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SU NUS 

Sigorta sektorilnful dilnyada gecirmil;J ol~ evrim, her ulkenin 

kendi koeullarina b~li kalarak, de~il;Jiklik gostermektedir. Bizde 

oldutu gibi tllm. gelil;Jmekte olan U.lkelerde, aJtir ekonomik ve 

soeyal nedenlerden dolay1 uzun bir ail.rec iceriainde di~er end.Uat'Uri 

dallari icindeki yerini al.may a cal1$maktadir. Bu nedenle tUm. diinyada 

bircok sektorde old~ gibi sigorta sek.toril de, evrimini tamam

lamam.ie ve devamh. gelil;Jim icindedir. BugUn icinde bulun~ 

ekonomik ve soayal koeullar nedeniyle ortaya atilan yenilikler 

ve tatbik edilen yeni modeller, bize bu aektol'Unde di~er aek

torlerde oldu~ gibi devamli geliemekte ol~u kan1tlam.aktad1r. 

Ozelliklc 20.yU,zyilda . bilim. ve teknoloji alaninda meydana gelen 

inan11.ma.s1 gilc bul~lar tllm. sektorleri bU:yUk bir oranda etkile

mil;Jtir. 

icinde bulundu!1umuz bu y{izy1la damgas1n1 vu.ran ve halen 

~ dondiirucu bir sU.ratle geliemekte olan bul~lardan biriai de 

Bilgiaayar·dir. Giinfunfizde bircok aektordeki uygulama alanlarinda 

kullam.lan bilgiaaya.rlar hatas1z, yUksek i~lem gO.cu, inan1lmas1 

gO.c becerileri ve siiratiyle, daha onceleri fizikael ve do~al 

ainirlamalar nedeniyle kullanilamayan bilgilerin en verimli ve 

karm~ik bicimde kullan.un1n1 saglamaktadirlar. 

TUm sekt5rlerde oldugu gibi bilgisaya.r teknolojiai aigorta 
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sektorunude etkilmietir. Sigorta :;sirk.etlerinin bUyOmesi, ekonomik, 

aoayal, politik ve teknolojik cevrenin farklilru;imasi aonucu 

aigorta aektoril karmru;Jik sorunlarla kar:;si kare1yad1r. Sigortaci 

t'Om. branelarindan gelen bilgi aeli icinde bo~mak.tadir ve 

bu bilgileri cok kisa bir aurede de~erlendirerek ozellikle risk 

yonetim.i konuaunda etkin kararlar alma durumundadir. 

Bu noktada en etkin cozUm. aigortac1likta bilgi ielemin 

uygulanm.as i, yani a igorta ototna.B'Yonudur. 

Burada genie capl1 bir tarihce dolrumli yerine, Bilgisayar 

ve Sigorta gibi farkl1 iki aektorO.n gecmieinin incelenmeai, 

gelece~e acilan bugU.n\ln belirlemeai yapilarak. aigortac1l1kta 

otomaayonun yararlari verilmeye cali:;s1lacak.t1r. 

Otomaayonun; aigortac1b.kta kaliteye etkiai, insan fak:tot:'O.nu 

daha etkin kilarak. verim.lili~i artiri:;s bicim.i, iatatiatik bilgi

lerin en karm.aeiktan en baaitine k.adar t'Uretilmesi, hizli ve 

do~ bilgilerin kiza zamanda yerine ulal;lt1r1lmaa1, tekrarli ielem

lerin ortadan kald1r11maa1 konuaunda vazgecilmezli~i anlatilmaya 

cal i:;s 1 lacakt ir . 

ilk iki bolOmde genel olarak bilgiaayar1n niteli~i, geli$mesi 

ilzerinde durulacakt1r. Oci.incu ve dordi.incu bolOmlerde ise bilginin 

ielendi~i bilgisayar ortamlar1 ile temel bilgi i$lem kavramlar1 

verilecektir. 

Beeinci ve alt1nc1 bOlOmlerde sigortanin niteli~i, geliemesi 

ve ulkemizdeki sigortan1n .gelieimi anlat1lacakt1r. 
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Yedinci b01Um.de iae gel~im.leri ve nitelikleri onceki bOlUm.

lerde verilen iki .sektor'Un. birlikte uygulanmaai ve aonucunda 

ortaya Qikan tablonun de~erlendirilmesi verilecektir. 

Sekizinci b01Um.de sigortanin gel~im.ine hizland1r1c1 etki 

yapmasi nedeniyle hayat sigortalarinin onemi vurgulanacakt1r. 

Dokuzuncu bOlUm.de ise hayat sigortac1l1~1n1n bilgisayar ile 

uygulanie biQim.i verilecektir. 

Bu tezin hazirlanmasinda yardimlar1n1 esirgemeyen, de~erli 

gorfu;l ve onerileriyle yapmie oldu@.l katkilarindan dolayi 

tez daniemanim. Sayin Dr. Oztin AKGOC~ e te:;'.lekkfu:- ederim. 



LBOWM 
BtLGtSAYARIN ONmi 

Ozellikle bati ulkelerinde bilgiaayarlarin artik kil;li-

lerin gQnlUk yaeamina girdi~i bilinen bir geroektir.Bilgiaayarlar 

g(lnfunftzde caeitli mUhendialik, tip, e~itim, il;lletmecilik v.b. 

buti1n alanlarda. baeariyla kullanilmak.tadir. Bilgiaayarlarin,ook 

buyilk hacimdeki bilgiyi ook kU.oUk bir alanda aaklayabilmeai, 

gerekti~inde cok kiaa bir aftre icinde iatenilen bilgiye 

eril;lilebilmeai, aaniyede yftzbinlerce ielem yapabilmeai gibi 

bir cok ozelli~i, onun gUn.Umlizde nUkleer enerji kavram.inda 

dab.a onemli olmaa1n1 aa~lamietir. Zira gercekten bilgisa.yarlar, 

yukarida bir kismi airalanan bu onemli ozelliklere aahip 

olmasaydi buti1n bilim ve caliema hayatinda bu gUnkU. dilzeye 

eril;lebilece~imizi soylemek oldukca gllctftr. 



2.BOUJM 
BiLGiSAYARLARIN' KVRittt 

insanoj!lunun delti.t;Jim ekonomiainden para ekonomiaine 

geci.t;Ji airaaind.a ceeitli heaaplamalar yapma ve k.ayit tutma 

gerekainimi kendini iyice hiaaettirmeye b8$ lamietir. Rak.am 

kavramim.n M.O. 3000 yi.llarind.a kullanild1~1 bilinmektedir. 

Bununla birlikte inaano~lunun bu konur.laki ilk yardimc1a1 olan 

MISHAP (ABACUS), M.O. 2600 y1llar1nd.a bulunm~tur. Bulanlar 

hakk.inda keain bir bilgi olmamakla birlikte onu bulanlarin 

Babilliler, Mia1rl1lar veya Cinliler oldu@l san1lmaktad1r. 

oradan da bat1ya gectigi tahm.in edilmektedir. insanoltlunun 

hesaplama konusundaki bu bul~u bugUn bile e~iti.m amaciyla 

hala kullanilmak.tadir. 

Bu bul~tan sonra 1642 y1l1na kadar gecen y(izyillar 

icinde pek onemli bulu~lar oldu~ soylenemez. Hesaplama konusunda 

insanl1~a ilk mekanik yardl.Illc1, 1642 y1l1nda Blaise Pascal 

tarafindan bulunan "Toplama Makinesi" dir. (Adding Machine) 

i~lemesine k8.l'.'$in onyedinci yfizyildak.i teknolojik yetersizlikler 

nedeniyle di.t;Jli ve di~er ba~lant1 elemanlar1n1n istenen 

duyarlikta i.mal edilmemesi, bu bulu~un yayg1n bir ~ekilde 

U.retilmesi ve kullan1lmas1n1 engellemi.t;Jtir. 1694 y1l1nda 

Gottfried Wilhelm Liebniz yapt1~1 bir bul~la Pascal~in 
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makinesine carpma yapabilme ozelli/tini ilave etmietir. Ancak 

yine teknolojik yeteraizlikler nedeniyle bu makine de kullanima 

aunulmad1. 

Bu konumdaki bir di~er onemli . bUl\.Jlil ise 1806 y1l1nda 

Joseph Jacquard taraf indan buhman delikli kartlar la kontrol 

edilen dokuma tezgah1d1r. Jacquard#in bu bultu?u, hesaplamaya 

yardimci olacak cihaz olmamakla birlikte bilgilerin bir delikli 
.· 

kartta saklarimas1 kavram1, bundan aonraki hesaplay1c1lara 

onemli bir eaas olmuetur. 

19. y(lzy1l1n bu konudaki en <Snemli icatlarindan biri., 

hie ~uphesiz, ingiliz Matematikciai Charles Babbage#in mekanik 

eaaaa dayali ve yapim1 1822 y1l1nda tamamlanan FARK MAKiNESi 

(Differance Engine) dir. 

Fakat Babage cal~malarin1 daha da ileri got\irerek 

bugUnkU bilgiaayarlarda mevcut ic bellek, aritmetik i~lem 

birimi, kartlarla bilgi girif,\i ve d~ bellek gibi bir ook 

modern ozellikleri ioeren ve ad1 "ANAL1T1K MAK1NE" (Anlytical 

Engine) clan bir makinenin tasarimuu ve bir prototipini 1843 

y1l1nda tamamlad1. Pascal donemine gore oldukoa ileri olmaa1na 

ken, in teknoloj ik diizey, yine de bu makineyi yapabilecek 

yeterlikte de~ildi. Babbage#in bu bultu?unun ondan yakla~nk y(lzyil 

aonra geroekle~tirilebilmeai, bul~un ne kadar oag1n1 aem~ 

oldu~un bir kam.t1d1r. Daha sonra Jacquard#in bul~u olan 

delikli kart fikrini eaas alan ve delikli kartlarla verilen 

bilgileri okuyan, derleyen bir makine 1887 y1l1nda DR. Herman 
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Hollerith tarafindan A.B.D.#de gercekl~tirildi. Bu makinenin 

yapim a:ma..c1 1887 y1l1nda yap1lan aa:yim aonuclar1m.n 

de4erlenmeaiydi. Eakiden 7/8 y1l alan de~erlendirme ielemi, 1890 

y1l1nda, 2/2,5 y1l gibi eskiye oranla oldukca kiaa bir a'Urede 

tamamland1. 

0 y1llarda Herman Hollerith kendi bult.u,unu ticari olarak 

UI'etecek 

kurulU1;3U 

ve aatacak olan Tabulating Machine Company isimli bir 

kurdu; y1llar sonra bu kurulue kendi alaninda cnlli;'lan 

birook kuruluela rekabet yapan ve international Business Machines 

Corporation (IBM) adi ile bilinen dev bir kurultu, haline geldi. 

1939 yilinda Harvard universiteainden Howard Aiken polinomlar1 

cozecek bir makine azerinde caliemaya b~ladi. IBM Kurulueunun#da 

paraaal destegi ile Mark-I isimli ilk elektro mekanik 

bilgisayar yapilmie oldu. Baylece bilgisayar teknolojisinde 

modern Qaft ba.$lam.1f;'I oluyordu. 

2.1. BiR:lNCi KUSAK BiLGiSAYARLAR 

Panelindeki kablolar1n konumlar1n1 de~4'itirilmeaiyle 

program.lanan ilk bilgisayar olan ENIAC (Electronic Numerical 

integrator And Calculator) 1945 y1l1nda balistik kablolarin 

hesaplanmaa1 am.ac1na yonelik olarak deg].etirildi. 18000 vacum 

tuple caliean, yaklru;J1k 40 ton a~1rl1~1ndaki bu dev bilgisayar 
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Pennsylvania Universitesind.e ~:J.Presper Eckert, Jr., John · 

W .Mauchly ve meslekta.1;1 lar1 taraf indan gelii;Jtirilmii;Jtir. 

ENIAC1 1n tamamlanmasindan sonra Mauchly ve Eckert 

oal~malarina devam ederek ECVAC isimli gel~m~ yeni bir 

bilgiaa.yarin yapimini 1946 yih.nda tamam.ladilar. Daha sonra. 

ililiveraiteden a:yrilan Mauchly ve Eckert, bilgiaayar U.retecek olan 

bir kurul~ kurdular. Bu kurul~un 1951 yilinda UNIVAC-1 adiyla. 

Oretti~i ilk ticari amacli bilgiaayar, aayim biiroauna aatildi. 

Bu yillarda gelii;Jtirilen bilgisayarlara birinci kw;sak 

bilgiaayarlar adi verilmektedir. ilk ornegi 1945 yilinda ENIAC 

ile ba.1;1 layan bu k.ueak bilgiaayar larin 1958-59 y1llar1na kadar 

benzer teknoloji ile U.retildikleri soylenebilir. Birinci kw;sak 

bilgiaayarlari dab.a sonraki ku:;sak.lardan ayiran temel ozellik 

hie eiipheaizki teknoloji farkl1h~1d1r. Bu kueak bilgisayarlarda 

k.ullanilan en onemli elektronik bileeen vacum tiiplerdi. 

GOnUmilz atandartlarina gore olduk.oa yava.1;1 denilebilecek bir hiza 

aahip olan bu kueak bilgiaayarlar yak.laeik olarak. saniyede 

1000 !elem yapabilm.ekteydi. 

Yine bu kueak bilgiaayarlar 10000-20000 karakter 

civarinda bilgi depolayabilecek bir belle~e aahipti. 1956 y1l1nda 

IBM, IBM-650 ve IBM-700 dizisinden bilgiaayarlar iireterek aatt1. 

Yine o yillarda MONROE, NCR, BURROUGHS, RCA ve UNIVAC gibi 

kurul~lar da bilgiaayar pazarina cikmaya ba.1;1lad1lar. 
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1950-60 y1llar1 ara.a1nda elektronik alanindak.i 

caliemalar aavae1n bitmie olma.aina kare1n yine de 

silrdO.rU.lmekteydi. Bu y1llardak.i ve onemli buhlf;'S, 1956 y1linda 

bulunan Nobel Odftlu~ne deger bulunan TRANSiSTOR~d:Ur. Bu bulU:;Jtan 

aonra Burroughs hava k.uvvetleri icin tamam.en tranaistorlii bir 

bilgiaayarin yapun1n1 1957 y1h.nda tamam.lad1. 

Bu kl.leak bilgisa.yarlarin sahip oldt$.l hiz ve gll.venilirlik 

birinci kl.leak bilgisayar iiretim teknolojisinin sonu olmuetur. 

Etkinlik azalmaks1z1n hacmin oldukca kii<;..'iilm.eai, kendi kendine 

hata arama fonkaiyonuna. sahip olU:;Ju ve aaniyenin binde birinde 

ielem yapabilmeai bu kl.leak bilgisayarlar1 bir onceki kueaktan 

ay1ran temel ozelli~lerdir. Hava k~ulland1rma sistemine d.aha. az 

gereksinim duyulma.ai dab.a hizli girie ve cikie 'O.niteleriyle 

calieabilmeai nedeniyle b~li diizende bilgi ielemeye ve karmae1k 

yaz1lun ve program.lama teknikleriyle caliemaya olanak vermesi 

di~er onemli ozellikler olarak belirtilebilir. 

Bu kue$ ornek olarak o yillarda iiretilen 

IBM 7070, 7080, 7090, 1400, 1600 serisi, Burroughs 5000, 

5500, NCR 304, RCA 501 vbg. bilgisayarlar verilebilir. Bu donemim 

sonlarina do~u Control Data Corporation tarafindan piya.aaya 

sUrftlen CDC 6600 ve CDC 7600 dizisi bilgisayarlar, saniyede 20-25 

milyon ielem yapabilme yetenegine sahipti. 
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ikinci kueak bilgisayarlardan uc;Uncu k.ueak 

bilgisaya.r lara gec;il;J donemi pek acl.k. degildir. Ancak 1965 

y1l1ndan sonra piyasaya sttro.len birc;ok bilgisayar ic;in iiretici 

k.urulue lar. "'Cic;Un.c\l kuea.k. bilgiaayar lar" aini.flandi.rma.sini 

yaptilar. uc;Un.cii k.ueak. bilgisayar lari ikinci kueaktan ayi.ran 

en bUyiik yapiaal farklilik, tranaiatorlerin, yerlerini entegre 

devre kavramina b1rakmaa1dir. 

ikinci ku:;sakta 100 000 elemanin s1~d1r1ld1~1 hacime 

bu ~ak bilgisayarlarda 10 000 000 eleman s1g-d1r11ml.f;lt1r. Bu 

kueak. bilgisayarlar daha etkin giril;J-c;ikl.f;l ve disk bellek gibi 

rasgele eril;Jim donan:unlar1na aahiptir. iki veya daha fazla 

bilgisayar1n i:;Jlem yapabilme yeteneklerinin birlet;ttirilebilmesi 

yoluyla il;Jlem olanak.larl QOk buyOk boyutlara Ul81;1t1r1labilir.: 

Coklu programlama (Multiprocessing) ve zahiri (GOr\intu) bellek 

(Virtual Memory) gibi kullan:un alan1na il~kin olanaklar bu ku.i;sak 

bilgisayar teknolojisinin Uriinud\ir. Bu ~ak bilgisayarlara ornek 

olarak IBM sistem/360, sistem/370, RCA spectra 70, HONEYWELL 2200 

serileri verilebilir. 

