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O Z E T 

Risk'in sözlük anlamı, za~ar etme, kaybetme ihimalidir. 
InsanoQlu tarihin başlangıcından beri, sürekli olarak çeşitli 
rizikolar·la i<ar·şıkar·şıya kalmıştır. Insanın canına, malına 

veya sorumlu oldugu üçüncü şahıslar-·a zaraf' ver-ebilecek rıeı-· 

tilrlU tehlike kar·şısında ônceden güvence saglayabilrnesi, bir· 
sistemin kurulmasını ger-ektirmiş. Bu sisteme sigorta adı ve
r i 1 m i şt i ı·. 

Sigortacılar·, teminat altına aldık.Laı~ı bazı agır· r·izi
kolal~ı telllikeli gbrmelet~i sebebiyle kendiler-ıni güvenceye 
alabilme ihtiyacını hissetrnişley· ve buna par·alel reasCu--ans 
sistemi ortaya çıkmıştır. 

Bir sigorta şirketinin port+byUnde yüksek bedelli rizi
koların bulunması halinde, sigartacının bunların tamarnını 

kendi Uzet~inde tutması olanaksız denilecek kadar güçtür. Bu 
sebeple, sigartacı kan;nlayabilecegi rizikoyu Uzerinde tutar 
ve geri kaldnını reasürans yoluyla başka şirketlere devrede
rek rizikonun dagılmasını saglar. 

Sigartacının kendi üzerinde rnuha+aza ettigi kısıma kon
servasyon veya saklama payı denilmektedir. 

Türk sigorta sektdrilnde reasürans ve konservasyon uygu
lamalarında karşılaşılan güçlükler, hatalı reasüvans anlaşma
ları, plasman zov·lukları, hukuki dL(zenlemeler, ekonomik du·
rL.wı, istatistiki bilgiler-ırl t.~ksikligı ve kali-fiye eleman ye
ter·sizlıgidir-·. 

Türk sigorta sektöründe reasürans ve konservasyon uygu
larnalarında karşılaşılan sorunlar-a çözüm önerilerı ise; vea
sü.rans anlaşmala1,·ınır1 sağlıklı biçimde yapılması~ yı..u---t içi ve 
yurt dışı sigorta piyasasının iyi degerlendirilmesi, yeni hu
kuki düzenlernelef··i getif-·ilmesi, ekonomik di..!.zenin iyi. deger
lendil'ilmesi~ kali-fiye elernan yetiştiı··ilrnesi ve diger· çözüm 
yollafrıdıi'". 



S U M M A R V 

Dictionary meaning o+ the risk to possibility to be loss. 
Human beings have been exposed to various r-isk since the 
+irst ages o+ history. a system called ineurance has been set 
up so that an undartaking to provide sa+eguar-d against loss, 
death and any danger is given. 

Insurance compantes have avoided taking high degree 
risks rather they pre+erred to trans+er- some risks to another 
i nsurer·. 

It is almost impossible that an insur-ance company reta
ins all signi+:lcant risk ın his por-t+olio. İn this case, in
surance company allocates risks by trans-Ferring some risks to 
a reinsurer company while keeping rest. 

This par-t retained by ineurance company is called ~~e-

tention. 

Problems arising in Turkish insurance is a insu++icient 
reinsurance agreements, di++iculties in placement, problem a
rising +rom legal r·egulations, E~conomic pr·oblems, lack o+ 
statical datas, lack o+ quali+ied empleyees. 

Solutions to problem in r-einsurance and retention prac
tice; reasonable reinsurance agrreements, good evaluation of 
local and foriegn ineurance market, new legal regulations, e
valuation o+ economic str-ucture and other solutions. 
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G ! R ! S 

1nsanoglu dogdugu andan itibaren dlUnceye kadar çesitli 
tehlikelerle karsı karşıyadır. Işletmeler de toplum ve ekono
mi hayatına girdikleri andan itibaren, bu hayattan çekilince
ye kadar degişik tehlikelerle karsı karşıya kalırlar. Yani, 
degişik riskierin tehdidi altındadırlar. 

Kisi ve kuruluslar çok çesitli olan bu riskler karsı
sında bazı tedbirler alırlar. Riski kontrol etmek, riskten 
korunmak ve devretmek gibi. 

Riskin devredilmesi, kışı veya kuruluşun Uzerindeki 
riski sigortacıya sigortalanmak sureti ile devretmesidir. Si
gorta sirketleri aynı riskin aynı derecede tehdidi altında o
lan kisi veya kuruluşlara teminat veren organizasyonlardır. 

Sigortacılıgın gelisimine paralel olarak gelisen reasU
rans, sigartacının kendini gUvence altına almak amacıyla baş
ka sigorta sirketleri veya reasUrans şirketleriyle aktettigi 
anlasmalardır. Yani reasUrans islemi, sigorta sdzlesmesi ya
parak rizikoyu Uzerine alan sigartacının bu rizikonun tamamı
nı veya bir kısmını trete anlaşması yaparak reasUrdre devir 
etmesi dir. 

Sigorta anlaşmalarında oldugu gibi reasUrans anlaşmala
rında da sigortacılıkta geçerli olan sigorta edilebilir men
+aat, azami iyi niyet, yakın sebep, hale+iyet ve tazminat gi
bi prensipler geçerlidir. 

Bir sigartacının port+öyUnde agır ve yUksek bedelli ri
zikoların bulunması durumunda, sigartacının bu rizikoların 
tamamını Uzerinde tutması olanaksız denilebilecek kadar gUç
tUr. Bu sebeple bu tUrlU bir sigortaya teminat veren sigorta 
şirketi rizikonun bir miktarını Uzerinde tutar ve geri kala
nını reasUrans yoluyla baska sirketlere devrederek rizikonun 
dagılmasını saglar. 

Sigartacının kendi Uzerinde tuttugu kısımada konservas
yon veya saklama payı denilmektedir. Konservasyonun tespiti 
çok önemli bir husustur. Konservasyonun çok yUksek tutulması 
halinde bUyUk bir hasarın meydana gelmesiyle sigartacının bU
yUk kayıplarla karsılaşması sözkonusudur. Konservasyonun çok 
dUsUk tutulması halinde ise sigorta sirketinin gereksiz prim 
devri yapması ve kar edebilecegi branslarda gereksiz yere 
hakkından vazgeçmesi sözkonusudur. 

Bu çalısma TUrkiye'de +aaliyet gosteren sigorta sirket
lerinin teminat altına aldıgı rizikolarda kendi sorumlulukla-
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rında konservasyonu ve baska sigorta ve reasürans sirketleri
n€:? devr·G::'dt':'C:t':'klE;~ı·-i, ı--·ıs!~:ı.ı::.Lı.ı·-e E:?d€0C:E~klı:::t-:i. mikt,::ıt .. J. n<:t~:;ıl bı:~lir·le···· 

yeceklerini, hangi reasUrans metotlarıyla devirleri yapabile
ceklerini incelemek ve reasüransın gelisimi için yapılması 
gerekenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Bes bUlümden olusan arastırmamızın ilk bölUmUnderiskin 
tanımlanması, riskin tUrleri ve kaynakları inc:elenmistir.Ay
rıc:a bu bölümde riskin kontrolü ve riskten korunma yolları 
belirlenmiştir. Riskin analizinin yapılması suretiyle birey
sel ve genel risk egrilerine ulasılmıstır. 

:i:kinc:i bölümdE::- t-ı=,ı::.L.i.ı···c:ın:.:;ın te:inımle:ınması, t<::ır·ihs;e:·l gF~li-··· 

simi, reasUransın +onksiyonları ve prensipleri incelenmiştir. 

Oı;:ünı::ü bölümdı~, r··i~~ikorıt.ın daqıtJ.le:ıbilmE::·s.::.:i. için r·e:·"·~s;i..i.--· 

rans metotları ineelenmis ve bu metotların uygularıması ile 
ilgili örnekler verilirken bu metotların avantaj ve dezavan
tajlarından bahsedilmistir. 

Dördüncü bölümde, sigorta sirketlerinin üzerlerinde 
tut.tuklaı···ı ı···i~:;kle!ı···, !~~;::ı.kJ.ama payları VE:-!ye:ı. ciiqe-!r· bit .. ciı;:~y:i.~:;lı=' 

konservasyonun tanımı ve reasürans içindeki yeri belirlenmiş
tir. Konservasyonun tespitinde hede+ ve amaçlar belirlerıir

k(~)r·ı n=~asüı·-ı::ırıs; mı:.d::otl.::ı.ı·-:ı. itib.::ıt-iyle kc:ırv::i€:-!t-vasycın tı::?ı::;piti ve:~ 

brarıslar yönünden konservasyon tespiti inc:elerımistir. 

Bı:::1-:;;;i ne: i t:ıö 1 ümde i s;E~ "T"Ut·· k si qc:wta sE:~kt ö t""ünc:lf.'~ n:ıasi .. iı·-e:ıns 
uyqulamalarına deyinilirken karsılasılan qUçlükler belirlen
mis ve karsılasılan güçlüklere çözüm önerilerinde bulunulmus
tuı·-. 



BuLür1 

RtSKIN TANIMI VE ANALlll 
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kilde gdrUlebiıen zarar etme, kaybetme ihtımali veva 
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mesinden tUremistir. 

u andan \tibaren blUnceye kadar 
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1um ve ekonomi nayatına gırdigi andan itibaren bu hayat-
tan tamamen çekilineeye kadar 
tıdi altında bulunurlar. lsletmelerin sadece mal varlıgı 

ınsanların ise mal varlıgı yanısıra can varlıqlaa çesit-

yerde risKten sdz etmek mUmkUndUr. Gelecek 

riskten bahsetmek gereKir. 

ihtimalierin çokl 

Hangi ihtimalın gerçekleseceginin tahmıni ne kadar 

riskin. gerçeklesen ile beklenen arasındaki +arK oldugu 
~=:~ ö ·-:ı···· 1 ~:-~· l'"; c:: Lı :L :ı. j_ f" N 

Sıgorta sektörUnde, sigortaya konu te0kil eden mal 
\/ t-::_:: \,/ ~·::-ı. 1< 1 ·:;:;. :ı. ··::/ ~:·:·i. c!-:·::~ ·~/ E:'t i'"ı (] 1 i"'ı :ı ·f I ı··· t: 1 i'"ı ~·::'t. l_:_:_ı :i. L:ı :i. ~;;:. J ı~J C:• ı·" t. -:·:~ 1 I ff'ı -~:~ 1 "-./ •:~::_ı \l -::·:ı. 
k :~. :~;;. ::. !'''.! :L ı .. ·ı k -~·:\ ;·" ·:;:;. 1 k[:':\!·" ·;;_:; I .. _l·:·::"t Cı J. d U. {;~J l.J. -~::.-;:.~::h 1 :i. k r:::ı J ~:-:.ı ı-·· ı--- :i. ~::>k C• 1 E:·~ r· -~·:ı. k t: €:'; ..... 

1 ... ( :ı. iP J .:::·•. : ·ı~·:·:~ Lı :l. \ ırı (~::· k ·t :::::: ö i ı--- ~~ 

Rısk, mevcut ~~ gele-
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: ... •.:. ı 
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Ba~~ı y<:\Zat .. lat· ve iktis;at:ç:ılat· t":i.$k kelime$). ile 
l::ıelit·sL~lik kelimesini es anlamd<:\ kullanm.::ıkt:adıt"J . .::ır-. Bu 
tar·~~ düsüncE!nin e-::sasında, bEd.it·sizliÇJin mE!Vc:ut: olmadıÇJı 
hallerde, piyasalar bir belirsizlik arz ederler veya pi
yasalar mükemmeldirler gibi bir görüs yatmaktadır. Piya
saların mükemmel veya se~+a~ olmaları halinde risk mev
cut olmaz. Bazı yazarıara ve iktisatçılara gcire ise risk 
kelimesi ile belirsizlik kelimesini es manada kullanmak 
hatalıdır. Zira, risk kantitati~ bir tahlile konu olmak
tadıt·. fHsk bit· ı:ılay netic:es;inde, ölçülebilit·liÇJi, ob··
jekt:i~ligi olan bir hususu i+ade eder. Halbuki belirsiz
lik kelimesi daha ziyade subjekt:i+, ölç:ülemeyen unsurla
r-ı i·fadeedeı·· (2) .. 

ll. RtSKtN TüRLER! 

Kis:i.leı·· vr.-'! i;;letmelet· r·isk t•~sıyıc::ısı dut·umunda-
dıt·lat·. l·a~:;ıdıklar·ı t·is;kle~t·in önemini, aÇJJ.t"lJ.gını ve 
c::iddiyet:i.ni kavt-<:\mıs olsunlaı··· veya olmas;ınlö.:ı.t .. hE?t .. ki~:;i 

VE~ya is;lt:d:mı=! ı··isk t.c:\SlYJ.c:ıs;ı dur·umundadJ.t·. Kir.,.:;i ve is;.·
letmelet .. i t€~hdit eden t·i~;klet·i iki kJ.sım.::\ ayıt·mak mü.m--· 
kündüt·. 

A. SOSYAL RtSKLER 

Sosyal riskler ekonomik sonucu olmayan risklerdir. 
Ekonomik sonuc:u olmayan yani para ile ölçülebilir sonucu 
olmayan tehlikeleri ilgililer kendileri t.asırlar. Bu tür 
ı··:i.sklet· sigor·ta aL::ınJ. dıs;J.rıdadıt·. (jt·ne~in, imsı::mlat·J.n 

manı:?v:i. vc:ıt·lı~.IJ.nı, s<:?t-ı-:"?·f, hö.:ı.ysiye·t, onut·unu t.ehd:i.t f.?den 
tf?hlikelet .. ekonomik sonLıc:u olmay<:tn ı··i~:;klet·diı··. Bu tip 
marır=vi vat-lJ.qı tı~?hdit. eden t·i~sklet· hukuk düzeni iç:ind€~ 

manevi tazminat kapsamı altında deqerlendirilir. 

Kisiler veya isietmeler manevi varlıÇJını tehdit e
den tehlikeler karsılıgında sigorta yaptıramazlar. Cünki 
manevi degerierin para ile ölçülebilir sonuçları yoktur. 

Manevi zararlardan sorumlu olan kisi için ise du
rum +arklıdır. Manevi zararlar sdz konusu oldugunda mah
kemenin vet·diqi tazminat: mikt.::\t·ı geç:et·liclit·. ScJt·umluluk 
kapsamı içinde zarardan sorumlu olan kisi sorumluluk 
riskini sigorta ettirel::ıilir. 

B. EKONOMtK SONUCU OLAN RISKLER 

S:igort••~.c:LlıÇjın temel il(.;:ıi kcınusu e!koncımik s;onuc:u 
olan tehlikeler ve bu tehlikelere güvence saglanmasıdır. 

(2) Ibrahim KANYILMAZ, Risk ve Menkul Kıymetler Yatırım 
Tahlilleri, Pro~bsörlük Tezi, Bursa, Ekim-1988, s.24 
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Riske karşı gerekli tedbirleri alabilmek için ön
cel i k 1 e r· i ::>k i t<::Hıı mak g€~n:k ı i d it·. f=<:i sk i g r·up ı ı::\ nd ı nnak, 
belli kavt·amlat· <::\l'l::tnda incf:.~lt"~mek, kar-şı yöntf:.:ml€i:'t" qe-·
listirmek açısından önemlidir. Risk degişik açılardan e
le alındıgında dört grupta incelenebilir. 

Sigortacılıgı ilgilendiren riskler, gerçekiesip 
gerçeklesmeyecegi veya ne zaman gerçekleşecegi belli ol
mayan risklerdir ve bu çeşit riskierin gerçekleşmesi ha
linde sadece zarar söz konusu olur. Sa+ Cpure) risk adı 
verilen bu risklerde ilgililerin kar elde etmesi söz ko
rlu su dE•g i 1 d i r· • 

Sigorta edilebilen riskierin gerçekiesme ihtimali 
arttıkça ve gerçekleerne halindeki zarar miktarı agırlas
tıkça ilgili kişi veya işletme bu riskierin bUyUk kısmı

nı Uzerinde taşımayı sakıncalı bulur. Gerçekleşmesi ha
linde en iyi iht.imalle, bit· degiı;.:;ikliç.~e neıden olm.:\yan 
ancak bUyUk olasılıkla kayıplara yol açan ve yaşadıgımız 
dUnyanın yapısında, yasamın kendisinde var olan riskler
dir. Crnegin deprem, sel ve benzeri dogal a+etlerdir. 

b) SpekUlati+ Riskler 

SpekUlati+ risklerle ilgili kişi veya işletme k~r 

ve zararla karşı karşıyadır. K~r saglamaya yönelik +aa
liyt~tleı·"de k.:\ybt~t.m~:k ihtimalidt"~ vaı·-dJ.t'·. K<Eit·--zar·ar· ihti··
mali -t=ad::lı oranda olabilir. (..'HJC:<::\k sonuçta ml.rt.l.:.üu:\ k~r 

veya zarar qerçeklesecektir. 

drnegin kumar oynayan kişi ya kazanacak yada kay
bedecektir. SpekUlati+ riskierin temelini, ekonomik ha
yatın temelini oluşturan ekonomik +aaliyetlerle ilgili 
veriler oluşturur. 

Kendini yaratan nedenler açısından da riskler di
namik ve statik olmak Uzere iki grupta dUşUnUlebilir. 

a) Dinamik Riskler 

'T'oplumdaki deqişikliklE?t"dE!n kayn.::\klanc:\n ekr.:Jnomik, 
sosyal, politik, teknolojik, çevresel risklerdir. SpekU
lati+ riskleri de bu grupta incelemek mUmkUndUr. 
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b) Statik Riskler 

Dinamik riskleri yaratan degişiklikler olmasada 
dUnyanın yapısında~ yaşamın içinde var olan risklerdir. 
Yani sa+ (purel risklerdir. 

Etki alanları açısından riskleri temel veya objek
t:i.-F t··isklet· ve ö~~el VE~ya subjekti+ t·iskler· olat-.::\k iki 
grupta inceleyebiliriz. 

a) Temel Veya Objekti+ Riskler 

Toplumun tamamını veya bUyUk bir bölUmUnU etkile
yen risklerdir. örnegin dogaJ. a+etler gibi. 

b) özel Veya Subjekti+ Riskler 

Kişi veya bir kuruluşa özel ve belirli ölçU kap
samında ilgililer tara+ından kontrol altında tutulabi
len t·iskle~t-dir·. 

4-· Y . .9..1 .~_çj:_t.h .. .L~EJ.:. !S.i::'!_)~tu.s..ı .f.t~l.Y..~;~L.t~L~ .. \J. .e .. Ç..t .• 2J: . .D..9.~.n .fS...i ... 1'Jf .. h.:.:. 
l.J~ .. L~ ... 

1. derecede riskler; Bir kişinin veya işletmenin 
temel mali yapısını degiştirmeyecek bUyUklUkteki risk
ı e nH t". 

2. derecede riskler; Kişinin veya işletmenin mali 
yapısında bozulmalar yaratıp borçlanmasına sebep olabi
lecek risklerdir. 

3. derecede riskler; Kişinin yok olmasına ve iş

letmenin i+lasına yol açabilecek risklerdir. 

III. RtSKLERtN KAYNAKLARI 

Ekonomik sonucu olan tehlikeler başlıca Uç grupta 
i ne:: el e nı::~ b i 1 it·. 

A. TABtATTAN GELEN RiSKLER 

Yer sarsıntısı, don, kuraklık, seylap, zararlı 

bitki ve hayvanlar, -Fırtına gibi tehlikeler tabiattan 
gelmektedir ve iktisadi açıdan bUyUk zararıara sebep o
lan tehlikelerdir. 

Tabiatın dört ana unsuru olan toprak, hava, ateş, 

sudan meydana gelen zararları karşılayan sigortalara e
lementer sigortalar denilir. DUnya sigortacılık litera-
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türünde oldugu gibi Türk Sigortacılıgında da bu terim 
kullanı 1 l. t ... 

Genel olarak toprak kayması, çökmesi, deprem, ya
nardag patlaması, seylap, yagmur, +ırtına, dolu, kar, 
çıg, yangın, yıldırımdan ileri gelen hasarlar elemen
ter hasar sayılır. 

Ayrıca tarım sigortaları da direkt olarak tabiat
tan ileri gelen hasarları kapsar. 

B. iNSANLARDAN GELEN RISKLER 

insanlar, kendilerinden kaynaklanan iradi tehlike
lere ve yine kendilerinden kaynaklanan ancak iradesi dı

şı tehlikelerle sık sık karşı karşıya kalırlar. Mesela 
yaya veya şö+ör olarak dikkatsizlik sonucu kazaya ugra
mak veya evde su muslugunu açık unutarak evin, eşyaların 

su basmasına ve zarar görmesine sebep olmak. 

Kendilerinin haricinde diger insanların sebep ol
dugu tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Harp, grev, 
lokavt, kötü niyetli hareketler, iç kargaşalar gibi. 

C. TEKNOLOJINiN iLERLEMESINDEN GELEN RISKLER 

Elektrik çarpması ve yangın yaratması, otomobil, 
uçak, gemi gibi ulaştırma araçlarının yarattıgı riskler 
ve atom enerjisini kullanmak amaçlı çalışmaların sebep 
oldugu geniş kapsamlı riskler teknigin ilerlemesi ile 
ortaya çıkan ve artan oranlı tehlikelerdir. 

Teknoloji ilerlemesiyle, yeni teknolojiye konu o
lan +aktörlerin yarattıgı riskierin etkisi giderek daha 
agır sonuçlar yaratabilecek büyüklUge ulaşmaktadır. 

IV. R!SK!N KONTROLü VE KORUNMA YOLLARI 

Riskin tanımlanması ve degerlendirilmesi, riskin 
kontrolUnde yönlendirici olacaktır. Riskin gerçekleşme 
ihtimali dUşükse ve yaratacagı zarar düşük oranlı ise 
r·i~;;kin üstl~?nilmE~si ter·cih edileC:€0ktir·. f·'nc::ak qer·ı:;::ek··

leşme ihtimali yüksek ve sonucu agır ise riskin etkile
rini azaltac:ak önlemler alınacak ya da riskin trans+eri 
yap ı lac:r.:\kt.: ır-. 

A. RiSKTEN BAKINMA VE KORUNMA 

En etkili korunma yöntemi riskten sakınma, kaçın
madır. Bu da riski yaratan +aaliyetten tamamen vazgeçil
mesi veya +aaliyetin yapıldıgı mekan veya yöntemin de
giştirilmesi şeklinde olur. 



Ancak riskten kaçınmanın mutlaka bir maliyeti vardır. 
Bunlar, parasal maliyetler oldugu gibi +ırsatların kul
lanılmaması, direkt veya endirekt maliyetler şeklinde o
labi ı it·. 

Riskin azaltılmasıcia bir korunma yöntemidir. Bu 
yöntem için "Has.::\t·· tjnleme" tet··imi d.::\l·ı.:ı y.:~yç)ın kull.c:'\nıJ.-

mc:d::t.::ldJ.t". :tki sekilde y.::q::ıılabilit·. K.::1yl:ıa yol açabilecek 
olayın gerçekleerne ihtimali azaltılır yada olay meydana 
geldikten sonra etkileri azaltılmaya çalışılır. Hasar 
önleme yönletne yöntemleri söyle sını+landırılabilir; (3) 

- Koruyucu yöntemler (kayba yel açabilecek nedenlerin 
ortadan kaldırılması). 

- bnleyici veya yarı önleyici tedbirler (riskle karşı 
karşıya olan kişi ve/veya malların korunma altına alın
ma:;ı). 

- En aza indirgemek (meydana gelen hasarın minimum dü
zeyde tutulmasını saglamak). 

- Kurtarma (mümkün oldugunca hasarlı malın elegerini yada 
yaralı kişinin melekelerini korumak). 

- Egitim (risk ve insan +aktörü hep bir arada oldugu i
çin planlama, üretim, satış sonrası +aaliyetlerin tama
mında sorumlu kişiler egitilmelidir). 

Uyulması zorunlu kurallar. 

B. tC SH)OF<:TA 

Rizikoyu taşıyari Kışinin aldıgı tedbirlere ragmen 
rizikonun gerçekleşmesi halinde zararla kareılaşma ihti
mali v.::ı.t·du·. tç: sigor·ta, dahili :.;iqc:n-ta, t·iziko ilE~ biz-
zat karşı karşıya kalan kişi veya kuruluşun tehlikenin 
qerçekleşme ihtimaline karşı bir miktar +on ayırması ve 
zararını bu +ondan karşılaması demektir. 

Türkiye de özellikle kamu kesiminde dahili siqorta 
uygulaması mevcuttur. lç siqorta ile, sigorta şirketine 
ödenecek primden tasarru+ amaçlanmaktadır. Ancak kişinin 
veya kuruluşun ayırdıgı +on ile gerçekleşebilecek hasar 
miktarı arasındaki açık genellikle çok büyüktür. Ayrıca 

l:ıu .:ımaçla. toplc:ln.::ı.n pö:lı··ada genellikle .:~ma.c::ın h<:;ı··icinde 

kullanılmakta ve ihtiyaç: anında nakit mevcut olmamakta
d l. ı···. 

< ::::; ) B et ü 1 Pı F<: I S D\( , 8..;i., .. g;11. .:Y..9. .. n .. t.~~~.m .. t .':!. .. §.'. J..D.5? .. f:~ .. srt;. ~iU . ..9..Pt: . .t,.5;ı .. L!:1 . .!:::}, .•. ~
Marmara üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Ens
titüsü, Istanbul, 1992, s. 27. 



C. RlSKlN DEVRl <StGORTA) 

Elde olmayan ve ne zaman gerçeklesecegi tahmin e
d:i.lf.:?meyen r·L-;:ikol.::H-c:\ kan,:;ı bit· güve~nce olan sigor·t.o:iyı~ 
kanun ve mukavele ile tesp:i.t E!dilen belit·li bit· ı··iskin 
aynı derecede tehdidi altında bulunan çok sayıda ve ben
zer ünitelerin~ tesadü+i olarak meydana gelen, para bi
r-imi ilf? ölçülmesi ve ist.at.i:.~tiki (:Jlat .. iak belit"lE!rHTı€~si 

mümkün hasarı birlikte karsılamak üzere bir araya geti
rilmesiyle olusan bir organizasyon olarak tanımlayabili
, ... ]. ~~ll 

Riski tasıyan kimse sigorta akti ile tehlikeyi si
gortacı yani bu isi meslek olarak yürüten kurulusa devir 
eder. Sigartacı prim karsılıgı riski devralan, riski sa
tan~ iktisadi güvence veren kisi veya kurulus durumunda
d ı t" • 

Sigartacının amacı, olusabilecek hasarı engellemek 
veya tedbir almak degildir. Mümkün oldugu kadar +azla 
aynı riske maruz kisi veya kurulusa sigorta akti yaparak 
mümkün ol duÇJu kadat· f:a~~ 1 a pt· im e 1 de f:"?tmek ve t" i sk get·-·· 
çeklestiginde sigorta sözleşmesindeki esaslara göre öde
me yapmaktır·. 

V. RtSKİN ANALİZİ 

Riskin gerçekiesme ihtimali, riskin gerçekiesme 
sıklıgı ile belirlenir. Hasar/zarar ihtimalleri ancak 
hasarın yıl içinde ne sıklıkta oldugu ve geçmis yılların 
deneyimleri ile tahmin edilebilir. 

Riskin şiddeti ise riske konu olan degeriere göre 
·f:,:":\d::lılık gi:istet·ir·. Yar-ıi!, Higcn-t,;:dan.::\n malın, var·lıgın 

degeri riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek 
ilave maHra+la, üretimden uzak kalındıgı süre zar+ındaki 
k&r kaybı, üçüncü şahıslara olan hasarıara göre belirle
n ir·. 

Ha~:;.::ıt-1 ~:ır· ı/ zat· ar· l at· ı l::ı :i. r- pir· ~-:ım it !;:;ek 1 i ndt7! düsünür·-·
sı:.~k, bu p:i.r·amitte n.::idit .. ol.::ırı büyük zat·at-l.::iı··· E!n üst di-· 
limde hasar/ zarar dagılım semasırıda daha az yer kapla
makt.::i. Sık olmayan c:idcli hö:\-s:;at·J..:":\t" ~,;;E?mi::ıcla or·ta dilimdr0 
yer almakta ve nadir olan büyük hasarlardan daha +azla 
yer kaplamaktadır. Sık gerçeklesen küçük hasarlar ise 
hasar/zarar dagılım semasırıda en alt dilimele yer almakta 
ve en +azla yeri kaplamaktadır. 
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Nadr Oları Biiyük Z!rarl!!ır 

Sık Olan l<.üçi.l. Haı.arlar 

ŞEKIL 1 

Hasar /Zaıar Dağılım Şeması 

Mesela endüstri bazında çok büyük bir ~abrika te
sisinde sigorta bedeli çok yüksek olmasına karsın hasa
rın gerçekiesme oranı ve hasar sıklıgı düsüktür. Hasar, 
büyük bir riskin gerçeklesmesi ile oldukça yüksek olabi
lir ancak sıklık oranı düsüktür. Bu guruba bir örnek o
larak nükleer santralıerin sigortalarını verebiliriz. 
Nükleer santralların sigortalarında riziko sıklıgı az a
ma hasar oranı çok büyüktür. 

Sık olmayan ciddi ~U:\t-.::ıxlat-, r.iah<.i küç:ük ölçekli 
~abrikalardaki hasarlar, otobüs, gemilerdeki rizikolarcia 
gerçeklesen hasarlardır. 

zaxat-laı·-, tt··a·fik siqt1t-t..::d.:u-ırıa 

konu olan hasarlardır. Cam kırılma hasarları gibi hasar 
s ı k l :ı. k ot- an 1 at-ı yük~sek, hasat- tı..ıt:ar·ı at-ı yüksek o 1 maya n 
anı::c.-tk ~5ıklık ot-.:::ı.nı +azla olduç1u için pit-aırd.t içindı:~ ve 
port+öyde önemli rakamlar olusturan zararlardır. 

~::ı J. k olusan küı:;:ük 

Bir gra~ik üzerinde hasar 1 zarar egrisi almak i
çin ihtimal (olay a.dE~di) ve siddE~t. (zarat- deçıet-i) pat-a-
mı:~·l: r·f::.i'l f?t- i rü ku 1 lan ı t- J. z. ( 4) 

( 4 ) Tü ı i rı YU Ft: D(.."~ K LJL. , f(j_. __ gü~. y_Q . .DS:~.:.\; __ Lm. . .t,... ·r • C • 1'•1 a t- m c:ı. r· ,-a O n :i. v ı:"'! t- -·

sitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Istan
bul, :l c;ıı:;ıı, ~:;. 42 .. 
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Şek :il 2. 
Hasar/Zarar Seması 

5ekil 2 de görülen Hasar/Zarar gra+igindeki veriler 
ı5ıgında hasar/risk egrisini a5aqıdaki Sekil 3"te görOl
dUgU gibi belirleyebiliriz. 

Riık 

ŞEKIL 3 

H aşar 1 Risk EiJisi 

Prirı 

ANHJOt\1 ot-ı;v~RslTEst 
,_..,;::'<KEZ KÜTÜP>!MC~' 
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İnsan -Faktör-ünün bulundugu her- tür-lü -Faaliyette 
bir-eyler-in karar-ları, inançları, engellenemeyen sonuç ü
zer-inde sebeptir-, etkendir-. Söyle ki, kişi ve kur-uluşla
r ı n i çi nde bul undu k 1 ar-ı şar-t 1 ar-a, r-i sk 1 er-e ve bunlar-ı n 
sanuçlarına alan duyar-lılıkları bir-eysel risk egrisinin 
aşagıdaki gibi aluşmasına sebep almaktadır-. 

Ri sk ten kaçı nan, üz er i nde ri sk tutmak i stemeye n 
kişi veya kuruluş risk oranı arttıkça sigortalanmaya da
ha -Fazla ihtiyaç duymahtadır-. Bu amaç içinde rizikasunu 
devredecegi sigorta şirketine daha -Fazla prim ödemeyi 
tercih ederek üzerinde r-isk taşımayıp çagunu sigar-ta 
şirketine devir edecektir-. 

Risk 

Risk.E~iıı:i 

0~~------~--------~----------~----~ Prim 
1.5 5 10 20 

ŞEKIL 4 

Aitktıın Kaçmn Biey Veya Kuruk.qun Risk E~ıici 

Cizimdende gör-üldügü gibi birey 10 bir-imlik r-iski 
için 1,5 pr-im ödemekte. Risk iki kat artarak 20 birim 
oldugunda bir-ey r-isk artışından daha -Fazla ar-anda pr-im 
ödemeye r-azı alacak ve 5 prim ödeyecektir-. Aynı şekilde 

riskin % 50 artışla 30 birime birey prim ödemesini iki 
kat ar-ttıracak ve 10 pr-im ödeyecektir-. Riskin 40 bir-ime 
ulaştıgı durumda ise birey riskin daha -Fazlasını sigar
tacıya devr-etme ihtiyacı duyacak ve pr-im ödemesini iki 
misli arttırarak 20' ye çıkartacaktır-. Riskten kaçınan 
bir-eyin veya kur-uluşun risk egr-isinin egimi gittikçe 
artan egimli alacaktır-. 

Günümüzde bile hala inançlar-ı bakımından, sigar-ta
yı -Faiz alarak görüp kesinlikle güvence satın almayı be
ni msemeyen k i şi ler- mevcut tur. Bunlar-ı n har- i c i nde i hma 1-
karlıktan, kadercilikten, egitimsiziikten sigartalanma 
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ihtiyacını hssedemeyen veya sigortacılık mUessesesine 
karsı olan bireyler vardır. 

Bu kisilerin veya kurulusların bUtçelerinden bel
kiele sigorta için ayrılmıs bir pay yoktur. Ancak her ki
si veya kurulusun çok cUzzide olsa bir miktar prim bele
mesi oldugunu farz edelim. 

Sigortalanma konusunda kayıtsız 

kurulusun risk eqrisi asaqıdaki sekilde 

Lj.(i 

.i i) 
1 

c:•lı::ı.n bi~·r.:y veyı::ı 

br~ 1 ir· :ı. r::? ne b :i. :i. :i. r·. 

·······---··-··--J··-···-··-----·-·-········---··-···-····---···-·--···--·-··-···-············--········ Fı···im 

o ··w 
·-·' 

Riske Kayıtsız Kisi Veya Kurulusun Risk Eqrisi 

Bu t· cı. ele\ ı··· :i. sk o ı·· an ı nf.:~ k .::•. cia ı·· at· tc:\ t" ~;cı. <i:t t· t ~:;ı n b it" ı::::•y 
kesinlikle gUvence satın almak istemernekte ve prim ora
nında bir artıe olmamaktadır. Bu sebeple riske kayıtsız 
birey veya kurulusun risk eqrisi riskten ve primelen 
bagımsız, yukarı dogru sert bir sekilde uzanan durumda 
cı ı cı. c ı::tkt. ı t·. 

Riski seven yani karsıkarsıva bulunciuqu riskin bir 
bcilUmUnU Uzerinde tasımayı tercih eden, riskin bUyUk bB
UmU için sigortalanma ihtiyacı duymayan birey veya kuru
lusun risk eqrisi eekil 6'te gbrUldUgU gibidir. 

Burada risk oranı katlamalı olarak artmasına rag
men riskler karsısında sigortalının sigortalarıma ihtiya
cı aynı oranda artmamakta, azalarak artmaktadır. 
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Risk E~risi 
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1.5 
ŞEKiL S 

Ridtl Seven Kişi Ve Kurı.AI;Iarrı Ri* E~i&i 

Şekil b. da gbrüldügil gibi birey 10 birimlik risk 
tasırken 1,5 prim ödemekte. Risk % 100 artışla 20 birime 
çıktıgında primini aynı oranda arttırmamakta. % 33' lük 
artışla primini 2' ye çıkartmakta. Riskin % 50 artışla 
::~;o b it· j.me ul a;;t ı ~Jl. dur-·Lımda i se f.H- i m i n ;~ ~,::5 '' 1 i k b it· .:u--·
tıel.::.ı. 2.:.:;• <:ı. yüks€"dtmektt.:-. ı:,:i!sk LH) bj.t·ime! ul.::\;;tıqınd.r.ı. 

ise prim ödemesi daha da azalarak artmaktadır. 

Yani. ki;;i veya kurulu;; riskin büyük kısmını üze
rinde tutmayı tercih edecektir. Riskin artış oranında 
sigortaya devredecegi risk miktarı ve ödeyecegi prim a
zalarak artacagı için riski seven, riskin büyük kısmını 
üzerinde tutmayı tercih eden birey veya kurulusun risk 
egrisi yukarıdaki gibi olacaktır. 

Kisi ve kurulusların zevk ve tercihlerini gbz ardı 
ettigirniz taktirde risk ve primin doqru orantılı oldugu 
qöt·ülmekte. f':isk i n dür;;ük C)l dLıgu dut·umJ.aı··da, bt·arıslat·d.::\ 

sigr.:ıı···ta pt·imide di..i;;üktüı··. tjr--rıf:?gir·ı konut ~5igcn·taJ..:u·J.nda 

t·i~;k yükı::;t.~k r.:>lm.r.ı.dıgı için pr-·inı oldL.ıkçö:ı dü~;;üktüı··. {~ncak 

hasarın sıklıkla gerçekJ.estigi ve orta cilçekli hasar ö
demelerinin söz konusu oldugu branslarda prim oranı daha 
yüksektir. drrıegirı bir kasko sigortasırıda sigorta konusu 
aracın sürekli risk altında olması ve gerçekJ.esebilecek 
hasar sayısınırı yılda bir,iki kere ile sınırlı olmaması 
primirı daha yüksek gerçekleşmesine sebep olmaktadır. 

SekiJ. 7"de görüldüqü gibi risk +aktörleri ve ola
sılıkları arttıkça sigorta primide yükselecektir. 
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Ridl. 

i 
Risk EQıiıi 

o'------------- Prin 

ŞEKIL 7 

F•::i~;k O noktasırıda bulunduç:junda siqot-ta pt-iminin 
olması zaten dUşUnUlemez. CUnk:i kişiler olması muhtemel 
r··:i.zikol.:~t··a kat-~~ı güvence s.•atın i:\ll.r·, sigc:.ıt-ta y;.:ı.pt.ır··ır··-

lar. Risk faktörünUn bulunmaması ihtimali ise yok dene
cek kadar dUşUktUr. CUnki kişinin en azından canı ve az
da olsa bir malı vardır. Dolayısıyla risk faktörüele mev
cuttur. Dogmamıs bir çocuı;ıa hayat sigortası yapılamaya

cak, s i goı·-ta yapt J. nna i ht i ya c ı clot;Jmayacakt ır··. Bı::ı!;..:; b ir· 
arsayada konut siqı::ırtası yapılamayacaktır.Bu durumlarda 
siqı::ırtaya kı::ınu ı::ılabilecek bir şey bulunmamaktadır ve arı

cak bu durumda risk O olacaktır. 

Bunun har·icind~? r-:izıı-::c•yu hc:t1:if::ı.etmt~k amacıylc:\ a-
lınmış t.edbit-ü~r- olabilir·. Böylelikl€·? t-izikonun ge;!ı···ç:ek--· 

leşme ihtimali azaltılmış olabilir. Ancak riskin tamamen 
ortadan kalkması mUmkUn degildir. Söyle ki, Bir t.icaret
hanı~nin hır·sızlık r·isk:ine kc:u-şı r.kn-umunu inc::eliyelim. 
teletmeye son derece geliemiş alarm tesisatı donatılmış 

olabilir ve is yerinde qece bekçisi bulunuyor olabilir. 
Bu önlemler caydırıc::ı ve risKı azaltıcı etki yapmakta
dır··. Ancak g€~ce b€~kç:isini etkisiz hale getj.t-er·ek ve .::ı-··· 

1 aı···m tes i sat ı n ı n aç: ı k 1 c:ı.r·ı nd.::ın ya ı·- ar-ı anc:ır- ak hJ. ı···~~ J. :;,: 1 ı e..ı ı n 
gerçekiesme riski hala vardır. Bu risk içinde s:iqorta
lanma ihtiyacı doç:jar. 

Bazı sigorta braneları, primi ne olursa olsun tek 
bir sigorta şirketi tarafından teminata alınamaz. Bu tip 
riskler genellikle ç:ok bUyUk sigorta bedeli ile ifade e
dilir. Nadiren gerçeklesen fakat gerçeklestigi anda öde
necek hasarın ç:ok yüksek oldugu ve katastrofik hasarlar 
yı::ıt··at.::-ıbilecek r-iskler·dir·. ıvıesela, atom t~ner-Jı rneı·-kezi, 

çalışmaları ve uzay araştırmaları merkezi gibi. 
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Bu tip t"iskle-?t" Poollet- ·l::.:u-.::d·;J.ndan siqot-talanıt-. 

Poollar, üyeleri tara+ından yaratılan sigorta ve reasü
ı· .. anr:; sid::et:le~r-idit-. Bedif·li bit· kat.egc:wide ~::.:ı.tast.t-o+ik 

bzelligi olan risklere kapasite yaratmak amacıyla olus
tuı·-u 1 Ut" ı c.~t-. 

Sigorta şirketleri arasında rekabet olmaması ve 
s i gor-t.:i bedeı li rı i n düsmer:; i r-i sk i n qar· ç:ek 1 esmeı i ht i ma 1 i rı i 
azaltmayacagı veya sigorta bedelinin yükselmesinin ris
k:in qer·ç:ekles;mı:~ ihtimalini at·ttır·maya.c:agı için sigc.H-tCiı 

+iyatı deqimmeyecektir. Sadece siqorta bedeli ile siqor
ta ·fiyatının ç:<:n-pHnı sc:ınuc:u nr-:t: pı·-imı:if: at .. tıs; vey.:ı . .:;ize.~-· 

lı şi ar- qer· çek 1 eşec:ekt ir·. E~lf.:w ::.i qor·ta konusu ü;~e~t- i nde 
riski yükseltecek degişiklikler yapılırsa sigorta +iyatı 
et.kilenec:ektir. Anc:ak bu şekilde prim yükselec:ektir. Se
kil 8 de poollerc:e sigortalanabilen risklerin eqrisi gb
t" ü 1 me k tE? d i t" • 

Risk Eğrisi 
~~----------~/ 

30 ı------:;( 

20 ı---'?1' 

10 
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1.5 3 4.5 6 

ŞEKil 8 

Poolerce Sigortal!!mabilen RisklelTı E~~ 

Prin 



R1SK' H'li DEVfU REASOfi:ANS } 

I. REASORANSIN TANIMI - GENEL PRENSIPLER! 
VE TARlHSEL GELISlMl 

A. ~EASURANSIN TANIMI 

ReasUransın en basit tanımı, mUkerrer sigorta veya 

gortanın +ayoaları ve gerekliligı 
ra·~ından kabul edilmektedir. Sigorta sırketlerı sigorta 

. . . 
:;::. :;. t_:_~_i CJ t·" t:. -::A ·::_:~ :L J· ...... 

ketlerinınde kendilerine temınat aramaları gerekmekte-
0ır. DUnyada +aali gösteren tUm sigorta sirket 
gere~ sermayeleri gerekse varlıkları sınırlıdır. 
sigorta sirketlerı kendı mali gUçlerinın cok üstlinde ve 
ç: c~ ı< :::~ .:":·::. \_... ::. u Et p c;, :l :i. ı:;:: i~-:-: ·c. E:\ r .. ı :.~: :1. 1 n t~~~ d e.ı (' ;;~-:= k '!:.: \-:::·E ı :i. r·ı ~==·tt \/ ~~~-~ r· fn E:· k t E-:· d :i. ı· .. 1 f:·.· ı-·· ı: 

::;_:~; :i. q C) i'"- ·ı::.-:·:·:'. -~.:~ .L t .. l< f-::-:= ·ı::. :t E-:;~--· :i. C1 :i. r"ı kG:· r"; ci :L ı rı ~-:t 1 :i. \.i E:'t i". ~i. :ı. k J. E:··:~-- :L r·ı :ı. n \.:ı.::::. t:. i..\ rı ö ·~:-: 

layan bir organizasyon olarak reasUrans, sigorta is-
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ketının X oranşında ~00 milyon sigorta bedelli Dir rizi-
;:·;;,·f" ·i" ·i (i'; 
..•. '" "'-·-.:;,ı'"' 
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-~:; r:.:~ (' -~:;. r--ı·:::~. ':-/ t::) \ u :i. 1 ;_:::-: ;··· ;::-:-:: -::·;~·:::;.U. ı··· •:::, ı··· ~:.-::: c:J ~---:-:· \/ t". ~:~·.: t. tn E-:-:· ! :: t: ~:~--:: cı :i. f·--

-~- .;. .i. -~-.' ı< :i. 

akdı sigartacı ile reasUrbr arasında yapılan bir ~~-
·ı::. :i. ı·· x.:·; L~ ~..·:·:·;, i< :;. ·;·:. t:. C·: ~---c:~{·::~:::::. L.!. i"" D i"' ;; ff': c::···-./ c: Lt t: -:::·ı. i 'i .i. -:·::·ı.·::.:;. iYI~·;:·'·['"'; J. r-·ı ~:_;~-::·:·'·ı---'!::. ::_ ~::ı. f·" 1 !"! L~t 
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baglı kalmak kaydıyla sigortacıya karşı sorumludur. Si
gortalı herhangi bir konuda reasilrdre bas vurmak hakkına 
9-2•. h i ı:ı de:_:.ç_ı i ı cl i t- • 

Zaman zaman reasilransla karıştırılan bir kavram o
larak koasilrans ve çi+te sigorta sigortacılıkta çok kul
lanılan kavramlardır. KoasUrans veya müşterek sigorta 
bir rizikonun iki veya daha +azla sigorta sirketi tara
+ından mUştereken sigortalanmasıclır. Sorumluluk, prim ve 
hasar önceelen belirlenmis oranlarda paylasılmaktadır. 

Reasilrans ile kcasilrans arasındaki en önemli +ark, 
reasilransta tara+ların her ikisininde sigartacı olması
dır. Yani reasUrör ile sigartacı arasında herhangi bir 
hukuki iliski yoktur. Oysa koasilransta birden çok sigor
ta sirketi sigortalıya hisseleri oranında sorumludur. 
KoasUransa katılan sirketlerden biri Jeran <lider) ola
rak seçilir. Jeran sirket diger koasUrdrler adına prim 
toplama ve diger sirketleri bilgilendirmeye yetkilidir. 
Fakc.~t bu yetki ~.;;:igcıt-talı ile koasüt-ör· c:ıt-asınd,;,\ki y.::\sı::ı.l 

ilişkiyi etkilemez. ReasUrans anlasmasında sigortalı ile 
reasürdr arasında hiç bir hukuki baglantı yoktur. 

Reasüransın +aydaları su sekilde sıralanabilir, 

Reasilransın sigorta sirketine sagladıgı +aydaların ba
sında daha büyük rizikolar kabul edebilme kapasitesini 
arttırması gelir. Sigorta şirketi hasar ihtimali norma
lin üzerinde olan bir rizikoyu reasürans konusu yapabi
lir. Böylece o rizikodaki yUkünü reasürbr ile payiasarak 
~:ız~1 1 tab i 1 :i. ı···. 

- Sigorta şirketi reasürörle yapacagı anlaşma ile belir
li bir sigorta dalında kabul ettigi işlerin belli miktar 
veya oranda otomatik olarak devrini saglar ve böylece 
kabul kapasitesini arttırmış olur. Sigorta şirketi nor
mal rizikolarda kendi mali imkanlarının müsaade ettigin
den daha +azlasını kabul edebilir. Otomatik reasüransa 
devrettiginden sonra kalan miktar yine kendi sorumlulu
gunda kalacaktır. 

- Kümül (birikim) +azlasını reasürbre intikal ettirebil
mesi sebebiyle reasürans, sigorta sirketlerinin bölgeler 
itibarıyla kabul hacmini arttırır. 

- Reasüransın seelan sirkete saglayacagı diger bir +ayda 
ise, hasar oranında nispeten bir istirar saglayabilmesi
dir. Sedanın temin edecegi katastro+ik bir reasürans an
laşmasıyla, karsılasabilecegi agır hasarların olumsuz 
etkilerini muhteli+ senelere ciagıtması ve böylece şirke
tin hasar oranlarını dengeele tutabilmesi mümkün olur. Bu 
yöntemle sigorta şirketleri hasar oranlarını sabit tuta
bilmeseler bile anormal sapmaları önlemis olurlar. 
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-Sigorta sirketi verdiqi trete reasUransına karsılık 
aldıgı reciprocity sayesinde~ port+öyUndeki rizikoların 
adedini arttırır. Bu da herhangi bir rizikoda meydana 
gelebilecek hasarın, şirketin genel hasar oranındaki et
kisinin asgaride kalmasına imkan verir. 

- Bir sigartacının karlı bir port+öy saglayabilmesi, ka
bul ettigi isierde gerek nitelik gerekse miktar itibarı 

ile esneklik saglayabilmesine baglıdır. Aynı nitelik ve 
k~:tlitt:~dı::~ki i·:;;lE·t·in mikt.::\r· Vt"? limit :Lt:i.bı:tr·ı ilı::~ dö:ihc:\ €~s-··· 

nek hale getirilmesi sigartacının en önemli hede+idir. 

- Reasüransın sigortacıya saglayacagı +aydalardan biride 
mali destek yaratmasıdır. dzellikle yeni ve geliernekte 
olan bir sirket reasürbrün mali destegine muhtaçtır. Yıl 

içinde üretim masra+larını ve hasarlarını ödemek zorunda 
kalmıs olan sirkete mecburi olarak ayıracagı cari rizi
kolar ihtiyatı oluşturması agır bir yUk getirmektedir. 
Bundan kısmen kurtulmanın tek yolu ise, bölüsmeli reasU
rans anlaşmalarından birine bas vurmaktır. Reasürdre ak
tarılan hasar payını alarak ve reasürans komisyonu sag
layarak sigorta sirketi mali açıdan kayda deger destek 
SS 6\ ~.~ l c!lffı l. S D J. L!t" • 

- ReasUransın +aydalarından bahsederken sedanın reasü
rbrden teknik açıdan oldugu kadar egitim konusunda sag
ladıgı +aydaları göz ardı etmemek gerekir. Reasürör se
dana teknik açıdan yardım ettigi gibi sedanın kadroları
nın staj görmelerini saglar, sigorta konuları ve tari+e
leri hakkında bilgi verir, sedanın ihtiyacı olan yeni 
bir sigorta konusunda dbkUman temin eder, +iyatlandırma 

konusunda yardımcı olur. Gerektiginde sedan sirkete tek
nisyenler göndererek çesitli konularda yardım saglar. 

