunda da bir refe-

rans merkeziyiz. Bu konuda yaptığımız 
incelemeler dışında konsültasyon hiz-
meti de vermekteyiz. Bunların da kemik 
yoğunluğu incelemesi, diğer ultrason ve 
röntgen incelemeleri merkezimizde ya-
pılmaktadır.

Allianz Sigorta ile anlaşmalı mısınız?

Evet, kurulduğumuz günden beri Alli-
anz Sigorta ile anlaşmamız var.

Mamografi taraması neden gereklidir?

Meme kanseri, kadınlarda en sık görü-
len kanserdir. Her 8 kadından biri ha-
yatının bir döneminde mutlaka meme 
kanserine yakalanmaktadır. Üstelik her 
4 meme kanserli kadından 3’ünün aile-
sinde meme kanseri yoktur, yani meme 

kanserlerinin dörtte üçü herhangi bir 
ailesel riski olmayan normal populas-
yonda gelişmektedir. Maalesef meme 
kanserini önleyebilecek bir yöntem he-
nüz mevcut değildir. Fakat erken tanı 
konabildiğinde, tedavi başarı oranı çok 
yüksek olan bir kanser türüdür. ABD’de 
ve bazı Avrupa ülkelerinde 1960 yılın-
dan bu yana yapılan meme tarama ça-
lışmaları, mamografi taraması ile meme 
kanserine bağlı ölümlerin büyük oranda 
azaldığı görülmüştür. Meme kanseri, yıl-
lık mamografi taraması sayesinde elle 
muayene ile saptanabildiğinden 2 yıl 
önce yakalanabilmektedir. Bu şekilde 
erken dönemde yakalanan meme kan-
serlerinde tedavi başarısı da çok yük-
sektir. Öte yandan erken tanı sayesinde 
memenin tamamen alınması ya da ke-
moterapi gibi hastaya zarar verebilecek 
ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek 
tedavilere de gerek kalmamaktadır.

Mamografi taramasına ne zaman baş-
lanmalı ve ne sıklıkla yapılmalıdır?

Herhangi bir ailesel riski ya da yakın-
ması olmayan, normal sağlıklı kadın-
larda mamografi taramasına 40 yaşında 
başlanmalı ve her yıl tekrarlanmalıdır. 

Mamografi kontroluna 50 yaşından 
sonra başlanması gerektiğini önerenler 
de var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Her 6 meme kanserinden biri 40’lı yaş-
larda ortaya çıkmaktadır. Yani 40-50 yaş 
arasında meme kanserine yakalanma 
oranı düşük değildir. Öte yandan bu yaş 
grubundaki kadınlar henüz menapoz 
öncesinde olup hormonal aktiviteleri 
devam etmektedir. Östrojen hormonu 
meme kanseri büyüme hızını arttıran 
bir hormondur, buna bağlı olarak bu yaş 
grubundaki meme kanserleri çok daha 
hızlı seyretmektedir. Bu nedenle 40’lı 
yaşlarda mamografi tarama çok daha 
önemli ve gereklidir.

Mamografi taramasının 2 yılda bir 
yada  3 yılda bir yapılmasını öneren-
ler var. Bu sizce doğru mudur?

Meme kanserine yakalanma olasılığı 40 
yaşından sonra daha fazladır ve yaş art-
tıkça meme kanseri riski de artmakta-
dır.  Yani 70 yaşındaki bir kadının meme 
kanseri olma riski 45 yaşındaki bir kadın-
dan daha fazladır. Fakat, yaş ilerledik-
çe kanser olma riski artarken tümörün 
büyüme hızı yani tümör hücrelerinin 
bölünme hızı yavaşlar. Bunun nedeni 
östrojen hormonudur. Östrojen hormo-
nu meme tümörünün büyüme hızını art-
tırır. Bu nedenle menapoza girmeyen, 
östrojen aktivitesinin devam ettiği ka-
dınlarda kanser daha hızlı büyür ve daha 
agresif seyreder. 40’lı ve erken 50’li 
yaşlardaki kadınlar bu gruba girmekte-
dir. Tüm bunları gözönüne alarak, 40-55 
yaşları arasındaki kadınlarda mamografi 
mutlaka yılda bir yapılmalıdır. 55-60 ya-
şından sonraki kadınlarda ise risk faktör-
lerine göre kişisel bazda karar verilebilir 
ve gerekirse iki yılda bir de yapılabilir. 
Amerikan Kanser Derneği, Radyologlar 
Birliği ve Cerrahlar Birliği gibi kuruluşla-
rın önerileri de bu yöndedir.

Mamografide alınan radyasyon zarar-
lı değil mi? Her yıl mamografi çektir-
mek meme kanserini tetikleyebilr mi?

Mamografinin bir yumuşak doku incele-
mesi olması nedeni ile alınan radyasyon 
dozu çok düşüktür. Mamografiyi diğer 
radyolojik incelemelerle bir tutmamak 
gerekir. 7 hafta boyunca çevremizden, 

atmosferden aldığımız radyasyona eş-
değerdir. Yani, biz günlük yaşamda çev-
remizden bir yıl boyunca 8 kez mamog-
rafi çektirmiş kadar radyasyon alıyoruz. 
X ray güvenlik kontrolleri ve sık uçak 
yolculukları gibi günümüzün teknolojik 
koşullarını düşündüğümüzde çevreden 
aldığımız radyasyon kat kat artmakta-
dır. Bunlarla kıyasladığımızda bir ma-
mografiden alınan radyasyon dozu ih-
mal edilecek kadar düşük düzeydedir. 
Öte yandan, meme dokusunun yoğun ve 
hormonal olarak çok aktif olduğu genç 
yaşlarda radyasyon duyarlılığı nispeten 
daha yüksektir. Radyasyon duyarlılığı 
40 yaşından sonra iyice azalmaktadır. 
Mamografi taramasına 40 yaşından son-
ra başlamamızın bir nedeni de budur. 
20’li ve 30’lu yaşlarda özel durumlar 
dışında mamografi çekilmemekte, ön-
celikle meme ultrasonu yapılmaktadır. 
Batı ülkelerinde 1960 yılından bu yana 
yapılan mamografi taramalarında, ma-
mografi çekimine bağlı meme kanse-

gelenlerde ilk başvurduğumuz yöntem-
dir. Ultrasondan sonra gerekirse diğer 
yöntemlere geçilebilir.

40 yaşından sonraki kontrollarda 
mamografi yerine sadece meme ult-
rasonu yapılabilir mi?

Meme ultrasonu ile sadece kitle oluş-
turmuş kanserleri yakalayabiliyoruz. 
Halbuki erken meme kanseri kitle dı-
şında da bulgular verebiliyor. Küçük 
kireçlenmeler ya da doku bozuklukları 
gibi bu erken değişiklikleri yalnızca ma-
mografi ile saptayabiliyoruz. Bu neden-
le sağlıklı kadınlarda meme kanserini 
çok erken dönemde yakalamaya yöne-
lik 40 yaş sonrası taramalarda mamog-
rafi mutlaka yapılmalı, gerektiğinde 
meme ultrasonu buna eklenmelidir.

Dediğiniz gibi erken tanı ve takip çok 
önemli, erken tanı alarak önlem ala-
bilmiş hastalarınızdan örnekler ve-
rebilir misiniz?

Örneğin, dün gelen bir hastamın erken 
meme kanseri tedavisi sonrasındaki 20. 
yıl kontrolunu yaptım. Kendisi 20 yıldır 
sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Erken tanı 
koyduğum başka bir hastam tedaviden 
sonra doğum yaptı ve kızı şu anda lise-
de öğrenci. Bu konuda sayısız örnekler 
var. Erken tanı konabilen kadınlarda 
meme kanseri hemen hemen tamamen 
tedavi edilebiliyor.

Bu röportajı okuyanlar size nasıl ula-
şabilirler?

www.nuritenekeci.com adresinden web 
sitemize girip tüm bilgilere ulaşabilirler.

İletişim bilgilerimiz:
Tel: (212) 343 88 38
e-mail: nt@nuritenekeci.com

Meme Kanseri Tedavisi
Hakkında Merak Ettikleriniz

İstanbul Meme Radyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nuri Tenekeci ile

ASİAD adına sizler için bir söyleşi yaptık...

Prof. Dr. Nuri Tenekeci rinin oluştuğuna dair bilimsel bir veri 
yoktur ki, günümüzün modern dijital 
mamografi sistemlerinde verilen rad-
yasyon dozu önceki klasik sistemlerden 
%30 daha düşüktür. 

