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ÖNSÖZ

Günümüzde sosyal faydalarından daha çok ekonmik faydalarıyla sermaye piyasasının
önemli unsurlarından biri olan sigortacılık sektörünü gelişimini engelleyen bir çok sebebinden
biri olarak toplumumuzun dini inanışları ve sosyal yaşamdır. Buradan hareketle çalışmamda
faizsiz

finans

işlemlerini

gerçekleştiren

katılım

bankalarında

sigortacılık

işlemleri

sigortacılığın teorik ve pratik yönden incelenmesidir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sigortacılık, sigortacılığın dünya
ve Türkiye’deki gelişimi, sigorta çeşitleri, sigorta arz ve talebi, ülkemizdeki sigorta faaliyetleri
ve sigortacılık sektörünün karşılaştığı sorunlar üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde, İslâm bankacılığı, yeni düzenlemeyle isimleri katılım bankaları olarak
değiştirilen katılım bankaları, ülkemizde ve dünya da bu kurumların gelişimi ve faaliyetlerine
değinilmiştir.
Üçüncü bölümde, İslâm hukukunda sigorta, sigorta çeşitleri ve katılım bankalarında
yürütülen sigortacılık işlemleri ve bu hizmetin nasıl yürütüleceği üzerinde durulmuştur.
Sonuç ve değerlendirme bölümündeyse bu çalışma sonuncunda elde edilen bilgiler
değerlendirilerek ulaşılan sonuçlar ve öneriler ortaya konulmuştur.
Çalışmamda bana desteğini esirgemeyen saygıdeğer hocam danışmanın Prof. Dr. Osman
OKKA hocama, her zaman yanımda olan aileme ve böyle bir çalışmada beni destekleyen
TUBİTAK ‘a sonsuz şükranlarımı sunarım.

Konya, 2007

Melahat Hancı
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GİRİŞ

İlk çağlardan beri sürekli tehlikelere maruz kalıp yaşam mücadelesi veren ve bu
mücadeleleri sonucunda can, mal ve mülkiyet kaybeden toplumlar, yaşamları boyunca
risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek zararları önlemek için çeşitli çarelere
başvurmuşlardır. Ekonomik kaybın, zarara uğrayanlar tarafından karşılanması çoğu zaman
mümkün olmadığından, küçük bir prim karşılığında bunun tazmininin daha geniş kitlelere
yayılması gereği ortaya çıkmış ve bu suretle bir kişinin kaldıramayacağı maddi yük birçok kişi
arasında bölüşülmüştür. İnsanların, hayatları süresince karşılaşmaları muhtemel tehlikelerin
iktisadi neticelerini en aza indirme veya tamamıyla ortadan kaldırma amacıyla sigorta sistemi
geliştirilmiştir.
Sigorta Latince kökenli bir kavram olup, tam Türkçe karşılığı emniyet ve güven
anlamına gelmektedir. Sigorta bugünden gelecekte karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı
tedbir alma mekanizmasıdır.1
Sigorta finansal açıdan; beklenmeyen kayıpları bir havuza toplamakta ve kayıpların
beklenen maliyetini sigorta bedeline çevirmektedir. Böylece, kayıpların maliyeti ve doğan risk
bu havuzun bütün üyeleri arasında paylaşılmaktadır.
Sosyal faydalarının yanında ekonomik açıdan da faydası büyük sigortacılık ülkemizde
gerekli gelişmeyi son yıllarda göstermeye başlamıştır.

Türkiye-AB müzakereleri birçok

büyük Batı sigorta şirketinin Türkiye’ye gelmesini sağlamıştır. Konu inanış açısından
incelendiğinde de Türkiye’de sigortacılığın gelişmesinin yavaş olmasının sebebi İslâmi
konulardaki düşüncelerdir. İslâm’da faiz,

karşılıksız kazanç, kumar gibi şeylerin haksız

kazanç sayılması sebebiyle haram kılınıp yasaklanması ve sigortanın dini otoritelerce tam
anlamıyla anlatılamaması ve kurumsal yapının temellerinin olşturulamaması insanları olumsuz
yönde etkilemiş ve sigortacılık işlemlerine kuşkuyla bakmalarına sebep olmuştur. Son yıllarda

1

Mark S. Dorfman, Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice Hall, New Jersey, Sixth
Edition, s. 16.

1

İslâmi sigortacılık felsefesinin ve uygulamalarının gelişmesi konusunda İslâm ülkelerinde
yoğun çalışmalar yapılmaktadır.2
Ülkemizde sigortacılık faaliyetlerinin çoğu bankalar ve bunlara bağlı şirketler
tarafından yürütülmektedir. Fonksiyonel olarak ticari bankalara benzeyen 19.11.2005 tarihli
resmi gazetede yayınlanan 5411 nolu Kanunla isimleri Katılım bankaları olarak değiştirilen
faizsiz finans kurumları da aynı kanunda; özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak
ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar, olarak tanımlanmaktadır.
Klasik bankacılık işlemlerinin yanı sıra katılım bankalarında mudarebe (kâr paylaşımı),
müşareke (kâr-zarar ortaklığı), murabaha (maliyet artı kâr marjlı satış), icare (kira finansmanı),
karz-ı hasen (faizsiz borç), tekafül (sigortacılık), salam akdi (ileriye dönük satın alma), istisna
(siparişe dayalı satın alma) gibi işlemleri de gerçekleştirilmektedirler. Böylece Türkiye’de ve
dünya da inançları gereği faiz gelirlerinden uzak durmak isteyen kesimin ellerindeki atıl fonlar
ekonomiye kazandırılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; katım bankalarında özellik arz eden sigortacılığın teorik ve
pratik yönden incelenmesidir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, sigortacılık, sigortacılığın dünya
ve Türkiye’deki gelişimi, sigorta çeşitleri, sigorta arz ve talebi, ülkemizdeki sigorta faaliyetleri
ve sigortacılık sektörünün karşılaştığı sorunlar üzerinde durulacaktır.
İkinci bölümde, İslâm bankacılığı, yeni düzenlemeyle isimleri katılım bankaları olarak
değiştirilen katılım bankaları, ülkemizde ve dünya da bu kurumların gelişimi ve faaliyetlerine
değinilecektir.
Üçüncü bölümde, İslâm hukukunda sigorta, sigorta çeşitleri ve katılım bankalarında
yürütülen sigortacılık işlemleri ve bu hizmetin nasıl yürütüleceği üzerinde durulacktır.
Sonuç ve değerlendirme bölümündeyse bu çalışma sonuncunda elde edilen bilgiler
değerlendirilerek ulaşılan sonuçlar ve öneriler ortaya konulacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTACILIK VE TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK

1. SİGORTACILIK VE FONKSİYONLARI
Sigorta latince kökenli bir kavram olup, Türkçe karşılığı “emniyet ve güven” anlamına
gelmektedir. Sigorta; bugünden gelecekte karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alma
ve mağdurların zararlarını müşterek bir havuzdan karşılama mekanizmasıdır. Sigortacılık bir
riskten korunma felsefesini ihtiva etmektedir. Tek kişi veya kurum riski paylaşmadan,
doğacak riskleri her zaman ortadan kaldırma gücüne sahip olmadığı gibi, riski başkalarıyla
paylaşmadan yüklenmesi de ağır bir maliyet getirecektir. Yardımlaşma felsefesi sigortacılığın
doğumunun başlıca sebebi olarak kabul edilebilir.
Sigorta finansal açıdan; sigortacının, sigortalının beklenmeyen maddi kayıplarını yasal
olarak güvence altına aldığı yasal bir düzenlemedir.3 Sigortacılığın daha geniş bir tanımı ise
şöyle yapılabilir: Sigortacılık, belirli bir prim karşılığında kişi hayatının, organlarının veya
kişi ve kuruluşların para ile ölçülebilir varlıklarının; sigorta kural, kanun ve yönetmeliklerinde
tariflenmiş rizikolardan doğacak maddi hasarlarını, aynı riziko tehdidi altında bulunan
topluluğu bir araya getirerek, ölçülen değer üzerinden ve gerçekleşen hasar oranında
karşılayarak, üyelerinin, sosyo-ekonomik çöküntülerini dağıtan ve zararlarını gideren, ayrıca
yatırımlara aktarılan sigorta fonlarıyla ekonomiye kaynak aktaran işlemler bütünüdür.4
Sigorta, yasalarla getirilen bir düzen olmakla birlikte, ekonomik ve toplumsal yaşamın
gelişmesinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.5 Meydana gelmesi muhtemel olaylara
karşı en iyi korunma aracı sigorta kurumudur. Kişi ve kurumların
beklenmedik olaylara

karşılaşabilecekleri

karşı yardımlaşma, dayanışma ve güvence ihtiyacından doğan

sigortacılık endüstriyel, ticari ve sosyal yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Sigortacılık
gelişmiş ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir göstergesidir.6
3

Mark S. Dorfman, Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice Hall, New Jersey, Sixth
Edition, s. 16.
4
Enver Alper Güvel, Sigortacılık, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004, s. 25.
5
Adnan Avcı, Özel Sigorta Kanunları Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul, 1994, s. 1.
6
Ahmet Tayfun, Sigortacılık, Tutibay Yayınları; Ankara, 1997, s. 14.
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Finansal açıdan beklenmeyen kayıpların maliyetlerini yeniden dağıtan bir düzenleme
olarak ifade edilen sigorta, muhtemel kayıpları bütün riskleri içeren bir havuza toplamakta ve
muhtemel kayıpları sigorta bedeline (tazminata) çevirmektedir.7 Böylece sigorta primleri
ödeyerek sağlanan finansal sistem sayesinde paylaşılan risk ile kişilerin ve kurumların risk
taşıma maliyeti düşmektedir. Ayrıca toplanan

primler büyük ekonomik fonları

oluşturmaktadır.8
Sigorta kavramı incelendiğinde şu unsurlar ortaya çıkar:
•

Riziko yani bir riskin varlığı ve riskin tesadüfi olarak yani irade dışında ve kasıtsız
gerçekleşmesi9,

•

Rizikoya maruz kişilerin teşkil ettiği bir topluluk,

•

Topluluğu teşkil eden kişilerin maruz bulundukları rizikoların ayniyeti veya
benzerliği, 10

•

Oluşturulacak sigorta sistemi çerçevesinde hasarların tazmin edilebilmesi için
riskin olasılığının istatistiki olarak ölçülebilmesi,

•

Oluşan hasarların para ile ölçülebilmesi, 11

•

Rizikoların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması veya bu
suretle meydana gelen bir dezavantajın giderilmesi,

•

Rizikonun ekonomik sonuçlarının giderilmesi yani sigorta himayesinin bir
karşılığa (prim ödeme) tabi olması ve bir havuzun kurulması,

•

Sigorta ettirenin sigorta koruması altına girmesi için ödediği pirim karşılığında
elde ettiği bir talep hakkına sahip bulunması.12
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2. SİGORTACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Sigortacılığın tarihi gelişimi dünya da ve ülkemizde farklı olmuştur. Bu sebeple her
ikisini ayrı ayrı ele almakta fayda vardır.

2.1. Dünya da Sigortacılığın Gelişimi
Tarihte ilk sigorta uygulamalarının ne zaman başladığıyla ilgili olarak yapılmış çok
sayıda araştırma vardır. Araştırmalarda sigortacılığın ne zaman başladığı konusunda farklı
sonuçlar elde edilmiştir. Bazı araştırmalara göre dünya da ilk sigorta uygulamalarının M.Ö.
4.500 yılında Mısır’da başladığı tahmin edilmektedir.13 Riskin paylaşılması ya da
aktarılmasına dair ilk uygulamalara günümüzden 4.000 yıl önce Çinli ve Babil’li tüccarlarda
rastlanmaktadır. Nehir üzerinden mallarını geçirerek ticaret yapan Çinli tüccarlar mallarını tek
bir geminin batmasıyla oluşacak kayıplarını sınırlandırmak için mallarını bir çok gemiyle
taşımışlardır.14 Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil’de, kervan tüccarlarına borç veren
sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları halinde
tüccarların borçlarını silmekte, buna

karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman,

taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar. Bu
olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırıldı. Hammurabi Kanunlarının en
büyük özelliği haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar
arasında paylaşılmasını öngörmeseydi. Bu, tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk
örneğidir.15
Eski İran’da Achaemenian hükümdarı halkını ilke kez sigortaladı ve bu iş için bir
kurum oluşturdu. Sigorta geleneği, her yıl Nevruzda farklı etnik grupların hükümdara değerli
hediyeler sunmasıyla yerine getiriliyordu. Bu hediyeler özel bir kurumda kayıt altına
alınıyordu. Bu hediyeyi veren gruplardan herhangi biri zor duruma düşüp kayba uğrarsa kaybı
buradan tazmin ediliyordu16.
13

Suna Oksay, “Türk Sigorta Sektörünün Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi”, Avrasya Ülkelerinde
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Milattan önce 1.500’lü yıllarda Rodos’ta yaşayanlar genel ortalama kavramını
geliştirdi. Buna göre malları birlikte sevk edilen tüccarlar, fırtına boyunca veya tehlike anında
gemiyi hafifletmek için malları atılan herhangi bir tüccarın zararını karşılayacak orantılı bir
prim ödüyorlardı.17
M.Ö. 600 yıllarında Hindu’lar sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya
başladılar. Basit içerikli bu anlaşmalar, toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek
sigortacılıkta ilk adımları ortaya konması bakımından önem taşımaktadır. Bu tür kredi
anlaşmaları ortaçağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini
oluşturmuşlardır.
Sonraları sigortaya daha yakın uygulamalar özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde
görülmektedir. İlk denizci uluslardan kartacalılar, Romalılar, Yunanlılar arasında, geminin
taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini taşıyan ve gemi salimen
limana döndüğünde, hem verdiği borç miktarını , hem de taşıdığı riziko

karşılığı faiz

niteliğinde önemli pay alanlar bulunmaktaydı. Alınan bu faizlerin yüksekliği Kilise tarafından
hoş görülmeyip, bir süre sonra da yasaklandı. Büyük olasılıkla bu yasak, olabilecek tehlikelere
karşı önceden bir prim alma biçimine, dolayısıyla da sigorta fikrinin doğmasına yol açtı.
Prim esaslı sigorta yaklaşık M.S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova
şehirlerinde görüldü. Gene de bugünkü anlamda sigortadan söz edilebilmesi için 14. yy’ ı
beklemek gerekti. Ekonomik koşulların değişmesi ile ticaret, 14. yy’ dan başlayarak çok
önemli gelişmeler gösterdi. O devirde deniz ticaretinde en ileride bulunan İtalya’ da sigortaya
gereksinim duyuldu ve deniz sigortası kavramı da ilk defa burada ortaya çıktı. İlk sigorta
poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya’nın
Cenova Limanı’ndan Mayorka’ya “Santa Clara” adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla
düzenlendi. İlk sigorta şirketi de 1424 yılında, yine Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta
konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barselona Fermanı’ydı. İtalya’daki
başlangıçtan sonra, deniz sigortalarının özellikle 18. yy’da İngiltere’de geliştiği görülmektedir.
Denizde başlayıp gelişen sigortacılık, daha sonraları hayat sigortası fikrinin doğmasına
neden oldu. Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi, kaptan, yolcular ve tayfaların da sigorta
17
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edilebilmesi fikrini getirdi. 17.yy.’da bir İtalyan bankeri olan Tonti’nin getirdiği “Tontines”
denilen sistemde, belirli kişiler bir araya gelerek, belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para
koymakta, süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. İnsanların çoğu,
kendilerinin başkalarından daha çok yaşayacaklarına inandıklarından epey rağbet gören bu
sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek, öngörülen süreden önce ölenler için
de, ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi öngörüldü. Ve hayat sigortalarına bir geçiş de bu
şekilde başladı.
17.yy.’ın ikinci yarısı sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne
olmuştur. Bunlardan ilki sigortacılıkta istatistik metod ve tekniğinin uygulanmaya başlaması
(İhtimal Hesapları), ikincisi ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra’da meydana gelen ve dört gün
sürerek 13.000 ev ile 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır. kara sigortalarının
doğmasına neden olan bu olay, halk üzerinde büyük etki yaratıp böyle felaketlerin sonuçlarına
karşı önlem alınması fikrini doğurdu. Gelişen bu fikirden hareketle 1667 yılında “ Fire Office
“ (Yangın Bürosu) kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde ortaya
çıkan ilk yangın sigorta şirketi “ Friendly Society “ faaliyete geçti. 1688 yılında İngiltere’de
Lloyd’s’ un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başladı. Londra’da bulunan
ve Edward Lloyd adında bir kişinin işlettiği kahvehane, gemi sahipleri, iş adamları, ve
tüccarların deniz ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları bir mekan olmuştur. Burada
sefere çıkan bir gemi veya geminin yükü üzerine teminat veren kişiler, “Underwriter” sıfatıyla
belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmaya başlamışlar ve yine bu kişiler Edward Lloyd’un
ölümünden sonra, kendi aralarında Lloyd’s adında bir topluluk kurmuşlardır. Lloyd’s 1871
yılında İngiltere Parlamentosunun çıkardığı bir kanunla Birlik haline getirilmiştir. Lloyd’s ilk
yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken sonraları kara sigortaları
sahasına da geçmiş olup, günümüzde her türlü sigortanın yapılabildiği bir kuruluş haline
gelmiştir. Lloyd’s, dünya da başka benzeri olmayan, tamamen kendine mahsus bir sigorta
kuruluşudur. Lloyd’s bir sigorta şirketi olmayıp, sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu
bir topluluk, bir birlik ve aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı konusunda bir merkezdir.
Lloyd’s’ un en belirgin özelliği Lloyd’s üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk taşımaları
ve hiç bir zaman sigortalı ile doğrudan temas etmemeleri, ilişkinin “Broker” denilen aracı kişi
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veya firmalarla temin edilmesidir. Brokerler Lloyd’s ile çalışabilmek için buraya kaydolmakta
ve müşterinin gerek sigorta gerekse tazminat alma işlerini takip etmektedirler.
Modern sigortacılığın doğuşuna deniz; kara sigortacılığına yangın; kaza sigortacılığına
tren kazaları öncülük ederken; sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük teknik hasarlar
mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.
20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına etkin hizmet
verebilecek düzeye ulaşmışlardır. 18

