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Ülkemizde Tarım Sigortaları’nın son yıllarda, özellikle Tarsim’in kurulmasıyla birlikte çok 

önemli gelişmeler kaydetmiş olduğu zaten üretilen prim rakamlarıyla ortadadır. Bu sonuca 
ulaşmada, devletin sadece bir Tarım Sigortaları Havuzu kurması değil, tarım üreticisini daha 
bilinçli üretim yapmaya yönlendirmesi de dâhil, sağladığı her türlü desteğin çok önemli rolü 
olmuştur. Diğer taraftan,  Tarım Sigortaları’nın olumlu gelişmeler kaydetmesi, üreticilerin ve 
çiftçi ailelerinin gelirlerindeki belirsizliği, dolayısıyla her yıl yaşanmakta olan endişeyi ortadan 
kaldırarak, ülke ekonomisinin bugününe ve geleceğine aynı zamanda sosyal bir katkıda da bu-
lunmaktadır. Tarım Sigortaları Havuzu bünyesinde Teknik Müdür olarak çalışan Sayın Necati 
İçer tarafından hazırlanmış,“Tarımda Katastrofik Risklerin Çeşitli Sigorta Programları ile Si-
gortalanabilirliğinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmada, Tarım Sigortaları kapsamında söz ko-
nusu olabilecek çeşitli risklere karşı dünyada uygulanmakta olan sigorta programlarının yanı 
sıra, Kuraklık gibi çok önemli bir afetin sigortalanabilirlik niteliği incelenmekte ve bu afete 
karşı dünyada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.  

 
Dergimizin Yabancı Basından Seçmeler bölümünde ise,  tüm dünyada sigortacılık alanındaki 

gelişmeler hakkında bilgi veren çeşitli konulardaki makalelerin çevirileri yer almaktadır.   
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        Tarımda Katastrofik Risklerin Çeşitli Sigorta 
Programları ile Sigortalanabilirliğinin 

Değerlendirilmesi 
 
 
 
 

 
 
 
 

apısı itibarıyla riskli 
bir uğraş olan tarımsal 
üretimin en önemli ak-

törü çiftçiler, gelirlerindeki 
belirsizlik dolayısıyla masraf-
larının karşılanması, borçları-
nın ödenmesi ve hatta birçok 
hallerde ailesinin en temel ya-
şamsal ihtiyaçlarının karşı-
lanması konusunda her yıl 
büyük endişe duymaktadırlar. 
Bu endişenin kaynağı, tarım-
sal üretimin; hastalıklar, za-
rarlılar ve pazarla ilgili riskle-
rin yanı sıra meteorolojik 
kaynaklı doğal risklerden za-
man zaman büyük zarar görü-
yor olmasıdır.  

Çiftçiler, karşılaştıkları bu 
risklerin etkisini azaltmak için 
tek bir ürün yetiştirmek yerine 
ürün çeşitlemesine gitmek, ve-
rim artırıcı yeni üretim teknik-
lerini uygulamak, koruyucu 
önlemler almak (doluya karşı 
örtü ağı ve dona karşı rüzgâr 
pervaneleri kullanmak) gibi 
çeşitli risk yönetim araçları 
geliştirmişlerdir. Ancak, çiftçi 
üretimlerinde ve gelirlerinde 
önemli kayıplara neden olan ve 
dolayısıyla ekonomik ve sosyal 

istikrarsızlıklara yol açan ku-
raklık, sel, dolu, don, fırtına gi-
bi meteorolojik kaynaklı riskle-
rin etkisini azaltmakta yukarıda 
belirtilen uygulamalar yeterli 
olmamakta, daha büyük kitlele-
re hitap eden bir sistem oluştu-
rulması çerçevesinde, yönetil-
mesi daha kolay ve en önemlisi 
daha etkili risk yönetim aracı 
olarak Tarım Sigortası günde-
me gelmektedir. 

Tarım Sigortası’nın konusu 
olan üretim riskleri teknik ola-
rak iki gruba ayrılmaktadır. 
Birinci grupta yer alan fırtına, 
dolu ve yangın gibi riskler an-
lık veya kısa süre içinde ger-
çekleşen olaylar olup, sınırlı 
alanlarda etkili olmakta, belir-
tileri açıkça tanımlanabilmek-
te ve hasar etkileri ölçülebil-
mektedir. İkinci grupta yer 
alan kuraklık riski ise; anlık 
bir olay olmayıp, aylarca sü-
rebilmekte, hasar etkileri çok 
yönlü olabilmekte ve daha ge-
niş alanlarda görülebilmekte-
dir.   

Bu yazıda, ikinci grupta yer 
alan ve katastrofik bir risk olan 
kuraklığın dünyada uygulan-

makta olan çeşitli sigorta prog-
ramları ile sigortalanabilirliği 
irdelenecektir.    

 
1) Dünyada Uygulanan     

Sigorta Programları 
 
Dünyada yaygın olarak uy-

gulanan Tarım Sigortası prog-
ramları hasar tespit yöntemine 
ve tazminatın hesaplanma şek-
line göre aşağıdaki şekilde dört 
ana kategoride toplanabilir: 

 
A. Hasar Bazlı Tarım Sigorta-

ları (Tekli veya Çoklu Bi-
reysel Risk Sigortası) 

B. Verim Bazlı Tarım Sigorta-
ları   

C. Gelir Bazlı Tarım Sigortala-
rı (Verim ve/veya Fiyat 
Kaybı) 

D. İndeks Bazlı Tarım Sigorta-
ları 

a) Bölgesel Ürün Verimi 
Verilerine Dayalı İndeks 
Sigortası   

b) Bölgesel İklim Verileri-
ne Dayalı İndeks Sigor-
tası 

Y
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c) Uydu Verilerine Dayalı 

Vejetasyon İndeks Si-
gortası    

 
A. Hasar Bazlı Tarım         

Sigortası  
 

Avrupa’da özel sigorta sek-
törü tarafından yüz yıldan daha 
uzunca bir süre önce başlayan 
ve en gelişmiş sigorta progra-
mı olan Dolu Sigortası halâ en 
popüler geleneksel sigorta tür-
lerindendir. Dolu Sigortası’nda, 
dolu riski tek başına veya Tür-
kiye’de ve Avrupa’da yaygın 
olarak uygulandığı gibi yan-
gın, don, sel ve fırtına gibi 
riskler de teminat kapsamına 
alınmaktadır.  

Bu sigorta programında ha-
sar tespiti; söz konusu riskin 
sigortalı parselde neden oldu-
ğu ürün kaybının, mevcut ko-
şullarda gerçekleşmesi bekle-
nen ürün miktarına oranının 
yüzdesi olarak belirlenmesi 
şeklinde yapılır. Belirlenen 
hasar oranı, poliçede beyan 
edilen verim ile eksperin be-
lirlediği (hasar olmasaydı ger-
çekleşmesi beklenen) verim-
den hangisi daha az ise ona 
uygulanır. Tazminat tutarı, 
önceden kararlaştırılmış olan 
muafiyet oranı belirlenen ha-
sar oranından düşülerek poli-
çede yazılı olan ürün birim fi-
yat ile verim miktarı çarpıla-
rak hesaplanır.  
 
B. Verim Bazlı Tarım        

Sigortası  
 

Günümüzde uygulanan en 

yaygın geleneksel Tarım Si-
gortası programlarından biri 
de İşletme veya Parsel Bazlı 
Verim Sigortası şeklindedir. 
Özellikle ABD’de yaygın olan 
Verim Sigortası (Multiperil 
Crop Insurance - MPCI) prog-
ramının tipik özelliği, kontrol 
edilemeyen tüm risklerin te-
minat kapsamına alınması, bi-
reysel parsellerin geçmiş yıl-
lardaki verimlerin ortalaması-
nın belirli bir yüzdesinin 
(%50-%70) garanti edilmesi 
ve hasar tespitlerinin bireysel 
olarak her parselde nihai ve-
rim ölçülmesi şeklinde olma-
sıdır.   

İspanya’da Verim Sigortası, 
bazı tarla ürünlerinde “Integral 
Yield Insurance” şeklinde uy-
gulanmakta olup, hasar tespiti 
her parselde yapılmakla bera-
ber, tazminatın hesabında, do-
lu ve yangın riski dışındaki 
tüm riskler için işletmede bu-
lunan tüm parsellerin verim or-
talaması dikkate alınmaktadır. 
İşletmede tüm parsellerin son 
5 yılın verim ortalamasının 
%65-%70’i garanti edilmekte-
dir. (Agroseguro1, 2004)    

Bu programın başarılı bir 
şekilde uygulanabilmesi için 
çiftçi tarafından beyan edilen 
tarihsel (son 5 yılın) verim bil-
gilerinin doğru olması ve hasar 
tespitlerinde eksperlerin, verim 
eksikliğine neden olan tüm 
faktörlerin (toprak verimliliği, 
kültürel uygulamaların eksik-
liği, hastalıklar ve diğer risk-
ler) ayırt edilmesinde yeterli 
bilgi ve deneyim sahibi olması 
büyük önem taşımaktadır. 

C. Gelir Bazlı Tarım          
Sigortası  
 
Gelir Bazlı Tarım Sigortası 

programı, ürün veriminde 
ve/veya fiyatında düşmeden 
kaynaklanan gelir kaybına 
karşı üreticileri korur. Ürün 
Gelir Sigortası oldukça yeni 
bir sigorta programı olup, bu 
programın uygulanabilmesi 
için ön koşul, ABD’de mısır 
ve soya fasulyesinde olduğu 
gibi ürün borsasının gelişmiş 
olmasıdır.  