Meme ultrasonu hangi durumlarda 
yapılıyor?

40 yaşından sonra yapılan yıllık tarama-
larda mamografiyi desteklemek, ma-
mografinin bazı eksik yanlarını kapat-
mak için meme ultrason incelemesini 
yapıyoruz. Mamografiye ek olarak meme 
ultrasonu yapılıp yapılmamasına  meme 
dokusunun yapısına göre karar veriyo-
ruz. Meme dokusunun orta veya yüksek 
yoğunlukta olduğu kişilerde ultrason 
mutlaka yapılmalıdır. Meme dokusu 
yoğunluğunun iyice azaldığı kadınlarda 
ultrasona gerek yoktur, sadece mamog-
rafi yeterlidir. Öte yandan 40 yaş önceki 
kadınlarda ana inceleme yöntemi ultra-
sondur. 40 yaş öncesinde herhangi bir 
yakınma nedeni ile meme muayenesine 

Meme kanserine 
yakalanma olasılığı 

40 yaşından sonra daha 
fazladır ve yaş arttıkça 
meme kanseri riski de 

artmaktadır.
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Eksperlik Mesleği hakkında
Yalçın Kaya ile
bir röportaj gerçekleştirdik...
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Sigorta Eksperliği Mesleğinin son yıllardaki durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemiz Sigorta Eksperliği Mesleği son dönemde büyük bir 
atılım içerisindedir. 80 yılda sağladığımız gelişimin katbekat 
fazlasını son birkaç yılda gerçekleştirdik. Bunun sebebi şüp-
hesiz ki 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu. Sigortacılık Kanunu 
ile  mesleğimizin tanımı yapıldı ve meslek örgütümüze ka-
vuştuk. 2007 yılından bu yana Başkanlık görevini yürüttüğüm 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki meslek örgütü-
müz Sigorta Eksperleri İcra Komitesi; sigorta eksperlerinin 
yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturarak mesleğin gelişimi 
için çaba harcamaktadır. Bu sayede, hızlı bir şekilde sigorta 
eksperliği mesleği kurumsallaştı.

TOBB nezdindeki yapılanmanın faydaları nelerdir?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ülkemizin en büyük ve güçlü 
sivil toplum kuruluşu. Hem ulusal alanda hem de uluslararası 
arenada, etkin bir lobi gücü ile network’ü var. 5684 sayılı Si-
gortacılık Kanunu ile yeni bir mesleki örgütlenme modeli oluş-
turularak Sigorta Eksperleri İcra Komitesi kuruldu. Biz kuruldu-
ğumuz günden itibaren, kurumsal yapıya kavuşarak, TOBB’un 
mali imkanlarından, bilgi birikiminden ve network’ünden 
faydalanmaya başladık. Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, biz sigorta eksperlerine özel önem vererek, her koşul ve 
ortamda, bizlerin destekçisi oldu. Sorunlarımızı, taleplerimizi 
en üst mercilere iletti ya da bizim iletmemize imkan sağladı. 
Örneğin, 2015 yılında gerçekleşen Sektörel Ekonomik Şura’da, 
mesleğe ilişkin sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi bizzat 
Sayın Başbakanımıza doğrudan ilettim. Sayın Başbakanımız 
da sorunlarımızla yakından ilgilenerek, çözüme ilişkin gerekli 
talimatları verdi. Ben bu vesile ile Sayın Başbakanımız Ahmet 
Davutoğlu’na ve Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na te-
şekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu modelin mimarlarından 
ülkemiz sigortacılığının duayen ismi Hazine Müsteşar Yardımcı-
mız Sayın Ahmet Genç’e de şükranlarımı sunuyorum.
 
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği hakkında bilgi ve-
rir misiniz?        
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği, 25 Ağustos 2015 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlandı. Ancak, tüm maddeleri yayımın-

ücretini ödemek kaydıyla dilediği eksperi görevlendirebili-
yor. Ama bu konuda vatandaş yeterli bilgiye sahip değil. Bu 
bilgiyi de en iyi acentesinden öğrenebilir.

Devam eden ya da planlanan çalışmalarınız hakkında bil-
gi verir misiniz?
Bizim öncelikli hedefimiz, sigorta eksperliği mesleğini kurum-
sallaştırarak tüm branşlarda mesleki gelişimi sürekli kılmak. 
Bu çerçevede, gelişen teknolojiyi takip ederek, dijitalleşme 

konusunda çalışma yapıyoruz. Ekspertiz sürecini çok daha kı-
saltarak, asgari hizmet standardını sağlayacağız. Ayrıca, eği-
tim ve mesleki disiplin konusuna da ayrı bir önem veriyoruz. 
Bu konulardaki çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmekte.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Bu güzel röportaj için sizlere teşekkür ediyor, sigorta şir-
ketlerimize, acente ve eksper meslektaşlarıma bol kazançlı 
günler diliyorum.

Yalçın Kaya
(SEİK Başkanı)

dan 3 ay sonra yani 25 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Bilindiği üzere, hak sahipleri ile sigortalıların yapmış olduk-
ları atama işlemlerinde sorun yaşanmaktaydı. Sigortacılık 
Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçeve-
sinde yapılan bu atama işlemleri, alt düzenlemenin olmaması 
nedeniyle, vatandaşı mağdur etmekteydi. Şöyle ki, atama iş-
leminin nasıl yapılacağı, eksperin işi nasıl kabul edeceği, eks-
pertiz ücretinin kimin tarafından nasıl ödeneceği konularında 
belirsizlik bulunmaktaydı. Uzayan süreçler, sigortalıları mağ-
dur ederken, yaşanan belirsizlik ortamı, sistemi suiistimal et-
mek isteyen kişilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum, 
sigorta şirketlerine fazladan mali yükümlülük getirirken, iyi 
niyetli hak sahipleri ile sigortalıların sigorta şirketlerine ve 
biz eksperlere olan güven duygusunu zedeledi. Bu çerçeve-
de, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin yayınlanması 
sektörümüz için büyük bir kazanım olmuştur. Şu anda, mo-
torlu araç sigortalarında atama sorunu çözüldü. Ama, diğer 
branşlarda halen sorun yaşanmakta. Hedefimiz, 2017 yılında 
diğer branşlar için de atama sorununun çözülmesi.

Sigorta Acenteleri de TOBB nezdinde örgütlendi. Bu du-
rum, eksperler ile acenteler arasında iş birliğine katkı 
sağladı mı?
2007 yılından bu yana, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile 
pek çok ortak faaliyet gerçekleştirdik, birlikte çok sayıda or-
ganizasyona katıldık. Bu sayede, acentelerin sorunlarını ve 
taleplerini ilk ağızdan dinleme imkanım oldu. Esasen, sigor-
ta şirketleri, aracılar ve eksperler aynı gemide. Hepimiz bu 
sektörden ekmek yiyoruz. Bu nedenle, kavga ve gerilimden 
uzaklaşarak birbirimize yardımcı olmalıyız. Ülkemiz sigorta-
cılığını ancak bu yolla geliştirebiliriz.

Benim acente kardeşlerimizden ricam, eksper atamanın 
önemini müşterilerine anlatarak, atama usulü hakkında on-
lara bilgi vermeleri. Bakınız, Sigorta Eksperleri Atama Yönet-
meliği ile eksper ücretine ilişkin adil bir düzenleme yapıldı. 
Sigorta şirketinin eksper atamaması ya da atanan eksperin 
tespitlerinin sigortalı tarafından kabul edilmemesi durumun-
da tesadüfi olarak atanan eksperin ücreti sigorta şirketi tara-
fından ödenmekte. Bununla birlikte, sigortalı dilediği zaman 

Opr. Dr. Şemsettin Dirim
(Göz Hastalıkları Uzmanı)

Göz Sağlığı

Göz sağlığı doğumdan itibaren başlar. Yeni doğan bebeğin ilk 
muayenesi çok önemlidir. Bu muayenede gözlerde çapaklan-
ma, sulanma var mı diye araştırılır. Gözün iris tabakası nor-
malden büyük mü değil mi bu gözlenir. Pupilla ışık reflesine 
bakılır, ışık reflesi alınmıyorsa, doğuştan katarakt olabilir. 
Eğer katarakt varsa en kısa zamanda ameliyat yapılır.