2.2. Türkiye’de Sigortacılık Tarihi
Türkiye’ de 19.yy’ın ikinci yarısından önce Batı anlamında sigortacılıktan söz etmek
pek mümkün değildir. Anadolu her yöresinde bu tarihten önce ve sonraları

gereksinme

halinde yardım sağlamak, bireylerin uğrayacağı zararı karşılamak ve normal ihtiyaçlarını
gidermek amacıyla vakıflar, yardım sandıkları, zekat ve sadaka müesseseleriyle, esnaf
kuruluşlarının ölüm ve hastalık durumlarında üyelerine yardım gayesiyle örgütlendikleri
avarız sandıkları bilinmekteyse de bunlar gerçek anlamda sigorta olmayıp, güvenlik,
yardımlaşma, sosyal dayanışma düşüncesi ile oluşturulmuş dini ve sosyal temelli kuruluşlardı.
Sandıkların gelişmesi ve örgütlenmesinde batı sigortacılık anlayışının etkili olduğu
düşünülebilir.
19 yüzyılda Avrupa’daki sigorta konusunda kaydedilen önemli gelişmelere karşın,
Osmanlı toplumunun sosyal özellikleri, dini ortam, mali düzen Batı anlamındaki sigortacılığın
ülkemizde gelişmesini takip edemiyordu. Bununla birlikte 19. yy’ın ikinci yarısında meydana
gelen yangınlar ve bunların sonucunda uğranılan büyük hasarlar, sigorta hakkındaki olumsuz
düşünceler üzerinde az da olsa etki yaptı ve sigortanın doğmasına neden oldu. Özellikle 1870
yazında Beyoğlu’ndaki yangında (Büyük Pera Yangını) çok sayıda işyeri, ev, cami ve
kilisenin yanması, bu bölgede de daha çok yabancı ve yabancılarla ilişkide olan zenginlerin
oturması sigortanın gelişme sürecini hızlandırdı.

18
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1872 yılında İngiliz sigorta şirketleri, açtıkları temsilciliklerle Türkiye’de ilk
sigortacılık faaliyetlerini başlattılar. İngilizler’ den sonra Fransızlar da Türkiye’ye ilgi
gösterdiler ve 1878 yılında ilk Fransız şirketi faaliyetlerine başladı. Bundan sonra Alman,
İtalyan, İsviçre gibi yabancı sigorta şirketlerinin çalışmaları ile sigortacılık genişlemeye
başladı. Bu şirketler duyulan gereksinimi

karşılamakla beraber, o tarihlerde sigorta

şirketlerinin kuruluşunu ve sigorta faaliyetini düzenleyen devlet denetimini öngören
kanunların, hatta bu konuya değinen bir hükmün dahi bulunmayışı nedeniyle tamamen
denetimsiz bir biçimde çalışıyorlar, diledikleri gibi hareket edip, merkezlerinden aldıkları
talimatlarla işlem yapıyorlardı. Poliçelerini İngilizce veya Fransızca düzenliyorlar,
anlaşmazlık durumunda da dava mercii olarak Londra mahkemelerini veya ilgili şirket
merkezinin bulunduğu yerel mahkemeleri gösteriyorlardı. Diledikleri zaman sigorta
poliçelerini iptal ediyorlardı.
Böylece hukuki mevzuat ve denetimden yoksun, tamamen yabancılara özgü bir
çalışma alanında ilk yıllar sigorta şirketleri adlarını duyurmak, sigorta düşüncesinin
yayılmasını sağlayarak portföylerini genişletmek amacıyla vaatlerini yerine getirip, hasar
ödemede dürüst davrandılar. Ancak zaman geçtikçe, sigortacıların istedikleri gibi çalışmaları
ve kapitülasyonların kendilerine sağladığı geniş olanakları kullanabilmeleri, bu şirketlere
Türkiye’ de kolaylıkla çok para kazanabileceği izlenimini verdi. Bu durum, kısa zamanda çok
fazla sigorta şirketinin çalışmasına, sigorta ahlakının bozulmasına, haksız rekabet ve ekspertiz
suiistimallerine yol açtı. Dürüst tüccarlar bundan olumsuz yönde etkilenmelerine rağmen
hiçbir denetim olmayışı yüzünden sigorta şirketleri uzun süre en normal yangın hasarlarını bile
ödemekten kaçınıp, sigortalıların hak ve hukukunu hiçe sayan bir biçimde davranmayı
sürdürdüler.
Bu ortam içinde 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi
olarak çalışmaya başladı. Bunu izleyen yıllarda sigortacılığın düzene sokulabilmesi için
yabancı şirketler arasında birlikte hareket etme eğilimi belirdi. 12 Temmuz 1900 tarihinde 43
tanesi yabancı olmak üzere 44 sigorta şirketi bir araya gelerek sabit bir yangın tarifesi
belirlediler. Bu Türkiye’ deki ilk tarifeydi. Tarife ile birlikte, Yangın Sigorta Şirketleri’nin
Sendikası adında bir örgütün oluşturulması ve sürekli bir denetim kurulunun bulunması kararı
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alındı. Londra’ da bulunan Fire Office Committee’ nin emirleriyle çalışmalarını yürüten
sendika tarafından, yangınlara zamanında yetişerek büyümesini önlemek, yangının nedenlerini
araştırmak üzere Fasman adlı bir örgüt kuruldu. Denetim mekanizması ve içeriği geliştirildi.19
Sendikanın bu olumlu çalışmalarına rağmen çalışan şirketlerin tamamı sendikaya
girmediler ve haksız rekabet yapmaya, alınan kararların tersine davranmaya devam ettiler.
1908 ve 1914 yıllarında kanunlarda yapılan değişiklerle yabancı şirketler kontrol altına
alınmaya çalışıldı. 1914 yılındaki kanunla yabancı şirketler teminat göstermeye ve vergi
vermeye zorunlu tutuldular. Sendikanın adı ise “ Türkiye’ de Çalışan Sigorta Şirketleri “
olarak değiştirildi. Bu yeniliklerle yabancı şirketler Türkler ile ortaklık kurma yoluna gittiler.
Cumhuriyetin ilanına kadar tümü yerli sermaye ve teknisyenlerle işletilen bir sigorta kuruluşu
bulunmadığı görülmektedir. 1908’den sonra sayıları 120’yi bulan sigorta şirketlerinin sayısı
azalarak 1923’de 93’e kadar düştüğü ve daha da azaldığı görülmektedir. Bu düşüşteki en
büyük etken Birinci Dünya Savaşının verdiği zarar ve ülkenin zor günler yaşamasıdır.
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sigorta alanında gerek yasal, gerekse kurumlaşma
açısından büyük adımlar atıldı. 1924 yılında Türkçe’yi kullanma zorunluluğu getiren yasa ile
poliçelerin İngilizce ve Fransızca düzenlenmesine son verildi ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü
kuruldu. 1927 yılında Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki
kanun yürürlüğe girdi. Yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi, döviz çıkışının
önlenmesi amacını taşıyan bu kanunun çıkışıyla sigortacılık gelişmeye, yerli sermaye ile
kurulan şirketlerin sayısı artmaya başladı. Bunu izleyen iki yıl boyunca gerekli hazırlık ve
incelemelerin yapılması sonucu işletme hakkının T. İş Bankası A.Ş’ ye ait olacağı bir anonim
şirket kurulmasına karar verildi. Böylece Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sigorta alanında gerek
yasal, gerekse kurumlaşma açısından büyük adımlar atıldı.20
Bu gelişmelerin paralelinde 1939 yılında sigorta şirketleri Ticaret Bakanlığı’na
bağlandı. Sigorta sektörünü ciddi bir biçimde ele alan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu
ise 1959 yılında yürürlüğe girdi. 1987 yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı yasa ile 7397 sayılı
yasada, yasal alandaki boşlukları doldurmak, sigorta şirketlerini mali yönden geliştirmek ve

19
20

Oksay, a.g.e., s. 148.
Oksay, a.g.e., s. 148 .
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sigorta aracılarının durumunu yeniden düzenlemek amacıyla önemli ve köklü değişikler
yapıldı. Bu kanun, sigorta ile ilgili organlar ve faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler
çıkarılmasını öngörüyordu. Sigorta şirketleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlanarak
mali yapının bir parçası olarak kabul edildiler. 1 Mayıs 1990 tarihinden itibaren Kaza
Sigortaları (zorunlu sigortalar hariç), Mühendislik Sigortaları ile Zirai Sigortalarda; 1 Ekim
1990 tarihinden itibaren de Yangın ve Nakliyat sigortalarında da Serbest Tarife Sistemine
geçildi.
Zaman içerisinde yeni kurulan sigorta şirketlerinin sayısı artarken, sigorta taleplerinin
aynı ölçüde artmaması, ayrıca prim tahsilatında yaşanan sorunlar dolayısıyla, 1993 yılından
itibaren çıkarılan Kanun Hükmünde

kararnameler ile 7397 sayılı Kanunda birtakım

düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı duyuldu. 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren sigorta primlerinin
tahsili sorununa çözüm getirilmesi amacıyla, primlerin acente cari hesapları üzerinden takibi
sistemi yürürlükten kaldırılarak, poliçe bazında takip sistemi uygulamaya konuldu.21
2000 yılında, 1999 depremini takiben meskenler için zorunlu hale getirilmiş bulunan
deprem sigortalarını yürütmek üzere tesis edilen “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” (kısaca
DASK) havuzu (Pool'u) tesis edilerek yönetimi beş yıllık bir süre ile bu konuda deneyimli
Millî Reasürans T.A.Ş.ne verildi. Diğer taraftan Türkiye'de 23.07.1927 tarih ve 1160 sayılı
Yasa ile şekillendirilmiş zorunlu reasürans devri 31.12.2001'de sona erdi. 28 Mart 2001
tarihinde kabul edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile kurulan
bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003 yılında faaliyete geçti. 22

3. SİGORTANIN KAPSAMI
Daha önce ifade edildiği gibi sigortacılık faaliyetinin amacı; sigortalanması mümkün
olan risklerin meydana gelmesinden kaynaklanan kayıpların güvence altına alınarak maddi
zarar kayıplarını önlemek, mali sorumlulukların

karşılanmasını temin etmek, hayat

sigortalarında ölüm halinde sigortalının ailesine ya da lehdarına, hayatta kalma halinde ise
sigortalıya koruma ve güvence sağlamaktı. Sigortanın konusu; tehlikeye maruz bir varlığın ve
21
22

Haydar Kazgan, Osmanlı’dan Günümüze Türk Finans Tarihi, www.tsrsb.org.tr, 25.08.2005
a.g.e., s. 2.
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hakkın bulunduğu sigorta sisteminden; yani bu varlığın ve hakkın korunması düşüncesinden
ortaya çıkıyordu. 23
Bu durumda sigorta kapsamının içerisine her türlü mallar (ev, araba, gemi, diğer taşıma
vasıtaları, her çeşit makine ve teçhizat vb.) ve can ile (yaşam, kaza, hastalık, işsizlik, emeklilik
vb.) ilgili riskler girer. Ana tema mal ve can üzerine kuruludur. Bunlarla ilgili her türlü risk,
ismi şu veya bu olsun, ayrı ayrı isimlendirilerek sigorta konusu yapılmaktadır. Mesela,
hırsızlık, yangın, kaza, trafik, mühendislik, tarım, hayat, eğitim, hastalık, işsizlik ve benzeri
sigortalarda olduğu gibi.
Sigortanın doğacak riskleri karşılama yanında çok önemli bir fonksiyonu daha ortaya
çıkmaktadır. Bu fonksiyon sigortanın primlerle ortaya koyduğu fon sağlama fonksiyonudur.
Yani sigorta sistemi, sigortalı bakımından güven yaratma özelliğinin yanı sıra, tasarruf ve
kredi aracı olma özelliği de taşımaktadır. Dolaylı olarak kredi işlemlerini gerçekleştiren
sigorta kurumları, aynı zamanda sermaye birikimi sağlayan toplu tasarruf kurumları
olmaktadır. Sigorta sektörü bu tasarrufları yatırımlara yönelterek ekonomide fonların
oluşturulmasına ve ekonominin kalkınmasına ve gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olur.24
Sigortanın risk yönetimi açısından yerine getirdiği ekonomik işlevleri şöyle sıralamak
mümkündür:
•

Sigortalı, sigorta ile riskler için fon ayıran muhafazakar üretim politikalarının
yerini çağdaş risk yönetimi uygulamalarına bırakmasını sağlayıp bu fonlara bağlı
sermayeyi kullanabilir,

•

Krediye ihtiyaç duyan müteşebbise varlıklarını sigorta ettirip menfaatini ipotek
olarak sigorta şirketine devretmesi karşılığında uygun kredi imkanı sağlar,

•

Girişimcinin üstlendikleri risklerin bir kısmını paylaşmak suretiyle daha cesur
adımlar atmasını sağlar, 25

23
24
25

Şaban Erdikler, “Kârşılıkların Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilmesi”, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu,
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, İstanbul, 2005, s. 185.
Targan Ünal, “Sigorta Sektörünün Ekonomik İşlevi ve Fon Yaratma Kapasitesi”, İstanbul Ticaret Odası
Yay., Yayın No:1994-04, İstanbul, s. 46.
Çağatay Ergenekon, Sigorta Sektörü, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Sektör araştırmaları serisi ; no. 5
İstanbul, 1995, s. 2-3.
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•

Sigorta, rizikoyu güvence altına alarak yatırımlar üzerindeki sınırlamayı kaldırarak
fonlara bağlı sermayeyi kullanılabilir hale getirir ve daha geniş çapta yatırım
yapılmasını sağlar,

•

Sigorta işletmeleri, sigortacılık işlemleri yaparken ve ekonomik faaliyetlerde
bulunurken kendi üzerilerine düşen vergileri de öderler. Bu yönüyle ise sigorta
devlet bütçesi için önemli bir vergi kaynağıdır, 26

•

Sigorta, ihracat kredi sigortası ve nakliyat sigortası gibi sigortalar aracılığıyla
uluslar arası ticaretin önündeki engelleri kaldırarak dış ticaret hacminin gelişmesini
sağlar.27

Bankacılıktan sonra en büyük ikinci fon kaynağı olan sigortacılık, ekonomide fonlar
oluştururken

kurumsal tasarrufların artmasını da sağlamaktadır. Sigortacılık genel olarak

ekonomide;
•

Riskleri transfer etmekte,

•

Zararların veya kayıpların etkisini azaltmakta,

•

Fon oluşturmakta,28

•

Zararları tazmin etmekte,

•

Gelecekle ilgili korku ve endişeleri azaltmakta,

•

Kredi sağlamakta,29

•

Ödemeler dengesine katkı sağlamaktadır.30

3.1. Sigortanın Temel Prensipleri
Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de geçerli olan sigortacılığın belli
ilkeleri vardır. Bunlar sigortalanabilir menfaat, azami iyi niyet, tazminat, hakların devri,
rizikonun varlığı, hasara iştirak ve yakın sebep ilkeleridir.
26

Güvel, a.g.e., s. 29.
Atalay, a.g.e., s. 23.
28
Güven Sayılgan, Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri, Turhan Yayınevi, Ankara, 2004, s. 143.
29
George E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurance, Addison Wesley, Eight Edition, s. 27.
30
Ünal, a.g.e. , s. 40.
27
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3.1.1. Sigortalanabilir Menfaat
Sigorta ancak sigortalanabilir bir menfaatin mevcudiyeti halinde ortaya çıkar.
“Menfaat”, sigorta sözleşmesinin temel unsurlarından birisidir. Sigorta sözleşmesi ile güvence
altına alınan mal veya can değil, bunlar üzerindeki menfaatlerdir. Herhangi bir malın sigorta
ettirilebilmesi

için,

üzerinde

hukuki

olarak

hak

sahibi

olunması

gerekmektedir.