 
D. İndeks Bazlı Tarım       

Sigortası  
 
İndeks Bazlı Tarım Sigorta-

sı’nda tazminat hesabında ha-
sarın arazide tespit edilmesi 
yerine hasar ile arasında yük-
sek düzeyde korelasyon olan 
bölgesel yağış, sıcaklık, verim 
gibi parametreler kullanılarak 
belirlenen indeks değerleri 
esas alınır. Sigorta yılında elde 
edilen yağış, sıcaklık veya ve-
rim değeri, belirlenen eşik de-
ğerin altında gerçekleşmesi 
halinde tüm sigortalılara birim 
alan bazında önceden belir-
lenmiş olan sabit ve eşit mik-
tarda tazminat ödemesi yapı-
lır.   
 
a) Bölgesel Ürün Verim Ve-

rilerine Dayalı İndeks Si-
gortası: ABD, Kanada, 
Brezilya ve Hindistan’da 
uygulanan Bölgesel Ürün 
Verim Verilerine Dayalı 
İndeks Sigortası programın-
da “bölge” olarak tanım-
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lanan il veya ilçenin tarihsel 
verim ortalamasının %50 ila 
%90 arasında belirlenen ve-
ya sigortalı tarafından seçi-
len oran garanti edilir.  

Bu programda bir bölge 
içinde birim alan için uygu-
lanacak prim, bütün sigorta-
lılar için aynıdır ve söz ko-
nusu “bölge”nin sigorta yı-
lındaki veriminin seçilen 
oranın altına inmesi halinde 
poliçe sahibinin gerçekleşen 
verimine bakılmaksın tüm 
sigortalılara birim alan için 
sözleşmede belirlenmiş sa-
bit miktarda tazminat öde-
nir. 

 
b) Bölgesel İklim Verilerine 

Dayalı İndeks Sigortası: 
ABD, Kanada, Hindistan, 
Meksika’da uygulamaya 
konulan bu sigorta progra-
mında ürün kayıpları ile 
arasında yüksek korelasyon 
olan iklimsel veriler kulla-
nılır. En yaygın kullanılan 
iklimsel veri yağmur öl-
çümleridir. Söz konusu 
bölge (il veya ilçe) ve ürün 
için tüm vejetasyon döne-
minde veya kritik dönem-
lerde uzun yıllarda gerçek-
leşen yağmur verileri kul-
lanılarak belirlenen eşik 
değerin altında bir yağış 
gerçekleşmesi halinde be-
lirlenen sabit miktarda 
tazminat ödenir. Bazı hal-
lerde eşik değerin altında 
kalan miktarın kademesine 
bağlı olarak tazminat mikta-
rı da kademelendirilebil-
mektedir. 

c) Uydu Verilerine Dayalı 
Vejetasyon İndeks Sigor-
tası: Bitkilerde gelişmenin 
ve ürün veriminin göstergesi 
olarak uydu görüntülerinden 
elde edilen verilerle NDVI 
(Normalized Differential 
Vegetation Index) olarak 
adlandırılan İndeks Sigorta-
sı programları ABD, Kana-
da ve İspanya’da uygulan-
maktadır. İki veya daha faz-
la dalga boyundaki ışınların 
yüzeyden yansımalarının 
bir kombinasyonu olarak 
çok çeşitli şekillerde belir-
lenen vejetasyon indeksleri 
toplam biokütlenin, dolayı-
sıyla ürün veriminin tahmin 
edilmesinde kullanılmakta-
dır.  
 

2) Kuraklık Riskinin Çeşitli 
Sigorta Programları İle 
Sigortalanabilirliğinin 
Değerlendirilmesi 
 

A. Geleneksel (Hasar ve Ve-
rim Bazlı Bireysel) Tarım 
Sigorta Programları 
 
Kuraklık riskinin geleneksel 

sigorta kapsamında “Hasar Baz-
lı” veya “Verim Bazlı” bireysel 
sigorta programları ile etkin ve 
yaygın bir şekilde sigortalana-
mamasının ve hatta genellikle 
sigortalanabilir olarak görül-
memesinin belli başlı nedenleri 
şu şekilde özetlenebilir: 

  
a) Moral Risk: Parsel bazında 

geçmiş yıllara ait kullanıla-
bilir tarımsal verim kayıtla-
rının sigortacının elinde bu-

lunmaması nedeniyle “mo-
ral risk” yüksektir. Moral 
riskin azaltılması için risk 
kontrollerinin yapılması ge-
rekmektedir. Bu da, özellik-
le gelişmekte olan ülkelerde 
arazilerin küçük ve çok par-
çalı olması nedeniyle mas-
rafların, dolayısıyla primle-
rin yükselmesine neden ol-
maktadır.    

 
b) Sigortacı Aleyhine Risk 

Seçimi: Geçmiş yıllara ait 
verim kayıtlarının sigorta-
cıda bulunmaması, risklerin 
işletme veya parsel bazında 
doğru bir şekilde sınıflandı-
rılamamasına, dolayısıyla 
primlerin doğru belirlene-
memesine neden olmakta-
dır. Böylece, sadece risk 
potansiyeli yüksek çiftçile-
rin sigorta yaptırmasına yol 
açan bu durum hasar-prim 
dengesini olumsuz etkile-
mekte, primleri daha da ar-
tırmaktadır. Sonuçta sigorta 
sürdürülebilir olmaktan çık-
maktadır.   

 
c) Hasar Tespiti: Kuraklık 

dışında çok sayıda faktörün 
verimi etkilemesi nedeniy-
le, kuraklık riskinin parsel 
bazında hasar tespiti karma-
şık ve zordur. Dolayısıyla 
kuraklık hasarının doğru bir 
şekilde belirlenebilmesi için 
yeterli sayıda deneyimli 
eksper bulunması gerek-
mektedir. Geleneksel Tarım 
Sigortasında her parsel için 
ayrı ayrı hasar tespiti yapıl-
dığından 5-15 yılda bir kez 
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meydana gelecek bir kurak-
lık hasarı için binlerce de-
neyimli eksperin her an ha-
zır tutulmasında zorluk bu-
lunmaktadır.   

 
d) Masrafların Yüksekliği: 

Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde tarım arazilerinin 
çok küçük, parçalı ve dağı-
nık olması nedeniyle on 
binlerce tarlada gerçekleşti-
rilecek sigorta işlemleri, 
risk kontrolleri ve hasar 
tespitleri için yapılacak 
masraflar zaten risk fiyatı 
yüksek olan kuraklık riski 
için primlerin daha da yük-
selmesine neden olmakta ve 
çiftçiler tarafından ödene-
mez hale gelmektedir.  

 
e) Finansman ve Risk Trans-

feri: Yüksek primin çiftçi 
tarafından ödenememesi 
nedeniyle devletin prim 
desteği kaçınılmaz olmak-
tadır. Ancak, özellikle ge-
lişmekte olan ülkelerin mali 
kaynaklarının sınırlı olması, 
katastrofik nitelikli risklerin 
finansmanında sıkıntılara 
neden olmaktadır.  

Diğer taraftan, sigorta 
şirketlerinin öz kaynakları-
nın yeterli olmaması ve rea-
sürans teminindeki sorun-
lar, kuraklık gibi ka-
tastrofik bir riskin, risklerin 
geleneksel sigorta prog-
ramları ile transferini, do-
layısıyla sigorta kapsamına 
alınmasını önleyen önemli 
faktörlerden birisini oluş-
turmaktadır.    

f) Bir sigorta programının ba-
şarılı ve finansal olarak sür-
dürülebilir olması için orta 
vadede toplanan primlerin 
yapılan ödemelerden (ha-
sar+masraflar) daha fazla 
olacak şekilde düzenlenme-
si gerekmektedir. Hazell16, 
sürdürülebilir bir sigorta 
için orta vadede gerekli 
olan şartı şu şekilde formüle 
etmektedir:   

 
(M+H) / P < 1 
(M: Masraflar, H: Ödenen 
Hasar, P: Toplanan Prim ) 
 
Yukarıda açıklandığı üzere, 

parsel bazında verim kayıtları-
nın olmaması nedeniyle ak-
tüeryal hesapların doğru yapı-
lamaması ve masrafların yük-
sek olması nedeniyle devlet ta-
rafından yoğun bir şekilde 
sübvanse edilen geniş kapsam-
lı geleneksel (bireysel) Tarım 
Sigortası programlarının fi-
nansman bakımından başarı-
sızlıkla sonuçlandığı Tablo’da 
görülmektedir.  

Bu sonuçlar, kuraklık gibi 
katastrofik riskin devlet deste-
ği olsa bile geleneksel Tarım 
Sigortaları çerçevesinde “Bi-
reysel Risk Sigortası” veya 
“Verim Sigortası” programları 
ile yaygın bir şekilde uygu-
lanmasının finansal olarak 
sürdürülebilir olmayacağını 
işaret etmektedir. 

 
B. İndeks Bazlı Tarım Sigor-

taları 
 

Katastrofik riskler için çift-

çilere bir koruma sunulabilme-
si amacıyla yapılan alternatif 
çözüm arayışları sonunda fizi-
bilite çalışmaları yapılan ve 
birçoğu ABD, Kanada, Meksi-
ka, Peru, Arjantin, Nikaragua, 
Brezilya, Çin, Malawi, Hindis-
tan, Endonezya, Tayland, 
Etiopya, Fas, Senegal, İspan-
ya, Romanya, Ukrayna ve da-
ha birçok ülkede uygulamaya 
konulan, bazıları pilot proje 
aşamasında olan ve bazıları da 
başarısızlıkla sonuçlanmış olan 
İndeks Sigortası son yıllarda 
üzerinde en çok tartışılan Ta-
rım Sigortası programıdır. 

İndeks Sigortası programla-
rı, çiftçinin kontrolü dışındaki 
faktörlere bağlı olduğundan 
moral risk ve sigortacı aleyhi-
ne risk seçiminin elimine 
edilmesine ve arazilere gi-
dilmediğinden yüksek sigorta 
masraflarının azaltılmasına 
yardımcı olmaktadır (Bryla2 
and Syroka2, 2007). Dolayısıy-
la, primin geleneksel (bireysel) 
sigorta programlarına göre da-
ha düşük seviyelere çekilmesi 
mümkün olduğundan İndeks 
Sigortası programında devletin 
finansal desteğine çok daha az 
gereksinim duyulmaktadır. 