- Son olarak, reasUransın +arklı bir is tUrüne veya böl
geye girebilmek için en kolay ve masra+sız bir yol oldu
gunu belirtmek gerekir. 

B. REASORANSIN GENEL PRENSiPLERi 

ReasUrans akitlerinin konusu da sigorta oldugu i
çin sigortacılıkla ilgili genel prensipler reasüranstada 
uygulanmaktadır. Genel prensipler su sekilde sıralanabi
lir.Sigortalanabilir men+aat, azami iyi niyet, yakın se
bep, tazminat, hale+iyet. 

:1. -· .~L.i:..::J..9.t:: .. 1: .. €JI.€tD.f:\.i;f.J.J ... .t.t::. .t.!.S'.D .. f . .s\ . .f:\.1:. 

Bir sigorta aktinde sigortalanan sey mutlaka para 
ile ölçülebilir olmalıdır. Peliçedeki rizikonun gerçek
lesmesi halinde sigorta sirketi sigorta ettirene bdemede 
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bulunacaktır. Yani sigorta eirketi maddi bir zarara uq
rayacaktır. Parayla ölçillebilen bir men+aat ve zarar söz 
konusudut·. 

t:lt" neq i n, yang J. n 1"' i;,~ i kosu iç i n ::d. got·t:al ı ::ı.J. rı,;:ı. temi --· 
rıat vermis olan sigorta şirketi bu rizikonun gerçeklee
mesi durumunda uqradıqı zararın bir kısmını veya tamamı
nı, sorumluluqu devretmis oldugu oranda reasilrörden is
tı~:me h.::\kkırıa s.~ah:i.pt:i.t ... {-:)ncak siç,ıot"tacJ.nın s.:;igoı·"ti::ı.lı ilt:? 
arasındaki baska bir akitten dolayı riziko örneqin, kaza 
ile ilgili bir riziko gerçeklestiqinde sigortacı bu du
t"Umd~:;;. u.~~t·ayacc:ı.ç;ıı Ze\t"at"ın ti..:.t~~mini için yc.<.ngJ.n sigc:ıt"i:ası 

konusunda yapılmış olan akite dayanarak reasilransdan za
rarın t:azminini isteyemez (5). 

Sigortalı ile sıqortacının uyulması gereken en ö
nemli prensip iyiniyettir. Bu sedarı ile reasilrbr arasın 
da da geçerlidir. Sigorta şirketi, poliçeyi kesmeden ön
ce riziko ile ilgili her tilrlU bilgiyi almak isteyecek
tir, sigortalıda satın alacaqı ~oliçesi ile ilgili bilgi 
.:::ı.lmak i::;t.eyt::~c€;~ktit·.Bu sı=!beple het· iki tat"a·f peliçe ke-... 
silmeden önce başlayacak hesap ödemesine kadar birbirine 
azami iyi niyet göstermeli ve yardımcı olmalıdır. 

ı:•:ı='i:':i.!5U.t· <=tn·:; an 1 a~:;ma 1 <=•.t" ı nd<.:•. de.<. ·:;;ed e\ n ş; it" ket gE~)t· çek
l~?~;;mE·s:i. imkan de\hilinde bulunan bit· ı··i:<::i.ko ilf2 ilgj.li 
tUm bilgiyi reasilrör şirkete verecek ve böylece ondan 
saqlıklı bir teminat almanın yollarını açacaktır. sedarı 

sirket ile her durum için kader birliqi sözkonusu olan 
reasilrör sirketin riziko ile ilgili her tUrlU bilgiyi e
dinmek istemeside dogaldır. Ancak her iki durumunda aza
mi iyi niyet gbsterdigi durumlarda saglıklı reasilrans 
anlaşmalarının oluşturulması milmkiln olacaktır. Reasilrbre 
riziko ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmedlgi durumda, 
hasar meydana gelmesi durumunda reasilrör de hasarın taz
mininde iyi niyetli olmayarak ödemeyi gerç:eklestirebile
cektir. bu. durum her iki tara+ın birbirine duyduqu. güve
nin sarsılmasına sebep olacaktır (6). 

Sigorta sirketleri zararı tazmin ederken, zararın 

yakın sebebinin sigortalı bir riziko olmasını arar. Ha
sardaki yakın sebep hasarın olusınasına ancak etkisi olan 

( ~':.i ) H • W B F•: D IAJ N , f.': .. t .. E'J.t. :T..!::!J~ .. QL.Y ... ,... I n s~ t i t. u t: e o+ ~~~c: t: u c.:ı t" :i. E~:; ~3 or.:: i .... 
ı::"ty~, Lor .. ıdcın~, :J.CJI<:..,, ~;. "ll. 

< 6) "V'. t:::E·m<=\ ı çuı .. ·i{~C I , .. ;~..f:).f.;..€~.m .. .t J .. Y. ... L N ... tY .. si .. t f.:.'..t:: .. ~~~n .. ~~ .. tJ;ı .. ;L.' .. ' .... ,... ı=<:Er::ıbU-
RdR, Milli ReasUrans T.A.S. Yayını, Ocak, 1994, s.ll 



olaydır. Sigorta şirketi ancak 
c:l:i.qi r·i:;:~iko ol<::ı.n bit·· ~5igor·ta 

hasarı delernekle yUkUmlUdUr. 

yakın sebebi teminat ver
poliçe!::;ir·ıdE'n dc:ıı;ıacak bit· 

Sigorta sirketi rizikosunun tamamını veya bir kıs
mını reasUrdre devretmis oldugu için, sigc:ırtacının taz
minat yUkUmlUlUgUne sebep olan olay, reasUrbrUde ilgi
lendirir. ReasUrbrUn hissesi oranında hasarı tazmin ede
bilmesi için reasUrans aktinc:leki yazılı durumlara baglı 
bir rizikonun gerçekleşmesi gereklidir. Aksi taktirde 
hasar ödemelerini paylasmak zorunda degildir. 

Sigc.ır·t.:~ ~;;it·kr~ti poliç:t:~de yazıl:L ol~:ı.n ı··i~::ikonun 

gerçekleşmesi durumunda yazılı olan limite kadar tazmi
nat ödemekle yUkUmlUdUr. ReasUrans anlasması yapmış olan 
~sigor·tcı. s:-it·keti !Ju r·i:<:j.kc.ı için <:ınl.:ısm<:llc:ı.t·ır·ıdcı.ki y.::ı:.:~ılJ. 

meblag kadar ve anlaşma sartlarında reasUrörden talep 
etme hakkına sahiptir. Ancak sigorta şirketi peliçedeki 
yazılı riziko harici sigortalısına jest yapması durumun
da rasUrdrden herhangi bir talepte !Julunamaz. 

~5 --- .t:J9 ... Lıf:~:.f.LY .. ?.t 

Sigorta akti ile sigorta sirketi teminata alınmıs 
bir rizikonun gerçekleşmesi halinde zararın tazmini ile 
yUkUmlUc:IUr. Sigorta sirketi hasarı ödedikten sonra si
gortalının yerine geçerek rUcu hakkını veya benzer men
+aatler saqlayabilecegi hakları kullanır. Buna sigorta 
sirketinin hale+iyet hakkı denir. 

ReasUrbrde, reasUrans aktinden dolayı hasarın ta
mamını veya bir kısmını ödemekle sorumlu oldugu için si
gorta sirkatinden ilgili maddi men+aatleri isteme hakkı
nc:1 sahiptir·. 

ReasUrans uygulaması ile ilgili olarak, tara+lar 
arasında çıkabilecek ve karşılıklı gdrUsme ile çözUmle
nemeyecek anlaşmazlıkların giderilmesi için trete hUkUm
lerine tahkim hUkmU konulur. 

Buna q ö r·€;), ar ıl as;man ı n uyqu 1 anma~; ı f.:-1 r· 21s ı nda do(lc:1··· 
bilecek problemlerde öncelikle tara+lar1n karşıl1klı qd
t"Ct~";m€~=>i yoluna gidilE~c:ektir··. Uzla~Jm.:~ ~:;c.'tglanamc.'tdıç_~:ı. tak···· 
tirde ilgili sigorta veya reasUrans sirketlerinin +aal 
veya emekli mUdUr, mUdUr yardımcıları arasında seçilecek 
iki Uyeden olusan hakem heyetine qörev verilir. Seçilmiş 
olan iki hakem, UçUncU bir hakem seçerler. Bu UçUnc:U ha
kem ancak diger iki hakemin anlasamadıg1 durumlarda dev
reye girer. Bu durumda karar çoqunjuqun oyu ile belirle
nir·. 



C. REASORANSIN TARiHSEL GEL1S1M1 

ReasUransın tarihide sigortacılıgın tarihi kadar 
eskidir. Kaynaklara göre ilk reasUrans anlaşması 1370 
tarihini tasıyan bir reasUrans anlasmasıdır. Genova-Bru
ges arasındaki bir nakliyat se+erini sigorta eden sigor
t.<:\c ı k€:!nd i s i rı i b :i. r· ba;.:.,kc-ı ~:;i qor·t;:ıc: ı ya s :i. qot·· t<:ı.l i:!\ tm ı st ır·. 
18. ve 19. yy. larda reasUrans giderek yogunlasmıs ancak 
bUtUn reasUrans aniasmaları tek tip rizikoları siqorta
layan anlaşmalar olmuştur. Daha sonra siqortac:ılıgın ge
lişmesine paralel olarak reasUrans anlaşmalarıda gelis
mis ve trete çeşitleri dedigirniz sekiller ortaya çıkmıs
t ı ı·-. 

Sigorta sirketlerinin reasUrans anlaşması karsılı
gı verdikleri primler kendi primlerinim yani siqortalı
dan aldıkları primierin çok altında kaldıgı için aradaki 
bu prim +arkları bir takım suistimaliere sebep olmuştur. 
byleki lngiltetede sigortacılıgırı en gelistigi dönemler 
olan 1746 ile 1864 yılları arasında nakliyat reasUransı 
yasaklanmıstı. Bu ingiltereele Lloyds'un dahada güçlen
mesine neden olmustur. 17. yüzyılda Londra'da bir kahve
hanede biraraya gelen gemici ve tUc:c:arlarırı kurdugu bu 
organizasyon sadece koasUrdr olarak çalışırken, giderek 
reasUrans ile ilgili önemli bir piyasaya sahip olmuş
tur· (7). 

Cok ortaklı borsa sirkaleri olarak kuruları ilk si
qorta sirkatıerinden hemen sonra, Avrupa ana kıtasında 
yangın sigortasında bir reasUrans talebi dogmustur. O 
zamana kadar reasUrans yanlızca deniz aşırı kargo risk
leri ile sınırlı kalmıştı. Yangın brarısı reasUransının 

baslamasında iki sebebi su sekilde belirleyebiliriz. Bi
rincisi, borsa gibi hareket eden yerel kuruluslar olma
dıgından bu riskierin koasUransı nakliyat sigortac:ılıgın 
da daha zordur. CUnki nakliyat riskleri dogrudan ana li
manlarda bJlUsUlmekteydi. İkincisi, sigortalanarı meblag
larda sUrekli artıs nedeni ile riskierin bir kaç sirket 
arasında paylasılması son 
b.::ı·~:.k;;:ı nokteı. i~"'·!:'"~, ci:i.naınik 

ketler arasındaki rekabet 

derece önem kazanıyordu. Bir 
b:i.ı··· 5(~?k:LlijE! ge.·l:i.·~:;€~:n y•::.•ni ~::.ir"-

nedeni ile bu şirketler, bUyük 
riskierin koasUransı yoluyla, rakiplerinin kendi isieri 
ile ilgili daha +azla bilgi sahibi olmalarını istememie
lE!r"di (t:J). 

( 7 1 C et i r·, n L ı:.:ı i\1 ·y r:2ı ,, F:.~..ff:~:.~.(;!..r .. ~=!.f!.!!~. .l>J .. q .. t..l: .. :;iu::...J, ... ~... ı···i <::ı t· t. ,, :ı. c; ''i J. , ~5 • l ::::: • 
( 8 ) C h ı·· i -::.:. t c::ı p h F' F E 1: F F: E:: F<: , J..n.t...t::.9..~t~:~ .. ç;J, ... t9D .!;;g. f5.)~::.Lı::r~~ .. \::! .. t::.§:! .. D..ç:;_~···'··· 

KJlnishe RUckversiherungs and Destek ReasUrans T.A.S 
Y.::t':lJ.nı,, 1:;;t.arıbuJ., 19~7'2, ·::;.:~:::~:;. 



Avrupa endüstrisinin geliemesiyle, reasUrans te
minatına olan talep 19. yy basında, cineelikle gUçlU mali 
kaynakları olan ve özellikle +arklı bdlgelerde veya dıe 
Ulkelerde bOroları olan sigortacılar tara+ından kareıla
nıyordu. Ielemlerin basitleetirilmesi amacıyla, tek tek 
ihtiyari reasUrans teminatlarının yerini port+dyleri bU
tUnUyle yada kısmen teminat altına alan yeni tip reasU-
rans treteleri aldı sUresiz reasUrans ). Bu tip en es-
ki trete 1821 yılında yapılmıetır. 

Pır·ıc.::ık kı.s~•a i:::ıit" ='"·Üt"€~ '::;cını·-a!, ~::.L\ı·-f.~kli t.ı=:·mi.n<3.t: O:•.lmak 
için diger sigcırtacılarla yapılan tretelerin giderek ar
tan reasürans talebini kareılamaya yetmeyeceqi görüldü. 
Böylelikle, yalnızca reasUrans Uzerinde çalıean bagım
sız bir eirket 1846 yılında Köln'de kuruldu~ Köln ReasU
rans Şirketi (9). Sonraki yıllarda, baska bagımsız uzman 
reasUrans eirketleride kuruldu. 

19. yy süresince, trete ve ihtiyari reasUrans me
todl aı·-ı b i ı·-.::ı.ı·-e:ı.cla ·~:ıötüt"Ü 1 mü~~· \tE.~ ::?0. yy· ii:i qe 1 i nd:i. q i !'"ı dt:~ 

sosycı ekonomik geliemelere paralel olarak hasarı temel 
alan anlaemaların ortaya çıkmasıyla, reasUrans metodları 
iyice çeeitlenmietir. Hasar +azlası reasürans metodu, ö
zellikle 1906 San Fransisco depreminden sonra katastro
+ik hasariara kareı kullanılan en yaygın ydntemlerden 
bit-i cdmu·:;::.tL.tt-. 

I. Dünya Savaeının baelanqıcına kadar reasürans 
::::; :i. r· k *?.t 1 f? t" :i. ö ;~(;;~ll i k 1 e Pı 1 ma n ~:;:i. ı· .. k (:;~t 1 €~' t- i n i m dü ny <!:t p :i. ·y' ct·::;;;~-
sındaki yeri çok önemliydi. II. Dünya Savası ile dıe ti
caret iliekilerinin daralması ve genel savae havası si
qorta sektdrünü de olumsuz etkilemiştir. Siqorta ve rea
sürans piyasası bir duraklama içine qirmietir. Savaetan 
sonra yasaklamalar sebebiyle uluslararası anıemalar ve 
retrosesyonların yapılamaması, komünist ülkelerin devlet 
sigorta kururlreları oluşturarak resürans ihtiyacını mi
nimuma indirmeleri, tUrlU Ulkelerde reasürans tekelinin 
kurulması ve bu tekellerle çalısmanın zorunlu olması gi
bi durumlar ortaya çıkmıetır. Yinede eirketler arasında
ki karsılıklı is iliskileri artmıe ve resürörlere yeni 
bir hizmet anlayıeı yerleemietir. 

Günümüzde, çalısan branelarda, ihtiyari trete ve 
hasar +azlası reasUrans yöntemleri çok çeeitli taleplere 
karşılık verecek duruma gelmis bulunmaktadır. Büyük ve 
iyi reasürörler, siqorta eirketlerinin yapamadıklarını 
vaoarak uzmanlasmıe kadro ile hizmet sunmaktadır. Reasü
rbrler, özel rizikoların inceleme ve deqerlendirmelerin-

(9) PFE1FFER, s. 23. 



de, hasar önleyici önlemler alınmasında, hasar ile ııgı
li uyusmazlıklarda sigorta matematigi ili ilgili hizmet
lerde, sedanın personel egitiminde sedan sirkete yardım-
ı::: :ı. c:ı J. m ,;:ı ~=: t~ i:":i. d ı ı··· • 

II. REASORANSIN FONKS!YONLARI VE öNEMl 

Sigortacı kendini neden sigortalar sorusuna veri
lecek cevap, bize reailransın +onksiyonları hakkında bil
qi verir. Reasilransın temel iki +onksiyonundan ilki, si
gorta sirketlerinin yaptıkları sigorta isiemlerinden do
layı ugrayabilecekleri zararları azaltmaktır. ikincisi 
ıse, sigorta sirketlerinin akdettikleri sigorta isiemle
rinden meydana gelen sorumlulukları bir baska sigortacı
ya kısmen veya tamamen devretmektir (10). 

Bu iki temel +onksiyonun dısında reasilrans isiem
leri baslıca su isiemleri yerine getirir. <11>. 

- Reasilrans isiemi ile sigorta sirketi, kendi ma
li olanaklarının yetersizligi nedeniyle kabul edemediCi 
~::;:i. CJ or· ta i ~:.ı E~ m 1 ı?.'! t .. i rJ('? r- 21 hat. J. :t k 1 <::ı. t: E'! in i r .. ı<::\ t V€7! t .. E· b i 1 E· c: t:• k t. i ı· ... 
Bu da sigortacının port+byilniln gerıislemesirıe yol ac:abi-
1 ı':! C:: EZ• i:: t. it.. VE• t .. E:•<::ı.:::;Ü ı··· <i:\ n~;; 1 bu t::Dnks~ i \/Onl...t ~;;i ÇJDI'. tae:: :L YEt E! k b it .. 
kapasite yaratacaktır. Bbylece siqortac::ı hasar olasılıgı 
yilksek olan bir rizikoyu, reasilrans konusu yapabilecek 
ve o rizikodaki yilkilmlillUgUnU azaltabilec::ektir. 

- Sigorta sirketinin ödemek zorunda kalac:agı ri
koların beklenmedik bir sekilde sayıc::a veya tutarca art
ması ile birkaç tutarı yilksek cılan hasarın meydana qel
mesi halinde, reasilrans, sigortacının sorumluluklarının 

bir kısmını veya tamamını devralarak hasarların bu tUr 
ani dalgalanmalarının veya çok yüksek miktarlara ulasan 
ödemelerinin sigortac::ı üzerindeki men+i etkilerini azal
tac::aktır.Sigcırta sirketi, sigortalısına karsı sigortalı
sına karsı sorumluluklarını y~rine getirebilmek için re
asilrans yolu ile hasarın belli bir reasilrbr veya reasU
rbrlerden talep edecek ve bdemedede zorlanmayacaktır. 

- Reasilransın bir diger +orıksiyorıuda, teminat al
tına alınarı rizikonun daha genis bir c::oqra+i alana yayı-

( :i. O ) ~::: I L..l\1 F<: C) i::ı (;::• ı··· t ,, f(E.f:·.J .. n.~~:kLt.:: .. sU:J\:; .. f=.!. ..t.ı::ı. f::.!::: .. fi:\..f:::.:.t.: .. ;1.J;: .. ır.":.!.t :~; ı··· ci E d :i. t i c::ı r .. ı :ı 
L..c:ınc:lon, 1991, ·::;.:i.. 

( :1. :1. ) ı:~i ... Iıf"-.1'{ (:·ı,, ~;:; .. :i. i ..... L?. 
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larak hasar ödemelerininde çoqu zaman ulusal sınırların 
dışına çıkmasına yardımcı olmasıdır. dzellikle, deprem, 
sel, seylap gibi katastro+ik sonuçlar verebilecek +ela
ketlerin ulusal ekonomi Uzerindeki etkilerini ha+i+lete
b:i. J. :i. r·. 

ReasUrans isiemi s:i.gortacıya maJ.i yöndende des-
ı:.: ı;-:, i< ~~"i {;;ı ı;J 1 i:). ın<::\ k t. ~:s. dı ı··· ll ı::~: t:= (:·:).-:::.Ct ı·· ~:::\ n·:::~ \/C:) 1 u. :!. 1 (::~ E .. CJ ;··· Lt tn 1 t .t 1 u. k 1 -i:';\ ~ .. ı r·ı 
belli bir kısmını devreden ve port+ByUnU bUyUk hasarıara 
karşı koruma altına alan sigartacı özvarlıqında artısa 

gitmeden kabul edeb:i.leceqi sigorta akitlerin sayısını 
arttırabilir, verecegi teminatın miktarını yükseltebi-
ı i ı···" 

bıgortacının reasUrans yolu ile reasUrBre devret
tigi primlere karşılık komisyon ve idari masra+ları al
ması, hasar anında hissesi oranında hasara iştirak etme
side sigortacıya mali kaynak yaratmaktadır. 

ReasUransın teknik ve mali konuların yanı sıra uz
man kadroları sayesinde sigortacıya bilgi aktarımı, si
gortacının kadrolarınını egitiminde ve kaza tespitinde 
yardımcı olması, sigortacılık ve reasUrans tekniklerinin 
uygulanmasına olanak saglaması gibi çesitli +onksiyonla
rındanda bahsedilebilir. 

Genel olarak reasUransın sigorta sektörU için öne
mini Uç başlık altında toplayabiliriz. 

Sirketlerin çalısma kapasitesini arttırır; Rea
sUransın en dnemli özelligi kapasite yaratmasıdır. Her 
sigorta bransında, meblagların yUksek olması veya degi
şik karekterleri nedeniyle, tek bir şirketin yUklenemi
yecegi rizikolar vardır. Sigorta piyasalarında, bu rizi
kcılc:tı··· böll.i!;;mE-~ t:.(:·:!mE•li :i.J.P biı···ci·;;~n -fa:.::l<:; ~;i(;;_!C:•ı···t:c:-t ·~::.:i.r·kF2t:i. 

tara+ından teminata alınır. 

Her bir sigorta sirketi kendi yapısına göre riskin 
bir kısmını sigortalar, sorumluluk, prim ve hasarlar bu 
cırana göre dagılır. Bu uygulama koreasUrans veya mUşte
rek sigorta cılarak adlandırılır. Bir takım sigorta piya
salarında ise bir tek sigorta sirketi rizikonun tamamını 
kendi sigortalar, Uzerinde tutabilecegi miktarı belirle
dikten sonra kalan kısmı diger sigorta ve reasUrans sir
ketlerine tekrar sigortalar (12). 

( 12) Bi:::~l\lr:::·r (.4!\iDEf': b!' Şpf.Il.'i'.:'. f).~~.PJ~:.~:; .. :t .. ~:;. .!;If. f.:.!t:~ ... :U::ı .. :~~ 1,J.!::: .. f:~.f).(;: .. *:fc f.' .. t: .. ~::~·f .. :.L:.t:.:.::~ . 
. ':~DS) .L .. !.::;•.i!:t.S:;.l) ..... U.ft.·.ı... Pı u st i n b u 1 J. et :i. n !' :1. c,,-:;· :1. , s . :ı. 00 
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brneqin, A Sigorta 5irketi sigorta bedeli 500 Mil
yaı··· cı lan b i ı··· ·fai::ıt .. :i. k.::ıy :ı. y,::ını:.:ı ı n t .. iz i koO::.un"·'· k;::ı.ı···~:; :ı. s:i. ç:.ıc:ır·tı::\ 
ettirmiş olsun. Bu +abrikan:ı.n tamamen yanmış c:ılduqunu 
dUşUnelim. A Sigorta 5irketi toplam hasar olan 500 Mil
yar TL yı sigc:ırtal:ı.s:ı.na ödemek zorunda kalacaktır. Ancak 
bu sigorta şirketi bir reasUrans anlaşması yaparak rizi
konun bir b51UmUnU reasUrör bir şirkete devir etmiş ise 
sadece Uzerinde tutmuş olduqu oran nispetinde ödeme ya
pacak, geri kalan miktarıda reasUrör sirket 5deyecektir. 
Bir reasUrans anlaşması ile sigorta şirketinin, riziko
nun % 10 unu Uzerinde tuttugu % 90 ını reasUröre devret
mis c:ıldugunu dUeUnUrsek. 500 Milyar sigc:ırta hasarının 

% 10 oranında 50 Milyar TL yi sigorta şirketi ödeyecek 
kalan % 90 lık oranı yani 450 Milyarı ise reasUrör sir
k E~ t:. fı d E:ı '/E~ c:: ı::·:·! k t:. :i. J·" u 

A Sigorta 5irketi bu rizikoyu bir reasUrör ile 
paylaşmasaydı belkide sadece bu şirketi sigortalar baska 
bir rizikoyu sigortalayacak mali gUcU kalmazdı. Oysa 
reasUrans yoluyla rizikonun bir kısmını resUröre devir 
ederek kendine yeni sigorta isieri almaya mali kaynak 
yaratmış olmakta. Yani bir sigorta sirket:ı. reasUrans ko
ruması alarak hem kendini güvenceye alır hemde baska is
ler yapacak kapasite yaratır. 

- Sirket politikalarını istikrarlı kılar (k~r- za
rar neticelerinde istikrar saglar); Sigorta sirketinin 
k~r- zarar neticeleri zaman zaman +arklılık gösterebilir 
KUmUl hasarların artması veya bir kaç bUyUk riskin ger
çekiesrnesi veya katastro+ik hasarlar nedeniyle sirket 
zarar edebilir. Tam tersi olup o yıl içinde bu tUr hasar 
oranlarının dUşUk olması nedeniyle sirketin baearı gra
+igi c:ıldukça yUksek olabilir. Dolayısıyla sirket ekonc:ı

mik dalgalanmalar yaear. 

:~3 :i. cı o ı··· t -::ı ·=;;;i ı··· k t=~t: i c; 1 ;,:ı!:; ı ma k~==· :i. mı ... ıın h<::ı :;;aı··· o ı··· a r .. ı 1 <::\ r· :ı. n ı 
saptayıp, reasUrans yolu ile riski dagıtarak bu netice
leri dengeler. ReasUrans koruması, sirketin yıllık k~r
zarar iliskileri sebebiyle karsılaeacag:ı. dalgalanmaları 

en aza indirir. ReasUrör k~rlı zamanlarda k~ra, zararlı 
devrelerde zarara katılarak zaman içinde sagl:ı.klı bir 
k~r- zarar dengesinin olusınasına katkıda bulunur. 

..... t.:: ı r ı<:?!.! t. ı rı ııı,::ı. 3. :ı. q i.:tc: U. r·ıi..i <::ı ı··· tt :ı. ı··· :ı. ı··· :; U i. q c:ı ı··· t <::ı ·F i:":\ E:\ 1 :i. y ~=~···-
tinin bulundugu her Ulkede, sigortalı eanısıarı korumak 
amacıyla sigorta sirketleri.ni denetleyen kurumlar var
dır. Sigorta sirketlerini denetlEyen kurumlar şirketlE
rin ti..im +aali.yetleriyle yakından ilgilidirler. Genelde 



sirketin mali gilcil, ödeme gilcil solvency oranı ıle blçil-
JÜ.f" (:ı.::::;) n 

Solvency oranı su sekilde hesaplanır. 

SERMAYE + SERBEST RESERVLER 
)( :1.00 

Her illkenin kanuniarına ve ekonomik durumlarına 
gbre belirlemis oldukları minimum solvency oranları var
d ı ı···. 

,~ı f;liı···keti; 

Sermaye + Serbest Rezervler - 30.000.000.000.- TL. 
Toplam Net Senelik Prim 
Hiç reasilransı yok. 

- 200.000.000.000.- TL. 

Dı·- 2~.nı -··· )( :ı. (i() 

Sermaye + Serbest Rezervler - 30.000.000.000.- TL. 
Toplam Net Senelik Prim - 200.000.000.000.- TL. 
Reasilrans Alımlarında Reasil-
rbre Verdigi Prim - 150.000.000.000.- TL. 

::::;() :::::o 
Dı···c:~r .. ı:ı. ····· )( J. (J() -··· X :1.00 

B Sirketi reasilrans korumas:ı. yaparak ödeme gilcilnil %300 
artt:ı.rmıs oluyor. 

< :!. ::::: ) D I c:: 1< Cl i\l U U !\i b • ıvı ,, .'.' .. a.ı;; .. J .. Y: .. :t.ı:::ıq_ :.t..i::! .. ı~~- L.i~\P ... ~ .. :t.!':!-.), L:.t:.qJ;ı .. J.g:..rn: . .' .. 
Reactions, Issue, September, 1982. s.5. 



III. REASORANS METODLARI 

A. IHTIYARI ( FACULTATIVE ) REASORANS METODU 

Sigorta şirketi ile reasUrbr arasıncaKı reasurans 
metodları aşaqıdaki semadaki gibi gruplandırılabilir. 

F<: f:::• a ~:;; U ı··· ,:\ n~::; 

r·-······--·-·······-·····-··········-·-···········-···············-······-···--·--· .. ··-··-·· .. ···-·--·--·· .. ··-J ............................. -........................................................ -............................................... , 
ı ı 
i i 

.!, .. ı···ı +· ·ı· ·v ;"' ~- ·ı· i.· ,·:: ;::li.' .... ı ... '< .·ı. ·i.·.·. ;:.<. ·<,·_· .·ı.· vE.'>. ·.ı ı·vı •::.> , .... 1,"' 1 • , .... ,; '~··· "" ... c:· ; ·ı ,.. . . :::, l"l , .. ! •. . ..... · .. ;\. .. .... ... ~ .ı ........ ~··ı..... ... ı .\. .. ~::ı. ... >\., .• ....... ~ 

ReasUrans Otomatik ReasUrans 
Trete Reasüransı, 

1 r ............. _ .. _ ..................................... ı ......................................... --.... - ... ·-·-···ı 

. ' 
' ' L_, ;.:, ., • • , ... • .. , ·ı • ·ı:·:; '·i ·ı· • • ,... j · "'l r" ; ... , 

1 ........ 1. U:;:>ı'llE· .. ı .•L .. U;~HI\~ .. :::> .1. ,,, 

( Pı· .. c:ıpoı·- t. J. o n;;;, 1) ( 1\ic:ın F' t .. cıpov·t :i ...... 
cır·ı . .-:ı. J. ) 
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BblUşmeli Bölüşmesiz 
( F' ı· .. c:.ıpc:ıt .. tion.::\ 1) <Non F't·c:ı-

pnt .. t :i. cını::'ll 

, .................................................. -............. r .................... -............ _.1._ ............... -ı 
1 ' • 

ı r ..................... _._, .......................... , 

1 ı 1 
Ket-Par Pnc:ıller Eksedan 

1 ı 
E ::·( c E;":• ~;:; ·~.:. dt o,:, 

Ihti-zorun,c:ıpen-cc:ıver cı .. f: ·f L .. c:>·:::; ·:::. L.. c:ı -s:;.·::~ 

Ihtiyari reasürans metodu bilinen en eski reasU
rans metodudur. GUnUmUzdede halen uygulanmasına raqmen 
trete reasUransının gelismesiyle eski bnemini kaybetmek
tedir. En belirgin özelliqi ihtiyari yolla plasmanı ya
pılacak her bir rizikonun reasUrör tara+ından tek başına 
ele alınarak incelenmesidir. 

Ihtiyari kelimesi seçimlik anlmında kullanılmakta
dır. Yani, sedan gerekli gbrdUqU isler üzerinden diledi
qi reasUrbre diledigi miktarda reasUrans tekli+inde bu
lunabilir. Sedan bu isi dilediqi reasilrbre tekli+ etmek
te serbest oldugu gibi, reasürbrde bu işi kabul edip et
memekte serbesttir. Yani, reasüransın verilmeside, kabul 
edilmeside tara+lar için ihtiyaridir. 

Ihtiyari reasUrans isi tekli+ eden reasUrbrUn, bu 
isi kabul edip etmemesi tamamen kendisine kaldıgı için 
reasUrbr, kararını vermesinde etkili olacak tUm bilgile
ri sedandan istemeye yetkilidir. ReasUrbriln karar verme
sindeki en önemli unsur, sedan sirketin bu iste ne kadar 
rizikoyu Uzerinde tuttuqudur. Sedanın tekli+ ettigi işte 
önemli bblUmU kendi üzerinde tutması o işin qilvenilir 



oldugunun veya bu $irketin tekli+ edilen ı$ı güvenilir 
gbrdUgUnUn göstergesidir. Bu durum reasUrbrUn tekli+ e
dilen ihtiyari i$i kabul etmesini kolayla$tıracaktır. 

ReasUrbr, cu rizikoların özellikleri ve gerekli 
bilgileri aldıktan sonra i$i kabul edip etmeme kararını 
verecek, isi kabul ettikten sonra da tUm sonuçların so
rumlulugu sadece kendisine ait olacaktır. 

ReasUrbrUn isi kabul etmesi ve sedanın hazırlaya
caoı bir döküman Uzerine imza atması ile reasUrans i$le
mi geçerlilik kazanacaktır. Bu dökümana sigorta litera
tür·ünd•::.· '' öültız;:•rı '' .::ıclı \/f~)r·ilir· .. 

!htiyari Reasürans; 

lrete kapasitesinin yetersiz kalclıgı yüksek si
gorta bedelli rizikoların teminat altına alınmasında 

- Teminat altına alınması dUsünUlen rizikonun tre
te reasüransı kapsamı dısında kalması halinde 

- Sedanın tehlikeli rizikoları treteye devir etmek 
:i. <;:.tı?.mı=.-d :i. g :i. cluı···uıtıl <::ı. ı··· d.::ı. 

- Rizikonun sedanın otomatik reasürans tretelerini 
asmaması durumunda (14) 

- Sirketler arasında karsılıklı i$ alı$ veri$ (re-
c: :i. p r·oc:: i ty) ol ani::ı.q :ı. ·:::.,z: •. q 1 ı:~mc:ı.k aınac ı :i. 1 ~:;! u.yqu 1 ;:;r··ımii~kt<.::ıci:ı.ı···" 

:ı. -·· f.~!.i:,iJ:..ı::i..~~· . .m .. ~~ .. 1J.. ..:t. .. t:!:.t:, ... j.: .. Y..§:! .. t:.J.. r~:.§"~.f.~· . .EH,i_ı::: .. sı,.ı::i.:=:2. 

Sigorta sirketi ile reasürör tek rizikodaki sorum
lulugu önceden belirlenmis oranda bölUsUrler. Reasürörün 
riziko ile ilgili özellikleri, teminat altına alınan ri-
~·:ikolö:\ı···:ı., pı··iın 

\/E~ r·· i ;,: :i. k o ci.:::ı. k i 
v.s gibi konularda gerekli bilqiyi alması 
~:.-or· um :l 1...1 1 uqu kai:::su 1 ''"•tm•:::!s:i. lJE~ı···Gk i ı···. Bu. <.:•.r·ı····· 

lasma sedanın hazırladıgı 

~::; 1 :i. p :: i \J ~? \/ .::t 1::; i..t 1 t. &:~ n :i. ) i ;n ~~: a c:\ t in -::it -=~· :ı. i 1 ı::·~ t_:;.ı E·~ ı·" ç E·:~ k :ı. &::~ J:.:; :i. ı··· ,, .ı::5 u. 
slipte her türlü bilqi mevcuttur. 

( :i. 1.;. 1 C iii•. i···; :i. t i\l D iv! E:: F ,, .h ... :LrLQ.L .. t.f!=\.U.J ... U f:ir# .. !::t(;~! . .:!:.. f.'.t:: .. E:~..ı::ı::=iLJ.· .. P .. A.f1 .. t:: ... t .Y.ı:~). f::g:,~.~=~::;:~tL.::: 
x: .. §~ .. !.~ı..~~~· ... ·.ı... :t ::. t Et n Lı U. J :t :1. ~:? ·:.? '/ :ı ::::. ıı :ı. .:) ::~: ıı 
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BdLUSMELl IHT1YAR1 REASORANS URNEGI 

lhtiyari ReasUrans Slipi 

~::liı:,:.ıoı···tc:ı. ·rj.p i 
b :i. (_~.ıcıı···tii!tC: }. 
~3l.ç_:_io::::<ı···t<:•.l ı 

i::ı :i. q o ı··· t '"'· Eı f.:~ cl i!:~ 1 J. 

F: :i.:? i k Cı \(ı:~, ... i 

i] ı··· :i. j :i. n<::\ :i. f~ :i. \/;:,ı. t 

r::: Cı i'i"ı :i. ~:~. ')/ Cı l'"t 

Sigcırtacının Kon
servasyon Hissesi 

Yangın ve Ek Teminatlar 
A Sigorta Sirketi 
r:{ L .. t c:l" ~;Jt :i. n 

Bina Makina ve Emtea 1.500.000.000. 
t:::~i r· l<c-:\ y b ı :~;;()():ı ()()()ll ı:)(:ı() ıl 

Toplam Sigorta Bedeli1.BOO.OOO.OOO. 
Bakırköy - ıstanbul 

1.12.1994 ten itibaren 12 ay 
% 0.25 Bina, makina, emtea için 
% 0.15 Kdr Kaybı için 

% 25 (Orijinal BrUt Fiyattan) 

Trteye Devreden Oran:% 20 
Ihtiyari Reasilrdr 

Yu.k,::\!·":t cia 
b("'' ci'"·' 1 :i. i 1 (7:! p , ... :i. ın 

orijinal +iyat c:iediQimiz oran sigorta 
arasındaki ilişkiyi gösterir. Sigortalı-

nın ödeyeceqi prim sigorta bedeli ile orijinal +iyat:ı.n 

çarpılması ile bulunur. Sic0rta s:ı.rketi sözkonusu rızi
kodaki hissesi oranında reasUrör sirkete prim devri ya
pi:':tı· ... 

drnegimizde, sigortalının öc:ieyeceqi prim 
(1.500.000.000.- X% 0.25 + 300.000.000.- X% 0.15-
3.750.000.- + 450.000.-) 4.200.000.- TL dır. Sigorta 
şirketi bu primin % 70' ini Ihtiyari Yangın Reasilrans 
An:i.asması geregi reasUröre devredec:ektir. 

ReasUrör, bu riziko ile ilgili olarak sedana, si
gorta sirketine bir komisyon bc:ier. Komisyonun oranı rı

zikonun cinsine, teminat ve bulunan Ulkeye göre degişir. 
Reasilröre yapılan ödeme komisyon alındıktan sonra kalan 
kısımdan oluşur. ReasUrbre ödenecek primin % 25' i dUşil
Ierek sonuçta 2.205.000.- TL ödenir. 

Genel uygulamada sigorta şirketi, teminat verilen 
risk ile ilgili bilgileri aylık veya ilc aylık dönemlerde 
gönderir. Karşılıklı muhasebede komisyonlar ve hasarlar 
aylık veya Uc aylık hesaplara aktarılır. Ancak bilyUk ha
sarlarda sigartacı hasarı öder ödemez derhal reasilrbrden 
hasarının tazminini isteyebilir. 



..... ··~· ·: .,._ 
•,,,ı.ı. 

B61U~mesız ihtiyari reasUrans son zamanlarda ortaya 
çıkmı$ ve uygulanmaya ba$lanmı$ bir anla$ma tUrUdUr. 
ReasUrbr belli bir risk için belli bir +iyat kareılıgın
da belli bir miktarı a$an hasarları ödemeyi kabul eder. 

Rizikonun reasUrans plasmanına birden +azla sigor-
t·. C:i. VE~Y a r· C0<::ı~:;ü ı··· <::ı r·ı~s c,:, :i. ı·- k et i kat ı 1 C:i b i 1 :i. ı···. !···i!:;) ı··· ş:. i r·· k E0t k E:· n ö :i. 
+iyatını belirler ve belli miktarı asan hasara teminat 
verir. Bu durumda reasUrans slibi a$agıdaki gibi olur. 

a- Orijinal Fiyat= Toplam Sigorta Bedelinin %0.08'i 
b- Reasürans Anla$masında Ostlenilecek Miktar = 

5.000.000.000.- TL excess 2.000.000.000.- TL 
(2.000.000.000.- yı a$an hasarlar 
kadar teminat altında olacaktır.) 

c- Net ReasUrans Primi = 170.000.- TL 

5.000.000.000.-TL 

B ö ı U.·::;; fi! ı::.~~;:; :i. :,~: :i. ht.: i y <::ı r· :i. ı· .. E: a. !:>Li. ı··· <::ı. n .,"J <::ı n :ı. .;,:ı-::;; m'"'··=::; :ı. n :L n E~ n 1:::• U.-·-
yUk avantaj::. primler belli bir oranda paylaeılmadıgı ı-

ı::;: i n ~;;i qo ı··· t: ,;:ı ~.;;:i. r· k E~ "i::. :i. nE· ci<::ı i· .. ıa. c;: o k p r- :i. m ka I rrı;:ı k t ö!ı ci ı r· • D :i(.! •?.:~ r .. 
bir avantajı ise sigorta bedeli çok yüksek rizikolar i
çin ek kapasite yaratmas:ı.dır. 

BblUemesiz ihtiyari reasUrans anıasmasının en ö
nemli dezavantajı sigortalının hasar potansiyelinin nis
pi :i.ht:i.yari metoda göre yUksek olmasıdır. Bu durum si
gorta sirketi için ek bir kapasite yaratıyor olarak gö
rünse bile trete reasUrörleri hasar durumunda daha yük
sek risk alanına sahip olacaktır. Bu sebeple ihtiyari 
reasUrans ancak trete reasUrörlerinin onayı alınarak uy
ç.ıu 1.::~. r .. ımEı kt <::\d ı ı···. 

{~i...,/ t .. 1 c i~t ~' ı:::~ k s E~' d ~-:ı. ri E:~ r·~ 1 C::\ ~i=~ fii ~=~ =-~ ı n d-=~- n J:::. C) r .. ıı· .. a. b :i. i··· ~:::ı ö l Ct:;::. rn ı:::;:~::; J. :~::. 

ihtiyari reasilrans anla5ması yapılacaksa sedanın ikinci 
bir konservasyon ayırması alternati+ bir yöntem olarak 
cii.:t·::;;i)r-;i..i 1 ı:;:• b :i. :ı. :i. i"" ... 

lhtiyari reasUrans metodunun avantaj ve dezavantaj 

lhtiyari reasUransın hem sedan hemde reasUröre 
sagladıgı avantajlar vardır. 

Sedan $:i.rkete sagladıgı avantajlar 

Port+öyde seleksiyon eansını yaratır, bu eans seda
nın :i.yi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. 



- KUçUk sigorta şirKetlerinin limitleri dışındaki bU
yUk rizikoların sigortasını yapabilmek için ek kapasite 
'y'i':l.I·"Eit'l: ı!·",. 

- Normal trete imkanlarının dışında kalan özel rizi
koların reasUransını saglar. 

Mevcut tre'Le limitlerinin dışındaki miktarların 
reasUransını saglar. 

- Rizikonun +iziksel tehlikesi anormal bUyUklUkte ol
dugu zaman sedan şirketin va trete reasUrbrlerinin so
rumlulugunun sınırlı kalmasına yardımcı olur. 

- Sedan şirketin sorumlulugunun bUyUk oldugu, riziko 
k i..iırıU. :ı. ;;,ı. ·:s yo nu r·ıu n + i::t z ı a. c:• 1 dı...tq u. b ö 1 q E~ 1 E', ... ı:::! E?.• , ... :i.;;: :i. k c;;y a. i'i'ı<:t ı· .. ı...ı2: 
ka J. m,:ı. o 1 '"'··:::;:ı. lı q ı n :ı. <:ı. z E:\ 1 t ı , ..... 

..... Gı:-:~di:i.nır·ı ı· .. E~c::i.pı· .. oc::it·y ·yoJ.u···:fl,:::. <::\'ı...-n:ı. r-ı:i.tE•likt:.ı;~ ka.ı· .. ~:;:ı. :i.~;::. 

almas:ı.nı saglar böylece kapasitesini artt:ı.rır. 

- Sedanın underwriting ve seleksiyon yöntemlerinde 
bilgi edinmesini saglar. 

ıstatistiki bilgilerin az oldugu durumlarda konser
vasyon ve trete limitinin az tutulmas:ı. ve ihtiyari rea
sUransa başvurulmasını saglar 

PeasUröre saglad:ı.g:ı. avantajlar 

Sedan sirket gibi reasUrdrede seleksiyon imkdnı 

Uygun +iyatlar ve komisyonlarla is alma imkanı sag-
.i. ~·::t (' :ı 

Sedan ve reasUrörlerin tan:ı.smasına olanak saglar. 
Bu nedenlerden ötUrU ihtiyari reasUransa hala başvurul 
makt.<::td:ı.ı·" .. 

lhtiyari reasUransın saglamıs oldugu avantajlar ha
ricinde dezavantajlar:ı.da vardır. 

Her bir poliçe tek tek reasUransa konu olacagı için 
her se+erinde reasUrör aramak, bulmak ac:enteler ve si
gorta sirketleri için zaman kaybı yaratır ve idari mas
raflar:ı.nın yUksek olmas:ı.na sebep olur. 

br::,, c! an ~;;;. :i. ı· .. k F:' t ; k ö:\ p ~:ts; i t. ı:::.,~::. :i. r-·ı :i. .:::•. ·:;; i:'ı !"'ı ı· .. :i. z :L k cı :ı. ;;,ı. t" ı:::!<.:\ ~ ö r .. ; c: E' 

reasUrans plasmanını tamamlamak zorunda oldugu için tek
li+ sahibine baska bir i+ade ile sigorta ettirene kuver
tur verememektedir. Sigorta şirketi reasUrans korumas:ı. 



... ~:::::::::;-.. 

olmadan paliçe kesemez. Buda zaman kaybına yol açar. 
Bazen sigorta şirketinin işi kaybetmesine Oı!e sebep o-
1 .::ı. b i ]. :i.,.-" 

- Bazı branelarda, nakliyat bransı gibi terminoloji
sinin degişik yorumlara elverieli oldugu durumlarda ih
tiyari teklifler farklılıklar dogurabilir. 

- Masrafların fazla olması nedeni ile komisyonlar dU
eUk olup k~r komisyonunun olmaması diger bir dezavantaj
dı ı···" 

Yukarıda bahsedilen ihtiyari reasUrans metodunun 
dezavantajlarına ragmen gUnUmUzdede oldukça yaygın kul
lanılmaktadır. Bununda asıl sebebi, endUstriyel rıziko

ların bUyUklUgUndeki artış, sedan şirketlerin treteleri
nin dengeli sonuçlar vermesi konusundaki hassasiyetleri, 
endUstriyel işlemlerin karmaşıklıgı nedeni ile sigartacı 
ve reasUrör arasındaki görUs alış verisi ihtiyacının 

artmasıdır denilebilir. 

Ihtiyari ReasUrans Uygulaması 

Ihtiyari reasUrans metodu ile ilgili açıklamalar
dan sonra ihtiyari reasUransın uygulanmasını inceleyebi
ıırız. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse 

Sigorta bedeli 7.000.000.000.- TL olan tekne sıgor
tasında, primin 500.000.000.- TL oldugu ve 900.000.000.
tl bir hasar olması durumunda sedanın konservasyonu 
200.000.000.- TL ve 17,5 plenlik bir eksedan tretesi ol
~::.u n. Eıu n<::\ g ö ı··· E:!, 

Sorumlulugun paylaeımı; 

::::: ~~~:: ()(ı u () () () :ı () () () n ··•·· }:, ~::·:: ;;:~ :ı :.:5 '}' ( .::~:;;,~;? .. ~) ... •.= .... (? .. ~;;~.~~/:! .... ~} .. 1~~! .. ~~?. ) 
'?:ı ()()()" ()()()ll ()()() 

ıvı i J. 1 :i. F~: ~::::~ i:':ı. ::; U. ~ .. -::·:i. r·ı :::; =:~: :ı. , Ei()() ~~ () () () " ()C>() ll ..... ~X, :? ~:5 :ı ·7 :i. .. !.~ ... :.i.~ ... :! .. J;t~2~;;~_:: .... (? .. ~~? .. ~;;~ .. :.' .... ~;;~~ .. ~;;~.ı;;;~) .. 

Eksedan ReasUrans=3.500.000.000.- %50 

·:.'l •ı () () () u () () () ll () () () 

.. 5. -:.:.:.:.~ . .' .1 •••• ~:~/:~ -~; ;~~ -~; ; ~- •• '! ... 5 ~; ~ -~~;~: .'~ ~; :~.!.~ ... ~~~: .i~ ; ; : ~.': ;,:: ... ~; ... 
')' ,, ()()()u ()()()ll ()()() 

:t h i::. i ~:/ ,::·:·t ,... :i. Ft: t:·:·~ .:~t ::;; ij ı· .. ~·::t n ~:; ::::: 1 " ~.:.:; () () ., (; () () :· () () Cı ,, .. _ ·.~~;·, ·:·? :!. " lj. ::::; __ ().: .. :: ... .::=~=!_~~~~-~~;;~ .. ~ .... Ç~,Ç~_ı:) .. !.~ ... ~~;;~.(~~-~:~?.) ... 
'?'" (j()() ll ()()() Jl ı:)()\) 

7.000.000.000.- 100 

i..ıt· r-ı•:.·'i::t.~::· •J ö ı···ıj :ı. ciüqi.."ı. ı:;.:.ı :i. bi, ~::.r2clE•.r··ı ı-::c:ın·::~ı;:"ı···\ic:\~~vor·ıu.nı...: . . :::ı····· 
yırdıktan sonra önce Milli ReasUransa devretmekte yUkUm
lU oldugu kısmı devir ederek trete limitlerine göre aza
mi 3.500.000.- TL lık kısmı eksedan reasUrörlerine ak-
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tarmaktadır (15). Sedan kendisine otomatik teminat sag
layan Milli ReasUrans ve Eksedan tretesini kullanmasına 
ragmen sorumlulugunun tamamını devredememietir. Bu neden 
ile kalan kısım için, en yaygın metod olan ihtiyari rea
sUrans metodunu kullanarak plasmanını tamamlamakta ve 
sigorta bedeli 7.000.000.000.- TL olan tekneye teminat 
verebilmektedir. Bu tUrlU reasUrans metodlarının olmama
sı durumunda sigorta sirketi (sedan) belki bUtUn riziko
yu kendi üstlenmek zorunda kalacaktı belkide bu rizikoya 
teminat veremiyecekti. 

Sorumluluk paylasımındaki oranıara gdre prim ve 
hasar paylasımıda su sekilde olacaktır. 

14.300.000.- (500.000.000 X 0.0286> 
128.550.000.- (500.000.000 X 0.2571) 

Eksedan ReasUrans 250.000.000.- (500.000.000 X 0.50) 
lhtiyari ReasUrans: 107.150.000.- (500.000.000 X 0.2143) 

Hasarın Paylasımı; 

\'-"i i :ı. 1 i h: •:.:~ ı:~.~::; ü. ı--· ~;ı. n''" 
Eksedan ReasUrans 

:.:.::; () () :: () () () :ı () () () ıı """ 

25.740.000.- (900.000.000 X 0.0286) 
231.390.000.- (900.000.000 X 0.2571) 
450.000.000.- (900.000.000 X 0.50l 

lhtiyari ReasUrans: 192.870.000.- (900.000.000 X 0.2143) 

C)()() ır ()()() :1 ()()() ıı ""' 

Sedan, Milli Reasürans, trete ve ıhtiyari reasUrbr 
veya reasUrBrleri sorumlulukları oranında prime ve hasa
ra ietirak etmektedir. 