Çocuk 1 yaşında iken tekrar kontrol edilmelidir. Bu mua-
yenede gözlerde içe veya dışa doğru kayma var mı diye 
araştırılır. Pupilla (göz bebeği) ışık reflesine tekrar bakılır. 
Dört yaşını bitiren bir çocuğun görme düzeyi saptanabilir. 
Kırma kusuru var mı diye araştırılır. Eğer kırma kusuru var 
ise bu gözlükle düzeltilir. Bir gözde tembellik varsa ka-
pama tedavisi ile düzeltilir. Okul çağında tekrar muayene 
edilmelidir. Kırma kusuru varsa çocuğa gözlük verilir.

Gözde alerjik reaksiyonlar hem küçüklerde hem büyüklerde 
gelişebilir. Alerjik reaksiyon oluşursa ortamdaki çiçek tozla-
rından ve ev akarlarından uzak durulmalıdır. Aynı zamanda 
bu kişiler yüzünü sık sık yıkamalıdır ve güneş gözlüğü kul-
lanması uygun olacaktır. İlkokuldan itibaren kırma kusuru 
olanlar altı ayda bir muayene olmalıdır. Çocuklar büyüme 
çağında olduğu için kırma kusurları da değişkenlik gösterir.

Ailesinde göz tansiyonu olanlar yılda bir kez göz tansiyo-
nunu ölçtürmelidir. Kırk yaşından itibaren her yıl muaye-
nede göz tansiyonu ölçülmelidir.

Beslenme de göz sağlığı açısından önemlidir. Göz için en 
uygun besinler arasında zeytin, havuç ve balık gelir. Balık 
Omega-3 içerdiği için çok faydalıdır.

Büyük yaşlarda bulanık görme var ise göz merceğinde 
katarakt olabilir. Eğer katarakt var ise ameliyat ile bu 
düzeltilebilir. Hastada bulanık ve kırık görmeler var ise 

Makula’da (Sarı Leke) patoloji olablir. Bunların erken te-
davisi mümkündür.

Güneş gözlüğü kullanmak güneşin zararlı ultraviyole ışın-
larında gözü korur. Ancak güneş gözlüğünün kaliteli olması 
ve göz çevresini sarması uygun olur. Kalitesiz güneş gözlü-
ğü ultraviyole ışınlarını bloke edemez ve göze zararlı ışın-
lar girer, çünkü göz bebeği genişlemiştir. Güneş gözlüğünü 
en çok deniz kenarında ve karlı ortamlarda kullanmalıyız.

Modern çağımızın bir hastalığı da Kuru Göz hastalığıdır. 
Kullanılan bilgisayar ekranları gözleri çok yormaktadır. 
Kişiler gözlerinde yanma ve sulanmadan yakınırlar. Yakın 
bir yere devamlı konsantre olmak göz kırpma refleksi-
ni azaltır. Bunun sonucunda gözlerde kuruluk olur. Bunu 
önlemek için bilgisayar kullanımı azaltılabilir veya gözü 
nemlendiren suni gözyaşı ilaçları kullanılmalıdır.

Gözlerin biri veya ikisi birden kızarabilir. Bu durum nor-
malde olmaz, eğer kızarıklık varsa mutlaka gözde bir pa-
toloji var demektir. Bu durumda mutlaka göz hekimine 
başvurmak gerekir. Güneş tutulmasına çıplak gözle ba-
karsak veya göze lazer ışını gelirse görme merkezinde 
yanık oluşabilir ve görmede problem yaratabilir. Bunların 
önlemini almalıyız.

Kontakt lens kullanan kişilerin hijyen kurallarına uyması 
çok önemlidir. Kontakt lensler günlük olarak takılıp çıka-
rılmalıdır. Kontakt lens takılıyken uyumak çok sakıncalı-
dır, çünkü gözde enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. 
Günlük kullanıp atılan lensler ideal lens tipidir.

Opr. Dr. Şemsettin (Dirim Göz Hastalıkları Uzmanı)
Adres: Halkcı Sok. Moda Pasajı Kat: 1 No: 25 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 542 50 85  -  Fax: 0212 660 07 97  -  Cep: 0532 616 70 71
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I. Giriş

Günümüzde işverenler ve yöneticiler çalıştıkları ve yönet-
tikleri firmaların karlılıklarını arttırmak için büyük bir reka-
bet içinde olup gider kısıtlaması politikaları uygulamaktadır. 
Bir işletmenin özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların en büyük gider kalemi personel ücretleri giderle-
rinden oluşmaktadır. Yöneticiler personel giderleri ile ilgili 
devletin sunmuş olduğu teşviklerden kendi bünyesine uygun 
şartlarla maksimum faydalanarak şirket karlılığını arttırabi-
leceği gibi kendi şirket kültürüne uygun nitelik ve kalifiyede 
ucuz maliyetli personel de istihdam edebilir. Bu makalemde 
İşçi maliyetlerinin bir kısmının Devlet/İşkur tarafından karşı-
lanması konusunu ve şartlarını sizlerle paylaşacağım.

II- Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına 
ve arttırılmasına ilişkin sağlanan teşvikler

Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve art-
tırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, 
işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların 
işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere dü-
zenlenen Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 12.03.2013 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 12.02.2016 Tarih 
ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 
işveren ve iş arayanlar lehine değişiklikler yapılmış, teşvikler 
daha da genişletilmiştir.

Aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki mesleki eğitim kursla-
rı, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, 
toplum yararına programlar, iş ve meslek danışmanlığı faa-
liyetleri ve tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve 
özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek amacı ile hazırlanan yönetmeliğin uygu-

lama esasları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan 01.04.2013 tarihli yönetmelik ile açıklığa kavuş-
turulmuştur. Bu yönetmelik ile ilgili çeşitli tarihlerde değişik-
likler yapılmış; son değişiklik12.02.2016 tarihinde olmuştur.

Yönetmelikte;
Mesleki Eğitim Kursları (B), 
İşbaşı Eğitim Programı (C), 
Girişimcilik Eğitim Programı (D);
olmak üzere üç başlık yer almaktadır. Ayrıca mesleki eği-
tim programları da yer almaktadır. (işbirliği ve uzmanlaşmış 
meslek edindirme merkezleri –engelli, hükümlü ve eski hü-
kümlülere yönelik mesleki eğitim)

Kısaca;

İŞKUR’un girişimcilik eğitimine katılan herkes (emekliler, 
işsizler, çalışanlar) İŞKUR’dan girişimcilik sertifikasını ala-
bilmektedir. Yeni girişimci olacak veya yeni iş yeri kuracak 
kişiler bu sertifika ile KOSGEB’in desteğinden faydalanabi-
leceklerdir. Girişimcilik sertifikası olmayan kişiye yeni işinde 
KOSGEB hiçbir şekilde destek vermemektedir.

Engellilerle ilgili de; 50 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 
engelli işçi çalıştırma zorunluluğu, engelliler için İŞKUR’un 
mesleki uyum eğitimleri, engellilerin veya eski hükümlülerin 
kendi işini kurmak istemeleri halinde ise 36,000 TL’ ye kadar 
İŞKUR’un hibe desteği bulunmaktadır.

Ülkemizdeki işsizliğin temel sorunu mesleksizlik ve dene-
yimsizliktir. 2023 yılında işsizliğin %5’e düşmesi için önce bu 
işgücü profilinin değiştirilip çalışabilir duruma getirilmesi 
gerekiyor.

Yazımızda yönetmeliğin özellikle İşbaşı Eğitim Programı açı-
sından işverenler için yeni bir fırsat niteliği taşıdığının altını 
çizmek istiyoruz.

İşbaşı Eğitim Programlarındaki Teşvikin İşverenler 
Açısından Faydası Nedir?

İŞKUR tarafından bu program kapsamındaki çalışanlara eği-
tim programına katıldıkları her bir fiili gün için; miktarı Yö-
netim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri giderleri olan 50 
TL ödenir. Ayrıca programlara devam edilen süre içinde 5510 
sayılı kanunun (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için 
tahakkuk edecek sigorta primleri karşılanır.

Hangi Meslekler İçin 
İşbaşı Eğitim Programı Düzenlenebilir?

İşbaşı eğitim programları herhangi bir vasıf gerektirmeyen 
alanlar hariç (beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, 
çaycı gibi) her meslekte ve alanda uygulanabilir.

Teşvikten Hangi İşverenler Faydalanabilecek?

İŞKUR’a kayıtlı olmak şart ile en az iki sigortalı çalışanı olan 
işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve 
sanayi odaları, noterler, kamu payının %50’nin altında oldu-
ğu iktisadi teşekküller, v.b. işverenler.