Sigortalanabilir menfaat sahipleri, o malın sahibi, kiracısı, ipotek ve rehin hakkı sahibi,
kullanım hakkı sahibi ve emanetçisi gibi hak sahipleri olmaktadır.
Türk Ticaret Kanununda da sigorta konusunu, mal veya can değil; menfaatin
oluşturduğu belirtilmektedir. Türk Ticaret Kanununun 1263. maddesi;
“Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para
ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi
halinde tazminat vermeyi yahut, bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya
hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair
edalarda bulunmayı üzerine alır.” diyerek, kanun koyucu sigorta konusunu oluşturan
menfaatin ekonomik değere sahip ve meşru olması gerektiğini hükme bağlamıştır.
Sigortalanabilir menfaat, gerek sigortanın yapıldığı gerekse hasarın gerçekleştiği anda
mevcut olmalıdır. Nakliyat sigortalarında sigortalanabilir menfaatin hasar anında var olması
yeterlidir. Hayat sigortalarında ise menfaat ilişkisinin sözleşmenin yapıldığı anda bulunması
yeterlidir. 31
Can sigortalarında bir kimsenin kendi hayatı üzerinde sınırsız bir mali menfaati olduğu
kabul edilir. Bu nedenle kişi hayatını istediği meblağa kadar sigorta ettirebilir. Mal
sigortalarında ise bir mala sahip olmakla sigortalanabilir bir menfaate sahip olunmaktadır.
Ancak sahip olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir durumlar vardır. Mesela
emanetçi ve yeddi emin, intifa hakkı sahibi, ipotek ve rehin hakkı sahibi ve kiracı sıfatıyla
hareket edildiği durumlarda olduğu gibi .32
Sözleşme yürürlükte iken menfaat ilişkisinin başkasına devri mümkündür. Ancak,
nakliyat ve emtia sigortaları dışında, ilke olarak sigortacının onayı aranır.
31
32

Belma Özmen, Türk Sigorta Sektörü, Türkiye İş Bankası Basımı, Ankara, 1987, s. 16.
Timuçin Alpay, Temel Sigortacılık Bilgileri ve Uygulamalı Hasar Yönetimi, Yüce Yayın, 2001, s. 45.
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3.1.2. Tazminat prensibi
Hayat ve ferdi kaza sigortaları dışında kalan tüm mal ve mesuliyet sigortaları “tazminat
sözleşmeleri”dir. Sözleşmenin amacı; sigortalıyı, mümkün olduğu kadar hasardan önceki mali
düzeyine getirmektir.
Sözleşmenin sigortalının gerçek zararının altında bir tazminat sağlayacak şekilde
düzenlenmesine ilke olarak bir engel yoktur. Ancak, bu durumun tersi mümkün değildir.
Başka bir ifadeyle, sigorta sözleşmesi sigortalıyı hasardan önceki mali düzeyinin üstüne
çıkarmayı, onu zengin etmeyi amaç edinemez.
Sigorta tazminatı nakdi veya ayni olabilir. Mal sigortalarında ödenecek olan sigorta
tazminatı poliçede gösterilen miktar olup bu meblağın meydana gelen zararı karşılaması
gerekir. Bazı durumlarda sigortacı nakden ödeme yerine zarar gören malı tamir etmek hakkını
saklı tutabilir. Bazen de hasar görmüş malın, özellikle şahsi eşya, kürk ve mücevherin yerine
yenisinin ikame edilmesi yoluna da gidebilir.33

3.1.3. Rizikonun Varlığı Prensibi
Riziko gerçekleşmesi kesin olmayan veya ölüm gibi gerçekleşmesi kesin olmakla
beraber ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve sigortalı ile sigortacının iradesi dışında
meydana gelebilecek bir olay diye tanımlanır.
Sigortanın yapılabilmesi için;
•

Ortada gerçekleşmesi muhtemel, sigortacılar tarafından bilinen gerçek bir riziko
olmalıdır. Muhtemel ve gerçek bir riziko yoksa teminat verilecek bir durum da söz
konusu değildir,

•

33
34

Sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda riziko gerçekleşmemiş olmalıdır.34

Özmen, a.g.e., s. 16
Alpay, a.g.e., s. 45
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3.1.4. Azami İyi Niyet Prensibi
Sigorta anlaşmaları, sigortalı ve sigortacının birbirine karşı “iyi niyet” gösterdikleri
özel anlaşmalardır. Tarafların hileli şekilde değil de iyi niyetle hareket etmeleridir. Sigortacı,
rizikoyu üstlenme kararını teklif sahibinin verdiği bilgilere dayanarak alır. Teklif sahibi,
sigorta sözleşmesiyle ilgili görüşmelerde ve sözleşmenin yürürlüğe girdiği ana kadar geçen
sürede sigortalanmasını istediği riziko ile ilgili olarak bildiği veya bilmesi gereken bütün
hususları sigortacıya açıklamak zorundadır.
Eğer bu hususlar bilerek veya bilmeyerek açıklanmamış veya hatalı ifade edilmişse
sigortacı bildiği şartlar dışında bir anlaşmanın içine girmiş olmaktadır. İlke olarak
sigortalının kötü niyeti kanıtlanamıyorsa sigortacının sözleşmeyi feshetme hakkını belirtip
bir süre içinde kullanılması

gerekir. Aksi halde sigortacı sadece prim hakkını talep

edebilmektedir.

3.1.5. Hakların devri (Halefiyet) Prensibi
Sigorta ettirilen mal başkasının kusuru ile hasara uğramışsa, sigortalının bu kimseyi
dava edip zararını o kişiden tazmin etmek hakkı vardır. Ancak, sigortalı tazminatı
sigortacıdan almış ise, bir kez de hasardan sorumlu kişiden talep etmesi halinde haksız bir
kazanç elde etmiş olacaktır. Bu nedenle sigortacı zarar nedeniyle sigortalıya herhangi bir
ödemede bulunmuşsa o oranda hukuken sigortalının yerine geçer. Başka bir deyişle,
sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı bir dava hakkı varsa, bu hak tazmin
ettiği zarar oranında sigortacıya geçer. Burada amaç, sigortalının hem sigortacıdan hem de
hasara neden olan kişiden tazminat alarak zararından fazlasını temin etmesine engel
olmaktır.
“Hakların devri”, tazminat prensibinin bir sonucu olduğundan, tazminat sigortası
niteliğinde olmayan hayat ve ferdi kaza sigortalarında, uygulanmaz.35

35

Özmen, a.g.e., s. 16
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3.1.6. Rücu Prensibi
Sigortacı halefiyet ilkesi gereğince ödediği tazminat kadar bir meblağ için sigortalının
yerine geçer. Böylece sigortacı hasara sebep olanlara ödediği hasarı rücu ederek tazminatı geri
ister. Mal ve sorumluluk sigortalarında, sigortalının hem sigorta şirketinden hem de hasara
sebep olan kişilerden çifte tazminat alması da önlenmiş olur.
Sigorta ettiren kimse sigortacıya devir olunan haklarını ihlal edici bir hal ve harekette
bulunursa sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmiş ise sigorta
ettiren kimse tazmin edilen miktarın dışında kalan kısmından dolayı üçüncü şahıslara karşı
haiz olduğu haklarını gizli tutar.36
Hayat ve ferdi kaza sigortaları tazminat sigortası niteliğinde olmadıkları için bu
prensibin dışında kalmaktadırlar.

3.1.7. Yakın sebep
Uğranılan zarardan ötürü sigortalının sigortacıdan bir talepte bulunabilmesi için
meydana gelen hasarın poliçede teminat altına alınan tehlikeden ileri geldiğini kanıtlaması
gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, hasarın yakın sebebinin poliçede teminat altına alınan
tehlike olması zorunludur.
Uygulamada, yakın sebebin belirlenmesi, özellikle hasar sebebinin tek olmadığı ve
birbirini takip eden kesitli veya devamlı birçok sebebin bulunduğu zamanlarda oldukça güçtür.
Bu nedenlerin tümünün sigorta poliçesiyle güvence altına alınmadığı zamanlarda yakın
sebebin belirlenmesinde uygulanacak olan formül, güvence altına alınan rizikonun doğurduğu
olaylar zincirinin kesilmeden devam etmiş olmasıdır.37

3.1.8. Temel Prensiplerin İstisna Olduğu Haller
1. Can sigortalarında, bir başkasının hayatı sigorta ediliyorsa o kişi ile parasal bir
ilişkide olan
36
37

kimse tazminat alma şartı ileri sürebilir. Bu takdirde, Tazminat Prensibi

Alpay, a.g.e., s. 46.
Özmen, a.g.e., s. 16.
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uygulanır ve ölüm kapitalinden bir kısmı veya ancak kafi geliyorsa tamamı, menfaat sahibine
ödenir. Mesela, ipotek halinde alacaklı, borçlusunun hayatını sigorta ettirebilir. Borçlunun
ölümü halinde bu kapitalden almaya hakkı olan bakiye borcu isteyebilir. Ferdi kaza
sigortasında da aynı esasa bağlı olarak, bir kişi için özel yatırım yapmış şahıs, ölüm veya
sakatlık halinde yaptığı yatırımı kaybedecekse, tazminatı almaya hak sahibi olabilir. Bu
hallerin dışında bir kişi canını konu alan sigortayı sadece kendisi yaptırabilir.
2. Tazminat prensibinin geçerli olduğu can sigortalarında, sigortacı eğer varsa tazminat
ödenmesine sebep olan kişiden rücuan ödediği miktarı geri isteyebilir. Aksi halde can
sigortalarında tazminat ödenmesi, zarara uğrayan ve tazminat alan sigortalının veya
varislerinin, zarara sebep olana müracaat ederek tazminat isteyebilirler.
3. Sorumluluk sigortalarının tazminat prensibine bağlı olup sigorta ettirenin borcundaki
yükselme kadar tazminat ödenir. Ancak eksik sigorta iddiasında bulunamaz, yani poliçedeki
sigorta bedeli sigortacının azami sorumluluk hududu olup, istenen zarar daha yüksek diye
nispet kaidesi uygulanamaz.
4. Bazı sigortalarda tazminat prensibi kısmi zararlar halinde, eskisi için yenisi şartı ile
sigortalı lehine uygulanabilir. Aynı zamanda, eskime payı, amortisman ileri sürülmek suretiyle
tazminattan indirim yapılmayabilir.38

4. SİGORTANIN UNSURLARI
Sigortanın; sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı, sigorta bedeli, sigorta primi ve risk
olmak üzere 5 unsuru vardır.

4.1. Sigortacı
Hukuksal bir kurum olan sigorta, iki taraf arasında yapılan,

karşılıklı hak ve

yükümlülükleri düzenleyen özel bir sözleşmeye dayanır.39 Sigorta sözleşmesinin taraflarından
biri olan sigortacı, sigorta olmak isteyen şahıs veya kurumlara teminat veren ve kuruluşu
38
39

Erdoğan Sergici, Sigorta ve Pazarlama – Makaleler , Can Matbaa, İstanbul, 2001, s. 71.
Güvel,a.g.e., s. 49.
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kanunla belirlenmiş olan şirkettir.40 Tanımda da görüldüğü gibi gerçek kişiler sigortacı
olamaz. Bir başka ifade ile sigortacı, belirli bir bedel karşılığında sigortalının rizikosunu
üstüne alan, buna karşılık güvence satan tüzel kişidir. Sigortalıdan sigortacıya riziko değil,
olası rizikonun karşılığı aktarılır. Sigorta şirketi rizikoyu üstlenmez; sadece paylaşır.41

4.1.1. Sigorta Yapabilecek İşletmeler
Sigorta işletmeleri hukuksal olarak karşılıklı sigorta şirketi ve anonim şirket olmak
üzere iki şekilde kurulur.
Sigorta Mukarebe Kanununun ikinci maddesine göre; Türkiye’de bir sigorta veya
reasürans şirketinin kurulması ya da yabancı ülkelerde kurulmuş bir sigorta veya reasürans
şirketinin Türkiye’de faaliyette bulunması Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine
tabiidir. Yabancı sigorta şirketleri Türkiye’de ancak şube açmak suretiyle faaliyet
gösterebilirler.
1. Karşılıklı Sigorta Şirketi
Karşılıklı sigorta şirketi, bizzat sigortalılar tarafından kurulan ve yönetilen bir
kooperatif şirket türüdür. Bu şirketlerde şirketin ortakları sigortalılar olduğundan sigortacı ve
sigortalı sıfatları birleşmiştir. 42 Kuruluşun amacı, belirli riskleri karşılamak üzere bir araya
gelmiş üyelere iktisadi yararlar sağlamaktır.
Kuruluşun, anonim şirketlerde olduğu gibi bir ana sermayesi olmadığından,
bilançodaki öz sermaye kalemi sadece dağıtılmamış

kârlardan meydana gelir. karşılıklı

sigorta şirketinde sigortalılar ortak konumunda olduğundan, faaliyet döneminin sonundaki
kârın bir kısmı poliçe temettüsü olarak, sigortalılara dağıtılır. Kârın diğer kısmı ise
dağıtılmamış yedek olarak kuruluşta alıkonulur. 43
Karşılıklı sigortada hasar halinde söz konusu olan tazminatın ödenmesi de diğer sigorta
kuruluşlarından daha farklı olmakta ve tazminat;
40

Alpay, a.g.e. , s. 38.
Güvel,a.g.e., s. 49.
42
Güvel,a.g.e., s. 51.
43
Kamuran Pekiner, Sigorta İşletmeciliği, Formül Matbaası, İstanbul, 1974, s. 91.
41
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•

Dağıtılmamış kârların kullanılması

•

Ortakların tazminat tutarında borçlandırılması

•

Faaliyet dönemi sonunda ortaklara ödenen temettüden kısıntı yapılması,
yöntemlerinden biri kullanılarak ödenmektedir.44

Kuruluşun yönetimi prensip itibariyle sigortalıların elindedir. Fakat bu teorik olarak
doğru olup genel kurula katılan ortak sayısının genellikle çok az olması nedeni ile kuruluşun
yönetimi 3-5 sigortalı ortağın elinde kalmaktadır.45
2. Anonim Şirket
Sigorta işletmeleri, genellikle anonim şirket şeklinde kurulurlar. Özellikle ülkemizde
şirket olarak kurulmuş yerli ve yabancı bütün sigorta işletmelerinin anonim şirketi şeklinde
kurdukları söylenebilir.46
Anonim şirketlerinin en büyük yararı, dağınık ve küçük tasarrufları bir araya getirerek
büyük sermaye gerektiren girişimleri gerçekleştirebilmesidir. Bu yüzden sigorta şirketleri
büyük ölçüde anonim şirket biçiminde kurulmaktadır. Anonim şirket biçiminde kurulan
sigorta işletmelerinin amacı kâr etmektir. Sigorta güvencesi sadece ortaklara değil üçüncü
kişilere de satılmaktadır. Bu çerçevede sigorta primi riziko derecesine göre önceden
belirlenmekte ve

karşılıklı sigortadan farklı olarak bir defa belirlendikten sonra

değişmemektedir. Prim oranının önceden belirlenmesi sigortalıların hesaplarını bilmeleri
açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır.47

4.1.2. Sigorta Ettiren ve Sigortalı
Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı olan sigortalı, sigorta güvencesi arayan, sigorta
poliçesinde gösterilen rizikolara

karşı sigorta güvencesinden yararlanan kişidir. Sigorta

sözleşmesini yaptıran kimseye sigorta ettiren denilmektedir. Genel akit teorisi gereğince

44

Pekiner, a.g.e., s. 92.
Mehmet Özkan, Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 1998, s. 387.
46
Pekiner, a.g.e., s. 94.
47
Güvel, a.g.e. , s. 52.
45
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medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve reşit olan herkes sigorta sözleşmesi
yapabilir.48Sözleşmeden doğan bütün borç ve haklar sigortalıya aittir.49
Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişidir. Ancak sigorta ettiren kendi
menfaatini değil de, bir başkasının menfaatini sigorta ettirmişse, sigorta ettiren bu durumda
sigortalı sıfatını taşımaz.50 Bu durumda sigorta sözleşmesinden doğan borcun sorumlusu
sigorta ettirendir. Haklar ise yine sigortalıya aittir. 51
Türk Ticaret Kanununu sigorta ettireni; “ bir malı muayyen rizikolara karşı temin
etmekte para ile ölçülebilecek menfaati olan;
•

Malik,

•

Malikin adi veya rehinli alacaklısı

•

Malın muhafazasından dolayı malikine

karşı mesul olan acente, kiracı,

komisyoncu ve diğer kimseler,
•

Malın muhafazasından hakikaten menfaati olan kimseler yahut bunların kanuni
temsilcileri ve bu menfaati sigorta ettirebilenlerdir.”

şeklinde tanımlanmıştır.
Sözleşme süresince menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi
kendiliğinden fesh edilmiş olur. Çünkü sigortalı malın menfaat sahibinin değişmesi ile
sözleşme tamamen sona ermektedir. Mülkiyet veya menfaat değişikliğiyle birlikte ne eski
malikin ne de sigortacının bir sorumluluğu kalmaktadır. Yani malikse mevcut poliçeye
dayanarak herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
Sigorta sözleşmesi yükümlülükler getirdiği gibi sigortalıya da bazı yükümlülükler
getirmektedir. Bunlar;
•

Sigortalı, sigorta sorumluluğunun başlayabilmesi için sigorta yapılır yapılmaz
primin tamamının ya da bir kısmının ödemesi gerekmektedir.

48

Alpay, a.g.e. , s. 39.
Güvel, a.g.e., s. 54.
50
Alpay, a.g.e. , s. 39.
46
Güvel, a.g.e., s. 54.
47
Alpay, a.g.e. , s. 39.
49
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•

Sigorta ettiren, çıkar ilişkisini teklif formuyla sigortacıya açıklamakla, sigorta
süresi içinde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle ve hasar olduğunda 5 gün
içinde sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

•

Sigortalı sigorta konusu olan sigorta değerinin ve hasar anında ödenecek tazminatın
belirlenebilmesi için malının muayenesine izin vermek zorundadır.