B. TRETE REASORANSI METODU COTOMATlK REASORANS) 

lhtiyari reasUrans metodunun kullanılmasının bir 
takım dezavantajları oldugu görülmektedir. Bu dezavan
tajları minimize etmek amacıyla gelietirilen ybntem tre
te reasUransıdır. Her iki tara+ içinde mecburi nitelik
tedir. dnceden yapılan anlaemaya (treteye) dayanarak se-

(15) 16.10.1991 tarihinde T.C. Resmi Gazete de yayınla
nan Bakanlar Kurulu 91/2276 Sayılı kararı geregi TUrkiye 
de +aaliyette bulunan yerli, yabancı tUm sirketlerin 
konservasyon miktarı ayırdıktan sonra, belirli bir mik
tarı Milli ReasUrans T.A.s.· ne devretmek zorundadır. 
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dan eirket rizikonun belli bir miktarını yada oranını 
devretmek (sesyon vermek), reas0r5rde kabul etmek zorun-
ı:::!,::;. cl :ı. ı···=· 

ReasUrJrUn, devredilen rizikoyu taktir etmek hakkı 
ortadan kalkmış. taahhUt edilen isin kalitesini kontrol 
ımKanı kalmamıstır. Otomatik devir, otomatik teminat ya
ratır. Bu sebeple reasUrbrUn tatminkar bir denge sagla
yabilecek gerekli is hacmini elde etmesi gerekir. Bu 
dengenin iyi olması sedan tara+ından kabul edilen riziko 
dengesine ulasmasına ve maruz kalınabjlecek agır riziko
ları karsılayabilecek prim hacminin saglanmasına baglı
dır. Bu sartların gerçeklesmesi halinde reasUrör bu is
ten uzun sUre içinde kJr saglayabilir. 

Sedan sirket tara+ından yazılan tUm direkt isler 
yada koasUransla kabul edilen veya +akUltati+ reasUrans 
yoluyla alınan isler özel sartlarla belirlenen treteler
le teminat altına alınır. 

·r i"'' ı:::.-! -t::. t-:::· ı--- ı:·:~· -:::·ı~::; Ct ı· ... ::t r·ı ·::::- ı !' :L !"·ı ·i::. :i. ·y· -:::·t ı·-- j_ i·" E1 -:·::·t -~:~Ll ı··· .:::·~ n·:::;.:::-:~ ı::·ı ı·-- .c:·ı. n 1 E:':. ci .::ı. h .::·:·ı. 
kolay ve masra+sızdır. Ancak sedan şirketin kabul poli
tikası, geçmis deneyimleri, ybneticilerin g5rUsleri, 
port+by dagılımı bu tUr reasUransta reasUrbr açısından 
son derece bnemlidir. 

ReasUrans treteleri, bblUsmeli (proportional) ve 
bblUsmesiz (non-proportional) olmak Uzere ikiye ayrılır
ı ,"''·ı···. !<ot: -··pB. ı··· (:]u. ot -F.:\ E; i···ı<::\ r· ı::::·) , r:::· k ·=:~t,·: d D n ( E;ı...tı·· p 1 u.~:;) 0../iE! F'uc:ı I VE:! 

ihtiyari-zorunlu C+acultative/cıbligatory) treteler bö
lUsmeli tretelerdir. Excess of loss ve stop loss/agree
gate excess lcıss treteleri ise bb1Usmesiz tretelerdir. 
Excess of loss treteleri kendi içinde basına ve katas
tro+ik olmak Uzere ikiye ayrılır. 

BölUsmeli trete, sigorta sirketi ile resUrbr ara-
·:::; :ı. r--ı c:i ~~:·ı. ,·:·:ı. k d c:-? d i 1 E:: n !:::: i ı··· i:~ r--ı 1 \~:ı.~;;. rf! 6·:·t d ı ı· .. u ı:-;: u. c·:ı. r .. ı 1 ~==··-~~·in -:·::·ı. i } E-:~ ·::~. i ~.:.:_ı C) ı·-- t ~~:\ 

sirketi trete limitleri içindeki bUtUn reasUrans isiem
lerini devretmeyi, reasUrörde bunları kabul etmeye razı 
olur. Azami iyi niyet prensibi asgariye iner. Rizikonun 
reasUransı esası vardır. Trete limitleri, para, cogra+ya 
brans ve bblUm bazında belirlenir. Bu limit ile otomatik 
bir koruma saglanır. Bu trete kapsamındaki bUtUn riziko
ları devretmek sedan için zorunludur. Sedan tekli+ edi
len her rizikoyu degerlendirdikten sonra teminat verebi
lir. ReasUrbr her rizikoyu tek tek incelemek geregi duy
maz ve trete kapsamına giren her rizikoyu kabul eder, 
reddetmek veya fiyatı yUkseltmek gibi seçenekleri yok-
t.: U. ı·-- r• \····E:!. !""ı i ;: r· E·: C:\~~::. ıj f·" Ö ı··· l ')/ :i. i·'" j_ :.::~ :i. k C:ı 1 .:::·ı. f" :ı. k a. b i...i. 1 (:·:~ t:. t·. i (J i (_:;_ı j_ !:::ı i k Ö ..... 

tU rizikolarada katlanır. Sedanın her bir riziko ile il
gılı siqorta bilgilerini gösteren bordroları göndermeli-
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dir. Ancak uygulamada borere gönderimi idarı masra+ları 

arttırdıgı için uygulanmaz. 

ReasUrör anlasmayı imzalayarak, sigorta sirketinin 
sigortacılık politikasına tamamen baglanır. Bu nedenle, 
trete reasUransında sigartacının yönetim metodları, ön
ceki deneyimleri, sigortacılık prosedUrleri, hasar/prim 
oranları v.s gibi sirketle ilgili durumlar tek tek risk
Ierin degerlendirilerek reasUrans anlaşmasıyla teminata 
alınmasından daha çok önemlidir. lhtiyari reasUransın en 
önemli dezavantajı olan maliyet ve zaman +aktörleri tre
te reasUransı ile en aza indirilmistir. 

;::.:~ f!.:·: i:":\.~:::. Lı. r·· ..:::·t ı .. ·ı -E::. k (J in :i. -~::. \l c: !""s t..t ~t =~j. t·:.::ı d .::!t r·! :ı. r .. i i ~:.; t: i ı· .. ı·::~ ~·::·~ I rn -:::·t ·:::; ı· .. ~:it·{::: 1 c:•. r·· J. ..... 

na, trete hizmetlerine, sedanın vergilerine karşılık o
larak reasUrör tara+ından verilen miktardır. 

lrete reasUransına özgU en önemli kavramlardan bi
ri k2r komisyonudur. Tretenin k3rlı sonuçlar verdigi 
yıllarda reasUrör sedan şirketi ödUllendirmek amacıyla 
k3rın bir kısmını sedanla paylaşır. Tretenin kdr getir
mesi, sedan şirketin işi ele alışıyla, politikasıyla,be

cerisıyle ilgili oldugu için trete kdr ediyor ise sedan 
bu sebeple ödUllendirilir. K3r komisyonu, sliplerde se
danın sirket tara+ından alınan normal komisyona ilaveten 
ödE~n:Lı···,. 

En basit şekliyle şu şekilde hesaplanır; 

ı- Cari yılın primleri 
/- Bir bnceki yılın kazanılmış primleri 
::::;.... B i ı--· öne: e k :i. y :ı. .ı. u,::t ı·i c.:.ı ı:::~ :ı. E~ n rrıı...l<::\ 11 ;.,ı k i···ıa s;.:·:t r· 1 e:ı. ı··· 

:i. -··· 
f""· .. ~ ,, ... ; 
\ .. ,{::•.! .ı. 

"}lJ:i.ır·ı 

·y :ı. :i. c:l,:':1. 

k cı Hı i. s:;. \···c, r--i 1 c·:, r·· J. 

h ,·Eı. ~~;. C:i. r·· 1 ~:-:t i··· 
3- Ları yılın kazanılmamıs prim rezervleri 
4- Cari yılın sonundaki muallak hasarlar 
5- ReasUrörlerin masra+ları 
6- Daha önceki yılcan veya yıllardan herhangi zarar 
7- Ce0itli masra+lar 

:ı: 1 k ·}..-:ı. 1 :ı. r .. ı k ~gt ,... k C)rll :i.-~:~·/ c:; r"il.t J"·ı(·::.•·:.~~E:'t b 1 r·ı dt=::\ b :i. i·" öne: t'::? i< i ·./ı 1-·· 
dan muallak hasarlar, bir önceki yılın kazanılmamış prim 
leri ve önceki yıldan devreden zarar kalemleri dikkate 

<;;s. :i. :ı. rlffii:"\ Zn 

Gider miktarını asan qelir yıllık net k~rı belir
tir ve kdr komisyonu bu k3r:ı.n bir komisyonu olarak be-
:i. :i. ı··· J.t::n:i. ı·· n 
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Eger ilgili yıl için giderler~ gelirleri a5arsa 
zarar var demektir ve sedan 5irkete kgr komisyonu öden
mez. Gelecek yıl trete ister kgr ister zarar etsin. bir 
önceki yılın zararı, o yılın kgr komisyonu hesabına gi
der olarak girer ve zarar yerir:i kgra bırakıncaya kadar 

ı ., ·: . 

f:::ı;'f.D .ı. J. 1 

bir zaman diliminden sonra (3 yıl- 5 yıl gibi) zarar o
tomatik olarak iptal edilir ve hesaba alınmaz. 

31.12.1993 YILI KAR KOMiSYONU 

1993 Yılının Primi 
o- 31.12.1993 Itibariyle Hasar 

F~: ::.::· ~::: E:~ ı· .. \/ :;, ı;:::: ı·" :i. 
c- 31.12.1993 Itibariyle Kazanılmıs 

F:ı ı·.. :i. iH f~: E:: ~::·: €:·: , ... \/ J. E:• t·" :!. 

C:X'"" J. ·~;.:=·::;_:,:::;; ~<CJf1i J. ·::::.··~/C)l"!U. 

b- 1993 Yılında 0denen Hasarlar 
~ 31.12.1993 İtibariyle Kazanıl-

d- 31.12.1993 Itibariyle Hasar 

e- ReasUrans Masra+ları (%5) 
r- Onceki Yıldan Devreden Zarar 

200.000.000.000.-

:.:_:.! () ıJ () () () •: () () () ll () () () :: .... 

365.000.000.000.-

100.000.000.000.-

100.000.000.000.-

:.:::_; rı () (!- () :ı () () () IJ ı:) (:ı() If MOOO 

365.000.000.000.-

Sedan sirkete ödenecek kdr komisyonu tretede % 15 
olarak belirlenmi$se kdr komisyonu olarak sedan sirkete 
12.500.000.000.- X %15 = 1.875.000.000.- TL ödenir. 

Bazı trete anla5malarında kdr komisyonu yerıne e
sel komisyon uygulanır. Esel komisyonda hasar/prim oran
larına göre reasUrans komisyonu uygulanır. 

Esel komisyonda hasar/prim oranı ile reasUrans ko-
ın :i. ~::; -.../ ı::) n u. ,:·:ı. ı··· c-:t ~~; :s. r .. ı ci E:). k :i. i 1 :i. ~==· k :i. r-ı i rı .c·:·t ·;; ~::·\ (:J :ı. cl ~·:·:{ k :i. t: .. c-:t i::) 1 c::; c:i .:·:t k :i. ı:.:J :i. i:::ı :i. 
c::; 1 cJ t.t t_:J t..~ ~;::: .:::\ ı· .. z E~ cl :i. :ı. i ı··· :::;E·? ~·::-ı. y· I 1 k :; Cı. ç: ~·:·:'i. ·y 1 :ı. k :ı .::;\ :ı. t. :ı. ~·:·ı.·~/ 1 :ı. k h ı:~:::::: .. ::-:tp ..... 
larda geçici komisyon uygulanır ( Mesela %30) ve yıl so
nunda gerçek sonuçlara göre ayarlama yapılır. 



ESEL REASORANS KOMISYON TABLOSU 
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% 40 dan kGçUk ise ! % 40 i 
u/ ,., •"• :ı; ·'1 ···•.· j ıı/ ... ,. ;"·, 1.... 1 
l:ı .·:·H.) ·- /ı: .. :.ı. 1 ,.,, .. ::, ··;i :ı ;::ı j 

.~ı: ::::; i:3 ll ~.:=.i 

Hasar ! prim oranı trete yılı sonunda su +ormUlle 
h t::· ·:~; ;;:, p :ı. ii:'ı n :ı. t" • 

1 

Cari yılda ödenen + Cari yıl sonundaki + Bir önceki yıl 

hasar rezervleri 

Cari yılın + Bir önceki yılın kaza- + O yıl sonundaki 

drnek; Hasar ! Prim Oranı 

1993 Yılının Primi <P:ı.) 

1993 Yılındaki Kazanılmamıs 
F'ı·- :ı. m F<:ı:::· :<~E:> ı·" \i :i. ( r::· :ı. :ı. ) 
1992 Yılı Sonundaki Kazanılma-
mıs Prim Rezervi (Fıııl 

1993 Yılının ddenen Hasar (Lı) 

1993 Yılı Sonundaki Muallak 
!··i ;_:·t ·:::; -:·:~. ı··· 1 :r.·:t ,... ( L. :ı. ı ) 
1992 Yılı Sonundaki Muallak 
, ... i .,;;ı, ~:; -=~ t" :ı. .::;ı, ,... ( i ... :ı. ı ı ;ı 

L.:t -ı- L..:ı.ı ··~· L..ıı:ı. 

Hasar ! Prim Oranı: 

kazanılmamıs prim 
, ... E~ :;': t:~· , ... \/ i 

200.000.000.000.-

;7;j() 11 (ı()()~ ()()()u ()(:ı(::" ~··· 

.·:l() e• ()(:ı()" ()()()" ()()()u ~··· 

100.000.000.000.-

E~ () ~= <) () () ,= () () () ~~ () () () :• ··-· 

-4() ll ()()()ll ()()(:ı Ol ()()():: ··-· 
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100.000.000.000.- + 80.000.000.000.- - 40.000.000.000. 

200.000.000.000.- + 80.000.000.000.- - 40.000.000.000. 

140.000.000.000.-

240.000.000.000.-

% 58 hasa~ 1 prim oranına göre reasUrans komisyonu % 34 
cı 1 .:::ı c: <::i k t ı ı··· • 

% 30 geçici komisyon hesabı ıle 

200.000.000.000.- X % 30 = 60.000.000.000.- TL. 

% 4 +azlalık için; 
150.000.000.000.- X % 4 8.000.000.000.- TL. olur. 

Böylece ilgili yıl için toplam 68.000.000.000.- TL 
reasUrör tara+ından sedana reasUrans komisyonu olarak b
ek:· r·ı ,,.,,c (:i~ k ·i::. i. , ...• 

a) Kot-Par (Quota-Share) Tretesi 

içinde uygulaması en kolay 

i< C) t. ~--· ~=, ~:( ı··· t. r· (:_~:_ı t. E·:-: s; i n d~~:-! ~~;E~ d ~:·:l r·i ~;::. :i. i··· k ı::::~ t. \lt~:·:' ı··· E' .E:ı ~::.U. ı··· ö r.. i:':t ı··· <::ı.·-·· 

s:ı.ndaki anlaşma ile reasUrör sedan şi~ketin kabul ettigı 

he~ bir riskin belli bir oranını kabul eder, sedan $ir-
kette he~ poliçede bu oranı reasUröre devir etmeye zo
runludur. ReasUrbr sorumluluga iştirak ettigi oranda Ma-
·:~.-:·.:\ ı· .. ,:;·;_ ~< ~·::tt: :ı. :ı. :ı. ,... \i E·: ı:::ı ı--· :L nı d E:' r·: f:.\ ~·::\ \/ ~:·:\ 1 :ı. ı·" :, ı:::· , ... :i. ın cl·~::.~ r .. j ı··· E~.;-~\:::~ i :t ı·" _:::,_ r--ı-~:; k C:)·-.. 

ni :ı. ::::. \ .... c:ı n Lt d l..t ~;:. ı: . .'ı. 1 Lt r· u 

(:j ı-~ r .. ı c:.:·'-~-~~ 1 n ·:::;ı-:::~ c:ı ~·::. rF ·:~:: ~- ~ .. ; :. ı:~- t. \l .:::·ı. rr ı.:.:_i 1 !'"ı ::::. :i. ;:;;,t C) r· t~ (·::·\ ı:::ı c::ı :ı. :i. ç: E-:~ 1 ~;:.: ı·" i r"; c~~:-::.· 

~ 60 lık kot-par tretesi yapmı$ olsun. Bu durumda sedan 
sirket bir yıl boyunca her bir yangın paliçesinden % 60 
lık kısmını reasUrdre devredecek % 40 lık kısmını Gze-
rinde tutacaktır. Sedan ve reasUrdr sorumlulugu paylas
tıkları bu oranda hasa~ ve primede ortak olacaklardır. 
Bu durumda reasUrbr seeanın o yıl ıçinde yapmış oldugu 
tUm yangın policelerine % 60 oranında istirak edecek ve 
hasarın % 60 ınıda kabul etmiş olacaktır. 

Sedan sırket ve reasUrdr her policece otomatikman 
paylaşıma katıldıkları için kader birligi içinde olacak
lardır. Sedanın o yıl içinde kgr etmesi ile reasUrdrde 
k .:;;i. !·" ı-:·::: cl c~:~ c: ı::::~ k :ı ~~·: -=~i- i·- ~::~ ,... ı:::.·! t: in t::;ı :::;. :i. h -Z:':t :ı. i r .. , d E: , ... ..-:::.·{·::ı. -s::. O. t .. ö r.. ci E:' :.:::. i:·~- , ... ;:.:ı. t" ı:::-: d E······ 

c: E·~ k -!::. :i. ı··· • 

ReasUrbr, sedanın aktettigi poliçelerin sigorta 
bedellerinin çok yUksek olabilecegini göz önUne alaraK 
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trete şartları arasında azami sorumluluk limitinide oe-
lirtmelidir. Aksi halde, sedan sirketin çok yUksek meb
laglarda reasUrans devretmesi reasUrörUnde maddi yönden 
karsılayamayacagı sorumluluklar yaratabilir. 

riskin X 80 ine kadar. Ancak TL.. v·:i 

Sedan sirket kendi Konservasyon (saklama) payında 

tuttugu miktarı tekrar sigortalayamaz. Yukarıdaki trete
de % 80 reasUrans, % 20 konservasyon sBzkonusudur. Sedan 
şirket bu konservasyon oranınıda ihtiyari reasUrans yolu 
ile baska reasUröre devredebilecek olsa kendisi hiç so-
rumluluk altına girmemis olacaktır. KötU riskleri tama-
men devir etme yoluna gıtmiş olacaktır. Bu sebeple, kon-
servasyon miktarının tekrar devir edilernemasi özenle 
dikkat edilen bir husustur. 

Kot-Par tretesinin daha iyi anlaşılması amacıyla 
sorumluluk limitlerini, primin ve hasarın paylasılması-
n :ı. 

. .. . .. . . .. . . 
ı!o açık!ayabılırız. 

Kot-~ar tretesinin baslıca sartları soyıe olsun; 

Tretenin limiti her bir poliçede 
Sedanın konservasyonu 
X reasUrörUn payı 
Y reasUrörUn payı 

./~5(),: ()()\.)u ()()(.t,, """ ~ J.. .. 

Peliçe A, Sigorta bedeli ı.ooo.ooo.ooo.- TL, 
F' cı 1 :i. ç: (:·::~ ı:::ı i·" :i. rn :i. :!. ,; :.~S()() u () () () " ... - ·r L .. :i \···· ı 1 i ç: i r .. i d~~~·! ı:;:ı ı::::< :L :i. ı:;::(·::.-:· ı···ı ~::ı·:::~ .::·t r-· :ı. 

15.000.000.- TL ise mevcut Kot-Par tretesine gore; 

% 33./~ (337.500.000/1 Milyar) 
ReasUrör X 225.000.000.- % 22.50 (225.000.000/1 Milyar) 
ReasUrör V 187.500.000.- % 18.75 (187.500.000/1 Milyar) 

250.000.000.- % 25 <250.000.000/l Milyar) 

1.000.000.000.- 100 

Faliçedeki sigorta bedeli trete kabul limitini as-
t:. :L (:.:.! 1 :i. c_:: i r-ı i ht:. :L >l .:::'i. r .. i , ... t:·:~ ~·:·.·::.~Ct ı··· ~·:·:ı. n::; rn ı::-::.' t:. c:: ci ı...t rı .;::·•. ~:::ı ,·t~. ·::.:;\/ı ..ı. ı-· Lt :ı. ın u.::.::. t. ı.. .ı. ı· .. " 
:t ht.: :i. \ ... \:::·~ r .. :i. ı· .. ı::~·:: ı:-:•. ~:E.i.j. r~ ,:;·l r .. ı ·:::;. !!"lE' -i::. c:ı du. n .:-:·t i;).:':·:·ı. ~;:: ...... ...-u. i· .. ! ... ~ 1 rn-:·=·;ı.Hi·::·:ı. ~:; 1 cit.ı. r·· i...~ in Lt r·ı d-E:·ı. ·:::.ı~~~~ R·-

dan 250.000.000.- TL lık ilav8 sorumluluk 
runda kalacaktır. 



Primin Paylaşımı; 

(1.500.000 X % 33.75) 
(1.500.000 X % 22.50) 
(1.500.000 X 7 18.7~) 

(1.500.000 X % 25l 

J ı: :.:::_; () () :ı () () (J ır •·••· 

Hasarın Paylaşımı; 

3.375.000.- <15.000.000 X % 22.50l 
2.812.500.- (15.000.000 X % 18.75) 
3.750.000.- (15.000.000 X h 25> 

:L :.~S •: ()(:ıı:) ır ()()()ll ····· 

Yukarıdaki örn2kte görüldUgU gibi Kot-Par reasU
ransı metodu sadece otomatik bir teminat saqladıgı gıbi 

otomatik reasUrans olanaklarının ersiz kaldıgı durum
larda ihtıyari reasUrans metodu ile sedanın iş kabul ka
pasitesi artmaktadır. 

KOT-PAR TRETESI LRNEG! 

Işin Bölge Sınırı 

ı!'",_,_.,, ___ ,_._._,, L:i.m:i. t: :i. 

% 100 için maksimum 
~;::.c:ı ;--· Ltı"H J i . ..i.1 1...1. k 
Tahmini Prim Geliri 

Prim Rezerv Deposu 

A Sigorta Şirketi 
Yangın ve Ek Teminatlar 

Sedan şirketin kabul ettigi 
her risKin %40' ı 

~ısk baeına 750.000.000.000.
C%10C 15.000.000.000.- TL . ··::· () •,,.1 

"· ( 
.. 
) / . .. - ReasUrbr masrafı % 5 

~x .{j. ı:) 

';:;: lj. 

500.000.000.- TL. 

Trimestriyel dönemlerde 
:L :ı CJC.i:':'tk M 

Her yıl 31 Aralıktan 3 ay one 



..... :::f.~~: 

Kot-Par tretesinin sagladıqı avantajlar 

- Kot-Par tretesinin uygulamadaki kolaylıqı en avantaJlı 
ydnUdUr. Trete sartlarında aniasılıp tretenin imzalanma
sından sonra bUtUn sorumluluk miktarı sedan ve reasUrör 
veya resUrörler arasında otomatikman paylasılacaktır. 

····· F~: E·:~ .:::ı.:;::. Ü. , ... . ::t r·i ::::. :i. ·::.:~ J f:::.ı rn i !'"ı i !'"i t. ı· .. ı:-::.·:' t. t-:·: ·~.:;. E:"t ı··· t.: 1 ·:'·':'ı. J·" :i. l'"ı .~·~i. Lt).:' ı:_:_:J Ll. l"ı (J } E:i. ı··· E:'t k t:. -;·::t ..... 

!'D .f.':). !n J. -!:':'tn ii'! <·::ı.·:;:;. 1 !"'ı c:i <·::ı. !"'ı ·::;;.C)!'"! J·" ~·:·:. t: ;::_.::_,k t. {·':::.• k \"·ı ı::;~ !•" ı:::ı Cı J. :~. ç: ı:~·:~~ :i. Ç: :i. n rı t .. :!. f'H \i~:·::= ;--'!-~:·ı. ..... 

sar ııımı belirlenmeyecek~ir. Böylece sirket persone
J :i. l"! :i. !' .. i ı:;:: frl {·:·::: (~J :i. r·i ı.::! ı:-:::• n t.: ~~·:·i·;:;; ~:t r· ;·" L!. -F E·: Ci :i. :J. :"H ı::~~::::~ i ·:::;. ~:·:t •:.:.~i } E:t f"ı i"il-::·:·ı. k ·!::. <::·; d :L r· :: 

- Sedanın her bir isine reasUrbrUn otomatikman katılması 
sedan ve reasUrör arasında tam bir kader birligi yara~
rn<::tkt: .. :::·t c:l:ı.r .. " 

- ReasUrbr her bir riziko üzerinden sabit bir pay almak
tadır, risk seçimi sözkonusu degildir. Sedanın c orans-
t:. <·:·:~.k :i. b (j tUr .. , ı:::ı cı :ı. :i. ç -r::-: :ı. E:-: ı·" :i. !'"!E~" k.:::~ 'l::. ı :ı. :ı. en C)!'" i::ı. r·ı :t r·i d~:·.\ :i. ~;::. t. i ı·" ~::t. k ~:-:-::ci t::~t r·" ,; 
Bu sebeple reasUrörUn portFöyU genişler. 

- Kot-Par tretesi sigartacı için Dir olay sonucunda or-
:i. r .. ı :< ··F :ı. 1". t :ı. r·ı .::;;_ \/E:·~~ .... {·:·:ı. c! c:• 1 Ll ·::::. :L (;.:.ı c:r , ... t E:?. J. .::'it ı· .. 1 n d ~·::t i:::ı :i. ;··· ;::;: c::ı k k ı: :t c.:: U. k 

veya orta ölçekli hasarların meydana getirebilecegi kU
mUl durumlara karşı etkili bır koruma saglar. Yani tek 
ı:;:; i !"' ı· .. :i. :~:-: :L k ı::::ı r"ıLt n b\·:·:: :i. :i. ı· .. I(::::, r·ıınE~s::. j_ n i r·ı ı:;;_ı ı:..;_ ç c:. 1 du.(J u. c:lt..ı. i··· ı...ı.trı 1 ~:·:ı i.~ :i. c :i. n 
en güzel metot olabilir. 

- Yenı kurulmus veya kUçUk sigorta sirketleri baslangıç-
ta sorumluluklarının bUyUk bölUmUnU reasUre ederler. Bu 
sirketler için en etkili metod olabilir. 

- Kot-Par tretesinde konservasyon dUsUk tutularak reasU-
rdrlere devredilen kısmın ksek tutulması saqlanır ve 
katastro0fk olayların Uzerindeki etkileri azaltılabilir. 

- Sedan şırKet ıle reasUr5rUn yapmıs oldugu trete, sedan 
sirketin mali gücUnUn 
surans zorunlulugu getirmekte. Bu da kArlı poliçelerin 
primlerinden ve kArlı dönemlereeki primlerden reasurore 
k ~:~t ı· .. :ı. .::·tı. ~". :ı. ı .. ·ı c:! ı.:;::\/ r :i. E:'t rı 1 ·:·::ı. rn :ı. r; ::~. ı:.:.:.ı ;::·:·: :i. :i. ı··· :· ~:;:;(·:-::ci ~::·i. n ·::.::. i. ı· .. k t:·:~ t~ :i. n ö :::.~ \ .... -:::ı.!". :i. :ı. Q :~. 

nın gelismesini yavaslatır 

- Sedan şirketin konservasyon oranı sabit oldugu için 
toplam port+by içindeki hasar/prim oranı aynı kalaca\, 
ı· .. ~::.::.~;.;·:ı·:::; t . .i. ı· .. (·::-.. r·ı .·:::; :ı. n 1::.~ U.~~/::..:. k h -:D.:::; i~·:\ i· .. J -:~·i. ı· .. :ı. r1 ~·::.1 t k :i. :·:::. :i. n :i. ~::·~ .:::: -::·:~ } 'i':. rn .:::·,. ..) \,.. \:;," i i ·L (::ı. ~ ..: ı ........ 

aan yararlanılamıyacakt. 



b) Eksadan (su~plus) Tretesi 

Eksedan teretesi olarak adlandırılan , easUrans me-

de, sedan saklama payını asan kısm1nı reasUrbre devret
rnek, reasUrbrde- sedanın saklama payının 0zerinde belir
l C·! !"'ı ı::~-! n ::·:·::: k ·::::.C~! d -::·:·t r·ı t. ı··· :::;.-:: t (~:-:ı·:::; :!. -~::.C: ı··· ı ... t ın J Lt J U. (:_~J Ll. l""t U. n \/Lt k } -.;::~: r·ı Cii (-::-:~ i< Lt :~:\: ;::_:_~ ı··· E: -:·:·:·;_ r·ı··· .. 

;:::: i< ~:::.ı.:-::· ci c:i. J'"ı ·i:.: ı·· ·~:::ı ·t·. ~::~': ·::::. :i. n ci E: -~;;. ;:;:~ ci -:::ı. n :ı. n k C) n s::.~~:! t .. \/-:::\s:; y· cJ n u. r·! ..:::t 1 
j i::.! I ~:::-: n ; ' 

; ! :i. :i. r·ı (·:-:-:: '' \/E~: \l \·::·t '' cl :i. J i ın '! dt-:-::: r·ı .·). :i. rn ~::~ k ·t. E·! d :i. 1··· :ı E;-:-::·,_ h :i. t. b i ı-·· ~:::ı C·! d~:::.: :ı. :i. :i. ;,;.-:-:~ 

yUkienılebilecek azaıni sorumluluk miktarı bu plenin kat-
ları veya yUzdesi olaraK belirleneceKtir. 

Kot-Par tretesi ~ıe eksedan tretesi arasındaki en 
önemli +arklllık, reasUrbrUn her bir poliçeye ietirak 
etmeyip sedanın konservasyonunu asan kısım için devreye 

(anı, sedan konservasyonun altındaKi sigorta 
bedelleri için rezervasyon yapmayacaktır. 

Sedan sirket her poliçe için konservasyonunu ayrı 
ayrı tespit edecek reasUransa devredecegi sorumluluk v~ 

hesap edilecektir. 
me~onu sedan sirketin kendi kabul kapasitesini maksimum 
kullanma imkanı veren, reasUransa ihtiyaç duydugu anda 
sedana otomatik olarak kapasite yaratan bir mecburi aa-
·::::. ı: . .'l i"' E~ r-·ı·::~. !Tı E-::-!::. c::ı cl U. d U. ı··· 

.. i" E1 ı··· ı~:~· t:. t-:-::: ı--· E:.' -::·:·;_ ~:::. U. ı··· ;j (' I ;:::~· t.. ı r·ı ı:.:-:· ··y· ( .. t k :ı. ı;~-:· r·ı {·:·:~~ b J. :L ~~:-::c E-:~ k -~:~ ::::; ı··· Lt nı J Ll 1 u. k 
miktarı pienin katları olarak i+aoe edilmektedir. Ekse-
d {;;:. ! ": -t:. j•'' (-;~: -1::. •::.-:-:· ·:::;. :i. cl ı::-:.: ci i ı:;J :i. i"fi :i. ;::~ cı~;::· ~ı j:::, L~ ~.:.ı {·:·::' n ı:.:-::· :ı. 1 :i. k :ı. F:.· :·? () \/ı:.-:~ v· .f.':'~ ::::~Cı f.) J ~:-:.· ('f .... 
lik bir kapasiteye sahip tretedir. Sedan sirketin tuttu-
gu konservasyon miktarlnln 20 veya 30 katı demektir 

Ornegin~ sedan şirketin bir riziko ıçın Uzerinoe 
tuttugu konservasyon miktarl 2.500.000.000.TL için bir 

Eksedan tretesi 20 plan-
den oluşuyor ise bu bransta treteye devredilebileceK max 
imum linıit 2.500.000.000.X 20 plen=50.000.000.000-TL dır 

Sıgorta bedeli 25.000.000.000.-TL olan bi~ rıziko

da sedan sırketin konservasyonunun 6.000.000.000. TL 
oldugu farzedilirse 25.000.000.000.-- 8.000.000.000.- = 
1~.000.000.000.- ıL olacak 50.000.000.000.-· ıL yı qeç-

f"B ı~:-:· c:i :i. (.i :i. :ı. ç :ı. r-·ı ı::::• k ·:;:;. ~:·~: c:i· i:~ !""ı t:. r· ;·:.;:: t:. ~-:-:-:· ~:::. :i. ! .. H·::~= (;_:.ı :L d (~:0 c: ı:.-::~ k ·t:. :i. r·· :, 

Eger sigorta bedeli 75.000.000.000.-
~~0.000.000.- X 20 ~ 15.000.000.000.- Tl eksedan trete· 
;::; i r·r :i. rı ın .::·:ı ::{ ::. rn Lt rn 1 :i. rn :i. ·!::. i :i. :_:_=,:; n () () () " () () () ll () () () ı: ··~· ·r L.. C::ı 1 {;':"ı. c: .::·t k t.~ 1 {' " t< .::·:~ -··· 
lan miktar olan 9.250.000.000.- Tl için sedan bask2 rea-



....... q .. ·:l····· 

Eksedan tretesinde konservasyonun tespiti genel
likle maximum ve minimum konservasyon rakamının belir
lenmesiyle olur. Tretede tek bir limit belirlenmis ise 
Du maximum konservasyon limitidir. Sedan şırKetin her 
:.::-: ·:::i. rtı.:;::. r·ı (; !...!. } :i. Hi :i. ·l::. [.:: ·i:':\ d E~ J·" ~::;ı:::; J·" Ll in J L.t J i...t (:;_i U t..'ı. :~:·: •:;;.;, i"' :~. !"! ci;:-::-:· -i::. U. t:. ~·::~C: ~:·:'t k Ci F!.' !B E·~ k 

:i. :ı. c:i i ı· .. ıı :::;;(·:-::,ci .:::ı. r .. ı ·::.::. :L r .. k~::~ t·. c:~-=·::~ i .. ·ı ,:·:i. cl Lt·:;;:. ::j k k cı r-ı·::::. c:.~i , ... \/ ~·:-:\ ~:::. \/ c:ı rı .:::ı.\/ 1 i· .. .:-:-ı.l:::ı :ı. ..... 
lir. Konservasyonun çeşitlı limitlerde tutulabilmesi ka-
litesi ıyı rısklerde yUksek konservasyon. dU 

dU ~ Konservasyonlu isierde eksedana devredebilee 
Li. i. . . cii..i .. ·· 

sGk olacaktır. Konservasyonu yUksek tutarsa eksedan tre-

Sigorta bedelı 40.000.000.000.- TL olan 
sigortası için prim 50.000.000.- TL olsun. Sedanın kon
servasyonunu 600.000.000.- TL tespıt ettigi, I Eksedan-

'!' T 
-~- .1. plenli eksedan tretesi 

oldugu kabul edilirse. Bu durumda, sorumlulugun ve pri-
min paylaşımı aşagıdaki ' ' ' 

c,:,ı ı!:::: :ı. 

bOO.GOO.OOO.- % 1.5(b00 Milyon/40 Milyar) 

'.400.uuu.uuu.- %18.5(7.4 milyar/40 Milyar) 
1. Eksedan 24.000.000.000.- %60 
II. Eksedan 8.000.000.000.- %20 

40.000.000.000.- 100 

24 Milyar/40 Milyar) 
8 Milyar/40 Milyar) 

' ' . 
i< t:.-::r .. ı ı:::ı 1 konservasyonunu 600.000.000.- 'Tl 

ı! .... 

rak oelirlemis ve reasUransa mecburi prim devrı ise 
7.400.000.000.- TL olarak belirlenmi 
ne ototmatık reasUrans imkanı vereıı I. ve ~~. ekse0an 
tretelerine kalan miktarın sorumlulugunu devredecektir 
Ancak~ bncelikle l. eksedana gerekli cevir yapılacak da-

·:-· ·;· 
J .. L ·ı 

eksedana deviredilecektir. ı. eksedan:ı. atlayarak II. ek
sedana devir yapamaz. I. eksedan tretesinin limjti 40 
plen ile sınırlanmıştır ve azami ·:;'1-J· •.'ı ı: .. ' r (~ı ı.::::·.,.()()():: 

sorumluluk devir edilmistir. 
imkanı 15.000.000.000.- TL cır. 

(::ı l'"ı C: E:·~ k .ı. ı· ı:.::· k ::::.ı:::·:' ci ~:·:·t i'"i -E:-.. \}/ ,·;:·•. p :L :i .. :::'t l'"ı cJ E:::\!' :l. ı· .. ;:::! E:: n ·::::. CJ r:; ı· .. .. ::·:_ ~::~ ;·-.:~ :i. :,. -~/ (·:·::. J·" 

.i. 1 ı-:: ·::.:.c ı··· ı...t ;n \ u. :L ~.J. k .. ;:::-:·::i. :\~-: :1. ·=·:). ~:::. ı rn ı:::-::-... . ...- c:: :...:. ·!:.: t~ t.:. ı·-- \/ ~~:-:, .i. .L t: :_:_.::~ ~< ·::::. f:::: d .::·:i. r·; .::·:~ l:::ı Lt ın :i. k -·-

E~ u. i.:.:.~ i i:::ı i d u. ı-·· Lt rn :L <::).ı··· d ~·::·i ·:::; F·~ ;:::l.~::"ı. r·ı ·::_:~ j_ ~-·· k E:: t·. ı··/~ i :ı. 1 :i. ;::.::E:'.:::-.. ·:::; ij_ , ... . :::·c ı ·r ·::::. -:::·~ :ı 

.1. ıı ve ~~. 2k sedana g2reklj sorumluluk devirlerini y0p-· 



·::::.·i i"~ ı' ... ı V'+· ;::t i·"ıf.'7ı i''l;.:·:ı 'j ·i ....... ·.:·.=""' _, .................... -· .. . bu ~easUr5rlerin katılım o-
~anlarını a$mı~ olsaydı sedan $irket kalan riziko ıçın ihtı-

yari reasUrans yapmak ihtiyacı duyacak ve kendisine Oir ihti
yari reasUrör arayacaktı. 

fn:ı. .r.; 

<50.000.000.- X % ı.5> 

:::::c~:· ()()() .. <)C:) .. ..... (50.000.000.- X 1 6U; 
:ı.()" ()()(:ı,; ()()() '= ..... (50.000.000.- X % 20> 

Primin reasUr5rlere devrı yuka~daki sekilde gercekles-
3orumluluga katılan ve primden pay alan sedan ve rea-

sUrb~le~in bir hasar anında hasara Katıilmını oranlar Gl 
sUnde belirleyelim. 

Bigortalı otelin 900.000.000.- TL. 
durumda hasarın paylaşımı 

.. .. 
C:) .l. -:':':1.C: .E:'tf< ·;:~:Li· .. ,, 

:L ::::; " ::5 () ı:) :. () () () :ı ·-·· (900.000.000.- X % 1.5) 
(900.000.000.- X ~ 18.5) 
<900.000.000.- X % 60) 
(900,000.000.- y % L~} 

lie genis bir Kapasite olanagı ile bir veya birden +azla rea
sUrbre rizikolar devredilmekte ve kar$ılıgınoa katılım oran-· 
larında prim devri yapılarak hasar anında reasUr5~lerin hasa
ra istirak etmes~ OeKlenır. Yani, sigo~ta sirketi bUyUklU kU
cUklU rizikoları tek başına Ustlenir. Bu rizikoların bir kıs·-

mını Uzerinde tutar 
reasUrbrlere devreder ve teminat verdigi rizikoyu 

ı::: k ·::::.c::~ c~ ~:·:'ı. r .. ı t. ı·-- E:: t .. ı:-:-::: :;~. i r·~ d::-::~· \:::. :i. r· i". ı::-~· E:t ~:::.Cı , ... E:·~ i'"ı·::;;. ~:::. }. :L p :i. :L 1 :::~:· E;\ r·; :ı. ·=·:·:,. ·:;;:. rn ·=·::·~ 

sartları belirlenir 

EKSEDAN TRETEB! dRNEG! 

\{.:·;;ı. r"ı (,:,! 1 i'"; \/E~· E: k :·. ~-: ·:; i• ı. t 'ı~ :ı. ·ı . .ı. ·:ı , 

Işin Bblge Sınır~ ·r u. ı· .. k :ı. ·;. ... t·::.· · ... ~< :ı. b ı· .. :ı. ,~:; 



Tahmini Plen Geliri 

Prim kezerv Deposu 
I) E·~ ı:::ı c::: ~::: E:~ :i. :.::~ :i. 

i"·j (:_;_.::·;;;~.;;·:ıp 1 ~.':'ı. j" 

Ge~erlilik Tarını 

..... ::. ~. (:;:ı ..... 

12.000.000.000.- TL. 
% !.~ (Net +iyat Uzerinden) 
% 15 - ReasUrör masra+ları ~ ~ 

zararın devri ~ ıl 

.::~: :·::; :~=s p ı··· i in 

~x~ :::_~· ı::) ~ ... i .-.-::. ·::::- H=~- ı·-

:?()() :• (.i()() :ı (:ı(J():: ·rı.. • 

Mer yılın 31.Aralık tarihinden 3 
' ... '. ' .. 
D 1 J. c~ :ı. :···:;, .L ın~::.::~ f:: 

~ yılın istatistikler~ 

·:; .. :i. k ·:::. ~-:::= ci :i. t" 

li reasUrans treteleri çeşitievini açıklar~en 
kavramları a~ıklamakta 

Sedan. reasUrbrUn hasar ödemesi ile 
ilgiıı sorumluluklarını yerine getirmesi için o branşta k0za-

ı;_,_;-;_:·" 'ı Sedan. trete yılı sonunda 

laraK muallak hasar rezerv osu adı altında bir miktar tu-
u muallak hasar rezervi, muallaK ha-

i'"ı Ll !'"ı c~.:::·~ ~J Lt r::ı ;;·:ı. ~" ~.':\ 1 ,·;;),ı·" ı·":·::-::~:).:::; ı: .. \ ı··· {ı )•" ':~:_-:: ö cl E:: i'"i :i. j·" ll E·:~_; ·::::. :: .. ·~ f' (~·:· ·'· :::.:: :i. f"; :j ;:;.:; ( :;:::· -:i:'r. ·;;::. i..'ı.ı--· ö i"' 

k ı::-:-~ r··ı ci :i. r .. 1 C! .::-:·•. :i. t·. ct 1 -:·~·; r .. ı (.) -::·;ı_ ı·-- <·=·=·=. -..:/ :ı. k tl J J t:ı. r·: .::·:·~ rn -:·::·'· rn ;;·.-=·~ k t. -::·:~. ~i ··::/ ~:=~ -!:: :ı. ı· .. :ı. rn d~~··· ı .. i n·! .:::·•. ~- .. ı ı· .. u. ı rı C) :ı ...... 
'.'lt< ı •' 

•:< '\' 

cı :ı. ı . .ı. --r: E:\ :i. :~~-: :ı. ı::~~~ >l .::·::. t. ı ;·-- :ı. ı--n \,... ~·=·:•. ;:::: n~·:=·=·;_ cl :ı. ·~~~~ :ı z -::·:·ı.ıTı .:::-:. r .. ı :L ç i n ~:::· -:·:::. ı--· ~·=·;;_ ı--· :ı. n :ı. k c::ı H! ~-.::ı ~·::"t r·ı ~:::. ~ .. ::~ 
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O C O N C O B d ~ O M 

DEVREDILMEYEN RISK- RISK'!N SAKLAMA PAYI 

I. KONSERVASYONUN TANIMI VE REASORANS tCINDEKt YERI 

Bu tanımlBmadan sıqor-

"-:/:ı. ! .. '! • ;:• V, •.. , 
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r·.ı c: E~ :i. ;;:~: r .. ·ı :i. ı--· k ":i~:ı r·i J k :.i. r·ı ~::: :L =: .~. r··: ~::;u. ı··· d E:i. n ·::::. 1 k ~:::. :;. k i::)-:·::~. !"'ı ~::.i·:::· ci '.i. 1 <::::.~c t:·::· k t J. ı· .. :• t:i ı . ..ı. :.::- •.: .. 

le bu kavrama Kısaca 

Ka gUvence +onlarıyla kavna~tırıp daglta 
sistemo~ oluean toplam +on :çınde rlsKlerın 

''···'·; r·. !· · .. ·.ı ' .. '.' ' : f .ı •.) l J \i'-'· ., ··r ı,ı 

rrı !::i ci Ci •.-:.-.:_; -~- ,._::~ (' :i. r·: r:;:::• '::::J ıj f"' f.:~:· :ı r' ::;:. :i. q C:; r· ~:: -::·:·~. E·:· t: t: i r· ı.::·::• i'": \-·· ~~.::, \· .,;:~. ::;~ j_ ::;;/ ~··::; ; .. t -:::~ :ı. J !"''i :1. i""ı : .. :;·:·t ·.::E. 1 t: \/ ;,:·:.:: 
ı···ı :L 1 ~.:-::: ~::~ :i. ·::;;c ::ı r·i u. c:: u. crr ::·:::.: ··;/ c:~ -~·:ı t·i -:':'ii. t_ • .:_ı (·::: :ı. ;rı i ·::;:. c:• .L -:·::ı.')/ 1 Eı. r·· -!::. E:·:~ h :L :i. k c::.: r"ı 1 T: ) .. · :. .. r·-: · .... _ .... : · .. 

:L c! :L .'· 

ç: t.~:· ·:;;:. :i.. ·ı·.: .~. :L ;--· :i. ":;;; .. i< :J. E:: ı··· 1:::~· p ı· .. :ı. J.;.'t ;.:: .;:·:·t J· ~~;. :t ]. J. !_:_~( :,', t::: E·.' \.t ı·-- ~·s. :~. f:'J. ı·· -::·:ı k ~~ ]::} Ll j:::r f·" :i. i 'i'! :J. :::·:~· !"' ;:-::·:· i::l 

h-:·:·:\-.../ i . ..l. :.::_~ d.:::i. t: c;. p ). -:·).tn,·!.'\·:::~ :ı. ( j::;. ı:J CJ :ı. :i. ;"i ;:_:_:_ı > :ı :i. 1 i< E·1 :ı. cl ~7:~: .: .. ·; ı··· :J. :::~ı< ·y· (. r·"~ ~-::-:~ t. i c:. :L :!. ;l_ :.:.~.i :i. \.:' .. ::·:. ı::.i ..... 

1n -:::·:. ::::. :ı. ·:~~C) ı .. ·ı , ... -:::"ı. ı- .. i :::::. ;.:: c:.::· ::;;; :ı. 1 :ı. ırı :ı. \···· {:.~ r .. ı t:. E:ı ıTı :; .. c·~· ı· .. :1. : .. ·ı :i. :> i :L J. -::::·:. n ;:·:t. r-" .::t k < r". ı_::;_::t .:::~.-~::.Li. i". -EL f'"ı ·:::. ;1 

koas0rans. resiprosite, poollere katılma gıoi) risk olas~-
lıgını genel dengeye oturtmasıaır. 
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konservasycn, bir poliçeyi risk yada riskler grubunu etkile
yen herhangi bir hasarın gerçekiesme durumunda şirketin öde
meye hazır oldu~u miktardır biçiminde olabilir. Konservasye
nun hesaplanmasına şekil veren diger ana ögeler gözönüne alı
narak yapılan bir başka tanım ise şudur; Konservasyon, direkt 
sigartacının sermaye ve ihtiyatlarını, port+öy özelliklerini, 
ödenti gelirini, rizikonun özelligini ve bazen de yasal dü
zenlemeleri gözcinlinde tutarak her rizikoda kaybına katlanmak 
Uzere Uzerinde tutabilecegi tutardır (24). 

II. KONSERVASYON TESBtTtNDE HEDEF VE AMACLAR 

Konservasyon tesbiti, sigartacının yıllık hasar oranın
da beklenmeyen ani artış veya azalışların etkilerini azalta
cak reasUrans hede+lerini belirlemek, yıllık iş sonuçlarında, 

parasal gelirde beklenmeyen dalgalanmaları önlemek için yapı
lır. Konservasyon saptaması ile istatistik ölçülerle karşıla
yabilecegi tahmin olunan hasar talepleri ile gerçekte karşı
laşılabilecek hasarlar arasındaki sapmanın yarattıgı masra~
lar ile gelirler arasındaki açıgı kapama olanagını bulabile
cPkt ir·. 

Konservasyon ve reasürans miktar veya oranları, reasU
rans +iyatı ile hasar tahminleri arasındaki bag bize konser
vasyon-reasUrans-reasürans +iyatı saptamalarında genellikle 
hasar gerçekleemelerine dayanan teknikiere götUrür. Bu iki 
temel teknik, exante (ön) ve expost (arka)'dır. Ilk usule 
göre reasürans +iyatı ihtimaliere ve istatistiklere dayanır. 
Expost usulde ise, sedan şirketlerin ve reasUrans treteleri
nin deneyimleri de gözönüne alınarak revizyona gidilir. Eger 
geçmiş dönemlerde hasar oranları yUksekse reasürör yUksek ö
denti isteyecek ve sedan şirketin Uretim giderlerini bile 
karşılayamayacak kadar yetersiz komisyonlar ödeyecektir. 

Sedan şirketin stratejisi, Uzerine aldıgı riskierin bi
reysel de~erlendirmesini yaparak hasar olasılıgının yUksek 
oldugu rizikonun kendi Uzerinde tutacagı yUkü kısıtlamak, kU
çUk ve orta ölçekli prim taleplerindeki dalqalanmaları, ka
tastro+ik bir olayda çeşitli riskierin kUmUlasyonu 6lasılıgı
nı karşılayabilecek mali gücU koruyabilecek kararları almak 
olacaktır. Sedan şirketin reasUrans hede~lerine yönelik sap
tamalarında, dogal olarak kendine en k~rlı konservasyon tutma 
seçenegini verebilen tipte reasUrans ile resUrans +iyatı be
lirleyici etken olacaktır. 