İşbaşı Eğitim Programı Katılımcılarının 
Taşıması Gereken Özellikler Nelerdir?

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı olmamak

Ayrıca:
• Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde; 
programın yapılacağı işyerinin sigortalı hizmet listesinde ka-
yıtlı veya kayıt dışı çalışanı olmama;
şartları aranmaktadır.

İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

• Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tari-
hinden geriye dönük son bir yılda işbaşı eğitim programını 
tamamlayan (mezun olan) katılımcılardan en az yüzde yir-
misini; kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte 
en az altmış gün istihdam etmiş olması.

• Bir veya iki katılımcının bulunduğu programlarda ise en az 
bir katılımcının istihdam edilmesi.

Programın Süresi Ve Devam Zorunluluğu Ne Kadardır?

Günlük en az beş, en fazla sekiz saat olmak üzere (dinlenme 
süreleri hariç), haftalık kırk beş saatten ve toplamda yüz 
altmış fiili günden fazla olamayacaktır.

İşverenler de, çalışma saatlerinin dağılımında il müdürlük-
lerinin denetim sorumluluklarına engel olmamak kaydıyla, 
çalışma saatlerini serbest şekilde belirleyebilecektir.

İŞKUR Tarafından 
İşverenlere Tanınan Teşvikler 
ve Bu Teşviklerden 
Faydalanma Şartları

Duygu Vural
(Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir)

Engelliler için ise; işbaşı eğitim programının süresi yirmi dört 
ay içerisinde üç yüz yirmi fiili gün olarak uygulanabilme is-
tisnası getirilmiştir.

Katılımcılara doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş 
günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam 
program süresinin onda birinden fazla izin verilemez.

İşbaşı eğitim programına başvuru tarihinde, işyerinde fiili 
çalışan sayısının %30’luk kısmı kadar katılımcıya İŞKUR ta-
rafından destek verilmektedir. İşveren, katılımcı olarak de-
vam eden kişilerin %50’sine istihdam taahhüdü vererek işe 
başlattığı takdirde, bu kişiler için ödenen sigorta primlerinin 
%15,5’lik kısmında da 6645 sayılı kanuna istinaden teşvik ka-
zanmaktadır.

İŞKUR’un işverene yapacağı katkıyı teşvikten faydalanacak 
kişi bazında ve işverene ücret/sigorta katkısını da kapsaya-
cak şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Örnek: 2 veya 3 çalışanı olan bir işyeri %30 kontenjan ile 1 
kişiyi işbaşında yetiştirme hakkı var. Birimle anlaşıp 6 aylık 
bir sözleşme yapsa yılda 2 eleman yetiştirme kapasitesi olur. 
Örneğimizde Asgari ücret ile bekâr bir kişi çalıştırsa bunun 
işverene maliyeti ortalama 1.900 TL’dir. İşbaşı eğitim prog-
ramı ile bu programa katıldığı zaman yıllık 22,800TL’lik ücret 
ve sigorta maliyeti işverenin cebinden çıkmamış olur. Bu ele-
manları program sonunda işe almış olsa 6645 sayılı kanuna 
istinaden sigorta işveren payı olan %15,5’lik kısmından da 30 
ay süreyle teşvikten faydalanmış olur. Asgari ücret olan brüt 
1.647 TL’den sigortalı olduklarını düşündüğümüzde aylık 225 
TL eder. 30 ay teşvikten faydalandığında toplam 7.650 TL 
olur. 2 sigortalı çalışanı olan işverenin işbaşı eğitim progra-
mına katılıp istihdam sözü verip program sonuna sigortasını 
başlatacağı bir çalışan için bir, bir buçuk yıl içinde toplam 
karı 38.100 TL olur.

III. Sonuç

Ülkemizde İşsizlik oranının yüzde 9 civarında olduğunu dü-
şünürsek; günümüzün en büyük sorunlardan olan işsizlik so-
rununa çözüm oluşturmak için (işletmelerimizin hem mali 
yükünü azaltmak hem de istihdama katkı sağlamak adına), 
devlet kurumlarımız maaş ve SGK primine destek vermekte-
dir. Bu makalemde sizlere bu teşviklerden nasıl faydalanıla-
cağını açıklamaya çalıştım; faydalı olması dileklerimle.

Kaynakça;
1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2) 4857 Sayılı İş Kanunu
3) 12 Şubat 2016 Tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazete
4) 12.03.2013 Tarihli Resmi Gazete



acentem  4140  acentem

Kıymetli Sigorta Acenteleri;

Öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bu yazımızda yasama organı tarafından sigorta acentelerine 
öncelikle 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (SK)ve akabinde de 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) tanınan denkleş-
tirme tazminatını, uygulamadaki ismiyle portföy tazminatını, 
anlatmaya çalışacağız.

Sigorta acenteleri, sigortacılık sektöründe sigortacılık işinin 
birçok aşamasında doğrudan rol üstlenen ve bir veya birden 
çok sigorta şirketiyle olan ilişkileri ile önem kazanan sigorta-
cılık aktörlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Sigorta acen-
tesinin hukuki ve ekonomik konumu hem sigorta ettiren hem 
de sigortacı açısından hayati önemi haizdir. Acente, sigorta-
lıyı doğrudan ilgilendiren ve satın aldığı hizmetin kalitesini 
etkileyen, dolayısıyla da sigortalının yaşam kalitesine olumlu 
veya olumsuz etkide bulunan bir rol üstlenmektedir. Acente, 
adeta sigorta şirketinin halka açılan penceresi gibi çalışmak-
tadır. Sigorta ettirenle özellikle sözleşmelerin yapılması aşa-
masında doğrudan temasa geçen ve sigorta ettireni yapacağı 
sigorta sözleşmesi hakkında yönlendiren acentedir. Ancak, 
acentenin rolü bu noktada sadece sözleşmenin yapılması ile 
sınırlı değildir. Rizikonun gerçekleşmesi aşamasında da gerek 
en yakın danışman olarak, gerekse de şirketle temasa geçen 
aktör olarak önemli görevler ifa etmektedir.

Sigorta acenteleri; bir yandan sigorta ettiren ile şirket ara-
sındaki sözleşmenin kurulması için gerekli olan emek ve ça-
bayı gösterir iken diğer yandan da SK ve TTK’nın ilgili hüküm-
lerinde sevk edilen;

• Müvekkilinin işlerini görmek ve menfaatlerini korumak,
• Müvekkilinin haklarını koruyucu önlemler almak,
• Müvekkillerine ait bildirimleri derhal bildirmek,
• Sözleşmenin yapılmasından itibaren 24 saat içerisinde
 poliçeyi teslim etmek
• Tahsil edilen bedellerin sigorta şirketine intikal ettirmek
• Rekabet yasağı hükümlerine uymak

gibi yükümlülükler ile karşı karşıyadır. Görüleceği üzere ka-
nun koyucu sigortacılık faaliyetinin toplumun makroekono-
mik hayatını etkileyebilecek nitelikte olmasından ötürü aynı 
piyasanın en önemli aktörlerinden biri olan sigorta acentele-
rini de birçok yasal yükümlülüklere tabi tutmaktadır.

Denkleştirme Tazminatı Nedir?

Denkleştirme tazminatının özünü hakkaniyet oluşturmakta-
dır. Sigorta acentesi, faaliyet süresi içerisinde bir müşteri 
çevresi yaratır ve müşterilerini adeta müvekkiline bağlar, 
ancak acentelik sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sigor-
ta şirketi, acente tarafından oluşturulan bu müşteri portfö-
yünden yararlanmaya devam ederken acente; kazandırdığı 
bu müşterilerle şirket arasında kurulan sözleşmelerden artık 
herhangi bir menfaat elde edememektedir. İşte denkleştirme 
tazminatının gayesi; acenteye, acentenin faaliyetleri sonucu 
oluşan fakat sözleşmenin sona ermesi sebebiyle, müvekkil ta-
rafından tam olarak karşılığı ödenmeden faydalanılacak olan 
menfaatler için hakkaniyet kapsamında bir karşılık ödenmesi 
düşüncesi oluşturmaktır. 5684 sayılı SK’nın yürürlüğe girmesi-
ne kadar portföy tazminatına ilişkin olarak hukuk sistemimiz-

de herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildi. Uygulamada 
Yargıtay’ın “acentenin sözleşmenin feshinde bir kusuru bu-
lunmadığı takdirde kendi döneminde oluşturulan ve uzun 
süren sigorta sözleşmelerinden dolayı sigorta ettiren ta-
rafından sigortacıya ödenen primler bakımından Acente-
lik sözleşmesinin sona ermesinden sonra mahrum kaldığı 
prim komisyon ücretlerinden dolayı muhik bir tazminat 
isteyebileceği” yönündeki yerleşik kararları doğrultusunda 
ilk derece mahkemeleri acenteler lehine portföy tazminatı 
ödenmesine hükmetmekte idi.