2.4. 00R00NCo KUSAK B:lLG:lSAYARIAR 

Bilgisayar teknolojisinin tarihine bir goz att1g-im1zda 
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evrim.in yO.zyillar oncesinden- beri siiregeldi~i soylenebilir. 

Bununla birlik.te konuya iliekin gercek anlamdaki geliemeleri aon 

30-40 y1l icinde gercekl~mii;Jtir. 1945-50 y1llar1 araainda konuya 

iliekin oldukca onemli buluelar gercekl~tirilerek bilgiaayar 

olguau ortaya kondu. Lambal1 olan birinci kueak bilgisayarlar 

1960 yillarina do~ yerlerini Transistorlu bilgisayarlara 

b1rakt1lar. 1965 y1llar1nda orta.ya cikan entegre devre kavram.i 

ilcfulcil kueak bilgiaayarlar1n piyaaa.ya c1kmaain1 a~lad1. Bu konuya 

iliekin gelieme, hemen hemen ilaael bir bicim. gostermektedir. 

Bunun yaninda bilgisayarlar1n hiz ve gilvenilirli~i giderek 

artarken hacmi ve maliyeti giderek dilf;Jtu. Bu nedenle son 

yillarda gerek 'U.retim. teknolojisinde gerek ku.llanim alaninda ve 

gerekae \iretilen bilgiaayarlarda goze carpan de~ieik.likler 

1970 sonraa1 bilgisayarlara farkl1 bir gozle bak.11mas1na 

neden oldu. Genie Olcekli Entegre Devreleri (Large Scale 

Integrated Circuit), milyonda birlere varan ielem su.releri 

ve milyarlarca bitlik bellekleri ve bu bilgiaa.yarlara, bircok 

u.retici k.urulue ve konuya iliekin uzman dordUn.cu kueak 

bilgisayar adin1 vermektedirler. 

Bu kul;lak bilgisayarlar1n en bilyUk ozelli~i, hemen herkes 

tarafindan kolay kullanilabilir olmalar1d1r. Yine kO.cUlen 

hacim ve isteyen hemen her kurul~un satin alabilece~i bir 

maliyete aahip ol~u, di~er onemli ozellikler olarak aay1labilir. 
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2.5. BiLGiSAYARI.A'R VI GKLRCKG:tMiZ ·-··"""' 

Bilgiaayar teknolojiai alaninda gercekl~en bUyUk 

gel~meler birinci, ikinci, kueak. bilgiaayarlardan en az bin miali 

dab.a gftclu bilgiaayarlarin bir evrak. cantasi buyUkl~ 

Oretimini olanak.land1rm.1:;1t1r. tnaano~lunun alet kulla:mnaya 

b~ lamaaindan bu yana. gercekl~tirilen bircok buhlf;l , 

inaanin yapabilecel:ti bircok ie in tekrari dU.zgU:n ve ucuza yapmim .. 

gercekl~tirm.i,etir. Hatta bunlarin onemli bir k1am1 inaan 

gU.cUn.Un. yetmeyecel;ti ~ lerin de yap1lmaa1ni olanak.landirm.1:;1t1r. 

Bilgisayarlar1n gerek gU:nfunUzde ve gerekae gelecekte 

Bilgiaayara ili,ekin bUyUk oneme aahip ik.i ana kavram. : 

Donanm (Hardware) • 

Bir bilgisayar sistemini ol~turan ve bilgi ]J;lleme 

aOrecinin bir bileeeni olan bUtim fiziki, mekanik, manyetik 

elektronik sistem ve cihazlara verilen isimdir. Yaz1c1, kart, 

okuyucu merkezi ]J;llem birimi, gozlem ekran1 vb. bUtful birimler 

donanima birer ornektir. 

Yaz1lim (Software) 

Donanim kelimesine k~it olarak kullanilan bu sozcUk 

bilgi ]J;lleme sOrecinde kullanilan tilin program.lara, ceeitli 

derleyicilelere, faaliyetler dizisine, kodlara tanimlara teorilere 

verilen genel addir. Bir b~ka ifade ile bilgisayarlardan 
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yararlanmak amac1yla kagit-"'iizerine yap1lmll;l her tiirlu k.ay1da · 

yaz1lim denir. ~itli amaolar ioin ozel hazirlanmll;l paket 

programlar veya c~itli bilgisayar dillerine iliekin derleyici 

programlar yaz1lima ornek olarak verilebilir. ( 1 ) 



3_BOLUM 
BiLGt iSLmf 

(DATE PROCKSSING) 

Bilgi ~lem,. en genel anlamda; 

L Bilgi gir~i, 

2. Bilginin ~lenm.esi, 

3. Sonuc bilgilerinin c1k~1 ~eklinde ozetlenebilir. 

Bae l1ca bilgi gir~ , ~ leme ve cik~ ortamlar1 

bilgisayarin tarihael gel~imine paralel olarak gQnOmlize kadar 

de~~ im gosterm~ lerdir. Gir~ ortamlar1 olarak ilk once delikli 

kart sistemi daha sonra ka~it li'erit, manyetik l;Jerit, manyetik 

disk ve disketler ve optik okuyucular kullan1lm~t1r. i~lem 

birimleri ise ilk once cok bUyUk yer kaplayan mekanik 

rolelerden ve tamburlardan oh.1ean boyutlardan eok daha kUcUk 

ve ~ lem hacmi daha gen~ , daha h1zh sistemlere donW,mO:, tnr. 

Cik~ ortamlar1 ise delikli kartlar, manyetik ortamlar ve yaz1h 

raporlar ~eklinde gel~im gosterm~tir. 

BugQn bir bilgisayarda klavye bir gir~ \lnitesi, ekran, 

terminal, monitor, display denilen 'Unite hem gir~ hem c1k~ 

ilnitesi, icinde disk, merkezi ~lem birimi ve disket 'Unitelerini 

iceren bolfun sistem 'Uniteai, cevre birimi olan yaz1c1lar ise 

bir cik~ 'Uniteai ·olarak ozetlenebilir. 



4.BOLOM 
MSLICA BiI..Gt 15Lm KAVRAHI.AJU 

BIT : Bilgi iJ;!lemde kullanilan en kilt;Uk bilgi tanim.1d1r. 

Bir bit devrede akim olup olmad1~in1 tanimlar. 

BYTE : Bir byte 8 bit'ten olui;iur. Bir byte bir karakteri 

tanimlar. 8 bit' in de~ie ik bilei;s imleri ile her bir karakter 

tanim.lanmie olur. 

KIIDBYTE • (lKB) = 1024 BYTE 

MEGABYTE (lMB) = 1024 KB 

GEGABYTE ( lGB) = 1024 MB 

BIDCK : Kulland1~im.1z sistemde dosya (file) buyQklilkleri 

bu birim ile tanimlanir. 1 Block = 512 Kb tir. 

. SAYISAL ( N\imerik ) KARAKTERLER 
Karakterleri. 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ALFABETiK KARAKTERLER : A'dan Z 'ye , $, @, # vb. 

OZEL KARAKTERLER : +, -, *, I , (, ), %, ?, . , Vb. 

FIELD (Saha) Bir bilginin buyQklUk ve ozellik olarak 

belirlenmie, anlamll. yerleeim birimidir. 

RECORD (Kayit) : Bir veya birden fazla aahanin bir araya 

gelmesiyle ol'\lli'an ve belirli bir deseni olan anlamli bilgiler 

butu.nudu.r. 

FILE (Dosya) : Bir veya birden fazla kayittan ol~an 

anlamli kayitlar but'iinudu.r. 



( 1 ) 
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Prof. Dr. Oner Esen, "Programlamaya Girie Ve Basic", 

istanbul, Do~an Ofset, 1990, s;13 



5.BOLOM 
SiGOR'rACILIK VK GKLiStttt 

insan var ligiyla ( cani ve maliyla) yai;Jam icerisinde 

risk altmdadir. Bu risklerin ne zaman, nerede ve naail 

olueacatini tahm.in etmek mUmk.Un oJmamaktadir. Yai;Jamindaki 

riaklerin farkma varan kil;li ihtiyaclarina gore degil;lik 

secenekleri degerlendirerek kendini g().venceye alir. Sigorta 

sozleemesi, prim. kare1l1g1nda, risk.in do@naai halinde zarar 

gorenlere zararin para olarak k.are1lanmaa1n1 gerektirir. Bu 

aurec en fazla iyi niyet (utmost good faith) ve yak.in neden 

{proximate cause) kurallari bazinda il;ller. Sigortanm varhgi, 

tehlikeyi ortadan kaldirmaz, ancak sigortal1ya etkisini azaltir 

ve zararin sigortali kitleaine dengeli dag1limm1 satlar. 

Sigorta eana, talih oyunu degildir. Sigortac1 zaman 

ve emek harcayarak istatistikler dU.Zenler, iein egilimini 

izler, fiyatlari saptar. iatatiatik bilgi birikimi genii;J 

deneyim.lerden yararlanarak yeni hasar nedenlerinin belirlenmesinde 

ve onlemlerin al1nmas1nda etkin rol oynar. 

Sigorta, sigorta konuaunu olueturan olgunun degerini 

arttirma.z. Ayrica, yasalar, sigortac1y1, sigor·tal1n1n bilerek 

ve/veya kaa1tl1 yapacat1 girii;Jimlerinin sonucundan korur. Buna 

ek olarak, aigorta yaptiracak kii;Jii:J.in, sigorta konuau U.Zerinde 

bir sigorta edilebilir menfaat iliekisine sahip olmas1 gerekir. 
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Menfaat iliekisinin de~erinden veya miktarindan daha bU.yUk 

ademeler sigorta konusuna girmez. TUm bu iistteki koeullar 

yerine gelae bile, belirli baz1 riakler aigortac1 tarafindan 

iiatlenilmez. Sigortal1 nesnenin kendi do~as1 geregi olueabilecek 

kayiplar (Zati Kay1p) ve fiyatlam.a sirasinda yeteraiz kc~mllar1n 

olmas1, sigortacinin riski ~1lam.as1n1 Bnler. Ayrica, sigorta, 

Ulkedeki otoriteler tarafindan konulan halk politikalar1na 

k~1 konularda. yapilmaz. 

insan ilk ~a~lardan beri belirsizli~e k~i de~ieik 

korunma tiirleri gelietirm.ietir. BuyUk aileler ~eklinde y~ayan 

ilkel toplumlarda, bireyler arasindaki dayan~ma her birinin 

giivencesini olueturmuetur. Mal al~verieinin art~i, milattan 

onceki ve sonraki yillarda, baz1 risklere kan;J1 g(ivenceyi 

sa~layan de~ieik uygulamalara yolacm~t1r. M.O. 4500 lerden 

sonra Babil, Atina, Roma gibi antik eehirlerde genellikle 

uyelerinin cenaze ve / veya sa~l1k giderlerini kan,ilayan 

yardiml~ma sandiklari olue turulmue tur. 

"Bug\.inkil anlamda sigorta policesinin ne zaman do~d\®l 

konusunda kesin bir tarih soylemek milinkiln de~ildir. Prim 

esasina dayanan sigorta uygulamasi ilk defa 1250 y1llar1nda 

Venedik, Piza ve FloransaJda gorulm\lf;ltiir. Bilinen ilk policenin 

Genes (Genova) Ticaret Odasi. tarafindan italyaJda aktedildi~i 

soylenmektedir. 23/10/1347 tarihinde italyaJnin Genes limanindan 

MajorkaJya hareket eden Santa Clara adl1 geminin yUkU ile 
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nakliyat sigorta policesi ile sigortalanmietir. Police kelim.esinin 

ita.lyancadan gelmeai bu ihtimali do~lamaktadir." ( 1 ) 

GUvence olgusu ile ilgili ilk dilzenlem.elere Hammurabi 

Kanunlarinda raatlannn.1;1t1r. Kanunlarda "evi yanan, aoyulan veya 

yak1nlar1 katledilen kimselere devletce veya dini kurul~larca 

tazminat odenecegine dair kaideler" ve tacirlerin risklerinin 

ke.re1lanm.as1 icin Dem.artha adli bir aozleeme kullan1ld1~1.Ila da 

re.stlanm.ietir. ( 2 ) Yazih. bir kanit olmamasina. r~en, deniz 

sigortalarin1n 12.yy la dek uzand1g1 kabul edilmektedir. italyan 

tarihci Villiand 12.yy~in son yar1s1nda Belcika dolaylar1na 

ta~nnan Yahudilerin, bu taf;Jinma s1raa1nda mallar1n1 sigorta 

ettirdiklerini belirtmietir. ( 3 ) Bugilnkii anlamda olmasa bile 

deniz od.UncUn.u.n denizcilikte baf;Jlamaa1, ilk sigorta uygulamalari 

olarak. kabul edilmektedir. Ortac~in denizci eehir lerinde 

(Yunan, Roma, Kartaca, Fenike) kullanilmaya baf;J lanan yUk ve/veya 

gemi kar-e 1l1g1 bore alinmaai olarak. tanimlanan deniz odUncu, 

bir tu.r sigorta olar·ak dil:;J'ilnulmektedir. 

Sigortac1l1~in gelif;Jmeai daha fazla kif;Jiye daha fazla 

g\ivence verilmesini, yani U.Stlenilen riaklerin artie1n1 

getirmif;Jtir. Zam.anla aigortacilar kabul ettikleri riaklerden 

kendi ilzerlerinde tutabileceklerini ay1rd1ktan aonra kalan1n1 

baf;Jka sigortac1lara devretmeye bO:;! lam.ie lard1r. EndUstrileeme 

ile, aigortac1lar1n portfoy'U giderek degif;3meye ba:;llam.ietir. 

Kapasite artmaaa bile, yeni risklerin talebi artmietir. 
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Enfla.ayon, e iddet, teknik. durumlar, yonetim ve mali aorunlar 

gibi ekonomik. ve aosyal de~i.:;lik.lik.lerin neden oldugu olaylara 

ka.rei aigortacilar kendilerini reaaur-ans ile korumaya 

ba:;J lam~ lardir. Ayrica rea.aU.rans, pazar lar ara.ai ileti.:;l imi 

arttirm~ ve bu aigortanin yeni eekillerinin yayginla:;Jma.aini, 

deneyim aktarimini getirmi.:;ltir. Uygulanan rea.aU.rans i.:;l lemleri, 

aigorta eirketlerine daha fazla riak 'Uatlenm.eyi, haaar 

d.Uzeylerini dengelemeyi, i.ein· bUyUm.eainin neden oldugu riaklere 

ka.rei giivenligi, facialarin aigortalanabilmeaini ve riakin her 

i.e tipinde, riak grubunda, co{trafik. alanda veya bcil;ska. bir 

Sigortanin - bugUnk.U u:ygulamna bicimine dogru gecen 

un gelieimi denizcilik. aigortalarinin geliemeainde onemli rol 

oynam~tir·. Yangin aigortalar1n1n ba:;Jlamaai, 1666 daki buyUk 

Londra yang1n1n sonucu oldu©l k.ayitlara gecmi.:;ltir. Bu yangin, 

yangina karei alinan onlemlerin yeteraizli~ini vurgulam~ ve 

sigorta gereksinm.esini orta.ya cl.karm~t1r. 1680 de ilk yangin 

ofiai kare1l1kl1 aigorta tiirilnde ba:;Jlam~tir. BOylece, denizcilik 

sigortalari ile ba:;Jlayan aU.recte, denizin tehlikeleri d~indaki 

riaklerin aigortalanmasi da att1rl1k kazanma:ya ba:;Jlam~tir. 

Sigortanin geliemeaine bak1ld1~1nda, bazi genel ortak 

noktalara rastlanm~t1r. Bunlardan ilki, aigortani.n geli.:;lmeainin 

gereksinm.eye paralel olarak eekillenm.eaidir. Ya1;3am1n icinden gelen 
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aigorta talebi, genellikle yaaalar taraf indan yaratilan 

aorum.luluklar die inda artmietir. (Bumm. ingiltere~deki bir 

iatianaai olarak, te veren Sorum.luluk Sigortaai ve il;l<;i Tazm.inat 

Kanunu gosterilebilir.) Yan.gin aigortaa1n1n bUyUk. yanginlar 

aonunda gelieme g()atermesi, yaeam. aigortasinda ozel eirketlerin 

piyaaaya girmeainin poli<;e tiplerini de~ietirmesi gibi ornekler 

aigortanin kurallar1n1n yai;Jamm i<;inden do~unun <;arp1c1 

6rneklerini olueturur. 

19.yy l1n enduatriyel ve teknik de~ieiklikleri sonucu 

kurulan demiryolu a~1,kazalar1n say1s1 ve eiddetini art1rmiet1r. 