Konservasyon belli bir seviyede saptandıgında, bunun 
etkisi sadece sigartacının ticari ~aaliyeti üzerinde degil, 
solvabilitesi (yUkUmlUlUgU karşılayabilmesi), yatırım amacı 

( 2 4 ) T €;) cı ma n T tlf': ON , .~ .. t.::J:~ .. D.1§..§.J:: .. Y..~~~ . .":t9D. 5~.ff~.l2 .. :t .. sl!.lı:!!.f~,~f:i.} .... ~.~
SI DERGISl, 5.365, Temmuz-1990, s.39. 
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ile ayrılan orijinal gayri sa+i prim payı, şirketin likidite
si, masrai-ların genel oranı gibi elegerler Uzerinde görUlUr. 
Bu yUzden sabit bir konservasyon oranından bahsedilemez. Her 
rizikonun özelligine göre bir belirleme isabetli olmaktadır. 

Ayrıca sadece sedarı şirketin konservasyon dUzeyini sap
tadıgını söyleyemeyiz. ReasUrbrUn istek ve ihtiyaçları da e
sit şartlarda etkilidir. 

Sedarı şirket konservasyonunu belirlerken subjekti+ ola
rak gelecegi degerlendirir, hasar oranı~ en+lasyon, ekonomik 
durum, fırtına, dogal a+etler gibi +aktörleri gözardı edemez. 

Sedanın bir tek riziko yada rizikolar grubunun iş kabu
lU (underwriting) sırasında kendi hesabına kaybını göze al
dıgı miktar olarak tanımlanabilen konservasyonun tanımındaki 
tr.,wıe) ı um:;ı_w l•:n·· ı br.~ 1 ir· ı ı=: yel i m; ( 2!::)) 

- Konservasyanda tutulan net bir miktarın olması; sedarı şir

ketin net sorumluluqu genel olarak sedanın konservasyonunu 
ifade ederken, bölUşmeli reasUrans metodlarında konservasyon 
veya plendiye, hasar fazlası metodlarda ise net konservasyon 
veya ilk risk şeklinde ifade edilmektedir. Sigortalının kcn
se:~r·vasyonu olan muo:\fiye)tirı ''dedt.ıctJ.ble)'' Vt~ ''+ı·-r.ı.nc:hi:,;e:·'' ö:\dl:ı. 

iki tipi vardır. Bunlardan birincisi, peliçe meblagından, 
belli bir miktar veya cranın hasar ödemesi dışında kalması

dır. !kincisi, belli bir miktar veya orana ulaşmayarı hasarla
rın ödenmemesi, ancak limitin aşılması halinde hasarın tama
men ödenmesidir. 

- Konservasyonun belirli bir miktar ile i+ade edilmesi; Kon
servasyon ya sigorta bedelinin bir oranı yada risk/hasar ba
şına bir miktardır. brnegin sedarı cam kırılması brarışında tUm 
sigorta tutarlarının %30"unu, iyi inşa edilmiş konut yangın 
peliçelerinde 100.000,-TL."lık miktarı, motor branşında 
15.000,-TL."lık miktarı konservasyerı olarak tutabilir. 

- Konservasyen tesbitinde sorumlulugun göze alınması; Seelan 
hedefini elindeki mali olanaklar ve portföyUnUn özellikleriy
le sınırlayacak, bazen maksimum konservasyonu saptayacak ya
sal dUzenlemeler de mevcut olacaktır. 

- Sedarı şirketin kabul ettigi rizikolar için kendi Uzerinde 
tutabilec:egi sorumlulugun belirlenmesi; Sedarı şirket ya si
gorta bedelinin bir oranını yada risk veya hasar Uzerine an
laşmaya varılmıs bir miktarı kendisi için tutac:aqını ifade 
eder. Bu baglamda, başka bir reasUrans tretesinin temelini 
teşkil eden konservasyonun yeni bir trete ile teminata alın
masında ilk reasUröre bilgi vermek gerekmektedir. 

< ~~;~ 5 ) ·r t!:'! c) ın ~a rl ·r tj 1=< CJ 1·'-1 , -~-~-.t~!~2.!::l:2.~~-t~_Y . .f:f~.2.::r.~.~~--D. .~2 .. ~J~.:!; .. ~tn_IJ.~ .. f::t§.); ... ~-~-
sı DERGISI, S.366, Aqustos-1990, s.40. 
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Yazım (iş kabulU) sırasında, konservasyon miktarının belir
lenmesi; Riziko başına veya hasar başına konservasyon mikta
rını sedan, sigırtalıya karşı taahhüt altına girmeden belir
l(:? nmf:::•s :i. ge:~ ı·" t":) k :i. t" .. 

- Riziko grubunun tanımlanması; Cesitli dallarda meydana ge
len kUmUlasyonları ve katastro+ik hasar olasılıklarını i+ade 
E.'tmE.~kte-!c:li t-. 

III. KONSERVASYON TESB!T!NDE TEMEL TEKN!KLER 

Farklı riziko ve olaylar için +arklı konservasyon tes
biti yapılması çok c:logaldır. Bu açıdan, +arklı sigorta branş
larında degişik konservasyon tabloları düzenlenmesinde yarar 
vardır. Bu tablolarda en yüksek konservasyon limitlerinin na
sıl belirlenecegi incelenmeye çalısılacaktır. 

A. OLASI EN BüYüK HASAR (PML-PROBABLE MAXIMUM LOSS) 

Toplam hasarın tahmini mümkün olan sigorta dallarında 
konservasyon tesbitinde herhangi bir problem çıkmamaktac:lır. 
brnegin, hayat, +erdi kaza, tekne sigortalarında bir insan 
ölebilir, sakat kalabilir veya bir tekne batabilir. Diger 
yandan mal sigortalarında sık sık mutabakatsızlık görülebi
lir. Bu sebeple olası en bUyük hasar <PML> kavramı olusmus
t.uı· .... 

PML kavramı su sekilde tanımlanabilir, bir olaydan dog
mus olup gerekli dikkatle ve hesaba katılması gereken tUm ri
zikolarla birlikte takdir ve tahmini yapılan bUyük olası za
rardır denilebilir(26). 

Dogal olarak bu tanım PML"nin dogru sonuç verdigi anla
mına gelmeyecektir. Fiilen karşılaşılan hasar, en yüksek tah
min edilenden yüksek olabilir. Buna karşılık tutarsız yorum
lardan kaynaklanan isabetsiz tahminler ihtimalini asgariye 
indirilmesinde önemli bir adımdır. Yeter ki saglıklı verilere 
dayandırılsın ve gerek sedan şirket gerekse reasUrcir aynı 
tahmin metodlarını kullansın. 

Sadece sedan şirket tara+ından belirlenmis dolayısıyla 
kendi insiyati+ine kalmış PML, reasUrörUn sorumlulugunu da 
etkileyecektir. Ancak, reasUrcir yetersiz gbrdUgU PML' leri 
dikkate almayarak kendi PML"sini retrosesyona uygulayabilir. 
Retrosesyoner de, reasuror sigorta bedelindeki sorumlulugu 
üzerinden retrosede edilmiş tutara göre sorumlu olacaktır. 

PML"nin optimum sekilde belirlenmesi için ya çeşitli 
komitelerin ve çalışma gruplarının tavsiyelerine uyulacak 

( 2 6 ) K 1 ;:x u~; GE f<: AT H ı::: W D H L , f .. ~~j .. D .. 1§.~:!..t: .. €:'!:D.!;;;..!? f::.ı::.tn~~ ... tP.} .. §.t1~l .f::~.m;.l F~.t:: .. ~i!J;..:.l;;.J ... f . .!?t. .. ~ .. 
Voluma I, Bühl/Baden, 1980, s.96. 
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yada bazı sirketlerce yapılmış kılavuzlar örnek alınarak PML 
bulunabilecektir. 

Olası en bilyUk hasar CPML>, ya toplam sigorta meblagı
nın bir yilzelesi veya mutlak miktar olarak i~ade edilir. drne
gin, PML 100.000.000.- TL. dir yada toplam sigorta bedelinin 
% 20 m; i d :i. r- • 

PML"nin güvenilir tahmininin yapılması ile sedanın kon
servasyonunu, sadece kurumsal bir sorumluluk ölçüsil olarak 
sigorta bedeline göre yapmasına, hatta sigortaların tamamı bu 
hesaba göre uygun oluyorsa, reasUransa baş vurmaya gerek kal
mayacaktır. Bir baska noktada degişik tip ve kapsam arz eden 
peliçelerden oluşan bir PML"nin uygulanmasıyla konservasyon 
homojen hale gelebilir. 

drnegin dört ~arklı poliçeyi ele alırsak; 

Poliçe Ed.gc)ı·· .. ta B€'.!cl~?.l i 
<m:i.J.yc:ırı) 

1 200.000.-
2 1.000.000.-
3 2.000.000.-
4 10.000.000.-

Pt'IL. Yü~~ d€~5 :i. 

1.00 

lO 

P!VIL ·rutar- ı 

(m i 1 yc:)l-'1) 

:~~()()tl (j()() ll ..... 

200.000. -· 
~;:·:()(l" ()()()ll ···-

200. 000" ..... 

Bit .. :;edan €~n iyi ı···izikcı kat<=!ÇJC)ı·-i:;;i ir.;:in t:•it- i;.~k~.::.e:•cl<::ı.n 

reasUrans tretesinde konservasyonun 1.000.000.- TL. olabile
cegi sonucuna varırsa, aynı mutlak 1.000.000.- TL"lik miktar 
yukardaki tabloda qösterilen aynı riziko kategorisine giren 
tUm dört peliçe için reasUransa tabi tutulacaktır. Bu da her 
durum için tahmini yapılmış PML"nin tam yarısı olacaktır. Bü
tün t.:~hminlet-d€;! c:ıldu~]u qibi, yukö:\ı···J.d-:!:\ el~' alınan r-akaml<::ıt-da 

yanlış olabilir. PML çok yüksek tahmin edildiginde ya qerek
siz yere işin ~azlasını reasUre edecek yada +azla iş kabulüne 
yanaşmayacaktır. Çok düşilk PML tahmini ise, sedanın bekledi
girıden çok +azla harcama yapılmasına sebep olacaktır. 

PML tahminleri özellikle yangın siqortasında özel önem 
taşımaktadır. Cesitli vesilelerle mühendislikte de bu usulle 
korıservasyona teşebbüs edilir. Ancak PML"nin mUhendislikte 
kullanılması pek başarılı olmamaktadır. Cilnkü, bu dalda si
qortalanmış eşya çok kc:ımplike olup, çok sayıda rizikolara ma
ruzdur. Bu rizikoların her biri her zaman PML bakımından de
gerlendirilecektir. Ilk hasar esasına dayanan sigortalarda 
(milhendislikte oldugu gibi PML tahmininin yapılması için ge
rekli kriterleri bulunmayarı sigortalarda>, bUtUn hasarların 
tamamen total hasar oldugu +erdi kaza ve hayatta, total ha
sarların sık sık meydana geldiqi özellikle deniz ve havacılık 
gibi hayat dısı branslarda ve keza tüm rizikolar teminatının 
alışaqelmiş bir biçimde uygulanması bakımından kısmi hasarla
rın yüzdesinin tayini için güvenilir kıstasların bulunmadıgı 
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sigortalarda PML tahminleri konservasyon belirlemede tamamen 
uygunsuz dil$mektedir (27>. 

B. RIZIKO BAŞINA CPER RISK) KONSERVASVON 

Reasilrans ve konservasyon planlamasında en önemli tek
nik problemlerden biri dogru konservasyon tespitidir. Konser
vasyon sınırı çok dUşilk tutulursa, şirketin konservasyon tut
ma potansiyelinin bir kısmı isra+ edilmiş ve gerekli clmadıgı 
halde aşırı reasUrans yapılmış olacaktır. Bu limitlerin çok 
yilksek oldugu durumlarda da şirketin yilksek hasar oranları 
ki!ıt·şısırıd.::ı ~zot· clut·umdc:ı k.::•.lm,:ı.s:ı. söz konu·su olı::\bilec:ektir·. f.::ız 

gelişmis ilikelerdeki sedan sirketler ellerinde yeterli ve gU
venilir veriler t:ıulunmadıgı için kendilerini daha +azla gU
vence altıma almak istemektedirler. Bu yUzden aşırı reasUrarıs 

koruması almak egilimindeclirler. 

Uygulamada, genellikle sirketler en yilksek konservasye
nu sermayelerinin ve serbest ihtiyatlarının bir yilzelesini a
larak tespit etmektedirler. 

Bu şirketlerin kapasitesi geliştikçe konservasyon Jimi
tide buna paralel olarak artan sermaye ve serbest ihtiyatlara 
aynı yUzdeyi uygulamak suretiyle arttırılır. 

Riziko başına konservasycnun dcgru bir sekilde belir
lenmesine yardımcı olacak unsurların en önemlileri şunlardır; 

- Seelan şirketin ödenmis sermayesi ve serbest rezervleri; 
Sirketir-ı sermayesi, sahip oldugu serbest ihtiyatlar ve kay
dettigi primler c seelan şirketin bUyUklUgUnU belirler. Sedar-ı 

şirketin kaydettigi prim hacmine kıyasla sermayenin ve ser
best ihtiyatların yetersiz kalmasının yaratabilecegi problem
ler reasUrans koruması ile çözilmlenebilir. 

- Konservasyon tespitine konu olan sigorta bransının ortalama 
k~rlılıgı; Sirketçe alınan prime dahil edilen emniyet payı ne 
kadar bilyilkse, sigorta sirketinin o sigorta bransı ile ilgili 
belirleyecegi konservasyanda o kadar bilyUk olacaktır. Riziko
nun karlı oluşu sedarı şirketi daha +azla konservasyon tutmaya 
yönlendirecektir. 

- Likidite durumu; Sirketteki hasarları acilen kendi hesabına 
tas+iye etmesine imkan veren likit akti+lerin miktarı (nakit, 
banka mevcudu, tahvilat ve kolaylıkla paraya çevrilebilen es
ham) konservasyonun belirlenmesinde önemli bir unsurdur. 

- !şlerin cogra+i dagılımı; Konservasyon tespit edilirken, 

( ~;,~ 7 ) ·r €0 e> m <=ı r·ı TU i::C: C.ır·~ , -~-~ .. h . .9..f!.~?. .. €tt:: .. Y .. ~:\.§.Y. .. ı:;tD. !.-2.ii:~.P.:t .. ~!.D . .i!! .. f~~-1§-~...l: ... ~-~-- ,, b l G D F: ·r (:ı D C.ı l\i V ı~) S I 
DERGiSI, S. 367, EylUl - 1990, s. 38. 
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söz konusu branstaki isierin cogra+i dagılımı göz bnUnde bu
lL.tnc!ı..n-ulmalıdır·. ı::~~;.i~?r· i~dE~ı··· t.F.:>k bir· c:c:ıgı···c:ı.+i bölgE'!Y€0 clı::ı(;;)J.lnıı~::. 

ise c:ı bölgede gerçeklesebilecek katastrc:ı+ik hasarların meyda
na gelme olasılıgı ile seelan sirketin yUksek bir kc:ınservasyon 

tutması risklidir. 

- Kc:ınservasyc:ın tespitine kc:ınu c:ılan islerle ilgili ıdari mas
ra+lar; Bazı sigorta branslarında seelan sirketin idari mas
ra+ları çok yUksek olabilir. Bu durumda, sedan sirket dUsUk 
bir konservasyc:ın tutarak daha yUksek reasUrans kc:ıruması alır. 

Böylece daha yUksek reasUrans komisyonu almak suretiyle mas
ra+ların bir kısmını karsılamıs olur. 

- 1dari teskilatın tecrUbesi; Eger seelan şirketin teknik kad
rosu riziko yönetimi konusunda basarılı ve rasyonel bir tablo 
çiziyor ise teminat verdigi işlerde önemli bir miktarı Uze
rinde tutmayı tercih edebilir. 

Bazı bUyUk sirketler tara+ından uygulamada takip edilen 
amprik kaideler su sekilde verilebilir. (28) 

- Riziko başına veya hasar başına konservasyon sermaye ve 
serbest ihtiyatların minimum% l"i, maksimum% 5"i civarında 
c:dı::ı.bilir·. 

-Hasar basına konservasyc:ın ilgili braneta kendi hesabına tu
tulmus primierin bUyUk sirketlerde% l"i, kUçUk sirketlerde 
ise% lO'u kadar olabilir. 

- Sirketin en önemli bransında konservasyon likit akti+lerin 
1/5'i civarında olabilir. 

C. OLAY BA6I CPER LOSS EVENT RETENTION) KONSERVASYON 

PE~k .;,ı.ç:ık olmc:l'-/<::~n +ak.::1t. y.::;ı_yqır-, bir· rıosyon ol.:~rı ''ı··er·ıt:i.orı 

pEH" loss; <:~\/E~ı--rt." t~~k biı··· ı::ıL::ı.yd.::~n dcH;).::\rı bit- hı:~s<H"J.n iki vı":•y'<:ı 

daha çok riski :i.lqilerıdirec:ek sekilde kUmUl olusturmasıdır. 

Konservasyorıu risk ve hasar başına tespit ettikten sorı
ra sirket, her katastro+ik olay basırıa bir karar almalıdır. 

Her katastro+ik olay için konservasyon saptarkerı, böyle 
olayların sık sık gerçeklesmeyecegi ve uzun aralarda şirket
lerin yeterince özel rezervler biriktirebilec:egirıi unutmamak 
gerekir. Bazı Ulkelerde murakabe otoriteleri, her yıl pr:i.mle-
t·~. J. ı··· ı··ı ,, ·ı J- ı· ı··· ı· t·· ,..) t·· -· ı··, J ···ı ·· ı···ı '·\ "' ' t·· ·ı .,. i·ı·ı ··.ı ,... J v i'"' i:· ·:ı ·t·· :.~ c:· •·· ••·• ı·~ .1.: ·'ı·· ···' ı··ı t'-" t- k j ·ı P r·ı m.,.,, v e··-· , i .. o;;.. • • • • • .. ı •... <--:1. ı . ı .ı. <... ,'! • • • • • -r ... ::!) • • .... r. <"-· .. \ •••• ;;ı ~ •• ı ..1 1 .. <:~~ . ... .. • • •• ... • ... x 

cek mUlke yatırılması konusurıda ısrar etmektedirler. Olay ba
şı korıservasyon~ bu amaç ile toplanmış toplam rezervlerden 
karsılarıabileceg:i. gibi, kapital rezervlerinin belli bir mik-
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tarından da karşılanabilir. Böylece olay başı rezervasyon, 
riziko başı yada +erdi hasar için tutulan konservasyonun bir 
kaç katı olur(29>. 

Hasar +azlası (excess o+ loss) denen şey sedan sigorta
cıyı böyle ki..\mi..\lasyonlara karşı korumayı hede+lemiş reasi..\rans 
ti..\r·ü.c:iüı···. 

Riziko başına kcnservasycnun hasar başına konservasyana 
eeıt olup olmayacagı tahmin edilen veya edilmeyen ki..\mülasyon 
olasılıklarının gerçekleşmesine baglıdır. Bu cesitli brane
larda konservasyon kurallarındaki +arklılıkların belirlenme
sine sebep olur. Gerçekten olay basına konservasyon konusunda 
söylenenler bütün branslar için geçerlidir. Riziko başına 
k orı·:;;E· ı·- v ci-::; ye• n k u t· C:\ l :ı. a ı·- ı n d;::ı. k i +;:ı. ı··· k J. 1. 1 <::i r;:;rn;;;,, kümi.."t 1 ~:is yon tE~ h 1 i k t.~···· 
sinin kabul edilen rizikoların tipi ile yakından ilgilidir. 

Uygulamada olay başına konservasyon ile riziko başına 
konservasyon arasındaki ilişkiyi ölçmek zor isede kuramsal o
larak böyle bir blçU vardır. Uygulamada PMN'nin yangın bran
sında kullanılan PML'ye çok benzedigi, PMN'nin tahminininde 
kıyaslamaya esas oldugu belirtilmelidir. 

Uygulamadaki deneyimlere göre, branelar arası kUmUlas
yon sık görülmeyen ve istatistiki bakımdan önemsiz bir durum
dur. Buna karşılık endişe eden sirketler için, branelar arası 
olası ki..\mülasyon hali dolayısıyla konservasyanda yapılacak 
indirim genellikle %1.5'tan +azla olmayacaktır. Konservasye
nun da indirim yapılacak bransların tespiti için ki..\mülasyon 
ihtimali olan bütün bransların çi+t çi+t listesinin yapılması 
sonra bunların içinden en olası olanının, arkasından ikinci 
derecede olası olanının isaret edilmesi yoluna gidilir. Böy
lece branşların ki..\mülasyon ihtimal egrisi listesi elde edi
lir. Bu listelerin tersine sıralarımasına göre saklama payla
rında indirim yapılır. 

Bir port+öydeki çeşitli riskler, +arklı derecelerde ha
sara maruzdur. dzellikle hasara daha yakın riskler yüksek 
primli, daha az maruz olan riskler daha düşük primli olacak
tır. Bu sebeple sedarı eirketin hasar olasılıgı derecesine gb
re bir kademelendirme yapması zorunludur. Konservasyonu kade
melendirmek için sedan sirket tari+e primi ile i+ade edilen 
istatistik blçi..\lerle belirlenmis tehlikeye maruz olma derece
sini uygulayabilir, %0.2 prim oranlı riskler için konservas
yon X olsun. Buna ters orantılı olarak %0.4 primiide 1/2X, 
%0.1 primiide 2X konservasyon uygulanacaktır. Bu usul genel
likle yangın reasUransında kullanılır. 

( 2 9 ) ·r (;;)o m ;:ı. n ·r U F1: ı.J 1\J ,, .: .. ~ .. l:::;_c,;! .. D.fi!~~ .. C.Y.!~l.~.:r:..P .. U -~~~sH.?..t.S~Il!.!!.fits~: .. ~ .. :.: .. , G :i: Cı O Fi: ·r {::, D Cı 1\1 Y {~ ;:; I 
DERGISI, S. 367, EylUl - 1990, s. 39. 
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IV- REASORANS METOTLARI YöNüNDEN KONSERVASYON TESP!T! 

ReasUrans teminatının ihtiyari veya zorunlu olarak ve
rilebilecegi daha önceki bölilmlerde belirlenmişti. 

Ihtiyari reasUrans, peliçe bazında arz ve talep konusu 
oldugu için direkt sigorta olarak degerlendirilir, konservas
yon tespitinde önemi olmaz. 

Trete - zorunlu (otomatik) reasUransta, reasilrör belli 
cır braneta sedanın yazdıqı tUm ieleri sözleerne dahilinde li
mitine kadar taahhüt eder. Sedan sirket peliçe yazımında, se
çiminde, +iyatlandırmasında ve hasar taleplerini çözümleme 
~:;E~kil1E'r·:i.nc!t"! s;.e?t"bE·~:;ttit-. Pıı;;)J.t" :i.hm.=ı.l \fE~ hilE? dı;::.J.ndı::l müc:iı::thc:\lf::.• 

E·?tm\0?:?.. 

Trete reasilrans1nın bölUsmeli ve bölilsmesiz tUrleri i
c;:inde~k:i. ç:€:·~sit:i.E:-:•ı·"i it.:i.b<:ıı· .. :ı. ilE:.· kon·:;E:.·ı··v·eısyon ÖZE::'l:L:i.kle?ı·-ini ir .. ,-.. 
celemeye çalJ.salım. 

A. BdLOSMELI TRETELERDE KONSERVASYON 

BölUsmeli reasUrans tretelerinc:ie, sedarı sirket konser
vasyonu asan bö:LUmU devretmeyi, reasUrörde bu böltirnil kabul 
etm~yi taahhüt eder. dcylece reasUrör kazanılan primden oranı 
dogrultusunda pay aldıg1 gibi treteye sede edilen riskiere 
dilsen masra+lara ve hasar ödemelerinede payı oranında ortak 
olur. Genellikle yangın sigortalarında ve mali mesu:i.iyet si
gortaları harici kaza sigortalarında uygulanır. 

Bölilsmeli reasUrans sekillerinden kot-par, sedan ile 
reasUrör arasında saptanmıs bir orana göre devir anlasması e
sasıdır. Bu aniasma ile reasürör, olası en bUyük hasarı dik
kate almaksızın tUm riskleri belli bir yüzde ile paylasır. 
Buna karsılık, primdende kendi payını alır. Eksedan tretesi
nin aksine sigorta bedelini homojenlestirmez, hasar +azlası 
teminatının aksine asırı hasarları karsılamaz, tam bir kader 
paylaşımı söz konusudur. 

Branstaki tUm riskler belli bir yüzde ile reasUröre de
viı· .. E?c:l:i.lit-. bı:;?d;::\l"l iç:in :i.yi t":i.s:.klf2ı· .. :i.r"ı çoç.ıunu kr.::'l"ıcii üzı;:~t-inde 

tutması, reasilrörUnde kötU riskleri almak istememesi mUmkUn 
degildir. Sedanı dikkatli risk seçimine yönlendirdigi için 
resUrör için k~rlıdır ve komisyonu eksedan tretesinderı yUk
~;E·~ k t :i. t" .. 

Gerek hasar sıkl1gı degismeleri sonucu hasar oranların
daki dalgalanmaların etkisini azaltmak gerekse orta ve kilçUk 
ölçekli zararların giderlerini kontrol altına alabilmek için 
cl~::.un i:::·ı~~l :ı. :i. i::ıiı· .. i:::·ı· .. <:ı.rıf:.;t.cı.ki pc:ıt .. t·föy iç:i.ı·ı kot .. -p;.;ı.ı·- ı·"e;::ı.sLtt"eın~:; mı:;:~--
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toduna başvuracak sedan, eu iki hususa dikkat etmelidir; !l
gili traneta katlanacagı hasarın mutlak miktarı ve reasUrans 
dönemi içinde bu branea kabaca ne oranda hasar isabet edece
q :i. c:i:i. , ... ı:::2:;o)" 

Burada ilk soruya verilecek cevap iki +aktöre baglıdır; 
llki, sedanın primi Uzerineian hasar ödemelerine ayırabilecegi 
+onlar, ikincisi ise, sadece bir degil iki hatta daha +azla 
Ust Uste gelen yıllarda zarar kaydedilip edilemeyeceginin 
tahmin edilmesidir. drnegin tek traneta çalıean sedan şirke
tin 100.000.000.- TL. yıllık geliri ve 30.000.000.- TL solva
bilite marjı olsun. Sirket 30.000.000.- TL'lık solvabilite o
ranının tamamı kadar zarara katlanmayı kabul edemez. ÇUnkU, o 
zamana kadar kazanılmış deneyimler ve bes yıl ardarda zararlı 
bir per+ormans, tahmini k~rı aşacagı izlenimini versede, sol
vabilite marjının 1/4'Unden +azla bir hasara katlanılmama ka
rarı verilmis ise sirket bes yıllık dönemde 7.500.000.- TL. 
her yıl için 1.500.000.- TL'den daha az hasar ödeme hesabı 
yapm<::\l :ı. dJ. ı· ... 

Seeian sirket birden çok bransta çalışıyor ise durum da
ha +arklıdır. 100.000.000.-TL'lık primin 30.000.000.- TL'lik 
solvabilitesinin Uç bagımsız bransa dagılc:iıgını, transların 

primlerinin 50.000.000.- TL, 30.000.000.- TL ve 20.000.000.
TL oldugunu varsayarsak, branslar birbirinden +arklı riziko
ları kapsayacak, seeian iyi sonuçlar veren çok az hasarla kar
sılasılan branstaki olumlu etkilerden yararlanarak diger 
transların katlanılabilecek limitlerini arttırabilecektir. 
Diger bir nokta, her bransta öngörülen zararlı dönemlerin u
zunluklarının +arklı olmasıdır. Sigartacı 50.000.000.- TL 
primli bir branşın zararının bes yıl, digerlerinin Uç yıl sU
recegini tahmin ediyorsa solvabilitesinin 1/3'UnU karsılık o
larak ayıracak, katlanabilecegi yıllık hasar tek traneta ça
lısan bir şirket gibi 1.500.000.- TL. degil 2.000.000.- TL o
lacaktır. Demekki, katlanılabilecek maksimum yıllık hasar ta
mamen eldeki solvabilite marjına ve tahmini yapılabilen yıl
lara baglıc:iır denilebilir. 

Ket-par konservasyon tespitinde sedanın yanıtlaması ge
reken bir soru ise ne kadarlık hasar yUzdesi beklendigidir. 
Sedan şirket 2.500.000.000.- TL'lik bir rizikoya teminat ver
mis olsun. Sedanın bir traneta katlanabilecegi toplam hasar 
miktarı 100.000.000.- TL olsun ve %3'1Uk hasar oranı beklen
sın. Bu durumda sedan reasUrans yapmak istemeyecektir. 

Tahmin edilen hasar oranının %5 oldugu bir durumda ise 
(2.5 Milyar X 0.05 = 1.25 Milyar TL.) sedan iein %25'lik kıs
mını devredecek %75 gibi bUyUk kısmını Uzerinde tutabilecek
tir. CUnkU, kendisi tek başına hasarın 100.000.000.- TL'lik 
kısmını rahatlıkla kareılayabilmektedir. 

(30) GERATHEWOHL, s. 146. 
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Ket-par tretesinde konservasyon tespiti geçmis deneyim
lere dayanırsada bazen yanıltıcı olabilir. özellikle motor 
sigortalarında istikrarlı gibi gbrilnen bir dönem sonunda ani
den yilksek hasar oranlarına geçildigi gözlenmektedir. Bunun 
için hasar oranı dalgalanmaları yilksek sigorta dallarının di
ger sigorta dalları port+byil içinde homojenize edilmesi 
(~:J (.;;ı ı··· ('::~ k j_ ,... ıı 

Sonuç olaı···;:.:ık kot.-··p.:~r.. konEö-€~!t·v.:~syc:ın te:•<::;p it j_ r·ıdE~ <;;u özE~ :i.-··· 
likleri görüyoruz. (31> 

- Bir çok olumsuz etken aynı zamanda ortaya çıkıp birbirinin 
etkisini yogunlastırabilirler ve kısa sUreler içinde hasar 
giderlerinde kayda deger artısıara neden olabilirler. Bu olgu 
ı···;:,ı.~:~tı.:.ı•:?lf"' d<:~.lqi::•.l<~.nmii:ilaı···ın i .. ı,7.tk:im Dlduçıu i~:,:; d.;;,ı.J.J.,::\ı···ır·ıdi:":\ ı::iı~~Çj:i.l ü···
çüncU sahıs sorumluluk sigortası gibi kilçUk ve orta ölçekli 
zararlardaki degisiklik riskinin en önemli +aktör oldugu dal
larda söz konusu olabilir. 

- isabetli bir kot-par konservasyon saptanmasının, qeçmisteki 
bir dönemdeki kAr ortalamasına ve standart sapmaların hesap
ı'"'· nma s :ı. r .. ı.:::\ ·'7'0"' ı··· vE;! t" i J. ıTıe~'' i y· 1 E~ mümkün o 1 e:ı.c aq ı i 1 \:·?!ı··· :i. ~:;U. t .. ü ı mE~ k t e1···· 
dir. Bu seeian sirketi bazı durumlarda gereksiz kot-par reasü
rans aniasmaları yapmaktan korusada temel ihtimaller kUmille 
oldugundan olumsuz egilim ve rastgele ciegisikliklerden koru
In;;~;::.. 

- Gelecek ıçın kararlar alınırken geçmis qöz onunde bulundu
ruluyor isede, özellikle ı::ie~isimin tehlike olusturdu~u brane
larda ekonomik konular gibi dıe +aktörlerinde göz önUnde bu
lundurulması gereklidir. Bu yaklaeım konservasyonun belirlen
mesinde bir çok subjekti+ +aktörlerin rol oynamasına sebep o
lur. Sonuç olarak, konservasyon seviyesinin iyi olup olmadı~ı 
kullanılan bilimsel metotların çesitlilik veya karmasıklı~ına 
de~il, kararın ekonomik sonucuna baqlıı::iır. 

Kot-par"ın yapısı rizikoları baz aldıgı ıçın konservas
yon derecelendirilmesi yapılamamaktadır. CUnkü ket-par reasU
rans:ı.nda amaç, sedanı karsılayamayacagı rizikolara kareı ko
rumakt:ı.r. Sigortalı nesnelerin boyutunun büyümesi, yeni yapı 

tarzları ve +arklı materyal kullanımları +arklılıklar yara-
t :ı. ı·-" 

KDt-par reasUransında konservasyon derecelendirmesi 
yapmanın yolu yukarı::ia belirledigirniz de~isikliklerden pek et
kilenmeyen alt grupları belirlemektir. Bu yaklaeım uygulamada 
+arklı riziko unsurlarına tabi alt kategorileri bir ket-par 
tretesi ile koruma altına aldı~ı durumlarda kullanılabilir. 
Bu motor ve mali mesuliyet peliçelerinde mümkün degildir. 

C31) GERATHEWOHL, s. 149. 
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Bu reasUrans tipinde otomatik devir ve kabul sbz konu
sudur. Sedan sirket, rizikonun kendi UstUnde tuttugu konser
vasyonunu asan kısmı reasUrbre devir edecektir. 

Bir eksedan tretesinde normalde degisik miktarlarda 
konservasyonlar bulunur. Bunlar sedanın risk seçimine göre 
belirlenir. Hasara en uzak rizikolar I. sını+ kabul edilir ve 
bunlara en yüksek konservasyon uygulanır. Hasar oranı artısı 

ile sınırlandırılmıs gruplar oluşturulur. Oluşturulan konser
vasyon tablolarına göre eksedan tretesinde konservasyon tutu
luı···. 

a) Eksedan Konservasyonu 

Eksedan tretesinde konservasyon sigorta bedeli veya o
lası en bUyük hasar <PML) esasına göre belirlenir. 

Dilim (Plen) olarak öngörülen limit sigorta bedeline 
göre saptanmıs ise treteye devir edilecek maksimum tutar ke
sinlikle sınırlanmıstır. Sedan şirketin konservasyonu 50.000-
·rL. :i. ~:;€::- vf::) :i. O p 1 E' n 1 i k b :i. t.. t. t· E~t ı:::· n i n k;::\ bu 1 E• dt:c·l:::• i 1 €·:~c: ;;:.>g i <::\ z c:ım i 
miktar 500.000.- TL"dir. Rizikonun iyi veya kbtU olması seda
nın tutacagı miktarı ve treteye devredecegi miktarı degisti
remez. Sedarı 50.000.- TL'den +azla miktarı tutamaz ve treteye 
500.000.- TL'den +azlasını devredemez. 

Eksedan reasUransının amacı, hasardaki bUyük dalgalan
ını::~ 1 ı:;\ r· ı k <::ı ı···~; :ı. 1 c:ı.mı::ı k t ı ı··· • Dı...t rııf.~!t cı c:i h<:ı. f.:;.E:\ ı··· c:ı 1 <:ı~-' :ı. 1 J. q ı n ı r .. ı (ı··· u :i. n p ı··· c;;···· 
bability> daima belli bir noktanın altında olmasını gbzeti
yor. Tahribat ihtimali, bu konuda belirli bir dönemde, genel
likle bir yıl, pc:ırt+by Uzerine dUsen hasar yUkUnUn kullanıla
bilir prim artı bUyük hasar dalgalanmalarını dengelemek için 
kullanmaya hazır rezervlerini asma ihtimalini ifade etmekte
dir. AktUeryal tabirle, hasarların toplam dagılımının bilin
mesi,, ·h::ıı··· k 1 ı i~; t:ır- an~::.:t <:H· :ı. r·ıda tE:·HH;?l hı::~~:;.::ıp l cı.ın;,:ı -t=aktöt· J. E·) ı·· i ni n, 
has.::\ ı··· ·:~ı k 1 J. q J. ha•. k k :ı. r .. ıdö~ k i ,;,ı.'y' t .. ı nt: ı :ı. ı :i. ~;t: <:tt :i.·:::; t i k 1 E·) ı··· i n b :i. 1 i r .. ımE:'E> i 
i:J*?t .. ı;:~kt:i.\.:;.i:i. için vı~~ bı . ..ı.nlı::ı.t·ırı tı:·~f.:>piti ı:ıldukı;::<::ı. qüç: olduqu için 
hasar olas:ı.lıgın:ı.n kesin c:ılarak belirJ.enmeside oldukça gUç
t·.i..lt"' « 

Dransların ı;:ogunda saglıklı istatistikler olmadıgı qibi 
tE~kr·ı:i.k j.JE;~r-lE·'mE;' VF.~ ı;;)n+J.ı:,,s;yon qıt:•:!. t .. i;.;.iko +<.:\ktöı···l·:.;~ı···indt.~k:i. elf!.~--· 

gie:i.mlerde yapılan hesaplarda sapmalara neden olur. Belirle
necek olan konservasyon oranı dogal olarak Ulkeden Ulkeye, 
branetan bransa degieeb:i.lecek, maksimum ve minimum sınırlar 
dahilinde belirlenebilecektir. Belirlenecek sınırlar içinde 
sedan tercihini su esaslara göre yapabilecektir; C32> 

(32) GERATHEWDHL, s. :i.32-:i.33. 



- Kullanılabilir +onlar; Sigorta şirketinin arzuladıqı ve 
kullanabilecegi daha +azla kaynak için daha yilksek konservas
yon belirlenebilir. Sedanın kaynakları ne kadar çoksa konser
vasyonuda aynı ölçilde yilksek olacaktır. Sedan şirketin solva
bilitesi ile maksimum konservasyon arasındaki bu iliski tar
tışmasız olup, bazı hallerde murakabe makamını belli limitler 
empoze etmeye sevkeder. brnegin, ABD'deki sedan şirketlerin 
maksimum konservasyonu solvabilitesinin %10'nu aeamamaktadır. 
Bu durumda şirketin port+öy içerigi ihmal edilmiş olmakta. 
KilçUk port+bylU sirketler bilyUk hasarlarda solvabilitesinin 
kilçUk bir bölilmUnU harcarken, geniş port+bylU sirketler bazen 
%100'e kadar harcama tehlikesine maruz kalabilmektedirler. 

- Prim hadlerinin genel seviyesi; Belirli konjonktUrel dalga
lanmalara paralel olarak prim hadlerinin artıp azaldıgı du
rumlarda, dUsUk prim zamanlarında sedan daha az konservasyon 
tutarak sorumlulugunun daha +azlasını reasUre edecektir. Ciln
kU bu durumda primin bilyUk bir bölUmU kilçUk ve orta ölçekli 
hasarlar için kullanılacak ve bilyUk hasarıara yeterli kaynak 
k ,:;l :ı. m;;~·y <::le: <.:ık t. :ı. ı· ... 

- BilyUk hasarların ortalama sıklıgı ve bunlar:ı.n sedanın top
lam hasar ödemelerindeki pay:ı.; Tekne sigortaları gibi brane
larda toplam hasarlar tUm hasar ödemelerinin %10-20 si civa
rındadır. K:ı.smi hasarların %90'dan +azlası kilçUk taleplerdir. 
KilçUk hasarlar, kayda deger blçUde bilyUk hasarlar oluşturmak
ta ve buda konservasyon tespitinde önemli olmaktadır. 

b) Sabit ve Dereceli Konservasyonlar 

Bilindigi gibi eksedan Csurplus) treteler, sedan şirke
te konservasyonu aşan kısmı, dolayısıyla iyi rizikoları kon
servasyonunda tutma olanagı vermektedir. Böylece tUm mal tre
telerinde ve nakliyat/tekne sigortalarında eksedan, reasUrans 
treteleriyle saptanmış konservasyonlar, genelde sedan şirket 
tara+ından hasara maruz olma derecesin gdre kademelendirilir. 
Agır riskler için dUsUk, ha+i+ rizikolar için yUksek konser
vasyon limitleri belirlenir. Riziko grubu bir bUtUn olarak e
le alınarak çeşitli yılların istatistiklerine baevurulur. Ge
niş bir zaman aralıgında X'lik bir hasar oranı belirlenir. 
Bireysel riziko teorisi rekabet şartları altında tutulacak 
prim politikası ilede etkinligini kaybeder. DUsUk primler uy
gulandıgı durumlarda yilksek konservasyandan kaçınılır. Rizi
konun şiddeti kavramı ortadan kalkar. Istatistiki deger taeı
yan yilksek hasar sıklıgı veya yilksek talep ortalaması primin 
seviyesini belirleyecektir. Bu edyle bir +ormulle i+ade edi
lebilir, P= + x a (P riziko primi, + sigortalanmıs her 100 
riziko için hasar sıklıgı, a her hasar olayındaki hasar orta-

(33) GERATHEWDHL, s.135. 



Riziko grupları sınıflandırılırken ve bunların dalga-
:ı. iöt r·ı m <:.'ı 1 ;::ı t .. :ı. n :ı. r·ı 

] "l ı "''·. :ı.nmi:~. ı c ır·" 
tahmini yapılırken her grubun is hacmi dikkate 
Ancak, teknik olarak sadece is hacmi tek faktör 

olarak dikkate alınmamalıdır. Yani, riziko adedi sebebi ile 
riziko grubu agır veya hafif olarak nitelendirilmemelidir. 
Hayat ve sadece blUm rizikosunu kapsayan kaza sigortalarında 
tc:ıplc\Hi hi::ts;r.ı.t .. sö;::.konu~:.u oldugu için r·ıi~c~pf.:'tı:::n i:ı<:ısit nı<:ıtı;:~rrı.:c.tt:i.k 

modellerle dalgalanmaların genisligi, dolayısı ile konservas
yon haddi saptanabilir" 

Konservasyon asagıdaki tabloda görUldUgU gibi en ıyı 

riziko kategorisinde %100 olarak saptanabilir. 

(IX,()) 

ı:::: 
• ••• .f 

:ı. (i 

:1.00 

."ii:::· .... , ..... .! 

4:1. 
::::;E~ 

:::::::::; 

Bu tablo, asagıdaki formule göre taleplerin ikili dagı
lımı esasına dayanılarak yapılmıstır. 
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Gl•·~· Dıı 

I 
I I 

I I I 
I'-.) 

'· . .JI 

T 
J. " 
ı . 

\l(:-::ı .i. :ı: 

\lE~:~ I I 

\/ Dı 

....... / c~ ı ı 

" . 
risk kategorilerinin konservasyanları 
risk kategorilerinin hasar ihtimalleri 

Prim Haddi %10 Konservasyon Tu. tu 1 .::ın Pr· i m 

0.50 200.000 .. -
0.66 150.000.-
1.00 100.000.-
2.00 50.000.-
4.00 25.000.-
5.00 20.000.-

:t ()ı:) 
j_(!(l 

:i.OO 
:lı:)() 

:1.00 
l ()() 

Konservasyonu alt gruplara ayırmanın bir baska formulU-

Emniyet YUklernesi x Riziko Primi 
F: :i. ~·:: i k cı Ei.:~ ~=; ı n.:;,; 1< C• r·ı !::. ı::' ı·· \/ .:;;, ':::. y c:ı r·ı •··· ................................................................................. - .............................................. ·············•·······•·· ····-··········· 
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Bu formulUn uygulanmasında problem emniyet yüklemesinin 
h(~:·!:3.::\p 1 anma ı:::. ı ı::i :ı. ı···. 

~:;E· d .::t rı ı J. EÖ' ı··· (,;;. <::•. s U. ı·· ö r· ı::t r· ;:,ı.!:;; :ı. r·ı d<::\ yap ı J. <!:i n t r·· r:? t E;,, yi.;? :ı. i m i t. ı €·:~ t· 
tablosunun eklenmesi gereklidir. Sedan sirket yapt:ı.g:ı. riziko 
degerlendirmesine göre kcrıservasycrıurıu belirlemekte serbest 
isede bu karar:ı.n:ı. treteyi imzalamadan almak zorundadır. Sedan 
şirketin yeni ç:ı.kardıg:ı. peliçe için konservasyon tespit edil
memis oldugunu farzedelim. Bu arada hasar gerçeklestigi tak
tirde bu tablolardaki konservasyerı miktarları örnek olarak 
kabul edilecektir. 

Konservasyon riziko başına belirleniyor ise sedan tek 
bir riziko üzerindeki kilmUlasycnlar:ı. mU.mkiln oldugunca belir
lemeye çalışacaktır. Eger konservasyon peliçe başına belirle
niyor ıse pcl:ı.çeyi dikkate alarak teknik ve yönetsel bir ça
lısma yapacaktır. 

B. BdLOSMESIZ TRETELERDE KONSERVASYON 

BölUsmesiz tretelerde sedan ile reasU.rör arasındaki so
rumluluk paylas:ı.mı sigorta bedeline degil hasariara dayanır. 
Sedanın bir veya daha fazla branstaki portföyün tamamının ü
zerinde belli bir oranda, belli bir takvim yılı içinde meyda
na gelebilecek hasarlardan bölU.smeli reasU.ransın yetmeyecegi 
miktarı karsılamak için reasUrbre prim ödenir. Yani, prim 
devrinin derecesi portföyün tamamını kapsar. 

Sedanın net konservasyonunu asan kısımlarda hasar faz
lası treteler devreye girer. Bu t.retede fiyat reasilrörce he
saplanır. Trete herhanai bir rizikoyu degil bransın tUmU.nU. 
teminat altına alır. 

Motor ve mali mesuliyet sigortalarında tek reasilrans 
seklidir. Net konservasyon sedanın mali gilcilne göre belirle
r·, i ı·· • 

a) Calısan Hasar (Riziko Basına Hasar> Fazlası 

Trete Kcnservasyonu 

Gerçek hasarıara dayanması açısından yapılacak priorite 
(hasar fazlası reasilransta konservasyana verilen isim) sap
tanmasında risk bas:ı.na ve hasar basırıa tutulan konservasyon 
arasında fark bulunmamaktadır. 

Böylelikle, sedan sirket kilçUk ve orta ölçekli hasar 
taleplerinin yilkilnden kurtulacaktır. 

Sedan, prioriteyi (net konservasyonu) bir eksedan tre
tesinin aynı portföyil teminat altına ald:ı.gı konservasyon mik
tarından daha dilsilk temin edebilir. Konservasyon tespitinde 
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temel +aktör hasar dalgalanmaları olacaktır. ıKıncisı ise, 
hasarların derece bakımından dagılımı olacaktır. 

Urnegin, A ve B olmak Uzere iki port+byUn harcama o
ranları hemen hemen aynı seviyede kalmıs oldugunu ve her iki 
port+öyUn tecrUbelere dayanarak hasar oranında %10"dan +azla 
sapma gerçeklesmedigini varsayalım. Bu iki port+byUn harcama 
oranı yaklasık %27 olsun. 

H.:.:ı.~:>at- ö c:IE~me? 1 ~~~ı··· i 
< ()O (i • ·-·· "TT .. ) 

En Az En Çok 

o 25.000.-
26.000.- 50.000.-
51.000.- 75.000.-
76.000.- 100.000.-

100.001.- +azlası 

f:>üt;..ın I I 
Port+by içindeki toplam hasar
ların %'si olarak sütun I de 
gösterilen hasar ödemeleri 

·: c:; 
J .... 

10 
l 

F'oı··t+ö';/ B 

A port+öyU için 100.000.000.- TL'lik priorite belki çok 
+;:,ı.~: 1 ,:'j. cı 1 <::ı. c:: aktı r.... Cü nk i , t üın ha s.•a t .. 1 <:ı. t .. :ı. n ;-;, '7'ci k o r-,~~€:0 ı··· v .::ı.~:; yo r .. , ;,;ı. :i.-·· 
tın cia D 1 <::ı. c: ,::i k t ı t.... Bu d<::\ o ı··· t ı:~ 1 arrı,::ı. ha~::;.::,\ t.. o ı--ar-, ı vE? g :ı. cı E~ t.. c.• ı···<:~. n :ı. n J r·ı 

birlikte agır dalgalanmalarının asır:ı. sekilde dikkate al:ı.nma

s:ı.dır. 75.000.000.- TL'cien 80.000 .. 000.- TL'ye kadar net kon
servasyon tUm hasarların %10'unu karsılayac::agı için daha ye
rinde bir tercih olacaktır. Buna kars:ı.lık 100.000.000.-TL'lik 
bir konservasyon B port+byU için uygun olabilir. CünkU burada 
tUm hasar masra+lar:ı.n:ı.n %7'si 100.000.000._ TL's:ı.n:ı. kapsamak
t ii:\ ci :ı. ı···. 

Riziko basına hasar +azlasında net konservasyon tespi
ti ile ilgili ikinci sorun, sigortalama açısından eksedan 
reasUrans:ı.nda oldugu gibi aynı net konservasyon c:ierecelendi
rimini kullanmak gerek, yoksa tUm risk grupları için tekdüze 
konservasyonun mu tercih edilec::egidir. Bu sorunun yanıtı te
minatla yerine getirilebilecek amacın ne olduguna, dolayısı 

ile port+öyUn yapısındaki risk kosullarına baglıdır. 

Urnegin bir sedan sirket, 100.000.000.- TL'lık net kcn
s::.f!.~ , ... \l ,;,ı. ycı n t f~~f.:;p it t~t m i~:. \/f:.:~ bı...ı m(;~ b 1 ı:~.q bt·· ü t p ı··· :i. m 1 €7~ ı··· i n ·x.:~;; '' ünü c···· 
luşturuyor ise ve her yıl iki veya Uç hasara dayanabiliyor i
se bu hasar adedi 4'e, 5'e çıkmadıkça hasarların hangi kate
goriye girdigi hakkında degerlendirmeye gerek duymayacaktır. 
Hasarlardaki artıe, bazı riziko gruplarının daha duyarlı ol
ması ve buna ek olarak port+öyde büyük hasarıara daha +azla 
maruz kalacak riziko gruplarının payının artması halinde müm
kündür. Bu açıdan port+öyUn net konservasyonunu aşan hasarlar 
cılasılıqının daha +azla oldugu riziko grupları içerip içerme
cilginin tesp:ı.~:ı. önem tasır. Baska bir i+ade ile branslar iti
bariyle çesitli hususları gBz UnUnde tutmak gerekmektedir. 
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Bir çok yapısal nedenlerden dolayı, mali sorumluluk si
gortalarında riziko başına hasar +azlası anlaşmalarında net 
konservasyanları derecelendirmek oldukça gUçtUr. Bu anlaşma
lar ilk riziko esasına göre hazırlanırlar ve çok yUksek stan
dartta sigorta bedelleri vardır. Bunlardan hangi peliçenin b
~~ E~ 1 1 i k 1 E~: yü k ~::;c:! k ha s,;:i t" 1 c:\ ı·- c:"t m<::ı t" u;{: cı 1 ı:::iu(j u bt::· ı i ı·- 1 f:'! ncıTıE~ z" ı'"iy i". ı c:·'"'·!' 
'::;o ı· .. um :ı. u :ı. u k t em i n<:ı.t 1 <:1 r· :ı. nd;.·:tk i ha:::;at.. ·:::.ı k 1 1 q ı , , ... :i. F.=.;k k <:lt:F::c;)o r"" :i. 1 f'~t .. :i. 
oluşumuna meydan bırakmayan ahlaki muhatara etmenlerine da
yanmaktadır. Bu nedenle, sorumluluk sigortalarını koruyan ri
ziko başına hasar +azlası anlaşmalarına derecelendirilmis 
konservasyon uygulanmamaktadır. 