Nihayet kanun koyucu, 2007 yılında sadece sigorta acentele-
ri bakımından SK m.23/ f.16’da “Sözleşme ilişkisinin sona 
ermesinden sonra sigorta şirketi sigorta acentesinin port-
föyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve hakkani-
yet gerektiriyorsa, sigorta acentesi, sigorta şirketinden 
tazminat talep edebilir.” şeklindeki hükmü ile denkleştir-
me tazminatının yasal dayanağını oluşturmuştur. Akabinde 
de 6102 sayılı TTK m.122 hükmünün yürürlüğe girmesi ile bu 
sefer de tüm acenteleri kapsayacak şekilde acentelerin ka-
nunda sayılan şartların varlığı halinde denkleştirme istemin-
de bulunabileceği yasama organı tarafından açık bir şekilde 
belirtilmiştir.

Denkleştirme Tazminatının Şartları Nelerdir ve 
Nasıl Hesaplanır?

Acente tarafından denkleştirme tazminatının sigorta şirke-
tinden talep edilebilmesi için kanun bir takım şartlar ön gör-
müştür. Söz konusu şartların tamamının varlığı halinde ancak 
acente sigorta şirketinden haklı ve hukuka uygun bir denkleş-
tirme tazminatında bulunabilir. TTK m.122’ye göre “Sözleş-
me ilişkisinin sona ermesinden sonra; müvekkil, acentenin 
bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona 
ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa, Acen-
te, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun 
tarafından işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış 
veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla söz-
leşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme 
hakkını kaybediyorsa ve somut olayın özellik ve şartları de-
ğerlendirildiğinde, ödenmesi hakkaniyete uygun düşüyorsa, 
acente müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.” Söz ko-
nusu kanun hükmüne dayanarak denkleştirme tazminatının 
talep edilebilmesi için

• 1.şart: Sözleşme ilişkisi acentenin kusuru olmaksızın
 sona ermelidir.
• 2.şart: Müvekkil, sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra
 da acentenin kazandırdığı müşteriler sayesinde önemli
 menfaatler elde etmeye devam etmelidir.
• 3.şart:  Acentenin ücret isteme hakkını kaybetmelidir.
• 4.şart: Tazminatın ödenmesi hakkaniyete uygun 
 düşmelidir.

Sigorta acentesinin yukarıda saymış olduğumuz şartların ta-
mamının gerçekleştiği durumlarda müvekkili sigorta şirke-
tinden portföy tazminatında bulunması hukuka uygun olarak 
kabul edilmektedir. Söz konusu tazminat; acentenin son beş 
yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer öde-
melerin ortalamasının bulunması suretiyle hesaplanmak-
tadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususu söz konusu 
tazminat bedelinin acentenin şirketinden elde etmiş olduğu 
salt komisyonlarla sınırlı olmayışıdır. Aynı zamanda şirket-
lerin acentelere vermiş olduğu teşvikler, primler ve ödüller 
de bu tazminat hesabının içerisinde kabul edilmelidir. Do-
layısıyla bu 5 yıllık ortalamayı bulurken alınan komisyonla-
rı, bu tür ödülleri ve teşvik primlerini de yazmamız gerekir. 

Ancak sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse, 
faaliyetin devamı ettiği yıl ortalamasının esas alınacağını 
belirtmemiz gerekir.

Acentelik Sözleşmelerinde yer alan “sözleşmenin gerek 
acente ve gerek şirket tarafından feshi halinde acente-
nin portföy mülkiyeti ve diğer her ne nam altında olursa 
olsun bir tazminat talep edemeyeceği” yönündeki hüküm 
geçerli midir?

Acentelik sözleşmelerinin hemen hemen hepsinde söz konusu 
hükme benzer veya paralel bir çok düzenlemenin yer aldığını 
görmekteyiz. TTK m. 122/ f. 4 hükmü acentenin denkleştirme 
isteminden önceden vazgeçemeyeceğini açık bir şekilde ifade 
etmiştir. Dolayısıyla daha en başta, sözleşmenin imzalanma-
sı aşamasında, acentenin peşinen bu hakkından vazgeçmesi 
kanunun emredici hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Zaten 
acentenin gerçek iradesi de bu hakkından vazgeçmek yönün-
de değildir. Ancak sözleşmenin tarafları arasında bir eşitlik 
olmadığından acenteler sigorta şirketleri tarafından adeta 
dikte ettirilen her türlü şartı peşinen kabul etmektedirler. 
TTK m.122 hükmü, taraflar arasında eşit bir güç dengesi ol-
madığı ve zayıf olan tacirin, acentenin, korunması gerektiği 
düşüncesiyle bu sözleşme hükmünün acenteleri bağlamaması 
gerektiğini düşünmekteyiz.

Denkleştirme Tazminatını Talep Etme Süresi Var mıdır?

Denkleştirme istem hakkının sözleşme ilişkisinin sona erme-
sinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir. Söz ko-
nusu bir yıllık süre hak düşürücü bir süredir. Acente sözleşme 
ilişkisi sona ermiş ve üzerinden bir yıl geçtikten sonra taz-
minat talebinde bulunmuş ise bu durumda talep mahkeme 
tarafından sürenin geçmiş olması dolayısıyla reddedilecektir. 
Yine belirtmek gerekir ki; acentelik sözleşmesinden doğan 
tüm talepler Borçlar Kanunu m. 147/ f.5 gereği beş yıllık za-
man aşımına tabidir.

Sonuç

Değerli Sigorta Acenteleri;

Yerine getirmekte olduğunuz faaliyet ülkemizin en temel fi-
nans ayaklarından bir tanesini oluşturmaktadır. Yasal mevzu-
at; bir yandan sizleri sıkı denetimlere tabi tutmakta ve ağır 
olarak nitelendirilebilecek yasal yükümlülükler yüklemekte 
iken diğer yandan da emeklerinizin karşılığı olarak bir takım 
yasal haklar bahşetmektedir. Bu yazımızda sizlere olabildi-
ğince hukuki kavram, öğreti görüşleri ve yargı kararlarına de-
ğinmeksizin, daha sade bir şekilde denkleştirme tazminatının 
ne olduğunu, hangi gerekçelerle kanuni düzenlemelere gi-
dildiğini, söz konusu tazminatın talep edilme şartlarını, söz-
leşmelerde yer alan acentenin tazminat talep edemeyeceği 
yönündeki hükümlerin geçersiz olduğunu ve tazminatın talep 
edilebilme süresini izah etmeye çalıştık. Sigorta acenteleri-
nin haklarından daha fazla haberdar ve birbirleriyle daha faz-
la dayanışma içerisinde olduğu güzel günler dileklerimizle… 

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere,

En derin sevgi ve saygılarımla.

Sigortacılık ve 
Türk Ticaret Kanunu 
Kapsamında
Denkleştirme Tazminatı

Ar. Gör. Dursun Saat
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
e-posta: dursunsaat55@hotmail.com
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Türkiye’nin nadir oenologue’larından Saba AÇIKGÖZ ile yaptığımız söyleşi

Koku Hafızası
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Saba Bey öncelikle sizi biraz tanıya-
bilir miyiz?

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü’nü bitirdik-
ten sonra, Bordeaux II Victor Segalen 
Üniversitesi Önoloji Bölümü’ne devam 
ederek Önolog ünvanını aldım (Oenolo-
gue Diplôméd’Etat Université de Bor-
deaux 2005). 3 yıl boyunca Domaine 
De Cantemerle’de (AC Bordeaux Supé-
rieur) hem bağcılık yönetiminde hem 
de şarap üretim sorumlusu olarak ça-
lıştım (2003-2005). Daha sonra Château 

Gruaud-Larose’da (Grand Cru Classé en 
1855) kısa bir süre, fermantasyon yön-
tem iyileştirilmesinden sorumlu şarap 
üretim uzmanı olarak çalışıp; 2005 yı-
lında Türkiye’ye dönerek 2005 ve 2006 
hasat kampanyaları sırasında Mey AŞ’de 
Önolog olarak görev yaptım. Kasım 
2006’da Anatolian Vineyards şirketine 
ortak olarak, danışmanlık hizmetine 
başladım ardından Ocak 2015 itibariyle 
Gaya Oenologie Danışmanlık Ltd. Sti.ni 
kurdum ve şuan ülkemizde çeşitli üre-
ticilere bağ ve şarap yapımı konusunda 
danışmanlık hizmetleri veriyorum.