•

Sigortalı, hasarı önleyecek ve azaltacak tüm önlemleri almak zorundadır.52

4.1.3. Risk
Risk çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır: (1) zarar olasılığı,(2) belirsizlik,(3) beklenen
sonuçtan sapma,ve (4) beklenen hasılanın farklı gerçekleşme olasılığı.53 Risk veya riziko,
zarara uğrama olasılığı veya arzu edilmeyen bir olayın oluşma olasılığı olarak da
belirtilebilir.54
Riskler sadece kişileri tehdit etmez; işletmeler de risklerin tehdidi altındadır. İşletmeler
faaliyetlerini ekonomik bir plan çerçevesinde yürütmektedirler. Bu ekonomik planın başarı
derecesi ise, belirsizlikle sınırlıdır. Kişilerin yapabilecekleri her türlü planda ise belirsizlik
önemli rol oynamaktadır. Gerçek ile plan arasında bir başarısızlık tehlikesi yani risk
bulunmaktadır.55
Sigorta; riskin ölçülmesi ve riskin paylaşılması kavramları bir araya getirilerek
tanımlanmıştır.56 Diğer açıdan ise sigorta herhangi bir zarar durumunda bu zarardan korunma
yoludur. Bunu yaparken de bu zarar gerçekleşmeden önce bu zarardan korunmak isteyen
herkesten bir katılma payı istenilerek bir birikim sağlanır. Risk gerçekleştiğinde olası zararlar
bu birikimden finanse edilir. Risk sigortanın temel ilkelerinden birisidir. Risk olmadan sigorta
olmaz. Buna karşılık her risk sigorta güvencesi altına alınamaz. Bir riskin güvence altına

52

Güvel, a.g.e., s. 56.
Emet J. Vaughan, Therese M. Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley &Sons Inc., 2003,
s. 2.
54
Necdet Sağlam, Sigorta İşletmelerinde Mali Tabloların Hazırlanması ve AB’ye Uyum, Etam Matbaası,
Eskişehir, 1996, s. 4.
55
Pekiner, a.g.e., s. 3.
56
Genç, a.g.e. , s. 18.
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alınabilmesi için bir takım kriterlere sahip olması gerekir.
sigortalanabilir nitelikte olmayabileceğini belirtmekte yarar vardır.

karşılaşılacak her riskin
57

Herhangi bir riskin sigortalanabilir olması olabilmesi için bir takım şartlara sahip
olması gerekir. Bu şartlar şunlardır:58
•

Risk muhtemel olmalıdır.

•

Riskin ne zaman gerçekleşeceği belli olmamalıdır.

•

Sigorta sözleşmesi yapılırken risk gerçekleşmemiş olmalıdır.

•

Risk yasal olmalıdır. Yasalara aykırı davranışlardan meydana gelen olaylar
sigortalanamaz.

•

Riskin sigortalanabilmesi için parasal değerle ölçülebilmesi gerekir.

•

Sigortaya konu olan mal veya sorumluluk ile sigortalı arasında ekonomik bir ilişki
olmalıdır.

4.1.3.1. Risk Kaynakları
Risk kaynakları, soysal, fiziki ve ekonomik kaynaklar olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Sosyal Risk Kaynakları
Bunlar kişilerin kendi davranışlarına bağlı olarak ortaya çıkan hırsızlık, kundakçılık,
kaza gibi konulardır. Bu olayların gerçekleşmesi sonucunda, zaman kaybı, maddi kayıplar,
işgücü kayıpları ortaya çıkmaktadır.59
Fiziki Risk Kaynakları
Fiziki risk kaynakları deprem, zelzele, toprak kayması, sel, fırtına, don gibi tabiatta
oluşan olaylar ile kişilerin yaptığı yangın gibi bazı hatalı hareketlerinden doğan olaylardır.60

57

Adnan Avcı, Özel Sigorta Kanunları Uygulaması ve Mevzuatı, Alfa Yayınları, İstanbul, 1997.
Güven Sayılgan, Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri, Turhan Yayınevi, Ankara, 2004, s. 146.
59
Özkan, a.g.e., s. 269.
60
Pekiner, a.g.e., s. 5.
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Ekonomik Risk Kaynakları
Ekonomik risk kaynakları gerçek kişileri ve gerçek kişilerden daha çok işletmeleri
ilgilendiren ekonomik karakterde olan enflasyon, depresyon, stagflasyon, devalüasyon, üretim
faaliyetleri, piyasa ve rekabet koşulları, mevsimlik değişmeler, teknolojik değişimler gibi
ekonomik karakterde olan olaylardır.61

4.1.3.2. Risk Çeşitleri
Riskin belirli bir ayrımı olmadığından risk, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir.
Riskle ilgili temel sınıflandırmaları şöyle ifade edebiliriz:

4.1.3.2.1. Finansal – Finansal Olamayan Risk Ayrımı
Risk terimi geniş biçimde ele alındığında bütün şartlarda zorluklara maruz kalma
olgusu ortaya çıkmaktadır. Bu ortaya çıkan zorluklar bazen finansal kayıplarla sonuçlanırken
bazılarında finansal bir kayıp söz konusu değildir. Sigorta, finansal kayıplara neden olan
riskleri konu edinmektedir.

4.1.3.2.2. Dinamik ve Statik Riskler
Ekonomide meydana gelen değişimler sonucu ortaya çıkan risklere dinamik riskler
denir. Fiyat seviyelerinde, tüketici zevklerinde, girdi ve çıktılarda ve teknolojideki değişmeler
ekonomideki bireylerin finansal açıdan kayba uğratabilmektedir. Bu dinamik riskler,
kaynakların eksik dağıtımını ayarlayabildiği sürece toplumun yararına olmaktadır. Dinamik
riskler çok sayıda bireyi etkilemesine rağmen, bu riskler sık sık veya kesin oranlarda meydana
gelmediklerinden, statik risklere nazaran daha az öngörülmektedirler.
Statik riskler; ekonomide bir değişiklik olmasa da ortaya çıkan kayıpları içermektedir.
Bu riskler ekonomideki değişimlerin yanı sıra, doğa olaylarını ve kişilerin hatalı davranışlarını
da içermektedir. Dinamik risklerin tersine statik riskler, hiçbir zaman toplumun yararına
olmamaktadır. Bu riskler sık sık çıkmakla birlikte genellikle tahmin edilebilmektedir. Tahmin
61

a.g.e. , s. 5-6.
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edilebildiklerinden dolayı statik riskler, dinamik risklere nazaran daha kolay tazmin
edilebilmektedir. 62

4.1.3.2.3. Temel ve Özel Riskler
Temel ve özel riskler arasındaki ayrım riskin kaynağı ve sonucu arasındaki farklılıkları
temel almaktadır. Temel riskler; sonucu ve kaynağı kişisel olmayan risklerdir. Bu riskler tabii
olaylar, ekonomik, sosyal ve politik olguların sebep olduğu fiziksel olaylardan doğan grup
risklerdir. Temel riskler büyük bir kitleyi hatta bazen bütün bir toplumu etkilemektedir. Özel
riskler, tüm toplum yerine bireyler tarafından hissedilen bireysel hatalar sonucunda ortaya
çıkan risklerdir. Bu riskler statik ve değişken olabilirler. İşsizlik, savaş, enflasyon, depremler
ve seller temel risklerdir. Ev yangını veya banka soygunu ise özel risklere örnektir.63

4.1.3.2.4. Yalın ve Spekülatif Riskler
Yalın riskler, belirsizlik sonucunda sadece kaybın ortaya çıktığı risklerdir. Yalın
risklerde kazanç olmamakta ve sadece kayıp ihtimali söz konusu olmaktadır. Yangın veya su
baskını sonucu meydana gelecek hasarın belirsizliği veya kaza veya hastalık sonucunda ortaya
çıkan ani ölüm ihtimali yalın riske örnektir.64 Spekülatif riskler; kazanma ve kaybetme
olasılığının birlikte bulunduğu bir risk çeşididir.65 İşletme teşebbüsleri ve yatırım kararları
spekülatif risk içeren durumlara örnektir. Burada belirsizlik şartları değiştikçe kazanç veya
kayıp ortaya çıkmaktadır.66

4.1.4. Sigorta Primi
Prim; tehlikenin gerçekleşmesi halinde güvenceyi karşılamak üzere sigorta ettiren
tarafından sigortacıya def’aten veya taksitle ödenen sigorta ücretidir.67 Bir anlamda sigorta
62

Vaughan, a.g.e. , s. 6.
Vaughan,a.g.e., s. 6.
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Yaşar Karayalçın, Risk-Sigorta-Risk Yönetimi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1984,
s. 5.
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güvencesinin fiyatıdır.68 Prim iki kısımdan oluşmaktadır: Safi prim ve sigorta yükü. Safi prim,
teorik olarak, sigorta ettirene verilecek olan sigorta bedeli veya tazminatın karşılığını teşkil
eder. Primin tutarını ise tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve sigorta sözleşmesinin süresi
belirlemektedir. Sigorta primlerinin doğru biçimde belirlenebilmesi için, teminat verilen her
bir risk için ayrı ayrı ve risklerin yapısı göz önünde bulundurularak hesaplanma yapılması
gerekir.69 Sigorta priminin hesaplanışı, bir bakıma sigorta teminatına ait fiyatın tespiti
anlamına gelmektedir. Bu nedenle primlerin hesaplanmasında bazı kurallar göz önünde
alınmaktadır ve primler bu kurallar çerçevesinde hesaplanmaktadır. Bu kurallar:
•

Saptanan prim sigortacının tüm tazminat giderleri ile sigortacılık faaliyeti sonucu
oluşan giderleri karşılamalıdır.

•

Sigorta primleri, her sigorta konusu üniteye göre ayrı ayrı belirlenmelidir.

•

Belirlenen primler, ekonomik ölçülerde olmalı, sigortalılar tarafından ödenebilir
durumda olmalıdır.

•

Belirlenen primle emniyet teşvik edilmelidir.70

Sigorta primleri bütün dünya da belli esaslara göre belirlenir. Bu esasları derleyen
kurallara “tarife” denir.
Üç çeşit tarife rejimi vardır:
1- Tanzim edilmiş tarife rejimi
2- Tasdik edilmiş tarife rejimi
3- Serbest tarife rejimi.71

4.1.4.1. Tanzim Edilmiş Tarife Rejimi
Tarifeleri doğrudan devletin belirlediği ve denetlediği bir rejimdir. Sigorta şirketleri bu
rejime uymak zorundadırlar. Devletin denetimine tabidirler.
68

Güvel, a.g.e., s. 63.
Genç, a.g.e., s. 29.
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Özkan, a.g.e., s. 281-282.
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4.1.4.2. Tasdik Edilmiş Tarife Rejimi
Tarifeler ilgili sigorta şirketi tarafından belirlenmekte ancak denetleme kurulunun
onayına sunulmakta ve onaylandıktan sonra işlerlik kazanmaktadır.

4.1.4.3. Serbest Tarife Rejimi
Serbest tarife rejiminde sigorta şirketleri kendi fiyatlarını kendi politikası ve istatistik
veriler doğrultusunda belirlediği kurallara göre oluşturur. Bu tarife rejiminde devlet sigorta
şirketlerinin uyguladığı fiyatlara

karışmaz. Yurdumuzda (zorunlu sigortalar dışında)

mühendislik ve tarım sigorta1arında 01.05.1990'dan itibaren Yangın ve Nakliyat sigortalarında
01.10.1990'dan itibaren serbest tarife rejimine geçilmiştir. Bu uygulamalarla şirketler farklı
fiyat uygulaması yapabilmektedirler.72

4.1.5. Sigorta Bedeli
Sigorta ettirilmesi istenilen bir mal için sigorta sahibi tarafından teklif edilen miktara
sigorta bedeli denir. Sigorta konusu olan unsurun tehlike karşısında, sigortacıya ödediği prim
karşılığı için, sigortalıya ödenecek tutarı ifade eder. Sigorta bedelinin miktarı önceden saptanır
ve para olarak alınır. Ancak, sigorta bedelini tazminattan farklıdır. Riskin gerçekleşmesi ve
bir hasar meydana gelmesi halinde sigortacının ödeyeceği tutara sigorta tazminatı denir. Bu
sigorta tazminatına hak kazanabilmek için gerçekleşen riziko ile meydana gelen hasar
arasında doğrudan ilişki olması gerekir ki buna illiyet rabıtası denir.73
Gerçekleşen hasar miktarı sigorta bedelinden yüksek ise yani poliçe düzenlenirken
eksik beyan söz konusu ise eksik sigorta durumu ortaya çıkar. Bu durumda sigortalıya ancak
sigorta poliçesinde yazılı olan sigorta bedeli kadar hasar tazminatı ödenir. Kalan kısım
ödenmez. Sigorta bedelinin sigorta değerinden fazla olması durumunda aşkın sigorta söz
konusudur. Bu durumda sigortalı fazla prim ödemesinde bulunmuştur. Eğer hasar
gerçekleşmiş ise hasar gerçekleşen oranda ödenir. Fazla primler iade edilir.74
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5. SİGORTA ÇEŞİTLERİ
Organizasyon ve menfaat grupları itibariyle farklılık gösteren sosyal sigorta1ar ile özel
sigortalar arasında bir ayrım yapmak zordur. Ancak dünya da sigortacılık uygulamaları sosyal
sigorta ve özel sigorta olarak iki temel yapı üzerine dayanmaktadır.75

Tablo 1. Özel Sigorta -Sosyal Sigorta Ayrımı
ÖZEL SİGORTA

SOSYAL SİGORTA

Özel çıkarlar ön plandadır

Genel çıkarlar ön plandadır

Herkese açıktır

Sadece belirli gruplara açıktır

İsteğe bağlıdır

Zorunludur

Sözleşme esasına dayanır

Kanun esasına dayanır

Prim oranın
belirlenir

riskin

derecesine

göre Prim oranı sigortalının gelir ve
mesleğine göre belirlenir

Kaynak: Necdet Sağlam, Sigorta İşletmelerinde Mali Tabloların Hazırlanması ve Avrupa
Birliğine Uyum, s. 10.

5.1. Sosyal Sigorta
Sosyal sigorta, modern refah devletinde büyük halk topluluklarına sosyal güvenlik
amacını güder. Toplumun tümünü veya bir kesimini tehdit eden rizikoları (ölüm, yaşlılık,
genel olarak hastalık, meslek hastalığı, ve kazaları, sakatlık, işsizlik sigortası v.b.) karşılamak
için Devlet eliyle kurulmuş ve tekel olarak işletilen ve toplumun genelini ilgilendiren bir
sigorta koludur.76
Ülkemizde Resmi Sosyal güvenlik ağı üç kurumun oluşturduğu sistemden meydana
gelmektedir. Türkiye'de asgari sosyal güvenlik sağlayan başlıca sosyal güvenlik kuruluşları
şunlardır:
75
72

Ali Bozer, Sigorta Hukuku, Güzel İstanbul Matbaası, 1969, s. 12.
Nusret Güven, Sorularla Pratik Sigortacılık, Yazman Yayınevi, İstanbul, 1984, s. 14.
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5.1.1. T.C. Emekli Sandığı
Kamu kesimine bağlı kadrolarda çalışanların bağlı olduğu 657 sayılı kanunla
sabitlenmiş güvenlik kuruluşudur. Tüm kamu sektöründe çalışan memurlarının ölüm (dul ve
yetim aylığı), yaşlılık (emekli aylığı), malûllük (adi, vazife, harp malûllüğü) rizikoları TC.
Emekli Sandığı tarafından karşılanır. 2004 yılı başı itibariyle toplam emekli sandığı sigortalı
sayısı 9 238 000 kişidir.77

5.1.2. Sosyal Sigortalar Kurumu
506 sayılı İş Kanunu'na göre hizmet sözleşmesi ölçüsünde bağımlı çalışanlar bu
kurumun hizmetine tabidir. Bir sözleşmeye dayanarak kanunda belirtilen şartlara haiz Kamu
kesimi çalışanları ile özel kesimde çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı, genel olarak
hastalık (kendisi, eşi ve çocukları), analık, malullük, yaşlılık rizikolarının iktisadi sonuçlarını,
kanunda yazılı esaslar ve limitler içinde, Sosyal Sigortalar Kurumu üzerine almıştır. 2004 yılı
başı itibariyle toplam SSK'lı sigortalı sayısı 35 065 000 kişidir.78

5.1.3. Bağ-Kur (Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu)
Bağımsız çalışanların sosyal güvenliğini sağlayan kurumdur. 1971 yılında 1479 sayılı
kanunla kurulan Bağ-Kur bağımsız çalışanların malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal
güvenliği sağlar. Tanında kendi adına ve hesabına çalışanlar da 1.1.1984 tarihinden itibaren
Bağ-Kur'da sigorta mecburiyetine tabi tutulmuşlardır.79 2004 yılı başı itibariyle toplam
Bağkur'lu sigortalı sayısı 16 603 000kişidir.80