Yüksek hasar duyarlılıgına göre riskleri gruplamanın 
qUçlü~ü. mal ve deniz sigortalarında oldugu gibi önemli de
gildir. Her nekadar UçüncU şahıs sorumluluk sigortalarında 
oldugundan daha kolay isede baska nedenlerden dolayı konser
vasyon tablolarının bu durumlarda derecelerıdirilmesi yapıla
mamaktadır. Yangın, deniz, mUhendislik gibi hazırlanan kon
servasyon tablolarında riskin agır veya ha+i+ oldugunu gdste
ren isabetli deqerlendirme yapmaya olanak veren çeşitli bl
çUtler bulunmaktadır. Ancak çalısan hasar +azlası anlaşmala
rında net konservasyonlar derec:elendirilirken önemli olan a
gır, ha+i+ riziko ayırımı yapabilmek degil, bUyUk hasarlardan 
E~tk:i.:Lt:.:·nmE· ol.::ıs;ı :L ır,;,ıının bulunup i:n.tlunmi:\dıı;ı:ı.r .. ıın t1::1hm:i.n E'2c:li lmf"·: .. ·
sidir. Spesi+ik riziko gruplarınada bUyUk hasarların dag:ı.lı

mına olanak veren istatistiki bilgiler yetersiz kalmakta-
c:! 1 !""" ( :::;;,::j. ) " 

b) Olay Ba$ına (Katastro+ikl 
!< C:J l'"'i ~~~E·:' i··· \/ Eı. ~:s y· C) n L\ 

Bu tip treteler sedan $irkete aynı olaydan kaynaklanan 
mUteac:ldit hasarların kUmUlasyonuna karşı teminat vermektedir. 
Diger bir i+ade ile konservasyonu a+etlere (katastro+a> kar$1 
i-::DI·""UI·"", 

Sedan $irket, her peliçe başına veya mün+erit riziko i
çin konservasyonunu x miktarı olarak tespit ederken belli bir 
olayda ugrayabilecegi olası en bUyUk hasar sınırını belirler. 
Ancak, bunu belli bir peliçe çerçevesinde yapar. 

U J. ,::ıy i::ı.:.-:ı.·~:; ı n;,;ı_ k on~:;ı:-::·r .. ··.;;).~:;;y·on c:iı;~y i ıTı :i. , b i ı·.. kB.'"/ n.:'ıkt: .. :;;_ n dc:ıqarı 

bir olayın birden +azla rizikoya, dolayısı ile poliçelere ya
y :ı. :ı. ,::ı. n ı:'~ t k i ~;; i n :i. n k ,:~. t"" -~:; :ı. 1 ,-::1 n m,;,;_ ·"s ı l"""ı ı ,:;:. n q ö , ... E:· l'"ı k cı n~:; ı;? r"" v ~;, ~~- y cı rı ö n 1 •ö::· m 1 ı;::··-· 
rini i+ade etmektedir .. 

Bir bran$taki çesitli rizikoların kUmUlasyonu dikkate 
alınarak yapılan kı::ınservasyonlarda, 

nunun hiç tahmin edilmeyen tesadU+i 

(34> TORON, s.~~. 

i::ıu rizikoların kUmUlasyo
bir olgu ortaya çıkardıgı 



icin kendisini çok eiddetli hissettirdiqi gözlenmektedir. Her 
+erdi riziko için konservasyonlar teminat +ormlarına göre ve 
+aaliyet sonuçlarının Bnceden tahmin edilebilir dalgalanmala
rına göre tesbit edilecektir. Bazı +aaliyet branslarında ri
ziko başına uygulanan bu konservasyonların tutulan toplam 
yıllık primierin çesitli yüzdeleri ile olusturuldugu olgula
r• dikkate alınarak sedanın hesapları bir hasar olayı ve çok 
sayıda riziko ile alt Ust olabilir. 

Sonuç olarak hasar kUmUlasyonlarının kuramsal olarak 
mUmkUn oldugu +akat pratikte olası görUnmedigi tUm branslarda 
olay baeına hasar +azlası aniasmaları teminatı altındaki net 
konservasyonlarının ancak iki Uc rizikonun bir olaydan etki
lenecegi bir düzeyde tesbiti gereklidir. Ancak kUmUlasyon en
der de olsa, olasılıgın daha +azla oldugu ve bUyUk hasarlar 
yaratabilecegi bazı branslarda tedbirli olmak gereklidir. Or
negin kaskoda bir olayın istatistiki olarak iki veya Uc ara
baya zararı olmaktadır. Ancak bir kasırga olayında bazen on
larca aracın kazadan etkilenebilecegi gerçegi gözönünde tutu
larak kaskoda uygulanan net konservasyonların hasar kUmUlas
yon teminatlarının orta bUyüklUkteki bir arabanın degerinin 
bes on katı kadar uygulanması gereklidir. Bu kasırga sigorta
sında, olay basına hasar +azlası aniasmaları teminatları için 
net konservasyonlar genellikle riziko basına kcnservasyonla
rın Uç katı dolayındadır. Ancak ortalama hasar bir tek riziko 
için tesbit edilen sigorta bedelinin çok altındadır. 

Nakliyat/Tekne sigortalarında özel bir durum sözkonusu
dur. Bu sigortalarda olay basına hasar +azlası aniasmaları 
pek bulunmaz, riziko basına hasar +azlası anlaşmalarında ise 
istatistik olarak çuk dUsUk oranda hasar olayını karsılaya

cak düzeyde tutulur. ReasUrörUn sorumlulugunda iki rizikonun 
kUmUl oldugu durumu kapsayacak blçUde tesbit edilmesi yeter
li gbrUlUr. Bu rizikolarda her risk bagımsız bir gemi olarak 
belirlenir ve konservasyonlar da buna göre belirlenir. 

Cesitli branelarda rizikoların kUmUlasyonunu incele
diqimizde doqal a+etlerin çok sayıda translarda bir arada ha
sarlara sebep oldugunu görUrUz. Ornegin, bir +ırtına, yangın, 

+erdi kaza, motor, nakliyat, saglık ve hayat peliçelerini ay
nı anda etkileyebilir. GörUlUyor ki, bir tek sigorta hattının 
hede+ini asırı derecede asan bu tip bir hasar olayı sigorta
cının yıllık sonuçlarını etkiler. Bu gibi durumlarda tek ve 
aynı dogal olayın +arklı bran5larda hasar yaratması haline 
uygulanabilir. Hasar +azlası teminatı, sigartacının önceden 
bekledigi toplam rakamı asabilir. Bir tek branstaki çesitli 
hasarların kUmUlasyonuna karsı koruma saglayan olay basına 
hasar +azlası teminatının asılması olasılıgına karsılık, net 
konservasyon düzeyi şirketin prim dışında ek +onlarına daya
nır (özellikle hissedar +onları ve dalgalanma ihtiyatı). Böy
le bir olayın cesitli bransları etkilernesi olasılıgı qözbnUn
de tutularak çesitli branslar için alınmıs olan ayrı ayrı re
asUrans teminatlarının yeterliligi de kUmUlasyonları dnleye-
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bilir. Bu +aktörleri gözbnUne alarak çok hatlı teminatlar i
çin konservasyon, her olayın niteliklerine göre belirlenir 
dt:-:·! n :i. :i. ı:~:~ b i 1 it .. ,, 

Bir baska husus çok hatlı teminatlar yerine bir hatta
ki kUmUlasyon teminatlarının dikkatle seçilmesinin hasar kU-
mUlasyonlarını kontrol etmede daha etkili olup olmayacagıdır. 
Cok bUyUk port+byler haricinde, belirli dogal olaylara +azla 
maruz kalan alanlarda böyle çok hatlı kUmUlasyonlar için gü
venilir istatistiki veri saglama dönemi, gerekli prim hesabı
nd \l ı::ı. ı·· <::ır- ~:;<::tl.~.! :ı. <.:\mi::•. yacak ı:::l·"~ r· ;;;:.·c: ı·;~ dı~~ ı...ı ;:: ı...t n o :ı. ö:ı b :i. 1 ]. ı··· ., 

Sedanın yıllık geliri baz alınardk yıl içindeki hasar
ldrın bu prim gelirinin belirli bir yUzdesini asması halinde 
devreye giren bu trete, bir brdnsta yıllık dönem sonuçlarını, 
hasardaki sayı ve maliyetle önemli artı$lardan dogan negati+ 
bir sapmaya karsı korur. 

H d ~::.,::ıı··· Ur- <::ı n ı F: .::,ız 1 ı::=ı f.~ :ı. tr- E::)t E:• 1 f:? t- i n c:! ı:::) ko r-ı~:ö.f.'!.• ı··· v ,::ı i"· yu n t.l!::~~:; i::ı it 
edilirken karsılasılan ana problem, bu tretenin sedanın kon
servasyununda kalan hasar deneyimini degistirme özelligidir. 
Kut-Par tretesinde konservasyana dUsen hasarlar Kot-Par sevi
yesine göre mutlak deger olarak reasUranstan etkilenmelerine 
ragmen, sedanın hasar/prim oranı aynı kalacaktır. Hasar oranı 
+azlası anlasmasında ise durum +arklıdır. Sedanın konservas
./ c n u r-ı ,-:;ı :i. ~:=; ,:;ı b E· t. E~ c! *:"' r·ı i·-; .:öı. ~ö; ;::ı r- o t- •':ı n ı ;::i (i:') n q E~ 1 t:'' r·; d :i. q :i. n d c·:! n ,, ~:::. f:.~ ci t::ı n :i. 1 E·~ 
reasUrdrUn sonuçların +arklılıgı pesinen programlanmıstır. 

Belirlenen net konservasyon çok dUsUkse, konservasyanda 
kalan isierden sedarı kdr edecektir. Sedanın idari ve Uretim 
m ,:,ı.·:::; r .. ;;:.. ·-F 1 .,:,ı. ı··· J. :i. 1 \:~ h .:,ı~:::. i':\ ı··· c:ı ı··· a n ı +;::ı ~:: :i. <::ı~'-' ::. p ı··· :i. m i v E7.' ı:J :i. q ı··· ;::.' ':/.:::ı n ci,;,\ n y ·'"' ···-
tırım için gerekli olan pay ayrı:tdıkt.an sonra net konservas
yon olarak tesbit. edilen hasar oranı öyle bir seviyede olmalı 
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t.asına ulaet.ıgı zaman hasar oranı +azlası teminatı devreye 
girsin. Hiçbir durumda net konservasyon sevıyesı sedana kdr 
getirecek bir oran olmamalıdır. 

Primlerdeki kayda deger art.ıs ve etkili tasarru~ ybn
temler:i., genel masra+:i.arı asagı çekerken prim gelirinde görU
len durgunluk veya yUksek maas zamları bunun tam tersi y5nc:le 
etki yapar. Makro c:!Uzeyde alınan ekonomik önlemlerin de tek
nik dıeı gelirlerele direkt veya endirekt. etkileri bulunur. 
Bu etkenler sonucunda bir sene içinele yatırımlardan elde edi
len net. gelirler bnemli ölçUde degieir. 

Bu etkenlerden iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi, tre
te reasUrdrUnUn verdigi teminat daha baslangıçta sedana kdr 
garantisi verecek sekilde degildir. Ikincisi, sedanın kdr, 
zarar noktası bir çok dıs faktörlere baglıc!ır ve bir seneden 
digerine +arklılıklar gösterebilir. Hasar oranı fazlası tre-
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teleri için konservasyon tesbiti son derece gUçtUr. Bes yıl
lık sonuçları gbstermekte olan tablodan bir örnek vasıtasıyla 
açıklamaya çalısalım; 

Bı--·üt. H;;:ı~:;;;:~t·· Dı··· .:;~n ı 

i:7i i. c:lı::~ ı··· U ı·- c:\ r·ı ı 

Brilt Prim Yüzdesi Olarak 
Mevcutlar üzerinde Net Hasılat 

Ur .. tc:\ 1 c:\ma 
DE~qt~!ı··· 
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net konservasyon alacaktır. Ortalama genel gider oranı %23 ve 
ortalama net yatırım geliri %7 alınırsa %85'lik hasar oranı
nın listlinde sedan zarar edecektir. %85 + %23 = %108 ve 
%108 - %7 = %101 hesabıyla zarar ettigi görülmektedir. Ger
çekte bu durumda zarar %1'den daha +azladır. CilnkU hasar +az
lası anıasmaları içinde emniyet ilcreti adı altında bir ilcret 
bdenir. Bir başka açıdan reasilrbrUn, genel giderlerinin %23' 
ten dilsUk ve yatırım gelirinin %7'den +azla olması durumu da 
hesaba alınmalıdır. Sedan sirket için en iyi sonuçlar dikkate 
alınırsa C%9 yatırım geliri ve %20 masra+l reasUrbr, ancak 
%90'lık bir net konservasyon oranının sedana kdr garantisi 
vermemek için geçerli oldugunu bilecektir. %90 ~- %20 = %110 
%110- %9 = %101. Sedan için yine kdr garantisi yoktur. 

Sedan icin son bes yılın azami hasar oranı net konser
vasyon aları bir trete cazip degildir denilebilir. Bu sebeple 
+ırtına veya dolu branslarına nazaran daha az hasar dalgalan
malarına maruz kalan nakliyat ve motor gibi branslarda hasar 
oranı +azlası tretelerine oldukça az rastlanır. 

Hasar dalgalanmalarının önemsiz olduqu bran$larda hasar 
oranı +azlası treteleri ender olarak uygulansa da, uygun kon
servasyon tesbitinde karşılaşılan gUçlUkler, sedanın da kendi 
tretesine kilçUk bir oranla bile olsa katılmasıyla bir miktar 
giderilebilir. Böylelikle, reasUrör %100 degil, %90-95 hasarı 
kabul etmis olmaktadır. Net korıservasyonun, hasar oranı ile 
gider oranı toplamından az olması durumunda k~r garantisi 
sözkonusu olmaktan çıkacaktır. Bu prosedUrUn uygulanmasıyla 
olası k~r garantisi, hasar oranı azalır. Bir noktadan sonra 
sedan da zarar tehlikesine girer. 