Öncelikle bize kokuyu nasıl tanımlar-
sınız?

Maddelerin bünyesinde bulundurduğu 
uçucu bileşiklerin koku alma reseptör-
lerimizdeki karşılığına koku deriz.

Kokuların, yiyecek ve içeceklerde 
detaylı olarak nasıl algılandığı her 
zaman merak konusudur. Bunu herkes 
yapabilir mi? 

Kokuları iyi ayırt edip, tattığını iyi ta-
rif edebilen kişilere hayranlıkla bakıl-
maktadır. Oysa bunu herkes yapabilir, 
çünkü herkesin bir koku hafızası mut-
laka vardır. Koku hafızasının oluşmasını 
etkileyen birçok faktör vardır; cinsiyet, 
kültürel etkiler, bulunduğumuz ortam 
vs. Önemli olan çok koklamak, böyle-
ce kokuları hatırlamak çok hızlı ve net 
olacaktır.

Koku hafızamız ne zaman oluşmaya 
başlar?

Doğduğumuzdan itibaren koku hafıza-
mız gelişmeye başlar. Şarkıcının müzik 
repertuarındaki yeni şarkılar gibi hafı-
zaya yerleşirler. Ne kadar farklı şeyler 
koklar ve tadarsak hafıza o kadar geli-
şir ve bunu ne kadar tekrarlarsak o ka-
dar kalıcı olurlar.

Kokuları alır almaz ne olduğunu ta-
nımlamak zor mudur? 

Amatörler için en zor olan aromala-
rı fark edip neler olduğunu çabucak 
söylemektir. Bunun için olabildiğince 
egzersiz yapmak gerekir, aromaları be-
lirli aralıklarla hazır solüsyanlar halin-
de koklayıp hatırlamak gerekir. Bunlar 
hazır olarak satılır ya da doğal olarak 
meyve, sebze vs… koklamak gerekir. 
Böylece koku hafızası canlı kalacaktır.

Herkes aynı koku aromaya aynı ta-
nımda bulunurlar mı?

Bazı durumlarda, aynı yiyecek ve içe-
cekler farklı aromalarla karakterize 
edilebilir, çünkü koku almak özneldir. 
Herkesin kendine özgü bir yaşam tar-
zı ve kültürü vardır, bu yüzden bazı 
aromaların insanlarda uyandırdığı etki 
farklı olabilir. Örnek olarak; uzak doğu-
luların ananas aroması ile bizim hafıza-
mızdaki ananas aromaları farklıdır. Bu 
deneysel olarak kanıtlanmıştır.

Alınan kokular bilimsel olarak kanıt-
lanabiliyor mu?

Bilimsel olarak yiyecek ve içeceklerde 
hangi aromalar olduğunu gaz kromotog-
rafisi denen bir cihaz ile analiz edebiliyo-
ruz. Bu yöntem ile gerçeğe yaklaşıyoruz, 
ama yine de son sözü burnumuz söylüyor.

Burnumuzla alınan bir koku nasıl da 
bir meyve, bitki vs… ile aynı kokuda 
olabiliyor?

Bunu ancak “Analoji” ile açıklayabili-
riz. Analoji benzetme demektir, yani 
burnumuzun aldığı koku bir meyve, 
bitki vs. kokusuna benzemektedir. Biz 
ancak bu benzetme ile onu açıklayabi-
liyoruz. Bu yüzden burnumuz, analizde 
çıkacak kokulardan başka şeyler de al-
gılayabilecektir.

İnsanlar bazen tattıkları şeyde illa 
bir kokuyu telaffuz etmek istiyor, onu 
bulmaya çalışıyor ve bulamayınca 
üzülüyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız?

Bir tadım yaparken öncelikle önyargılı 
olmamak gerekir. Ayrıca, başkası tara-
fından etkilenmeden tadım yapılmalı-
dır. Tadılanın illa bir şeye benzediğini 
söylemektense önce hangi grupta ol-
duğunu söylemek daha doğrudur. Daha 
sonrasında detaylandırmak daha kolay 
olacaktır. Aroma gruplarından en çok 
karşımıza çıkanlar; Meyve, otsal, hay-
vansal, çiçek, baharat aromalarıdır.

Tadım derslerinizde insanlara koku 
hafızası ile ilgili ne gibi bilgiler ve-
riyorsunuz?

Tadım derslerinde öncelikle gerçekten 
herkesin neredeyse eşit koşullarda ol-
duğunu, koku hafızamızı geliştirmenin 
yollarını açıklamaya çalışıyorum. En 
çok verdiğim örnek ise; küçükken anne-
mizin pişirdiği ve çok sevdiğimiz yeme-
ğin kokusunu tanırız! Yemeği görmesek 
de kokusundan hangi yemek olduğunu 
hatırlar, söyleriz. İşte bunun gibi bir-
çok örnek ile açıklamaya çalışıyorum.

Eğitimlerinizde insanların tepkisi ne 
oluyor? Eğitimden sonra koku alma 
işinin farkına varıyorlar mı?

Eğitimlerimde insanların biraz olsun 
farkında olarak bir şeyi koklarlarsa 
daha iyi tanımlayacaklarını anlatıyo-

rum. Genelde tadım derslerine ikinci 
gelen kişi kendinden emin bir şekilde 
tanımlamaya başlıyor. Bazen de çok iyi 
koku alan kişiler çıkıyor ve onlarla ta-
dım yapmak çok zevkli oluyor.

Koku ile tatma arasında bir ilişki var 
mıdır? 

Elbette ki vardır. Bir yemeği yerken bur-
numuzu tıkarsak o yemeğin kokusu ve 
tadını alamayız. Damaktaki bir lezzet 
yutkunduğumuzda koku alma hücreleri-
ne iletilir ve tadılan şeyin kokuları his-
sedilmiş olur. Bu yüzden koklandığında 
alınamayan bazı aromalar tadıldığında 
daha net algılanabilmektedir.

Kokuları tanımlama ile ilgili bir eg-
zersiz var mıdır?

Koku gruplarından birkaçının olduğu 
koku setleri mevcut. Herbir koku üze-
rinde numara mevcuttur, setin içindeki 
kitapçıktan bu koku ile ilgili detaylı bil-
gi alabiliyorsunuz.

Koku egzersizi şöyle; rastgele seçtiği-
niz bir kokuyu tanımlıyor ve onu not 
alıyorsunuz. Bunu bütün kokular için 
yapıyorsunuz, son olarak numaralardan 
hangi koku olduğuna bakıp cevaplarını-
zı karşılaştırıyorsunuz. Yanlış cevapları 
tekrar koklayıp koku hafızanızı canlı 
tutmaya çalışıyorsunuz.

SABA AÇIKGÖZ
Göztepe, Kadıköy, İstanbul
info@gayadanismanlik.com
0533-582 8151
http://www.gayadanismanlik.com

 Vişne Çikolata Erik

 Baharat Okaliptüs Ardıç Frambuaz

Saba Açıkgöz
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Sigorta sektörünün önündeki en büyük engelin ülkemiz-
deki sigortalılık oranının yeterli düzeyde olmaması ola-
rak özetlemek mümkün. Sigorta bilincinin oluşmaması 
ne yazık ki pastanın büyümesi önünde engel. Sigorta 
bilincinin artması konusunda sigorta endüstrisine büyük 
görev düşüyor. Sigorta şirketleri, acenteler, brokerler, 
eksperler, asistans şirketleri ve hatta servisler sigorta 
kullanımının artması için öncelikle sigortalılarını doğru 
bilgilendirmeli, sonra da memnuniyeti sağlamak açısın-
dan var gücü ile çalışmalı. Sigortanın faydalarının an-
latılabilmesi için medyanın gücüne büyük ihtiyaç var. 
Gelişen teknolojik gelişmeler neticesinde iletişim de 
hız kazandı. Bu konuda şirketler de, acenteler de ya-
pılan hazırlıkların yanında medyada kendini bu yönde 
konumlandırıyor denilebilir. Bunun için en iyi örnek ola-
rak Sigorta Bird uygulaması gösterilebilir. Bu sayımızda 
sigorta sektörünün en etkin yayın kuruluşlarının başında 
gelen SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ı 
sayfalarımıza konuk ediyoruz. Hep o bize soracak değil 
ya, biraz da biz kendisine soralım dedik. Röportajımızı 
keyifle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.