Daha sonralar1 kel;lfedilen mekanik yol araclar1n1n kazalar1 

aay1s1n1 hizla art1rmas1, kaza ve f erdi kaza ve yaralanma 

aigortalarinm geliemesine yol acm~tir. Daha fazla gemi, makine, 

fabrika, am.bar vb. yap11mas1 bunlarin korunmas1 icin yangin 

aigortas1 talebinde artiea neden olmuetur. Bu arada bireylerin 

tarlalardan koparak eehirlere goc etmesi, eehirdeki ie yerlerinde 

makinalarla birlikte ye,eamaya baelamas1, endustriyel yaeam. 

aigortasin1 g{lndeme getirmietir. Bu arada normal yaeam sigortas1 

talebi de artan nufus ve bilinc ile paralel olarak bir art~ 

cizgisi izlenmietir. Zaman icinde yaeam1n degieik dU.zeylerinde 

uzmanlaeman1n artmaa1 de~ieik sorumluluk sigortalarin1n, h1ra1zlik 

ve motorlu arac sigortalar1n1n geliemesini ve endUstride 

kullanilan kazanlar1n vb. patlamas1, bozulmaa1 aonucu oluean 

hasarlar1n artie1 mU.hendislik sigortalarin1n talebini yaratmiet1r. 
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~·-

Ayrica, 1. OOnya savae i havacib.k sigorta.larini ve savae riskleri 

aigortalarmm yap11maa1na olanak. s~lamJJ;Stir. Ve nib.a.yet, 20.yy 

lm baelarmda radyo aktivitenin keefi, nUkleer filzyon ve atom 

araet1rma.lar1n1, 2.00nya aavae1 s1ras1nda militarizm.in artmas1 

insanlara tehlikenin cok ya.kinda oldugunu goatermi,etir. Cok 

tehlikeli maddelerin, tip ve end.Uatrinin genie keaim.i taraf indan 

kullanilmaya baelamas1, aonucta, bu tU.r riaklere kare1 

aigortalarm geli,emeaine yol a.cmJJ;Stir ve aU.rec, yaeamdan 

gelecek gerekainmelere para.lel olarak geli,eme goaterecektir. 

Sigorta konuaundak.i devlet mftdahaleleri, genellikle 

aigorta ile ilgili oltl1;3an iatenmeyen bir olayin aonucunda veya 

aigorta pazarinda gerekainme du:yuldue;u zaman ve genellikle 

aigortalmin haklar1n1 korumak. i<;;in yap1lmJJ;1t1r. Bu, onceden bir 

ongorme ile aektore yonlendiricilikten ote bir ieleve 

aahipli~i de goatermektedir. 



( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 
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6.1- GEL15 Utt 

6.BOWM 
TORKiYJrDK SiOORTACILIK 

T\lrk Sigortac1l1~1, d'Unya aigortac1l1~1 ile ei;i zamanl1 

geli~m.emil;'ltir. ilk zamanlarda, AnadoluJnun baz1 yorelerinde 

k~1l1kl1 aigortaya benzer ~ekilde il;'lleyen sandiklarin oldu4U 

ve yine eanaf kurul~lar1n1n olilm ve haatalik durumlarinda 

uyelerine yardimda bulunduklari konusu ~itli kaynaklarda yer 

almaktadir. Bunlar toplumun gilvence gerekainmesi aonucu 

yaratt1~1 kurumlar ve uygulamalardir. 

"Toplumun aoayal ozellikleri, dini etkenler iktisadi 

etkenler, mali etkenler Oamanl1 Devletinde modern anlam.da 

sigortac1l1~1n gel~mesini olumauz yonde etkilemil;'I, bunlara 

ba~ll olarak sigorta mevzuat1 da cok yav~ bir gelil;'lme 

gostermif;ltir. Kalabalik nO.fuslu aileler halinde ve dayam .. ~ma 

i~inde y~ayan fertlerin aile d\izeni ve Osmanl1 orf, adet ve 

gelenekleri hayat sigortaa1 fikri ile de pek ba~d~m1yordu. 

Muhtei;iem yap1lar1 ortadan kaldiran buyUk yanginlara ra~en, 

Avrupa O.lkelerinde gelil;'len tipte sigortac1l1k 1872 y1l1nda, 

yabancilar taraf indan ulkeye getirilene kadar tan1nmam~ ve 

benimsenmem~tir." ( 1 ) 

Tanzimat1 Hayriye ile gelen yenilik hareketleri 
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doneminde Oamanli ileri gelenleri yaptiklari oylama. sonucunda, 

aigortay1 "uk.udu eeriye" dieinda bir a.kid olarak ~anl.1lllamielard1r. 

1906 da yayl.llllanan kanunda kara aigortalarina ait hillrumler 

yer alm.ietir. Burada "sigorta muamelesi emvali menkulenin ve 

gayri menkulenin haaar ve ziyan1n1 tazmin icin U.Creti muayene 

• mukabilinde iradei teminat etmekten ibarettir." eeklinde yap1lan 

tanl.llldan sonra akdin eekilleri, k~ullari, tiirleri hakk.inda 

ac1klama.lar yap1lm.ie ve ek olarak deniz aigortalarini.n Ticareti 

Bahriye Kanununa tabi olch$l vurgulanmietir. ( 2 ) 

Me:;srutiyetten ii<; yil sonra. Seyhiilislamin verdi~i fetva 

o zaman toplum.da egemen olan gor(leu aigortaya bakie ac1sin1 

yana1tmaktad1r. Hayat sigortalarinin me:;srul~ ve dine uygunl~ 

konusunda toplum.da olu:;Jan onyarg1 ve im;lkulari ortadan kaldirmak 

isteyen Union Sigorta eirketi, Sultanahmet 1 de Kap1~1 

Mahalleainde 3 nolu bina.da otur·an Mahmut Celalettin ad.11 bir 

kieiyi te:;svik ederek, Seyhulialamdan bir fetva alimn.aB1n1 

aa~lam1.1;Jt1r.Bu fetva, aigorta bedeli, ancak merkezi yabanc1 U.lke 

olan bir aigorta eirketince odenirae helal oldugunu 

bildirmektedir·. Bu noktada denilebilir ki; fetva aigorta bedelinin 

al1nmas1n1 faiz olarak goraeydi, yabanci t;Jirketten de kabullinu 

haram aayardi. Bir TUrk aigorta eirketiyle yap1lacak bir 

ya_eam aigortaa1n1n sonucunda ali.nabilecek aigorta bedelinin 

ne olac~i konusunda ac1kl1k yoktur, ancak o devirde kurulu 

bir TUrk sigorta eirketi olm.ad1g1 gibi, Mabmut Celalettin'in 

yapt11'!1 baevuruda da yabanci t;Jirkete yapt1r1lacak ya,eam aigortasi 
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hakkmda fetva istenm.ietir. ~""Bir go~e gore o donemde bu· 

fetva TGrk sigorta eirketlerinin kurulueunu onlemietir. (4) 

1865 Hocapai;sa, Kmnkap1 yangmlar1, yabanc1larm 

ve onlarla iliekide olan kieilerin oturduklar1 Beyo~lu~nda 1870 

y1l1nda cikan yanginlar TGrk sigortac1l1~1n1n bai;:sla:maaULa neden 

olmuetur. Bu yanginlar ile istanbul halk1 sigorta gerekainm.esini 

duyarak, onun yararlarinm farkina varmaya bai;:slam.1.1;5t1r. Talebe 

uygun olarak 1872 den aonra pek cok yabanci sigorta e irketi 

pazara girmietir. Bunlar denet:i.m.siz bir ortamda, eirket 

merkezleri ile b~lant1l1 olarak caliean acenteler eeklinde 

ie almielardir. Uzun yillar policeler ingilizce ve Fransizca. 

ya.zilmie ve bir anlai;:smazlik durumunda yetkili mahkeme e irket 

merkezinin bulundugu yer mahkemesi olarak goaterilmietir. Ayrica 

sigortacilar istedi~i anda akdi feaih etme yetkisine aahip olarak 

c;aliemie lardir. 1890 yilmdan sonra., yer lee ik bir sigorta. 

kiiltilrUnlln. olmam.aa1n1n bir sonucu olarak, aigortali nesnelerde 

kas1tl1 yanginlar cikmaya bai;:slamie ve kisa silre icinde 

say1lar1nda bUyUk artie ol.mut;3tur. Bu arada, yabanc1 eirketlerin 

denetimsizliginin bir sonucu olarak gerekainm.eden fazla eirket 

ulkeye girmie ve meeru olmayan rekabet gorulmeye bai;:slamietir. 

Sonuc;ta, "Bai;:sta memleket olmak iizere sigorta kumpanyalar1 ve 

namuslu tuccar cok · zarar gorinUetftr." (5) Sigortacilar kaza 

nedeniyle c;ikan normal yanginlar1 bile odemekten kac;1nmaya 

ve kanitlanamayan soylentilere dayanarak policeleri iptal 

etmeye bai;:slad.1klar1 halde hiilrumet, gelil;Jen olaylara herhangi 
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bir onlem alm.am.11;3tir. - .... 

1893 yilinda Osmanh Devleti kanunlarina gore ilk kez 

220.000 altin lira aermayeli "Osmanli Umum Sigorta" eirketi 

kurulm~tur. Ortaklari olan Osmanli Bankasi ve TU.tiln Rejisinin 

imparatorluk icindeki eubeleri bu eirketin acenteleri olarak 

ca111;3maya balillam.11;3tir. Takip eden yillarda (1900) 44 sigorta 

eirketi temsilcisi toplanarak 1stanbul'da bir yangin tarifesi 

hazirlanmasi ve uygulanmasi icin bir sendika kurmue ve 

bunlara uyumu kontrol ve temin amaciyla da bir denetim 

teekilati kurulmasini kararlaetirm11;3t1r. Bu arada, Sendika'nin 

tarifeye uym.ayi zorlamak, risturnle mucadele etmek ve itfaiye 

teekilatinin geliemesini saglamak amaclarina paralel 

maksatlarla Selanik, 1zmir ve Manisa'da da benzer kuruluelar 

ol~muetur. (6) Sendika Fire Office Committe'nin direktifleri 

do~ltusundak.i cal11;3malari herhangi bir denetim olmaksizin 

s\ird\irm\lf;l t\ir. 

1914'ten sonra yabanci eirketler tescile ve teminat 

gostermeye tabi tutulmuetur. 1915'te yangin, nakliyat, yaeam 

aigortalarindan gelen kazanclar vergiye tabi tutulmue ve bu, 

devlet icin sigortaciliktan gelen ilk vergi kazanci olmuetur. 

1916'da "sendika" kavram.1 giini.in yasal dU.Zenine uym.ad1g1ndan, 

kurulue, ozi.ine pek deginilmeden ve sadece adi T\irkiye'de Caliean 

Sigorta S irketleri Cemiyeti 'ne don~tfu>ulerek, 81 yabanc1 e irket 

temailcisinden oluean uyeleriyle eski yolunda y\lrfuneye devam 

etmietir. (7) 
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1916 da TUrkiye Milli Sigorta Sirketi % 25 TUrk 

aermayesi ka.tihmi ile kurularak 15 yil icinde paylarmm 

t'OmUn.Un. TUrklere ge<;meai karara baglanml.li!tir. 1918 de 

iliekilerdeki bozukluk U.Zerine Union de Paris Sirketi, TUrk 

kanunlarina gore ittihadi Milli Sigorta Sirketini ~ ve 

bunu daha aonra Vatan Sigorta S irketi izlemi,etir. 

Cumhuriyetin ilanma ka.dar, Tiirk aerma:yeai ve 

tekn.iayenleri ile ieletilen bir aigorta eirketi yoktur. 

· 0 gilne kadar kurulan TUrk adli e irketler yabanci ka:ynakh 

olarak kurulmuetur. "Cumhuriyet devrine ka.dar bir kisim yabanci 

aermayenin yerli aermaye ile iebirli~i yaparak mahalli eirketler 

kurma girieimleri gorulmU:;JtU:r. "Vatan" ve "Millet" Un.vanlari ile 

Franaiz ve Viyanalilarin ilk denemeleri baear1l1 olamaml.li!; 

fakat :ttalyan Riunione Sirketinin 1922 de kur~ "Sark" 

ve Frana1z Union de Paria .. in 1918 de kur~ "tttihadi Milli" 

aigorta eirketleri ise gUn.Um.U.Ze kadar faaliyetlerini devam 

ettirmeye muvaffak olmuetur. ( 8 ) 1925 te :te Bank.aam1n ve 

Union grubu ortak.11~1 ile Anadolu Sigorta eirketi kurularak, 

~letilmesi Union grubuna ait olarak call.1;1maya bai;slam:i.et1r. 

Bu arada, 1935 .. e dek kurulan baz1 aigor·ta e irketleri 

(Vatan, Tiirkiye Milli, Milli sigorta eirketleri) SUm.erbank 

taraf1ndan satin ahnm:i.et1r. Bunlara ek olarak, ilk TUrk 

sermaye ve tekn.igi ile GUven ve ilk TUrk ozel aermayeai ile 

Dogan Sigorta Sirketi kurulmue oldugu kayitlara gecm~tir. ( 9 ) 

":tttihat ve Terakkicilerle baelayip kapitulaayonlarin 
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kald1r1lmaa1yla da bira.z -"'daha kuvvet ka.za:nan, memleket 

ekonomiainde bu ulkenin evlatlarinin da rol ve pay almaai 

gerektigi d.Ue'ilnceai, elle tutulur ve kalici meyvelerini 

verme ola.natina. Ankara J da milli hilkilinetin kurulmaaindan 

aonra ve onu izleyen Cumhuriyet devrinde kavuemuetur." ( 10 ) 

Cumhuriyetin ilk yillarinda aadece bir "milli" 

aigorta e irketi varken 1943 y1l1 bee ind.a TUrkiye J de ie yaI>!ffi 

eirketlerin sekizi yerli eirket eeklindedir. Fakat bu 

rakamin icine aermaye ietirakleri dolayiaiyla yabanci 

aayilabilecek (iatanbul Umum., ittihadi Milli, Sar·k Sigorta 

eirketleri) ve Milli Reaa'Urana (ki aadece reaa'Urana tekeli 

ieleticiaidir) da dahildir. Diger bir deyiele 1943 yilinda tam.amen 

yerli aerma:ye ile kurulan direkt aigorta eirketlerinin dort 

adet oldu@l gorftl'Ur. Yine 1942 y1l1 itibariyle 15 milyon liralik 

top lam primlerinin yaklae ik % 60 1 bu kiaa a'Urede kurulan 

milli aigorta eirketleri tarafindan uretilmietir. Ayrica, 

1940-45 devreainde sigorta eirketlerinin yonetimine ilk defa 

TUrkler gecm.eye bae lam~tir. Hatta "GUven ve Milli Reaa'Urans 

mud'UrlUk.lerinde bulunmue rahm.etli Rabbani Fehm.i TunamanJin 

iatidatli genclere yetiem.e im.kani vermek konuaunda goatermie 

oldu@l ilgi sayesinde gilnU:m'Uzde evvelce yabanci aerm.ayeli diye 

ayricalik goaterilen yerli eirketlerin idareai dahi, tam.amen 

TUrk elem.anlarinin eline gecmietir. " ( 11 ) 

25.6.1927 tar·ihinde 1149 aayili Sigorta Sirketleri 

Teftie ve Murakabesi Hakkinda Kanun~un 5.m.addeainin 
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--"Sigortacilarin aralarinda cemiyet teekil etmelerine ve 

tarifeler tanzimine ait huausati Ticaret Vekaleti talimatname 

ile tayin eder " hillmn1 iizerine Sigortacilar Daire-i Merkeziyesi 

(S.D.M.) kurulmue ve 11.6.1952 tarihine dek TUrk eigortacih~inin 

"yegane meslek kurulueu" olmU1;Jtur. S.D.M. deki yerli ve yabanci 

kokenli eirketlerin anlaf;5mazliklar1 iizerine 1952 yilinda 

Genel, GUven, Halk, Ankara ve 1nan eigorta eirketleri istifa 

etmie lerdir. 1stifadan sonra haf ta ioinde Tiirkiye 
" 

Sigorta Sirketleri Birlilti adiyla " Tiizel kieililte haiz bir 

meslek birlil:ti" kurul.muetur. Bir 6Ure eonra S.D.M. adin.1 

de~ietirmie ve Tiirkiye Sigortacilar Derne~i olmU1;Jtur. 7397 

eay1l1 kanunun c1km.as1 ile tUm. sigorta ve rea6Urans 

eirketlerinin bir birli~e U:ye olmalar1 gilndeme gelmie; 

Sigorta ve ReasU.rans S irketleri Bir li~i kurulmuetur. Pek ook 

ulkede de~ie ik sigorta bir liklerinin kurulabilece~i ve e irketlerin 

istediklerine girebilece~i serbest iken U.lkemizde bu durum 

a1n1rland1r11miet1r. Ayrica birlikteki oy kullanma hakk.1 

1;1irketlere e1;1it ~itilmie olup, pazardaki pay gibi de~ieik 

bazlarda verilen oy hakki benimsenmemietir. 

TUrkiye 1 de f;'Sirketler, 1950 lere kadar 

yangin, nak.liyat, kaza ve Yafi'am dallarinda ie kabul etmielerdir. 