i\i ı:·:-~~ t·. ı< C) r·ı·~:; ı::~ , ... \.t .::\ ·:::; )/ ı::::ı r·ı 

:i: c:l<::ı ı·- :i. i"'""lc:ıf.~;ı··· a+ 1 ,;;, ı··· 

Hasar Oranı Fazlası Primi 

Net Yatırım Geliri 

I I. Dı...ı.ı···um 

·x. :ı. ı::) B 

~~~tl () :t 
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II. durumda, yani %85'lik net konservasyon, idari masra+ların 
%18'e düşmesi ile sedan %1 kdr saglar. Ancak treteye gdre re-
f::~ ~:.::.Cı. r i::ı t" :;.~ t:;; ~.5 :ı :i r-ı Lt ~?. s~ ı··· i n d E~ k :i. !· .. ı .:::-ı~~~ Eiı. r· tJ r· f:'i\ r1 :t C:l r·· ı n.;::~ i ~:;E:\ ö i;.:-:~ 1::. t:·:'! d(~;~ r .. E h(·;:\~~-~~\ ı .. 
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oranı durumunda %0.9 kdr edecektir. Bu durumda, sedanın kdr 
zarar noktası %95 hasar oranında olacaktır. Sedana çok geniş 
olasılık dilimi dahilinde az da olsa kAr olanagı saglayacak
tır. Yani bu prosedür bile hasar dalgalanmalarının az olması 
durumunda problemi çdzmeye yetmeyecektir. 

Sedanın kendisini koruyan treteye katılması yalnızca 
net konservasyonun tesbitinin zor oldugu durumlarda degil, 
tUm hasar oranı +azlası tretelerinde kullanılması, kUmUl kon
trolUnUn gelistirilmesi ydnUnde de yararlıdır. 

V. BF<:ANSLAR YöNüNDEN I<ONSERVASYON TESBtTl 

A. YANGIN SIGORTALARlNDA KONSERVASYON TESBIT! 

Sedan şirketin konservasyon tesbitinde temel hede+i, 
sigortalama rizikosunu minimize etmek, sigortalının emniyeti
ni maksimize etmektir. Uygulanacak konservasyonun belirlenme
sinde evrensel bir +ormUl bulunmadıgını belirtmiştik. Ancak 
belirli kosullarda en iyi çbzUmUn saglanmasına yardımcı ola
cak bazı modeller geliştirilebilir. 

Ornegin kollekti+ riziko kuramı tara+tarları, çeşitli 

istikrar kriterleri yolundan konservasyon saptanması ıçin ma
tematik metodlar uygularlar. Sonuçta sedanın konservasycn, 
prime, bunun içindeki emniyet şarjmanına ve garanti fcnlarına 
ı:) i:"~. \-' -=·~ı. r·ı :ı. ı··· ~~ 

Risk teorisine dayanan modeller Uzerine kcnservasyonu 
ortaya çıkarmak için aktUeryal +ormUller uygulayan çeşitli 
yaklaşımlar geliştirilmietir. Hasar haddi olasılıgı her rizi
ko kategorisi için aynı clacagından ve dolayısı ile yüksek 
risk ihtimali olandan yüksek +iyat daha az tehlikeye maruz o
landan daha az fiyat alınması sözkonusu oldugundan konservas
·y'D r·ı 1 ~:ır·· :ı. k"''· d(;::ıTıE' :LE! rı d :i. r· m•'!!:! n i r··, ı_:_:ı e ı··· c;.,, k·::::. i;~ cı :ı. du() ı ... \ dü ~::.U. n( .. \ 1 ı;:: i::ı :i. :i. i r· • bı...t --· 
nun için kabul edilen blçUt risk primi haddinin isabetli be
lirlenip belirlenmedigidir. Böylece uygun sekilde +iyatlan
dırılmış tUm riskler için uni+orm bir konservasyon uygulana
caktır. Risk teorisine gbre yapılan hesaplamalarda, bazı ö
nemsiz istisnalarla konservasyon, prim bünyesindeki emniyet 
şarjmanıyla orantılı oluşturulmuştur. özellikle yangın ve 
FLOP (Yangın kdr kaybı) sigc:ırtalarına bu formUllerin uygulan
masında her risk kategorisindeki prim içindeki emniyet şarj
manının yerini dikkate almak gereklidir. Emniyet marjını dik
kate aldıgımızda, sadece nisbeten uzun bir sUre içindeki cr
talama talep hacmi degil, hasar gerçekleşmelerindeki dalga-
ı ~:':l r .. ı ni-:':':·~ 1 cı. ı··· ci Et l" ı ı::-::ı E~ b ~·:ı. k c·:\ t:. ı J rn i:·:·~ 1 ı d ı ı··· " F: Lt\' ı:..·t k d i::l 1 ı:;;.! c·:i. :ı. i::i. n ıTi i:::. 1 -==~ ı··· p ı· .. :i. ın t. t-:·:;: -s:~ ... -
bitini gUçleştlrir. Emniyet marjı, tesbiti de gUç oldugu için 
pratikte kcnservasyonun derecelendirilmesinde her zaman kul-
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lanılan bir +aktör olmayıp genellikle standardilize edilir. 
Tüm sigorta tari+esinde sabit deger olarak ele alınır ~~~J. 

Bu konuda çalı$ma yapan bazı matematikçiler tara+ından 
yapılan matematiksel araştırmalar, yüksek ortalamalı hasar o
ranları olan riziko Kategorilerinin dUsUk ortalamalı hasar 
hadleri olan kategorilerden daha yüksek dalgalanmakta oldugu
nu göstermektedir. Böylece istatistiki verilere dayanarak 
dalgalanmaların ortalama hasar oranlarıyla dogrudan orantılı 
oldugunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, sedan dengeli bir port
+öy için dalgalanması yüksek risk kategorilerinde daha az, 
dalgalanması dUsUk olan kategorilerde daha +azla konservas
yon tut.::•.C:<::\kt: ı~-·. 

Risk kategorilerinde hasar dalgalanmaları bekirlenirken 
~;:.u i··ıu. :::;u~:; 1 <i:\ ı··· (;_:.ı ö :;::. ı:~ r-· d :ı. c~ ci :i. 1 ııH:::·mE? ı i d i ı··· • C cı k <::\ c:i~:;!t t. ~o:· ı··· :i.~:; k i c;: E'! r· ~"~n k .;:ı···· 
tegoriler daha az, az adette risk içeren kategoriler daha 
+azla dalgalanmaya maruzc:iur. Yani, risk açısından hacim ge
nisligi istikrarlı ölçUtlere imkdn saglar. 

Ancak uygulamada risk kategorileri minimize edilerek 
sigorta port+öyünUn hacmi dikkate alınmaktadır. 

Bu esas, yangın ve FLOP'ta primierin uygun tesbit edil
digi, riske maruz olma derecesini ve risk +aktörlerini yan
sıttıgı aniayısına dayanır. Yüksek prim agır riske, dUsUk 
prim az riske karşıdır. YUksek primliye az, tersine çok kon
servasyon uygulanır. Burada prim hadlerinin istatistik hasar 
gerçekleemelerini saglıkl:ı. bic;:imde yansıttıgı ve sigortalanan 
riskiere orantılı oldugu varsayılır. Ama eskimis tari+e yada 
rekabet sartlarında degişik uygulamalar olabilir. Saglıklı 

bir prim hacidinin %0.3 olması gerekirken yarı +iyat uygulana
bilir. Yani %01.5 olabilir. Diger yandan, reasUransa verme 
gUçlUgU karsısında konservasyon c:iaha da yUksek olabilir(36). 

Yangın ve FLDP sigortası için (ikisinin kombine konser
vasyon tesbitine dayanan) riziko primleri hadleri esası üze
rine verilmis örnek konservasyon tablosunu incelemeye cal:ı.ea

.ı. :ı. ın u 

(35) GERATHEWOHL, VOLUME II, s.72. 
<36) GERATHEWOHL, VOLUME II, s.73. 
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10 12,5 arası 
12,5 17,5 arası 

Konservasyon Mutlak 
;vı i k t (·::t r· \/E~ :l i':i. F: r··f L.. 

5.000.000.000,-TL. 
4.000.000.000.-TL. 
3.500.000.000,-TL. 
3.000.000.000,-TL. 
2.500.000.000,-TL. 
2.000.000.000,-TL. 
1.500.000.000,-TL. 

Buradaki saptamalar hem sadece yangın, hem de yangın ve 
FLOP birlikte sigortalamalar için geçerlidir. Yalnızca FLOP 
sigortalanması halinde konservasyon %50 dUsecektir. 

Iki brane için de ayrı ayrı konservasyon tabloları o
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FLOP Ortalama Rizıko 
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Konservasyon Mutlak 

5.000.000.000,-TL. 
4.000.000.000,-TL. 
3.500.000.000,-TL. 
3.000.000.000,-TL. 
2.500.000.000,-TL. 
2.000.000.000,-TL. 
1.500.000.000,-TL. 

Konservasyon Mutlak 

2.500.000.000,-TL. 
2.000.000.000,-TL. 
1.750.000.000,-TL. 
1.500.000.000,-TL. 
1.250.000.000,-TL. 
1.000.000.000,-TL. 

7' ~:::; () :ı () () () ;: () () () !! .~ ... 'T'l.. .. ı: 

Tari+elerdeki oransal artış, drnegin %20'lik bir artış 

ou tablolara aksedecektir. Artışa oranlı olarak %02 derece-
lendirilmesi %02.40 olacaktır. Bu yöntemin uygulama kolaylıgı 
sigorta sektfirUnde, dUnya çapında uygulanmasına sebeptir.Tab
lolar uzun sUreli oluşturulur ve uygulanırlar, kısa sUrede 
yenilenmeleri gereksiz ve zordur. 



-···~::~:5·· ... 

Sigorta konusunun yangın ve FLOP tehlikesine ne derece
de maruz olduguna, 5rnegin, ineaat tipine, çatı yapısına~ de
po E• cı ı :ı.~::~ n m<::ı 1 .l <.:ı. ı··· :ı. rı i.i ::;~ (;.;~ J .. l :ı. G.i ı nı2, k u :ı. 1 <":\ nın;,:ı t . .::~.ı···;:~ :ı. n.::t, öz(;~ 1 i~;:; ı ;:;;:·t mt:;· 
tehlikelerine, riziko mahaline, yang:ı.nla milcadele imkanlarına 
lJ i:':'ı. k ı 1 ~·:tı· .. c:~. k ı·- i ;;: i k C) !' .. i tJ n r·j E·! k .C:\ d i::i r ı :: cı r"j :::. t·::: ı··· v· .::·t ·:::. ·~/c:; r·ı c·:, ~:) 1 i::t r·ı i:':). k t .::t r-ı :ı. dı t.:.:j ı 

tahmin edilebilir. 

Sigorta şirketlerinin uyguladıgı tari+e rehberlerine 
göre bu kategoriler, unsurlar belirlenir. 

Basitleştirilmiş bir model olarak hazırlanan aeagıdaki 
konservasyon tablosunda görilldilgil Uzere, konservasyonların 

riziko koşullarına göre tespiti sedana, uygulanan +aktörlerin 
sayısı ile artan degişik konservasyonlar verecektir. Bu tab-
1o1<::tı···:ı.n h<i:\;~:ı.ı···l;,:ı.nı~;ı koıT;pl:i.kE~d:i.ı··· -../,::\ ~s:Lqoı···t.ac:::ı.n:ı.n ö~~t:~J. o:i.c::ıı·-;;~k 

beJ.irleyecegi özel şartlara baglıd:ı.r. Ayrıca bilyUk ölçilde ya
zım teknigi standardı, şirketin bu işle görevli personelinde 
ve aracılarında sorumluluk anlayıs:ı. getirmektedir. Objekti+ 
olarak ölçillebilecek risk karekteristikleride olabiJ.ir (ant
repolarda yangına karşı imaJ. edilmis yapı malzemesi kullanıl

ması gibi). Sedanın tamamen kendi degerlendirmesine ve isa
betli konservasyon tesbitine kalmış Gzel riziko koşulları da 
olabilir (konutlarda kullanılan s8ntetik malz8menin hasar 
bilyilklügUne etkisi gibi). Bu usul, bUtUn zorluklara karşın 
pratikte ihtiyaçları karşılamaktadır (37). 

Tipi Kurulus Yeri Kurulus Yeri Kuruluş Yeri Kurulus Yeri 
(()()ı:),, ) ( ()()() ,, ) ( ()()() ıı ) (()()()u ) 

A 1.000.000. 900.000. 750.000. 600.000. 
B 900.000. 750.000. 600.000. 450.000. 
r 750.000. 600.000. 450.000. 300.ooo. 

Bu konservasyonlar, hem sadece yangın hem de yangın ve 
FLOP'da uygulanabilir. Sadece FLOP sözkonusu oldugunda kon
servasyonlar %50 indirilecektir. 

Konservasyon tablolarında belirleyici olan kriteriere 
kısaca deginirsek, 

1sletme Tipinin Tanımı; 

A Riziko artırıcı unsurları olmayan işletme <Konut) 
B dnemi az risk artırıcı etmenleri olan iş1etme (Ticari) 
C dnemi çok risk artırıcı etmenleri olan işletme <Sınai) 

C37) GERATHWOHL, s.76-77. 



Ineaat Sını+ının Tanımı; 

l.Sınıf Insaat: Catıya kadar dıs ve iç duvarları, taban ve 
~avanları beton~ tae, tugla~ briket gibi yanmaz malzemelerle 
yapılan binalar CK~gir Bina). 
2.Sınıf Insaat: Dbrt dış duvarı ahsap, kerpiç olan binalar 
( ~~:·:, h ~;;} c·:·\ p ) ~~ 

Kurulus Yeri Sını+ı Tanımı; 

l.Sınıf Kuruluş Yeri: Yangın teşkilatının bulundugu kasaba
l ,;:u··· !' k f.2 r·d~. I E'' ı--· • 
2.Sınıf Kurulus Yeri: 
devamlı hizmete hazır 

Cevre özelligine gdre yeterli teçhizatı 
personeli, yeterli su tedarik imkanı ve 

yangın alarm tertibatı olan, yasal olarak onanmıs, 
....... , .. 

ı:_:_:,ı ıJ riLi.! . .J. Li. 

itFaiye grubu bulunan kent, kasaba vs. yerlesim merkezi. 

Pratikte pek yer almamakla birlikte, aslında yangın ve 
FLOP prim tarifelerine uygulanan çe~itli riziko kategorileri
ne gdre konservasyanları tesbit eden tablolar da bulunmakta
dır. Bu tUr konservasyonda, sedan her riziko kategorisini 
tehlike yaratma olasılıgına göre sınıflandırır. Böylece bir 
sigorta akdı sınıfında toplanan tUm riziko kategorilerine uy
gulanabilir azami konservasyonu belirleyen sigorta akdi sı-
n ı .,:: 1 ~·=·=·~ i·" :ı. c:• 1 u. ş; Lt r- ı: 

("'ık:i.ci Eını·f:ı. Konservasyonlar (Mutlak Miktar veya PML) 

::::; ır () () () 11 () (:ı (ı :• () () () ;! •••· 

J. n ~::5·~7~5" ()()()" ()()() !! ..... 

::::; C) ~:5 () :' () ()() n () () () !! ····· 

~,? •= :·;::: :::5 () •ı (:ı () () :: () (:1 C) :ı ····· 

:ı. If :ı. ~?~::s, ()()CJ .. ()ı:){)!! .... 

~.:s:.::sc::ı :: ()()(i :• ()()(> :! -··· 

Bu tablo, hem yangın hem de mU$terek sigortalara da uy
gulanabilir. FLOP halinde konservasyon %50-60 arasında tutu-
1 i:":lC:E:~kt :i. ı···., 

Konservasyonlar, çesitli riziko kategorilerinin dagı
tılmıs oldugu akid sınıFıarına gbre tesbit edilir. Her akid 
sınıfı içinde konservasyonlar a$aQıdaki kıstaslara göre hs
~::;a.p J. an :ı. ı···. 

:ı: ~='· 1 ı:::.-1~. nH:'·! n :i. r·ı :''' :ı. n :i. + 1 <'fi r··; ı:::i :ı. ı··· m ,;,1 :i. ç: i r·ı c! E? k ::. y ı:D ! ·· :i. v· <::'·~ t: :i. p :i. 
Manzum veya tali riziko artırıcı is1etme 
F~ :i. :.~: i k C) ·.:-/ E:: r-· :i. 

Yangın önlem koş~lları 
- Cevrenin yarattıgı riziko 
- FLOP sigortalarında ani yangın gerçekleşmesi veya yayılması 

ihtimalini doquran $art1ar. 



En+lasyon zamanlarında sigorta bedelinin ve primlerin, 
+iyatlardaki genel artıeları olabildıgince süratle ve isabet
le ayarlanmalıdır. Bu, endüstriyel yangın ve glopta mUmkUn o
luyor, basit yangında ise genellikle gecikiyor. Bu durumda, 
·:::; i ~J C:) f'" ·ı·:. E:\ b E:~ ci ı::-.:: :i. :i. ı_:_:J if.:~ ~-·· c.:: t;:-: k d :::-::ı (:) ~~·~' ı··· :i. n ~.:.ı (·:·:~ ı··· i ·:::~ :l r·ı d [~ı k .::A 1 1 :l C) r· ;! p ı··· :i. 1 n 1 ı.::-; r.. \/ E~ NoOo 

terli olmuyor. Yangın sigortası port+öylerinde istenen denge 
yavaş yavaş bozuluyor. En+lasyon egilimi sigartacıların kon
servasyon +else+esini de etkilediginden bu egilim, hem basit 
hem de endüstriyel bUyUk ticari dallara uygulanan konservas
yon tablolarına yansıtılmalıdır. Kullanılacilecek yöntemler
den bazıları asagıda sıralanmıştır; (38) 

En+lasyon haddine uygun olarak konservasyon miktarlarında 
'/11 :t :tk f"E~\/J.:~~-:-../CJ!"'"ı:, 

En+lasyon haddi ortalamanın Uzerinde ise daha kısa periyod
:!. ;:;\ı··· " 

Direkt sigartacının konservasyonunun her yıl için örnegin 
%10'luk marja baglanması. 
Bir degere yada +iyat endeksine otomatik baglama şeklinde 
degisebilir degerlendirme uygulanması. 

Tablolarda gösterilen konservasyonlar sigorta poliçele
rine re+eransla endekslenir. Bu da sigartacı konservasyon 
tablosunu degiştirmedikçe her konservasyon ile reasUrans dev
ri arasındaki oranların degismeyecegini ve degerierin gelis
mesinden etkilenmeyecegini garanti altına alır. 

Degişebilir degerli sigorta reasUransı, sabit sigorta 
J:::ı (7:~ ci ı:~-:: :ı. J. :i. r· :i. ~=:~ k :ı. (·::~ i". c:! f~' c:ı 1 d Lt (~1 Lt ı:_:_:_i :i. b 5. ·:::;i::~ b :i. t. k C) f"ı -;;:;E' t .. \/ -:'::1. -::.. )l cı n 1 C\. ı··· t. ;.·;·t b 1 c:>:~::. Lt r·ı .ı:~. 

dayandırılabilir. Bu konservasyonlar, endeksteki degişmeleri 
daha uygun yansıtabilmek için (Örnegin, +iyatların hareketine 
dayanan prim endeksi) Uç veya dört yıl gibi fasılalarla yUk
seltilecektir veya azaltılacaktır. Bu usul uygulamaya geç
tiginde, prim endeksinde her degisiklikte sedanın tUm rizika
larındakı prim tutarlarını ve konservasyonunu yeni bastan he
saplanması gerektigi için biraz karışıktır. 

Uygulamanın basitlesmesi için degişebilir bedelli sı
gortaları bir otomatik usul ile ayarlayarak endeksiemek uy
gundur. Konservasyon ve reasUrans prim devirlerini sUrekli o
larak yenıden belirlemek yada konservasyon tutarlarını uzun 
sUrede sabit tutmak va trete dilimlerinin sayısını arttırmak 
bir ç5zUm yoludur. 

( ::::: ~:::: ) l' f.~:ı C::ı fi! C'!' n ·r i:::J ı::.;: CJ ~\j ;ı .. j.~ .. .i:.:~: .. ı;;:~ .. D.5~~~.s;~1..!::: . .'~::'.§~-.. ~~F.:.:{.~;.;tı:::~ .~~.{#~ .. E~.J~ .. ~:~:~rıro .. ~·~:'~.~~~ .. :.k .. 
1 
•• ; .. 

DERGiSI, 8.368, Ekim-1990, s.36. 
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B-MüHENDISLIK StGDRTALARINDA KONSERVASYON TESBIT! 

Mühendislik sigortalarında konservasyon tesbiti yapı
lırken dogal a+etleri ve risk kategorilerinin tehlikeye maru2 
kalma dereceleri dikkate alınarak bu branstaki sigorta tiple
rini ayrı ayrı teminata alır. 

Konservasyon genellikle özel veya mUnferit bir risk i
çın verilen sigorta bedeline göre belirlenir. Sedan sirket 
öncelikle konservasyonu sigorta bedeline göre mi olası en bU-
yUk hasar miktarına CPML> gdre mi belirleyecektir? 

Genis bir endüstriyel birikimim bUtUnU icin sigorta be
deline göre tesbit uygun olmayıp~ makine ve mUn+erit makina
larla ilgili makina garantisi sigortasında konservasyonlar 
genellikle bir poliçede toplanan mUn+erit esya gruplarına gb
ı··· E! t:. E·:'::~. i :::::. E~: d i :ı. i t·"' :i. ı::.::~ ı··· :ı [ı i (:J ı:::.~ ı··· ın ı). i·"ı E: n d :i. ·:::. J. i k ~::. i ı:,:J c::ı ı··· t:. \:::; 1 C:l ! ·· ı r·ı d i:·:ı ( ı:::: ı:.:~ı F~: \tı;:::: 

E:E:) :ı rnl..'t;akL.tr-·ı c;J..::-:·i.t:J:i. J.d:i.t_:_:_!i öJ.çi)clc:-::: u.·"/(~u.:ı..:·:·ı.r·,'-::ı.r·ı bi~·· :nE:it~c::ıd:l.-:':':l ı··'!~::-:f· b:i.t··· 
yangın alanı icin PML'nin iliekili oldugu sigorta bedelinden 
asagı olup olmadıgına bakılmaksızın yangın alanlarına göre 
konservasyon tesbit edilir. Bu çercevede gruplasan mühendis
lik sigortalarırıın çesitli tip sigorta teskil etmelerinden 
dolayı, yukarıdaki bilgiler ısıgında mühendislik konservas
yanlarının mutlak meblaga mı yoksa PML"ye göre mi belirlene
cegi üzerinde durmak, özellikle pratikte mutlak meblaga da
yanmakla birlikte PML kriterine göre düzenlenen konservasyon 
tablolarının varlıgı karsısında pek mUmkUn ve gerekli degil
dir. Mühendislik braneında PML esasına göre konservasyon tab
I c:ı 1 ~::~. ~-.. 1 ı:::i l.t :.::·: E~ r .. ı I <-:::ı f'i'! E~ı n i l'"ı .ç;:~ r .. ı J ~·:·:ı ın }. :ı. CJ J. u. ı:::: ı::::ı 1 ır: -:"::\ 'l i:·:t c:: c-:t ~;.:.ı 1 i. n c: t·::.~ J ı::::~ n :i. ı· .. k t:-::· n :! u Lt 

minat sagladıgı bilinmelidir. Ancak yangında bile PML tahmi
ninin komplike ve hatta gUç bir is oldugu dUsUnUlUrse, çok 
çesitli riskleri içine alan hatta doqal rizikoları ve UçUncU 
sahısların sorumlulugunu da içeren mUhendislik sigortalarında 
durum daha da gUçlesir. Tenıinat kapsamı UçUncU sahıs sorumlu
luguna da kapsayacak sekilde genislerse PML'ye göre konser
vasyon tesbiti tamamen imkansızlasır(39) .. 

E; :i. (;_:.i c::ı ı··· t:. \·:::. i:::·~:-:·: dE-:· :ı. :L !""ı(-:~: ~:.:1 ıj ı·" E! i< cı n·::~-~:·:? ı··· \1 -i::\ f.; ~:/C:• n t.: t::-:~~:~. i:::; :i. ·!:.: :i. ı .. ·,;;::~ (;_:_it~;~ 1 :i. r"ıC:: E-::!! 

sorumluluklar açık seçik belirlenmelidir. Sedan sirket ile 
reasUrör arasında sorumlulukların dagılımı, gerek çok yüksek 
PML tasıyan riskler için (makine sigortalarında turbo jenera
tör gibi) gerekse ilerde teknolojik riskler olarak tanımlana
cak olanlar için sigortalanan degerler teminata alınmıs çe
sitli riskleri mutlak adedinden daha hızlı artacagı için i-
1 ~::· ı··· d c-:-: cJ.::·:ı. !· .. ı -:::ı. ..F .;:1. :~·;: :ı. a. ö r·, (~~ rrı k ~·::\ :~:: ~:·~.._ r .. ı <::·ı. l:::) :i. i i r.. :< E;; {) r·ı u. f.:: c:;; J .;:·:·•. ı··· iiiı k :! Lı Ct y· i). k ı "ı .:::\ ·:::~ ~·:·:~ ı· .. ..... 
ların g~rçeklesme olasılıgı arttıkca port+öy içindeki riskler 
d (~~-) n \.:.:J E:ı ~::; :i. b c:ı :~-:: u. 1 in .:::\ ·~/ <::i. ci ~ .. ~:.~ \/ ;::t rn (·:-:; ci <~~: c c::~· k t. :i. j··· E: u. t::ı -~·:"t k ı rn c~ Et r·ı :i. 1 ~:-::~ t" d ı:~·.::: i ~~ <:·~ı İ ... , 

u :ı. u. n<:"'< c: ,:;, k ·i::. i. p i k k c:' r .. ; <::> ""' ı··· \i a. ~=::. \/ ı:::ı n t·. <::i. b 1 c:• 1 .:;,;. ;··· :ı. F' ıvı L. '' ':/ii'·: ci E~(! :i. 1 :• ·:=:. :i. '-;.! D ı-· t a 
bedeline dayandırılmıstır. Aynı zamanda, çesitli riskler is 

T ·r 
.f. J, ;: ·:.~:." :t (:;C~ :ı 



branslarına ve risk kategorilerine gbre gruplandırılır. Risk
Ierin +arklı konservasyon gruplarına dagılımı ise onların 
t: .. ;:1. ı· ·ı rn :i. n :i. i··l <~•. :::;-~=·ı. ı··· :i. h -1:.: :i. rrı t:·ı :ı. :ı. \:;::: ı·" :i. r .. , c:::: \l !::::: ö ~~~ :.::.:.~ 1 :ı. :i. k 1 E· i:::ı Cı. ~:/ L.t k h-~=-~·:::;-:::\ ı· .. :ı. ~·:·:.. , ... ~~·:t rn ,·:-ı.···-
r· t.t :;~: k E:). J. rrı ~:·::. J (·t:~ ı··· ı n-:·:·:~. ç_:_i ö t·" E-;\ bt::~· J :i. ı·" 1·~::· n i ı··· u F' \:.~-~ i··· ı··· :i. s:~ k ( h ~~::e r· Lı :i. r.. ı--· :l. ::::. k ) :i. ç: :i. n 
sigorta bedeli olarak i+ade edilen dUşUk konservasyonlar, 
yüksek hasar ihtimalli risk kategorilerine, yüksek konserv~s-
y· c:. rı 1 ~-:i. ı··· :ı ci().~=~ U. k h ~·a ~::;-~:ı. r· i 1···1 t:. :i. ın i:·:ı. 1 i c:ı 1 \·:i. r .. , ı·- i -~::. k k (::t 'i::. E~· ç;_ı CJ r :i. 1 t:::ı r· :J. r·; ı:::-: 'i::. i.~·ı. t:. L:; :i. k 
CJ J Lt rii...t ı··· ( lj.()) •: 
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her risk kategorisi içindeki hasar gerçekleşmalerini gbzleme 
yoluyla belirlenir. Bbylece tahmin edilecek zararın hacmi, 
konservasyonlar belirlenmaden Bnce gözdnUne alınır. 

Konservasyon tabloları, reasUrans tretelerine bır kloz 
c~ I -:·::\ ~-·· (·i::ı. k ~-:-:: k :ı. ı:~7:: r··ı :i. i··· :ı ı' ~::;; (:.·:·:' cl-.~':'ı. n ::.::. :i. !"' k ı:~.~'ı t:. :i. r·ı k c:; n s;~ i·:·:~ t·" \/ .:·:~.:.:;.\i c' r"ı u. :ı b;,..:. t: v· {~;:ı t·. t-:~-:ı r .. ı :i. r·ı 

bir parçası olarak ekli konservasyonlar tablosuna göre belir
:ı. ı::.-::· r·ı i ı--· · · d ~-:·:~i r-·ı :i. 1 :i. r .. :t 
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Calısma bransına, risk kategorisine ve teminata bagla
nan rizikolara dayalı konservasyon, çeşitli makineler, tek 
basına hizmet veren teknik birimler, tesis ve insaa projeleri 
veya i$ ybnetiml ve port+öy kullanımı açısından daha uygun 
oldugundan her police icin uygulanabilir. 

Bu sigortada qenel prensip, bir isietme veya +abrikada 
yada en azından bir binanın enerji istasyonunda kendine ye
terli bir üretim alanında tesis adilmis makinalara teminat 

Ancak gelenekte, 
ha çok kazanlar, buhar ve su tUrbUnleri, trans+ormatörler gi
oı enerji üretim makinelerine yoGunlaştırılır. CUnkil bunlar, 
bUyük yatırım gerektiren ve sert işletme şartlarına, agır za
r3rlara maruz cihazlardır. Asagıd~ki konservasyon tablosu, 
mUn+erid risk kat2gorilerinin ve bunların zarara maruz kalma
larının temel degerlendirmelerini vermektedir. 

( ll.() ) ·r E·::~ c• ni.::-:·'· n ·r Li h: CJ i\l ~i ll t::: c:ı n~~:. E:· j·" \,...~·::'ı.~::; y· ı::) r .. ı ~:::; \·:·=·· p t: .::ı. n in.-::'!.~===· :ı. ı~ 

DERGIS!, 8.384, Nisan-1990, s.39. 
(41) TORON~ s.40. 



Sigortalar ve Riskler 

I. MAKINE VE MAKINE GARANTISI SIGDRTABI 
1-Buhar Kazanları 

-In+ilak rizikosu dahil ise 
-!n+ilak rizikosu hariç ise 

2-Santiye/Liman i$leri makineleri, 
bUtUn endUstri yardımcı makineleri 

3-Kimya sanayi/matbaa/yıkama tesisleri 
4-Maden/cevher/taş işleyen makineler 
5-Gıda/teKstil/k~qıt endUstrisi 
6-Metal/aqaç işleyen endUstri 
7-Diqer makine/taçhizat 
B-Stokların bozulması 

II.MONTAJ SIGDRTASI 

2-Celik Inşaatlar 
3-Petro kimya imalat tesisleri 

ve enerji santralları 
4-Petro kiya tesisleri 

III.INŞAAT S1GDRTASI 
1-RegUlatbrler~ kanallar,sapma 
boruları,su yolu kapakları,hid
roelektrik santralleri,barajlar, 
limanlar,dalgakıranlar,iskeleler, 

sulama projeleri gibi insaat i$le-
rine giren isler 

2-Fabrika binaları, soguk hava depo
ları, yUksek +ırınlar, demir-çelik 
t:. f:?: -~:; i -::::~ 1 E:.' r· :ı. ., s:·:ı ı ·ı i:::· ı· · i ı ·~=~ ~:".ı. n t. ı· · :7:1. .i. J. E! ı-- .ı. ! ... , .t::·t r· :i. ç 
sanayi bina yapıları 

3-Toprak siper, setler, yollar, demir-
.. ;! ı:::ı :ı. I E:·ı. ı··· 1 ~~ ı· i .::·:t \i ,::·tE:~ 1 .;~~- r·ı 1 -:".·:·ı. : .. :ı. :! ~::;u. h.:::~ t.: .!. -:::t ı··· :t :ı 

kanalizasyonlar, su rezervuarları, 
sulama projeleri gibi işler 

b:1 ...... ı··.··ı i:·::·~:~ k (::~ !'"ı \/ı:·:·:-:: l:::ı Cı. ı· .. c::ı ı:::ı :f ı .. ı -Eı. J c:·t ~-·· :ı. i 1 r:·:·:~ i ci E.:ı r· i. 
tı i r ·,~:-:ı. 1 ~:1 f'. :; b U. \l t.."t k rn a. ı:.~J B. :~:-: .::i. :ı. ·:':':\ r· ~ı c::ı·t . ..::-:-:, 1 J r...-::r. f·" :ı 

t:. :i. >··· E:\ t.~ i·· c::ı :ı y Cı. :~:-: ro~~~ i" ı~·::~\/ ı...ı. :.~~ J .:::\ ı· .. :ı. 

5-Inşaat makine ve teçhizatı, inşaat 

i:':. 1 -:::·t n :ı. i t.: i i:::ı i:·_:t ı·" i ~:-/ 1 E· 

I \) , E:!... E i·CTT' (J i"·· i :i: i< c::: :i: l···i Pı Z ~:::; 1: h U F(T"Pı! ... ı-:::ı F: I 
ı-Elektronik cihaz <yangın hariç) her 

-Bakım teminatı olan cihazlar 
""" f) :L i.~J t~:~~ !•" (~:7 I (·:~:.~ k 'l::. j•" C) r·ı i k C: i i 'i Er. :~~: 1 .;:':i. )•" 

:~·?~ ... ı:::: 1 E:· k t. ı· .. c::ı r·ı :!. k c: :L i"ı E:\ ~::~ ( ~~/ ,~·=t f"i ç;,! :ı. n ı:::! i:':t h i 1 ) 

!<Cı n:~;; E:• i·" \/ ~·:t ·;:::~~~/C) n J. ~·:ı j·" 

( ()()() ·: ·ri.. .. ) 
Jvi i. nı...ımum 

ep()() ıı ı:)()():: ..... 

:_:_:.:_; () () ,, () <) (:. :; -.. . 

:·ı;:: :f ;:_:_:_; () () :ı -·· ·;:~-;ı()() rı ()(:ı() !f ~ .. . 

::~; <f t) (:ı ı) :! .... . C)()() ıı ı:)()() ;ı ... .. 

:s :ı (J()() ;ı .... . 
. ·' ..... ·· .. ····"••"• 
.t ;ı .ı. '.)i,) " ! . .) t.) ~.) :ı .. .-. 

::::: ı= () () () :r ~ .. . 1. :ı :ı.()(),, ı:)()() :• .... . 

:::;; ~ ()()() :: .... . :ı. :: :ı.()() !i ()ı:)() ;ı ... .. 

:i." ~'5(:ıı:) ;: ··-· :ı. u :ı.()()" ()()(; !! """ 

3.000,- 2.250.000,-
3.000,- L.250.000,-

5.000,- 4.500,000,-
3.000~- 3.~00.000,-

3.000,- 2.500.000,-

3.500,- 2.500,000,·-

.... ..... .. .. . ..... 
:.::~ " ::·:.ı() t) " () () (_) :ı ..... 

5.000,- 4.500.000,-

2.500,- 5.000,000,-
2.500,- 2.500.000)·-

her tesis için doqal a+etlere özel 
maruziyet dahilinde deprem, sel gibi 2.500, 



GbrUldUgU gibi tablo, Konservasyonu her makine içın ay
rı belirliyor, sigortalama nısbeten dar bir alanla sınırlan
dırılıyor. Bununla birlikte, bir hasar olayında alan içinde 
bulunan makinelerin de etkilenme olasılıgı oldugundan her ma
kine icin konservasyon sedanın azami zarar miktarı için kabul 
edebilecegi sorumlulugun yarısı olarak tesbit ediliyor. 

Burada bir olayda en +azla iki makinanın tahrip olacagı 
veya djger makinelerin kısmen hasara ugrayacagı varsayılmıe
~ır. Makine sigortasında karsılaeılan zararların %95'i kısmi 

hasarlardan meydana geldiqi icin bu konservasyonu kabaca he
saplama metodu ilke olarak kabul edilir ve mün+erit seçim her 
makinenin hacmi ve hasara maruz olma durumuna göre yapmayı 
t_~:.ı E~ ı··· E~ k t. :L ;··· :i. ı··· :• }) u. rn c:· t cı d u. r·ı t. ı:~-:~ ı··· J::; b :L ı··· l::·! t.: k :i. :::; :i. :• k l1 c.:: (j k }··· :i. ·:::;k J c·: (' :L n .:::~ !·'" :~~-: ;_.ı····· 

lanmadıgı halde kUmUl yaptıkları zararlarda sedan. yUkUmlU-
1 L't ;;_:.ı i.} r .. ı t:. H:·ı.ı n -:·::·ı. rrı :ı. rı ,.-::.. ( .... / c:.: ··~/ ,:::~ ~:.-::., r·ı .:t:\ ~-: ı r·ı c:l ~=·=·'· r .. ı i:::. i.:t ·: .. / Lt k k :t ~::;.;n :ı. n E:•. ) k -::·:t t 1 ~·::i r·ı Hi ·=·::·ı. -~~- 1 :; 

~-··ı-::.ı ~::·t ·::::.U. ı-·· ö r·· Li. n p '(·::-ı.\/ ı r .. i ı r·ı i -~::. ~~:: ~::·ı. ı:_] ı i·~ ~;=~ -:::t ı··· t :ı. E:'ı ı·- ı:j .:::ı. ç iD. J ı :~:: .. :";":;.~ .. ·ı ~:::ı~). h.:::·'· 1 1 ın -::·ı k i r··ı ı:~·:.'··~· 

lerde yUksek olmasıdır. Her makine içın konservasyon tesbiti 
·}/ ö nt:·:' t:. i Hl :rı c:•. ~~::. r .. i::·~ ·f I ~::\ r .. :ı. r·ı ı i:·:ı. t .. t: t:. :ı. r· qı.:·:·~ k t:. -:::-ı ô ı r .. ,, ~.:u. r·~ ı< ~.:ı. :~ ·::::. i ~;.:_ı c:ı r .. t. Eit p cı J. i ç Eı ::~:. :i. 
degil her makine için ayrı ayrı konservasyon tesbit edilmek
tedir. Yönetim usullerini basitlestirmek icin tek bir konser-
\/;::ı.·:::;·'!,... c:ı n (_:_:)c-:· nt~-::~ 1 1 i k } E:· -~·:. U.rn ı;::ı t:) J. :L ç ~-:·:-.' ··;/ :.~~ Lt\,... ::.:.~p .. .ı. 1 i::U"i :ı. t" \/ {·:·:·: E~ r·ı ·f -~::ı.~:·:·: 1 -:·::;, ;·" J. ~:-:: i. l-:: cr~/ .:::i. 
ın-~:\ i"'' i...~:-~: rn.;:-:~.k :i. , ... sE~ ~:·::·~::;{·::t.~~::. i::.:ı.l :ı. rı:t i···~~ E··::...ı. cl.:::\ :Lk i ın~·:'~i.k i r·ı(·:·:~f:iı::;:~n +:E,:-::: J..::ı.:::~:t n::. cı ı· .. ıi:).- ... 

sara ugramayacagı varsayımı gerçeklesmediginde saglam bır Ko-
, ... ı.Jırı.:·::. s::.-:·::ı.~:;_:.ı :i.;:;·;_ r· •: 

Burada sigortalanan imalatçıdır 

makine yada tUm endüstriyel komplekstir. Pratikte makine ga-
ı··· i::t i"'ı 'i::. :i. ~~~~ :i. ı;~ C) ı··· '!:.: !::·t. p c• :ı. i ı:;:: ı::~! 1 ~-:·:·: ı··· :i. :~ Hi .::':1. k :i. n c::: ·:::; :i. \;;,i c::• ~-.. t. -:::·ı. 1 .::ı ı··· :ı. r .. i d E~ n ci ;·::ı.l"ı i::·•. i:·:i. :.::~ ro i-~ı. ··-· 
k i ! ·ı E·:ı \-' :i. ~< ,::t r::ı -~~~-.:::ı. c:i 1 ÇJ ı n cl.::·:ı. r·ı ı··· Eı .::·:\~::;Lı. ı· .. E:\ n -~s :ı. r·ı d E-.. d E:1. ı:::ı r ı:::; !:::ı :ı. (·::.-: rn .:::~. :~-:-: c~ :ı. u. ı··· H 

ı·v·! c::ı !'"ı t·. ~:::1. j ·:::.~ i (;_:j c:ı ı· .. t: .:·::·~ ~::;. :ı. f'"ı d,·:-:\ 1:::; :i. ~.. in c:·ı k :i n .:·:·:i. r·ı :ı. r·ı rfı ı '::/cı k ~:::. E:. ı::ı ı i·" +: Eı.l::;; ı·" :i. k .:::~ 
t.:.:J :i. l:::ı :i. k cı ın p 1 c::· k<;:; :i. n t..i ı· .. 1;:,, t :!. m ı·v::d::. t: :ı. n 1 r·ı m :ı. k o n u c' J. ci ı..U~j u nt.\ n ifı u J:::, ~:<i. :!. r-· ..... 
lenmesi ve konservasyonun buna gbre saptanması gereKmeKtedir. 

I·:·: i ı··· t:. t::·:· k fn Et k :i. n ~:-::~ r~ i n rn C:) nt.~ ~·:t j ~::. i {_:;ı cı ı··· t:. 2:!. ·:::; ı n ı r·ı k c::ı i'": -s::. E~! ı· .. \/ ~-:;·ı ·::::. ··:l c:ı r·! ı...ı. :ı 

makine garantı sigortasının konservasyonunun yarısı kadar 
t·. E·:::~:::. b :i t. c-:: d i ). :i. ı· .. :• (.'::ı n C: i~:. h '}/ ~:::\ f') (.:.:j 1 r·ı :z Ô Cıı~_:_:j ,~':!. J -:':':) ... j: i·:·::' 'i::. ;ı t: ı:;.::ı ~:::. :i. ~::; t:. t~·::· l'"ı d C:) (J -:7:\ l'"; t:. C:ı i:::ı w· .. 

ırlastırılmıs rizikoyu dikkate almamaktadır. 
Bu sebeple tek makinanın tesısı için konservasyon tesbitinde 
makine sigortasında en az rizikaya maruz kategori için seeil
mis konservasyonun iki katından +azla uygulanmaması dnerilir. 

Bir +abrikanın tesisinde ve genellikle insaat sigorta-
·:::; :ı. r .. ı d.:::~ \::.f ~·::-~ n q :ı. n :ı cı c:t (:_! {:·:ı. 1 .i:'it .. ; ... t~::~ t: .ı. :.:-::, ı·.. \i ı:-:::ı :!. i'"r ·f:: :t J -::·:t k i··· i :~~: :i. k c:ı 1 .r.·:'ı. i·" :t t7::~ n ı... ı. \.r ~.:.:.ı t..t r"ı 

konservasyon tesbitinde dikkat edilecek kriterlerdir. 

Cok genıs alanlara kurulmus bUyük tesis ve insaat pro-
j ~-::.~~ :ı. (-::-;. ı·· :i. ı··i i ı "ı ~=:~ :i. t_:_:J c:J ı· .. t -:::·ı J a. r"ı ri·ı {;;, ·::~- :ı. rı d ... :.:"t t;:, :i. ,... ı·--:.::·:~·:::; .::·:t ı·" ı r·ı ı··· :L ~::.: i k C! r-·: Lt rı t ,·::t fn .:::ı. rn :ı. r .. ı :ı. 
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atkilemeyecegi açıktır.Bu gibi durumlarda ya riziko ayrı 

Unitelere alt bblUmler seklinde dagıtılarak konservasyon her 
Unite için baqımsız saptanır yada en bUyUk veya rizikaya en 
yakın Uniteye gbre tUm paliçe için tek bir dUzey saptanır. 

Elektronik Cihaz Sigortası 

Elektronik cihaz sigortasına verilen teıninat, sartlara 
yur= degistigi için konservasyon sigorta tUrUne göre degisir. 
E:: J E~ k t: ı--· f:j n :i. i< c :ı. f"ı -:':':"t ~-:: C':i. \/ E:i b i I j···ı-::::·t ~:::. ~~:. Eı. t::ı i 1 q :i. -:::~ -:·:':!. ·y· -::!\ ı··· ~==· :i. ~:::. t:. ~~::,H ı :i. r··ı c.:-:· c-:·: n ··F .:::t :.::: 1 ~:~". 
etkisi olan rizikolar yangın, dogal afetler, isietme persone
linin dikkatsizlik ve ihmalinden dogan kısa devre gibi fak-

ı:::: :ı. ~::::ı k t.: ı··· c' n :!. k c: :i. ı···ı c~·ı. ~~-: p c• :ı. :i. ç: ı;;:.; J ;:::.-: r-· :i. ~~~J ~:-::, n ~:::., .i. ı::: ı \:::: c:ı :ı. cl ı . ..ı. ;~:J u. (.! :L i:::! :i. ')/ ~::\ rı q :ı. n 
riskinide ihtiva ediyor ise konservasyonlar tercihen her yan
gın alanı için ayrı tesbit edilmelidir. Yangı rizikosu harıç 
C) :ı. ~::;,·::ı cı \·::1. :ı d :i. (:j ~::-! v· ı··· i :.::: :i. k cı J. . .::":"ı r··· 1 r·ı { ı... ı·~/ (J u r·ı C) 1 rn .:::~ )i ,~·:t n k 1 :i. Hi .. :;ı. "i::. :i. z E;'ı. ·:~; --;.,... c::ı r·ı ı:::! <'El n 
cl c; (J -E:'ı. r·ı ··~,/ U. k ·:::; G·::.' j < ::::. f.::.· \l :~. ')/ ~:::: C~ t·::-:· i"' Lt. t: U. t::ı E' t·. (;_:J :i. ~:::ı :i. n E~ rn :ı ~;:~ E:\ b Cs t:. c: :ı. j , ç E·! ~;;:. :i. t·. J. i t:. t·:~:: ..... 

sisierin aynı anda hasara ugrama olasılıgı gibi) tek bir kon
servasyon ve bu tesislerin tamamının bir riziko altında ko
runması daha akılcıdır. 

Eger elektronik cıhaz dogal rizikolara maruz ıse Kon
servasyonlar rizikonun mahalline gbre mUnFeriden hesaplanır 

~;;:: ... · .-.. x.-. .-if~L?.n:ı ... L.!:::ı .. {f:':.J;:. r~::J.:: .. ı:::!..'i:~~:.~n..:J .. J~~L1:::.)-... !::L~~~: I2(~ .. \~~.:~·f~ ... \ .. 3.:. -~;}.J .... .-r:I~ .. t:: ... :':~-:..J:;. ı-.::~-~ıg __ t::. t:~ .. ~~\.-~::..!;;;ı.,;_t 
.f~.): .. 1:} •• ;~~! .. ı:::.:t: .. :·:~~--~~~i: .. :.ı.~ .. !::J .. ~).:}. .t.~~-~;;;~x:t:~~~J~;-~r: .. : .. ::.:.:·:·:·:~.~;~~ .. \:~:.~;;~.!::ı .'.T.~.Q .. .!;;;~): .. ~;;;:) .... -f:·:·: .. .ı::: .. }:. 

özellikle MLOP (Makine K~r Kaybı Sigortası) paliçele-
inde genellikle yıllık sigorta bedeli bngbrUlUr ıse de, FLOP 
(Yangın K~r Kaybı Sigortası)'nda oldugu gibi zarara maruz 
kalma ve zarar tutarları, öncelikle k~r kaybı tazminatının 

bdenecegi azamı döneme baglıdır. Tazminat sUrelerin~ dayalı 
H'!.::\ k :!. i"'ı ~:·:~ k ~~:i. ı··· k ~·::·:. · ... / Lı :i. i c;: i I" 'i ö j""" !"'ı c::.• k k C) !'"! ·:::~ ~~=: (' \/ {::\ ~;::. '•-;/ Cı ~ ... , t:. ,3. ):::ı 1 c::ı ~=:~u. f') d ,~:t t~J ö !',. ~j 1 
gibi, tazminat dönemlerinde gruplar halind~ derecelendirilme
sinde iKi seçenek ortaya çıkar. Ilk olarak, makinanın tamiri 
\/ E: \,... -:::ı. ·/ E::· r1 :!. :ı. E: ı n n ı ;~~·:' ·::=:. :i. u. ;.-~ t.t r·ı ~:::.U. , ... F::~ -:·=~·t 1 i::·'· c ~·::'ı. k s::. ~:':i. :i ı:_:; ,ı ;-::~· r .. , t-:·::· J 1 :i k :ı. ·~~-; t:. E:~ r·· ,;;:·~ +: :1. -~=·~ ı·.. :t n t.ı. -··· 

zun bir tazminat dönemı Uzerinde anlaşmaları, ikinci olarak 
bir yıldan kısa sUreli tazminat dönemlerinde, sedandan yıl 
sUresince tek paliçe ııe çesitli zararları ödemesi istenebi-
:L ~~~:ı c: :i. c:! :i. ı· .. 1' 

Konservasyonlar, sadece tazminat dbnemi ve yıllık sı--

t_:.:J C:) ı· .. t~ .:::ı t::ı ı:::~ d F:: J. :i. nt~:: q ö ı··· t:.:.· cl i;,::.~ q i :ı. '.t t: {:~. :~:·: ni :i. f') -:·::·ı. t d ö n~:::-; ın :i. \/ı.":::·: f:::• u. cı.:::, n ;;:-'2 ırı :i. ç: :i. n 
sigorta bedeline göre hesaplanır (42). 
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Yıllık Sigorta Bedeli x Aylar Itibariyle 
Tazminat Dönemi - Aylar ıtabariyle Süre 
Fazl.:1s:;ı 

12 (.:~Y 

Tazminat sUrelerine dayalı makine kar kaybı sigortaları 
örnek konservasyon tablosu; 

ı:-::: aya kada ı··· 1 
9 ll ll 

6 " ll 

~$ !1 ll 

ık 
lt ll 

;ı !! 

Il JJ 

Konservasyonlar Yıllık Sigorta 
Bedelim~ Gön? 

500.000.000,-TL. 
600 .. 000. 000 ~ -·TL. 
750.000.000,-TL. 

1.000.000.000,-TL. 

Tazminat süreleri ve sigorta bedeli esasına dayalı ma
kine kar kaybı sigortaları için konservasyon örnek tablosu; 

ı ,:;,yJ. J. k 
•''"! 
ot::. 

ll 

:3; ll 

..:ı. ll 

5 " 
6 ll 

7 ll 

8 ll 

9 ll 

10 ll 

u ll 

l.2 !1 

t.azmj. nat 
ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

" 
!1 

ll 

sür·esi 
ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

" 
ll 

ll 

" 
ll 

ll 

Konservasyonlar <Her Tazminat 
Devresi Için Sigorta Bedeli 
Olc:\t"i:lk) 

:1. 2::'5. 000. 000, .. -TL .. 
200.000.000,-TL. 
250.000 .. 000,-TL. 
300.000.000,-TL. 
350.000.000,-TL. 
375.000.000,-TL. 
400.000.000,-TL. 
425.000.000,-TL. 
450.000.000,-TL. 
475.000.000,-TL. 
490.000.000,-TL. 
500.000.000,-TL. 

Görüldügü gibi tazminat döneminin kısa oldugu dönemler
de daha düsük konservasyon, uzun oldugu dönemlerde daha yük
sek konservasyon uygulanmaktadır. 

örnegin bir kagıt ~abrikası mekanik teçhizatı için ka
bul edilen sigorta bedeli 60.000.000,-TL., tazminat süresi 
9 ay, artık süre 15 gün ise tazminat dönemi için sigorta be
de:~ ı i, 

60.000.000,-TL. X (9 - 0,5) 

12 
seklinde hesaplanır. Bu tesbit yöntemleri nisbi önemde unsur 
teskil eden diger isletme kriterlerinin aynı kaldıgı varsayı
larak, sadece bir makina arızası etkisi hesaplanamaz, revize 
edilebilir. Bu makina arızası peliçe sahibi tara~ından beyan 



-.. cy2 .. ··· 

ı:'clilm~:di VE:' tazuninat dıı;.;ı p<:\y alan:-tk, :;iç.ıcwte:"t be~ckdi içindE:' 
bir yüzde ile gösterilmelidir. 

C. DIGER MAL S!GORTALARINDA KONSERVASYON TESBITI 

Zirai sigortalarda her yıl belirlenen ürün ~iyat liste
leı··inE! ~Jön::;ı Ö~!t~l ~iyat beli.r·J.en:it·. S:ic:ıot .. ta b€~deli isE~ üt·ünün 
dönüm bası tahmini verimlilik oranına, alanın büyüklügüne ve 
ürünün birim ~iyatına göre belirlenir. 

Bir arsa veya tarla için sigorta bedeli genellikle dü
sükti..i.ı··. Bu yüz den hı~:n· b it· aı···sa veya tar· J. C:\ iç: i n kon!:-J·E~t .. VC:\syon 
t~?!:;biti pE·k mümkün cılmamamkt..r:\dıt·. Sadec~? t:ıliyük ç:if:tlikl<~t·in 

dolu sigortaları, ihtiyari reasürans tretesi veya eksedan 
tr·etesi ile r·easür·e ediJ.:i.t·. t:::ot-P.:u- ve Hasat· Ot-cH11 F.:,zlası 

Tt .. ı:.?.t.E~lı:.?.t .. i bLı bt·an~>lat·d•~ ;~.:\hmı:.?tli ve~ ma~;t·a~lıdıt-. Bu dut .. umda 
hf.~t.. ı;:: i ~t 1 i k g ötüt .. ü ö t· n~?q i n 600. 000. 000, ·····rL.. 1 ı k konseı···vasyon 

uygulamasına gidilir. 

Dolu reasüransının ana amacı sedanı, riziko kümülleri
nin doqurdugu yükümlülükten korumaktır. Bu hede~i bir eksedan 
tretesi ile ve konservasyonu mün~erit tarla ve arazilere göre 
deqil, daha çok bölgesel birimlere dayalı olarak tesbit etmek 
uygundur. drnegin, ilçeler, bucaklar gibi daha genis bölgesel 
l::ıit .. iııılen? dayalı olar.ak tE:'sbit· edile~bilit-. Diçıet .. bit .. if~ı:.u:le 

ile 5.000.000,-TL. ile 10.000.000,-TL.. arası bir prim kazancı 
elde etmis dolu sigortacısı, her bir ilçe için örneqin, 
10.000.000,-TL.. veya 2.000.000,-TL..lık toplam sigorta bedeli
ni asan sorumlulukları için eksedan reasürans teminatı ara
maktadı t... Bu siqc;r·t.:~de:\ t:ıl.:ay bc:"~sı n.t\ ~=:onst::·t·vasycm tesbit i pek 
qf:~çr.~t .. li dE:>gildit·. Çünkü!, clr.:ılu s.r:\(Je:tnakl<~t-ı tip:ik cılı::~t·c~k kı:;.:\ 

s>ür·düklet·inden ve -fıt .. tJ.r1al.:u-e:"ı qöt·e dahı:.\ d.:.u· cogn:1f:i alanda 
meydana geldiklerinden mün~erit dolu olayları arasında zaman 
ölçüsü ve cogra+i yönden bir ayrım yapmakta güçlükler bulun
maktadır. Dolu saganaklarının fırtına ile birlikte gerçekles
mesi sadece bir-iki dakika süreiligüne dikkat çekmek gerekli-
d it.. ( 4:~;) n 

Sigortalı alanların yogun olarak rizikoya maruz oldugu 
istatistiki olarak belirlenmis ise konservasyon düsük tutu
lur ve pesin reasürans primleri ile de korunur. 

Has.:H.. en-anı +az l.:.:ı.sı n~as:;ür·.:msJ. nd.::-ı kcınst:.wvasyc.ırı t.E:sbi t 
edilit-kf~n se:\cje~ce, sed.:.~nJ.n bLı kı:)nud;;;ı ki.-it" ı;;.ıat·ant.i: .. •i cılmac:lıgı 

degil, hasar gerçekleemelerinin asırı dalgalanmalarını bek
lenmedik yıllarda çok yüksek hasar oranları ile karsılayabi
lecegini de unutmamak gerekir. Bu sebeplerden dolayı hasar 
oranı +azlası tretelerinde konservasyona isabet edecek oran
lar genellikle %100 hatta c:laha fazla olur. 

(43) GERATHEWOHL., VOLUME II, s.242. 
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D. SORUMLULUK VE KAZA SIGORTALARlNDA KONSERVASYON TESBITI 

üçUncU şahıs sorumluluk sigortasının bilyUk hasar olası
lıgına karşı eksedan tretesi ve bilyUk hasarıara karşı en uy
gun teminat tipi olarak hasar +azlası reasUransı tercih edil
mektedir. üçUncU şahıs port+Byleri sadece bilyUk hasarıara ma
ruz kalmayıp ortalama hasar talebi miktarındaki en+lasyon et
kileri karşısında kilçUk ve orta ölçekli kusurlardaki degişik
lik rizikolarına da maruz kaldıgında sigorta dUeyinin tesbiti 
özel bir durum arzeder. drnegin belli bir yılda bUylik hasar
Iara karşı tek başına koruma saglaması bakımından yeterli gö
r-ünen kon~:;er-vasycın, erı-t=ıasyonlc.~ ilı_;:ıili +iy.:,\t, üc:t--et c\t"tışJ. 

nedeniyle küçük ve orta ölçekli hasarın yüklenmesi sözkonusu 
ol<:-ıbilı;;~ı:::ektit" (44) .. 

Hasar +rekarısının artması durumunda veya kUçUk ve orta 
ölçekli hasarların ortalama miktarının artmasında hasar +az
lası anlaşmaları teminatları bile yetersiz kalabilir. Bu tür 
dalgalanmalar karşılıgında sedarı ket-par reasUransını tercih 
E! dE'~ bi 1 it",. 

Geçmis dönemlerin hasar gerçekleşmelerirıe dayanan ve 
gelecege yönelik egilimleri tahmin edebilen sedan 1 Milyar 
Liralık bir net korıservasyonun bilyUk hasarıara yeterli ol
dugunu tesbit ~~tm:i.ı;:,; i~~t:> '7~iO.OOO.OOO,-TL.lJ.k bl.t" nE~t kc:ırıı::;E!t-

vasyorı +azlası arayacak +akat kendi hesabında ilk üç veya da
ha +azla hasarı 750.000.000,-TL. ile 1.000.000.000,-TL. sevi
yesinde tutması gerekecPktir .. 

C44) GERATHEWOHL, VOLUME II, s.293. 
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TORK S!GORTA SEKTöRüNDE REASORANS UYGULAMALARI 

VE KARSILASILAN SORUNLAR 

I. TORK S!GORTA SEKTöRüNDE REASORANS UYGULAMALARI 

Türkiye'deki sigorta eırketleri, 

rundadırlar.8akanlar .,.:., .... 

\./ :t .J. :i. l" '.' ,...;. Cfı :i. c-:, -:::ı.:,~:: (~~· t~ f.·:' :• C:i ~-:::ı ')/.;:;ı,··)/ l r·ı .J. {:'it. !"''ı-:::i. r·ı ·:·_;i :J. / :;:: :·:;:~ '/' (;, ~~;. 2:·~ \i :1. } 1 \( !,._:, f' t: :i. Ç: :L .:::::;:·:ı k ..... 

~ama Payı ve ReasUrans Kapasitesini Arttırma Sistemine llis-

tJ ~::~ ~::.:· f'"' ~-:-::= h ı::-::: i··· t~ :: .. ~.ı··· J ı~j :: ... -~- \:·J ... :.ı ı · t .•• :::·. < c;·!.:: c: irt t:::ı L:ı i :ı. ı; k Et::::. k cı \/ ;:~·::· ;Tı ':::-:c: l:::ı ~J i·" :i. ,./ :L i"';·;::. :i. ··:/ -:·:·:•. j··· .t. 
·:.:. ı··· :::i. ··F- :L k ·::;:. :i. (J c• ı··· t. i::t :i. ,:·:'. ı··· :L cl I ~~=· 1 n d :':':t ) r:··! :;. k t·. ·:·:::. !"' \ ~=-:·\ ı· .. 1 (j_ :~::: ;~:~ ı-.. :i. r··) c! ::·:::ı ·:~;:. :L ı··· k c-:' t. k C::• r-·ı ···· 

·:;;:. ::-:::, J·" \ . .t i·J. :;;;. ··:/ c:ı f"ı u. ·i::. Li t: Ll} d ı . ..t k 'i::. -:·::·~ r·i :::~ C::ı r·i ı··· \~:·ı. (:.:.ı~::-~, ... :}. k .::.t 1 ~:-:tr--ı fn :i. 1:: t·. if:'~ ı··· :.ı. r·i 'X,:·?~;.:_:; :, 1 .:::t ıJ 1 

geçen sisteme devredilır. 

d Et J ·::::. r::~~ 1·:: C:;'\.: ...... f:::; ~:;·;, t'' ~:::~ :;. ı--· L.~ y· ~.:.:J ~~.~ J i:': i ıTı E:'t :ı. J (·:·~' :;;:. I ı··· k :::-:-:· ·!.,-.~ k C::: r--ı~:;;. ı::·:·:· f·" \/ i:':'t ·:::;. y· Cj i"! ·i::. L). t ;"(ı t!':\ Ci .:::·:. : .... , 

ıj r·ı c: f:·:·:, ~:::. ::. :.:; t:. ~::: rn ~:::: :X: :L :.: ; !·"ı :i. -~::;·:::;ı:~::: \/ F.::• , ... :i. 1 :L t" ı• ~;;;. :!. ·::;; ·~:.: l:::~ nr :i. ~;~. J E::· t. i c: :i. ~:::. :ı. \/c:, \,... ö i ... , c::· t :L ..... 
::::: :;. ·.:::. . ~::::ı 1 [;';'i. l"i :·· .. ·! :;. J J :i. )::.:: C• .::·:·;_ ·::;; i:..'r. ı· .. ~-~·ı. l""i ;;::. "i" :ı ı::·1 ,, ~:;::; :: i'"ı E·:· b U. :;:; t::-:· k :i. j_ ci ı:.:0 cl ı;::~:\/ ! ... t::-:·:' c:J :;:. J :~:~:~c: ~~:-::' k 
r;:; ı· .. :i. rn :ı. ;:::-:· ;·.. l: . .":. :~:;:c:~ ı· .. i ı"·ı c~~::·: n ~·::'- :ı. 1 r .. ı·:·::'. c:~·)_ k k c::ı !'n i ·:::;. \_., c:r n :ı. ,~:-~ı··· :ı. ·:;:; f:·:· -::·:ı \.r n :ı. k.,-;;;_ ı· .. ~::·\, ... r-ı-::::. ıTı t.~:: ;>,... ~:~:· 

göre şu sekilde belirlenmi ır. 

- Hasar Oranı %32,5 ve UstU ~çın 
:·.··::"•:::· 
r' ır ~ ... ' ~ ... • 

-:·:·:~. ,, E: ı:.·:· ... · .-.. , \ J ı.:·~· ı<. ~. 

- Hasar Oranı %50 ve UstU için 

KAZA BRANSI %20 

Hasar Oran: %75 ve UstU için 
Hasar Oranı %45 ve altı için "··· .::.(·· 

/ '": , ... , 
,Ju.:: •• ··M•' 
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b. !nşaat, Makine-Montaj ve Makine 
Kırılması Braneları <Eeelli Olarak) 

Hasar Oranı %65 ve üstü icin 
- Hasar Oranı %35 ve altı için 
- Geçici Komisyon 