‘Dijitalizasyona 4 yıl önce başladık’
SigortaMedya’yı tanıyabilir miyiz?
Neler yapıyorsunuz?
Sigorta sektörü bir kabuk değişimine hazırlanıyor. Ben 37 yıldır gazetecilik 
yapıyorum. Medyada bütün görevlerde bulundum ve son 12 yıldır sigorta 
sektörünü yakından takip ediyorum. Çok şanslıyım ki sektörün bu kabuk 
değişim senelerine denk geldim. SigortaMedya’yı kurduğumdan bu yana 
sektör medyasında da bir kabuk değişimine sebep olduğumuzu söyleyebili-
rim. Alışılagelmiş medya anlayışının dışına çıkarak biraz şaşkınlık yarattık. 
Şirketlerin bizleri anlaması biraz zaman aldı. Sonunda sektörün en etkin 
yayın kuruluşu olduk. Sigorta sektörünün önünde koştuk. En önemli ilklere 
imza attık. Tüketiciye yönelik ilk dergileri biz hazırladık, sigorta sektörüne 
özel ilk şikayet sitesini kurduk. Sektörün ilk televizyonunu yaptık ve inter-
netten canlı yayın yaptık. İlk günlük elektronik gazeteyi biz hazırladık ve 
1.500 sayıdır her gün 27 bin sektör ilgilisine ulaştırıyoruz. İlk dijital dergi 
versiyonunu yaptık; Turkcell Dergilik ve Dijimecmua dergi platformuna 
koyduk. Yani özetle sektör dijitalizasyonu bugünlerde konuşurken biz buna 
4 sene önce başlamışız. Twitter ve Facebook’ta en çok takip edilen sigor-
ta medyası olduğumuzun altını çizmem gerekir. Bunların yanı sıra Dünya 
Gazetesi’nde yaklaşık 10 yıldır, her hafta düzenli yazı yazıyorum. Sigorta 
sektörünün en fazla takip edilen iki gazetecisinden biri olmamın yanında 
her ay 1 milyon kişiye ulaşan bir medya kuruluşunun yayın yönetmeniyim.

Gelecek acentelerin omuzlarında yükselecek
Sigorta sektörünün bulunduğu konumu ve acenteler hakkındaki gö-
rüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Sektör son 10 yılda büyük değişim yaşadı. Bu süreçte büyük iniş çıkışlar 
yaşadı. Birçok şey yaşanarak öğrenildi. Bunları siz acenteler çok yakından 
takip ettiniz. Burada bunları tekrar etmek istemem. Mevzuat anlamındaki 
köklü değişiklikler sonunda sektör yoluna devam ediyor. Son yasal düzen-
lemeler sonrasında sektörün önünü daha iyi görebileceğini düşünüyorum. 
Acentelere gelince… Bence acenteler sektörün temel direği, olmazsa ol-
mazı. Belki bugün zor günler geçiriyor olabilir ama geleceğin acentelerin 
omuzlarında yükseleceğine inanıyorum. Tabii ki yeni teknolojik gelişmelere 
ayak uydurmak şartıyla. Tüm eski bilinenler unutarak yapılsın demiyorum. 
Ama konvansiyonel iş modellerine, yeni dijital gelişimleri entegre edebilen 
acentelerin başarıyı yakalayacağını düşünüyorum. ASİAD çok önemli bir sivil 

toplum kuruluşu, fakat son dönemde pıtırak gibi çoğalan 
acente derneklerinin mesleğinize bir şey kazandırdığına 
inanmıyorum. Hatta zaman zaman köstek olduğunu da 
söyleyebilirim. Bir de bu dernekler arasında yöneticileri-
nizin hırsları neticesinde oluşan kaos ortamına bir anlam 
veremiyorum. Bir insan sivil toplum kuruluşuna neden 
başkan olmak ister? Bu sorunun cevabı, ‘Mesleğine hizmet 
için’ olması gerekir, ama ne yazık ki öyle değil. Bu başkan 
heveslilerinin, bu mevkileri kullanarak kendi işlerini ge-
liştirdiği hatta bu mevkilerde hasar takipçiliği yaptıkları 
konusunda ciddi iddialar var. Acenteler artık bu kişileri 
aralarında barındırmamalı. Biraz da gençlerin önü açılma-
lı. Arkadan cıva gibi, menfaat sağlamaya çalışmayan bir 
yönetici nesli geliyor. Ama ne yazık ki benim sözümdür 
“Acentenin en büyük düşmanı, yine acentedir”. Çok örnek 
biliyorum, durumun özeti budur.

Sektördeki gelişmeler önce Sigorta Bird’de
Yeni bir uygulama hazırladınız: Sigorta Bird. Bu uy-
gulama ne işe yarayacak?
SigortaMedya ilkleri sever. Sigorta Bird bu konuda en geliş-
miş örnek; sektörde ilk ve tek. Sigorta Bird bir uygulama 
ve AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirile-
biliyor. İçinde yok yok… Bu konuda eşsiz tecrübesi olan, 
Türk-Alman ortaklı HotBird firmasının bir uygulaması. 

Sigorta sektöründe bu işi yapmak için partner olarak SigortaMedya’yı seç-
tiler. Sigorta Bird sigorta sektörü içindeki iletişimi sürdürmeyi amaçlıyor. 
Ama asıl hedef sigorta ihtiyacı olan kişiler ile sektörü buluşturmak. Şu ana 
kadar uygulamamızı 3 bin kişi indirdi. Hotbird’in ilk uygulaması bu değil, 
Türkiye’deki uygulamalarını indiren havuzlarında 1 milyon kişi bulunuyor, bu 
havuzu kullanarak da sigortalı ve sigortacının buluşma noktası olmaya ada-
yız. Sigorta Bird sadece bir iletişim aracısı olacak, yapılan işten komisyon 
alınması gibi bir şey söz konusu değil.

Sigorta Bird’ü şöyle tanımlayabilirim. Bir masa düşünün, bunun etrafın-
da şirketler oturacak. Bu masanın etrafında sigorta şirketleri, acenteler, 
brokerler oturduğu gibi sektöre hizmet eden partner sektör yetkilileri de 
oturabilecek. Biz bu teklifi sektör endüstrisindeki tüm oyunculara iletece-
ğiz. Buradaki amaç, öncelikle sigortalıların bilinçlendirilmesi. Tüketicinin 
sorularına cevap alabileceği, sorunlarını çözebileceği bir platform olacak. 
4.5G sonrasında her şey artık akıllı telefonumuza sığacak. Biz de Sigorta 
Bird ile cebe gireceğiz. Bu uygulamada anlık mesajlar iletilebilecek. Üye 
şirketler canlı yayınlar yapabilecek. Hem de elindeki cep telefonu ile üstelik 
hemen olay yerinden. İzleyenler canlı yayındaki kişilere sorularını anlık ola-
rak mesaj ile iletebilecek. Üye şirketlerin Facebook, Twitter hesaplarından 
yaptıkları paylaşımlar, uygulamada yer alacak. Çok kısa videolar aracılığı ile 
gerek sektörel gerekse sigorta tüketicisinin ilgisini çekecek konularda bilgi-
lendirilme yapılmasını hedefliyoruz. Uzman kişiler, sigortalıların sorularını 
canlı yayında cevaplayabilecek. Anketler düzenleyerek sektörün önünü gö-
rebilmesine aracılık edeceğiz. Bunların yanında anlık kampanyalar düzenle-
nebilecek. Bazı sigorta ürünlerinde anlık indirimler yapılabilecek. Örneğin; 
bir sigorta şirketi gün içerisinde ‘X şirketin en yakın acentesine gidip ilk kez 
kasko yaptıracaklara yüzde 25 indirim’ yapılabileceğini buradan duyurabi-
lecek. ‘Bugün bu şifre ile X sigorta şirketinin en yakın acentesine giderseniz 
sağlık sigortanızı şu kadar indirim ile alabileceksiniz’ denilerek kampanya 
düzenlenebilecek. Uygulamada sigorta ürünlerinin tanıtım videoları da yer 
alacak. Ve en önemlisi bu uygulama kendisini yenileme özelliği taşıyor. Gün-
cel gelişmelere, ihtiyaca göre bu tanımlamaları yapmayı planlıyoruz. Sizlere 
önerim, Sigorta Bird’ü hemen telefonunuza yüklemeniz, sektördeki geliş-
melerden ve sizlerle ilgili konulardan anlık olarak bilgilenmeniz…

Sigorta Bird
sigortalının rehberi,
sigortacının haber kaynağı
olacak...
SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar,
yeni uygulamaları Sigorta Bird’ün sigorta sektöründeki gelişmelerden 
önce haberdar olmak isteyenlerin ve sigortalının ‘cep rehberi’ olacağını söyledi.
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BİRAZ DA GÜLELİM...
(Prof. Atila ÖZER’in 1984 yılında ödül almış bir eseri)

Not: Bu karikatür eşi Almanca Öğretmeni sayın Vicdan Bulunmaz ÖZER’in özel izni ile yayınlanmıştır.