1957 de doluya karei sigorta, 1959 da hayvan olUm.u eigortas1, 

1963 te mUhendislik aigortas1 uygulanmaya ~lamietir. Halen yeni 

police tU.rleri gereksinmeye gore piyasaya 01kt141 gozlenmektedir. 
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ReaaU.rana tekeli, aigorta eirketlerinin reasiirana ile 

devrettikleri miktarin bir k1am1n1n, belirli bir reaaU.rana 

k.urulueuna yap1lm.aa1nin zorunlu olmas1d1r. Tekeli koyan kmnu. 

k.uruluelari, tekelin hangi koeullarda, nelere, ne oranda ve 

naail devredilecegini de belirler. 

T.B.M.M. de 1927 y1l1nda reaailrana tekeli kabul 

edilmietir. 

Cumhuriyetin ilk y1llarinda sigorta pazar1nda Tl.irk 

serm.ayeainin egemen oldugu bir sigorta eirketi yoktu. 0 gUnkU 

koeullarda reasU.rans tekeli, milli sigorta aistemini kurmaya 

yardim, yurt dieina yap1lan devirleri en az orana indirerek 

devir tasarrufu aa~lama, sigorta tarifelerini .denetim ve 

hasar odeme koeullar1n1n diizenleme, Hazineye gelir kayna~i 

s~lamak amaci ile konulmue tur. 

Tekel ieletme imtiyaz1 1929 yilinda bir sozl~me ile 

TUrkiye ie Bankas1na verilmie ve o da ieletmecilik amaciyla 

kurdugu Milli ResU.rans A.$. ne ayricalJ.k hakkin1 devretmietir. 

Tekel, kanunda 25 y1l ile s1n1rland1r1ld1~1 halde, 1929 

y1lindan aonra de~ieik tarihlerde Bakanlar Kurulu k.ararlari 

ile tekel sU.resi uzat1lmiet1r. 

M\lkerrer sigorta tekelinin sistemin kurulueunda buyUk. 

rolu oldugu :;Jeklindeki gorQee gore; tekel dO.Zeni icinde 
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yerli aigorta eirketleri kuro:l:m.ulil ve bunlar memleket prim 

portfoyUn.'Cin tamamina yaklll kiam1n1 ellerine gecirmieler; 

memlekette kuvvetli bir reaaiirana org(itu ol~mue ve hatta 

bu bO:yUk org(it yaninda aerbeat rekabet eartiyla yaeayabilen 

ikinci bir rea.aUrana eirketi kurul.JrM;J; tekel t;Jartlari altmda 

aistem icinde rea.aUrana tekni~i ve uygulamaai geliemie; dl.$ 

reaali.rorlerle all.l;Jverie uaulleri ve bu al1.$verielerde azami 

menfaati a~lama imkanlari o~enilmie; tarife ve haaar kontrolu 

ile ilgili olarak sigortalilarin menfaatlerinin belli olculerde 

korumnaai t;Jartlari aa~lanabilmietir. (12) 

Bun.a kareit go~ olarak, Prof.Dr. Fazil Kulcli.r"lin 

16.2.1954 tarihli istanbul Ekaprea gazeteaindeki de~erlendirmeai

nin ozeti eu eekilde airalanabilir: 

1- TUrkiye"deki but'Cin aigortali de~erler~~ ilk devrede 

% 50 gibi buyUk bir orani U.Zerinden devir iei, yUkaek 

tarifeleri ortaya cikarmie ve ayni zamanda milli eirketlerin 

faaliyetleri U.Zerinde frenleyici etkiai olm~tur. 

2- Ayni yUkaek oran1n tekel durumu ic piyaaalarl.mizda 

yapilan sigortalarin tekrar sigortaa1n1 (reaaurana) olanaksiz 

kilmie ve bu bakl.mdan onemli doviz kay1plar1 ol.JrM;Jtur. Ve 

ayn1 zamanda maliyece de onemli vergi matrahini ortadan 

kald1rmiet1r. 

Milli aermayeli ve tamamiyle ozerk milli sigorta 

eirketleri 1954 bru;llarlllda reaaOrana tekeli konusunda genie 
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caph. yeni bir giri.eimde -"blllundular. Bu giri.eim ozellikle 

basinda cok olumlu yankilar yapm1.1;Jt1r. Yine aavunulan bir gorili;!e 

gore, tekelin olueturulm.asmda one sUrU.1.JnUe olan gerekceler, 

o tarihte gecerli olsalar bile · artlk tam.amen ortadan kalkml.lil 

bulunuyordu. Ayrica tekel im.tiyazim.n uzatilmaai.na da yasal 

olanak yoktu. ( 13 ) 

6.3. ~ 1Rll"l'ILIR:IR YIRL1 - YABARCI AYRlMI 

Cumhuriyete dek Tt1rk sermaye ve tekni~inin yonetti~i 

aigorta eirketi kurulmam1.1;Jt1r. 

Cumhuriyet sonras1 donemde , sigorta ~irketleri 

.oncelikle "yerli-yabanc1" sigorta eirketleri "diye ikiye 

a.yr1labilir. Nitekim 1927 y1l1nda reasfirans tekeli kanununun 

birinci maddeai, "TUrkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta muamelati 

ile ~tigal eyleyen bilumum Milli ve Ecnebi Sigorta Sirketlerinde" 

diye b~lamaktadir. 

1950~11 yillarin ~larinda "yabanci :;lirketlerin hemen 

tamami umumi mOmeaail statuaiinde cal1.1;J1yor ve ulkede genel 

acenteleri eliyle 4' yapiyorlardi. Bu genel mOmeasil veya 

acentelerin de hemen tamami yabanci uyruklu veya gayri muslim 

ki:;lilerden ol~uyordu." (14) 

Yerli sigorta :;lirketlerinden sermayeainin coklugu ve 
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idaresi TUrklerin elinde" 

olarak. tanim.lanmak.tadir. 

olanlar " milli" sigorta eirketi 

Bunun yanisira ticari Un.vanlari 

TUrkce ve TUrk Kanunlarina gore kurulmu:;! olmalarina ra.@nen 

sermaye pa.ylarinin co@ln.lu@l die ulkelerdeki ana eirketlere ait 

olan yabanci eirketler de piyasada yerlerini almielardir. (15) 

"Milli" sigorta eirketleri sermayelerine gore de yine 

ikiye ayrilmak.tadir; ozel veya resmi sektore ait olanlar. 

Resmi sektore ait olanlarin idaresi resmi makama aittir. (16) 

Sigorta Murakabe Kurulu Rapor larinda da , e irketler 

" TUrk Yabanci" sigorta eirketleri diye ikiye ayrilmak.tadir. 

1989#a dek bu ayrim. sigorta 

yapilirken daha aonra aermaye 

bee lanm.ie t ir. 

eirketlerinin Un.vanlarina gore 

bileeim.lerine gore yapilmaya 
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(1) Iein Kocat8$k1n, age, 8, 15 

(2) Akil Gtln, Sigorta Rehberi, istanbul, s; 1-11-111 

(3) Bedi Yaz1c1, 22.03.1991 tarihli k.are1b.kl1 kon~ma 

(4) "Kara taa.asubun ve yabanc1 t;Jirketlerinde kurnazca 

gayretleri aonucu TUrk Sigorta S irketleri kurulam.ami.et1r." · 

(Ulutekin, Hanefi, " TUrkiye'de Sigortac1b.gin Gel~imi ve 

Gel~tirm.e imkanlari" iatanbul, · LT.O. Yayinlari, 1986 s; 17) 

(5) Sigorta Rehberi, a; VI 

(6) Bedi Yazi.ci., "Sigortac1l1gi.m1z1n oyk.UsU." , istanbul, 

·Sigorta OOnyasi. Dergisi, 1990 a; 18 

(7) Bedi Yazici, age, a; 19 

(8) Ali Neyzi, 

(9) Rabbani 

"Sigorta Sorunu", 

Tuna.man , "TUrk 

i atanbul s; 30 

Sigortacihgi." , 

SUtllerba:nk,a 1939 y1l1nda verilen rapor, s; 1-3 

(10) Bedi Yazic1, age, a; 19 

(11) Ali Neyzi, age, a; 32 

istanbul, 

(12) Giingor Uraz, "MUkerrer Sigorta inhiaari Sorunu" , D.P.T. 

Yayini, No. 795- 1.P.D. 276, s; 4 

( 13) Bedi Yazic1, "Genel, e Baskin" , Sigorta DUnyasi Dergiai, 

Say1 371, 1990 a; 37 
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(14) Bedi Yaz1c1, "Tiirkiye S'i'.iorta ve Rea.aU.rana Sirketleri · 

Birlilti" , Sigorta OOnyaa1 Der·giai, Ma.y1a 1990, a; 8 

(15) " id.are iae, kanunun emrettilti organlara r~en da.ima dietaki 

ana eirketlerin ida.reai hak.im t;iirketler var. Son aoz da.ima 

dieardan geliyor... Bu at;1dan umum.i m.Umeaaillikler kanal1yla 

Qalieanlara kiyaala bir Qok onemli konuda. onlardan da. 'die' 

nitelikli " (Yaz1c1, Bedi, age, a; 8) 

(18) Bununla beraber "baz1 ozel aektor eirketlerinin idaresini 

ellerinde bulunduranlarin (yani yonetim kurullar1 ile genel 

mudilrlerin) iee ahnma veya 01kar11malar1 siyaai iktidarin 

iki duda.lt1 araainda.. Baeka bir deyiele bunlar1 "ozel t~ebbUsten 

aaymak olduk.Qa zor" (Yaz1c1, Bedi, age, a;8) 



7.BOLUM 
StGORTACILIKTA BtLGt tSLHM 

Sigorta bir kimsenin belirli bir ucret k.are1l1g1nda gerek 

kendisinin ve gerekse O.cU.n.cu eah1slar1n can1na ve mahna yasal 

tanim.lamalar icindeki tehlikelerden olueacak zarar ve haaarlar1 

k~1lamak yani tanzim etmek {5demek) U.Zere yap1lan anlaemad1r. (1) 

Diger bir ifadeyle Risk~in gercekla;Jmeai durumunda, zararin 

k~1lanmas1 icin yapilan anlaemadir.Bu zararin ka.re1lanmas1 icin 

kurulan fonlar iae aigorta eirketlerinin do@naaina neden ol.mu:;Jtur. 

Sigortac1lik uygulamalar1n1n , aigorta adetinin az ol<:lugu 

ortamlarda kalem , kag1t , heaap makinalar1 ve daktilo ile takibi 

mUmkU.n.dfu·. Ancak 20. yU.zy1l1n sonlarina yaklaet1gim.1z eu donemde, 

n'Ufuaun ve rizikolarin 8Uratle artmaa1, kieilerin ve kuruluelarin · 

aigortan1n onemini ve icerigini kavramasi aonucunda, sigorta ielem 

adetinin d.UeUn.O.lemeyecek boyutlara ulaemaaina neden ol.mu:;Jtur. 

Police hareketlerinin (police ielem adetlerinin) bu denli cok 

olm.aa1,sigorta eirketlerinin teknolojinin imkanlarindan yararlanma 

ihtiyac1n1 ortaya cikarmietir.Bu ihtiyac beraberinde Sigortac1l1k-

ta Bilgi ie lem Kavram1n1 giindeme getirmietir. 

Bilgi ielem~in temel ogeai olan bilgiaayarlardan en verimli 

bicimde yararlanabilmek,m'Ukerrer ielemlerin ortadan kald1r1lmaa1n1 

aaglamak ve aigortac1l1ktaki ie akieinin yeniden diaipline 

edilerek k.ullan1lmaa1yla mfunkiln olmaktadir. Diger bir ifadeyle; 



- 35 -

kalem , kagit ve daktilo ile-yU:r'iitulen aigortacihk ielemlerinin 

cok daha kiaa au.rede daha etkin ve daha verimli bir bicimde 

yUr(itulebilecek bir ortamda yeniden analiz edilip akaayan 

yC>nleri dU.Zeltilerek, daha pratik ve keatirme yontemlerle bilgi 

ielem ortaminda uygulanabilir hale getirilmeaidir. BOyle bir 

ortamda zamandan en yUkaek taaarruf, insan faktorUn.den en verimli 

bicimde fayda a~lanir ve iliekiler en acik bir bicimde ortaya 

konur. 

Sigorta aektC>riinde bilgi ielem "Police Mekanizasyonu" ile 

ba:;;lar, "Risk Yonetimi" , "Para Yonetimi" ve idari uygulamalarla 

tamamlanir. 

7. L S1GORTA ACERTKLKR:lNDE B:lLG:lSAYAR UYGULAMAIARI 

Sigorta acentelerinin bilgiaayardan yararlanabilecekleri 

·alanlar cok genietir ve bir cok konu, bilgisayar sa~lad1~1 

tilm olanaklarla uygulanmak iatenirse, oldukca derin karm~1kl1k 

arzeder. Genellikle bu alanlar l;!U uygulamalar \izerindedir. 

1. Her acentenin esas iei olan istihsal, yeni police yazma 

veya tecdit; 

2. Bunlarin hemen yan1 sira zeyilname yazma ve police iptal 

ielemleri; 

3. Registro basma; 
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4. Police vade tak.ibi; 

5. Ha.ear ta.kip; 

6. Tali acente tak.ip; 

7. Komiayon hesaplari; 

8. Mili;Jteri heaaplarinin tak.ibi; 

9. Yukaridak.i ~lerle ilgili muhaaebe kay1tlar1; 

10. Yaziema. 

7 .2. S:lSTIM KONF:tGORASYONU 

Kullanilacak sistemin konfigQraayonu acentenin ~ini 

hacmine ve de bu ~e ay1rabilecegi butceye bagl1d1r. Ornegin; 

bir elemanla· tfun ~lerini goren bir acente ile yirmi, otuz hatta 

daha fazla k~i caliet1ran acentelerin ihtiyaclar1na cevap verecek 

sistemlerin nitelikleri dogal olarak. farkl1 olacak.t1r. 

7 .2. L T.KK KULLANICILI S:lS'l'EMLKR 

Tek kullan1c1l1 siatemler, Central Processing Unit veya 

CPU diye adland1r1lan merkezi sistem finitesi, TUrkce harfleri 

iceren bir klavye monochorome veya color bir ekran (Monitor), iki 
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disket sUrilcil veya bir diaket aUrilcil ve sabit ailr'il.cilden oluean 

kal1c1 bellek birimleri, yine Tiirkce harfleri baaabilen bir yaz1c1 

ve aigortacinin ieine uygun bir yazihm. paketinden oh~ur. 

7.2.2 (X)K KULLANICILI SiSTHMLKR 

Bir cok eleman ile i.f;lini yUriiten kurulue lar aBz konuau 

oldu@mda bunu iki grupta incelem.ek m.Um.kiin olur. 

1. Mini bilgiaayar siatemleri ile, 

2. Birbirine bal1;l1 PC veya PS lerden ohu?an eebeke ve ajt 

sistemleridir. 

Bir acenteye hitap edebilecek cok kullan1c1l1 bir sistem. 

yerel a~ (Local Area Network) veya PC/PS Network adi verilen bir 

PC/PS ~ebekesidir. 

7 _3_ iSTiHSAL PROORAMIARI 

Bir istiaal program.1 police tanzim eder ve basar. Bu police-
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ler yeni iae, police tanzim.i icin gerekli bilgiler klavye b~ind.a

ki kullan1c1dan (acenteden); tecdit yap1l1yorsa, bilgiler kiamen 

eaki policeden, kism.en de acenteden gelecektir. Tecdit ile birlik

te zeyilname de aoz konusu olabilir. Hatta bir police aynen tecdit 

edilmiyoraa, yani k.UcUk bir de~ieiklik icin bir zeyilnam.e gereke

bilir. 

Yeni bir policenin tanzim.inde bilgisayarin bu i,ete 

kullanilmasinda bir amac police yazilmasinda 8Urati ve do~ul~ 

arttirmak oldugu icin, istihsal programlarinin taaariminda bu iki 

noktanin onemi bilyO.ktilr. 

istihsal programlarinda olmasl. gerekli temel ozellikler 

~oylece belirtilebilir: 

1. Ekranlarin dizayni policenin dizaynina uygun olmal1-

d1r, bu ~ekilde kullan1c1, elindeki police formu ile ekranda 

gordilkleri arasinda daha kolay ilieki kurar. 

2. Sistem, olabildigince police icin gerekli bilgileri 

kendisi bulup getirmelidir (Ornegin; b~langic, bitie, tanzim 

tarihi vb. ) . 

3. Otomatik ta.rife secimi ve fiyatlandirma; bu konuda 

bazi sabit tarifelerin bilgisayar tarafindan ielenebilmesi, baz1-

lar1n1n iae kullan1c1 kontrollu olmasi, mevcut ieleyie icinde 

aaglanabilmelidir. 