S(~C:-IL I~::: t.:ıF•:f-)NS I 
z ı ı:;:~~~ (.~~ ·r 

Ayrıca sisteme devredilen işlerden brane başına sagla
nacak teknik kir üzerinden %25 k&r komisyonu alınacaktır. 

Hazine ve Dıe Ticaret MUsteearlıgı, Banka ve Kambiyo 
Genel MUdürlUgU"nUn 10.11.1991 tarih ve 52138 sayılı yazı e
kind€?. Tüt··k:i.ye Sigot·ta F<:e~~~-~üı···.::•.r·ıs Sit·kt7?tler· Bit··J.igi''nE~ qi:inclf:-· 
rilen teknik esaslara göre teknik klrın hesap tarzı ile sis
teme devir limitleri ihbar mükelle~iyeti gibi konular su şe-
k i 1 de d i ı···. ( it5) 

Si goı··t.a 1 s;J. EH" ]. l<apscwıı; ıı·rüt· k i ye • de bu 1 u nan s; i çım·t.::~ ~:;ir··-· 

ketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye"deki şube
lerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak akdettikleri (ha
yat br-·.::ln$J. h.:-:~t··iç) bilumum sigot·t.:.<.lat·d.::i, yur·t:i.ç:i. s.::ıkl~:ım.::ı p21yı 

ve reasürans kapasitesini arttırma sistemine devredilecek. 
Ed.t·inc:i bölüm sigc:ıı--ta işleı··i işbu teknik es.::u.::;J.aı··a t.::ibidir·." 
tstisnalar; reasürans yoluyla alınan işler. 
~h~ ö:Hn i D<;?V ir·; rrıı .. ı t·ıt e U. ·f ~5 i g c:w t.:-:~ tır- .:.-..rı~; 1 .:u· J. it i b.::-ıt· i y 1 E.;o .::~ H;;aq ı da k i 
mikt.:ir·l.-ar·ı a!;r..::irı devit·lı::~ı··· iç:in sigcır··t<:i bc:i$lam.:idan önce i'"lilli 
Reasürans T.A.S."nin muva++akati alınır. 

- Yangın sigortalarında, tek bir yangın rizikosu grubu üze
rinden 2.500.000.000,-TL. deprem rizikosunun da teminat dahi
linde olması halinde 1.500.000.000,-TL. 

- Nakliyat sigortalarında~ emtea ve kıymet sigortalarıncia 
yükün bir kısmı için 500.000.000,-TL. tamamı iç:in ise 
2.000.000.000,-TL. 

- Tekne sigortalarında 1.500.000.000,-TL. birden +azla şir
ket tara+ından sigorta yapılması halinde 750.000.000,-TL. 

- Kaza ve diqer sigorta dallarında, bUtUn meslek sını+

ları için +erdi kazada ve+at ve maluliyet için şahıs ba$ı 
100.000.000,-TL. uç:ak ycılcuları için ve+at ve maluliyet şa
hıs ba5ı 40.000.000,-TL. 

-- H:ı.t·sızlık siqcıı··t.r.ilaı···ında bilumum hıt·sJ.zlık (t?.V E~ı;:;yası ha···· 
riç) 1.000.000.000,-TL.,ev eşyası hırsızlıgı 250.000.000,
TL., emniyeti suistimal şahıs başı için 50.000.000,-TL. 

(45) 10.12.1991 tarih 1991/116 sayılı Türkiye Sigorta ve Rea
sürans Sirketleri F.:ıirligi"nin tüm siqorta şirketlerine 
gönderdigi mektup. 
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- Mali mesuliyet sigortaları ve işveren mali mesuliyet sigor
talarında şahıs başına 250.000.000,-TL. 

- Otomobil kasko sigortalarında 50.000.000,-TL. Otomobil mali 
mesuliyet sigortalarında şahıs başına 25.000.000~-TL. 

Uçak ve tekne mesuliyetleri için 150.000.000,-TL. 

Makine-Montaj ve makine kırılması için E.A.R. ve C.A.R. si
gortalarında 4.000.000.000,-TL. makine kırılmasında tesis ba
şına 2.000.000.000,-TL. ve makine başına 250.000.000,-TL. 

- Dolu, nahiye başına 450.000.000~-TL. 

- Hayvan sigortasında, 
başına 300.000.000,-TL. 

hayvan başına 5.000.000,-TL., çı+tlık 

ve tavuk çi+tligi için 30.000.000,-TL 

Komisyonlar~ Ek - Tablo 1.2.3 ve 4.te gösterilmiştir. 

K&r Komisyonu; Sisteme devredilecek işleree, 

bazında teknik k~r Uzerinden %25 k~r komisyonu ödenir. 
br·.::ın~? 

TE;' k""' 
nik k~r aeagıdaki kriterler dahilinde Milli ReasUrans T.A.Ş 
tara+ından hesaplanarak, cari yılın son ayı hesabında ilqili 
sigorta şirketinin alacagına yazılır. 

Hesabın Alacagına; 

- Yıl içinde deviredilen net prim. 
-Bir önceki yıldan varsa,devreden kanuni cari rizikolar ih-
t J. y,:ı.t :ı. !1 

- Bir önceki yıldan varsa, devreden muallak hasarlar ihtiyatı 

Hesabın Borcuna; 

- Yıl içinde devredilen net primler karşılıgı ödenen reasU
t" <::\n s-~ k om i !5 yc:ı nu :• 
- Yıl içinde bdenen hasarlar, 

Yıl sonundaki kanuni cari rizikolar ihtiyatı, 

- Yıl sonundaki muallak hasarlar ihtiyatı, 

Sigortalılara intikal etmeyen vergi~ resim ve harçlardan 
Milli ReasUrans T.A.6 payına dUşen miktar, 
- Net primin %5 oranında reasUrör masra+ kareılıgı 
··· Biı·" önc:eki yıldan de!Vt"t:!den (ancak ::; yıl) :,~at·ar· kayde.•c:!i1iı·" 

Vf.0 het" iki hE?.::;.:.:ıbın toplam +at·kı, t€;:-knik K~r- vc.;:oy.::ı. ;~ı::tt"2ıt·ı l:ı€0· ... 

:ı. :i. t" :ı. et". 

Devredilen işler Uzerinden Milli ReasUrans T.A.5 borcu
na kanuni oranlarda Cari Rizikolar Ihtiyatı eklenir. Bunun 
haricinde Milli Reasilrans T.A.6 bereuna hiç bir işin altında 

rezerv kaydedilemez. 

Bordro; Sigorta şirketleri~ devrettikleri i5lerin ay
rıntılı (orjinal sigorta bedeli, net konservasycn, devredilen 
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kısım., poliç:e r·ıo, vade, adt"(::~!s, teminat ve~t·ilf:?n t€::·hlikt-:.ıleı· ... 
~iyatlarve diger hususlar) primler ve iptal borciroları ile 
hasar bordrolarını tanzim ederek en geç: peliçe başlangıcından 
bir ay sonraki tarihe kadar Milli ReasUrans T.A.S'ye gönde
rirler. Atrıca, sigorta şirketi sene sonunu takip eden engeç: 
iki ay içinde 31.12 .•.• itibariyle muallak hasariara ait lis
teleride Milli ReasUrans T.A.S'ye gönderirler. 

Hesaplaşma; Sigorta şirketi tarafından ilgili ayın prim 
ve hasar bordrolarının kendisine ulaşmasından itibaren en kı
ı::;<"l s;üt·e· dr.~ e:iylık he~;apl<::~t· t'lilli F<:t::c:o~süt·anı::; T.f:.ı.~J to::ıt·afınd<::\n 

hazırlanarak ilgili sigorta şirketine gönderilir. Hesabın ba
kiyesi, hesabın ait oldugu ayı takip eden en geç: sekizinci a
yın sonuna kadar borçlu tarafça ödenir. 

Aylık hesaplar aşagıdaki kriteriere göre düzenlenir. 

Hesabın Alacagına; 

- Ilgili ay içinde devredilen net primler, 
- Ilgili aya ait hasarlarla ilgili olarak Milli ReasUrans 
T.A.S. tarafından peşin hasar ve mahsıp şeklinde gerçeklesen 
h<::us<:ıt" öclemt~lf.~t .. i. 
- Bir önceki yılın aynı ayı için kanuni oranlardaki cari ri
;:;: i ko :i. ht iyat ı!' 
- Belirlenmiş cari riziko ihtiyatı üzerinden rezervlerin te
sisi edildigi ayın son günU yürürlükteki vadesiz mevduat. 
banka faiz oranı ile hesaplanmış faiz miktarı, 
- Komite ve kurul hizmetleri giderlerinde şirket hissesine 
düş(:~ n m :i. kt<:::ıt ... 

- Ay içinde devredilen net primiere ait komisyon 
- Ay içinde ödenen hasarlardan Milli Reasürans T.A.S hissesi-
ne düşen net prim, 
- !lgili ay içinde devredilen net prim üzerinde tutulan kanu
ni oranlardaki cari rizikolar ihtiyatı, 

- Sigortalllara intikal ettirilemeyen vergi, resim ve harç
lardan Milli Reasürans T.A.Ş'ye düşen miktar. 

Hasarlar; Sigorta şirketi sisteme devredilen işlerle 
ilgili hasarları aylık bordrolarla teyit edilmek üzere Milli 
Reasürans T.A.S'ye tele+onla bildirecektir. Milli Reasürans 
T.A.S hasarın tahmini miktarı, otomobil sigortalarında %100 
itibarıyle 10.000.000.-TL"yı,diger sigortalarda 50.000.000.
Tl"yı aşmakta ise hasarın tesbiti için kendi aksperini görev
lendirmek hakkına sahip olup, sigorta şirketi bu eksper ile 
işbirligi yapmak ve gerekli kolaylıgı saglamak zorundadır. 
Milli ReasUrans T.A.S~ tastikli genel sartlarla sigorta ve 
teminat şartlarına ve teammüllere uygun olarak tesbit ve 
sonuçlandırılmış tazminat delemelerine payı oranında katılır. 
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Peşin Hasar ve Mahsuben bdemeler; Herhangi bir hasarda Milli 
Reasürans T.A.Ş"nin ödenen tazminattaki payı, otomobil sigor
talarında 2.500.000.- TL"yı asarsa, sigorta sirketi gerekli 
bilumum belgeyi ibraz etmek kaydıyla, bu miktarın en geç se-
kiz gün içinde ödenmesini Milli Reasürans T.A.S'den isteyebi
lir. Sigorta şirketi tara+ından peşin hasar konusu yapılmayan 
t,::ı~·~min<:\t öc:l€.::>m~::ol€·?r·i, ait C:)ldLtÇ,Ju .::\yın he~~s.:~b:ı.ndc:1 ye~r- .::ılır- ve~ o 
hesap bakiyesi içinde tasni+ olunur. 

Herhangi bir hasarda Milli Reasürans T.A.S"nin hissesi 
100.000.000.-TL"yi aşarsa ve sigorta şirketi sigortalıya ke
sin hasar ödemesini beklemeden mahsuben bir ödeme yapmak ge
regini görürse, bu ödeme payı oranında Milli ReasUrans T.A.Ş 
den isteyebilir. Bu durumda sigorta sirketi, sigortalıdan al
dıgı makbuzun bir nUshasını Milli ReasUrans T.A.S"ye vermek 
ZOI· .. unı::l,::ı.dıı·"., 

Limitler; Bu teknik esaslardaki limitler, duyulan ihti
yaç dogrultusunda 31.12 .. 1994 tarihinden sonrası için yeniden 
degerlendirilecektir. 

B. TORK SIGORTA SEKTdRONDE TEMEL BRANSLARDA UYGULANAN 
REASORANS YdNTEMLER1 

Türk sigorta sektörlinde +aaliyet gösteren sigorta sir
ketleri elementer branslar olarak isimlendirilen yangın, nak
liyat, kaza~ mühendislik ve ziraat branslarında +aaliyet gös
terir. Ayrıca, hayat branşındada +aaliyet gösterirler. 

Elementer (temel) branslar denilen branslarda en yaygın 
kullanılan resaürans yöntemi eksedan tretesiı::lir. Genellikle, 
yangın, nakliyat, kaza, makine montaj gibi branşlar için ya
pılmış olan eksedan tretesinde reasUrörlerin hissesi hep aynı 
c:ı lut... Bu. tı·-f.::ot€~ 1 et .. :i n b :i t"l r:::os i mi "l::.ıt .. tl·::ı;)" ii:ı.ı:h n ı a 1 ı t". 

öı·-ne~_:lin, bukı;:~ c:lf? ?~ t"E!.::\Süt·öı·-ü ~~ı;.=;, B t"€::-as~Üt"i:it-i..i /~B, C t"fD··

asürörU %10, D reasUrörü %15, E reasUrörU %5, F reasürörU %10 
G reasürörü %22, H reasUrörü %15 hisse almıs olsun. Bu oran
larla eksedan tretesi yapılmış olsun. Bukede B reasürörU yan
qın bt"an~;:ı.nda :%:B!, rı.:.~kliyii:\t bt·.:,\rı;;ında /~8!, ke:i;~.:·,ı.d.::ı %B, makina 
montaj branşında %8 hisseye sahiptir. Diger reasürörlerde 
hisseleri oranında bukeyi oluşturan branslardan hisselerini 
ii:l, 1 :ı. t" 1 ii:\ t" " 

Ek~:>E~dan tt·€::-tf.~'ss.ind€;~ bu ;;e!kilde bit· bi:ili..\süm ye:ipJ.lc:IJ.kte:\n 
sonra branşlar :itibariyle diger teknik özellikler belirlenir .. 
Ut-ne<;l:i.n k~.:ıza bt"i:\rı-ı;:;ın:ı. ı-:~~lt.:-? al.::ıl:ı.ıTı. t:::a:;~a bt"C:\n~:,J.ndai bu ek~f.-€~d.:.:ın 

tretesine temel konu olacak sekilde azami ve asgari konser
vasyon rakamları belirlenir. Sigorta şirketinin belirledigi 
konservasyonun kat:ı. olarak plenler (line) belirlenir., Tutu
lan konservasyon ile orantılı olarak eksedan tretesinin kaç 
plenlik oldugu belirlenir. Sigorta şirketinin kabul etmiş 
olı::luqu riziko için yapılacak eksedan tretesinin kaç eksedan-
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lı trete olacagı belirlenir. Seelan şirket ile reasUrbrUn veya 
reasUrörlerin mutabık kalmış olduqu diqer maddeler eksedan 
tretesinde bulunur. Bunlar plen adedi, trete kapasitesi~ rea
süı···ans komi~:;yı:ınu, tı· .. ı~~tı::?yf~ c:lı;.~vt·"E~cli J.c.;:;bi J.ece~k ihtiy.::\t"i sE:~s-...,,on 

komisyonu, k~r komisyonu, idari masra+lar, prim rezerv depo-
1<::\ı·"J., z<::it"at":ı.n d€:-:vt .. e, pe~sin h.::~.s<:it" lirniticlit ... 

Sigorta şirketi, eksedan tretesi ile konservasyon konu
sunda karar verebilrne insiyati+ine sahip olcluqu için ekseclan 
tretesinin iyi çalışan branşlar ıçın en uygun yöntem olduqu 
sö y 1 E?!m·:d:d. 1 it". 

Konservasyonunu belirleme insiyati+ine sahip olan seelan 
sirket tuttuqu konservasyonun katlarıyla belirlenen kapasite
de ekseclan tretesine sorumluluk devri yapar. Eksedan tretesi
nin şartları tara+larca belirlenir, seelan sirket eksedan tre
tesinde yer alacak olan reasUrörlerle trete sartları konusun
da mutabık kaldıktan sonra hazırladıqı reasUrans slipini rea
sürörlere gönderir ve reasUrörlerinde imzalaması ile eksedan 
tretesi devreye girer. O yıl için anlaşma şartları ve reasU
rörlerin eksedan tretesindeki hisseleri belirlenmis olur. 

Ket-par tretesi ise, sigorta sirketlerinin yeni çalış

maya başladıkları branşlarda veya hasar/prim oranı yüksek o
l.::ı rı bt" o:ı. n ş; 1 a ı·- dc:i vı;:~y ,;:\ yf:! n i k u ı·· u 1 mu~:;; s;. i g c; t" tc:\ !f~ i r· ke!t 1 €::•ı·· i t::ıü t.: ün 
branşlarında kullanırlar. Ket-par tretesinde o branşta kesi
len her bir poliçenin sorumluluqunun belli bir oranda bölüsü
mü esastır. Sirket kendi hissesini ayırdıktan sonra reasüröre 
sorumluluk devri yapar ve primide aynı oranda bölüştürür. Ha
sar oldugunda da reasUrör kot-par tretesindeki hissesi ora
nında hasara istirak eder. Yani ket-par tretesinde sedarı şir
ket ile reasUrör arasında tam bir kader birligi sözkonusudur. 

Sigorta şirketleri yeni çalışmaya başladıkları branş

larda (tüpgaz ve patlayıcı maddeler sorumluluk sigortaları 
veya saqlık sigortası gibi) veya hasar oranının yüksek oldugu 
(kaza, oto bran5ı gibi) ket-par tretesini tercih ederler. 

Sigorta şirketleri konservasyonlarında kalan riski ga
ranti etmek için excess o+ loss (hasar +azlası) tretesine baş 
vurular. Bu trete hasar rakamının belli bir limiti aşması ha
linde devreye girerek sirket konservasyonunda hasarların ani
den bu limiti a5arak eirketin mali yapısını tehlikeye sokma
~;:; J. n ı ön 1 E~t ... 

TUrk sigorta sektörUnde mevcut olan reasUrans tekeliyle 
Milli Reasürans•a zorunlu devir yapılır. Milli Reasürans TAS. 
hem tam bir tekel sistemi olarak çalışır, hernde kararname 
Pool'ü idareci sı+atıyla nispi reasürans tretelerine i$tirak 
eder veya excess o+ loss anlaşmalarının plasmanını üstlenir. 

Sedarı 5irket ve reasürör arasındaki reasUrans i$lernle
rinin rnuhasebelest.:irilmesinde özellikle hesap akstrelerinin 
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çıkarılması, k~r komisyon hesapları ve eşel komisyon hesapla
rı çok önemlidir. Seçilen tretenın cinsi muhasebe hesaplarını 
etkiler. Trete ile ilgili hesaplarda ilk olarak sedanın tut
tugu muhaseba önemlidir. CUnkU trete sigorta şirketinin kul
landıgı yöntemlerden etkilenir. 

ReasUrans muhasebesinde Uç ana yöntem uygulanır; Takvim 
y:tlı e!:ö.<::lsı, i$> ')tılı. E~s<::ısı, hasaı· .. vuku.u yılJ. €\·~~l'ii:isı. 

Takvim yılı genellikle 12 aydan oluşan trete yılıdır. 
Takvim yılı esasına göre yapılan muhasebede hasarın meydana 
geldigi yıl önemlidir. 

Hasarın vukuu buldugu yıl esasına göre muhasebeleştir
meda hasar rezervleri ve hasar ödemeleri hasarın meydana gel
digi yılda mu.hasebelestirilirler. Verilen 12 aylık peliçe sU
resince hasar vu.kuu yılı takvim yılına karşılık gelebilir ve
ya peliçenin başlangıç yılına bir yıl daha ilave edilir. Son
raki takvim yılı, yıl içinde ödenen hasarlar ve hasar rezerv
leride hasarın vukuu buldugu. yıla yazılır. Böylece hasar re
zervlerinin yeterli tutulup tutulmadıgı veya nasıl kullanıl

dıgı anlaşılır. Ancak bu. yöntemde diger muhasebe kalemleriyle 
(prim, prim ödeme zamanları gibi) açık bir baglantı kurula-
m <i:l :;c: .. 

Sigorta yılı esasına göre ise peliçenin başlangıç tari
hinden itibaren bir yıl dikkate alınır. l.Ocakta treteye iş

tirak eden reasUrdrlere prim ve sorumluluk dagıtımı yapılır 
ve 31.Aralıkta sUre sona erer. ReasUrörlerin sorumlulugu bir 
sonraki yenilameye kadar veya peliçe sona erene kadar sUrer. 
Bu uygulamada peliçenin iş yılı bUtUn muhasebe kalemlerine 
yazılır. Her sigorta sUresi~ iş yılı için ayrı reasUeans he
sabı yapıldıgı gibi birden +azla sigorta yılı tek bir reasU
rans hesabına dahil edilebilir. Iş yılı içinde kesilen peli
çelerin primleri ve hasarları aynı iş yılına kaydedilir. 

Sigorta yılı ve hasar vu.kuu yılı metotlarında muhasebe 
isiemlerinin artması önemli bir dezavantajdır. CUnkU muhasebe 
kalemlerinin belirli sigorta yıllarına (iş yılı) veya hasar 
vukuu yıllarına dagıtılması gerekir. Bu işlemlerde idari mas
ra+ları arttırır. Takvim yılı esasında bu dezavantajlar yok
tur ama sigorta şirketi her bir poliçede riske teminat veren 
reasUrörleri not almak zorundadır. CUnkU yıllar sonra hasar
ları dogru dagıtabilmek için bu notlara bas vurulur. Sigorta 
$irketi bu dezavantajlardan kurtulabilmek için treteyi clean
cut sistemi uygulamalıdır. Yöntemler içinde en gUvenilir ola
rı:ı. ~:::.i<.JDt"tii:•. yılı yöntemidit". Y;::ınç~ın,, ka~:e:ı. bt .. an':;.:;ı qib:i. Ç,!t"ne:~l--· 

likle peliçeleri bir yıllık olan ve primleri yıllık hesapla
nan branslar için takvim yılı yöntemi en uygun yöntemdir. Ha
sar vukuu yılı esasına göre çalısan muhasebe genellikle so
rumluluk sigortaları gibi primin artan temelde hesaplandıgı 
ancak tazminat ödemelerinin bir kaç takvim yılını aştıgı 
bran$larda uygulanır. Hesaplarda, kar komisyonu ekstralerinde 
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ve eşel komisyon hesaplarında hasarlar tamamen ödendiginde a
yarlama yapılır. 

Sigorta yılı hesabı, prim ödemelerinin çcqunun taksitle 
yapıldıqı veya kazanılmış prim rakamlarını belirlemek için 
prcrata daqılımının yapılmadıqı veya tazminat ödemelerinin 
geniş zamana yayıldıqı olaylar için idealdir. Mesela, mühen
dislik ve havacılık sigortalarında peliçeler uzun sUreli ol
dugu ve primlerde sUreli olarak hesaplandıgı için en uygun 
ybntem sigorta yılı yöntemidir. ülkemizde sigorta yılı yönte
mi +azla detaylı oldugu için tercih edilmemektedir. Türkiyede 
en+lasyondan arınmış prim artısı, en iyi bu yöntemle deger
lendirilir. brnegin, khrlı görülen kasko branşına sigorta yı
lı esası ile bakılırsa pek k~rlı olmadıgı görülebilir. 

Trete işlerinde çok sayıdaki poliçeye karşın reasürans 
hesaplarının düzenli aralıklarla yapılması gereklidir. Genel
likle Uç aylık, altı aylık veya yıllık olarak treteye bildi
rilir. Muhasebe sUresi ne kadar kısalırsa reasUrbr, reasUrbr 
primlerini sedan sirket ise komisyon ve tazminatlarını o ka
dar çabuk alaçaklardır. Muhasebe kalemleri prim~ komisyon, 
t:a:;~mina.t.,, pc:ır·t-t-=öy tahmir·ıJ.E~r··i, c:iE•polaı··· ve.;.:! deı:::ıcı ·fai:~J.r-2ı··:i.diı···. 

Kazanılmamış primler ve hasar rezervleri reasUröre sadece 
bilgi olarak verilir. 

Sigartacının hesapladıqı ve ödemek zorunda oldugu prim, 
riziko primi masra+ların ve k~r marjının eklenmesiyle oluşur. 

Primler Uç ana baslıkta muhasebeleştirilebilir. Birin
c:i.si,, ya;!.ıl;;~n pı···imlF.:.·ı···, :l:k:i.nı::::i.s:i. i~.:;Gı ödE•nı:?n pı--·imJ.~)ı···di.r·., Bu. 
pr·i.mi.n t;am.::lmı öc:lt~ndikt&~n !E.onr·a muh.::ı~sı:?br::-~J.ı:-::·!;'~tiı··iJ.~~n pı···iındir·· .. 
ReasUrörUn prim tahsilatına iştiraki sonucunu dequrur. Ancak 
bu r··f:~.:~~:;ür-ı::\n~:; pr·f.~n~;ipler·iyle c;:el:i.~.:;ki y.::ıt·atır· .. Cür·ıkü ı···f:~ı::ı.~:;üı···öt· 

sigorta sirketinin iyi çalısıp çalısmadıgını kentrol edemez. 
üçüncüsü ise kazanılan primdir. Bu yıl içinde kesilen peliçe
nin priminden öteki yıla sarkan kısmının ayrılarak peliçenin 
kesildigi yıla, sarkan kısmınında diger yılın prim hesabına 
e:\ll.nm.:ısı E~ı:;asın;;: •. clı::-ıy~:ınır·. Yö:lni alınan pr··iı~~ı-··dı:.~n biı·· sonı···.::lki 

yıla ait primlerde olabilir. Dolayısıyla peliçe kesildiginde 
henüz hak edilmemis primler vardır. Bunlar kazanılmamış prim
ler olarakta adlandırılır. Yazılan prim rakamından kazanılma
mış primler düsUlerek kazanılmış prim rakamına ulaşılır. Böy
lece reasUröre kazanılmış prim bildirildiginde kazanılmamış 
primierin sonraki yılda reasUrörUn alacagına yazılacagı bili
niı··. Tür··ki\/E~de::: qer·ıı;~J. uygula.mii:l. y;:~:;~ılii~rı pt·:i.m hE?.~Sii:\bırıırı kulla-· 
nılması yolundadır. 

Sigorta şirketinin yaptıgı masra+ların dUsUlmeden rea
sUrdre prim devri yapıldıgı için reasürör, reasUrans komisyo
nu kalemi ile sigartacının yaptıgı idari masra+lara katılmış 
olur, yani geri ddeme yapmış olur. Türkiye'de komisyon oran
J.i::lı···l. c:ıldı...tkçı:~ yl:tk~:;ı;,,ktiı··· .. Du d<::\ t<::lr·i+E~ si~stı;::·mir·ı:in bir· ~:;Qrıuc:u-··· 

dur. Tari+e sisteminde k~r yüksek oldugu için ressUrörler si-

j 
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gorta şirketlerine yüksek komisyonlar vermişlerdir. Son yıl
larda reasUrbrler tretelerden zarar etmeye başlayınca, komis
yonun dUşUrUlmesi talebinde bulunmuslardır. En çok uygulanan 
komisyon tUrleri sabit ve esel komisyonlar, overriding komis
yonu ve broker komisyonudur. Sabit komisyonda, komisyon raka
mı hesaba geçen primierin belli bir yüzdesi ile çarpılarak 
bulunur. Esel komisyonda, komisyon sonuçlarının iyi veya kbtU 
olmasına göre deqerlendirilir. Eqer iyi sonuçlar elde edil
mişse yüksek, kbtU sonuçlar elde edilmişse dUşUk komisyon ve
rilir. Overriding komisyon ise, reasUrbrUn devrettiqi işler 

için geçerli olup retrosesyonerlerden aldıqı komisyondur. 
Broker komisyonu, reasUrans isi bir broker kanalıyla yapılmış 
ise devreye girer. Alınan komisyon brokerin işlerini karşıla
yabilmek için tahsil edilir. Yangın vergisinin uygulandıgı 
bazı ülkelerde eqer tretede belirtilmişse reasUrörde hissesi 
oranında bu tUr vergilere katılır. 

~:;::f:·:·!d<:ı.n ~;;:i.t"kı;:~t:i.n t·ea~;l.it"O:in~5 kc:ımi~.:> .... ;c:ınu tı::~r·c:ihi qı::~nE:::lli.klt::• 

sabit kc:ımısvc:ın iken~ reasl.irbrUn tercihi eşel komisyondur. 01-
ke;:mi~:~deki t.t·E~t€·::•J.et·d~:~ t .. ,,~stl,;:ir·ı;;;,n h.::,t:alat·d,::ı.n bit·:L!, i:::ıiı·· bt"c:'n~,:; i··· 
çın sabit ve esel komisyonun aynı anda kullanılmasıdır. 

ReasUrbr, sedan şirketin ödediqi hasarlarda hissesi o
ranında hasarı Ustlendigi gibi eksper, ekspertiz veya mahkeme 
ücretierinide hissesince üstlenir. Bunun haricindeki hasar 
servisinde çalısanlara ödenen maaşlar gibi masra+lar reasUrb
rU borçlandırmaz. Her hanqi bir rUcu durumunda, reasUrbr his
sesi oranında alacaklandırılmalıdır. Eqer treteler peliçe ba
zında yapılıyorsa herbir poliçede konservasyon ve trete ayı
rımı ne sekilde yapılmış ise hasarda da aynı dagılımın yapıl

masına özen qbsterilmelidir. Reasl.irbrUn daha önce peşin hasar 
ö ı::l€"'mıi?ı; :i. n ch? bu 1 u rıt.q:::ı bu :ı. u n mo::•. d ı q J. n.::t dö:\ d i k k c:\t E:· d i 1 m€;! :ı. i d i ,... . PE;~j;s i n 
hasar rakamı mutlaka ödenen hasardan dUsUlmelidir. Yine ala
c:agına karşı mahsup yapılacaksa ressUröre mutlaka bildirilme
lidir. Tl.irkiye"de ''ne kadar çok rezerv ayırırsak o kadar ra
hat. E·c:lt:~t .. i;,~'' o:\r·ıl .::ı·/ J. ~;;ı yokt.uı· ... 

Reasl.irbrlerin tretelerdeki hisseleri zaman içinde degi
şebilir. Bu deqişimler tretenin başlanqıç ve sc:ına erme zaman
larında hesaba alınır. Eqer prim port+öy hareketi hesaba qeç
mis ise reasUrbrde o sigorta yılında meydana gelen hasarlar
dan sorumludur. Ancak qeçmiş yıllarda başlamış veya yenilen
miş pc:ıliçelerden sorumlu degildir. Trete oranlarının degişimi 
paralelinde reasUrörUn borçlandırılması veya alacaklarıdırıl
ması her iki tara+ içinde adil bir uygulama olacaktır. 
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I I a Tüf<:K S! GORT A SEKTöRüNDE F<:EASOı:t:ANS UYGULAt"'IALAR I NDA 
KARSILASILAN GüCLüKLER 

A. HATALI REASORANS ANLAŞMALARI 

TUrk sigorta sektbrUnde uygulanan reasUrans anlaşmala
rı genellikle klasik şekilde yapılmaktadır. En iyi çalışan 
branslarda eksedan tretesi, yeni veya hasar oranı yUksek olan 
branslarda ket-par tretesi şeklinde bblUşmeli trete anlaşması 
yapılır. Sigorta sirketlerinin konservasyonunda kalan kısırnsa 
bölUşmesiz, excess o+ loss anlaşması ile teminat altına alı
n ı t ... 

BblUsmeli tretelerin baslıca Bzelligi konservasyonun 
seçimidir. TUrkiye"de şirketlerin konservasyon tespitinin gU
venilir istatistiki bilgilere dayanmadıgı ve Ulke ekonomisi
nin içinde bulundugu genel durum degerlendirilmeden tahmini 
olarak belirlendigi bir gerçektir. 

Bir sigorta şirketinin bz varlıgını oluşturan sermaye 
ve rezervlerini koruması gerekmektedir. Bu sebeple risk Uze
rindeki sorumlulugunu belirli bir oranda tutması gereklidir. 

Ilgili bransta hasar ile prim arasında mutlak bir ilis
ki kurulmuş olmalıdır. Sirketin konservasyon oranını, ödenen 
hasarlar ile elde edilen gelirin bu hasarların ödenmesinde ve 
i::ıı··,:::ın!:;;:ı. k~it"a q€~ç::i.ı··mt'?~~inc:IE-~ki 'etkis;i ön€:~m1:i.d:i.ı·· .. ~:;l:i.t·"kE~t.in mö:1.1.ı 

yapısı, ilerisi için belirledig:i. politikalar, yatırım alanla
rı etkili oldugu gibi ilgili l::ıranstaki port+öyUn qenişligi 
veya darlıgı, hasar olasılıklarıda konservasyonu etkiler. 

Konservasyon ile ilgili tam bir +ormUl yoktur. Ama kon
servasyon rakamının sermaye ve serbest rezervlerden meydana 
gelen bzvarlıgın %l'i ile %5'i arasında, sözkonusu branşın 
i"lf~~t pt• :i. m 1 t'~t·" i f"ı :i. n /,',:1. :• i i :ı. C-0. %lO,, u. <::l~"<i:\s;:ı. nc:l.::ı. bul L.lf'lll"ıi::\~ö-1 uv·ç.:.ıur·ıc:!ut·". 

Yine şirketin likit varlıklarının en bUyUk branstaki konser
vasyanun takriben 5 katı civarında olması beklenirC46). 

Sirketlerin konservasyonunu Ust dUzey yöneticileri be
lirler. Ancak sektörde durum konservasyonun en+lasyon oranın
da arttırarak gitmek egilimi qbstermektedir. bnceki yılların 

istatistikleri saglıklı şekilde degerlendirilemedigi için 
konservasyonun maksimizasyonu ile ilgili sonuçlar alınamamak
tadır. Konservasyonun gereginden dUşUk tutulması, sorumlulu
gun bUyUk oranlarda yurt dışındaki reasUrbr şirketlere devre
dilınıe?si, !;;;iı· .. ketirı p~ .. im ı,:;tt.0lii·"inin .::u .. tın<::\sın:ı.!, ckıl,::ıyı~:;ı il·:.~ mi~ıl:i. 

yapısının qUç:lenmesini engelledigi gibi Ulke ekonomisinide o
lumsuz etkiler, yurt dışına ddviz akışını arttırır. Yurt dı

şına gereginden +azla ddviz akışına sebep olan sigorta şir
ketleri acentelik konumuna dUşer gib:i. gbrUnmektedirler. CUnkU 

(46) ALANYA, s.125. 
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dUeUk konservasyonun sonucunda primde az olmakta ve sirket 
ancak aldıgı reasUrans komisyonları ile acente gibi +aaliyet 
qö~~tt:~t .. mt::~ktı:!c:li ı· .... 

Tablo 5 ve 6'de görUldUgU gibi yurt dısına gereksiz ye
re prim devri yapılmaktadır ve Türk sigorta sektöründe komis
yon tespitinin saglıklı yapılamadıgı görülmektedir .. 

En çok rastlanan hatalardan biride eksedan tretesinde 
plen adedinin yeterli tutulamamasıdır. Plen adedi yetersiz 
tutuldugunda sedan sirketler ihtiyari reasUrör aramak duru
munda kalmaktadırlar ve gUçlUklerle karsılasmaktadırlar .. CUn
kU ihtiyari reasUröre yeterli bilgi vermek, bu konuda aras
tırmalara girmek sedan sirkete ek is yaratmakta ve idari mas
rafların artmasına sebep olmaktadır. Eksedan tretesini dUsUk 
tutarak ihtiyari treteye baevurmak zorunda kalan sedan sirket 
ihtiyari reasUransın komisyonu dUsUk oldugu için reasUrans 
komisyonundan gelen gelirdende kısmen mahrum olmaktadırlar .. 

Eksedan tretelerinde istisnalar +azladır. Bu istisnalar 
pcıt-t.föyün büyi..\mE;)~~in~:.-;: ~?f'l9(?.1 olmaktı::\dıı·-, l"'IF:.·~;;~0l<::ı.!, yar·ıg:ı.rı bt-ıan-

sında hükümetin fiilen veya hukuken zor kullanarak iktidardan 
di..\süri..\lmesi hareketleri, terör ve buna baglı halk hareketleri 
savas~ nükleer rizikolar, askeri hareketler, ayaklanma, isyan 
ve askeri yönetimin idareye el koyması gibi faktörler istis-
na d :i. ı·.. .. 1\li!iık 1 i y ;:d:. bt" a n<.:;:.ı n d ii:\!' k E-?·.;::;;.<.1 ı?.t ( q a ,,. <::ı nt :i. ) , ... i~~ i k c:ı ]..,::~ t" :ı. ,, .ı. :ı.-·-

man idaresi mesuliyeti~ gemi tacirleri kanuni mesuliyeti, ma
rina isletmecisi mesuliyeti, yükleme boşaltma mesuliyeti, de-
p oc:: L\ m Ei su I i ypt :i. , nü k ı t:::·E:•r· t .. i ~:~i k o 1 c:\ r· t ı;? m i !'"ı at d ı ş-, ı d ı t". i<<:ı;,~ e:ı. c:!;::ı ...... 
J.ınıJa~, atcımik ı:2nf2ı···ji ı·-i!:::.klet .. i,, nl.:tklr"1C;!t· .. t":ls;;.klEs•ı·-, h;:1ı· .. p,, i~::.qal, 

iç h<.:lf'P!' i!::.y<::tn,, ı-·ıalk h,::ıı· .. ekı:~tıı::~·ı··:i., il-·ıt::i.li:':tl, t~2't"öı· .. , cıt.oını::1tik 

}.ret: k i <:tn 1 c::v:;;mı:ı. L:H" ı, pcıı:) 1 1 ;::.·~t .. , fE!filE~k :t i 1 i k ·forü iiH' ı i 1 ı::· :i. 1 q i 1 i i" i .. _ 
~~ikol<::lı· .. :ı. ı::.~mniyeti ·ö;.•u:i.stim;,:ıl dı~::.J.nclaki h~?r· tüı--·:tü ke·fr:ilE)t Vı0! 

q<::\t"i:ıntilı~~ı··· ilE·~ kcıınl:ı:i.nE? t.ı;:~ınin.:::ıtlı::tı·- (bankı:.~ı·-s;} i:ıl<:ınkt::~t. q:i.b:i.) i!:~-

t:i.snadır. üçüncü eahıs mali mesuliyet ve kamu mesuliyeti 
branslarında ise, UrUn mesuliyeti, UrUn qarantiler:i., UrUnUn 
piyasadan geri çekilmesi, mesleki mesuliyet, hata ve ihmal i
le ilgili mesuliyetler, yanlıs tedaviler, asbestos içeren 
maddelerin tasınması, işlenmesi, satısı, dagıtımı, depolanma
sı veya kullanılması ile ilgili mesuliyetleri, çevre kirlili
gi, motoru araçların, uçak, tramvayların, dokların, rıhtımla

rın, gemi insaa, gemi tamiri tersanelerinin, gemilerin eglen
ce park ve araçlarının, stadyumların, çöp imha yerlerinin ve 
çöp depolarının sahipligi, isleticiligi ve kullanımı ile il
gili mesuliyetler, fisek, cephane~ nitrogliserin ile bunların 
.::•.yı··· :ı. ?..,:;t ı ı··· :ı. :i. ma!?.; :ı., :i. m;.:~ 1 i!' dı~?po 1 ,'::1nm<c-ı!::.~:ı. ve rı;;~ k :ı. ı'~· di J.ınE~!::;. :i. :i. lı:.~ i :ı. ı;.! i 1 :i. 
rizikolar, petrol sondajı, üretimi, depolanması, dolumu, ay
ı· .. :ı.~;,~t:ı.t-:ı.:i.mas:.:ı.!, nakli'/E::·s:i :i.le ilq:i.:i.i ı· .. i~;~ikı::ıla.t .. , k<:::ı.ınu l"ıi:;:~mı~?t ku ..... 
ı·- um l.::ı t .. ı , k <:':i mu ç,ıijv(:"' r-ıl i k ku t" um 1 <::ı ı·· J. !' l::ıE' :ı. E'· d :i. YE:·! 1 E·~ ı···, ~;;;u :i.~:; 1 (,;'ı·- i , E~--· 

:ı. ıe k tt·· :i. k!' ı· .. ıı::ı. v ,;,ı.q c:i :'~ :ı. :i. da i"' fi\•1 €0 t" :i. :i. 1 ı:.:,; :i. 1 çı j, 1 :i. t·· :i.;.::~ j, k cı 1 '"' r· :i.:';:. t: i ':o' na d ı t" • 
le veren mali mesuliyet braneı tretelerinde uçue rizikosu ba
kımından havayolu sirketleri, müteahhit mühendislik sirketle
ri, be:i.ediyeler, kamu hizmeti kurumları, yeraltı madenieri ve 



bunlarla ilgili yeraltı hizmetleri, petrol sirketlerinin son
c:l<.:ı. j ~ı ü t" E~t. i m, t. <.:\::::.+i ye \f('~ d<.:1q ı tım~ .. ı:: i ~',:;ı~!· k ·ı +·ı t. 1 .l , b.::ı. r· ut~ , r·ı :i. t. , ... c:ı-· .. 
ql:i.~·:;l;:~t .. in \/€~ hı:::ı· .. tl..i.r·J.ü p.::\t.J.,:::ıv·ıcınır·ı i::ı<:ıs:;:ı.nçlJ. k<::ı.plö:ıt"d<:ık:i. hav.::t 
ve gazların bütan, metan, prc:ıpan ve diger sıvı gazların depo
l.:::ı.r·ımas:ı., i. r:.=:.ı e:~r .. ımı~!·~:::.i. Vl!!2 r·ı<::•.k 1 :i. i le i J. •] :i. 1 :i. mE7~s:;ul :i. ye~t :ı. e~ ı·" j, st :i. sn,:~-... 
ci ı t"" 

F ı::.- ı·" ı:::i :i. k .:::ı:;': ,;:ı. bt .. <::ı n~~ :ı. bı::ı k ı m ı rı da n elE:~ n :i. :<: !ı l"'ıö~ \/.::ı, k .::ı t" .::1 !• <.:\~::.k ı;~, ... :i. 
hizmet operasyonları, tari+eli uçaklarla yolculuk harici ha
vacılık ve yeraltı madencilik riskleri istisnadır. 

ı···li::ıkinEo> ıncıntaj V€~ 

ı· .. :i.:<::i.ko1<1!·"!' Eıç:ık dE-:•r"ıi~~ 

t :i. ~'"" .. ı <::ı. ci :ı. t" .. 

ıni:~ü=: :i. r·ıf.?. k :ı. t" :ı. 1 m.::ı ~:;ı 
t€i'k ncıl oj :i. ~:;:i. :i. 1 (::~ 

treteler:i.nde nükleer 
:i. lg :i. 1 :i. 'i::.;;::.•m i r·ıö:ıt 1 .::ı.r· i~:;- ... 

Ziraat bransında, harp, iç harp, grev, lokavt, halk ha
t" i:;~ k ı0!t. ı ı:~:!, ... :i. !' ni..'t k ı ı;;· E~ t.. ı·- :i. :::. i k o ı ı:~ ı·· , kötü n i yf!:!t J. i i· .. ,.::·ı , ... e~ k E~t :ı.;;::.·, ... , ·r .. C. 
Tar:ı.m Bakanlıgı t.ara+:ı.ndan salgın hastalık olarak :i.lan edilen 
hastalıklara bagl:ı. hasarlar teminat dısıd:ı.r. 

Ek~:;c~d;;,· •. n tt·E:~tE~lı=ıı· .. indeki t:ıu i~;;ti~~na.lat"J.n 'ioqunluqu ::>t:!dt:ı.n 

!:;;il"·kı::!t.lE.~t"i :i.ht.i.y<.H":i. r·ı=ı;::usi..it·am:;;;,, ;::c:wunlu kılmal::t<.:ıc:l:ı.ı·· .. Ei·::sc;!d.::ına 

devrettikleri rizikoların haricindeki bu istisna rizikolar i
çin ihtiyari reasUr6r aramaları sedan sirketlere emek ve za
man kaybı yaratmaktadır. Ayrıca ıdarı masraflarıda arttırmak

t.aciıı· ... 

BUtUn branslarcia eksedan tretesinde yer alan prim re
zerv depolar:ı. sedarı şirket :Lle resaürdr arasında görUsme ile 
bP 1 i t"l Eıni ı·-. B i 1 :i. !'"ıd i;;.! i q i bi pt .. im ı· .. (::::z€:~ı·"v dı-;~po l.:::ıt" :ı. !Eif::~ı::l~:ır"ı ~:;it" kı~i·t: 

t: ,;: •. ı·· i:i•.+ :ı. l'"ıd<:ırı tut. u ı u ı·· vE~ :l ::,~ E<'/ :Lı k ~::.üt" (:.;,, ::;cınund,::ı. ı···E~,;:,·;.:.ü , ... ö r·ısö:• ·fı::ı. i;:~ :i. 
:i. 1 f:'!.• c:j er'' :i. Ö elE~ r·ı :i. t".. ÜU ı·· d cliiı U vı.:ı U 1 ,!:\ rı,:-:ı. l'"ı +<.ı i ~;~ ~·:lU.· dUt" • ı'·~ı r·ıc. ,;:ı i:; bu U y·-· 
gulama Türk sigorta sektöründe problemd:i.r. ~unK~. Türk Lira
sının en+lasyon ve de+lasyon sebebi ile TL üzerinden tutulan 
prim rezerv depolarında resaürdr açısından mali kayıplara se
bep olmaktadır .. Bu sebeple~ reasUrörler depoların iade edil
ci:i.q:i. ~:.arnı::ı.nl.::\r·cıı:·:ı ı:::lE:'pc:ır .. ıun tutu:i.ciu.qu c:iönı::~mir"ı ilk c;.ıU.nı::tnciı-:::!ki :Di"i .. 
veya USD. üzerinden ödenmesini istemektedirler. Depo +aizle
rinin yükseltilmesini ve depo +aiz oranlarının azaltılmasını 
:i. st:E:'ifıF.~ktc·~ı:::i :i. ı· .. 1 E· ı· .... 

Türk sigorta sektöründe yasanan tahsilat problemi rea
sUrörlere yapılan ödemeleride etkilemektedir. Seeian sirket i
le reasürbr arasındaki ödeme süreleri genellikle trimestriyel 
dönemlerde Cüç aylık dönem sonlarında) yapılmaktadır .. Sigor
ta sirketlerinin ilk üç ayda yapamadıkları tahsilatlar reasü
rörlerin bdemelerinide ertelemekte veya zorlast:ı.rnıaktad:ı.r. 

Politik rizikolar kapsamındaki, qrev, lokavt, kargaea
lık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve tertr tre
telerde istisna olarak yer almaktaydı. Ancak, 1993 yıl:ı. tre
telerinde, politik rizikolar ile ilgili teminatlar açıklıga 
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kavueturulmue ve yeniden dilzenlenmistir. DlaganüstU hal böl
gesi ve olaganüstU hal bölgesi dısı olarak bir ayırıma gidil
mie, fiyatlar ayrı ayrı belirlenmistir. Bu teminatlarda mua-
wF :i. ·y(:-;.:r·t. ·y :i. r·ıE~ Lt )/Ç_Il.t}. . .:::~ nfn<~~ k t: .. :::ı Cil ı·- ~:t r·ıc: Ci\ k h.:':':t i:L:.,:t t" b.:'Hı. ~~=~ 1 ~;~~~:5 C) 1 i::''t t .. . r,-:ı, k fi'fl.li~\.·~::: :L ····· 
yet sınırlandırılmıstır. 

Ancak, politik rizikolardaki trete hükümlerinin devamı
nın saglanması için resailrörler Türkiye'deki sigorta sirket-
I E~ ı··· :i. r·ı ı:::i E• n ı··· :i. ı:::. k ~:; >=.• ı:;: :i. m :i. ~ :i. i m i t. vE;: +: i ·y- <::\ t 1 "'' r" d,;,\ y i:"!i n 1 :ı. ~'· u ·y ç_l u 1 .;·,\ rn <::ı J. ı::•. ı··· -··· 
da bulunmama1arını istemektedirler. 

GilnUmilzde dünya çapında reasUrans ve retrosesyon kapa
sitelerinde ciddi bir azalma izlenmektedir. Ancak, sigorta 
sirketleri ve reasürbrler artan yogunlukta islerle karsı kar
sıyalardır. ReasUrbrler üstlenilen risk portföyUnU sınırlama
ya gitmektedirler ve riziko hakkında her tUrlU bilgiye sahip 
olmak ıstemektedirler. Mesela dogal afetler ve deprem temina
tı ile ilgili olarak, fiyatlandırmanın iyi yapılamıyor olması 
ı··· 0:~<::\ ı::;ü r· <::i r·ıı:> k o ın i s; yc·r·ıu nu n yü k ·:;;ı:~ k Ci :ı. m<::i~:> ı , k ;gi.ı·- k c::• ın :i. ~~·y·c:, n:...t r-ı u r"ı u yç_:ı u ..... 
lanmıyc:ır olması ve limitsiz çalısılması reasürbr için baslıca 
p r" ot:ı 1 E~· m d i. ,... • Pt" cı b 1 €;~m q :i. dt:·, ... i 1 mE;: d i q :i. ·::;i...\ r·· •:?c €;·: r-· r::~<::\ ~:;ü t" an~;;. k <::;p <::1 s::. :i. t •~·-... 
nın gelietirilmesi gi...\çtUr. 

B. PLASMAN ZORLUKLARI 

Türkiye'de faaliyet qbsteren dbrt reasi...\rans 5irketi bu 
1 u nrna k t <::1. d :ı. t" • 1''1 i :ı. 1 J. 1-i:ı::,~,;,,!:;L.\ r" a n!!s. Üf.;)'i5 t. E~ k F<:t~<:ı ı:::.ü ı·· an!::., Ha 1 k !=':f.'2iC.i!!:>Ü --· 

t" .:::1 n ·:s ~' t :-:::. t. <::\ n b u 1 ı:;::·=~ 21 f:i> ü , ... .::\ n s .. ·r ü , ... k i v ı:;~ '' d fi~ k :i. r" E?. ö:\ ~:. i..i. , ... ii.-1 l'"ı·f.:> ~:;. i r· k f.?. t :ı. E~ ı·- J ...... 
n:i.r .. ı '""·2<.')-':ı.~:>ı \/f!:! kö:\p<::~·:::.itı:?~:;:i. ·rüt"k ~::.i.qoı· .. t.r.:•. ~;ı::.·kt.ör .. ünün :i.ht::i.y·ı:lc:J.nı 

k ;~:ı. ı-.. ·~s :ı. 1 ;::ımc!i k t Ei r·ı u:;~ ak t. ı ,... . i"'l :L 11 :!. F:t.~'<:ı. ~:;Cı r· an~; bO.. i'''! i J.·/ a , ... lı k k <:-,.p ;::. !:=.:i. ... .. 
t E·!!i~ j, :i. 1 E' k E:'· n d i n dı:::.:' n bE? k 1 ı::::• rı€;: n :i. vt:~ t" emı:?mE:' k t. <:::<d ir·. I3u ~sE• bı-::~p J i!::'' ~> J. .... . 
iJ cı ı-.. ta s_;(::,) k t. ö ı-- ü tU. m r" €?.<::\ si..i.r" <:\rı~; an le:ı.·:;:.mı::ı J. ar· ı n ci<::\ :;:.ı::ı. t" t 1 Ei ı·.. \/E! p :ı. a ~, ... . 
manda yurt dısı reasürörlere ihtiyaç duymaktadır. Bu eksikli-
q :i. k U J. J. ;:·ı. !"ı i!i•. l'"t y ii:\ !:::ı <!it!"'! C:: :ı. t" (::!,~:ı,~:; Ü J·" i"\ !"'ı i:'S ·:;:;. i i·" k f.?. t. ]. E! t" :i. k .:::ı ı·· t (;-? :J. D ]. U·~:; t. U.J·" i::\ i'" i::\ k 
Türk sigorta sektörüne agır sartlar koymaktadır. Batılı rea
sürbrler Türkiyeden devraiınan otomatik reasUrans kapasitesi
n:!. di..i.~:;ür· mU.·:;:; tü ı·-.. Bunu n ~;ı::,l:::ıf::'b i l C.f.::_;ı() y :ı. :ı. ı ı:::.onur .. ıd.::ı s:;E?r· bE~~;t. t <::ı ı· .. :i ..... 
feye geçilmesi iie hem sektdrün hem kendilerinin yanlıs poli
tikaları sonuc::u reasi...\rdrler Ti...\rk piyasasından zarar etmi5ler
dir. Serbest tarifeye geçilmesi ile fiyatlar düsmGstUr. Ancak 
y ,;;:ı. i:::• a. n c:: ı t" ~-:::• c::ı .,:;.U. r· ö r" 1 €'! , ... 

larını dilsi...\nmemisJer 
mı .. tı;~ 1 aı· .. ö :ı. t" .. 

fiyatların düemesinden zarara ugrayac::ak
ve reasürans komisyonlarını yi...\ksek tut-

TUrk sigorta sirketleri son yıilarda TUrkiye"deki rea
si...\rans kapasitesinin yetersizligi yüzünden dıearıya daha ba
gımJı olmus ve komisyonlardan büyi...\k +edakarlık edecek duruma 
gelm:i.slerdir. Siqorta sirketlerinin kapasitesizlik nedeni ile 
riskini devir edememesi, rizikonun üzerinde kalması demek o-
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lacagından bilyUk hasarlarda i+las kaçınılmaz olacaktır (47). 

Yabancı reasilrdrlerin kapasitesinde Türkiye'ye kareı 
uyguladıkları kısıtlamalar plasman gUçlUgUne sebebep olmakta 
ve sirketler yeni reasUrbrler aramak zorunda kalmaktadırlar. 

Son yıllarda sigorta dünyası bilyUk hasarlar yaşamıştır; 
l9U9 Huç.io ~;ı:i.k1c:•r .. ıu!, :ı.(:)9(l {:ıvı···u.pd kı~:; ·f:ı.ı···t:ır .. ı.::ı.-::sı!ı :ı.c.?9:1. ,Japnny,::ı. 

Miniella Tay+unu, 1992 Andrew Siklonu, Los Ang1es ve San Fran 
c: i ~::;k o dl!.:~p ı··· F:.•m :i. , t i:\ b :i. i "' +:€·:.•t 1 (~·~ , .. :i. n r·ıı:~! dı~? rı cı 1 duç;j u vı::~ d i l.JE·: r· bü--:,.1ij k 
hasarlar nedeni ile birçok underwriter dUnya reasürans piya
salarından çekilirken, bu hasarıara gbgils gerebilenlerde el
lerindeki kapasiteleri son derece dikkatli kullanmak zorunda 
kalmışlardır. ReasUrans şirketleride diger ticari kurumlar 
gibi k~r etmek amacıyla kurulurlar. CUnkU bu şirketler, ancak 
k ci~i ı·- ı;;~ dt:~ ı··· (;:!k ·y "''· t :ı. ı·- ı mo:\ yö nE• 1 e: b i 1 i ı··· 1 E·: ı··· vı::~ bu o, .. ;:,ı. rıd,::ı m;::\ 1 :i. c\ ç: ı dı::l rı 

gUçlenip sigorta ve reasUrarıs sirketlerirıe kapasite yaratabi
lirler. Genel anlamda, reasilrörilrı topladıgı prim, bdedigi ko
misyon, hasar ve diger masra+larını karşılayamıyor ise o rea
s:.ü ı··· ör· s:;r.::k t ö ı··· d(::;· y<:i~::.;:~y.::\mc:\~~. Uz k aync:ik 1 .::ı ı- :ı. , yo:-•. t :ı. ı·· :ı. m :i. ı:i\t .. ı \ii;:> bu 
gibi kalemler bir süre devam etmesine olanak tanısa bile, ar
dı arkası kesilmeyen tabi afetler ve diger bilyUk a+etler de
vam ettikçe, ayakta durması mUmkün degildir. Bu durumu önle
mek amacıile kabul edecegi isler için komisyon oranlarını dü
şUrmek, kendisine ait primleri olası hasarıara karşılık tutan 
sedandan buna mukabil alacag:ı. faiz oranlar:ı.n:ı. arttırmak, tre
tP 1 ı'"' ı··· ı;;,· dı::~v ı·· ı::~ dE~ n f.::.cı r .. ı ... tın 1 u :ı. u k ı ö.~ r· :ı. ::; ır .. , ı ı··· 1 iiHOi;\ k VE• bu nu. n çı :i. b :i. b :L r .. 
dizi tecibire yönelir Tilrk siqorta endüstrisinde hasar ekspe
riyansı olumlu seyretmiş dahi oJ.sa yetersiz fiyatlar ve orji
n.:::IJ. pı···:i.mJ.~;~ı··:i.n tı:-t!···ı:".ilindE:·ki qE•cikmc•}.(;;.!r·in t.t .. E"t.E~ t:ı<::\ki'}"Plı::.:·ı···ir1f2 

yansıması serı yıllardaki yenilemelerde agır şartlara ve eksik 
plasmana neden olmaktadır (48). 

1lk reasUrans sirketi olan Lloyd's bile gilnilmilzde ciddi 
problemler yaşamaktadır. Llcıyd's uzmanlasmıs deniz, otomobil~ 

uçak ve diger alanlarda sigorta hizmetleri veren birlikler o
larak örgütlenmiştir. Birlik Uyeleri kendi hesaplarıy:ta ilgi
li sınırsız sorumluluk taşımaktadır. Sirketin teminatı Uyele
rin mal varlıklarından oluşmaktadır. Sirkete üye olabilmek i
çin en az yilz bin sterlinlik mal varlıgına sahip olmak gerek
lidir. Ancak Uyeler bu mal varlıgını diledikleri gibi kullan-
ma h<::ı. k k J. n<::i :";t:ı. h ip t i r .. 1 f!.~ ı··· • ~:;:i. r .. k •:.::·-!:.: ~~ ,;,1 r· .::ı. ı·· E,~t t i q :i. n dı:.0 üyE~ 1 €:·~ t .. i. n m<:l J. 
\1 ;;:ıv· 1 :ı. ı;;.ı :ı. r·ıa. bö:ı 1;::. Vi...t t .. u 1 ı..ı. r· • :1. (:.180 '' 1 :i. ·/:ı. ll<~ ı··· clı::ı. bu t:ı i ı- 1 i q E~ Lt\'E' c: :ı. m<::l k 
prestijli oldugu için birligin ilye sayısı 5.000'derı 30.000'e 
ç:ı.kmıstır. 1990'lı yıllarda şirketin cirosu 1/3 oranında za
rar etmiştir. 1992 yılında çıkan Lloyd's yasası geregince 
şirketin kurtulması için Uyelerin şirkete 100 Trilyon TL'lik 

< .ı:ı. 7 > E:: r· c <::1. n ı··,·ıt...i .. r !.... Li ,, .. '.~Y.L.L.J: .... L .. t _i:.~:.f!:i' .. f.:\.:~f:~';;u::: .. ~l! .. D:#~' ... ~... \~i ... Lr.:: . .!:Lf:~.:.tJ. .. f.~' .. ı:::..;i .... !::X I.trt, ... L::ıt.if:\ .. ~; ... ;t ... DJ .. 
. ts.: .. iiiU:::.:#iL.:!.,J: ... :::! .. ::Lii~m.:.Li. .. P..t:: .. : .. ~ ,, D o N yı:~ [7 (~, z ET. E;::; :ı: :• :i. :.::.< " o 1 " 1 c;· Cj ::::; " 

< ij. f.3 :ı C,;:\ ~"'~ ci .::t n E: c,; h E: N ,, .'.'JLt.r::. Y .. E.:' .. U ... t..J:.J~~r.!.! . .P.r.::ı .. J. .. .D. H.t:: .. f.~.J ... cı .. ı;;!:~:LD .. ':.. :ı F: E (i b Ur;: U E D E F:<: ..... 

G181, Milli Reasilrans T.A.S. yayını, Nisan-1994, s.12. 
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ö cl;:~!mf::! y ,7:\p ma·::; :ı. :::.:cı ı-.. 1 • ..ı. r·ı :ı. u t. u ttı :ı. du.. i.. .. :ı. o··ı.l c:l '' ~•>u l'"ı ).le':\ ~~,:;:ı. d 1 q 1 nıa 1 i ı::ı , ... o t:ı-... 
:ı. ::.:·!m r" E' ,;,ı. s t..l r· ,::t r·ı ~::. k E:\ p ,,,ı,-::::. :i. t *''' ~::. :i. r·ı :i. c:ı 1 d u k ç r.ı. g;:. :ı. r·ı :ı. r· :ı. ı::ı. n d 1 t" m i::\:::; ı n ii:\ <;s ı:::· b E~ p 
olmuştur. Lloyd'su.n sınırlandırma:Lar:ı.nın etkileri lUrk siqor
ta sektbrUnde kendini yogun olarak hissettirmiştir. 

ı::<:r.:~<::\ ~~Li. i"· ö ı· .. :ı. ı-:::• ı· .. :i. n k ı 'f.:; ı t 1 i::i m.:~ y ·"'· q it mE• 1 f.;! t" :i. ~~ h :i. s ·:::>f!:! 1 (~? t" i r·ı :!. l'"ı dü ~:; ..... 
mesi reasUrör sayısının artmasına sebep olmuştur. Yabancı re
asUrans sirketleri TUrk piyasasını tam olarak tanımadıkları 
için t:ıilgilendirilmek istemekte ve piyasaya girmekten çekin
mE~kt:.ı!~!ciirlt":·!ı'·,. Dı::\hE:\ ·fc::\zla !i~~:i.t"kE::.•tlt:-~ c:li:ıl"ı<:ı +.:~:;,~lo;\ y<:<~':J.~:>rn<::ı. }lapm<:ık 

sigorta sirketine emek ve zaman kayb1 yaratmaktad1r ve idari 
masraflarıda arttırmaktadır. 

S i. t" kf:7!t 1 ı::~ ı-.. 

t .. ::ı m arn J. <::\ y ;:ı.mı:ı.m ı ·~s 