İndeks Sigortası programla-
rını pilot proje olarak uygula-
yan ülkelerden biri olan Fas’ta 
devletin mali desteği ile önce 
1995 yılında Verim Sigortası 
programı olarak başlatılan Ku-
raklık Sigortası projesi 1999’da 
revize edilmiş ve belirlenen 
çiftçi gelir kategorilerine göre 
bireysel bazda verim tespiti 
(geleneksel) ve bölge bazında 
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verim indeksi esasına göre ikili 
program olarak devam etmiştir. 
Ancak, çok popüler olan bu 
programdan, maliyetlerin çok 
yüksek olması, bireysel hasar 
tespitlerinde karşılaşılan prob-
lemler ve tazminatların belir-
lenmesinde meydana gelen ge-
cikmeler nedeniyle Dünya 
Bankası’nın desteği ile Yağış 
Verilerine Dayalı  İndeks Si-
gortası projesine geçilmiştir 
(Stoppa18, Hess7,18, 2003).  

Kuraklık riski için yağış ve-
rilerine dayalı bir İndeks Sigor-
tası programının önemli avan-
tajlarından biri; günlük yağış 
miktarlarının meteoroloji istas-
yonlarında objektif olarak ölçü-
lerek üretim dönemi içinde ya-
ğışların yetersiz olması halinde 
arazide herhangi bir hasar tes-
piti yapılmasına gerek kalma-
dan tazminat ödemesi yapılma-
sına karar verilebilmesidir.  

İndeks Sigortası’nın bu 
avantajına karşın, örneğin ilçe 
bazında tazminat ödenmesini 
gerektiren eşik değere ulaşıl-
maması halinde bazı üreticile-
rin ürün veriminde azalma olsa 
bile tazminat alamaması İn-

deks Sigortası’nın başarılı bir 
şekilde uygulanmasını önleyen 
önemli bir faktör olmaktadır. 
Yağış miktarının bölge içinde 
homojen dağılmaması nede-
niyle oluşabilecek bu dezavan-
tajın etkisinin potansiyel ku-
raklık tehlikesinin olduğu kuru 
tarım bölgelerinde her bir ilçe 
içinde farklılıkları temsil ede-
cek kadar yeterli sayıda elekt-
ronik yağış ölçüm cihazlarının 
kurulması ile azaltılmasının 
mümkün olabileceği ifade 
edilmektedir.  

Ancak, yağışlar homojen 
dağılsa bile, toprak nemliliğini 
etkileyen toprağın tekstürü, or-
ganik madde miktarı, arazinin 
eğimi gibi fiziki faktörler ile 
sürüm derinliği, sürüm zamanı, 
tohum yatağı hazırlığı, ekim 
zamanı, ekim yöntemi, gübre-
leme ve nadas/ekim nöbeti gibi 
tarımsal uygulamalardaki fark-
lılıklar, hastalık ve zararlılar, 
ürün çeşidi ve diğer doğal risk-
lerin etkisiyle de birbirine ya-
kın arazilerdeki ürünlerde ve-
rim faklılıkları meydana gel-
mektedir. Bu verim farklılıkları 
da, kuraklık hasarının şiddetli 

boyutlarda olmadığı (belirlenen 
eşik değeri aşmadığı) yıllarda 
bazı sigortalıların tazminat 
alamamasına yol açabilmekte-
dir. Bu durum çiftçiler tarafın-
dan İndeks Sigortası’nın bir de-
zavantajı olarak görülebilir.  

İndeks Sigortası için yuka-
rıda belirtilen dezavantajların 
azaltılması amacıyla Nikara-
gua’da kısıtlı meteolorojik ve-
rilerden MarkSim programı ile 
99 yıllık yağış ve sıcaklık veri-
leri üretilerek (Jones et al., 
2002), yağışın aylık dağılımla-
rı, sıcaklık, ürün çeşitleri, top-
rak tekstürleri, arazi eğimleri 
ve ekim tarihlerinin farklı 
kombinasyonlarına göre İklim 
Verilerine Dayalı İndeks Si-
gortası programları için çeşitli 
modellemeler, simülasyonlar 
ve fizibilite çalışmaları yapıl-
mış bulunmaktadır (Nieto, 
Cook, Lundy, Fisher, Sanchez, 
Guevara (2004)11.    

Diğer taraftan, İndeks Si-
gortası’nın dezavantajı olarak 
görünen ve birbirinden net 
çizgilerle ayrılamayan çeşitli 
faktörlerin neden olduğu bu 
verim farklılıklarını geleneksel 

Ülke  Dönem  H/P (%) M/P (%) (M+H) / P (%)

Brezilya  1975 ‐ 81  429 28 457

Kostarika  1970 ‐ 89  226 54 280

Hindistan  1985 ‐ 89  511 ‐ ‐ 

Japonya  1947 ‐ 77  148 117 260

1985 ‐ 89  99 357 456

Meksika  1980 ‐ 89  318 47 365

Filipinler  1981 ‐ 89  394 180 574

ABD  1980 ‐ 89  187 55 242

Kaynak: Hazell16
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sigortanın da bir dezavantajı 
olarak değerlendirmek müm-
kündür. Çünkü geleneksel si-
gorta kapsamında kuraklığın 
yanı sıra verim eksikliğine 
neden olan diğer birçok faktö-
rün etkisinin ne kadar olduğu-
nun bazı durumlarda çok de-
neyimli profesyonel eksperler 
tarafından bile ayrıştırılama-
ması, önemli problemlerin ya-
şanmasına neden olmaktadır. 
Buna bir de hasar tespitinde 
örneklemeden kaynaklanan 
bireysel farklılıklar da eklen-
diğinde problemler daha da 
artacaktır. Bu nedenlerle ku-
raklık riski için geleneksel 
(bireysel) sigorta programında 
%35-%40’lar civarında yük-
sek muafiyet veya Verim Si-
gortası programında tarihsel 
verim ortalamasının %65-%70 
civarında verim garantisi ön-
görülmektedir ki, İndeks Si-
gortası için dezavantaj olarak 
görülen tüm bu faktörlerin as-
lında geleneksel sigorta için 
de büyük bir sorun olduğunu 
göstermektedir.  

Tarım Sigortaları uygulama-
larında göreceli olarak başarılı 
bulunan İspanya’da geleneksel 
Tarım Sigortası “Integral Yield 
Insurance” programı çerçeve-
sinde uygulanan Kuraklık Si-
gortası’nda, aynı çiftçiye ait 
tüm parsellerin tarihsel ortala-
ma veriminin  %30-%35’den 
fazla azalması halinde tazminat 
ödemesi söz konusudur. Yani, 
kuraklık nedeniyle bir çiftçinin 
büyüklükleri eşit olan iki par-
selindeki ortalama veriminin 
%50 azalması, diğer iki parse-

linin %20 azalması halinde hiç 
tazminat ödemesi yapılma-
maktadır (Agroseguro1, 2004).  

Verim Sigortası (MPCI) 
kapsamında devlet desteği ile 
teminat verme çalışmaları sür-
dürülen Almanya’da ise, sigor-
ta bedeli üzerinden uygulana-
cak muafiyete ilave olarak ay-
rıca hasar miktarı üzerinden 
%40’lık bir muafiyet uygula-
ması planlanmaktadır (German 
Insurance Association, 2004). 

Geleneksel Verim Sigortası 
programında; hem moral riskin 
azaltılması, hem de çok yüksek 
olan primin çiftçiler tarafından 
ödenilebilir düzeye çekilebil-
mesi amacıyla, tarihsel ortala-
ma verimin %65-%70’inin ga-
ranti edilmesi, yani bir hasar 
halinde potansiyel verimin her 
halükarda %30 ila %50’sinin 
sigortalılara ödenmediği dikka-
te alınırsa, İndeks Sigortası 
programında dezavantaj olarak 
görülen husus geleneksel sigor-
ta ile karşılaştırıldığında deza-
vantaj olarak görülmeyebilir. 
Gerçekten de, bir kuraklık ha-
sarı çok şiddetli değilse gele-
neksel sigorta uygulamalarında 
bunlar için büyük bir olasılıkla 
tazminat ödenmeyecektir.  

Sigorta prensipleri açısından 
primlerin sağlıklı bir şekilde 
belirlenmesine olanak verecek 
sayıda meteoroloji istasyonları-
nın bulunması halinde tazmina-
tın objektif kriterlere göre belir-
lenebilmesi, moral riskin ve si-
gortacı aleyhine risk seçiminin 
engellenmesi, parsel bazında 
risk kontrolüne ve hasar tespi-
tine gerek duyulmaması nede-

niyle sigorta masraflarının mi-
nimum düzeyde olması ve daha 
düşük prim gibi olumlu özellik-
ler nedeniyle bazı uzmanlar, 
yapılacak fizibilite ve risk mo-
delleme çalışmaları ile ülke ko-
şullarına göre dikkatlice tasa-
rımı yapılacak “İklim Verileri-
ne Dayalı İndeks Sigortası” 
programının pilot projelerle 
uygulanabilirliğinin görülme-
sinde yarar bulunduğuna işaret 
etmektedirler. 

Ancak; Bölge Bazlı Verim 
İndeks Sigortası’nda bölgenin 
tarihsel verim ortalaması esas 
alındığı için uzun yıllara (en 
az 20 yıllık) ait güvenilir ve-
rim bilgileri gerekmektedir ve 
bu bilgiler özellikle gelişmek-
te olan ülkelerin çoğunda 
mevcut değildir. 

İndeks Sigortası program-
larından NDVI’da ürün geli-
şimi doğrudan uzaktan algı-
lama ile ölçüldüğünden mete-
oroloji istasyonu ve uzun dö-
nemli verim kayıtları ihtiyacı-
nın ortadan kalkması bir avan-
taj olarak görülebilir. NDVI 
programı bölge bazlı olabile-
ceği gibi işletme bazlı da uy-
gulanabilmektedir.  

Ancak, İşletme Bazlı Veje-
tasyon İndeks Sigortası prog-
ramı uygulamasında daha doğ-
ru sonuçların elde edilmesi 
mümkün ise de bireysel tarım-
sal uygulamalardaki farklılıklar 
nedeniyle moral risk yüksektir. 
Bölge Bazlı Vejetasyon İndeks 
Sigortası’nda ise moral risk 
söz konusu olmayıp, maliyet ve 
zaman açısından avantajları-
nın çok olduğu belirtilmektedir 
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(Bobojonov, Sommer, 2011)10.  