77

D.P.T 2005 Yılı Programı
D.P.T 2005 Yılı Programı
79
Karayalçın, a.g.e , s. 37.
80
D.P.T 2005 Yılı Programı
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5.2. Özel Sigortalar
Özel sigortalar; fertlerin özel çıkarlarını çeşitli rizikolara karşı teminat altına alan ve
isteğe bağlı olup dileyen herkese açık olan sigortalardır. Özel sigorta ilişkisi bir sözleşme ile
kurulur ve sigorta akdinin varlığı poliçe ile ispat edilir.
Özel sigorta şirketleriyle devlete ait sigorta kurumları arasında görev ve faaliyet
bakımından büyük farklılıklar vardır. Özel sigorta şirketleri, işlemlerini devlet kontrolü
altında ve özel hukuk kuralları çerçevesinde yaparlar. Halkın bu şirketlerle ilişki kurması ve
güvence alması serbest olduğu gibi şirketlerde halka ve kurumlara güvence verip
vermemekte serbesttir.81
Özel sigorta, gerçek ve tüzel kişilerin karşılaştıkları riskleri karşılamak için kurulmuş
ve isteğe bağlı sigorta sözleşmesi esasına göre çalışan ve prensip olarak kendi kendine yardım
ilkesiyle hareket eden sigorta çeşididir. Özel ve tüzel kişilerin sahip oldukları mal varlıkları
yangın, kaza, doğal afet, hırsızlık, nakliyat v.b. rizikolarına karşı sigortalanmaktır. Özel
sigorta, uygulamada kolaylık olması için risk derecesi bakımından birbirine benzeyen
birimlerin bir araya toplanması amacıyla çeşitli gruplara ayrılmıştır.
Sigorta işlemleri, sigortalanan riskin süresi bakımından iki temel yapı üzerine
kurulmuştur. Bunlar kısa vadeli ve uzun vadeli sigortacılıktır. Yaşam sigortası uzun vadelidir
ve genelde uzun. süreli riskleri kapsar. yaşam poliçelerinde sigortalıya ödenecek tazminat
miktarı ve zamanı başlangıçta belirlidir. Bu tür bir sigortacılık genellikle uzun vadeli bir
tasarruf olarak düşünülür. Toplanan primler çeşitli yerlerde karlı bir biçimde işletilir ve poliçe
dönemi sonunda yapılan ödemeye katkıda bulunur. Hayat dışı sigortacılık kısa vadelidir ve
genelde kısa süreli riskleri kapsar. Başlangıçta bir hasarın olma olasılığı, işletme bünyesinde
bulunan aktüerler tarafından, uygun teknikler ve istatistiki yöntemlerle belirlenir ve buna göre
alınacak prim tutan hesaplanır.82

81
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Sağlam,a.g.e, s. 16.
Sağlam, a.g.e, s. 16.
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5.2.1. Hayat Sigortası
Hayat sigortası; konusu insan olan ve insanların hayatı süresinde

karşı

karşıya

kalabileceği risklerden doğabilecek kayıp ve zararlara karşı önceden önlem almayı sağlayan
bir sigorta branşıdır.83
Hayat sigortası, insanlara yaşamları boyunca gelir ve güvence sağlayan zamansız
ölümlerinde ise arkada bıraktığı aile fertlerinin ekonomik bağımsızlığını güvence altına alan
bir sigorta dalıdır. Hayat sigortasının teminat altına aldığı riskler çok çeşitlidir. Rizikoyu
doğuran olaylar kaza, hastalık, işsizlik, yaşlılık ve ölümdür. Bu rizikolara göre çeşitli hayat
sigortaları söz konusudur: Tasarrufa Bağlı Hayat Sigortaları, Ölüme Bağlı Hayat Sigortaları,
Grup Hayat Sigortaları, karma Hayat Sigortaları.

5.2.1.1. Tasarrufa Bağlı Hayat Sigortaları
Tasarrufa bağlı hayat sigortaları yaşlılığı güvence altına almaya yönelik bir sigorta
türüdür. Yaşlılık, gelirleri artırıcı ve giderleri azaltıcı bir rizikodur. Tasarrufa bağlı hayat
sigortası, gelir sigortası ve sermaye sigortası olmak üzere ikiye ayrılır.
Gelir sigortası sigortalıya ölünceye kadar hayatını sıkıntıya düşmeden sürdürecek bir
gelir güvencesi sağlar. Gelir sigortasının en tipik uygulaması özel emeklilik sigortasıdır. Özel
emeklilik kurumları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, uzun dönemli tasarruflar içerisinde
en büyük paya sahiptir. Sermaye sigortasında ise sigortalının önceden kararlaştırılmış belirli
bir tarihte hayatta kalması koşuluyla, sigortacı, sözleşmede bulunan sigorta tutarını bir defada
öder.84

5.2.1.2. Ölüme Bağlı Hayat Sigortaları
Sigortalının ölmesi halinde geride kalan yasal varislerine ödeme yapan sigorta türüdür.
İstatistiklere ve olasılık hesaplarına göre ölüm oranları (mortalite tablosu hazırlanarak)
belirlenir.Ve bu oranlar ışığında sigortalının ödeyeceği prim tutarı hesaplanır. Ölüm hali
83
84

Kamuran Pekiner, Sigorta İşletmeciliği Prensipleri Hesap Bünyesi, Formül Matbaası, İstanbul, 1974, s. 18.
Güvel, a.g.e., s. 134.
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sigortasını süreli ölüm hali sigortası ve süresiz ölüm hali sigortası olmak üzere ikiye ayrılır.
Süreli ölüm hali sigortasının en önemli özelliği, sigortacının tazminat sorumluluğunun,
sigortalının ancak belirli bir süre içinde ölmesi halinde meydana gelmesidir. Süresiz ölüm hali
hayat sigortasında ise sigortalıya bütün ömrü boyunca sigorta teminatı verilir.85

5.2.1.3. Grup hayat sigortası
Tek bir poliçe altında, sigorta ettiren ile belirli bir ilişkisi bulunan çok sayıda kişiye
güvence sağlayan bir hayat sigortası türüdür. Poliçe sahibi ile sigortalılar arasındaki ilişki
genellikle işveren çalışan ilişkisidir. Sözleşmeyle sigortalanan kişiler, sigortadan yararlanan
üçüncü taraf olarak haklarını arayabilirlerse de gerçekte sözleşmeye taraf değildirler.86

5.2.1.4. Karma Hayat Sigortası
Hem riziko hem de tasarruf özelliği olan bir sigorta çeşididir. Sigortalının, sözleşmede
belirtilen bir süre içerisinde, ölmesi halinde mirasçılarına, sözleşme süresi sonunda hayatta
kalması koşulu ile de kendisine tazminat ödenmesini içeren bir sigorta türüdür. karma hayat
sigortasında sigortacı hiçbir biçimde tazminat ödeme sorumluluğundan kurtulamamaktadır. Bu
nedenle uygulanacak prim oranı diğer hayat sigortası çeşitlerine göre daha yüksektir. Hayat
sigortasının en çok uygulanan çeşididir.87

5.2.2. Hayat Dışı Sigorta
Hayat dışı sigorta türleri şunlardır:

5.2.2.1. Yangın Sigortası
Yangın sigortası, yangın sonucu meydana gelen hasarları güvence altına alan bir
sigorta türüdür. Yasalar çerçevesinde yangın sigortası kapsamına giren ve yangın sigortası
sözleşmesinde standart olarak güvence altına alınan rizikolar şunlardır:
85

Pekiner, a.g.e., s. 83.
www.garantisigorta.com.tr/hizmetler/sigorta_sozlugu.html
87
Alper E. Güvel, Sigortacılık, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2002. s. 138.
86
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•

Yangın Rizikosu

•

Yıldırım Rizikosu

•

İnfilak Rizikosu

Yangın Rizikosu: Türk yangın sigortası mevzuatı yangının bir tanımını vermemiştir.
Ancak, teorik olarak yangın belirli olmayan bir kaynaktan çıkarak dışardan hiçbir yardım
görmeksizin kendi gücü ile yayılan zararlı ateştir. Kibrit, çakmak, mum, sigara, lamba, ocak,
soba vs. yakma ve yanma ile ilgili araçlar belirli kaynak niteliğinde olduğundan yangın
sigortasının konusu içine girmez. Yine sobada yanan ateş zararlı ateş değildir. Yangının
oluşumunda alevin varlığı zorunludur. Ancak yangın hasarının kabul edilebilmesi için eşyanın
alevler içinde harap olması zorunluluğu yoktur. Sıcaklık ve duman gibi nedenlerle bazı
malların hasara uğraması da yangın hasarı kapsamı içindedir.
Yıldırım Rizikosu: Yıldırım, tanımlanması gerekmeyen bir doğal olaydır. Yıldırımın
neden olacağı yangın ve yangınla birlikte her tür hasar da yangın sigortası kapsamı
içerisindedir.
İnfilak Rizikosu: İnfilak; 'gaz ya da buharların genişlemesiyle meydana gelen ani
patlamadır'. Uygulamada, ticaret ve endüstri işletmelerindeki infilak rizikosu normal sigorta
güvencesi kapsamı dışında tutulmakta, sigortalı ile sigortacı arasında yapılacak özel bir
sözleşmeye bırakılmaktadır. Ev gereksinmeleri için kullanılan her tür aydınlatma, ısıtma ve
mutfak araçlarının doğrudan doğruya yol açacağı yangın hasarları ise normal sigorta
güvencesi içindedir. 88

5.2.2.2. Kaza sigortası
Kaza riski işletmeler ve insanları korkutan en önemli riskler arasında yer alır. Kaza
sigortasının amacı sigortalının bir kaza sonucu uğrayacağı ekonomik ve işgücü kayıpların
sigortacı tarafından karşılanmasıdır.

88

Güvel, a.g.e., s. 106-107.
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Kaza sigortası genellikle oto, kasko, mecburi mali mesuliyet, diğer mali mesu1iyet,
isteğe bağlı mesuliyet, işveren mali mesuliyeti, hırsızlık, cam kırılması, uçak tekne kazası,
muhtelif benzeri konular girer.

5.2.2.3. Nakliyat sigortası
Bir mal veya değeri, herhangi bir adresten diğer bir adrese nakli sırasında, başına
gelebilecek türlü riskleri yolculuğu boyunca teminat altına alan sigortalara nakliyat sigortaları
denir. Nakliyat sigortaları başlıca kara nakliyatı, hava nakliyatı, deniz nakliyatı, demiryolu
nakliyatı gibi 4 gruba ayrılabilir. Sigortalı, nakliyesi yapılacak malzemenin cinsini, yolculuğun
başlangıç ve bitiş adresini, taşımayı yapacak nakil vasıtasının türünü ve özelliklerini ve ilgili
mal veya kıymetle ilgili elindeki her türlü bilgiyi geniş olarak sigortacıya vermekle
yükümlüdür. Verilen bilgiler risk analizi, fiyatlandırma, ve hasar sonrası hasarın sıhhatli tespiti
için çok büyük önem taşımaktadır. Kabaca 4 grup nakliyat sigortasında da (hava,kara,deniz,ve
demiryolu) 3 çeşit sigorta yapılmaktadır. Bunların en dar kapsamlı olanı tam ziya poliçesi
olarak adlandırılan ve adından da anlaşılacağı gibi ancak malın tamamının kullanılamaz
duruma gelmesi durumunda hasar ödemesi yapan, kısmi hasarlardan kesinlikle ödeme
yapmayan sigorta türüdür. İkinci olarak bundan biraz daha kapsamlı olan ve genel olarak dar
teminat olarak adlandırılan ve sigorta teminatının ancak sigortalı mal ya da değerin, kendisini
taşıyan nakil aracına gelecek bir hasar sonucu hasarlanması durumunda devreye giren teminat
türünden söz edilebilir. Üçüncü ve en son teminat türü ise kısaca all risk∗ olarak da
adlandırılabilen ve her tür riski kapsayan geniş teminattır.89
Nakliyat sigortasının konusu taşıt araçları (kasko sigortası) olabileceği gibi taşınan
mallar (kargo sigortası) da olabilir.90

All risk: Bir çok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı “Bütün
Tehlikeler” olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir.
Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir.
Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların
dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, “Bütün
Tehlikeler” (All Risks) Poliçesi olarak adlandırılmaktadır.
89
http://www.serisigorta.com.tr/sigortahakkinda.htm, 25.08.2005
90
Güvel, a.g.e., s. 115.
∗
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Kasko Sigortası: Taşıt araçları sigortasıdır. Deniz ve nehir taşıt araçları kasko sigortası,
kara motorlu ve motorsuz taşıt araçları kasko sigortası olmak üzere üç kasko sigortası türü
vardır.
Kargo Sigortası: Taşınan malların güvence altına alınmasına yönelik bir sigortadır.
Kendi içinde üçe ayrılır:
•

Ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarının ve tam ürünlerinin kargo sigortası,

•

Yolcu, eşya ve kargo sigortası,

•

Kıymetli eşya (kıymetli kağıtlar, banknot, kupon, altın, gümüş vs. kıymetli taşlar,
inci, her çeşit pul koleksiyonları vs.) kargo sigortası.

5.2.2.4. Mühendislik Sigortası
Mühendislik sigortası, meydana gelecek ani ve beklenmedik her türlü kayıp ve hasarı
teminat altına alan bir sigorta dalıdır. Mühendislik sigortası 4 alanda faaliyet göstermektedir:
İnşaat Tüm Risk Sigortası, Montaj Tüm Risk Sigortası, Makine Kırılması Sigortası ve
Elektronik Cihaz Sigortası.91
İnşaat Tüm Risk Sigortası (C.A.R.)
Bu sigorta, elektronik cihazların, normal çalışırken veya aynı işyerinde temizleme,
bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve
beklenmedik her türlü sebepten, maddi zıya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame
masraflarını temin eder. C.A.R. poliçesi ile teminat altına alınan rizikolar;
•

İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya
sabotajından,

91

•

Sigortalı mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

•

Hatalı dizayn ve malzemeden doğan ,

•

Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,

http://www.inputresearch.com/pdf/2002/sigorta.pdf, 01.10.2005
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•

Yangın, yıldırım, her nevi infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve
kurtarma ameliyelerinden,

•

Kavrulma, kararma, duman ve isten,

•

Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,

•

Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

•

Ve akla gelmeyen bir çok riziko sebebiyle meydana gelen her türlü maddi zıya ve
hasarlardır.92

C.A.R. poliçesi ile verilebilecek ek teminatlar ise; iş makineleri, şantiye tesisleri,
üçüncü şahıs mali mesuliyet, enkaz kaldırma masrafları, teminatın kapsamına giren
sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri
vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, grev, lokavt, kargaşalık, halk
hareketleri, kötü

niyetli hareketler ve terör, inşaat işleri sözleşmesinde belirtilen bakım

devresi teminatlarıdır.
Makine Kırılması Sigortası
Bu teminat ile makine ve tesislerde ani ve beklenmedik her türlü sebepten; İşletme
kazaları, modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu
olmasından , yağlama kusurlarından, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa
devre , yüksek voltaj ile izolasyon hatalarından, atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
tıkanma

ve

yabancı

maddelerin

girmesinden,

santrifüj

kuvvetinden

kaynaklanan

parçalanmalardan, buhar kazanlarında ve buhar kaplarındaki su noksanlığından, su
çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğumadan, kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla
meydana gelen ezilme,yırtılma ve deformasyonlardan, fırtına ve kasırgadan, dondan veya
çözülen buz parçalarının yürümesinden, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali,
kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından kaynaklanan hasarlar temin edilir.
Bu teminat ile matkap, makas, bıçak vb. değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde
değiştirilmesi veya yenilenmesi şart olan sarf malzemeleri temin edilemez.

92
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Makine kırılması poliçesine dahil edilebilecek ek teminatlar ;
Kazanlar vb. için fiziki infilaklardan meydana gelecek ziya ve hasarlar, grev, lokavt,
kargaşalık, halk hareketleri, kötü ve niyetli hareketler ve terör, makine ve tesisin temel ve
kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,
iş makineleri vb. için müteharrik makineler için geniş kasko klozu.93
Montaj All Risk Sigortası (E.A.R.)
Montaj işi ile ilgili makine ve teçhizatın iş sahasına varmasından itibaren, bu
malzemenin sahada beklemesi, birleştirilmesi, bağlantıların yapılması gibi montaj işlemlerinin
tümü süresince doğan, istisna edilmeyen,önceden bilinmeyen ve ani bir sebepten ileri gelen
zarar ve kaybını Montaj Bütün Riskler Sigortası Genel Şartları esasınca temin eder.94 Teminat
altına alınan riskler şunlardır:
•

Montaj faaliyetlerinden kaynaklanan kazalar sebebiyle oluşacak zararlar,

•

Yangın,yıldırım ve infilak,

•

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs,

•

Deprem, heyelan, sel, seylap, fırtına gibi doğal afetler,

•

Toprak çökmesi, kaya yuvarlanması, uçak veya araç çarpması,

•

Ve diğer montaj riskler.