SANTÇININ KISA ÖZGEÇMİŞİ:

Prof. Atila Özer 1949 yılında Burdur’da doğdu. 1973 Yılında Eskişehir DMMA’dan mezun 

oldu. Çeşitli kurumlarda görev yaptı. 1985’te İletişim dalında Yüksek lisansyaptı. Gönül 

verdiği Eskişehir’de kuruluAnadolu üniversitesinde; 1995’de Doçent ve 2001 yılında Pro-

fesör oldu. İlk karikatürünü 1973 yılında yayınladı. 1984 yılında Türkiye’de ilk karikatür 

dersini verdi. Çok sayıda makale, bildiri ve karikatür yayınladı. 2011 yılında aramızdan 

ayrıldı. Akademisyen Sanatçımızın 16 adedi Uluslararası olmak üzere 58 ödülü vardır.  

(Detaylı bilgi için http://www.atilaozermuzeevi.com adresine bakabilirsiniz.)



26 ŞUBAT 2016
Acentelerin geleceğini ilgilendiren; 
Acentelik sözleşmeleri ve yönetmelik 
değişiklikleri; trafik sigortası fiyat artış 
gerekçeleri ve sonuçları ile garanti fonu 
konularının konuşulduğu; TC.Hazine Si-
gortacılık Genel Müdür Yardımcısı Sn. 
Şerif Çakırsoy; Türkiye Sigorta Birliği 
Genel Sekreteri Sn.Mehmet Akif Eroğ-
lu, Garanti Fonu Genel Müdürü Sn. Ab-
dülkadir Küçük ve Sigorta İcra Komitesi 
Başkanı Sn. Hüseyin Kasap panelimize 
katkı sağlamışlardır.

15 ARALIK 2015 
Bağlarbaşı Nakkaş Toplantı Salonu’n-
da Acentelerin vergisel ve sosyal 
güvenlik yönünden yükümlülükleri; 
işkur teşvikleri; Borçlar Kanunu ve 
işçi işveren ilişkileri ile Acentelik  yö-
netmelik değişiklikleriyle ilgili ger-
çekleştirdiğimiz panelimize Yeminli 
Mali Müşavir Hüseyin Kalender;İŞkur 
İşveren Temsilcileri Boran Akdeniz 
ve Bilal Kanbur; Avukat Hasan Sarı ve  
Avukat Serkan Çelik katkı sağlamıştır.

23 ARALIK 2015
YILBAŞI YEMEĞİ
ASİAD Ailesi olarak Polat Re-
naissance İstanbul’da 2016‘ya 
merhaba dedik.
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23 HAZİRAN 2015
"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel 
Şartları"nın (Trafik Sigortası) 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren 
yeni şartlarının ve uygulamalardaki değişikliklerin konuşulacağı 
bilgilendirme ve eğitim toplantısı organize ettik. Toplantımıza;
Kaan Toker (Elementer  Operasyonlar Direktörü),
Abdullah Akkurt  (Rücu, Hasar Dava Takip ve Araştırma Grup Başkanı),
Hakan Duzcu (Hasar Dava Takip Yöneticisi),
Necmettin Yılmaz (Hasar Grup Başkanı)
Menderes Nasır (Oto Hasar Müdürü)
Reha Demircan (Anlaşmalı Kurumlar Yöneticisi)
Ayşe Can Okyay (Oto Ürün & Aktüerya Grup Başkanı)
katkı sağlamışlardır.

Faaliyetlerimizden...

24 EKIM 2015
GENEL KURUL
Asiad Olağan Genel Kurul Toplantısı tamamlanmış 
olup 2015-2017 dönemi için Hüseyin Duru Başkan-
lığındaki yönetim kurulu göreve seçilmiştir.

26 AĞUSTOS 2015
ASİAD’ın  15. kuruluş yıl dönümü üyelerimizin göster-
diği yoğun ilgi ve Allianz Sigorta Yöneticilerinin de ka-
tılımıyla Ajia Hotel’de gerçekleştirildi.

17 KASIM 2015
Allianz Tower’da bir önceki dönem Ceo'muz Sn. Solmaz 
Altın, şimdiki Ceo'muz Sn. Aylin Somersan Coqui ve 
Genel Müdürümüz Sn. Arif Aytekin'in katılımıyla tra-
fik sigorta uygulama değişikliklerini görüştüğümüz bir 
toplantı gerçekleştirdik.
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17 KASIM 2015
ASİAD yeni Yönetim Kurulu ilk olarak Hazine Müs-
teşar Yardımcısı DR.AHMET GENÇ’le buluştu.

26 OCAK 2016
ASİAD olarak Allianz CEO’su Sn. Aylin Somersan-
Coqui, Genel Müdür Sn. Arif Aytekin ve CFO Sn. Ersin 
Pak ile öğlen yemeğinde bir araya gelerek gündemi 
değerlendirip fikir alışverişinde bulunduk.

Seçildiğimiz 24 Ekim 2015 tarihin-
den bu yana toplam 5 kez dernek 
merkezimizde komite toplantısı 
gerçekleştirdik. Allianz Yönetimine 
komitelerle ilgili yaptığımız çalış-
maları; taleplerimizi, sorunlarımızı 
dosyalar halinde sunduk. Tüm ça-
lışma dosyalarımızı ve Allianz’dan 
gelen cevapları web sitemize yük-
ledik. Süreçlerimizin iyileştirilmesi-
nin her zaman takipçisiyiz.

OCAK 2016
İNSTAGRAM hesabımız açıldı. instagram.com/asiadall

Tüm öneri, şikayet ve sorunları topladığımız Komitem 
Mailimiz aktif hale geldi.   komitem@acentem.org.tr

8 MART 2016
8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel kadın üyelerimiz-
le Dernek Merkezimizde Dr. Ayşegül Tözeren’in katılı-
mıyla sağlığımızı bozmadan sigortacılık nasıl yaparız 
sorusuna cevap bulduk.

Kasım 2015 itibari ile başlatmış olduğumuz aylık bül-
tenlerimiz ile derneğimizin çalışmaları hakkında siz-
leri bilgilendirmeye başladık ve bilgilendirmeye de-
vam edeceğiz. Bültenlerimize www.acentem.org.tr 
web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

NISAN 2016
Asiad Yönetim Kurulu ola-
rak, Trafik Sigortası Ga-
ranti Fonu Genel Müdürü 
Sayın Abdülkadir Küçük’ün 
ve Auto King’in katılımı ile 
Adana Bölge Acenteleriyle 
26 Nisan Salı günü, Adana 
Ticaret Odası’nda bir ara-
ya geldik.



Hakkımızda:

S.O.S RESTORASYON konut, işyeri ve endüstriyel işletmeler için hasar sonrası kapsamlı 

restorasyon, temizlik hizmetleri sunan kurumsal bir firmadır. 

S.O.S RESTORASYON en son teknolojik ekipman ve uygulamalar yardımı ile hasar 

konusunda uzman ekiplerinin katkılarıyla çözümler üreterek, ekonomik ve uygulanabilir 

çözümler ile hasarı giderip müşteri memnuniyetini sağlamayı hedef edinmiştir.

 

S.O.S RESTORASYON Hizmetleri :

- Endüstriyel Hasar Restorasyonu 

- Konut/ İşyeri Hasar Restorasyonu 

- Nem Alma-Kurutma Hizmetleri 

- Koku-Küf Islahı Hizmetleri

- Risk değerlendirme ve çözüm süreçleri

“Zamanı sizin için geri alıyoruz”

	 Bahçelievler Mahallesi, Adnan Kahveci

 Bulvarı Ünverdi İş Merkezi 73/37,

 Bahçelievler, İstanbul

	 +90 212 698 64 68

	 +90 212 698 64 69

 info@sosrestorasyon.com

 www.sosrestorasyon.com
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