İspanya ve ABD’de yapıl-
dığı gibi NDVI programı ile 
otlakların büyüme dönemin-
deki biyokütle gözlemleri, ni-
hai ürün miktarının başarılı 
bir şekilde tahmin edilmesini 
sağlamakla beraber, mısır ve 
buğday gibi taneli tarla ürün-
leri için uygulaması kolay gö-
rünmemektedir. Çünkü çim-
lenme, büyüme ve çiçeklenme 
gibi kritik evrelerdeki bes-
lenme ve su stresi gibi çeşitli 
faktörler nedeniyle NDVI ile 
tarla ürünleri arasındaki kore-
lasyon zayıftır. Ayrıca, atmos-
ferdeki su buharı, aeroseller, 
bulutlar ve toprağın nem du-
rumu gibi vejetasyon indeks-
lerini olumsuz etkileyen bir-
çok faktör gelişen teknoloji ile 
giderilmekle beraber vejetas-
yon indekslerinin yer ölçüm-
leri ile ilişkilendirilmesi ge-
rektiğinden NDVI programla-
rının tarla ürünlerinde yaygın 
olarak hayata geçmesi yakın 
dönemde pek imkân dâhilinde 
görünmemektedir.   

Ülkemizde kuraklık riskinin 
“Geleneksel Verim Sigortası” 
programı olarak aynı ürün için 
parsel bazındaki en az beş yıl 
elde edilen ortalama verimin 
%70’i civarında bir garanti 
(yıllık potansiyel verimin yak-
laşık %40-%50’si gibi yüksek 
muafiyet oranına karşılık gel-
mektedir) sunulmasının, mev-
cut sigorta uygulamalarında 
%10 oranındaki bir hasar ha-
linde bile tazminat alma bek-
lentisinde olan çiftçiler tara-
fından kabul görmeyeceği ve 

şikâyetlerin geleceği tahmin 
edilmektedir. Aynı durum, 
eşik değerin aşılmaması nede-
niyle hasar olsa bile bireysel 
olarak tazminat ödemesi ya-
pılmayan İndeks Sigortası için 
de geçerlidir. Yani, ister Verim 
Sigortası, ister İndeks Sigortası 
programı şeklinde olsun bir 
Kuraklık Sigortası programı-
nın bireysel hasarların tama-
mını karşılamaması nedeniyle 
çiftçilerin tatmin olmama ola-
sılığı yüksek görünmektedir. 
Bu nedenle, ülkemizde tarım-
sal üretimi tehdit eden risklerin 
en başında yer alan kuraklık 
riskinin teminat kapsamına 
alınması konusunda, aşağıdaki 
hususların dikkate alınmasında 
yarar görülmektedir: 

 
 Kuru tarım alanlarında ye-

tiştirilen ürün türlerinin çe-
şit ve parsel bazında en az 
5 yıllık kullanılabilir verim 
kayıtlarının temin edilmesi 
olasılığının çok zayıf olma-
sı nedeniyle aktüeryal ça-
lışmaların sağlıklı bir şe-
kilde yapılamayacağı, si-
gortacı aleyhine risk seçimi 
olacağı ve moral risk doğu-
racağı, her parsel için risk 
inceleme masrafı nedeniyle 
primin çok yükseleceği ve 
olası bir kuraklık hasarı 
için binlerce deneyimli 
eksperin hazır tutulmasının 
imkânsızlığı gibi nedenler-
le Geleneksel Verim Sigor-
tası programının uygulana-
bilirliği ve finansal olarak 
sürdürülebilirliği çok zor 
görünmektedir. 

 Köy bazında en az 20 yıllık 
veri sağlayacak meteoroloji 
istasyonlarının bulunma-
ması ve diğer taraftan il ve 
ilçe bazındaki yağış verileri 
ile ürünlerin verimleri ara-
sında korelasyonun yüksek 
düzeyde olmaması nede-
niyle sadece yağış verileri-
ne dayalı bir İndeks Sigor-
tası programı başarılı ol-
mayacak gibi görünmekte-
dir. Bununla beraber, sı-
caklık ve yağış verilerinin 
günlük dağılımları ile diğer 
parametrelerin ürün tür ve 
çeşitlerinin verimleri ara-
sındaki ilişkileri belirleye-
cek araştırma çalışmaları 
yapıldıktan sonra muhte-
mel İklim Verilerine Daya-
lı İndeks Sigortası progra-
mının uygulanabilirliği tar-
tışılabilir.     

 
 Ürün türlerinin, çeşit ve 

köy veya ilçe bazında en 
az 20 yıllık verim kayıtla-
rının bulunmaması nede-
niyle Bölge Bazlı Verim 
İndeks Sigortası programı 
da uygulanabilir gibi gö-
rünmemektedir. 

 
 Bununla beraber, ülkemizde 

aşağıda belirtilen “Köy ve-
ya İlçe Bazlı Verim Sigor-
tasının” tartışılması yararlı 
olabilir: 

 
Köy Bazlı Verim Sigortası: 
Kuraklıktan en çok etkile-
nen ürün türlerinin çeşit 
bazında tüm köylerde orta-
lama verimleri beş yıllık bir 
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ARGE çalışması ile bulu-
nur. Bunun için her köyü 
temsil edecek mevkiler ve 
her mevkii temsil edecek 
şekilde parseller referans 
olarak belirlenir. Her bir 
ürün çeşidi için beş yıl bo-
yunca referans mevkiyi 
temsil eden referans parsel-
lerde verim tespiti yapılır. 
Aynı ürün çeşidi ve aynı 
köy için beş yıl boyunca 
bulunan verim değerleri 
dikkate alınarak tüm çiftçi-
lerin tamamının zarar göre-
ceği eşik verim değeri be-
lirlenir. Köyde belirlenen 
referans parsellerde eşik 
değeri aşan bir verimin 
gerçekleşmesi halinde ürün 
bazında üretim maliyetleri 
baz alınarak dekar başına 
hesaplanacak eşit miktar-
daki tazminat tutarı sigorta-
lı her parsel için ödenir.   
 
İlçe Bazlı Verim Sigortası: 
Köy bazındaki ARGE ça-
lışmasının gerçekleştirile-
memesi durumunda aynı 
ARGE programı ilçe ba-
zında da düşünülebilir. An-
cak, ilçe bazında eşik değe-
rin aşılmadığı halde hasarı 
olan ve tazminat alamaya-
cak çiftçilerin sayısı arta-
cağı için çeşit bazında be-
lirlenen verim ortalaması-
nın %60, %80, %100’ü gi-
bi seçenekli eşik değerlerle 
kademeli olarak daha yük-
sek primler ve giderek aza-
lan prim desteği ile “İlçe 
Bazlı Verim Sigortası” 
programı geliştirilebilir.   

C. Sonuç  
 
Kuraklık riski için sigorta 

programının seçiminde ve uy-
gulanmasında uzun dönemli 
meteorolojik veri sağlayan is-
tasyonların sayısı, ilçe/köy/ 
parsel bazında kullanılabilir 
verim kayıtlarının temin edi-
lebilirliği, devletin finansal 
desteğinin miktarı, tarımsal alt 
yapı, ürün deseni, risk potan-
siyeli, işletme ölçekleri, hasar 
tespitleri, masraflarının bü-
yüklüğü ve reasürans gibi bir-
çok faktör rol oynamaktadır. 
Bu nedenle, sürdürülebilir bir 
Kuraklık Sigortası programı-
nın oluşturulması için araştır-
ma ve fizibilite çalışmalarının 
yapılması, buna göre gerekli 
alt yapının tamamlanarak si-
gorta programının tasarlanma-
sından sonra uygulamaya ge-
çilmesinin mümkün olabile-
ceği düşünülmektedir. 

Kuraklık teminatının gele-
neksel sigorta kapsamında ve-
rilemeyişinin nedenleri göz 
önüne alındığında, ülkemizde 
uygulanmakta olan Gelenek-
sel (Bireysel) Risk Sigorta-
sı’na ilave olarak yapılacak 
ARGE çalışmaları ile “İlçe 
veya Köy Bazlı Verim Sigor-
tası” programı tasarlanarak 
zaman içinde geliştirilmesi en 
uygun çözüm olabilecek gibi 
görünmektedir.  
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rokerlerin teminat sat-
mak için kapı kapı do-
laştığı ve müşterileri 

adına anlaşmalar yaptığı o 
günler artık geride kalmıştır. 
Günümüzde pek çoğu, ek ana-
litik hizmetlere odaklanarak, 
müşterileri için tüm hizmetle-
rin tek bir merkezden sağlan-
ması amacıyla faaliyet sahala-
rını daha da genişletmişlerdir.  

Gelinen nokta, bu kadarla 
da sınırlı değildir. Bugünün 
aşırı rekabetçi piyasa ortamın-
da, birkaçı bir adım daha ileri 
giderek, daha iyi parasal karşı-
lıklar elde etme arayışıyla, te-
melde underwriter rolünü üst-
lenmişlerdir. Bu eğilim, yaşa-
nan küresel finansal kriz ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkan 
aşırı rekabet nedeniyle geçti-

ğimiz iki yılda özellikle yaygın 
hale gelmiştir. Sigortacılar, bu-
nun sonucunda, brokerlerin 
underwriting sürecinin bütü-
nünde daha fazla kontrole sa-
hip olmaya başlamaları nede-
niyle, güçler dengesinin bro-
kerden yana yer değiştirme-
sinden rahatsız olmaya başla-
mışlardır.   

 
Mesleki Beceri Açığını     
Kapamak 

 
Insurance Times’ın haberi-

ne göre, brokerler ile sigorta-
cı/reasürörlerin faaliyet saha-
larının yakınlaşması konusu 
en son olarak, Canopius’un 
underwriting ekibinin önemli 
bir bölümünün işten ayrılarak 
brokerlik firması Gallaghaer 

Heath’e katılmaları dolayısıyla 
test edilmiştir.  