Elektronik Cihaz Sigortaları
Bu teminat ile elektronik cihazların önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü
sebepten; işletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru ve hatası, dikkatsizliği ve
sabotajından, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, hatalı dizayn ve malzemeden, kısa devre,
yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sebebi
ile yapılan söndürme ve kurtarma çalışmalarından, kavrulma,

kararma, duman ve isten,

deprem hariç fırtına, sel , seylap yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetlerden, su ve
rutubet etkisinden, ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, istisna edilmeyen diğer
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hallerden, kaynaklanan zarar ve ziyanın gerektirdiği tamirat masraflarını ve ikame bedellerini
temin eder.
Elektronik cihaz sigortası ile verilebilecek ek teminatlar ise; seyyar ve taşınabilir
elektronik cihazların poliçede yazılı yer dışında kullanım ve sevkıyatları sırasındaki ziya ve
hasarlanmaları, deprem teminatı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü ve niyetli
hareketler ve terör, valf ve tüplerde meydana gelecek hasarlardır.
5.2.2.5. Tarım Sigortası
Tarım sigortası; tarım alanına giren her türlü meyve, sebze ve hayvanların her çeşit
hasara karşı teminat altına alınmasıdır. Tarım sigortası uygulamada, dolu, meyve ve sebzeleri
don vurması, sel baskım, hayvan hayat, hayvan hırsızlık ve yangın gibi bir çok dallara
ayrıldığı görülmektedir. Bunların içinde en çok kullanılanları ise hayvan ve dolu sigortasıdır.
Hayvan sigortası, genellikle tarımda kullanılan hayvanlar ile meslek ve spor
hayvanlarını her türlü kaza, hastalık ve ölüm gibi risklere karşı teminat altına almaktadır. Bu
sigortanın türlerini ve kapsamını şöyle özetleyebiliriz.
Kısa süreli hayvan sigortası, doğum, ameliyat ve taşınma sigortalarından oluşan ve
genellikle bir yıl veya daha az süreyle yapılan sigortalardır.
Hayvan hayat sigortası, ölüm hastalık veya herhangi bir kaza sonucunda hayvan
verimliliğini kaybetmesi gibi riskleri teminat altına almaktadır.
Hayvan hırsızlık sigortası, hayvanların çalınması veya çalınmak amacıyla kesilmesini
teminat altına almaktadır.
Dolu sigortası ise, dolu tanelerinin her türlü meyve, sebze gibi toprak ürünlerinde
meydana getireceği hasarları teminat altına almak amacıyla yapılan bir sigortadır.95
5.2.2.5. Deprem Sigortası
Deprem sigortası, 17 Ağustos 1999 İzmit-Gölcük-Adapazarı Depremi ile Türkiye’nin
gündemine girmiş ve 587 sayılı KHK ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren zorunlu sigorta
olarak uygulanmaya başlanmıştır.
95

Güvel, a.g.e., s. 124-125.
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Deprem Sigortası, meydana gelebilecek bir deprem felaketi sonucu bina sahipleri veya
intifa hakkı sahiplerinin binalarının zarar görmesi ve hasarlanması nedeniyle uğrayacakları
maddi zararların

karşılanması için tesis edilmiştir. Eşyalar deprem sigortası kapsamında

değildir. Poliçe süresi bir yıldır. Zorunlu deprem sigortası yaptırılmadan ihtiyari deprem
sigortası yaptırılamayacaktır.
Bu sigorta ile deprem ve deprem sonucu meydana gelecek yangın, infilak ve yer
kaymasının binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline
kadar Doğal Afet Sigortaları (DASK) Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.
Sigorta bedelinin belirlenmesi: Hazine müsteşarlığı tarafından konutların yapı
tarzlarına göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak konutun brüt yüzölçümünün
(veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunacak bedel esas alınır.
Sigorta priminin hesaplanması: Deprem sigortası primi, sigorta bedelinin, Hazine
müsteşarlığınca belirlenmiş fiyatla çarpılması yoluyla bulunur. Fiyat yapı tarzına ve rizikonun
bulunduğu deprem bölgesine göre değişir.
Deprem Sigortası kapsamına giren binalar şunlardır:
•

634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

•

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa
edilmiş binalar,

•

Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane. büro ve benzeri amaçlarla kullanılan
bağımsız bölümler,

•

Doğal afetler nedeniyle, devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi nedeniyle
yapılan meskenler,

•

Arsa tapusu olması kaydıyla tapu tescil işlemleri yapılmamış ancak oturulmakta
olan kooperatif binaları.

Deprem sigortası kapsamı dışında kalan binalar ise şunlardır:
•

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar.(kamuya ait Lojman vb),
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•

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar (Nüfusu 2000'den az belediye hizmetlerinin gitmediği yerler),

•

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar (işhanı, sanayi sitesi. fabrika),

•

27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat
çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,

•

Kaçak binalar.96

5.2.2.6. Malvarlığı (aktif-pasif) Sigortaları
Mal sigortasından farklı olarak malvarlığı sigortasında, malvarlığı, belirli rizikoların
ekonomik sonuçlarına karşı bir bütün olarak korunur. Mal sigortasının yalnızca aktifle ilgili
olmasına karşılık malvarlığı sigortası aktifle ya da pasifle ilgili olabilir. Bir diğer önemli fark
ise malvarlığı sigortasında sigorta değeri söz konusu değildir.
Malvarlığı sigortasında sigortacının karşı karşıya kaldığı riziko, aktifte azalmaya ya
da pasifte artmaya yol açabilmektedir.
Aktifte bir bütün olarak azalmaya yol açabilecek bir kâr kaybı ya da bir gelir
mahrumiyeti durumu söz konusu olabilir. Örneğin, yangın durumunda kira parasından, taşıma
işleminin gerçekleşmemesi dolayısıyla taşıma gelirinden mahrum kalınabilir. Aktif sigortası
çeşitleri:
•

Kâr Sigortası

•

Alacak (kira, navlun vs.) Sigortası

Pasifte ise bir bütün olarak artışa yol açabilecek gider artırıcı olaylar meydana
gelebilir. Örneğin, yangın durumunda enkazın temizlenmesi gideri, yanan ev ise enkaz değeri
ile yeni ev değeri arasındaki fark (yeni değer), evi, işyerini su basması durumunda temizleme
ve tamir giderleri, hastalık durumunda tedavi ve ilaç giderleri artabilir. Pasifi ilgilendiren
malvarlığı sigortalarının tipik örnekleri mali sorumluluk sigortası, akdi borçlara

karşı

sigortalar (reasürans) ve zorunlu gider sigortalarıdır. Pasif sigortası çeşitleri ise:
96

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK)
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•

Mali Sorumluluk Sigortası,

•

Reasürans,

•

Zorunlu Gider Sigortalarıdır.97

6. SİGORTA ARZI VE TALEBİ
6.1. Sigorta Arzı
Sigorta hizmetinin ana amacı; sigortalanması kanuni açıdan mümkün olan risklerin
meydana gelmesinden kaynaklanan zararların teminat altına alınarak maddi varlıkların kaybını
önlemek; mali sorumlulukların

karşılanmasını temin etmek ve hayat sigortalarında vefat

halinde sigortalının ailesine veya lehtarına hayatta kalma halinde sigortalıya güvence ve
koruma sağlamaktı.
Sigorta şirketleri bu amaçları gerçekleştirmek üzere, artan ve değişen piyasa
gereksinimine uygun yeni ürünler geliştirerek, bu ürünleri tanıtıp pazarlayarak ve hasar
halinde tazminat ödeyerek kendilerinden beklenen hizmet sunum fonksiyonlarını yerine
getirirler. Bu nedenle sigortacılık statik nitelikli bir hizmet olmayıp dinamik nitelikte bir
hizmettir.
Sigorta arzını belirleyen etkenler;98
1. Sigorta hizmetinin fiyatı,
2. Diğer malların fiyatı,
3. Üretim faktörlerinin fiyatı,
4. Teknoloji,
5. Firmanın amaçları,
6. Doğal yapı.

97
98

Güvel, a.g.e., s. 129-130.
Ali Karacan, Sigortacılık ve Sigorta Şirketleri, İstanbul, 1994, s. 54-61.
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6.1.1. Sigorta Hizmetinin Fiyatı
Sigorta hizmetinin fiyatı (primi)

serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre

belirlenir. Bazı durumlarda kumu otoriteleri fiyatları tek taraflı olarak belirlemektedir.Bu
durumda bir tekel veya oligopol piyasası oluşmaktadır. Arz ve talebe göre fiyatın
belirlenmesinde yukarıda sayılan fiyatı etkileyici faktörlerin ve sigorta talebenin önemli etkisi
olacaktır.Bu sebeple sigorta primi ile sigorta arzı arasında doğrudan bir ilişki vardır, yani diğer
faktörler sabitken daha yüksek fiyattan daha fazla hizmet sunulacak veya tersi olacaktır.
Sigorta şirketleri

fiyatları belirlerken kârlarını maksimize edecek politikalar üretmeye

çalışırlar. Sigorta hizmetlerinin fiyatının belirlenmesinde aşağıdaki faktörlerin durumu
önemlidir.

6.1.2. Diğer Malların Fiyatı
Normal ekonomik şartlarda malların fiyatının yükselmesi, ekonomide kaynakların bu
malların üretimine tahsisine yol açar. Genel olarak orta ve uzun vade için geçerli olan bu
çözümün sigortacılık açısından da benzer sonuçları vardır. Sigorta fiyatları yükseldikçe
sunulan hizmetin kalitesi ve çeşidi yükselir. Buna

karşılık sigorta talebinde bir azalma

karşımıza çıkar. Talebin azalması ekonomik kaynakların sigortaya tahsisini de azaltıcı bir etki
meydana getirmektedir.
Bu genel kurala ilaveten ikame malların (hizmetlerin) fiyatı da sigorta hizmetlerinin
fiyatının belirlenmesine etki eder. Eğer yatırım malları, repo, faiz oranları, menkul değer
getirileri

ekonomide yüksekse sigorta şirketleri ellerinde bulunan fonları bunlarla

değerlendirecekleri için daha düşük pirim oranlarına (miktarlarına) rıza göstereceklerdir.
Sigorta yatırımcısı açısından da benzer şekilde, gelirleri artan sigorta müşterileri risklerini
daha fazla miktarda sigorta ettirecekleri için sigorta talebi de artacaktır.

6.1.3. Üretim Faktörlerinin Fiyatı
Ekonomide arzı belirleyen etmenlerden birisi, üretim faktörleri fiyatlarıdır.
Sigortacılıkta maliyet ve fiyatlandırma, fiyatın belirlenmesinde en yoğun kullanılan
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yöntemdir. Sigorta sektöründe, sigorta şirketleri fiyatı belirlerken şu hususları dikkate alırlar:
Birincisi, hasar istatistiklerinde yer alan hasar oranları ve bu istatistiklerin sonuçlarına göre
hesaplanan risk derecesi ve risk derecesinin alt ve üst sınırı (range), ikincisi bu riskin ortaya
çıkardığı hasarların maddi boyutu, üçüncüsü sigorta şirketlerinin genel giderleri, dördüncüsü
sigorta şirketlerinin kendi risklerini minimize etmek için reasürans şirketlerine ödeyecekleri
risk primleri ile sigorta ajandalarına ödeyecekleri hizmet primleri v.b. ve sonuncu olarak da
sigorta maliyetlerine ekleyecekleri kâr payıdır.

6.1.4. Teknoloji
Teknolojinin ilerlemesi arzı olumlu yönde etkiler. Bilgi-işlem teknolojisi birçok sigorta
ürünün sunulmasını hem olanaklı kılmakta hem de fiyatlarını ucuzlatmaktadır. Çünkü sigorta
müşteri sayısı ve sigorta matrahı yükseldikçe elde edilecek prim fonları artacak, dolayısıyla
pirim fiyatlarını düşürecektir. Ayrıca teknolojinin ilerlemesi ile ortaya çıkan yeni hassas ve
pahalı aletlerin ortaya çıkması yeni riskleri de ortaya çıkarmakta bu da sigorta arzını olumlu
yönde etkilemektedir.

6.1.5. Firmanın Amaçları
Sigorta şirketleri belirli riskleri sigorta etmek üzere kurulur. Bunlar ekonomide normal
şartlarda hizmetlerini arz ve talep kurlarına göre yürütürler. Bunlar için amaç artı değer
meydana getirerek ortakların yatırımlarını maksimize etmektir. Bu genel yapılı sigorta
firmalarının yanında bir de özel amaçlı, sadece bir holdingin veya belirli bir gurubun risklerini
sigorta etmek üzere kurulmuş sigorta şirketleri de vardır. Bunlar içe dönük olarak faaliyet
yürüttükleri için ekonomide çoğulcu hizmet görmezler, yani normal sigorta müşterilerine
hizmet vermezler. Holding sigorta şirketleri incelendiğinde bunlar ile holding bankası ve
holdingin firmaları arasında yakın bir bağın da kurulduğu görülür. Sonuçta holding dışarıya
gidecek sigorta fonlarını ve net fonları (primler toplamı- tazminatlar) holding bünyesi
içerisinde tutmuş ve artık değerini yükseltmiş olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda holding
sigorta şirketlerinin dış müşterilere de hizmet verdikleri görülmektedir.
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6.1.6. Doğal Yapı
Belirli sahalarda sigorta arzını etkileyen önemli etkenlerden birisi de doğal yapıdır.
Örneğin Türkiye ve Japonya gibi deprem kuşağında yer alan ülkelerde depreme karşı sigorta
arzı fazladır. Oysa deprem kuşağında yer almayan ülkelerde ise deprem sigorta arzı düşüktür.

6.2. Sigorta Talebi
Sigorta arzına karşılık sigorta talep edenler yani sigorta müşterileri, belirli bir prim
ödeyerek risklerini minimize etmeyi düşünürler ve sigorta şirketlerinden hizmet talep eden
herkes sigorta talep eden ( müşteri) sayılacaktır. Sigorta talebinin kaynağı, risk transferi ile
gerçekleştirilen finansal güvenliği sağlamaktan gelmektedir. Bu gelecekte ortaya çıkabilecek
bilinmeyen maliyetlerini, bilinen zamanda, belirli bir prim ile ikame etmenin sağladığı
faydadır.
Sigorta talebini belirleyen etmenler;
1. Hizmetin fiyatı,
2. Diğer malların fiyatları,
3. Müşterilerinin gelir durumu,
4. Zevkler ve tutumlar,
5. Kamu idarelerinin sigorta talebine etkisi,
6. Vergiler,
7. Sosyal güvenlik politikaları,
8. Zorunlu sigortalar,
9. Teşvik kampanyaları,
10. Enflasyon.
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6.2.1. Sigorta Hizmetinin Fiyatı
Bilindiği gibi genel olarak bir malın fiyatı ile talebi arasında ters bir ilişki vardır, yani
fiyatı artan bir maldan daha az, fiyatı düşen maldan daha çok talep edilir. Bunun temel nedeni
azalan marjinal fayda ile fiyat değişmesinin yarattığı ikame ve gelir etkileridir.
Sigorta açısından bakıldığı zaman tüketicilerin riske karşı tutumların üç gruba ayırmak
olasıdır. Bunlar; riskten kaçınanlar, risk

karşısında duyarsız davrananlar ve risk tercih

edenlerdir.
Bir kişinin sigortadan sağladığı yarar riskten kaçınma derecesine bağlıdır. Riskten
kaçınan kişi, zarar bekleyişini aşan belirli bir prim ödemeyi bilinmeyen zararlara tercih eder.
Prim ile zarar bekleyişi arasındaki fark arttıkça sigorta ürünü ancak daha fazla riskten kaçınma
anlayışına sahip olan daha az sayıdaki kişi tarafından talep edilir. Sonuç olarak, prim (fiyat)
yükseldikçe talep edilen miktar azalır. Riskten kaçınma genel ve ortak bir insan özelliğidir ve
sigorta endüstrisinin varlığı da bunun iyi bir kanıtıdır. Risk karşısında nötr olan kişiler ise
zarar bekleyişinin üzerinde bir prim ödemeye hazır olmayan kişilerdir. Risk tercih edenler
(risk arayanlar) ise riskli durumları ararlar ve zarar bekleyişine eşit olmayan bir primi bile
ödemek istemezler, risk konusunda deyim yerindeyse kumar oynarlar.
Bir kişi daha fazla sigorta aldıkça güvenliği artar ve ilave satın almalar bunun marjinal
faydasını azaltır. Ancak daha düşük prim düzeylerinde maliyet çok fazla değildir ve ilave
fayda fiyatı karşılayabilir. Düşük prim gelir etkisi ile (daha fazla satın alma gücü) veya ikame
etkisi ile (sigortaya daha fazla dayanma ve daha az risk alma) talebi teşvik edebilir. İkame
etkisi muhtemelen daha fazla bilgisi olan ve daha çok seçeneği bulunan büyük sigorta
müşterilerinin olduğu piyasalarda en yüksek düzeydedir.99
Zorunlu sigortalar (örneğin trafik sigortası gibi) ikameyi önlemekte ve böylece ikame
etkisine müdahalede bulunmaktadır. Hayat sigortasında süreli sigortalar ile

kar paylı

olmayan tüm yaşam sigortası, esas itibariyle, ölüm halinde toplu bir para öder. Böylesi
poliçeler mali güvenlik amacı ile alınmışlardır ve fiyatla talep edilen miktar arasındaki ilişki
ters yönlüdür.

99

Karacan, a.g.e., s. 54.
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6.2.2. Diğer Malların Fiyatı
Bir malın talebi ile onun ikame mallarının fiyatları arasında pozitif bir ilişki vardır.
Yani ikame malın fiyatı artarsa, mala olan talep de artar. Riski önlemenin fiyatında bir azalma
nedeniyle daha fazla riski önleme satın alındığında insanlar kendilerini daha fazla güvende
hissederler, bu da marjinal sigorta talebini azaltır. Örneğin yatırım fonlarının getirisindeki bir
artma hayat sigortası ürünlerinden bir kaymaya ve azalmaya neden olabilir. Sigortanın
tamamlayıcısı olan ürünlerin fiyatı sigorta talebi ile ters yönlü bir ilişki içerisindedir. Otomobil
fiyatlarındaki bir düşüş sigortasına olan talebi artırır. Örneğin Türkiye’de otomobil kredisinin
ilk verildiği yıllarda otomobile olan talep artmış bu da sigorta talebini artırmıştır.

6.2.3. Gelir
Gelir ile sigorta arasındaki ilişki pozitiftir. Gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde sigorta
talebi göreli olarak daha yüksektir. Reel gelir yükseldikçe sigorta talebi de yükselmektedir.