4. Sistem gerekli bilgileri kendi kendine otomatikman 

saglayamazsa, hie olmassa kullan1c1n1n girdigi bilgiler uzerinde 



- 39 -

bazi kontroller yapabilmelidir.Orne~in; bai;slangic, biti:;s ve tanzim 

tarihlerinin u:yumlulu@l, iatenen teminat bedellerinin tarife 

dieina cikmamaai, iatenen ek teminatlar ve indirimlerde tarifenin 

ongordU@. t;Jartlarin kontrolil gibL 

5. Her police icin gecerli olabilecek tUm. seceneklerin 

kullanl.ID.a. sunulmaai, yani olahildi~ince hie bir eeyin a.tla.nmamaai. 

Ornegin gecerli olabilecek tUm. ek primler, indirimler ve policeye 

yazilabilecek klozlarin iatenip iatenmedigi kontrol edilebil-

melidir. 

6. Olabildi~ince dl.t;l kaynaklara, orneflin, aayfalarca 

teminat ve prim kodlara ve tarifelere bakmadan gerekli aecimler 

ekrandan yapilabilmelidir. 1atenen teminat ile ilgili tarifenin 

ekranda c1kmaa1 ve kullan1cin1n bunu rahatca okuyarak aecimini 

yapmasi aa~lanmal1d1r. 

7. Kullan1c1ya police Cizerinde yeteri kadar aerbeat metin 

girecek alan aaglanmali ve bu metin de police ile birlikte 

aak.lanmal1d1r. 

8. Mak.ine ile kullan1c1 belli bir noktada ihtilafa 

d~erse, mak.ine, gayet tabii kullan1c1y1 uyardiktan sonra onun 

hUkmfulu kabul etmeli ve ondan aonraki heaaplamalar1 kullan1c1m.n 

bu aecimine gore yapmal1d1r. 

9. Kesilen Police ile ilgili primlerin, komiayonlar1n ve 

vergilerin gerekli hesaplara bore ve alacak olarak aktar1lmaa1 

lazimd1r.1ate~e ba~li olarak., komiayon ve vergiler her police icin 
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ayri ayri degil, ay aonunda toplu olarakta heaaplara gecirile

bilmelidir. Burada heaaplarm acenteye aigorta eirketinden gelen 

ekatre ile k~ilaetirma imkan.i verilmeai gereklidir. 

10. Sistem, istenirae policelere, uygun bir numara 

dizisinden kendi kendine num.ara verebilmeli ve kullan1c1n1n 

girdi4i bir police num.araainm da daha evvel kullanilmie olup 

olmad1gm1 kontrol etmelidir. 

11. Sistem, kullan1c1ya her bilgiyi kolayca d\.izelttirme 

imkani vermelidir. Bu diizeltmelerin iei~mda policenin geri kalan 

kism1n1n hala dogru olmad1~1n1 kontrol edebilmelidir. Co~ kez 

policenin tfunQnQn yeni bir police gibi elden gecirilmesi 

gerekebilir. 

7.4. IDLiCELERtN BASDfi 

Policelerin bilgisayar taraf indan basiminda goz on11ne 

ahnacak bazi huauslar 1;1unlard1r. 

1. Matbu form kullan1ld1~1nda bilgisayar daha az yazi 

yazaca~1 icin police daha silratli yazilir. 

Boe form kullanilirsa doldurulmasi biraz daha uzun 

silrecek fakat form de~ietirmeden tilm policeleri ayni formlara 
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baamak mUmk.Un olacakt1r. 

2. Sistem policeleri tanzim ettikten sonra derhal veya 

policeleri biriktirip daha sonra hepaini birden basabilmelidir. 

3. Eger bir defada basilabilecekten fazla kopya iste

niyorsa, sistem ayni policeyi tekrar baaabilmelidir. 

4. Bir police ilk kez basildigi. zaman resmi bir dokUman 

yaratilm~ oldu~dan bu derhal registroya dahil edilmelidir.( 2 ) 

7 .5.SiGORrADA B1LG1SAYARA G1R1LEN BiLGi TORLKRi VK 

KAYNAKLARI 

Degieik kaynaklardan sigorta eirketine akan bilgiler 

genelde bilgisayara girilirken dort grup altinda toplanirlar. 

1. Teklifnameler 

2. Policeler 

3. Tecditler 

4. Zeyilnameler 

Bu bilgiler, sigorta eirketine aeagidaki kaynaklardan akar. 

1. Dogrudan Sigortalidan, 

2. A-Acentesinden, 

3. B-Acenteainden, 
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4. ProdUktor'den, 

5. Direkt Sigorta Sirketinden. 

7.6.SiGORTADA BiffiiSAYARDAN CIKAN Biffit TORLKRi VK 

KAYNAKLARI 

De~i:;'lik kaynaklara, aigorta eirketinden bilgiler 

genelde bilgiaayardan dort grup altinda ~ikar. 

1. Kayit Defterleri 

2. Poli~eler, Tecditler ve Mak.buzlar 

3. Reaaurana Bordrolar1 

4. icmal ve mah.suplar. 

Bu bilgiler, aigorta eirketinden aeagidaki kaynak.lara akar. 

1. Milli Reaailrana, 

2. Mecburi Reasiirana, 

3. thtiyari Reasiirana, 

4. Kora'Urana. 
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(1) Nusret GUven , "Sorularla Pratik Sigortacill.k" , S;5 

(2) Dr. Birol Aygijn, "Sigorta Acentelerinde Bilgisayar 

Uygulam.alari", Sigorta DGnyasl. Dergiai, Arah.k 1988 , a; 18 



8.00WM 
HAYAT S100RTALARI 

8.L HAYAT S100RTAIARI ve ONKM:t 

Beeeri b.ayat sigortalari, olUm., maluliyet, h.aatall.k vb. 

yaeanti ile ilgili risklere ~i, k~inin k.endisini ve/veya 

ona baiimli k~ilerin korunmasina yonelik dUzenlenir. Bu tiir 

ic;ine, normal yaeam, maluliyet, grup yaeam, end:Uatriyel 

yaeam, birden fazla k~iyi iceren koeullu yaeam aigortalari, 

aile geliri, ev satin alma, e~itim maaraflari.nm ~ilanma.ai . 
grup emekli ayli~i uygulamasi gibi amaclara yonelik sigortalar 

girer. Bu bolU:mde bunlardan sadece yaeam sigortasi, maluliyet 

ve aa.R;lik sigortalarinin U.Zerinde durulacaktir. 

Hayat sigortasi, sigortahya veya onun lehdarina 

(beneficiary), bir sigortal1n1n veya 

sigortal1lar1n yaeami ile ilgili tanimli olaylarin gel~meai 

durum.unda, bir belirli miktar ve zaman s\i.recinde <>deme 

yapma kuverturO. eeklinde dU.Zenlenir. Hayat sigortasinin en 

onemli konuau, bir k~inin veya gruptaki k~ilerin zamansiz 

olU:miiniin neden olac~1 kay1plar1n ka,re1lanma.a1d1r. 

Hayat sigortas1n1 di~erlerinden ayiran tem.el farkll.liklar 

vardir. Sigortah olayin orne~in; olUm.iin mutlaka gercekleeecek 

olmaai aoz konusudur. Burada onemli olan, olUm.iln ne zaman 

olac~1 aoruaunun yan1t1d1r. Di~er aigortalardan ay1r1c1 bw;ska 

bir karakteriatik, daha fazla kaynak toplanmaa1n1 etkilemesidir. 

Hayat aigortaa1, ozellikle uzun ani olUm. 
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tarafindan kiaalt1lmas1 olaa1l1gina kare1 bir koruyucu cit --olueturan "tek ve keain" yontemdir. Bir taaarruf policesi, 

bae langicta kUc;Uk miktar taahhudii yaparken, hayat aigortaa1 

policeai, bai;llang1cta butiln sigorta bedelini (full face value) 

garantiler ve police aahibinin erken olilm.Un.de, yani diger 

kanallardan taaarruf aa.Alanmaai icin yeterli zamani.n 

durumlarda, ·etkinligi ortaya c1kar. Ayri.ca hayat aigortaa1 

birkac police tU.rU di,einda, bir g(ivenli ve birikimli 

yat1rim icerir ve policenin ileri yi.llarinda bUyUk paylara 

ula:;san gorO.nilm verir. Hemen hemen biitUn. hayat policeai 

tu.r lerinde terk degeri denilen (surrender value) bir birikime 

yer verilir. Bu police aahibinin aigortayi k.eamek 

iatemeai durumunda geri cekilebilecek birikimli degeri goaterir. 

Hayat sigortaa1, aadece erken olilme k.are1 aigortal1y1 ve 

iatenmeyen etkilere k.are 1 bir fond.a . toplanan taaarruflar1 

korumaz; insanlar1 pek cogu icin "taaarruf teeviki ve g(icilnu" 

olue turabilir. 

Hayat aigortaaina bir anlamda zorunlu taaarruf 

denilebilir ve klicilk tasarruflar1n uzun donemde buyilk tutarlara 

ulaemaaim. aaglayabilir. Yeterli ve uygun hayat sigortas1na 

aahip bir sigortali kendini daha rahat hisseder ve sonucta 

daha iyi calie ir. 

Hayat sigortasi, halkin dolayli olarak Uzt\ntulerinin 

eli.minasyonuna ve veri.mliliginin artmasina yardim eder. 

Bunun dogrudan ekonomik ielevi ise, "belirsizligi belirlilige" 

don~tiirmesidir. BOylece, olaa1 en d~ilk maliyetle sigortall 

zamanai.z oliline kare1 rizikosunun sonuclar1n1 sigortac1ya 
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aktarir. Hayat sigortas1nda· "- ger<;:ek kazano, belirsiz 

ka:y1plar1n 

kilmas1d1r 

bir lee iminin 

yerine belirli durum.larin konmasin1 olanakli 

ve bu bir grupta bulunan ayri risklerin bir 

s~lanmas1 ile ger<;:ekleeir. Bir grupta bulunan 

ayri risklerin say1sin1n artie1, kayip miktarinda dab.a az 

belirsizligi getirir. Kaybin daha az belirsizligi ise, 

eirketin sigortalidan y1ll1k toplad1g1 primlerde bir azalma 

yapabilir. K~inin dU.Zenli bir tasarruf plan1 uyarinca 

belirsizligin yerine belirlilik getirmeye <;:aliemas1 s1rasinda 

yeterli tasarruf miktarina ul~masi i<;:in zamana gereksinmesi 

vardir ve olfun riski tasarruflar1n yeterince artmasindan 

once ger<;:ekleeebilir. Uygun hayat sigortasi poli<;:esi ile 

bu olumsuz duruma karf;l1lik verilebilir. Sirketler, bU.tUn. 

gruplar i<;:in korunmanin ortalama maliyetini tam olarak 

hesapladigindan (1), bir prim odemesinden sonra belirli bir 

miktari garantiler ve boylece en dii:;JUk maliyetle halka bir 

belirlilik ogesini sunmaya c;alie1r. Ek olarak eu da 

aoylenebilir, saptanan bir yilda, bir tek yal;Jam i<;:in 

X Lira'hk bir hayat sigortasi yapmak, bir anlamda kumar 

yapisindadir, c;Unkil kif?i olecek veya y~ayacakt1r. Eger 

sigortalilarin say1s1 bU:yUk sayilara ul~irsa, olfun oran1da 

y1ldan yila deg~mekle beraber yakl~ik olarak sadece 

% 1 olacaktir. { 2) Sonuo olarak, e irketlerin olfun hasar lar1n1n 

yakl~ik miktarin1 belirleyebilecegi ve hayat sigortasin1n 

spekUlatif olmayan bir eekilde belirsizligi belirlilige 

donil:;Jtftren kesin yontemler onerdigi soylenebilir. 
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Keain bir delili olm.aaa da, hayat aigortaa1nlll ..._.._.,... 

varhi;!;1n1n, taaarruf miktar1n1 art1r1c1 etki yapt1i;!;1 aoylenebilir. 

Hayat aigortaai taaarruflarinlll artl.l;l1 ile di~er taaarruflar 

azalmamak.la co©mlukla till.retim harcamalarlllm azalm.aai aoz konuau 

olmaktadir. Hayat aigortaa1 aatm ahp almamay1 etkileyen 

faktorler eunlard1r: Zamana1z olfun.e karei korumna; aigortall.ya 

uzun donemli taaarruf aa.R;lama; makro ekonomiye etkileri 

(yeni ie alanlar1 aoarak ieaizli~i azalt1c1, taaarruf lar1 

art1r1c1 dolayisiyle enflaayonu yavaelat1c1 kamu kesiminin 

borolanmasllla ve endiiatriyel ie lere f inane sa.R;layabilme 

etkisi vb.) (3) 

Hayat sigortaai ile baglantili diger ieler eu 

baeliklar altinda topla11abilir: (4) 

a) Konut satin alinmasini kolaylaetiric1 ielemler konut 

alimi ile ilgili borcun direkt kiei tarafindan tae1nmas1 

sonunda olllf;lan ve istenmeyen odenmemie ipoteklerin hacmi 

buyiik boyutlara ulaeabilir. Hayat sigortasi baz1 durumlarda bir 

konutun satin al1nmasini kolaylaetirici avantajlara getirebilir. 

Bu olayda konut alan veya iru,a eden kiei, ipotekle bore 

alir ve belirli tarihte odemeyi garanti eder. Bazi odemeler 

ioin yeterli fonun toplanmaaindan once olllf;labilecek bir olUm. 

durumuna kare i, uygun bir hayat sigortasi polioesi satin 

alarak kie i kendini giivenceye ahr. ( 5) Benzer durumlar, 

oiftciler, kiioUk esnaf gibi gruplara yonelikte uygulanabilir 

ve benzer giivence bu gruplara da saglanabilir. 

b) Kiei isterse, bir olayin olmas1 durumunda kendi 
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miilkilne bulunacak eekilde sigorta 
-.,. _ _,.. iateyebilir. 

Bu bir anlam.da yonetici (vasi, kayyum-e:xecutor, administrator, 

assigns) ata:ma 1;Jeklindedir. Bu tilrful. uygula:maa1nda kullan1lan 

yontemler, aigortac1m.n miilkii aigortalun.n k.oeullarllla gore 

yonetmeai ve menfaattarlara gerekli odemeyi yapnaaini gerektirir. 

c) Bir hayat vasiyetnameai tayini: Kiei vasiyetnam.e 

haz1rlarken aadece maddi malvarl1g1 ile ilgili tasarru.fta 

bulunabilir. Potanaiyel deger konuaunda ne o, ne de avukat1 

bir gor'Ot;Je genellikle aahip olmayabilir. Hayat policeleri 

dab.a cok, en son arzu ve vasiyetin yerine ahr ve sigorta 

policeai ile maddi malvarl1g1 olarak b1rak.1labilecek degerlerden 

dab.a fazlaai bagiml1 kie ilere b1rak.1labilir. ( 6) 

" Beeeri hayat k1:ymetini de irad temini iktidari 

ile olculebilecegi zannolunabilir. Bu ~ekilde ha:yatllla paha 

bicilmeai bah.is clan eahain, hayat1m.n aonuna kadar temin 

edecegi geliri bilmek icab eder. Bu huauaun haaar tazminat1na 

eaas teekil edecek derecede kat-iyetle kestirilemeyecegi 

~ikard1r. insan tam kendiaini, aervete gark edecek bir ihtara 

veya keefin arifeainde olebilir." (7) 

d) Sigortal1n1n malvarl1g1 ile ilgili odem.e giderleri: 

Yonetim problemlerinden dolay1 malvarl1klar1n1n pek cogu 

haaar gorur. Bu tiir raslant1ya ~i korunm.ak icin hayat 

aigortasi biiyiik avantaj saglar. ipotekle bore alanin olUm.ii 

anmda, ipotegin kald1r1lmaa1 hayat aigortas1 saglayabilir. 

Benzer prensiple, diger yUkilinliiliiklerin veya odemelerin 

varislere b1rak.11mas1n1n zorluklar1na kar~in hayat aigortasi 



- 49 -

i,elemleri, malvarligi ile ilgtli odemelere (olfun veya kaza 

ani.nda odenmeyen butilil. f aturalari - yo net im. maaraf lar1, miraa, 

gelir ve diger vergiler, en son haatahk odemeleri, cenaze 

maarafalari vb.) kare1 bir koruyucu hizmette verir. Sigortah 

ve menfaattari icin policede tanl.ID.lanan kritik donemler icinde 

menkul degerler veya diger ie menfaatlerinin istenmeyen 

aat~lari onlenebilir, yani aile gelirinin azalm.aamin on'Une 

gecilebilir. 

e) Sigortaliya kredi verenlerin, ilstlendikleri risk.in 

sigorta policesi ile korunmasi bir hayat sigortas1 ile olanakli 

kilinabilir. 

f) Rant (annuity) 1;1eklinde gelir temini; rant 

sozle1;1meleri ile bir sigorta ~irketi, policede belirtilen 

kieilere yaeamlari boyunca belirli geliri vermeyi taahhilt eder, 

gelir saglama, olfun ile sona erecek belirli odemeler veya 

geri odemeler (refund annuities) veya rant alanin olfunilnden 

belirli donem sonra baelayan odemeler ~eklinde olabilir. 

Sirketler bu geri odem.eyi planlayabilir, cilnkil 60 yaeinda 

olfun orani cok yUksektir , rant alanin olm.esi ile rant 

odemesi kesilecektir. Bu olayda, hayat sigortasi, ~irkete 

yatirilan paranin kalanini diger rant alanlara verilmesinde 

de araci olur. 