t ı7:\m,:~irı 1 i:::ı nr::ımam<zt ~51 

yE~ r·ı j, ı (··»m (0! ;~ am ,::ı n :ı. ;;:_ı i!!:! :ı. d :i. q :i. h <.:ı ı ci f.:O• p :i. .,:'t :;:;m <.:ı !'"ı ı ''~.!"· ı n :ı. 
D :ı. m.:·,, k t <::ı. d ı t" :t ,::ı t" • E k ~~i:~ cl<::i. n t: , ... E·~t. i0:·':,; i n df'~ p 1 ,::t ~::.m;::t rı :ı. n 
kalan rizikonun seelan şirketin konservasyonu-

na yUklenmesi demektir. Sigorta sirketlerinin konservasyonla
l"' :ı. r·ı :ı. yı:.:t k :ı. E;' nı:-::·m€:0\''E,,,c:: t:~ k 1 E~, ... i u u;~;:.~>' u ı:::• tut. m<.:t ı .::ı, ... ı :i.+ 1 <::\s:; 1 '"'ı·" :ı. n<::ı. :;:;.1,:::· i::ıE~ı::• 

olabilir. Yine sigorta sirketleri ihtiyari reasUrbr arayıs:ı.na 

girecek ve bunların ek maliyetlerine katlanmak zorunda kala-
c"=\ k 1 ,:::t J•" d 1 J·". b i (.::J Ot" t. <.:ı. ~!.~i 1"' k E~t :i. n i f'1 :ı J·" E~ıT:\ SÜ ı·- 2t n~:. j:::ı 1 <.:; ·::;rrı<.~ !"'ı J. r·ı :1. t. E:\flii:'itin 1 D .... . 

ma c:iı::ı.ı .. ·ı b i ,... !:~:i. qcı ı·" t ;:ı. po 1 i Ç€'-'~''· :i. k t.·?.''"imr:.•!"" :i. m(jm k ün cı l m<:ı. d ı q ı i ı:;:: i rı ·::::.:i. .. .. 
qo r-· t. a b0.'' dE? 1 :i. yük ·;::;ı':::! k o :ı. an~· '}'Ll k ':!5E~k p ı·" i ın ,;;ı 1 <::\b i :ı. t~!c: E~ k 1 €~.' r" :i. i·~:; :ı. E! r" :i. 
kaçırabilec:eklerdir. 

'(<::\nı:;;,! :ı. n !Jr· ı::ı.nr;::. ı n :ı. n t.e k t ı:;:• m i r·ı<:ı. t :ı. o 1 a !'"ı de.·p , ... ı-:2ın t" i ;.: i k ı:::ı~.:.-u , ... ı ci.:::t 
son zamanlarda meydana gelen büyük hasarlar yüzünden reasürör 
:ter cleprem teminatı vermek istememektedirler .. Bu yüzdende bır 

plasman bc:ıslugu clogmaktaclır. ReasUrörler, sigorta sirketleri
n :i. r .. : m C;, m k Li. n::::. E~ h :i. ç: d ıe p , ... <::~m t &:.' ırı :i. n ı'it t. :ı. vE! , ... m E·? m fi! 1 •:.:~ ı· .. :i. n i ·v' f:!• y c:\ E·~ k ~:.ı:::.· d c:-ır·ı 
tretesinde sesyon limiti oluşturulmasını istemektedirler. Po
J. J. t i. k 1"' :i. =:.k 1 ı::~r" i n kümü.l ':::;o ı .. um 1 u.l ı...tk :ı. ar· J. ndc:\CJ<:ı ,::ıyn :ı. ~:;:i. ka.yE't. 1 j;~r .. :i 
ciile getirerek sorumluluk almaktan sakınmaktadırlar. 

BUtUn bu k:ı.s:ı.tlamalar eksedan tretelerinin satımını ol
dukça zorlast:ı.rmaktadır. 

C. HUKUKI DüZENLEMELER 

Sigorta ve reasUrans sirketlerinin faaliyetleri ile il
t;.;ı :i. 1 :i. ~:;.i::\ t" t. 1 c\ t" 7 :::;;c.>· 7 ·:::; a )/ :ı. 1 ı !'-'i u r· <:ı. k <::ı.ı::ı E~ i< ı::\ rı u r .. ı u n d ı::t b(~~ 1 :i. t" '1::. :i. :ı. rn :i. !ii; t: i , .... 
Buna göre bir s:i.qorta veya reasürans sirketinin kurulması ve
'/"' y ,;J.b<::ı.nc: :ı. ü 1 k E·:.' J. t:~ı·" d(·:ö• k ur .. u :i. mu':.;; ~:;i ge>t" tı::ı. ~::.:i. i"' k·:::~t. :L n i n "i"üt" k :i. VE~'' dE'· 
~aaliyette bulunması ilgili devlet bakanl:ı.g:ı.nın iznine baglı
cı ır·, 

J'"ı i !'"ı :ı 

- Anonim ortakl:ı.k seklinde kuru:ı.maları, 

- Kurucuların taksirli suçlar hariç olmak Uzere, a~~a ugramıs 
olsalar dahi agır hapis veya bes yıldan +azla hapis veya zim
ıTıE~t. !' j, i·"ıt. :i. ]. Eı.S !' r· Ü ~.5 Vt::.•t ,, :i. j·" t J. k Etp , h J. t" ~;; 1 ~~ J. J. i< !' cJCı J ;:iı.l"i cil i·" :1. ı::: 1 J. 1 i< ;. :i. ..... 

nancı kötüye kullanma q:ı.bi yüz kızartıcı suçlar ile istıma:i. 



ve istihlak kaçakçılıgı dışında kalan kaçakçılık suçları, ı

hale ve alımsatırnlara +esat karıştırma veya devlet sırlarını 
c~ c;: ı qa ·vurrnii:\ :ı Vf?ı···q :i. kö:\ı;::;;:ık ç: ı 1 :ı. q :ı. vt;,:.)y,::ı. te~::.ı::::Lıt::ıU.·?5 ~:;uç:}. c:\r· ı nd;::ı.n do·-· 
layı hUkUm giymiş bulunmaması, i+las ve konkordato ilan etme
m i !;s o ı in,::·ı ·::.'ı , 
- Ddenmis sermayelerinin 50 Milyar YL'den az olmaması, 
- Hisse senetlerinin nakit karsılıqı çıkarılması ve nama ya-
~~·: :ı. 1 :ı. C::ı 1 fHBt ::5 l !i 

ı!.'ı n.::ı ~=· ö ;:: 1 E··;:;nıE~ :i. f:~·ı·- i n :i. r-ı :i. 1 <.:.:J i :i. :i. k <'•\ nu n ı·-ıCı. k U. m :ı. E~ t .. :i. nı::~ u yı:J u. r·ı cı :ı. iıı.:::\ ~=~·:ı. 

~;; i::tı· .. t:. t. ı r·· ·ı 

TUrk:i.ye'ce +aaliyet gösterecek yabancı s:i.gorta ve rea
sUrans şirketlerinin; 
- Sube seklinde teşkilatıanmış olması, 

·rü t .. k i '/E~·'' di:-::· <::\ y , ... J. :ı. m ı·::;;,, ö dt"! n m i·;:; sf:? r"ıTı.:\ yE:i :ı. E~ ı··· :i. n i n ~5() r·"! i J. y.,!;i t" ·rı....'' 

ci (~= n ·:'i:i. -;;.: c:; 1 ro ·:::t rn ~·::t ·::; 1 !i 

l<ı...ı. , ... u lıTıl...i.';~ c:; 1 du k :ı.<::\ r· ı \/E:''/ .::ı. +B.a 1 :i. '/E:·t. t: ı:::• !:::ı u :ı. ı...ı n du k :ı. c.ı t .. :ı. Lt :ı. k E~ 1 f!.:' t" df:.· 
mevzuata ayk:ı.rı işlemlerinden dolayı sigortacılık yapmaktan 
yasaklanmamıs olmaları şarttır. 

Türkiye'ce merkez, 
cı ·;:5 :i. (_:) Cl t" t: Eı V E~ !·" t:? .:;:ı.·;::; (j t" i:':i. l'"ı S 

şube açarak +aaliyet gbsteren ya!Jan
:;;; i r .. k ~?:.'t :ı. €7~ t" :i. r-ı i ı-·ı mü t f:?io\ k :i. p ~;;u b<-:1 ı €) ,... :i. ç: :i. n 

izin a1malarına gerek yoktur. 

t::: i qot" t Eı ';::.it" kE~t 1 ı::~r· i r .. ı i rı +c.\c:;·ıl i ·yE·t t.(:::.· bu. :Lı...tnmak i ~::;tE) d :i. k :i. ~;;·ı·- :i. 
her sigorta tıransı için Hazine ve Dıs Ticaret MUstesarl:ı.gın• 
dan siqcırtacılık~ reasUrans şirketlerininde reasUrans ruhsatı 
almaları zorunludur. Ruhsatrıameleri usulüne uygun olarak tes
cil ve ilan ettirmek zorunc:iadır:J.ar. 

Sigortacılık yapmak üzere ruhsat almış olan şirketlerin 
ruhsatları aşagıdaki sebeplerden ötUrU geçici ve sUrekli ola
rak iptal edilebilir. 
- Sigorta ve reasürans sirketlerinin aralıksız olarak bir se-
r·ı E:.ı c! c-::' n ·f .r.·:l. ;-= 1 a·:\, ~:; ü. t .. E~ i J E·':! ·y {·:-::~ n i "F.!:. i ç;,ı C> , ... t ~·:\ ~:; ö :;~ 1 E' ~=~ rn ~~~ s~;. i ;.:Iı. k c:! Eı t en 1!:? ro fD 1 ~::·) ı··· :i . ..... 
di i•'' :ı 

- Kurulus ve +aaliyet esasları ile ruhsatın verilmesine ılıs
kın şartların ortadarı kalktıqının, 

- Mali bünyelerinin ciddi şekilde zayı+laması ve tanınan sü
rece bunu düzeltemediqirıin, 

Sigorta sirketlerinin yetkisiz acentelerle sözleşme yapma
l ;,:ı. ı·- :ı. )"'ı :ı. 1"'; ,, 

- Bu kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatla kendilerine dUsen 
yUkUmlülUklere uymadıklarının tespiti ha1inde. 

reasUrans sirketlerinin yönetim kUt"UJ.U ı ı\/(::. ····.·· .... 

sayısı genel mUdUr dahil bes kişiden az olamaz. Genel mUdUr, 
yönetım kurulunun dogal üyesid:i.r. Yönetim kurulu ve mUdUrler 
kurulu üyelerinin yarıdan fazlası enaz dört yıllık yüksek dg
ı·- E·~ n i m q ö t" mü ~.s '-lf!.? bı:;ı n k ac: ı 1 ı k~ ·:;::. J. (;J or-t. .;,ı. c :ı. :ı. :ı. k, i k·:::. i·:.:;,::\ t :ı i~;;; ı (;;•t: mı:.:·~ :ı 

hukuk, maliye konularından enaz birinde deneyim sahibi ki~i-
:i.ı".::' ı·- c:i \'!:! r·ı ·::. E::• ç: :i. 1 m :i. ~:·. o :ı. rrı <::\ ~;:. :ı. ~;; '"' ı· .. t. t ı r· ,. "i" U ı·- k i '/ E:? '' d E! ı;:. u l::ı E".· ö'ı. ç: ın o:ı. k i ~::; t: f!.~ --· 
yen siqorta ve reasUrans sirketlerinin yönetim kurulu yetki 

L~· ~:, .'' Jr ıı rı• , L 
t\ ~-:. ! . ·~ . ' 

ii~::~:~~8 
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ve sorumluluklarını taşıyan mUdUrler kurulu olması şarttır. 

Sigorta ve reasUrsns sirketlerinin denetçileri, beş ki-
~; 1 ci,;;~· i'"ı .::t ~': Cl .i. c.:ıma ;~ \/0:~ E~ n El:<?. 4 '}-' J. 1 J. J. k E"~CJ :i.'!::. i i'i'! g Ö ı·" f'i'i i..i ~:; :i. k t :i. !c':-ii:l. t: ;1 

işletme, sigortacılık, bankacılık, hukuk, maliye, muhasebe 
konularında deneyimli olmaları şarttır. 

Genel mUdUrlUge atanacakların en az 1 yıl, genel mUdUr 
yardımcılarının en az 5 yıl deneyimli olmaları şarttır. Mer
kez sube mUdUrlerinin de genel mUdUrde aranan nitelikleri 
saglaması şarttır. 

Kurucularda aranan nitelikleri saqlayamayan kişiler hiç 
bir sigorta sirketinde ybnetim Kurulu baskanı, üyesi, denet
çisi, genel mUdUr ve genel mUdUr yardımcısı veya her ne sı
+atla olursa olsun görevli olarak çalışamaz, çalıstırılamaz-
1 i~1. ı··· ı: 

Sigorta ve resaUrans sirketleri dogrudan dogruya sigor
tacılıkla bagdasmayan isler dışında ticari amaçlı baska +aa
liyette bulunamazlar. Sigortacılıkla bagdasan islerin kapsamı 
ve sigorta sirketlerinin istiraklerine, menkul degerlere,gay
ri menkullere yatırabilecekleri kaynaklarının miktarları ve 
oranları ile kdr paylı hayat sigortalarına ilişkin yatırımlar 
ve cunların izlenmesine iliskin usul ve esaslar y5netmelik
lerle tespit olunur (49l. 

Sigortacılık ielemi yapan gerçek ve tüzel kisiler ile 
sigorta ve resasUtans sirketleri Sigorta Murakabe Kurulu'nun 
denetlemesine tabidir. Denetleme kurulunun giderlerine karsı
lık olarak sigorta siketlerinden yıllık prim tahakkuklarından 
iptaller dUsUldUkten sonra kalan sa+i prımler tıtarının %0,3' 
UnU geçmemek üzere aidat alınır. Bu denetleme aidatı,bakanlık 
emrine, bir bankada tesis edilecek +on hesabına yatırılır.Ku 
rul giderlerini asan miktarlar hazineye aktarılır. 

Hukuksal olarak denetlemenin yapılması şarttır. CUnkU, 
sigorta ve reasUrans sirketlerı, sigortalıya ait paraları U_ 
zerinde tutarak onlara güvence vermektedir. Bu paraların ken
t ı·" cı ı (..'l ~;;::ı. ı·-- t. t. ı!" .• 

Türkiye'de reasUrans tekeli mevcuttur. Sigorta sirket
leri konservasyonunda kalan miktarları belirledikten sonra, 
tekel devrini yaparlar. Milli ReasUrans tekeli şirketlerin 
reasUrans plasmanında ve işlemlerinde zorlayıcı etki yapmak
tadır. CUnkU, Milli ReasUrans T.A.S. kural koyucu olarak ça
l :ı. \:;;mı::ı. k t. ,::ı d :ı. ı·-- • 

(49) 30.12.1959 tarihinde yUrUrlUge giren 7397 sayılı Sigarta 
Murakabe Kanunu'nun 11.Haziran.1987 tarihli 3389 sayılı Kanun 
'·l E::' 1 ~::.i r! () =:~;~ " :l ~:_;:: c_;;= :~:;; t ~·::\ ı··· :L h 1 i :.~:_:; J. () ~==~ Et ·~l :ı. J. :ı. 1< i:~ n u. n Lt n J···l ü. k in Lt r"ı d E' 1< .::;ı. ı··· l,::ı. t'' n i:':~ rn <·:-::~ 

ile yapılan degisikliklerin son hali. 
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ülkemizde hemen hemen her alanda serbest piyasa ekono
misine geçildigi halde sigortacılıktaki tekel, tek tıp si
gortarta ve reastirans yaklasımı yaratmaktadır. GtinUmUzde rea
saUrans tekeli uygulaması çok sayıda ülkede uygulanmaktadır. 

u. EKONOMIK DURUM 

Ulkeınizin uzun zamandır çbztimlenemeyen problemlerinden 
olan ekonomık gUçltikler sektbrU dogrudan etkilemektedir. En+
lasyon sebebi ile TUrk Lirasının, yabancı paralar karsısında 
sUrekli deger kaybı yurt dışından i$ kabulUnU engellemekte
dir. Vurt dısında kesilen peliçe o tilkenin parası Uzerinden
dir. Dolayıyla, reastiransıda o ülkenin parası Uzerindendir. 
Ttirk Lirasının yabancı paralar karsısındaki deger kaybı sebe-
b :ı. i ı E~ ·r U. i"". k :'.5 :i. ı··· ı-:: *"' t :ı. 1ö~! ı··· :i. ö r·ı E· rr: ]. :i. k ,:;~ y :ı. p J. .::i ı·· .::,ı. ı ... ı l;J r·· .,·::\in,;:\ k t:. ,;,\ ci ı r·· • 

Ttirk piyasasında çalısan yurt dısı reasUrörlerde en+
lasyon yilzUnden ciddi zararıara ugramaktadırlar. BölGemeli 
tretelerde depo faizleri ve tahsilat gUçlUgU sebebi ile ya
pılan geç ödemelerde T.L esas alındıgı için yurt dısı rea
stirbrler ciddi mali kayıplara ugramaktadırlar. 

Ttirk sigorta tarihinin ilk yıllarlndan gtinUmUze kadar 
inceledıgımizde yabancı sirketlerin tam bir tistUnlUk kurdugu 
gözlenmekteydi. Ttirk sigortacılıgının yabancı hegamonyasından 
kurtulması hayli uzun bir stire almıstır. Kanunlardaki degi
şiklikler nedeni ile bazı yabancı sirketler için Türkiye pi
yasası daha az kArlı duruma gelmistir ve bu sirketler uzak
lasmıelardır. Ancak, TUrkiye piyasası henUz kullanılmamıe ve 
kullanılmaya hazır potansiyeli açısından son derece Umit ve-
r" j_ c:: :i. c:i :i. ~··· r; 

Ttirk sigorta sektörUnUn reasUrans potansiyelide ytiksek
tir. Türkiye'de +aaliyet gösteren yabancı sigorta şirketleri 
yurt dıeındaki merkez o+isleri kanalıyla reastirans ve retro
sesyon isinide üstlendikleri için primlerin btiytik kısmı bu 
sirketlerde kalmaktaydı. Reastirans plasmanı daha rahat ve da
ha uygun şartlarda yapılmaktaydı. 

Tarı+e sistemi sUresince +iyatlar, riskleri karsılaya
cak dUzeyde oldugu içın treteler uzun yıllar K~r getirmis ve 
reasUrörler tretelerden kdrlı çıkmıslardır. Ancak, serbest 
tarife sisteminde reasUrörler zarara uqramıslardır. 1988-
1992 yılları arasındaki ödenen tazminat, konservasyandan öde
nen tazminat ve tazminatta reasUrörtin payı su sekildedir. 

Konservasyon Payı ReasUrör Payı 

::~; () :J. u . :7 :s El ~~ }' ~.:.=_:_; ~~=~ ·: ..... 
:1. :1. c;_; • ..::j.69. U :1. ;~"j. ····· 
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En·f 1 ,:,i!::; ";;'Dr .. , '-/!:::· rıı:;'v c\ .ı uc:ı s=:.ycıı·iu n b it .. 1 :i. k I ı:::• q :i. tt i q i i:J :i ı··· ():ı. k '-'~d\7':· 
yutr cışı ile çok yakın ilişkilerin bulundugu bir sektbrUn 
etkilenmemesi imkansızdır. Temelde reasUrans içinde, sorumlu
lugu devretmek kadar yine sorumlulugu devralmak esastır. Yurt 
içi ve yurt dışındaki iliskilerde karsılık:Lılık Creciprocity) 
l::ıı...t nu q (:;,"ı··· E~ k t. :i. ı···:!. ı··· .. () r .. ıc ak~' ·ru. r-· k i 'lt.~~'' ciıc::· k :i. ~;ı i, ... k f.'-'t lı:.:! ı··· i r .. ı yur--t ci :ı.!;; :ı. n··
can is kabulU bUyUk risktir. Baslangıçta yabancı kur cinsin
den aldıgı prinıi kullanan Türk sigorta şirketi hasarı yabancı 

k u. ı·· c i ı·ı~:;:. :i. n ci E~ n rı..... o 1.:::\ ı··· 21 k ö dıo:~ ... ;/E:•c: (':~ı.::.ı :i. :i. ı;:: i n +ı::~:.:.~ :i.,:;:. ~ö; :ı. :!. :ı."''' z iJ r· :ı. .:::t rıa····· 

caktır. Bu sebeple, Türk sirketleri yurt dıs:ı.ndan iş kabu:i. e-
d ı:::·~ rn E:' nı E~ k t. t::' c~ :i. ı-·· ı: f.1 ")/ r .. ı ı ;:::. c:ı ı··· L.~ r'I ı· .. ~::·! ~:~ .. ::·:~(."i. i·" ;;::t n~:;. :;::. i r· k \:~~ t :ı. ~~~ i··· :i. tn i :;.;, i ç i r .. j c:l c::~ ı:J E·:····· 

ç \::.· r· 1 :i. c:! :i. t· • h: E'' .::ı. ·:c:; U. ı··· <::\ n ·::3 ~;:. :i. t .. k (;:;; t :ı. (~2 ı··· :i. m i ~:~ k <::\ p if:l. ~"' :i. t t:·~ ı ::.;~ f. :i. rl :i. r·ı )ir.;:· t: E~ r ·"" :i. ~''· :ı. :i. ····· 
q i ..... ...- (:~ f·~ k c::ı n ı:J tn :i. k d u. r· Lt ın ı...ı. r·ı cı :t Lt nı:::; ı...t ;;;~ ], u. ~.:.i t.~ ~;:. {·?. b(:-:~ b i :i. 1 ;; .. :~ y Lt ı··· t:. ci ı ~;;:. :t r .. i E~ 
açı1amamakta, yurt ıçı sirketleri reasUransı :i.le yetinmekte
ci :tı··· .. 

ü1kem:i.zdeki ekonomik problemler sebebi ile sigorta sir-
k ı::~ t 1 (:2 r· :i. :,;; :i q o r· t <'t J. :t I .;·,, r .. ı n cia n ı:::ı ı··· i m t Et !· .. ı~::. :L 1 t:;! ci f'· ı··· k t.·:.· r .. ı ı...t :;::. u. n '-/ <::t ci E·::· 1 0::' r· 
tanımaktadır. Son zamanlarda getirilerı kısıtlamalar ile tah
sılat %40 pesin kalanı 6 eşit taksitle ödenmek üzere belir
lGnsede sigorta ş:i.rket:i.er:i. bazen b:i.r de+ada ve pesin ddarnek 
zorunda oldukları :i.ı;::in henUz tamamını tahsil etmedikleri ~~-1-

m:i.n hasarını tderler. 

E. lSTATlSTlKI BtLGILERlN EKSlKLlGl 

Sigortac:ı.lıkta, sadece +iyatlandırmada deq:i.l sigortacı
lık veya reasUransta alınacak her kararda istatistiki bilgi
lere ihtıyaç vardır. Saglıklı istatistiki bilgiler bulunmadı
qı için konservasyon, p:i.en sayısı, trete kapasitesi ve reasU
i··· ~.:ır·ı::::. :J. ht. i \;li;';'ı.t: 1 kc::ınt.t :i. ;:·::u··· :ı. nd;Eı. d~·:ı. ~:~-:·::d.:.~_J1:t k 11 k.:::s.r·· ~:J.~··· J. ,·:·:~i·" \ir;:-:: ı--· i J E:=tH\·~·!flff.·::ıkt.:~::~·· .. · 
dir. Ayrıca, yurt dısı reasUrbrleri, trete anlasmalarır1ın dt
nem:i.er itibariyle durumunu ayrıntıl:ı. cılarak ögrenmek :i.ster-
:i.er. Bu ayrıntılı bilgiler veri:i.emed:i.g:i. için trete sart:J.arı 
çok aqırlasmakta ve istenilen sonuçlar a:Lınamamaktadır. 

Soktördeki istatistiki bilgileri sadece Sigorta MuraKa
i::H::• i< u. ı··· u. :ı. u n:.::· ı··· y :i. 1 <:;;ı::: k t~ ö ı··· dı;::• k :i. t. üro ·::;;:ı. ı··· k t:d·:. ır:' ı··· i n t~ f::) k n :i. k \/E:- m,:::•.}. :i. 
neticelerine dayanarak ı;::ıkarttıg:ı. raporlarla verir. Ancak ra
porlar genel nitelikl:i.dir. lstenildigi kadar ayr:ı.nt:ı.lı deq:ı.l

dir. Sektdrle ilgili tUm bilgiye sah:ı.p olan Sigorta Murakabe 
Kurulu verileri tam olarak ayrıntılı de0erlendirmedıgi için 
gerekii istatistiki sonuç:Lara ula$ı:i.amamaktaciır .. 

Sigorta sirketleri aralarındaki rekabet nedeni ile bır
birlerine bilgi aktarmamaya özen göstermeKted:i.r:Ler. AncaK, 
şirketler kenai ver:i.:i.er:i.n:i.de saqlık:i.ı degerlend:i.rmed:i.k:i.er:i. i
çin sektörün zarar görmesi kaçınılmaz olmakta. 

Sigortacıl:ı.g:ı.n temeli. bUyUk sayı:i.ar kanununa dayanır. 
BUyUk sayılar kanunu olasılık hesaplarında sayı ne Kadar art
tırılırsa gerçege o kadar yak:i.as:ı.lacaq:ı. :i.lkes:i.dir. Sigortacı

l:ı.kta ne kadar çok sayıda risk sigorta edi:Lirse hasar o kadar 
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rahat ödenir, fıyat o denli uygun olur. MUmkUn oldugu kadar 
çok peliçe kesilmesı gerekli oldugu gibi fiyatıandırma ile 
:i. 1 \:.:,r i 1 :i. j_ ::;; t:. ~·==~ t:. :i. =~=· t. i k 1 ~: .. :~ ı··· d Lt :~~~ E~ 1") 1 i !1 .::ı \/ :·· :ı. r .. , t. :ı. 1 1 C) 1 i':":'t j•" i:":'\ k ~/ i:':\ f:) 1 :i. fi'ı a. 1 1 d \ ı··· rı 

TUrkiye"de paliçe sayısındaki artıe açıkça gözlenmekte
dir. Ancak bu artış yinede kapasite artışı dikkate alımdıgın
da yeterli degildir. 

\'u ı··· t cl :ı. !;:; :ı. r··ı d <::i k :i. ~:; :i. ç:.! c:ı r· t ;:~ \1 ;:::~ r· ı·::~'"'··:; rj ı··· ,~:•. r··ı ~:::. ~:> :i. r .. k E·? t 1 E:' r· :i. r·ı cl E' u :i. J ····· 
gisayarların iş yaşamına çok bnce girmesi ve istatistiki ve
~"". :ı. 1 ı::;:· ı··· :i. n <::tmi:t c: ;:,ı. u yıJ c.ı. n k u :i. l ,::tn ı. :ı. m<:t ·:::.:ı. ·y 1 "''· i i:::. t f.·:· nr.:· r··ı :i.~:; t ı:~t t :i.·:::. t: :!. k i ·".cı···· 

nuçlara ulaşılabilmektedir. Bu istatistiki sonuç:i.ar tUm sek
töre ı$ık tutmaktadır. Türk sirketleri bu istatistiklere u-
laşamamaktadır. ReasUrbrlerin ne istediklerini bilmelerinden 
~:=.o nı-.. ~=~ :i. s::. t E'n•.:':•n 1 ı~.:· ı··· i hı'?ı.Z :ı. t .. 1 <:ı y :ı. p çı k<::ı r·t ~:ı b :i l mf.? k t ı:::· d :i. r .. 1 E::• ı·... Bu YE't ı:::• ı· .. •·· 
sizlik sektörün gelişememesine ve yurt dışına bagımlı olması
na sebep olmaktadır. 

F. KALIFIYE ELEMAN AZLIGI 

i3 :i. (;.:.ı cı , ... t .. ,;;ı ~:.E~ k t: ö , ... U. n d ı·:::· k ;;~ :ı. i ·f i ';i (:;;:• E· ı E:~ ın<::\ n ·/ f.:~ t ~:.·~ r· ·:::.; i :.:: 1 :i. (i i ö :.:.: E~ :ı. ····· 
likle teknik servislerde belli bir sistem olueturulamamasına 
ve sirket genelinde tek dU:.::el:Lge sebep olmaktadır. 

TUrk sigorta sektörUnde kalifiye eleman azlı~ı u:.::un se
nelerdir üzerinde durulan bir problemdir. Ancak problemin çö
:.::UmUne son zamanlarda çare aramaya bışlanmıetır. Sigorta sek
törü personelini scın dört yıllık dönemde inceledi~imizde sek
törde 1989 yılında 4096 kişi çalışırken 1992"de 5524"e çıktı
gını görUrUz. 1989'da çalışan 4096 kişinin 1453"U üniversite 
mezunu (%35,47), 1990'da 4668 kişinin 1840'ı üniversite mezu-
n !.J ( :X,:~~; ;~;;ı !i .. q. ::? ) :ı J. ~;; ~:;:. J. :ı Ci(~·:~ !:::; :1. :;::~ t.::. k :i. ::;:~ :i F .. ı i ri :2 ;;:~ :~; c!:i :• ~;;; 1 l:~ r·ı :i \/E~ J"' ~;;. :l t f.;:·~· i'i'l E: :~-:~ L\ r·ı U. 

C%43~12) ve 1992'de 5524 kişinin 2500'U üniversite mezunu 
( ~.ı;~ ..r:ı. :.=.::.ı ~i :~-;;: 1.::, ) :ı d :ı. ı··· ,, CJ r"ı i \1 E-:! s··· -::::. :i. t ı::~ rrı t? ;:.: L.t n L\ c;:: c·:ı. 1 ı f;; E:\ n p E·~ ı·" ·:;:; CJ n ii·? 1 ·:;:. i':i. \.r :i. :::. ı {;':\ , ... t. -~·· 
makta ancak hala yarıdan ~azlası üniversite altıdır. 
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Genel olarak sektörün Ust düzey yöneticileri ve perso
neli sektörü çagdaşlaşt.ırac:ak nitelikte deqildir. 
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ları arasında denge oluşturmak gereklidir. Ayrıca iyi matema-
t. i k !; :L -::::. t . .c:~. t i ·:::~ t. :i. k \/ f:.:· :i. ~:~ :ı. E:~ 'i::. rrı E:~ tı i 1ı;_:J i ·i:s i n E-~ -s:.(·~; l"·i i p C) J irı.E:\ 1 :ı. l i!:{ ı··· " P1 n c i.:'ı. k 
personelin durumu bu tUr kompleks ieJemi götürebilecek kapa-
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bu yUzden anlaşma alternatiFleri oluşturulamamaktadır. 
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I I I. TORK S!GORTA SEI-<TöfWNDE fi:EASORANS UYGULAMALARINDA 
KARSILASILAN SORUNLARA ÇöZüM ONERtLERI 

A. REASORANS ANLASMALARININ SADLIKLI BIClMDE YAPILMASI 

U :i. qcn .. t. <:•. ~s i, ... ket :i. E-:·r-· 1 i"'ı :i. n ı·"i·;:•i:H::.U.i"· cH'i~'; :i. -~:;1 E' !Id. •::;!ı· .. :l ne! E 1'"1 ·:::;oı· .. ı...ı.m :ı. u 
·~/ ö r·ı c:.-:~ t:. :i. c: i 1 t~:·:' ı··· i t: ı··· ~ .. :.· t.: E·~ ı:~_:j ı::; ı· .. i)·:;::. ~n c-::~ 1 0:~~ r .. i ·:~~ J. ı··· (·::-~ ·:::~ ı i .. , d.~:~ \i ı:.:-:: \l i·::t ;::;ı:::) n , .. ~·=·=~ d \:·:i. r·ı ~=~·cı i·" u. r·ı 
yaratan noktaları saptayarak acilen giderilmesi yoluna gıtme-
1 i d i ı···:; 
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bblUşm2li tretelerde temel problemler sdyle sıralanabilir. 

Yurt dışı reasUrbrler geçmis yıllarda Ustlenmiş olduk-
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natının sınırlandırılması için ilk önerilen bblUsmesiz trete 
anlaşmalarına geçilmesidir. Bunun için trete kapsamındaki bU-
tUn dogal a+et teminatları b51Usmeli (eksecian ve kot-par) 
trete kapsamından çıkarılmalı, dogal a+et.ler için katastrofik 
Excess o+ Loss programı hazırlanmalıdır. 

Başka bır çözUm yolu ise dogal a+etler teminatının, 
::.::. :f. ı··· k E~ t 1 E·: ı· .. i rı Ll·)/ t;.:.ıL~ 1 ~:?t d :ı. k J ·='=·:~ r· 1 .. ;,... .. ;;;, n ÇJ J. r .. ı !:::ı ı· .. Et r·i ~::. ı i::·::c ;.; c (~:·:' ·:;;; ~:;. () .. F J cı~;;:.::::. ı:::ı .... c::ı (.:.:.( ·· .. 
r· -:·:-ı. rn ı n{·:·~. d.:::~ ı .. 1 i 1 fY.·~ d i 1 rn E~~;; :i. d :i. f. ır f3 Lt -.../ ö r·ı t <?.in i n ı...t ')/(:,ı Lt J. .::~ r .. ı i:i. b :i. :L int:~,:::; :i. :i. c.:: :L rı 
TUrk sigor~a sirKetlerinin halihazırdaki excess of loss tre
tesi kapasitelerini cıddi olarak gözden geçirmeleri gerekmek
tedir. Bu uygulama, rıziko alanı ile kapasite arasında mutlak 
b :i. t·" C:~(:·::~ n ı:;J C·} n :i. f"ı ~ :: L~ ı· .. l..l ]. ro i~i. ·::::. :ı. f"i :ı. ::.:~ .::·:t !·" t:. k CJ :;:;. 2:~ r- \/E-:= "j" Lt 1" k ~:;:. :i. ~J CJ v· t ;.;~ ı:::ı i 'y' \;";\·:::~,::·ı.·::~. :!. 

için en uygun ybntemdir. Ayrıca reasUröre riziko alanının tam 
kontrolUnU saglaması acısından avantajlıdır. 

BblU$mesiz excess of loss anıasmasına kısa vadede geç
mek mUmkUn olmayabilir. Bu durunıda uygulanan bdlUşmeli trete
lere olay basına limiti getirilmeiidir. 

I) c; q <~ 1 r.:~ ·f t-:-~, t: 1 ı:::·: ı·.. t. ;;;:.: rn i r·i i:·ı t :ı. n 1 i'"ı t t·" (~~ t ı:·:.·:'··~ ..... E:' d E:: ~v~ r·· j, \,.. i:':'i. n~;.~! :t r .. j t::; t" .::·:·t r .. ı J~::. 1 

ile birlikte yapılıyorsa su Uzellıklere dikkat edilmelidir. 

- Fiyatıandırma yapılırken fiyatın rizikoyu karsılamasına b
:.;·: E~~ 1 1 :!. k 1 E.:: c\ :~. k k .i:':'. t ı;:::• c\ :!. }. i'i"i E~: J. :İ. d i ı· .. " ~::~:E·! i·;;"\~;:. U. r·· Eit r·ı ::s k CJ ffı i '!'-J; y C:) n J i::;. ı· .. :L i·"ı ;~:~ fi 1 ı· .. E~' E:~-... 

• •r. ' sUröre hemde sigorta şirketinin taleplerine uygun oımaııoır. 
Dugal afetler teminatının muhasebesi ayrı tutulmalıdır. 

- Olay başı limit uygulanmalıdır. 
- 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri itibariyle cıkartılan 
ci\::·:' p ı· .. :::·:.=nı k l.lırı L't 1 t·" ~;';\. p C} ı· .. 1 \·:":'ı. i·" :ı. :i. ·y· :;. c!:.:-::, ç:.i ~:~; i·" 1 tf.·:~ n d i ı·"' :i. :ı. fi! (::.,ı 1 :i. \i E·! b ı . .,;. r·j 1 {.::t f" ı r·ı t:. ·-~·:ı t:. ···-
;Tt :i. J'"ı i.~:~ı C~ J. C i c:; } Li t:::: Cj ]. H! 2ı. Ci J. (:J 1 ~::C: r·ı t r· ı::::ı 1 E:· d j, 1 tn Co: :i. :i. C) i r· ,, 
- MUmkUn oldugu kadar az deprem teminatı satarak 
fbyU aza:i.tılmalıdır. 
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KoasUrans ve mum+iyet birlikte uygulanmalıdır. 
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laşılmaması için sıgorta sirKetler tretelerde belirtılen o-
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Reasürans sirKetler' g2nellıkle politik rıklere temiGat 

gidilmış v2 politik risklerin Fiyatı çok yUkselt!lmıştir. 
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sakınmasına sebep olur :;:.•{;;ı,; 
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aar, ieletmeler ıse çalıema hayatına qirdikleri andan itiba
ren faaliyetlerine son verene kadar deQisik tehlikelerin teh-
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Belirsizliqın bulunduqu her yerde riskten sbz eoilebi-
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alanlarl ve etki dereceleri deqısen pek çok riskten söz edi
~t ~:-:7 1:::< :L 1 :L ı··· ıı 

Risk, mevcut ve gelecekteki varlıkların, tesadUfi olay-
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riskler ol~rak sını+landırabiliriz. 

Bizim çalısma konumuz ekonomik sonucu olan riskler ol-
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olan riskierin kaynaklarını tabiattan, insanlardan ve teKno
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trolUnde ybnlendirici olacaktır. Riskten korunmanın en etkili 
yöntemi riski yaratan +aaliyetleroen tamamen vazqeçilmesidir. 
0ncak riskten kaçınmanın parasal ve +ırsatların kullanılama

ması maliyeti sdz konusudur. Riskin azaltılmasıda bir koruma 
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ragmen rizlkenun gerçekleşmesi halinde zararla karşılaşma ih-
t i iT!;::~ 1 i \/ ~:·:·t r· cl :ı. i··· •: F~: i :~-~ i k C! i 1 E~: i:::ı :i. Z :~i: c:t t. k ,~·:t i··· ;:_;~ 1 k .;·::l r ~;~ J. \~' ~·:·:~ k D :ı. C:\ n k :i. ~=~ :i. \/ t:::· 

k L~ ;···U. 1 U.~~:; :!. ·:':':\ r··· :t ç: ( c! i:·:~. ~-··ı }. }. :i. ) ::;;. i ~,:,i C::! ı·- t ~':!, :i. 1 E~ k\~·': n ci i J t:~:: ~-·· t n E~ ·f C) r·ı '-;-/ 2':'t ;· .. E:t t·. tT! l~':i. ··:/i:':'. 

çaiışırlar. Ancak riskin devri ekonomik olarak en akılcı çb-
zUmdUr. Riski taşıyan ki$i veya kurulus sigorta akti ile ris-
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rarları, inançları engellenemeyen sonuçlar üzerinde etkendır. 
Riskten kaçınan, rıs0e kayıtsız kalan ve riski seven kişi ve-
ya kuruluel~rın ~ısk ve sigortalanma ilimleri 0arklıuır 

çapında hızmet veren tUm sigorta şirketlerinin gerek sermaye-
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ketleri mali gUçlerinın çok UstUnce ve çok sayıda peliçe tan
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rebilme kolaylıgı saglayan bir organizasyoncur. O halde rea
sUrans sigorta şirketlerinin Uzerlerine aldıkları rizikoların 
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+azla şirkete devretmesidir diyebiliriz. 

ReasUrans akitlerinin konusuda sigorta oldugu için si
gortacılıkla ilgili genel prensipler reasUrans ıçin de g2çer-
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bep~ tazminat ve hale~iyet gibi. 
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yoktur. Sedan gerekli gbrdUgU işler Uzerinden diledigi reasU·-
rbre dilecigi miktarda reasUrans teklifinde bulunabilir. 
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gibi reasUrörde bu işleri Kabul edip etmemekte serbesttir. 
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lhtiyari reasUransta, bblUsmeli reasUrans ve bölUsmesiz 
reasGrans olarak uygulanır. BblUşıneli reasUrans metodunda si
gorta şirketi ile reasUrör tek rizikodaki sorumluluqu bncederı 
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Plasman Slıp'ine imza atılması ile anlaşma devreye girer. 80-
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sUrör belli bir rısk içın belli bır +iyat karşılıgında eelir
li bir miktarı aşan hasarı bdemsyi kabul eder. Rizikonun rea
sUrans plasmanına birden +azla sigorta veya reasürans şirketi 
katılabilir. Her sirket kendi fiyatını belirler ve belirli 
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p~im kalacaktır. Ayrıca sigorta bedeli yU~sek rizikolar için 
ek kapasite yaratılmıs olacaktır. BblUsmesiz ihtiyarı reasU-
r-·.:::lf""t·~:~ı n <~::ır"t ~:::ınE~ıff!}. :i. ;;::iE·:=:.:~{·::\'./i~·tnt:.c:·:·ı .. :.i 1 :i.·::5t·:·.1 h.::::t::;:.i~·;~~-·· c::ıı···~·:':tr··ıı l'"iJ. n :j. !· .. ıt:. :i. c:·/~:·:ır· j_ ın::-::.:··· .. 
t: C) di:'~. (_:_:_ı Ör·~:·~' d\:·:·i. !· .. ı~·:·:;. \/ i~~l k ·::::.ı:.·::J k c:• J rn ~·=;·;_ ~;:; J. d l J·" ıı :C-:t.l dt.l i"" Li CH ;;;;. j_ ~.:.:J C} ı·" tc·::·~ ~;;.:i. ı··· i·::~~·::· t :i. i""ıı::·~' 

ek bir kapaslte yaratıyor olarak görUnse bile trete re2sUrbr-
leri hasar durumunda daha 
Jdı···c:).ı.ı··" 

ksek risk alanına sahip olacak-

telıktedir. dnceden yapılan anlasınaya (treteye) dayanarak se-
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(non-proportıonal) ikiye ayrılır. BölGsmeli 
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treteler ise excess ot lass ve stop loss/aggregate excess o+ 
loss treteleridir. 

Kot-par tretesinde sedan sirket ve reasUrbr ~ırket ara
sındaki anıasma ile reasürbr sedan sirketın kabul ettigi her 
riskin belli bir oranını kabul eder ve sedan sirkette her 
poliçede ou oranı reasüröre devretmek zorundadır. 
sorumluluga istirak ettiqi oranda hasara katılır ve prınıden 
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h2sara katıldıkları için kader birliqi içinde olmaktadırlar. 
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reasUrdre devretmek~ reasUrdrde sedanın kons~rvasyonunun üze
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ketin kendi kabul kapasitesini maksimum kullanma ımkanı verEn 
reasUrans ihtiyacı duydugu anda sadece otomatik olarak kapa
si~e yaratan mecburi reasUrans metodudur. 

Pool'ler belirli bir kategoride katastro+ik bzellikleri 
olan rizikolara kapasıte yaratmak amacıyla olusturulurlar. 
Pool Uyelerinin belli branstakı primlerinın tamamını veya bir 
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gerekli görmUş ise reasUrbr bu risk devrini kabul etmek 

zorundadır, reddetme seçenegi yoktur. 

Open cover tretelerinde sedan konservasyon tutmaksızın 
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BölUemesız trete reasUransında reasUrbrUn bdemesi saoe-
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alınan primin oransal bir bblUsUmU sbz konusu degildir. 

Excess o+ loss (hasar fazlası) tretesinde reasUr0r~ si-
gorta sırketinin rısk başına veya olay ına belirleuıgi bir 
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c.:.ıüc::t.:ırıü.r··, yetersız olmasıda 

~:;:; :i. !··· k t.-::.·! t:. 1 ;;:.;;ı,.. ~:::ı cı ı··· t. ·f: ö \ .... :L E·! ı·· :i, ı .. ı ci E' ci -::·:'tr.. b J. ı·.. r· :~. ~-;: :i. i< c! cJ -:;·;: t] ı :tııTı 1 cı 1 rn ~::. ·:::. :ı. 
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d·=·:·:·. ;~_:,j :ı. 1 :ı. rn :ı. r .. J 1 n ö .::·:·ı. q ı:::~~ , ... ı :i. ·:;:; b :i. ı·-- E:ı 1 ~::; r-ı .::;1 ·y .:;ı ·y· :ı. J. ın ~·::ı.~=~ :ı. r~ ·:T:~. ·:~; ~~:: b~-::·! ı:::ı c:ı 3. Lt ı· .. :• t'"ı k L.~ 
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:~:·: ,·::ı. !·" :i. :ı. k '}···· ·::·:; ı::.i (·:;·, ı"f'ı -::·:i. Hi .;;:·t k t iEı \l c:-~ cı r1 :ı. ·:·:·:ı. ı·" ı n ~~;i!:\ ı· .. t:. 1 E; ı· .. :ı. r .. j .:::t u. y· rn ~-~:.. k :.~·: CJ ı·" t..!. r"ı ct c:{ k .:::·'· J ... .. 

E; C) n u. ç: -1::. Eı ~; ~;;} :i. q cı ı·-- t .;::~ :;::. :i. ı· .. k~::·~ t. I i?:.·: r· :i. c:; ı:::ı t. :i. rrı L\ i't"J k cı f"I ~;~ t~:· ı· .. \/ .::-ı·::::. -y· cı rı ı...t tEl~;; ...... 

pit ederken, geçmiş yılların istatistikl~rine bakarak iyi bır 

P· CJ ~·" ·~·.:· ... ;::: ö ·y· i:·:~ l'"'ı ii:~. 1 i :.:~ :i. :ı/ ·:·::\ ı:::ı !Ti .;;;'~ 1 :ı. \/ (:,~-: s::ı ·~:';, d c:: c: E;r h {·::··· ~::. .;:;~ !•'' ·:F: r· (·::·~ k -E~ l"l ~:::. :ı. n :ı. i'"ı ')/ ıj k ;;;; c~ k 
C) 1 Ö Lt(:.! Ll. j·" i ;:~·: i i·:. \_,: :;. :":.;'. t·" :i. 1 ii;~: Hi .:;:·t J :i. b Lt r .. ı y· Eı ~:;:. :i. f'l :i. :·"ı k ~:·ı ı·" ;; l 1 E:'ı. \/ i::·~ f'n ~:·:t 1

:/ ~·:\C:: B. (J 1 ~·::'ı. !~J :ı. ~· .. 
rizıkola~ı d2vretmelıdir. 

:.::.ı :L k E· ro i ~:: d ı::-::= .. F ,·;:\-E:\ :ı. :i. \~ ~~:-) t. t.:J ö ::::. t:. (:·::., r· ı;::~ı r~ ·;::~ :i. i] (::f r·· t .t::t \.r' E·::· r· E:: <:ı.·:;::. t..'t.ı· ... .-::';. i'"'ı ~:;} ~=.~ :i. ı· ....... 
k ~::·:' ·t:. :ı. c.-: ı-·· :). \/ ~-:~ f:::• i:':\ r·ı c: J. ·:::~ :i. :::.:.ı ::::.i !". t .:::ı. \,.. ~~-::· i··· ı::~:i ~·::·~ ·::;; i.:t 1··· ~:::·t r .. ı·~::. ·:;:~ i ı-.. k t-:~:ı t~ J. ı:-:::, ı··· j, i .1 c:· ı· .. P k ,::·ı. t::ı E:: t: 
~cememektedirler lari+e sisteminden serbest tari0e sistemıne 
arıiden geçilmesinin ve Ulkenin içinde bulundugu ekonomik 
şartların yogun olumsuzlukları sebebiyle yabancı reasUrörler 
sıgorta piyasamıza gUv2nsiz bakmaKta ve TUrk piyasasını k~rlı 

gtirmemekteler. Bu sebeple ya sorumluluk almaktan Kaçmaktalar 
ır sartlar bne sUrmektedirler. 

::::) :i. ı;;,:.ı C) J•" ·(. i::'ı \/ (·:·:· j•" C: .E:~·::;:. U.~·" .:::ı !'"ı~=::. ı:::ı i ~';/ i::·ı ·:;::. -::-:t ~=~· 1 n cl i:\ ;···ı:;:~ E:'l·:::; (j_ f" i!:\ f"ı·::::. '!:.~~~~:i< E:c :i. :L u.~:::!...!. i""i"""' 

ca bir sUredir uygulanmaktadır. Yakın bir gelec2kte reasUrans 
tekelınin olmadıgı dönemlere geçilecektir. Gecısin istikrarlı 

yapılması ve bu dönemin iyi degerlendırilmesi ge~ekliair. Si
gorta ve reasUrans ~irKetleri, ekonomık ve sosyal degisımler
den gerekli cerslerl çıkarttıklarında yurt dışı plyasalarıyla 

r~Kabet edebilecek dUzeye erisebileceklerdir. 
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c:ı ı···'\:: . .:::~. ·.l ~·:). çı ;,:: nı.e:ı. k -t:.: .::':'t d 1 ı· .. : .. 
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ler arasınca isbirliqi yaratılmalıaır. YUrkiye oldukça önemli 
bir sigorta potansiyeline sahiptir. Ancak yanlıs fiyatlandır-
ma politikası ve risk seçimi ve deqerlendirmesindeki hatalar 
·y (). :~-~ ~..'ı. r .. ı d~-:·~, S'"ı ·:;::.ı::-:~ k 'i:.~ Ö t·" cJ C:·.1 j·~ (·z:.: i:':~:;~. ıj t .. ~::i, n:;;;. l...t ·y,. (;_:J Ll J. .tt i'D .:::t J. i:~ i· .. 1 f"ı d':·:;·,, C:: 1 d d :i. r:::ı i"' C) b ~t ı::-:~ ı''il .. ~. 

Bu sorunların asılahilmesi 

t "''- i"·ı 1 i J. c;! t. m t':-:! :ı. ~::! r-· :i. ~~ :; s:; t ... ;-;;. -:::. i :c:; t i k :i. 
rilere ulasabilmelerı ve sektör içinde isblrligin~n 
::::. ı J. J E:·· Ll :~·:~ ~ . ..i. r .. ı \/ ~;:~ d~:::~ :ı. j_ ç: ,:::, :~:~ Lı. rn 1 E:' r· >; -::·:=. !·" f:':·ı. t :ı. :r. ıTı .:::'11 :ı. c! 1 ı· .. ı: 

\/ :'1::7"'" 

Sigorta ve reasUrans sektdrUnde varolan sorunların gi
oerilmesiyle lUrk:i.ye'de henUz atıl olan kapasiteler ueqerıen
dirilebılir ve sigortacılı~ hak ettigi dUzeye ulasanilir. 
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TABLO 1 

YANGIN BRANSI ESELLI KOMISYON TABLOSU 

cı-::·:1 h ~·::i. ·::a ~:~ 

d E:\ h .a ~=). :~·: 

h Et ~:; "'' ~-· o ı··· a. r·ı :ı. 

h .:;:ı.~;:; c-:ı ;--· o ı··· ""''· n ı 

h .,;:ı. ~''· ,;,ı. r· o r· B. n ı 
h ;,;ı ·:::; .=:;ı. ı··· cı ı··· ;:, r·ı J. 

ı···! .c·: ... ::;. ct ı··· cı ı··· e~. r·ı .ı. 

h I!:\ ~::~ ,;;, ı··· ;:) r· ~==~ n 1 

i ... , c:·t E~· -:.~ı. ı·- cı ı··· .:::~ n ı 

:i. ::~:: :i. !"! 

:ı.ı:;:J.n 

i ç:i. n 
:L;:;: i 1'"! 

:i. ç: :i. n 

iç J. n 
i c.:: :i.!"! 
:i. ı:;:: i!'"; 

:ı. ç: :t !"'; 

:i. \:.:::i.!"; 
:lç:i.ı"'ı 

/55.00'ye kadar ve aean hasar oranı :Lçin 

Geçici komisyon: /47.50 

'.\ ~:.::; ::::: rı () () 



TABLO 2 

::<.40. Lj.(i 

Z·4:1. •• b(:ı 

:1~4.::: .• 40 
'X47 .. t:.o 
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NAKL!YAT EMTEA BRANSI 

EŞELL1 KOi"'!SYON TABLOSU 

ve daha az hasar uranı 
ve daha az nasar oranı 
ve daha az nasar oranı 
ve dana az nasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve dana az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve uaha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve dana az hasar oranı 
ve aaha az hasar oranı 

:L ("':i. rı 
ir;: :ı. n 

·'· ç: 1 n 
:;.ı:;:·'· n 
:i. ç: :ı. f"'i 

ı c;::ı. /") 
:i. ç: :i. j'"; 

iç ı)'"; 
i. ç:i. n 
:i. ı..,.. :tn 
:i. ç:i. r·j 

:ı. ,, .. ı J'"i 

ı ı::;: ir~ 
•ı .·····: , .•.. 
• !. ~ı·• .:. J 1 

;-;·ı .. q, () n ~::.:; () 

'X :~:~ ı::_;1 u ~~::.;(ı 

\ ::::; ::::: ı: :.:5 () 
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İ NSÇ~AT; MONTAJ VE t"iAK! NA 1< IR I Li''lAS I Bf<:ANSLAft: I 

ESELL! KOM!SYON TABLOSU 

ve dana az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az nasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve dana az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 
ve daha az hasar oranı 

:i.ç:i.n 
:i.ç:i.n 
., .····•ı , ..... 
. ~. ı..... .!. ' ! 

:i.ç:i.l"ı 

:i. ç: i n 
i c_:: i n 
ıçın 

i. c~ :i. n 
:i. ç: :i. r .. , 
:i. c;: :L r .. ı 
:ı. ç: 1 f"ı 

1. e,: :i. n 
:i. ı:;:: i !"'ı 

%65.00"e kadar ve asan hasar oranı iç:i.n 

Geçici komisyon: %35.00 

1.~~~ lj. (: :ı () () 



T?~BLO 4 

·x,.~:ı.u" 60 
·;;~~'ı':/" ::::ıo 
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OTO BRPıNS I E SE LL! i< DM 1 s·voN Tf.""\BLOSU 

cl;;;!, ı···ıii:'i. 

ci.:~.l·"ı<.':t 

ı;j(i). i"ı,::•. 

cl<::~ ha 
di::ii"ıii:i. 

C:~i::t tı.:~·t 

cJ,·::thE:! 
c:i<::\l'"ıı!'\ 

d-::·:1ha. 

i:\;::·: 

.::ı.:;:: 

i' .. !<:':\:;;:.-:::\, ... 

h::':\::;: .. :::tı··· 
hc:\~::.aı· .. 

h.;:;,·:::.·'''· r· 
i"'ı<':l.·:;;;.:;;,ı·" 

h<::t·:::;.=::t j•'' 

ı:::ıi·" .;:tn J 

cı!"';:;, r·; :ı. 

cı ı·· iEt r·; :ı. 

Di·"·:'it!"l:!. 

DI'" C,'iil'"ı 1 

c:J ,.~ /:'.1. n ı 

cı ı·· ,::tn :ı. 

C:ıı·· d !"ll 

:i. ç: :i. n 

:L ç: :i. n 
j_ c.:: :i. !"~ 

:ı. ç: 1 n 
:l c.:: :i.!"'! 
:i. çı. f"ı 

:i. ç: :ı. r·ı 

:i. ı::.:: :i. n 

:i. çi!"! 

J.çın 

:i. c;: :i. n 
:i.ç::i.n 
:l. ci n 
:i. ç :i.!"'! 

:L {:.:: :L r··~ 

1 c :ı. tt 

:i. ç: :i. r·ı 

:t çı r·ı 

X75.00"e kadar ve asan hasar oranı için 

·.~-{ ::::; ::::; :: () () 

ı::.•·• . . · •"••"· 
/rı.::::c::ı :ı ı....ıt..ı 



- VI -

BRANSi.Ni 1TlBA!UYLE PR.1Yı DA;ILI!'Il 

YANSIN B?.HNSI 
YILLM. AUI'Wi :PR!I'i 'ı'ffii1Ç1 YIF,TDI~l KOI\SERVA.SYı::JN K~VA.S\'~ YlJl.TDI§I 

VER1LS!i PRl!'! V9'l1L91 PR11' PR11'!i lifiAN i PRtf't ORANI 
100'":1 1. • 2Bt7'. c, ı:. ono 46G.4l1.00ü 34 s· . 24-4 .. o~J{ı 4 7S' .. '16'2. 000 32 .. 22 27. ()8 .!.,( ;,;, 

1991 68~ı .. 37~j. 602 24:i.tk8 .. 28(! 173~338.326 2t6.l67.'r76 ;)8.84 "'~ ')C) 
,;_0.~1 

ı ~·9o 485~65Svü91 178 .. 57~ ... 312 131 .. 574~332 ..... :, .t. ~ ··1 oo· ..:.ou .. lo,· .. 1:b 54.81 27 .. 09 
1 C>OC• 29::.331.472 ıı:ı.059.194 Bt. 65S' .},66 9S.612.!J'i2 '' <ü 27.65 .... ,,_,,. 

...ıv ....... !t 

1988 ı.f:ıs·. ü4ü .. 869 65 .. t-47 .011 48.575.341 :.unB.517 32.43 28.74 
2.9::.'5.024.034 1.065.561. 797 784.391.365 1.275.366.455 43.60 2b.82 

NAKL!YAT ~ 
YILLAF ALINAN PR!H Yffii!Çt YURTIH§l KllSERVASY!J( KDNSE!WASYlli Yrn.TDI§I 

VERtLEN PRll'l \'t.R1LEN PR!I'I PR!IH OOAAI PR!t'i OOANI 
ıocv:· 783.b62.000 226.006.000 245.207 .. 000 312.449.000 3~· .. 87 31 .. 27' :..ı' f.i... 

1991 429.832.9% 126.099.665 131.902.087 171.831.244 39.98 30.69 
1990 283.190.677 74.635 .. 52~· ..... 83.485.675 125.069.475 44.16 29.48 
i98S' 172.276 .. 395 51.183 .. 531 ~:2. 71~;.~ 764 68.377.100 3~'.6'i' "!/.).60 
1988 113.3Zı6 .. 584 37 .55~·.093 37.349.597 38.451.894 T'T 0/ 

·..ıu.;._ 
<·~· o~ 
...ı..:. .. !-..• 

1.782.318.052 515.479.816 550.b60.123 793.082.501 44.50 30.9{) 
KAZA~ 

YILLAR ALINAN : PR11'i Y1ll.T1Cl YlltTDIŞI KllSER\IASY!J,! KIJNSER\11-\SY[Jt Yi.RIDI§I 
VERHEN PRll'i VER1LEN PRtl'l PRUU !.:~tMl PR!I'i OOAHI 

1992 4.282.275.000 1.219.109. Oi)O 352.039.000 2. 711.2~.4.000 63.31 871 ·-1991 1 qq,< or ~"1 520.344.214 196.0ü7.649 1.277.705.658 64.08 9.83 ... "i:. '"".:.. 

1990 1.014.928.3% ':.'98.277.607 136.4fJ4.894 580.245.845 57.17 13.44 
1989 453.387.372 135.361.460 63.762.391 :Z.'54 .3.53.521 56.10 14.06 
1988 257.978.473 74 .. 788.979 40.592.206 142.597.288 55.27 15.73 

8.002.626.712 2.247.874.26{) 788.806.14() 5.2:51.330.888 65.62 9.8b 
f'IAK1NA IDfH\1/tlAKlNA KIRILMASI !!!f!!'§l 
YILLAR ALINAN PR1M 'ı'lRT1C1 Ylii.TDI§I KONSERVAS V[)! ıa:ıNSff(VAS'O YmTDI§I 

VER!LEN PRll'l VER!LEN PRll'l PR!I'!l mANI' PRtl'l {JIIWI 
1992 268.211 '0!)() 121.076.000 114.536. f)l)i} 32.600.000 ·12.15 42.70 

ı 

1991 147.690:058 61.814.105 70.598.400 15 .. 277~493 10.~4 47.80 
1990 74.860~518 32 .. 007.372 35.130.923 7.72.2.223 10.32 4b.93 
1989 :ı7 .391 ;504 :::5.183.397 28. 79S\ .. 790 3.408.317 5.94 50.18 
1988 33.210;.571 14.762.895 16.713.537 1.734.139 5.22 50.33 

581.363.05 ı 254.843.769 265.778.710 b4.210.450 11.04 45.n 
OOLU/HAYVAN tiliJıii : 

YILLAA ALitWf PRUi YlltTlÇl YlRTDISI KONSERVASYON KIJNSERVASYON YtRTDISI 
VER!LEN PRtM VER!LEN PR11'l PRtl'l! 00\NI PR11'1 I.JU.lNI 

JC?D') 
'~~ 7 6 . 925 j· ı:ıoo lo. 075.000 24. 461.0()0 36.389.000 47.30 3ı.ao 

1991 48. 986ı~'44 13.039.4~· 19.:l78.b87 25~768.352 52.60 39.15 
1990 ,.,,, ~~'i '7' 

LL .. '?bj.'t '+ 5. 222.1ü5 8. ~ı()6. 795 9.067.574 39 .. 78 37,.32 
1.989 l~.136l288 23~4.840 3. 777 .~-85 4.424.063 39 .. r:., 'TÇ O·") 

w._,..,/.i'.. 

1988 b .. 372LOü! i. 705.249 2.379.451 2.287.3()1 35.90 "S7.34 
1bt..216~307 38. 97b.b2CJ 5!3.303.318 82.510.892 49.b4 35.00 

HAYAT ı 

ı 
ı 

YILLAR ALI~! PRtl'l 'AATlCt Ym.TDI~I ma::RVASY[)I Kl1!6ERVA5YOO YlltiDI~l. 

ı 
VERILEN PRll'l VERlLEN PR11'1 PRtl'!t (IWıll PR!I'I t:IRANI 

1 
1992 1.571.701.%0 28.657.000 30.962.000 1.512.088.000 96.21 1.97 

~ 
1991 847.907,562 19.057.483 17.397.635 811.452.444 95.70 2.05 
1990 452.052.920 10.112. 7b8 9.500.973 432.439.591 95.66 2.10 
1989 152.054.905 2.296.996 2.858.318 146.899.591 96.61 1.88 

1988 49.830.819 12.281.415 660.628 36.888.776 74.03 1.33 
3.073.553.206 n.4Cfj.bb2 b1."J79.554 3.013.545.954 99.05 2.00 



Tr;BLO .s 

\_ 

GENEL PRIM DAGILIMI 

BOTON BRANSLAR ITiBARIYLE 

YILLAR ALINAN YURT ICI 
PRIM VERiLEN PRIM 

i992 8.272.397.000 2.071.327.000 
19S:.1 4.153.850.283 986.224.182 
1990 2.333.488.026 598.830.691 
i <:;.>fJ9 1.141.577.936 332.019.418 
i i7'88 629.789.317 206.740.642 

16.531.102.562 4.195.141.933 

YURT DISI KONSERVASYON 
VERILEN PRIM PRIMI 

1.116.449.000 
608.422.844 
404.603.592 
::~::;3u 573ıı ()1L"J. 

146.270. 71.)0 

5 • <)84 n 7'272 n (H)() 

2. 5t~E{ .. 2C>::;. ı Eri .. 
1.420.712.704 

57 t) ll (i7~5. 5<)-4· 
276. 7Tl. 915 

KONSERVASYON YURTDIŞI 

ORANI PRIM ORANI 

61.47 
61. 8~5 
l-;;()11 88 
5<) a L"i-6 
.t:~:; .. c; s 

ı:::. 50 
1 Lj .• 6~; 

17 n 3il 
2() • ..ıff:J 
•'") -:; -'":'~ ;~· 
..:..,._ı n .,.:..._ı 

2.509.319.210 10.480.047.140 63.40 15.18 

< 
H 
H 