Aon’un eski Yönetim Kuru-
lu ve İcra Kurulu Başkanı 
Patrick Ryan’ın kurduğu Ryan 
Specialty Group’un, Lloyd’s 
sigortacısı Jubilee Group 
Holdings’i 2011 Eylül ayında 
satın aldığını duyurması ile di-
ğer brokerlik odaklı firmalar 
da kendi modellerinde çeşit-
lendirmeye gitmişlerdir. Bu 
arada, köklü brokerlik firması 
RK Harrison, kardeş kuruluş 
olarak underwriting platformu 
Aqueduct Underwriting’i çok-
tan hayata geçirmiş ve Towers 
Watson da benzer bir oluşuma 
imza atmıştır. 

Hiscox Group Reasürans 
Müdürü Rory Barker, broker-
liğin underwriting tarafına on 

B
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yıl öncesinde olduğundan da-
ha fazla yaklaştığını ifade 
etmiştir. "Underwriter’ların da 
pek tabii, artık bir broker gibi 
faaliyet göstermesi gerek-
mektedir. Şu an daha fazla 
sayıda underwriter’ın kendi 
müşterilerini ve reasürörlerini 
ziyaret etmek üzere seyahat 
ettiğini görmekteyiz, böylece 
mesleki becerilerin birbirine 
daha da fazla yakınlaşmak 
durumunda kaldığını düşün-
mekteyim." 

Benzer şekilde, Barker, 
brokerlerin müşterilerden ge-
len talepleri karşılamak ama-
cıyla, analitik çalışmalar konu-
sunda uzmanlaşmış ekiplerini 
geçtiğimiz 10 ila 15 yıl içeri-
sinde sayıca artırdığını ifade 
etmektedir. "Arada bir, bazı 
kurnazların kimseye belli et-
meden anlaşmalar sağladığına 
tanık olabilirsiniz, ne var ki 
özellikle katastrofik modelle-
me ve portföye bir bütün ola-
rak bakma konusu göz önüne 
alındığında, işin büyük kısmı 
yoğun şekilde analitik bir yak-
laşım gerektirmektedir." 

"Pek çok büyük acente ve 
şirket bu işi kendisi yapmakta-
dır, ancak brokerlerin de pekâ-
lâ bunu yapabilmeleri gerek-
mektedir." 

Brokerlerin eskiye göre çok 
daha donanımlı olduğunu dü-
şünen Barker, analitik çalışma-
lar konusunda  uzman  ekiple-
ri sayesinde underwriter’ların 
verdiği fiyatları sınayabilmele-
ri bakımından, günümüzde da-
ha iyi bir konumda olduklarına 
işaret etmektedir.  

Değişen Roller 
   
Sektörün en önemli sorun-

larından biri zaman zaman or-
taya çıkmaktadır. Basitçe söy-
lemek gerekirse, pasta artık 
yeterince büyük değildir. İş 
dağılımında en büyük pay üç 
brokerlik firması tarafından 
paylaşılmakta, geri kalan kü-
çük ve orta ölçekli brokerler 
pastanın giderek daha küçük 
bir bölümü için mücadeleye 
zorlanmaktadırlar. İşin daha 
kötüsü, başarı için gereken alt-
yapının yetersizliği dolayısıy-
la, küçük brokerlik firmaları-
nın yeni iş kurma hayalleri de 
adeta imkânsız hale gelmekte-
dir.  

Barker konuyla ilgili şunları 
söylemektedir: "Eğer 10-15 yıl 
geriye giderseniz, insanlar 
brokerlik firmalarını bırakıp, 
çekirdek kadrolarla kendi şir-
ketlerini kurmaktaydılar. Fakat 
şimdi, yeni girişimcilere yöne-
lik ciddi bir engel olduğu gö-
rülmektedir." Menfaat çatış-
maları bakımından ise, Barker, 
brokerlerin sigortacıların men-
faatlerini engellediklerine yö-
nelik bir kanıt görmediğini dile 
getirmektedir.  

Brokerler, daha geçici bir 
rolden, mevcut olanaklarının 
tümüyle karşısındakini mem-
nun etmeye hazır bir danışman 
rolüne bürünmek durumunda 
kalmaktadırlar. Yakın geçmiş-
te, hizmet yelpazelerine ka-
tastrofik modelleme ile şirket 
birleşme ve satın almalarında 
danışmanlık gibi yeni hizmet-
ler eklemişlerdir. Artık daha az 

sayıda şirketin reasürans satın 
almakta oluşu nedeniyle, bro-
kerin elini zorlamak gereği 
kalmamıştır. Büyük kurumlar, 
deyim yerindeyse, diğerlerini 
yuttukça potansiyel alıcılar 
havuzu daralmış, yerini daha 
büyük risk iştahına sahip çok 
sayıda büyük kurum almıştır.  

Markel International Yöne-
ticisi Jeremy Brazil, brokerle-
rin taşıdıkları değerlerini, eko-
nomik açıdan zor zamanlarda 
kanıtlamaya zorlandıklarına 
işaret etmekte ve şunları söy-
lemektedir: "Gerek fiyatların 
yüksekliği, gerekse hasar öde-
meleri nedeniyle, hiç kimse 
mükemmel performans sergi-
lememekte, bu nedenle de rea-
sürans gerçekten büyük bir ma-
liyet teşkil etmektedir." Brazil, 
brokerlerin muhtemelen geç-
mişe nazaran kendilerini daha 
güçlü bir konumda gördükleri-
ni, ancak bunun resmin bütü-
nünü yansıtmadığını ifade et-
mektedir. "Küçük brokerlerden 
genellikle daha iyi muamele 
görürsünüz, çünkü siz onlar 
için, onların sizin için oldu-
ğundan daha önemlisiniz." 

Towers Watson’ın Reasü-
rans’tan Sorumlu Yöneticisi 
Ross Howard, brokerlerin son 
zamanlarda elbette işin 
underwriting tarafına gözlerini 
dikmiş olduklarını söylemekte 
ve şöyle devam etmektedir: 
"Bu durumun en büyük nede-
ni, en basit ve yalın haliyle, işi 
elde etme yollarını güvence al-
tına almakla ilgilidir." Sigorta 
tarafında, reasüranstan daha 
fazla fırsat bulunduğunu söz-
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lerine ekleyen Howard, yıllar-
dır küçük primli ürünlerle ilgi-
lenen bir underwriting birimi 
ile faaliyetlerini sürdürmüş 
olan şirketinin, artık gelecekle 
ilgili büyüme planlarını gözden 
geçirmeye başladığını ifade 
etmektedir. Underwriting ala-
nına yönelen brokerler için ise 
şunları söylemektedir: "Broker-
ler konuyu değerlendirmekte-
dirler. Her iki tarafın faaliyet 
alanlarını ayıran sınırlarda bü-
yük bir değişim yaşandığını 
düşünmemekteyim." "Bu du-
rum, işi elde etmede kolaylık 
ve özellikle küçük primli işleri 
elde tutmada daha etkili bir yol 
olup olmadığı konusuna nasıl 
baktığınızla ilgilidir. "    

Howard, mevcut iş hacmin-
den pay alma konusunun, bro-
ker ve sigortacılar arasında 
günümüzde yaşanan çatışmala-
rın ana nedeni olduğunu, kapa-
sitenin önemli bir bölümünün 
büyük küresel oyuncular tara-
fından paylaşılması nedeniyle, 
küçük oyunculara kalan kapa-
sitenin daraldığını ifade et-
mektedir.  

İşin doğasında zaten var 
olan menfaat çatışması konusu 
üzerinde brokerlerin hakları 
bakımından tartışmaya devam 
etmek, sektörün, farklılıklarını 
çözümlemesine pek yardımcı 
olmamaktadır. Ok yaydan 
çıkmıştır ve bu durum hoşu-
muza gitsin ya da gitmesin, 
broker ve underwriterlar kendi 
şartlarını yeniden müzakere 
etme ihtiyacındadırlar. Ancak 
bu yolla, her iki tarafın da 
kârlı bir şekilde yoluna devam 

etmesi mümkün olabilir. 
 

Solvency (Mali Yeterlilik) II 
Analitik Yaklaşımı Zorunlu 
Kılmaktadır 
 

Cooper Gay’in Analitik Ça-
lışmalardan Sorumlu Yönetici-
si Michael Dunsire, geride bı-
rakılan sekiz yılda brokerlerin 
rolünün sigorta ve reasürans 
underwriter’larına yardımcı 
olmak amacıyla özellikle ana-
litik yaklaşımların kullanılması 
alanında oldukça değiştiğini ve 
bu gelişmede ek hizmetler sağ-
lama ihtiyacının olduğu kadar, 
sigortacı ve reasürörleri 200 
yılda bir tekrarlanan olaylara 
karşı sermaye ihtiyaçlarını he-
saplamak zorunda bırakan 
Solvency II gereksinimlerinin 
de etkili olduğunu ifade et-
mektedir.  

Daha fazla şeffaflık, serma-
ye yeterliliği ve tahsisi konula-
rında etkili yöntemleri getiren 
Solvency II ile birlikte, uygu-
lamalı matematiğin ve analitik 
araçların sermaye riski ile ilgili 
hesaplamalarda kullanılması-
nın önemi, sigorta ve reasürans 
sektörü için giderek artmakta-
dır. 

Dunsire şunları söylemek-
tedir: "Brokerler, böylesi bir 
ortamda, sigorta ve reasürans 
sektöründe faaliyet gösteren 
küçük ve orta ölçekli müşteri-
lerine, kendi programlarını 
risk/kazanç perspektifi ve riske 
göre ayarlanmış sermaye te-
meli üzerinden değerlendirme 
ve etkin kılma imkânını sağla-
yabilecek analitik modelleme 

araçlarını sunmaya başlamış-
lardır." 

"Eğer sadece işe aracılık 
etmekle kalmaz, aynı zamanda 
müşterinin sermayesini ve rea-
sürans programını en uygun 
şekilde nasıl kullanacağını ve 
plase edeceğini gösterebilme-
mize yardımcı olması bakı-
mından analitik hizmetler de 
sunarsak, bu çok önemli ve 
aynı zamanda katma değeri 
büyük olan bir araç olmakta-
dır." "Tüm bu uygulamalar, si-
gorta ve reasürans şirketlerinin 
daha fazla şeffaflık ve gelişmiş 
risk hesaplamaları ortaya 
koymalarına ve mali yeterlilik-
lerini daha iyi anlamalarına 
yönelik artan ihtiyacın bir so-
nucu olarak ortaya çıkmıştır." 