Hayat sigortasinin geliemesi, toplumda sorumluluk 

bilincinin artmasini getirir. Hayat sigortaainin yayginlaemasi 

ile kil;l inin ailesine kare 1 sorumlulugunun, kendi yaead1g1 

yillarla bitmemesi bilinci yerle1;1ir. Kil;linin sorumluluk 
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bilincinin arttir1lmaa1 ve·· ,- korunmaya muhtac ailelerin 

deateklenmeai icin gerekli masrafin ~ilanmaaina yardl.m eden 

bir arac olarak ha:yat aigortaa1 policeai sivil toplumlarda 

kabul edilmie tir. 

Hayat sigortasinin bireye saglad1g1 bu dogrudan 

yararlarin yan1s1ra uc tane dolayl1 fakat onemli etkisi vard1r; 

Yaratilan kaynaklarin yatirunlara kayd1r11mas1 ulkenin 

endustriyel yaeaminin kurulmasinda gO.clu etkiye sahiptir. 

Hayat aigortaai ba!;lvurusuna kabulOn s1n1rland1r11mas1 ve ae1r1 

aliekanliklarla ilgili degieik sorular1n yan1tlanma1 

gereksinmesi ile baevurularin dikkatle ele alinmasi, kieinin 

yaeam silresini olumlu etkiler ... Fiziksel hastal1klar1n erken 

t~hia edilmesi ve pek cok yaeam degerinin korunmasi, sonucta, 

toplumun yararina ie ler; k~ ilerin zamansiz ie yapamaz duruma 

gelmesini dolayisiyla, ie ve sosyal hizmet kay1plar1n1n 

onlenmesine yardun eder. 

8 .2. HAYAT Si GORTASI R>LiCE TORLKRi 

Hayat sigortas1 policeleri degieik baeliklar 

a1n1fland1r1labilse de en yaygin s1n1fland1rma 

Belirli s'Ureli hayat sigortas1; butiln hayat sigortasi; 

altlnda 

~ekli : 

karma 

hayat sigortasi; rantlar. Bu sin1fland1rmanin yani sira, 

prim veya rant odeme ~ekillerine veya kara katiliml1 olup 
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olmamas1na (8) gore de degi_eik gruplamalar yap1labilmektedir. 

Belirli sU.reli hayat policesi (term) ile sigorta 

eirketi, belirli bir prim kar.;sill.gmda, sigortal1n1n yaea:mmda 

belirtilen kesin bir sU.re icinde olmesi d.urumunda policede 

yaz1lan bedeli sigortal1n1n menfaattar1na ve/veya 

menfaattarlar1na odemeyi taahhiit eder. Siire icinde sigortah 

yaearsa sozleemenin niteliginden dolay1, sigorta eirketi 

tara.fmdan bir odeme yap1lmaz. Bunlar genellikle gecici sigorta 

gerektiren durumlarda veya en d~iik maliyetle a1n1rl1 bir 

siire icin hayat sigortas1 kuvertiirii verir. OlUm.e kar.;s 1 bir 

g(ivence olarak, kis1tl1 mali koeullara sahip bir kiei, 

kendisine bagim.11 kieiler icin veya gecici ie ve mali 

gereksinmeler sonucunda bu tiirii talep eder. Bu tiir, diger 

yaeam sigortas1 tiir lerinden daha ~iik y1lhk maliyete sahiptir. 

Biitiln hayat aigortas1 ile sigorta eirketi, kar paysiz 

bir police siirUm.ilnde, herhangi bir zaman a1n1rlamas1 olmaks1z1n, 

sigortal1n1n olUm.ilnde policenin iizerindeki degeri sigortalmin 

menfaattar1na oder. Primler butiln yaeam boyu odenebilecegi 

gibi, belli bir yaeta kesilecek eekilde de odenebilir. Bu tiir 

policeler, goreceli olarak d~iik prim.lerle norm.al sagl1kl1 

kieilerin menfaattarlar1na tatmin edici yarar saglar. 

Karma sigorta policeleri (endowment - muhtelit) 

sigortal1n1n belirli bir vadeden once olmeai veya vade sonunda 

yaeamas1 durumlarina gore kuvertiir verir. Oldukoa gene yai;ita 

emekli olm.ay1 arzulayan kieilerce tercih edilebilir. Kisa 

donemli karma policeler, bir para birikim.ini aaglar, 
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prim oranlar1 ilk iki tiirden daha y{ikaektir. Genellikle 

bunlar, sigortal1n1n yaeam.as1na veya olm.eaine ~h olmadan 

belirli bir tarihte belirli bir ana paray1 elde etmek 

icin kullan1l1r. Ayr1ca, bir aile reiainin zamana1z olUm.Unde 

b~iml1lar1na, 

belirli bir 

uatte 

au.re aonunda Yaeam.as1 halinde iae kendiaine 

miktar1 elde etme f1raat1 verir. 

k1aaca ac1klanan tU.rlerin de~~ik eekilde 

dilzenle:nm.i,e ornekleri vard1r: Ev satin alma; aile gelir·i; 

cocuklar icin sigorta; grup hayat sigortalar1 (9) vb. 

Rant aozleemeleri ile sigorta eirketi, rant alan 

ki:;Jiye, belirli bir miktar1 belirli bir zam.an1n eeit 

arall.klar1yla odemeyi garanti eder. Bunun kare1l1~1nda rant 

alan aigorta eirketine genellikle toplu bir para oder ve 

aozleeme, rant alan olene veya rant donemi bi tene dek a'Urer. 

Rant sozleemesi, yine ayni. eekilde kiaa au.reli yaeayan 

kie inin olilinfulde ardi.nda kalan ve 

ve daha cok yaeayan ki,eiye bir 

a1n1rl1 geliri olan 

gelir ~1 yarat1r. 

8.3. FKRDi KAZA VK SAGLIK SiGORTASI 

Maluliyet yani ferdi kaza {bedenael kaza) sigortas1, 

kaza nedeniyle aigortal1n1n gelirindeki kayi.plara karei. 

kuvertU.r verir. Hayat aigortaa1, genel anlami.yla ki,einin 

olilinfulden aonra batiml1lar1n1 korumaya yoneliktir. Fakat para 

kazanma yeteraizligi sonucunda oluean mali gUQlUk., olilinden 
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sonra olueacak olaylardan bazen... dab.a kotud.Ur. Tibbi maaraflar 

genellikle yUksektir ve maluliyet aile butcesine ek bir yUk 

getirir. MalullUk toplam veya kiami (gecici veya sU.rekli) 

olabilir. Hayat sigortasi k.uvertUriin'Un k~inin gercek 

olilin.Un.den itibaren ~lemeaine kari;sin; maluliyet kuvertilrU geroek 

olilin. oluemadan once maluliyet doneminde ~lerlik kazanir. 

E~er hayat sigor·taai varaa, kaza aonuc..'U olen k~inin ailesi 

sigortadan yarar lanabilir. Ancak malul olarak yaeamaya devam 

ederae ailenin giderleri artac~i ioin belki de gerekli primleri 

yatiramaz durum.a gelecektir, fakat bunu maluliyet kuverturu 

onleyecektir. Bu t'Urde aigortali toplam maluliyet doneminde 

belirli bir yaea ulaeincaya dek veya maluliyet sU.resince bir 

gelir elde eder. 

Saglik sigortas1n1 f erdi kaza sigortaa1ndan ay1ran 

bael1ca oge, rizikonun tanim1n1n bae1nda bulwian "i:;l bu kaza" 

terimlerinde aranmal1d1r. Di~er bir deyi:;lle, sa~lik sigortasinin 

rizikoaunun taniminda, normal k~ullar alt1nda aigortal1n1n 

haata olmas1 ve tedaviye muhta<; durum.a gelmeai durumu soz 

konusudur. Saglik yani 

"organizman1n, bir kaza sonucu 

haatalik sigortalar1 konusu, 

olmayan, gayri iradi bozukluklar 

neticesi hekimce tel;lhis edilen kotu ieleyi:;llerdir." (10) 

Sagl1k sigortalar1 2 bael1k alt1nda toplanabilir: 

Genel aagl1k sigortas1 ve ozel sagl1k sigortas1. Genel saglik 

aigortas1 grubuna devlet arac1l1g1 ile yap1lan sigortalar 

(aosyal sigortalar vb.) girer. Bu tilr sigortalar genel c1karin 

korunmaa1n1 amaclar; zorunludur; Prim oran1 aigortal1n1n 



- 54 -

gelirine ve mesle~ine gore --be.lirlenir. (11) 

Ozel s~lik sigortalari yilkaek enflasyon ve buna 

bagb. olarak sosyal giivenceye kan;J J. oluea.n talep ve ozellikle 

haataligin getirdigi ekonomik problemlere kan;Ji giivence 

gereksinm.esiyle do~tur. Ferdi kaza sigortalari ise, ozellikle 

buharli, elektrikli m.akinalarin insan yaeam.i.na girer:ek 

kaza sayisi ve olas1l1~1n1n arti.i;si sonucu talep edilmeye 

bae lanmie t 1r -

Hastalik sigortalar1n1n teminatlar1 deg~ik eekillerde 

dilzenlenebilmektedir: "tedavi 

kayb1 sigortaai" ; "hastane 

masraflar1 sigortas1" ; "kazanc 

gG.ndelik tazminat sigortasi" ; 

"gG.ndelik tazminat sigortasi". TU.rkiye~de sagb.k sigortas1 

1982 y1h.na kadar kaza brane ma bagl1 olarak \iretilm~ , 

bu tarihten sonra bayat aigortalarinm bir klozu olarak 

ele al1nmi.i;st1r. Henilz ayr1 bir brane niteligi ta.!;limamaktadir. 

Ferdi ve grup bazinda kullanilan f erdi kaza aigortas1 

genellikle hayat sigorta $irketleri taraf1ndan dilzenlenir; 

ancak kaza, havac1l1k vb. dallarda kullan1lmaktad1r. Sadece 

di.i;stan, gor\lnmeyen, kontrol edilemez ani kaza sonucu oh~an 

rizikolara kar$ J. ( 12) dilzenledigi gibi, havac1l1k ve aeyahat 

ile ilgili kazalar kar$1 kuvertiir verecek biQimde de 

dilzenlenebilir. 
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DtPNOTLAR 

( 1) Hayat aigortaainda fiyatin olueturulmaai onemli bir 

konudur, c;:Unk.U., hayat 

ya.eta degildir. Geno 

sigortaai yaptiran k~ilerin hepsi ayn1 

sigortalilar yru;slilara gore ortalama 

olarak daha fazla yru;sayacaklardir. Bu konuda oluean 

ya.rgilardan biri, poli<;e dU.Zenlenirken ya.ea gore prim. oran1 

saptamaktad1r; ikincisi, her bir polioe tipinin fiyat hesabinda 

sadece sigortalinin gir~teki yru;si referans olarak ab.namayacag1, 

taahhut edilen kuvertUrftn niteligine gore de hesaplama ya.pm.a 

gerekliligidir. Buna ek olarak hayat aigortalar1, genellikle, 

yru;sam boyuna veya zaman1n onemli bir bolfunUne yayilir. 

Sirketler prim.lerini, her bir ya.eta, ortalama yru;sama gore 

olenlerin olaa1l1g1n1 iQeren bazi olfun tablolari bazinda 

hesaplar. Yae ilerledikce olfun riaki artar. Bu ¥Uzden, normalde 

artan ya.ea gore prim. al1nmalid1r, ancak pratikte, bir prim 

odeme donemi ile ilgili y1ll1k primlerin ayn1 olmaai polioe 

sahiplerine daha uygun gelmektedir. Yae ilerlemesi ile ilgili 

e irkete yans1yan olumsuzlugun ortadan kald1r1lmaa1 icin bulunan 

yontem, ilk yillarda aigortalidan daha fazla prim ahnmas1 

eeklindedir. Policelerin buyUk aay1lara ulru;sd1g1 

bae lang1cta yapilan bu fazla yUkleme ve kazanilmamie 

dl)eilnuliirse 

(unearned) 

prim.ler, police sahipleri 

prim.ler, kullan1lan olfun 

kare1lru;sabilecegi haaarlar1 

eekildedir. 

taraf indan gelecekte odenecek 

tablosunun yap1s1, eirketin 

tam olarak kar~ilayabilecek 
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(2) S.S. Huebner, " Life Insurance D. Appleten - Century 

Comp. , Newyork - London, 1935 s; 6 

(3) C.I.I. , " Economics" C.I.I. Tuition Sevice, Londra , 

1981, a; 8/7 

(4) S.S. Huebner, age, a; 33/41 

(5) Bir milyar 

verenin bir milyar 

liralik. bir hayat policesi, bir ipotek 

liralik bir ipote~ini korur. Zamanindan 

once olUm. olur ve bunun sadece yarisi odenm:if;I ise police 

ielemleri geregi kalan miktar derhal odenir ve bOylece aile 

eve tam.amen sahip olur. 

(6) Kiei kazam.lan mamelek ve potansiyel mamaleke sahiptir. 

Potanaiyel mamalek, 

aigortalanabilme yani 

Bu ekonomik giicler, 

kieinin ekonomik olanaklar1n1n 

ekonomik giiclerinin parasal de~eridir . 

onun kendiai, yani karakteri ve saglik 

durumu, terbiye ve deneyimi, kieiligi ve gayret derecesi, yarg1 

ve inisiyatif giicu ve zaman1nda do~u ve uygun karar alabilme 

yeteneltidir. Bu bil~ik deger, materyal degerlerden yani 

kazan1lan mal varlig1ndan; toprak, bina vb. farkh alg1lanmal1 

ve bunun paraaal degeri sigortalanmal1d1r. Bir kieinin sahip 

oldu@l mamalekin % 90·1 potansiyel ve % 10 materyal mamelektir 

ve boylece bir kiei hayat sigorta policeai ile, bagiml1lar1na 

% 100 mamelekinin birakabilmektedir. Eger kieinin sigorta policesi 

yoksa, sadece % 1o·dan olrn;ian elindeki materyal mamelekini 

birakabilmektedir. (Huebner, S.S. age,s; 35) 

(7) A.H. Mowbray " Riziko ve Sigorta Mukavelenameleri" 

Cev: Bedi Yaz1c1 Ulkii Matbaas1, a; 1942,160 
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(8) Kara katilmaaiz policeler, aadece, prim ve a igorta . 

bedelini garanti eder ve aozl~menin ileri aeamaainda baek.a 

bir menfaat saglamaz. Kara kat1h.m.li t"Urde ise sozl~me 

i.eiginda eirketin sorumlulu©l daha fazladir. Sigortali 

eirketin kazanc fazlalarindan bir pay alir. Bu fazla, 

policelerin rezerv degerleri c1kar1ld1ktan aonra yillik olfun 

haaarlari ile ilgili masraflari ve haaarlari odedikten sonra 

eirketin elinde k.alan fazladir. Bu fazlanin hesabi ve ~1tm1 

icin eirketler degieik yontemler gelietirm.ielerdir. (Huebner 

S.S. age, s; 337) 

(9) Grup hayat sigortasi genellikle, ie yerinde cali.ean 

kieilere yonelik dtizenlenir; ancak bir mali kurumun bore 

verdigi kieilere; ieci sendikalar1na; askeri fulitelere vb. 

yonelik uygulamalari da vard1r. Primlere yap1lan katk1 

bakm1ndan bu tilr policeler 2 gruba ayr1hr: Cali.ean1n 

kat11mad1g1 policelerde prim.in tl\mu ieveren tarafllldan odenir; 

calll;lanl.n kat1ld1g1 policelerde prim odemesi ieveren ve 

calll;lan tarafindan payla,e1llr. Grup hayat sigortas1n1n ayn1 

ie yerinde cah.eanlar1n tibnfulu icermesi zortmlu degildir. 

Grup hayat sigortas1 sozl~meleri, grup kaza ve saghk , 

grup hastane veya grup rant sozleemeleri eeklinde duzenlenebilir. 

(10) Cengiz Akath, 11 acik oturum : Saghk Sigortalar1 17 Ocak 

1990 11 istanbul , sigorta tatbikatcilar dernegi, istanbul, s; 5 

(11) Kamuran Pekiner, 11 Sigorta 1eletmeciligi11 

, i.O'. Yay1nlar1 

No. 194 istanbul 1974 s; 22 

(12) Kaza ile oliim, hastal1ktan olf:un ile 
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aileye kaybi aynidir. Gelecek:te hastaliktan olUm. rizikoau, 

kazar·a ol'ilm rizikoaundan cok fazladir. Bu kloz cok az 

rizikoya karl;lilik geldigi icin maliyeti azdir ve bu k.U.cUk 

maliyet temel bir farklilik gibi gorUn.iir ve bir aatJJ;J 

etkileyiciai olarak bir hayat aigorta aozleemeaine konur. 