6.2.4. Zevk ve Tutumlar
Bir malın talebi ile insanların zevk ve tutumları arasında yakın bir ilişki vardır.
Bilindiği gibi insanların zevk ve tercihleri riskten kaçınmadan risk aramaya kadar uzanmakta,
bilhassa sigorta talebinde zevk ve tercihler daha etkili olmaktadır.

6.2.5. Kamu İdarelerinin Sigorta Talebine Etkisi
Kamu idarelerinin sigorta talebi üzerindeki etkisi çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır.
Devlet kişilerin ve şirketlerin gelirlerini, tercihlerini ve zevklerini etkilemektedir. Bunlar şöyle
sıralanabilir:

6.2.5.1. Vergiler
Vergileme ve vergi istisnaları hem genel olarak sigorta, hem de bazı sigorta türlerinde
sigortalılar ve sigortacılar için teşvik aracı veya caydırıcı olarak kullanılabilmektedir. Örneğin
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hayat sigortası içim ödenen primleri belirli bir oranının sigortalıların devlete ödediği
vergilerden düşülmesi hayat sigortası yaptıranların sayısını artırmaktadır.

6.2.5.2. Sosyal Güvenlik Politikaları
Sosyal güvenlik sistemi belirli bir noktaya kadar özel sigorta şirketlerini olumsuz
yönde etkilemektedir. Sosyal güvenlik sistemi gelişmiş ülkelerde hayat sigortasının fazla
gelişmediği açıkça görülmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin yetersiz kaldığı ve gelir
düzeyinin belirli bir seviyenin üzerindeki ülkelerde hayat ve sağlık sigortalarına talep
artmaktadır.

6.2.5.3. Zorunlu Sigortalar
Zorunlu sigortalar, zorunlu tutulan sigorta dallarındaki talep miktarını doğrudan artırır.
Ayrıca ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde sigortanın bilinmemesi sigorta talebini olumsuz
yönde etkilemektedir.100 Zorunlu sigortalar aynı zamanda bireylerin sigorta hakkında
bilgilenmesini sağladığından diğer sigorta dallarının da talebini artırmaktadır.

6.2.5.4. Teşvik Kampanyaları
Belirli riskler konusunda kamuoyunu daha duyarlı hale getirmek amacıyla kamu ve
özel kurumların yaptığı kampanyalar sigorta talebini artırıcı yönde etkilemektedir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde riskler ve bu risklerden korunma yolları bilinmemektedir. Bu
nedenle yapılan kampanyalar sigortanın bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmakta bu da sigorta
talebini olumlu yönde etkilemektedir.

6.2.5.5. Enflasyon
Hükümetlerin yatırımları artırmak amacıyla açık bütçe politikaları uyguladıkları
dönemlerde ortaya çıkan yüksek enflasyon, gelir dağılımını ücretlilerin aleyhine bozduğu için
100

Hanifi Ulutekin, “Türkiye’de Sigortacılığın Gelişimi ve Gelişme İmkanları”, Türk Sigortacılığının
Geliştirilmesi Semineri, İstanbul, 1994, s. 46.
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hayat sigortasını olumsuz yönde etkilemektedir. Benzer şekilde, enflasyonu aşağı çekmek
amacıyla hükümetler tarafından uygulanan yüksek fiyat artışları, vergilerin artırılması ve ek
vergi gibi şok politikalar hem hayat sigortasını hem de diğer sigorta dallarını olumsuz yönde
etkilemektedir. Diğer taraftan enflasyonun belirsizliği artırması da sigorta talebini
artırmaktadır.

7. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ
Türkiye’de sigortacılığın gelişimi konusunda buraya kadar bazı bilgiler verilmişti.
Burada konu daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

7.1. Türk Sigorta Sektöründe Kurumlar
Ülkemiz sigorta sektöründe yer alan hukuki organizasyon türleri ya da sektördeki
oyuncuları şu şekilde sıralayabiliriz:
•

Sigorta Şirketleri

•

Reasürans şirketleri

•

Kamusal otoriteler ve Denetim şirketleri

•

Aracı ve yardımcı Meslekler

•

Meslek örgütleri

7.1.1. Sigorta Şirketleri
Sigorta şirketleri, karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı sigorta olmak isteyen kişi ve
kuruluşlara belli bir prim karşılığında teminat veren ve kuruluşları kanunlarla belirlenmiş olan
şirketlerdir.101
Sektörde sigorta branşlarında Hazine Müsteşarlığı'ndan ruhsat alarak faaliyette bulunan
sigorta şirketleri tarafından mal sigortaları, can sigortaları ve sorumluluk sigortaları olarak üç
101

Elbeyli, a.g.e., s. 24.
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ana grup altında 29 ayrı türde sigorta sözleşmesi yapılmaktadır.Bu ana türlerin altında da alt
türler vardır. Söz konusu sigorta türlerine ilişkin sigorta sözleşmeleri Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri çerçevesinde her bir tür için ayrı ayrı
hazırlanarak yürürlüğe konulan sigorta genel şartlarına göre yapılmaktadır.

7.1.2. Reasürans Şirketleri
Reasürans; sigorta sektöründe sigorta şirketlerine gerek duydukları korunmayı
sağlayan bir olgu bir sistemdir. Sigortacının kendisini koruma gereksinimi tek tek rizikolar
karşısında değil, yığıldıkça çığ gibi büyüyen sayı ve boyutta tazminat talepleri, mahkeme
kararları karşısında da kendisini hissettirir. Üstelik, bazen olay ile tazminatın bağlanması
arasında o kadar uzun zaman geçebilir ki, azami hasar tutarın önceden kestirmek de mümkün
değildir.102
Mükerrer sigorta adı da verilen reasürans; sigorta şirketlerinin, sigortaladıkları
rizikoların özelliklerine göre belirledikleri saklama paylarından arta kalan sigorta bedelini
başka sigortacılara devretmesidir. Üzerine aldığı rizikolar nedeniyle sorumluluk yüklenen
sigortacı, söz konusu sorumluluğu tek başına taşıyamayacağı için reasürans yoluna giderek
maruz kalacağı zararları paylaşır ve böylece zararını hafifletmiş olur. Reasürans işlemleri
maliyetleri artırmakla birlikte, riskin gerçekleşip hasarın ortaya çıkması halinde tazminat
reasürörler tarafından ödeneceği için sigorta şirketlerini yıkıcı ödemelerden kurtarmaktadır.103
Sigorta işletmesi üzerine aldığı riskin bir kısmını devretmeyip kendisinde tutar ve
önceden belirlenen bu kısma “konservasyon” denir. Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir
kısmını veya tamamını devreden yani riski devreden işletmeye de “sedan” işletme adı verilir.
Poliçeden doğan sorumluluğun bir kısmını sedandan reasürans yoluyla devralan işletmeye de
reasürör denir.104

102

Ergin Gediz, İngilterede Temel Reasürans Kavramları ve Uygulamaları Hakkında Bilgiler, TSEV Yayın
no: 8, 1995.
103
Recep Koçak, Sigorta Muhasebesi, Gözlem Yay., Ankara, 2000, s. 351.
104
Mürşit Işık, Sigortacılık Mevzuatı ve Reasürans İşlemleri, Atlas Kitabevi, Konya, 2005, s. 294.
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Sigortacının reasürans koruması satın alması için pek çok neden vardır. Bunların
önemli olanları aşağıda sıralanmıştır. Sigorta şirketi:
1. Sermayesini ve hissedarlarının paylarını korumak için,
2. Rekabet avantajı sağlamak için,
3. Ticari hayattaki aşırı dalgalanmaların neticelerini dengelemek için,
4. Kapasitesini arttırarak daha fazla iş yapabilmek için,
5. Yasal ve gerekli asgari yeterlilik güvencesini sağlayabilmek için,
6. Beklenmeyen büyük hasarlarla katastrofik hasarlara karşı güvence sağlamak için,
7. Bilgi sağlamak, hasar tespitinde yardım almak, hasar önleme teknikleri geliştirmek
için,
8. Üstlendiği rizikoları tüm dünya piyasalarına dağıtabilmek ve böylece hasarların
kendisine olduğu kadar ülkenin ekonomisine de yük olmasını engellemek için, reasürans
yaptırır.105
Reasürans, isteğe bağlı (ihtiyari) ve zorunlu (mecburi) anlaşmalı reasürans olarak ikiye
ayrılır.

7.1.2.1. İsteğe Bağlı (İhtiyari) Reasürans
İsteğe bağlı reasürans, gerek sigortalının gerekse reasürörün her bir müstakil rizikoyu
kendi şartlan içinde değerlendirerek mukaveleden doğan hiçbir zorunluluk olmadan teklif ve
kabul veya ret seçeneğini ifade eder. İhtiyari reasüransın en belirgin özelliği sigortacının daha
sigorta teklifini kabul etmeden reasürörden kuvertür, yani o riziko için korunma satın alması
gerekliliğidir. Bu zorunluluk iki sebepten doğar. Birincisi direkt sigorta ile üstlenilen
yükümlülüklerin tümünün reasürans teminatı içinde olmasını garanti altına almış olmak,
ikincisi ise sigortacının reasürans vasıtası ile, rizikoyu üstlenmeden, reasürörün ayın konudaki
bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanabilmesini sağlamaktır.

105

Koçak, a.g.e., s. 353.
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7.1.2.2. Zorunlu (Mecburi) Anlaşmali Reasürans
Bu yöntemde sigorta ile reasürör aralarında bir sözleşme imzalarlar. Bu anlaşmaya
göre reasürör trete kapsamına giren iş türlerinde kendisine belirlenmiş oranlarda yapılacak tüm
rizikolarla ilgili devirleri otomatik olarak kabul etme yükümlülüğü altına girer. Bu zorunlu bir
anlaşmadır ve iki tarafı birden bağlar.
Zorunlu anlaşmalı reasüsansta sağlanan kuvertür otomatik olarak işlediğinden,
sigortalıya kabul ettiği her rizikoda belirli bir oranda reasürans korunması verilmiş olur. Bu
nedenle reasürans oranı düşüktür. Zorunlu reasürans kendi içinde ikiye ayrılır;
Eksedan Treteleri ve Fazlalık tretesi de denilen bu anlaşmalarda, sedan işletme üzerine
aldığı riskin belli bir kısmını (konservasyonunu aşan kısmını), reasürans işletmesine devreder.
Reasürans işletmesi bu işlemden, reasürans komisyonu alır.
Kot-Par Tretesi (Nispi İstirak Reasüransı) Sedan işletme üzerine aldığı riskin, belli bir
kısmını reasürans işletmesine devretmek ve reasürans işletmesi de bunu, kabul etmek
zorundadır. Anlaşma maddesinde riskin ne oranında devredileceği belirtilmiştir.106
Türkiye'de 3 reasürans şirketi faaliyet göstermekle birlikte, reasürans işlemleri ağırlıklı
olarak Milli Reasürans T.A.Ş.'ne yapılmaktadır. 2002 yılında bu 3 şirketin kabul ettikleri 385
trilyon 953 milyar TL'lik reasürans ve retrosesyon miktarının %82,27 sini Milli Reasürans
şirketi geri kalan bölümü ise Destek Reasürans şirketi gerçekleştirmiştir.

7.1.2.3. Koasürans Kavrami
Birden fazla sigorta işletmesinin tek bir riski üzerlerine almalarına, koasürans
(müşterek sigorta) denir. Koasüransta genel olarak büyük bir risk, çeşitli sigorta
işletmelerince eşit koşullarla paylaşılmaktadır. Fakat reasüransın aksine, koasüransa giren
bir sigorta işletmesi koasüransa dahil olan diğer sigorta işletmeleriyle ayrı ayrı muhatap
olmaktadır.

106

İlker Akat, Türkiye’de Teknik ve Ekonomik Veçheleri ile Reasürans, İzmir, s. 11.
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7.1.2.4. Restrosesyon İşlemleri
Reasürans işletmesi kendi üzerine aldığı riskleri, başka bir reasüsöre devredebilir.
Yapılan bu işleme, “restrosesyon” adı verilir. Restrosesyon işlemi, reasüsörler arasında
gerçekleşir ve reasürörler arasındaki anlaşmalar çoğu kez kotpar biçiminde olur.
Restrosesyona, “ikinci derecede reasürans” da denilmektedir.

7.1.3. Acenteler
Sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için sigorta ve reasürans şirketlerinin
dışında gerekli olan üçüncü unsur acentelerdir. 14.12.1994 tarih ve 22141 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği'ne göre, sigorta acenteleri “her ne ad
altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belli
bir yer veya bölge içinde, daimi bir surette Türkiye'deki sigorta şirketlerinin sigorta
sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişiler”
şeklinde tanımlanırken, tali acentelerin “sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleri ile ilgili
olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişiler” olduğu ifade edilmiştir.107
Sigortayı pazarlayıp satmakla sorumlu birim acenteler olmasına rağmen, Türkiye'de
sigorta prim üretiminin önemli bir oranı da bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Hemen
her büyük sigorta şirketinin birlikte çalıştığı bir banka mevcuttur. Kredi için başvuran
müşterilerden aldıkları teminat

karşılığında bu kişilerin bina ve tesislerini sigorta1ayan

bankaların, pazarlama ve tanıtım yapmaksızın pastadan en büyük payı alması normal sigorta
acenteleri açısından haksız rekabete yol açmaktadır. Bunun yanı sıra, büyük şirketler grubu ve
holdinglerin acentelik alıp kendi müesseselerinin işlerini, yapmaları da, acenteler arasında
eşitsizliğe neden olarak serbest rekabeti engellemektedir.
Türkiye Sigorta Denetleme Kurulu'nun 2001 yılı faaliyetlerine ilişkin raporuna göre,
Türkiye'de faaliyet gösteren 61 şirketin toplam 14.010 adet acentesi bulunmaktadır. Bu sayıya,
7.600 civarında banka şubesini de eklediğimizde acente sayısı 22.000'i geçmektedir. Sektörde
üretimin %67'lik bölümü acenteler tarafından yapılmaktadır.108
107
108
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7.1.4. Hazine Müsteşarlığı
Hazine müsteşarlığı, sigortacılık genel müdürlüğü ve sigorta denetleme kurulu olarak
iki birimden oluşur.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü: Sektörün gereksinim duyduğu mevzuatı hazırlar.
Sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluş ve faaliyet işlemleri poliçe, prim üretimi, hasar
ödeme, yasal, mali karşılık ayırma gibi işlemleri yürütür.
Sigorta Denetleme Kurulu: Sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetlerini kontrol eder.
Sermaye yapısı, risk karşılama oranı, reasürans koasürans işlemleri, hasar, tahsilat, poliçe
üretimi gibi faaliyetlerin kontrolünü yapar. Gerektiğinde ceza verir.

7.1.5. Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Birliğin amacı, sigortacılık mesleğinin gelişmesine, şirketler arasında dayanışmanın
teminine, şirketlerin sigortacılık mesleğinin gerektirdiği düzen içerisinde Türk ekonomisinin
ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek üzere gerekli
kararları almak ve uygulamaktır.109
Türkiye'de çalışan bütün sigorta ve reasürans şirketleri, ruhsatnamenin alınmasından
itibaren üç ay içerisinde birliğe üye olmak ve bu Yönetmelik hükümlerine uymak ve Birliğin
yetkili organlarının alacağı kararlan uygulamak zorundadırlar.110

7.1.6. Sigorta Aracıları
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta aracıları şunlardır:

7.1.6.1. Prodüktörler
7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 37. maddesinde sigorta prodüktörlerinin
tanımı ve işlevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
109
110
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Sigorta ettiren ve sigortacıya bağlı olmaksızın çeşitli sigorta dallarında sigorta olmak
isteyenlere bilgi vererek sigorta sözleşmesinin şartlarını müzakere ve tehlikenin konusu ve
özelliklerine göre sigorta teklifnamesini hazırlamada yardımcı olan ve çalışmalarının karşılığı
olarak komisyon alan gerçek veya tüzel kişilere prodüktör denir. Prodüktörlerin faaliyette
bulunabilmek için Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden prodüktörlük belgesi almaları
zorunludur.
Broker ve prodüktörler acentelik yapamazlar. İşe başlamalarına, faaliyetlerine ve
yapamayacakları işlere ilişkin usul ve esaslar ve defter, belge ve kayıt düzeni ile ilişkin diğer
hususlar yönetmelikle düzenlenir.

7.1.6.2. Brokerlar
7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 37. maddesinde sigorta brokerlerinin tanımı
ve işlevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
Sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil ederek ve sigorta şirketinin seçiminde
tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak, tehlikelerin sigorta edilmesi için, sigorta
sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketini bir araya getiren sigorta sözleşmesinin
akdinden önceki gerekli hazırlık çalışmalarını yapan ve gerektiğinde bu anlaşmaların
uygulanmasında, özellikle tazminatın ödenmesinde yardımcı olan gerçek veya tüzel kişilere
sigorta brokeri, bu işleri sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında yapanlara da
reasürans brokeri denir.
Sigorta ve Reasürans brokerlerinin Müsteşarlıktan ruhsat almaları zorunludur.