Dunsire’ın ifade ettiğine 
göre, Cooper Gay iş kabulüne 
ilişkin riskler konusunda uz-
manlaşırken, brokerlerin müş-
terilerine sunduğu ek hizmetle-
rin kapsamı firmadan firmaya 
değişiklik arz etmektedir. 

 
Müşterinin Beklentileri 
 

Hyperion’un Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve kurucusu 
David Howden, işin her iki ta-
rafını birbirinden ayrı tutmanın 
önemini vurgulamaktadır. İşin 
türü ne olursa olsun, müşteri-
nin ihtiyaçlarını öncelikli gör-
menin kilit nokta olduğunu 
sözlerine ekleyen Howden, 
şunları söylemektedir: "Ger-
çekte kendinizi bir broker mi, 
yoksa bir underwriter mı oldu-
ğunuz sorusuna takılıp kalmış 
hissedebilirsiniz. Ancak bu, en 
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nihayetinde müşterinin ne is-
tediği ile ilgilidir."  

Howden, broker kanalının, 
piyasaya ürün sunmanın en az 
maliyetli yolu olduğunu ifade 
etmektedir: "Hemen hemen 
tüm sigortacılar bazı ürünlerin, 
özellikle de üst düzey nitelik-
tekilerin pazarlanmasını bro-
kerlere bırakmakta, ancak Ha-
yat ve Motor gibi sayıca çok 
olan ürünlerin pazarlanma işini 
ya direkt olarak, ya da acente 
ağları üzerinden yürütmekte-
dirler. " 

"Geçtiğimiz iki yıl içerisin-
de ciddi bir değişim yaşandı-
ğını düşünmüyorum. Yaşandı-
ğını düşündüğüm şey ise, gide-
rek daha çok sayıda sigorta 
ürününde artık ürünü satan 
firmanın hizmet kalitesinin bir 
öneminin kalmadığı ve dolayı-
sıyla en ucuz olanının arayışıy-
la bu ürünlerin sadece ticari bir 
mal olarak algılanmaya başla-
dığıdır. Nihayetinde, Lloyd’s’a 

baktığımızda, müthiş sayıda 
işin orada hep mevcut olagel-
miş broker dağıtım ağı vasıta-
sıyla yazılmakta olduğunu gö-
rürüz." 

Howden, Hyperion’un 1998 
yılında kendi underwriting işi-
ni kurmasının altında yatan 
ana nedenin doğru uzmanlığa 
sahip olmasının yanı sıra, işi 
elde etme arzusundan kaynak-
landığını ifade etmektedir. 
Howden’a göre, konu üzerinde 
tartışmak gereksizdir ve iki iş 
birbirinden ayrı tutulabildiği 
sürece, underwriting alanına 
giren brokerler için menfaat 
çatışması diye bir sorunun ol-
maması gerekmektedir.  

Broker ve underwriter iliş-
kilerinin değişen yüzünün, bir 
zamanlar anlaşılması kolay 
olan manzarayı yeniden şekil-
lendirdiği açıktır. Her iki taraf 
da, oyunu sahip oldukları ken-
di oyun kurallarına göre oy-
namışlardır. Fakat son yıllarda, 

bu kurallar netliğini bir miktar 
kaybetmiştir. Odak noktasın-
daki bariz değişim, brokerleri 
taktiklerini değiştirmeye ve 
zirvede kalmayı sürdürmek 
için underwriting’e dayalı yeni 
bir odak noktası geliştirmeye 
zorlamıştır, çünkü aksi takdir-
de geri plana atılmayı kabul-
lenmek zorunda kalacaklardır. 

Piyasanın, brokerler ve 
underwriter’lar arasında, rol-
lerin ve kuvvetlerin ayrılığı 
dengesini bozan bir değişime 
sahne olduğu açıktır. Sektör 
için, çözüm bekleyen asıl so-
run, oyunun yeni ve adil ku-
rallarını tekrardan belirlemek-
le ilgilidir. 

 
 
 
 
 

Global Reinsurance 
Nisan 2012 

Çeviren: Burcu AYTEN
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        Sigortacılık Sektörü ve Sosyal Medya 
 
 
 
 
 

ünyada hâlihazırda 
dokuz milyar internete 
bağlı cihaz bulunmak-

tadır ve bu rakamın 2020 yı-
lında 24 milyara ulaşması ön-
görülmektedir. Teknolojik ge-
lişmeler konusunda sigortacı-
lık sektörü, öncülükten ziyade 
takipçi bir konuma sahip olsa 
da, sosyal medya devrimi baş-
lamıştır ve sigortacılık mesleği 
de bu devrimin getirdiği fırsat-
ları fazlasıyla benimsemekte-
dir. Ancak sosyal medya bü-
yük pazarlama imkânları sağ-
lıyor olsa da, beraberinde ge-
tirdiği yeni işleyiş tarzı, bu de-
ğişime hazır olmayan şirketleri 
zorlayabilmektedir. 

AT Kearney Danışmanlık 
Şirketi’nin hazırladığı bir ra-
porda bu durum, “Senelerdir 
Facebook kuşağından insanlar 
kitleler halinde iş gücüne ka-
tılmaktadır. Her yerden, her 
zaman erişilebilir bilişim tek-
nolojisi ile büyümüş olan bu 
kuşak, yüksek seviyede oto-
masyonu, 7/24 haberleşmeyi 
ve kesintisiz bağlantıda olmayı 
bir yaşam tarzı olarak benim-
semekte ve bunu beklemekte-
dir” şeklinde özetlenmektedir. 
Raporun yazarı Farham Mirza, 
söz konusu kuşağın, gizlilik 

konusunda çok farklı bir bakış 
açısına sahip olduğu, “kontrol-
leri ve standardizasyonu genel 
olarak hafife aldığı” konusun-
da uyarıda bulunmaktadır. Ay-
rıca, Facebook kuşağından 
olan bir çalışanın çalışma or-
tamındaki cihaz ve bilişim 
hizmeti konusundaki asgari 
beklentisinin, kendi bilişim 
deneyimi doğrultusunda oluş-
tuğunu belirtmektedir. 

Alman şirketlerinde yapılan 
araştırmalar, anketleri cevap-
layan çalışanların %40’ının en 
az bir kişisel cihazını iş mak-
sadıyla kullandığını göster-
mekte, bu sonuç ise, kişisel ci-
hazların iş ortamında kulla-
nılmasına dair eğilimi ortaya 
koyarak bu tespiti destekle-
mektedir.  

 
Seçiminizi Yapın 

 
Mirza, şirketlerin bu eğilim-

le mücadele etmek veya bu 
eğilimi kendi menfaatleri doğ-
rultusunda benimsemek ara-
sında bir seçim yapacaklarını 
belirtmekte, sosyal medyayı 
benimseyen bazı şirketlerden 
örnekler vermektedir. “Şirket-
lerin kontrolü sağlamak duru-
munda olduklarını, fakat bunu, 

çalışanların kendi cihazlarını iş 
ortamında kullanmalarını ya-
saklayarak yapmalarının şart 
olmadığını” belirten Mirza, 
“Kendi Cihazını Getir” (Bring 
Your Own Device) fikrini be-
nimsemiş olan şirketlerin üre-
timlerinde ve verimliliklerinde 
iyileşme, maliyetlerinde ise 
düşüş kaydettiklerini öne sür-
mektedir.   

Mirza örnek olarak, çalışan-
ların kendi iş bilgisayarlarını 
seçtikleri, küresel çapta öncü 
olan bir yazılım şirketine işaret 
etmekte, şirketin üç senelik ha-
rici bakım sözleşmesi şartıyla 
personelin kendi satın alacağı 
her cihaz için 2000 Dolar des-
tek yaptığını belirtmektedir. 
Şirket, deneme niteliğinde ya-
pılmış olan bu uygulama saye-
sinde, cihaz yönetim maliyet-
lerini %20, cihaz bakımı ve 
güncellemesi için ayrılan büt-
çeyi ise %80 oranında azalta-
bilmiştir. 

Tüm bunlara rağmen AT 
Kearney tarafından yayımla-
nan rapora göre şirketlerin kar-
şılaştığı zorluklardan birkaçı 
aşağıda sıralanmaktadır: 

 
 Verilerin Korunması: Kişi-

sel bilgisayarlarda, kritik 
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şirket verilerinin güvenliği-
ne şirket tarafından tahsis 
edilmiş bilgisayarlarda ol-
duğundan genellikle daha 
az dikkat edilmesi, şirketleri 
artan riske maruz bırakmak-
tadır. 

 Bilgi-İşlem Desteğinin Sağ-
lanması: Kullanıcılar, oluş-
turulan sistemin heterojen 
yapısına rağmen kapsamlı 
bir bilgi-işlem desteği bek-
lemektedir. Bilgi-işlem des-
tek birimleri, çeşitli cihaz 
alt yapısının getirdiği so-
runlarla, yazılım uyuşmaz-
lıklarıyla ve sistemde olu-
şan çelişkilerle başa çıka-
bilmek için; hünerlerini ge-
liştirmek, hızlı, ehil ve ma-
liyet etkin bir şekilde yeni 
düzenlemeler yapmak du-
rumundadırlar. 

 Bilişim Teknolojilerinin Sa-
tın Alımı: Daha az satın al-

ma gerçekleştikçe, standart 
ekipmanlar üzerinden elde 
edilen büyük alım indirimi 
elde etmek zorlaşacak, 
mevcut bilgi-işlem teknolo-
jisi temin eden sözleşmeler 
yeniden şekillenmek zorun-
da kalacaktır. 

 
Ancak, tüm bunların, çö-

zülmesi gereken zorluklar ol-
duğunu belirten Mirza, “Cihaz 
uyumu kesinlikle gerçekleş-
mekte, teknoloji muazzam bir 
şekilde kişiselleşmektedir. Biz 
teknolojiyi her yere beraberi-
mizde taşımakta, ona fazlasıy-
la bağımlı halde bulunmakta-
yız.” diyerek sözlerini tamam-
lamaktadır. 