(Huebner, S.S. age, a; 435-436) 



9.BOLOM 
HAYAT OT<JfASYONU 

Hayat otomasyonu, tek kullam.c1l1 bilgisayar lard.a takip 

edilebilecegi gibi genelde Mainframe denilen eek kullan1c1l1 

aitemlede takipedilir ve i~lem adimlar1 14 aecenek icerisinde 

toparlanabilir. 

1-Gi.inlUk Cal~malar. 

2-Ay Sonu Cal~malar1. 

3-Sene Sonu Caliemalar1. 

4-iptal Caliemalar1. 

5-Rapor Alma Caliemalar1. 

6-Tahailat Caliemalar1. 

7-Vade Bae1 Caliemalari. 

8-Yeniden YiiriirlUk Caliemalar1. 

9-Parametre Bilgileri Caliemalar1. 

10-Tablo Bilgileri Caliemalar1. 

11-Muhtelif GOri.intuleme Caliemalar1. 

12-Muvakk.at i~lem Caliemalar1. 

13-Adres Etiket Baa1m i~lemleri. 

14-Zeyilname - Siire Caliemalar1. 

Yukar1da belirtilen ~lem adimlar1 hayat otomaayonunda 

kullan1lacak tilin ~lemleri icermektedir. 

A-) iatihaal 



- 60 -

B-) Zeyilname 
__ ,,_ 

C-) Yeniden YUrU.rlUk 

D-) iptal 

E-) Resmi Defter BaaJ.mi (Regiatro) 

F-) Komiayon Heaaplari 

G-) Police Takibi 

H-) Acente Takibi 

I-) Tahailat 

J-) Muhaaebeleetirme 

K-) Adrea-Etiket BaaJ.mi 

1-) TUm Yaz~malar 

olarak airalanan ~lemler, yukaridaki 14 aecenek icerisinde ti.Un. 

ozellikleriyle aciklanacakt1r. 

9 .1. GONLOK CALISMALAR 

Hayat aerviainin gUn.lUk olarak takip edece~i call.l;lmalar 

bu aecenek iceriainde yeralir. Bu di~er bir ifadeyle iatihsal 

U;! lemleri olarak da isimlendirilebilir. Hayat br~ inda police 

baa11madan once yap11maa1 gereken ~lemler buyUk onem 

t~J.maktadir. Bunlar; eirketin ~ubelerinden veya acentelerinden 
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gonderilen TEKL1 FNAME ~ leri de~er lendirm.e, :,U.phe li durumlarda 

saghk raporu talebi ve police baailip baa1lmayacag1 konuaunda 

onay alinmasid1r. 

istihsali onaylanan teklifname bilgileri al;la~idaki sirada 

ve ozelliklerde bilgisayara gir~i yapilir. Burada ozellikle 

belirtilmesi gerken husua, her bilgisayar kullanicisi kendi gir~ 

yapt~1 teklifnameler iizerinde ~lem yapmas1 ve police 

basabilmesidir. 

Teklif gir~ bilgileri ve iceri~i: Acente No: S irkete 

teklif gonderen acentelerin ozelliklerini ve tan1tim1n1 iceren 

NUm.erik 6 bane uzunlu©nida bilgi aea~idaki bicimde kodlanmietir. 

x x x xxx 

C Acente sira no: 1 ila 999 arasinda Acenteler 
servisinin tahsis edece~i bir numarad1r. 

Acente/Banka kodu: 0 - 5ahis acenteleri 
1 - Etibank 
2 - 1~ Bankasi 
3 - Diebank 
4 - TUrkbank 
5 - Birl~ik Yatirim Bankasi 
6 - TUrkiye Ekonomi Bankasi 

...._ ____ Acente cins kodu: 0 - A Acentesi 
1 - B Acentesi 
2 - Karieik Bra.DJ;l Acentesi 
3 - ProdUktor Acente 

~-- Acentenin ba~li oldu©,t ~ube kodu: 1 - Merkez 
2 - izmir Subesi 
3 - Ankara Subesi 
4 - Adana Subesi 
5 - Bursa Subesi 
8 - Kibris Subesi 
9 - Serbest Bolge 
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Bu adim.da aonuc olarak police numaraa1 ve teklifname numaras1 

otomatik olarak aiatem tarafindan verilir. Police bas1l1rk.en 

sigortal1n1n odemelerini takip amac1yla tahsilat kay1tlar1 

ilretilir, rea.aurana pay1 ayr1larak reasiirana kay1tlar1 turetilir. 

Acente komisyonu hesaplan1r ve muhasebele:;1tirilir. Bunlara 

ilave olarak acentelere yap1lacak komisyon odemelerine ili~kin 

olarak komisyon bordrosu, komisyon liateleri ve acente 

komisyon mahsubu 

tammnlanm.~ o lur. 

basilarak muhasebe le:;i t irme ielemleri 

Bu ~amada gGnlUk olarak vadeainde odenmeyen aigortal1 

takaitlerini takip icin ihtarname ha.z1rl1k ve baaim.1 

gercekle~tirilebilir. Bu noktadan hareketle makul s"Ure 

iceriainde olan gecikmeler icin hat1rlatma mektubuda tarih 

ba.z1nda ~lem yapt1r1larak bast1rmak mumkundilr. 

9 .2. AY SONU CAW5MALARI 

1- KOmulatif olarak verilen tarihten itibaren trun 

acentelerin yapt1klar1 ieleri gosteren kUmUlatif acente icmali 

listesi alin1r. 

2- Parametrik olarak verilen aya iliekin b~lang1ctan 

bu g\ine kadar b~langic tarihleri parametre ay1na e:;Jit olan 

meri tOm policelerin reasilrans kay1tlar1 listelenir. 
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3- Cari ay icinde-- --tfun acentelerin yapmJJ;J oldu@l 

policelerin acente baz:i.nda dokilim1 yani ayh.k acente icmali 

liatelenir. 

4- Cari ay icerisinde liretilen policelerin registro 

defterine haz1rl1.k olarak prova listesi yani kontrol liatesi 

al1n1r. 

5- Kontrol edilen registro prova liatesi sonucu olumlu 

ise kesinlSl;ltirme i.:;Jlemi yap1larak gercek regiatro liateai 

elde edilerek tastikli reami deftere bas1l1r. 

6- Cari ay icinde iptal olan policelerin (1ntac, 1ptal 

1~tira, vefat, tenzil) prova liateai yani kontrol listeai al1n1r. 

7- Kontrol edilen iptal liatesi sonucu olumlu ise 

kesinl~tirme i.:;Jlemi yap1larak gercek iptal listesi elde edilir. 

Bu liste sene sontUida portfoy hareketleri incelemesinde 

kullan1l1r. 

8- Cari ay icinde dt1zenlenmi.:;J policelerin ve o ayda 

meri tU:m. policelerin makbuzlar1n1 liretir ve prova liateaini 

baaar. (Makbuz :tatihaal Defteri Prova) 

9- Onaylanan makbuz iatihaal defteri prova , 

kesinl~tirme i.:;Jlemiyle gercek makbuz istihsal 

edilir ve tastikli reami deftere bas1l1r. 

iatihaal Defteri) 

def teri elde 

(Resmi Makbuz 

10- :tptal edilen policeler odenmeyen tahsilat kay1tlar1na 

ait makbuzlar1 iptal edilir ve prova liateai baa1l1r. (Makbuz 

iptal Defteri Prova) 
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11- On.aylanan iptal defteri prov a 

kesinleetirilerek gercek makbuz iptal defteri elde edilir ve 

tastikli resmi deftere basilir. (Resmi Makbuz iptal Defteri) 

12- Cari ay icinde yapilan ie lerin ve b~ langic ayi 

cari aya eeit olan policelerin aaklama pay1n1 (konaervasyon) 

~anlari iceren Reas\irans istihsal Defteri bas1l1r. 

13- Cari ay icinde iptal edilen policelerin ve varsa 

(konservasyon) saklam.a pay1n1 ~an k1simlar1n1 iceren Reasilrans 

iptal Defteri listesi bas1l1r. 

14- Grup Sigortalarinda oldu~ gibi bilgiayara normal 

giriei yapilmayan policelerin makbuzlarinin d~aridan sisteme 

yUklenmesi saglanir.(Makbuz istihsale D~aridan Kayit) 

15- Makbuz istihsale D~aridan Kayit edilen police 

makbuzlarinin iptal edilmesi saglanir. 

9.3. SENK SONU CALISMALARI 

1- Yil sonunda toplanan primlerin matematik olarak 

riyazi ihtiyat kar:;J1l1klar1n1n ayr11mas1 ielemi yap1l1r. 

Sonucunda sigortalinin hesabina hak etmie oldu~ kar 

pay1 ie lenir. 

2- Sigortalinin hesabina kaydedilen riyazi ihtiyat 
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kare 1l1klari 

yap1l1r. 

goruntulenir. ~ Police numaraaina gore ]..elem 

3- Sigorta tarifesi icinde yeralan tilin policelere ait 

riyazi ihtiyat listesi alinir. 

4- Policelere ait kar pay1 liatesi al1n1r. 

5- Odenmeyen komisyonlarin listesi, yani acente 

vas1tas1yla police yaptiran sigortal1n1n primlerini yat1rmamas1 

sonucunda iptale al1nan policelere ait komisyon bedellerinin 

acentelere gore da~1llm listeleri al1n1r. 

6- Odenmeyen komisyonlarin prim olarak heaab1 yap1l1r. 

7- Odenmeyen komisyonlar listelenir. 

9. 4. 1PrAL CALI5MALARI 

tptal cal~malar1; herhangi bir nedenle police aozleeme 

esaslari d~1na c1k1lmas1 sonucunda 

sozkonusu policenin iptali icin yap1lan 

Bu cal~malar ~ag1daki adl.mlar1 kapsar. 

sigorta ~irketinin 

cal~malar1n1 icerir. 

1- Her ay sonunda ihtarname haz1rl1k i,elemleri sonucunda 

tespit edilen policelere ihtarname mektuplar1 gonderilerek, 

sigortal1lara belirtilen taksitlerini yat1rmad1klar1 takdirde 

policelerinin iptale alinacag1 bildirilir. ihtarnamenin 
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cekilmesinin ardindan gecen~ _,... makul bir siire sonun.da hala 

taksitlerini yatirmadigi tespit edilen policelerin son odenen 

vadeleri ve yeni police kodlari bilgiaayara girilir. Bu police 

kodlari eun.lardir -

20 iptal (Police iki y1l1n1 tamalamadan iptale alinm:u;it1r) 

30 Tenzil (Police iki y1l1n1 tamamladiktan sonra iptale alinm:u;it1r) 

40 1etira (Police sahibi iki y1l1 tamamladiktan sonra birikimlerini 

alarak policesini iptal edilmesini iatemietir) 

50 OlUm. {Police sahibi vefat etmietir, varislerine tazminat1 ode

nerek police iptal edilmie tir. ) 

60 Maluliyet {Police sahibinin aurekli sakatlanmasi durumunda 

sigortal1ya tazminat1 odenerek police iptal edilmie

tir.) 

2- Giriei yap1lan iptale alinacak police bilgileri 

kontrol listesi alinarak hatalar tespit edilir. 

3- Yanl:u;ilikla iptale alinmas1 icin giriei yapilm:u;i olan 

police bilgilerinin iptali veya yanl:u;i girilmie police bilgileri 

diizeltilmesi gercekleetirilir. 

4- Kontrol listeleri sonucunda iptali onaylanan 

policelerin iptali kesinleetirilerek, tahsilat kay1tlar1 iptale 

al1n1r. Police kaydinin police kodu iptal ttiri.ine gore 

de~ie tirilerek iptale ahnm:u;i olur. 
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9.5. RAIDR AI.HA CALI.SHAT.ARI. -

Raper alma calJ.:;Jmalari; police otomasyonu ~lemlerinin 

herhangi bir ai;iamasinda gereken raporlarin alinmas1n1 amaclar. 

1- Artirim mektubu; eger police ana sozl9l;lmesinde otomatik 

artirim sozkonusu degilse aenede bir defaya mahsus olmak ilzere 

aigortaliya bilgiaayardan matbu olarak cikartilan ve police 

numaraai , yiirOrlUkte bulunan taksit miktarmi belirten, ar

t1rmay1 d~ilnuyoraa yeni takait miktar1n1n ne olacag1n1 

soran bir mektup gonderilir. Bu mektup, genelde ayl1k olarak 

ilgili ayda bai;ilayan tfun meri policelere aahip sigortal1lara 

gonderilir . 

2- Belirtilen y1la ait artirim germ~ trun policelerin 

portfoy hareketlerini iceren liate al1n1r. 

3- Belirtilen y1l icinde sigorta ailreainde deg~iklik 

yap1lmJ.:;J tfun policelerin portfoy hareketlerini iceren liste 

allnir. 

4- Eaki y1llarda iptale alinmJ.:;J olmakla beraber belirtilen 

yil icinde yeniden meriyete alinmJ.:, 

hareketlerini iceren liste al1n1r. 

5- Belirtilen yil icinde iptale 

portfoy hareketlerini iceren liste al1n1r. 

policelerin portfoy 

alinan policelerin 

6- Belirtilen yila ait, acentelerin y1l icinde almJ.:;J 

olduklari komiayonlari iceren liate al1n1r. 



- 68 -

7- Belirtilen yila ait-1neri 

d~111.mm1 iceren, policelerin son 

al1n1r. 

policelerin aylara gore 

durumunu raper layan liate 

8- Belirtilen yila ait meri policelerin artirim miktar-

larinin aylara gore dag1lim1n1 iceren liate al1n1r. 

9- Belirtilen yila ait meri policelerin ilk ~lang1ctaki 

durumlarini iceren ve aylara gore dag1limlar1n1 veren liste 

al1n1r. 

10- Tahsilat kay1tlar1ndaki son durumu belirten liste 

alin1r. 

11- Belirtilen ay ve acente itibariyle yillik cal~1lan 

policelerin raporlari al1n1r. 

12- Portfoy vefat kapitallerine gore grupland1r1larak 

raporland1r1l1r. 

13- iatenilen yil icin iptal olan policelerin riyazi 

ihtiyatlari bir liste $eklinde al1n1r. 

14- Portfoyiln yai;i istatiatigi c1kar1l1r. 

15- Yai;ilandirma yontemiyle portfoyiln yai;i iatatistigi 

cikar111.r. 

16- istenilen acente icin meri (yi1rilr1Ukte clan) i1;!lerin 

y1ll1k olarak listesi al1n1r. 

17- Acente bazinda yillar ve police kodlari itibariyle 

portfoy ozeti c1kar1l1r. 
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1- Sigortal1lardan poata ceki, banka dekontu kasa ve eubeler 

yoluyla tahsil edilen paralarin ilgili hesaplara gir~i yap1l1r. 

2- Yap1lan gir~lerin dogr>ulu~un tespiti icin poliQe 

numaras1, para miktar1 ve kodlar1n1 iceren bir kontrol listesi 

al1n1r. 

3- Alinan kontrol liateaindeki bilgiler ekaik yada hatal1 

ise diizeltme adim1yla gir~lerin diizeltmesi yap1l1r. 

4- DU.zeltmeler yap1ld1ktan sonra o gilne ait gir~ler 

keainleetirilir. Bu ~lemin sonucunda acentelere gore policelerin 

bordrolar1 ve mahaubu qikar. 

9. 7. VADE BAS I CALISMALARI 

1- Vadeai gelen policelerde artim iateyen aigortal1lar1n 

police numaras1 ve yeni senelik primlerinin gir~leri yap1l1r. 

2- Gir~i yap1lan policelerin artlI!l bilgilerinin kontrol 

liatesi allnir. 

3- Kontrol yap1ld1ktan aonra hatal1 olanlar diizeltilir. 

4- Sigortalilardan ilk odeme eeklinde deg~iklik iateyen 
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policelerin numaraai ve isteaigi (aylik, uc aylJ.k, alti aylik, 

senelik) odeme eekli degieikligi girilir. 

5- Odeme eekli degieikligi yapilan policelerin kontrol listesi 

alinir. 

6- Kontrol yap1ld1ktan aonra hatal1 olanlar d'Uzeltilir veya 

silinir. 

7- Vade b~i ielemlerden artim bilgileri ve odeme degieikligi 

girieleri yap1l1p gerekli d'Uzeltmeler yapildiktan sonra ielem 

kesinleetirilir. Bu ielem sonucunda tahsilat, reas'Urans police 

kayitlari yeni prim ve odeme t;Jekline gore cJ.kar. 

9.8. YEN:iDEN YURURIDK CALISHALARI 

1- iptal ~lemi yapildiktan sonra sigortal1n1n policesine 

ait primleri yat1rd1g1 taktirde yeniden y'Ur'Urli.ik ~lemleri gir~i 

yapilir. (Yeniden y'Ur'Urli.ik police kodu 20-30 olan policeler icin 

yapihr.) 

2- Girilen policelerin kontrol listesi al1n1r. 

3- Hatal1 gir~ler varsa dU.Zeltilir. 

4- Dilzeltmeler yap1ld1ktan sonra iptal it;Jlemi germ~ olan 

police yeniden y'Ur'Urluge alinir. 
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9.9. PARAMKTRK B1LG1LKR1 CALISMALARI 

1- Police, teklifname m.akbuz numara.si veren doayalarin 

gUn.celle:;Jtirilm.eai yapilir. 