DAC Beachcroft finans 
grubu ortaklarından Emma 
Bate ise, geçiş döneminde bu-
lunduğumuzu belirterek, “Ne-
reye doğru gittiğimizi görebi-

liyoruz, fakat henüz oraya 
ulaşmadık” ifadesinde bulun-
maktadır. Bate, şirketlerin, 
mevzuattan kaynaklanan talep-
lerin yanı sıra, müşterilerin ve 
çalışanların 7/24 erişim talep-
lerini yönetebilmeleri için, ke-
sin olarak belirlenmiş bir şirket 
politikasına sahip olmalarının 
büyük önem taşıdığını belirt-
mektedir. 

 
Riskleri Tanımak 

 
Naifliğin tehlikeli olduğu 

görüşünde bulunan QuoStar 
Solutions Genel Müdürü 
Robert Rutherford, “Müşterile-
rim arasında olan bazı 
CEO’lar, Noel hediyesi olarak 
akıllı telefon, dizüstü bilgisayar 
veya bir tablet aldıklarında, bu 
cihazı şirket ağına bağlamak 
için Bilgi-işlem servisine gön-
dermektedirler. Bu davranışları 

 
Neden Sorunu 
 
İş dünyası açısından sosyal medyanın neyi ifade ettiğini anlayabilmek için rakamlara 

bakmak gerekecektir: 
 

 Dünya nüfusunun yarısı 30 yaş altı kişilerden oluşmaktadır. 
 ABD’de, Facebook’un haftalık kullanımı Google’dan daha fazladır. 
 Facebook bir ülke olsaydı, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olurdu. 
 Bir araştırmaya göre, online öğrenim metodunun performansı, yüz yüze öğrenme meto-

dundan daha yüksektir. 
 Sosyal medyayı kullanan şirketlerin %95’i, işe alımlarda Linkedln ağından faydalanmak-

tadır. 
 İngiltere’de mobil internet trafiğinin %50’si Facebook üzerinden gerçekleşmektedir. 
 Sosyal medya yazarlarının (Blogger’lar) %34’ü ürünler ve markalar hakkındaki tavsiyele-

rini paylaşmaktadır. 
 Tüketicilerin %90’ı kişisel tavsiyelere, %14’ü ise reklamlara güvenmektedir. 
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ile sadece diğer şirket çalışan-
larına örnek oldukları için de-
ğil, aynı zamanda şirketi po-
tansiyel siber risklere maruz 
bıraktıkları için de tehlike ya-
ratmaktadırlar.” diyerek açık-
lamaktadır. “Bazı insanlar, 
iPhone kullanmanın Windows 
bağlantısı olmaması nedeniyle 
zararsız olduğunu düşünmek-
tedir, fakat virüsler her yerde-
dir ve risk bulunmaktadır” di-
yen Rutherford, şirketlerin her 
zaman olmamakla birlikte ge-
nellikle riskleri tanıdıklarını 
vurgulamaktadır. 

Bir çalışanın iş için bir ci-
haza ihtiyacı olması halinde, 
bu cihazın şirket tarafından 
karşılanması gerektiğini, kişi-
sel kullanım amacı taşıyan ci-
hazın ise ayrı olması gerekti-
ğini savunan QuoStar Genel 
Müdürü Rutherford, şirketlerin 
ISO 27001 standartlarını ince-

lemelerini tavsiye etmekte, bu 
standardın onları cihaz kulla-
nımından kaynaklanan riski 
tüm yönleriyle değerlendirme-
ye yönlendireceğini iddia et-
mektedir. 

Bazı profesyoneller ise, bu 
konuda çözümler olduğuna 
inanmaktadır. Groupama İnsan 
Kaynakları Müdürü Paul 
Cann, sosyal medya ve kişisel 
cihazların kullanımı hakkında 
bir araştırma yürütmektedir. 
“Yaklaşımımızda tutucu bir 
tavır sergilemekteyiz, fakat bu 
ihtiyatlı yaklaşım sona erecek 
gibi gözükmektedir. Açıklık ve 
kontrollü olma arasında bir se-
çim yapma durumu söz konu-
sudur. Biz şirket olarak kont-
rollü tarafta bulunmaktayız.” 
diyen Cann, Groupama’nın ge-
nel olarak çalışanlarını, medya 
veya müşterilerle direkt ileti-
şime geçmek konusunda kısıt-

ladığını, bu tarz kontrolleri 
tüm iletişim türlerine ve cihaz 
kullanımlarına uygulamakta 
olduğunu anlatmakta, bu yak-
laşımın eski moda gözükebile-
ceğini kabul etmektedir. 

Groupama, bir önceki sene 
sosyal medya kılavuzları ha-
zırlamıştır. Ayrıca, şirket kont-
ratlarında gizlilik klozlarının 
da bulunduğunu ve bu sayede 
kontratların sosyal medyanın 
eklenmesi için yeniden yazıl-
mak zorunda kalmadığını anla-
tan Cann, bu kılavuzlar saye-
sinde çalışanların güncel du-
rum hakkında bilgilendirildik-
lerini ve dikkatlice gözden ge-
çirmeleri için teşvik edildikle-
rini açıklamaktadır. 

Çalışanlarına donanım sağ-
lamakta olan Groupama, bilgi-
işlem birimi ile de güvenliği 
sıkı gözetim altında tutmakta-
dır. Çalışanların şirket bilgi-

 
Başka Bir Perspektif 

 
Legal&General tarafından hazırlanan Digital Criminal 2012: CyberSafety raporuna göre, 

sosyal medya sitelerini kullanırken güvenliğinden endişe duyan insanların sayıları artmaktadır. 
Serinin üçüncüsü olan bu rapor, sosyal medya siteleri kullanıcıları arasında değişmekte olan 
kalıplarını göstermektedir. 

Ankete katılmış olan sosyal medya sitesi kullanıcılarının takriben yarısı (%49) Facebook’ta 
özel hayatın gizliliği ve güvenlikten endişe duymaktadır ki bu oran 2010 yılında %46 idi. Ayrıca, 
beş katılımcıdan dördü, sosyal medya sitelerinde paylaştıkları bilgilerin kime ait olduğunu bil-
memektedir. 

Tüm bunlara rağmen, kişiler özel bilgilerini yabancılarla paylaşmaktadır. Ortalama olarak, 
anket katılımcılarının %59’u, Facebook arkadaşlarını iyi tanıdıklarını, diğer taraftan ise, Lin-
kedln bağlantılarındaki her üç kişiden ikisi ile yakın ilişkilerinin olmadığını ifade etmektedirler. 
Katılımcıların %42’sinin Facebook’ta bireysel olarak tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık 
taleplerini kabul ettiklerini ortaya koyan Legal&General, tüketicilere ve şirketlere, kimlerle 
“arkadaş” oldukları ve hangi bilgileri geniş çapta erişilebilir kıldıkları konusunda ihtiyatlı 
davranmalarını tavsiye etmektedir. 
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sayarlarına güvenli erişimleri-
ni sağlayarak, sanal bir ağ 
aracılığıyla ev bilgisayarından 
çalışabilme imkânı ise, önemli 
bir gelişme olarak addedil-
mektedir. 

Sigorta şirketlerinin ve bro-
kerlerin veri konusunda olduk-
ça dikkatli olmaları gerektiği 
konusunu vurgulayan Cann, 
Finansal Hizmetler Yetkilileri-
nin bu konuda oldukça katı ol-
duklarını ifade etmekte, tüm 
bu doğal tutuculuk ve düzen-
leyici şartlara rağmen, değişi-
min gerekli olduğunu ileri 
sürmektedir. “Kanımca, birçok 
kişi bu değişimin boyutlarını ve 
etkilerini tam anlamıyla kavra-
yamamışlardır. Bu, sadece baş-

ka bir bilgisayar modası değil-
dir.  

Buradaki mesaj aslında, şir-
ketinizin stratejisinin ne oldu-
ğunu sorgulamaktadır. Eğer 
şirketinizin bir stratejisi yok 
ise, o zaman hayatta kalma 
şansı da bulunmamaktadır. Ki-
şiler, e-posta kullanımından 
vazgeçmekte, onun yerine sos-
yal medyaya yönelmektedirler. 
Şirketler de bu gelişmelere 
adapte olup, durumlarını ona 
göre belirlemek zorundadırlar” 
diyerek sözlerini tamamlamak-
tadır.  

Sosyal medya hakkındaki 
düşünceler ne yönde olursa ol-
sun, bu durumun gelip geçici 
bir modadan fazlası olduğu 

aşikârdır. Bu gelişmenin, çalı-
şanların kendi cihazlarını kul-
lanmaları için artan arzularıyla 
birleşmekte olduğu düşünülür-
se, tüm şirketlerin kendi poli-
tikalarını gözden geçirmesi, 
gelişen trendlere hızla ayak 
uydurabilmesi için esneklik 
sağlamaları bir zorunluluk ol-
muştur. 

 
 
 

 
 

The Journal 
Şubat/Mart 2012 

 
Çeviren: İpek SONIŞIK

 
 

 

  REASÜRÖR 



21 

 

      

 

 

        İş Dünyası ve İklim Değişikliği 
 
 
 
 
  

amu-özel sektör ortak-
lığı olan bir kuruluş, iş 
dünyası ve hükümet-

lere, ekonomik kararlarını alır-
ken, aşırı hava olaylarından 
kaynaklanan tehlikelere karşı 
gelecekteki şartları daha fazla 
hesaba katmaları gerektiği ko-
nusunda uyarıda bulunmaktadır.  

Geçen yıl dünyada meyda-
na gelen doğal ve insan kay-
naklı afetlerin toplam maliyeti 
370 milyar Dolara ulaşmış 
olup, söz konusu rakam, afete 
maruz bölgelerde daha fazla 
insan ve mal varlığının yoğun-
laşması nedeniyle her 12 yılda 
iki katına çıkmakta ve bunun 
sonucunda, iklim değişikliği-
nin olumsuz etkileri daha da 
artmaktadır. İklim ve Gelişme 
Bilgi Ağı (CDKN: Climate 
and Development Knowledge 
Network) tarafından yayımla-
nan yeni bir rapora göre, dün-
yanın birçok bölgesinde iklim-
le ilişkili afet hasarları, kişi ba-
şı gayri safi yurtiçi hâsıladaki 
(GSYİH) artışlardan daha hızlı 
büyümektedir. 