2- Son aplikaayon numaras1n1n gl.lncelle:;Jtirilerek reas\lrans 

verilecek policelere ait numaralandirma 4llemi yap1l1r. 

9.10. TABID B1LG1LKR1 CALISMALARI 

1- Police hazirlanirken m~teriden alinan mukavele bedelinin 

de~erinin dilzenlenmesi yapilir. 

2- Police hazirlanirken munzam olfun tazminati hesabina kazaen 

olfun tazminatina baz bilgiler girilir. 

3- Hayat servisi police dilzenleme, tahsilat kay1tlar1n1n 

adetini ve mabla~1n1 aaptamada kullanilan prim odeme ~ekli 

katsay1lar1 girilir. 

PRiM ODEME SEKLi KATSAYISI 

01 

02 

04 

12 

PRiM ODEME SEKLi 

SENELiK 

ALT! AYLIK 

UC AYLIK 

AYLIK 
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4- Police kesilirken, aigortalinin tazminat hesaplarina baz 

verilen aenelik sigorta iicretine ve her bir sigorta aiireaine 

kare ilik gelen olilin halinde munzam. olilin tazminati ve birikim 

fonu de~eri, birikim fonunun tenzil ve ietira de~erleri, bore 

verme (ikraz) degerleri, odenen iicretler toplam.i tabla halinde 

girilir. 

5- Police di.izenlemede ek teminatlari iceren (kloz) heaap-

lam.a yontemi de~erleri girilir. (Sabit veya oranli olabilir) 

6- Acentelere verilen komisyon heaaplam.alarinda kullanilan 

acente komiayon orani girilir. 

7- Sigortalinin odedi~i primlere kan;J1lik aigorta eirketi-

nin iizerinde tutacag1 riziko miktar1n1 belirlemede kullan1lan 

konaervaayon pay1 miktari girilir. 

8- Hayat serviai heaaplamalarinda kullanilan y~ emsal tablosu 

degerleri girilir. 

9- Hayat servisi hesaplam.alarinda kullam.lan reasiirans kloz 

carpani tablo degeri girilir. 

10- Police keaimine baz clan ve sigortalinin kabul edile-

bilecek maksimum ve minimum y~ s1n1r lari girilir. (Makaimum 

YB.$ : 65, Minimum ya.e; : 16) 

11- Policenin reaaiirans eirketlerine ayr1lacak paylar1n1n 

eirket baz1nda degerleri girilir. (Sirketlerin reaaiirans pay-

lar1 belirlenir, Milli Reasiirans Payi maksimum. olup, komisyon 

yiizdesi 0,300~diir. ) 

12- Sigortalanacak kieinin makaimum ve minimum yapila-
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bilecek sigorta sftresi girilir. ( Bu au.re normalde minimum 10 _ _,... 

ve makaim.um 30 aenedir.) 

13- Heaaplamalarda kullanilan Faiz Emsal Tableau degerleri 

girilir. 

14- Sigortali tarafindan odenmeyen taksitler icin oncelikle 

belli bir s'iire ru;J1ld1g1 taktirde Hatirlatma Mektubu gonderi-

lerek odenmeyen borclari hat1rlat1lir. Makul bir SUre daha 

gectikten aonra sigortali hala taksitlerini gonderm.emi:;Jse bu defa 

ihtar niteligi tru;Jiyan ihtarname Mektubu gonderilir. Bu yaz~ma 

aiireainde yapilabilecek maaraflar eabit olarak saptanarak 

aigortalidan tazmin edileceginde referane edilmek iizere bu adimda 

aiateme girilir. 

15- Acentelerin yapm~ olduk.lari aigortalara kare1l1k hak-

etmi:;J olduk.lari komisyonlarin hesabinda baz olarak kullanilan 

Acente Komisyon Orani girilir. 

9 .11. MUHTELi F GORONTOI.EHKI.KR 

1- Police numaraa1na gore aigortal1ya ait police temel 

bilgileri gor\.intulenir. 

2- Takai t tarihi ve police numaraaina gore ki'imule olarak 

sigortal1ya ait tU:m tahsilat kay1tlar1 gor\.intulenir. 
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3- Her policeye ait tUm. reaaU.rana kay1tlar1 police numaraa1na 

gore goriintulenir. 

4- Sigortal1ya daha onceden prim deg~ikligi yap1lm~aa eski 

primleri police numaraaina gore gorftntulenir. 

5- Sigortaliya daha onceden aigorta ailresinde deg~iklik 

yap11m~aa eaki sigorta silreleri police numaras1na gore 

gorftnti.ilenir. 

6- Sigortal1ya daha onceden prim odeme $eklinde deg~ikligi 

yap1lm~sa eaki prim odeme $ekilleri police numaraa1na gore 

goriintulenir. 

7- Sigortallya daha onceden zeyilname duzenlenm~se yap1lan 

ti.im zeyiller police num.aras1na gore gorftntulenir. 

8- Police daha onceden iptale alinm~sa ti.im iptaller police 

num.aras1na gore iptal kodlar1 ve tarihleriyle birlikte 

gorftntulenir. 

9- Police daha onceden tenzil edilm~se ti1m tenziller police 

numaraa1na gore tenzil tarihleriyle birlikte gorftntulenir. 

10- Y1ll1k olarak yap1lan riyazi ihtiyat cal~malar1nda 

policelere ayr1lan riyazi ihtiyatlar police num.araa1na gore 

gorftntulenir. 

11- Police numaraa1 herhangi bir nedenle bilinemeyen 

policeler sigortal1n1n soyad1na gore gorftntulenir. 
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9.12. MUVAKKAT iSLKM CALISKAIARI 

Muvakkat Prim te lemleri sigortahm.n yatirmie oldu@l ve 

taksit tutarini ~an fazla primlerinin tak.ibini saglar. 

1- Tak.sit tutarini ~an primler police numaralarina ve tarih 

itibariyle sisteme girilir. 

2- Police numaras1na gore muvak.kata al1nan primler gori.intu

lenir. 

3- Herhangi bir nedenle police numaras1 bilinemeyen, 

sigortal1ya ait muvakkata alinan primler aigortal1 soyad1na 

gore gori.intulenir. 

4- Prim odeme 

hesaplarda bulunan 

zaman1 geldi~inde, sigortal1ya ait muvakkat 

fazla prim tahsilata aktar1larak, tak.sit 

tutar1n1 ru;Jan kiaim yine muvakkat hesapta tutulur, ~an kisim 

yoksa muvakkat hesap kapat1l1r. 

5- Tilin muvakkat heaaplarin dokfunu al1n1r. 

6- Tarihler itbariyle kapanan hesaplar1n toplamlar1 al1n1r. 

7- Kapanmamie muvakkat hesaplar1n dokilmleri al1n1r. 

8- Kapama if;'llemleri sonras1nda muvakkat yekiin listelenir. 
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9 .13. ADRKS KTiKKT BASIM CALI&MALARI 

1- Ad.res bilgileri girie ve bakim. ielemleri. 

2- S1ral1 ad.res etiket basma ielemleri. 

3- Police bS1?lang1c ayina gore ad.res etiket basma ielemleri. 

4- Soyadi s1ras1na gore s1ral1 ad.res listeleme. 

5- Soyadi s1ras1na gore sirali adresleri ekranda gor'ilntuleme. 

6- BS1?lang1c ayi verilerek verilen ayda bS1?layan policelere 

ait posta zarfi basim.i. 

9 .14. ZKYiLNAME - smm CALI&MALARI 

1- Sigortal1n1n policesine ait yeni sigorta silre deg].eiklik 

talebi girie ie lemleri yap1l1r. 

2- Sigorta silre deg].eikligi kontrol listesi al1n1r. 

3- Sigorta sure deg].eikligi dU.Zeltme ielemleri yap1l1r. 

4- Giriei, dU.Zeltmesi ve kontrolu yapilan yeni sigorta 

sureleri kesinleetirilerek (eeans 1 a) policeye aksettirilir.iptal 

edilen eski sigorta suresi police numarasina gore otomatik 

olarak Eski Sigorta Sureleri dosyasina aktar1l1r. 
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5- Policeye ait diger bilgiler olarak grupla.nd1r1lan aigortali 

adi, aoyadi, adreai, degum yeri ve yih, mealegi, menfaattarlarina 

ai t degi:;l iklik ( zeyil) i:;l lemleri icin bilgi giri:;l i yapihr. 

6- Diger degi:;liklikler kontrol listeai al1n1r. 

7- Diger degi:;liklikler kesinleetirme i:;llemleri yap1l1rak sonuc 

degi:;liklikler (eeana~a) policeye aksettirilir. 



SONUC 

Bilgiaayar kullam.mi, en baJ;Jta giivenilir ve zamanh 

bilgi saglayarak pla.nlam.a sU.recinin etkinli~ini artirmie, 

pla.nlam.a icin gerekli ola.n sU.reyi kisaltm.ie, planlam.a sU.recinde 

bilimsel yontem.lerin kullanimina olanak sa.glam.1.:;1tir. Planlarin 

icerdi~i konularin kapsam.i gen~lem.~; bilgiaayar sigortaciya 

daha cok sayida alternatifi degerlendirme ol~ini verm~tir. 

Bilgisayar kulla.niminin, sigorta eirketlerinde 

kadrolaJ;Jm.a ~levini de belirli oranda etkilem.esi m.Umk:UndU.r. 

Bilgisayar kullanimi oncelikle bir personal diizenlem.eai 

veya planlamasini gerektirmekte, yeni sistem.i yiirUtecek ve 

bilgisayari kullanacak personelin secimi, yerleetirilmesi, 

m.evcut personelin egitimi, elenen veya kapsam.i darala.n 

gorevlere il~kin kararlarin alinmasini gerektirm.ektedir. 

Ayrica caliem.a gruplarinin yeniden diizenlenmesi, kimi gorevlerin 

kalkmasi, sistem.in uygulam.asina il~kin standartlarin konulmasi 

ve alieilm.1.:;1 uygulamalardaki deg~m.eler nedeniyle, deg~ik 

diizeydeki peraonel ve yoneticilerden bir tepki gelmesi 

olagandir. Yerinde bir planlam.a ve egitimle bu tepki 

azalacaktir. 

Bilgiaayar kullaniminin sigortacilik uygulamalari 

iizerindeki etkilerinin en onemlileri ise, f aaliyetlerin 
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yU.rUtulm.esinde konulan k.urallara olan gereksinimin artmasi, 

dO..zenli bir uygulama ve raporlama sisteminin k.urulm.asi, bra.nl?lar 

arasi bilgi alJ.:? ver~inin artmasi, sigorta ~irketinin yonetim 

faaliyetlerinin butiinl~mesi ve bir sistem anlay~i icinde 

degerlenmesi ile iistlere yetenek ve bilgilerinden tam 

olarak yararlanabilm.e ol~im .. n s~lanm.as1d1r. 

Bilgisayar teknolojiai, kullanim yontemleri gel~tikce 

ve karar bilgiaayar tarafindan programlanabildikce, onlem 

alinmasi gereken durumlar azalacak boylelikle yoneticiler 

denetim icin daha az zaman harcarken denetim etkinligi 

artacakt1r. 

Buglin bilgiaayar kullanimi, denetim ~amasinda 

denetim icin gerekli olan bilgilerin zamaninda edinilm.eaine 

ve iyi bir raporlama sisteminin kurulm.asina yardimci olm.~tur. 

B<>ylece faaliyet sonuclar1n1n ust diizey yonetim taraf indan 

aninda gozlenip, denetlenmesi ile bu sonuclara il~kin yaz1l1 

verilerin dosyalama ve saklanmas1 da kolayl~m~t1r. 

Bilgi ~lem bolfun\ln\ln ic organizaayonu ise temel olarak, 

sistem gel~tirme, ~letim, teknik destek ile yonetim ve idari 

~levlerini gercekle~tiren bolilmlerden ol~mal1d1r. Her bilgi ~lem 

b<Slilmu, kapasitesi, iizerinde uygulanabilen sigortac1lik 

bilgisayar kullanim aiiresi, mevcut 

~ yiikU ve kapasitesi ile beklenen gel~meler gibi temel 

unaurlar1n gozonfule alarak, kurul~ amaclar1na uygun olarak 



- 80 -

---
kendine ozg(i bir yap1aal dU.Zen olueturacakt1r. 

TUrkiye~deki aigorta u:ygulamalar1nda akaamalara neden 

olan b~l1ca etken, verilerin kapaam.11 dokilmlerinin o)mamaa1d1r. 

Uygun verilerin olmamaa1 aorunlarin do~ te:,hiai ve u:ygun 

cozilm yollar1n1n bulunma.sini etkileyebilmektedir. 

Bilgilere do~ ve h1zl1 eri:;Jme, 

teknolojisinde eart olmuetur. Bilgilerin de~erlendirilmek U.Zere 

toplanma h1z1, karar verme aU.recini belirler. Ne kadar gee 

aU.rede karar verilecek oluraa o denli g(incel olaylardan 

kopma sozkonusu olabilir. Bilgi i:;Jlemin i:;Jlevini do~ olarak 

gercekle:,mesi sonucunda eirket politikalari am.aclarina ul~mie 

olur. 

Sonucta bilgi i:;Jlemin yararlar1; sigortacilik 

sektorilndeki her ti.ir ~lemlerin si.iratli ve hataaiz yap1lmas1, 

bilgilere aninda eri:;J im, seri raporlam.a sistemi, ceeitli 

simulasyonun saglanmasi sonucu etkin ve en do~u bicimde 

karar ahnabilmesi, birimler arasi bilgi ileti:;Jimin en hizh 

bicimde a~lanmaai, kirtasiye harcam.alar1n1n minimize olacak 

eekilde bi.ire i:;Jlemlerinin azalmasi, kUcilk hacimde buyllk bilgi 

aaklayabilme, birimler arasi standardizasyonun ve bilgilerde 

gizliligin saglanmasi. 

Bilgi i:;Jlemle az maliyetle cok ~ yapma durumu 

saglanabilir ve karlilik da artar. Artan karl:J..lik hem eirkete 

dolay1s1yla pay sahiplerine, hemde sigortalilara yarar saglar. 
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ielemlerde saglanan hiz nedeniyle sigortali ve yonetici 

kendini g(ivencede hissed.er. Ayrica reaailrorler, aeri ve dogru 

cal~an bir sigortaciya daha iyi kOl;lullarla yaklaeabilir. 

Sirket ici bilrokraai ile fazla ugraemayan elemanlar, zamanlarinin 

art an 

konularina ayiri.p 

olabilir ler. 

pazarlam.a, 

kullanarak 

reklam. ve ilretim 

etkin ve verimli 

Sigorta eirketinin yap1a1na uygun bir bilgi ~lem 

agin1n kurulmas1 durumunda, ozelde eirketin verdigi hizmet 

onu rakiplerinden farkl1lru?t1r1r, genelde iae aigortacin1n 

gU.venilir lik imaj 1 pek~ ir. 

Sigortac1l1g1n gel~me silreci incelendiginde, sigorta 

talebine uygun gel~me gosterdigi gorulilr. Gel~meler yeni 

gerekainmeler yeni teminat tilrlerini ortaya c1karm~t1r. Zam.an 

icinde uygun fiyatlar1n olU$turulmas1 am.aci.yla gerekli 

iatatistik veriler toplanm~ ve aigortac1l1k uzmanlik isteyen 

bir faaliyet dal1 olarak. eekillenirken, direkt aigortac1 da 

kendini gU.vencede hiasetmek icin reasilransin deg~ik 

eekillerini kullanm~t1r. Ancak toplumu olU$turan bireylerin 

anlay~ ve yaeam. bicimleri, k:Ultilr diizeyleri sigortan1n 

geliemesinde gozard1 edilmemeai gereken bir etkendir. 

TO.rkiye~de aigortac1l1k gel~me aeam.as1ndad1r. Pazar 

heniiz doygunluga ulaemam.~tir ve potanaiyel aigortal1 kitlesi, 

halen sigortal1 olanlar1n k:UcUk bir bolilmilnu olU$turmaktad1r. 



- 82 -

--«h·--

Potanaiyel sigortal1lara ulaemak icin TUrk aigorta 

mekanizmas1n1 olueturan birimlerin bir anlamda aiatemli 

cal:i.emaa1 gerekir ki aonucta amaclara ulae ilabilain. Hala 

TUrkiyeJde potanaiyel tU.keticinin oldugu yerde 

tanitim yoktur; aektorde calJ.i;Janlarin yeterli bilgi dUzeyine 

ulaet1g1 soylenemiyecegi gibi, olaya yeterince aahip cikt1klar1 

aonucuna da varilamaz. Sigorta konusunda e~itici ve tan1t1c1 

yayin eksikligi vardir. universitelerin sigortacihkla 

ilgili araet1rmalar1 yo~ degildir; eirket ici problemlere 

aik sik rastlanmaktadir. Buna benzer olum.auzluklarin 

a1ralanm.as1 sonucunda denebilir ki, TUrkiyeJde genelde 

aigortac1hk, ozelde hayat aigortasi genii? kitlelere 

henU.Z 
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