Söz konusu tehdit karşısın-
da Meksika ve Nepal gibi ül-
kelerin risk değerlendirmeleri 
yapmaları, riskin finansmanına 
yönelik seçenekleri araştırma-

ları ve söz konusu tehditle ba-
şa çıkabilecek yasal düzenle-
meleri yapmaları önerilmekte-
dir. Diğer taraftan İngiltere’de 
Ocak ayında ülke çapında ya-
pılan bir risk değerlendirmesi-
ne ilişkin rapor yayımlanmış 
olup, söz konusu çalışma, ge-
lecek yıl ülkede başlatılacak 
olan Ulusal Uyum Planı’na 
(NAP: National Adaptation 
Plan) katkı sağlayacaktır. An-
cak CDKN’ye göre iş dünya-
sının genelinde henüz uyum 
stratejileri geliştirilmeye baş-
lanmamış olup, kapsamlı risk 
değerlendirme ve azaltma öl-
çümleri yaparak, riske maruz 
değerlerini azaltmaya yönelik 
önlem alma konusuna daha 
fazla ağırlık verilmesi önemle 
vurgulanmaktadır. 

Raporun yazarlarından biri 
olan Dr. Tom Mitchell şu uya-
rıda bulunmaktadır: “İklimle 
ilişkili afetlerin sayısı artmak-
tadır ve böylesine büyük öl-
çekli yardım ve kurtarma ça-
lışmalarını maddi ve insani 
bakımdan karşılayabilmek im-
kânsız hale gelmiştir. 

“Bir şeylerin meydana gel-
mesini beklemek artık kabul 
edilebilir bir tavır değildir. 
Dünya çapında afet etkilerinin 

hafifletilmesine ve planlanma-
sına yönelik çok fazla çalışma 
yapılmıştır, ancak iş dünyasının 
geleceğe yönelik katkıları nadi-
ren görülmektedir. Sektörü ve 
bu ülkenin kaynaklarını nasıl 
daha iyi koruyabiliriz sorusu-
nun cevabını artık ciddi olarak 
düşünmemiz gerekmektedir”. 

Toplumların tehlikeye ma-
ruz durumdaki varlıklarını, kri-
tik altyapı yatırımlarını ve di-
ğer varlıklarını, sınırlayıcı ni-
telikteki yasal önlemlerle des-
teklemesi gerekse de, CDKN, 
şirketlerin bütçe çalışmalarını, 
arazi kullanım planlarını ve 
altyapı yatırımlarını yaparken 
afet riski değerlendirmelerini 
mutlaka dikkate almaları ge-
rektiğini belirtmektedir.  

CDKN’nin raporu, Birleş-
miş Milletler tarafından ya-
yımlanan ve benzer şekilde, 
iklim değişikliği ile ilgili risk-
lerdeki hızlı artışı vurgulayan 
“Aşırı Hava Olayları ve Afet 
Risklerinin Yönetimi” konulu 
özel rapordan sonra yayım-
lanmıştır. 
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        Yaptırımların Uluslararası Ticaret  
Üzerindeki Etkileri 

 
 
 
 
 
 

rta Doğu’da devam 
etmekte olan siyasal 
istikrarsızlık ve hu-

zursuzluk ortamı, Suriye’de 
genişlemekte olan kriz ve 
İran’ın mevcut nükleer prog-
ramlarının Batı’yla olan ilişki-
lerindeki tansiyonu artırmış 
olması, birbirini izleyen ve ge-
niş kapsamlı, ancak uygulama 
açısından  oldukça  karmaşık 
ve sonuçları öngörülemeyecek 
yeni uluslararası ticari yaptı-
rımların kabul edilmesine ne-
den olmuştur.  

Bu durumun yol açtığı so-
runların tartışılmasını sağla-
mak üzere Clyde&Co’s tara-
fından Londra’da ilgili çevre-
lerden 50 uzman kişinin katı-
lımıyla ve Chatham House  

kuralları çerçevesinde bir se-
miner düzenlenmiştir. Uygula-
nan yaptırımların doğrudan ve 
yakın vadedeki sonuçları, hü-
kümetlerin maksatlarıyla bağ-
lantılı olsa dahi, bu yaptırımla-
rın uluslararası ticaret üzerin-
deki etkileri aşağıda belirtildi-
ği şekildedir: 

                                                 
 Dünyadaki önemli sorunların tar-
tışıldığı ve doğabilecek krizlerin ana-
liz edildiği bir düşünce kuruluşudur. 
Resmi adı Kraliyet Uluslararası İliş-
kiler Enstitüsü’dür. 

 Devletlerin kısa sürede ve 
birbirinden bağımsız olarak 
aynı ülkeler için ve genelde 
kısa vadede uygulamaya 
koydukları yaptırımlar, fark-
lı şartları içeren (zaman za-
man birbiriyle çelişse de) 
birçok sistemin ortaya çık-
masına ve uluslararası tica-
ret akışını yavaşlatarak 
hacminin düşmesine neden 
olmuştur. 

 Farklı mevzuatların ortaya 
çıkardığı bu karmaşa orta-
mında iş yapabilmek, ticari 
şirketler, bankacılar, hu-
kukçular ve sigorta şirket-
leri de dâhil tüm finansal 
kuruluşlar için çok önemli 
bir sorun olmuş ve bu du-
rum, üreticiden son kulla-
nıcıya kadar olan ticaret 
zincirindeki riskleri en uy-
gun şekilde yönetebilmek 
için daha önce olmadığı 
kadar zaman israfına yol 
açmıştır.  

 Netice itibarıyla, çalışanla-
rın, bağlı oldukları firmala-
rın politika ve prosedürleri-
ni tam olarak anlamaları, 
potansiyel işlemleri doğru 
analiz etmeleri için hangi 
soruları soracaklarını bile-
bilmeleri ve uygulamaları 

gerekli özenle yürütülebil-
meleri için eğitim zaruri ha-
le gelmiştir. 

 Yaptırım klozlarının, te-
minat mektuplarına dâhil 
edilmeleri, bu mektupları, 
güvenilir  bir  ticari  ens-
trüman olmaktan çıkarmış-
tır. 

 Taşınan emtiaya ilişkin bir-
çok konu sorun olmaktadır. 
Örneğin Açık Teminat ve-
ren bir sigortacı, ticarette 
ilgili tarafları bilmek konu-
sunda genellikle sıkıntı ya-
şayacaktır. Bu durum yaptı-
rımların ihlal edilip edilme-
diğinin, ancak bir hasar 
meydana geldikten sonra 
anlaşılması gibi bir sonuca 
yol açacaktır. 

 Sigortacı, reasürör ve bro-
kerler için uluslararası yap-
tırımların etkileri giderek 
artmaktadır ve AB Konse-
yi’nin 24 Mart 2012 tarih 
ve 267/2012 sayılı yaptı-
rımları en etkili olanıdır. 
İran’dan yapılacak ham pet-
rol taşımaları için AB veya 
ABD teminatı, 1 Temmuz 
2012 tarihinden itibaren ya-
saklanmıştır. Zira, lokal ta-
şıma şirketleri, ham petrol 
sevkiyatları için sigorta 
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teminatı sağlayabilmiş olsa-
lar dahi, Londra piyasası dı-
şında sağlanabilecek reasü-
rans desteğinin yetersiz ol-
ması, taşımaların bir kısmı-
nın reasürans desteğinden 
yoksun olarak yapılmasına 
neden olacaktır. 
 
Yaptırımlarla bağlantılı ola-

rak sözleşme ve ticari işlem 
risklerinin artması nedeniyle, 
birçok kişi ve kuruluş bu risk-
lerini en aza indirmek üzere il-
gili ülkelerden uzak durmayı 
tercih etmiştir. Bu gelişme, söz 
konusu risklerin hacim olarak 
azalmasına ve uluslararası ti-
caretin yavaşlamasına neden 
olmuştur. Bu ülkelerde ticari 

faaliyetlerde bulunmayı tercih 
edeceklerin yapmaları gere-
ken, yaptırımlarla uyumlu ha-
reket etmektir. 
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Sigortacıların Değişen Rolü 
 
 
 
 
 
 
 

hartered Insurance 
Institute (CII) tarafın-
dan yapılan bir araş-

tırmaya göre gelecek 10 yıllık 
dönemde sigortacıların daha 
önce olmadığı ölçüde bir talep 
baskısıyla karşılaşacağı kökten 
değişiklikler meydana gelecek-
tir. 

Geleceğin sigortacıları hak-
kında hazırlanmış raporda, kü-
çük ve orta ölçekli özel giri-
şimlerin yanı sıra, büyük çaplı 
şirketlere yönelik ticari sigor-
taların fiyatlandırılması, satışı 
ve ilgili hizmetlerin verilmesi 
konularında büyük değişiklik-
ler olacağı iddia edilmektedir. 
Örneğin, satış konularında ge-
liştirilen ve teknolojik geliş-
meye işaret eden projeksiyon-

lara göre, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin poliçelerinin %80’i 
online kanallarla doğrudan ya-
pılabilecektir. Büyük işlerde 
aracılara ihtiyaç duyulmaya 
devam edilmekle birlikte, bu 
tür işlerin, %70’i elektronik 
yolla ve yaklaşık 1/5’i otoma-
tik olarak yapılabilecektir. 

Sigorta şirketlerinin deği-
şikliklere; ilgili birimlerini ye-
niden düzenleyerek, yeni tek-
nolojileri benimseyerek, kârlı-
lığı ve yeni teknikleri geliştir-
meye yardımcı olacak bilgilere 
yoğunlaşarak adapte olmaları 
gerekmektedir. Bu hazırlıklar 
ürün geliştirme, portföy yöne-
timi, fiyatlama analizi, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin 
risklerine yönelik uzman yetiş-

tirilmesi ve büyük ticari riskler 
için kompleks çözümleri içer-
mektedir. 

Bu raporun sonrasında Ens-
titü, geleceğin sigortacılarının 
kariyer gelişimini tanımlama 
konusu üzerine eğilecektir. 
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