7.1.6.3. Sigorta Aktüerleri-Eksperleri
7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 38. maddesinde sigorta hasar eksperleri ve
aktüerler konusunda aşağıdaki hükümler yer almaktadır:
İstatistik ve olasılık hesapları yoluyla sigorta rizikolarını ve primlerini hesaplayan
kişilere aktüer; sigorta edilen rizikoların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve
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hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini tespit ile mutabakatlı kıymet, ön ekspertiz ve
gözetim gibi işlemleri mutat meslek halinde yapan kişilere sigorta hasar eksperi denir.111

8. TÜRKİYE’DE SİGORTA FAALİYETLERİNİN DÜZEYİ
1994 yılında başlayan ve 2001 yılında doruk noktasına varan ülkemizdeki ekonomik
ulusal ekonominin yanında sigorta sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu tür krizlerde
mali bünyenin güçlülüğü ve mali bünye denetimlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle mutlaka yeni bir yasaya ve tümü ile bağımsız bir denetim mekanizmasının
oluşmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kanaatimizce Türkiye’de
sigortacılık faaliyetlerinin he kamuda hem de özel sektörde çağın gereksinmelerine göre
yeniden düzenlenmesinde fayda vardır. Bununla birlikte tek parti iktidarının 2002 yılında
sağlanması ve ekonomideki büyük değişim ve gelişimin sigorta sektörünü de etkilediği ve
sigorta primlerinde önemli büyümelerin sağlandığı aşağıda yer alan Hazine ve dış ticaret
müsteşarlığı verilerinden anlaşılmaktadır.
Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak gönüllü katılıma dayalı ve
belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulacak olan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu 28.3.2001 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış ve Ekim 2001 'de yürürlüğe girmiştir. Ölçek olarak
baktığımızda gerek gelişmiş Avrupa ülkelerinde gerekse Amerika'da yönetilen fonların
neredeyse yarısı bireysel emeklilikten gelmektedir. Uzun vadeli kaynak yaratma, uzun vadeli
fon yaratma özelliği olması dolayısıyla da sigortacılık sektörü önümüzdeki dönemde gerek
bireysel emeklilik alanında gerekse de hayat sigortacılığından elde edilen fonlar ekonomiye
uzun vadeli kaynak oluşturacaktır.112
1999 yılında meydana gelen doğal afetlerin yarattığı hasarların 20 milyar doları aşması,
2001 yılı reasürans yenilemelerini olumsuz yönde etkilerken, tüm dünya da reasürans
korumalarının pahalılaşmasına neden olmuştur.

111
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Uğur Ergün, Sigortada Risk Yönetimi, www.sigortam.net, 12/03/2004
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27 Eylül 2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Zorunlu Deprem Sigortası
uygulamasında 2001 yıl sonu itibariyle poliçe sayısı 2.444.500'e ulaşmış ve sigorta1anma
oranı %15 olarak gerçekleşmiştir. Yaşanan büyük deprem felaketinin de önemli rolü olmakla
birlikte Dünyaya örnek olacak böyle bir sistemin ilk kez Türkiye'de başlatılmış olması ülkemiz
için önemli bir olaydır. İlk kez uygulanan bir ülke olmamız nedeni ile ilk yılda bir sürü
eksiklikler, yanlışlar ve sorunlar yaşanmasına karşın bu sistemin büyük ölçüde oturduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
1991 yılında yayınlanan “Sigortacılıkta Yurt İçi Saklama ve Reasürans Kapasitesi
Artırma Sistemine İlişkin Bakanlar Kurulu kararı” ile gündeme gelmiş, söz konusu reasürans
serbestisine sınırlı müdahale niteliğindeki yeni bir sistemin devreye girmesi ve 1.1.1992
tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar 10 yıl süre ile işletilmesi ve yönetilmesi görevi yine Milli
Reasürans'a verilmiştir. Bu süre 2001 yılı sonunda bitmiştir.
2002 yılında Türk Sigorta sektöründe toplam 3 Katrilyon 631 trilyon TL prim
üretilmiştir. Buna mukabil 2 katrilyon 205 trilyon 340 milyar tazminat ödemesinde
bulunmuştur. 2003 yılında prim üretiminin 5,8 katrilyona ulaşması beklenmektedir. 2002 .yılı
itibariyle faaliyet gösteren 58 sigorta şirketinden 12’si bilançolarını zararla kapatmıştır.
Şirketlerin kârlılığında bir önceki yıla göre düşüş olmuştur. Aktif kârlılığın (Bilanço
kârı/toplam aktif) %7,20 den %5,22 öz kaynak kârlılığında (Bilanço kârı/öz kaynak) ise
%40,90 dan %24,30 a gerilemiştir.
Sigorta şirketleri yatırım portföylerini 2002 yılı itibariyle %91,58 ini devlet tahvili ve
hazine bonolarında diğer %8,2’lik kısmını ise diğer finansal yatırım araçlarında
değerlendirmişlerdir.113
Türk Sigorta sisteminin gelişmesini ve Türk sigorta sektörünün de Türk Ekonomisi
içerisinde iyi bir konuma gelmesini teminen yapılan başlıca düzenlemeleri şöyle
sıralayabiliriz:
•

113

Şirket kurulmasının serbest bırakılması,

Hazine Müsteşarlığı 2002 SDK Faaliyet Raporu.
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•

Yerli ve yabancı şirket ayrımının ortadan kaldırılması, umumi vekilliklerin
tasfiyesi,

•

Şirket sermayesinin günün koşullarına uygun hale getirilmesi ve Türkiye'deki
enflasyon olayı dikkate alınarak sermayelere değişkenlik kazandırılması,

•

Şirketlerin hayat şirketi ve hayat dışı şirketler olarak ayrılması, serbest tarife
sistemine geçilmesi.

Türk sigorta sektörü 1990 yılından itibaren, serbest tarife sonrası sigorta fiyatlarının
düşmesine rağmen %400 üretim artışı sağlamıştır. Türk sigorta sektöründe 2002 yılında
toplamda en yüksek üretimi 296 trilyon 759 milyar TL ile Anadolu sigorta gerçekleştirirken,
hayat branşında yine 188 trilyon 519 milyar TL Anadolu Hayat, sağlık branşında 97 trilyon
852 milyar ile Koç Allianz gerçekleştirmiştir.

8.1. 2005 Yılında Türkiye’de Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sektörü ve Türkiye
Ekonomisindeki Yeri114
2005 yılında Türkiye’de sigorta ve bireysel emeklilik sektörüne ilişkin olarak
hazırlanan raporda 52’si sigorta ve emeklilik, 1’i reasürans şirketi olmak üzere 53 şirketin
verilerine yer verilmiştir. 7397 sayılı Yasa çerçevesinde faaliyetlerine son verilen ya da çeşitli
nedenlerle faaliyetleri durdurulan şirketler ile tasfiye yolunu seçerek sektörden çekilme kararı
alan şirketlerden bazılarının teknik ve mali hesapları ile diğer verileri de bu sayıya dahil
edilmiş bulunmaktadır.
Emeklilik alanında faaliyet gösteren 11 şirketin 10’u hayat sigortası şirketinden
emeklilik şirketine dönüşen şirketlerdir; 1 şirket ise salt emeklilik şirketi olup hayat branşında
faaliyet göstermemektedir.

8.1.1. Sigorta Şirketlerinin Faaliyet Branşlarına Göre Ayırımı
Aşağıdaki tabloda, Türkiye'de faaliyet gösteren ve rapora dahil edilen sigorta
şirketlerinin 2006 yılında faaliyette bulundukları branşlar gösterilmiştir.
114

Hazine Müsteşarlığı 2005 SDK Faaliyet Raporu.
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Tablo 2. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketleri
Branş
Yangın
Nakliyat
Trafik
Kaza
Ferdi Kaza
Kredi
Hukuksal Koruma
Mühendislik
Tarım
Sağlık
Hayat
Toplam

Şirket Sayısı
30
30
30
30
48
8
17
31
20
34
26
52

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2006 SDK Faaliyet Raporu, s.28.

Tablodan da görüldüğü gibi sigorta şirketleri yangın, nakliyat, kaza, trafik, makinemontaj, ziraat, kredi, sağlık, hayat dallarında faaliyet göstermektedirler. En az faaliyet
gösterilen alanlar ise kredi ve ziraattır. Ülkemizin bir tarım ülkesi olmasına rağmen ziraat
alanında faaliyet gösteren şirket sayısının çok az olması Türk Sigorta Sektöründe faaliyet
gösteren şirketlerin büyük bir bölümünün büyük holdingler ve onların iştirakleri ile bankaların
elinde olmasına bağlanabilir.
8.1.2. Prim Üretimi
Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin 2005 ve 2006 yıllarında üretmiş
oldukları yurt içi direkt primler bazında ve toplamda

karşılaştırmalı olarak aşağıda

gösterilmiştir:
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Tablo 3. Yurt İçi Direkt Prim Üretimi
Direkt Primler
Sigorta Branşları

2005
Miktar

Yangın

2006

Oran (%)

Miktar

Oran (%)

Değişim
(%)

1.092.804

14,26

1.523.767

16.08

39,43

278.726

3,64

331.545

3,50

18,95

Trafik

1.147.179

14,97

1.327.873

14,02

15,75

Kaza

2.518.994

32,86

3.163.092

33,39

25,56

231.659

3,02

295.450

3,12

27,53

4.489

0,06

8.310

0,09

85,11

19.293

0,25

25.152

0,27

30,36

309.684

4,04

412.335

4,35

33,14

Tarım

47.933

0,63

53.628

0,57

11,88

Sağlık

772.293

10,08

948.630

10,01

22,83

Hayat

1.242.030

16,2

1.384.750

14,62

11,49

Toplam

7.665.087

100

9.474.531

100

23,6

Nakliyat

Ferdi Kaza
Kredi
Hukuksal Koruma
Mühendislik

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2006 SDK Faaliyet Raporu, s.29

Tabloda görüldüğü üzere, 2006 yılında direkt prim üretimi önceki yıla göre % 23,6
oranında artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyatları Endeksi dikkate alındığında,
prim üretimindeki artışın enflasyonun üstünde gerçekleştiği görülmektedir. Bunun yanında,
2006 yılındaki artış oranı 2005 yılı artış oranının üzerindedir. En yüksek prim artışı % 85,11
ile kredi ve % 39,43 ile yangın branşlarında; en düşük artış ise % 11,49 ile hayat branşında
meydana gelmiştir. Direkt prim üretimi yıllar itibariyle hayat-hayat dışı branş ayrımında
incelendiğinde, 2003 yılından itibaren hayat branşı prim üretimindeki artışın yavaşladığı,
dolayısıyla toplam üretimi içinde hayat dışı branşların ağırlığında artış olduğu görülmektedir.
2006 yılı sektör prim üretiminin % 85’i hayat dışı branşlara ait olup, hayat dışı branşlara ait
üretimin de yaklaşık yarısı (% 49) oto kaza sigortalarında gerçekleştirilmiştir. Hayat dışı
branşlardan yangın branşı son üç yıldır azalış eğiliminde iken, 2006 yılında % 39 oranında
artarak toplam üretim içindeki payını % 16’ya yükseltmiştir. Nakliyat branşındaki azalış
eğilimi 2006 yılında da devam etmiştir. TRAMER sistemine geçiş ile sigortalılık oranındaki
artışın etkisiyle 2004 yılında trafik sigortası üretiminde % 65 oranında artış sağlanmış ve bu
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branşın toplam üretim içindeki payı % 14’e yükselmiştir. Diğer branşların toplam üretim
içindeki paylarında önemli bir değişiklik olmamıştır.
Hayat – hayat dışı branş ayrımında direkt prim üretiminin son on yıllık seyri nominal
ve reel olarak aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.
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Grafik 1. Direkt Prim Üretimi
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2006 SDK Faaliyet Raporu.s.30

8.1.3. Üretim Kanalları
Yıllar itibariyle değişmekle birlikte Ülkemizde prim üretiminin ortalama % 70’i
acenteler, % 10’u ise banka şubeleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Banka şubeleri
aracılığıyla gerçekleştirilen üretimde artış gözlenmektedir. 2006 yıl sonu itibariyle sigorta ve
emeklilik şirketlerinin acenteliğini yapan banka sayısı 34’tür.
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Merkez(%13)
Acente(%67)
Banka Acente(%12)
Broker(%8)

Grafik 2. Üretim Kaynaklarının Prim İçindeki Payları
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2006 SDK Faaliyet Raporu, s.30

8.2. Ödenen Tazminatlar
2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak direkt işlere ait ödenen tazminat tutarları branşlar
itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4. Sigorta Branşlarına Göre Ödenen Tazminatlar
Ödenen Tazminatlar
Sigorta Branşları

2005
Miktar

2006

Oran (%)

Miktar

Oran (%)

Değişim
(%)

Yangın

356.812

7,40

449.365

7,37

25,9

Nakliyat

106.189

2,20

118.735

1,95

11,8

Trafik

662.467

13,74

863.949

14,16

30,4

1.836.752

38,09

2.244.061

36,79

22,2

28.287

0,59

37.102

0,61

31,2

905

0,02

2.739

0,04

202,7

3.923

0,08

1.660

0,03

-57,7

133.635

2,77

159.544

2,62

19,4

Tarım

30.880

0,64

24.773

0,41

-19,8

Sağlık

579.079

12,01

716.757

11,75

23,8

Hayat

1.082.731

22,46

1.481.062

24,28

36,8

Toplam

4.821.660

100

6.099.745

100

26,5

Kaza
Ferdi Kaza
Kredi
Hukuksal Koruma
Mühendislik

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2006 SDK Faaliyet Raporu, s.31
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Bir yıl öncesine göre ödenen tazminatlarda % 28,66 oranında artış gerçekleşmiştir.
Prim üretimindeki artışa (% 15,89) nazaran ödenen tazminatlardaki artış daha yüksektir.

8.2.1. Sigorta, Bireysel Emeklilik ve Reasürans Şirketlerinin Bilançoları
31.12.2006 tarihi itibariyle Reasürans şirketleri dahil sigortacılık ve bireysel emeklilik
sektörü 2006 yılında % 21 oranında büyümüştür. 2004 yılı öncesinde sigortacılık sektörü aktif
toplamına göre hayat/emeklilik şirketleri ağırlıklı bir yapıda iken, 2005 yılında hayat dışı
sigorta şirketlerinin aktiflerinde % 59 oranında büyüme yaşanması, bu grubun ağırlığının
artmasına neden olmuştur. Hayat dışı sigorta şirketlerindeki bu büyümede, kuruluş tarihlerinin
nispeten daha eski ve parasal olmayan kıymetlerinin daha fazla olması dolayısıyla 2005 yılı
hesaplarına yansıyan enflasyon düzeltmesi etkili rol oynamıştır.
Sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin bilançoları aktif bileşenleri açısından
incelendiğinde, 2005 yılı hesaplarına yansıyan enflasyon düzeltmesinin burada da etkili
olduğu görülmektedir.
En fazla düzeltme yapılan hesaplardan duran varlıkların toplam varlık içindeki payı
2006 yılında artmış, buna karşın likit varlıkların payında dikkat çekici bir değişiklik
olmamıştır. Ancak, hayat sigortasından bireysel emekliliğe geçişler ve bireysel emeklilik
faaliyetlerindeki artış dolayısıyla bloke varlıkların oransal değeri azalırken, alacakların oranı
artış göstermiştir.
Yükümlülük bileşenleri incelendiğinde ise, bireysel emeklilik faaliyetlerindeki artışın
etkisinin borçların oransal payındaki artışta da etkili olduğu ve bloke varlıklardaki azalmaya
paralel olarak teknik karşılıklarda da azalış olduğu görülmektedir.
Özsermayenin yıllar itibariyle seyrinde, 2005 yılında özsermaye toplamında % 117
oranında artış olduğu, 2006 yılında ise özsermaye toplamının sadece % 4,9 oranında arttığı
görülmektedir. 2005 yılında yaşanan yüksek oranlı artışta büyük ölçüde enflasyon düzeltmesi
etkili olmuştur.
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Sigortacılık sektörünün varlık toplamı yıllar itibariyle artmakla birlikte, bilanço
karlarındaki azalış nedeniyle aktif karlılığı düşmektedir. 2006 yılında aktif karlılığı 1 puanın
üzerinde düşerek %1,41 düzeyine gerilemiştir.
2005 ve 2006 yıllarında, dönem karlarında yaşanan düşme ile birlikte enflasyon
düzeltmesi nedeniyle özsermayede ortaya çıkan yüksek oranlı artış özsermaye karlılığının
daha yüksek oranda düşmesine neden olmuştur.

8.3. Türk Sigorta Sektörünün Gelişimini Etkileyen Faktörler
Ülkemizde sigorta sektörünün gelişimini engelleyen faktörleri makro ve mikro
faktörler olmak üzere ikiye ayrılır:

8.3.1. Makro Faktörler
Ülkemizde sigorta sektörünü engelleyen faktörleri makro açıdan; ekonomik, sosyal,
hukuki ve diğer faktörlerden kaynaklanan sorunlar olarak incelenebilir.

8.3.1.1. Ekonomik Faktörler
Türk finans sektörünün bankacılıktan sonraki en önemli ikinci unsuru sigortacılık
sektörüdür. Uzun süredir ülkemiz ekonomisini olumsuz yönde etkileyen enflasyon ve krizler
sigortacılık sektörünü de olumsuz yönde etkilemiştir. Uzun süredir etkisi altında kaldığımız
yüksek enflasyon kaynak dağılımını fiyat mekanizmasını önemli ölçüde bozmuştur. Enflasyon
döneminde hızla yükselen fiyatlar toplumun gelir düzeyini düşürmüş dolayısıyla da toplam
prim hacminin düşmesi, ödenecek prim vadelerinin uzatılması veya primlerin zamanında
ödenememesi gibi nedenlerle sigorta şirketlerinin gelirleri de düşmüştür.
Ülkemizde yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri bankacılık sektöründe yoğun
olarak hissedilmiş; ortaklık yapıları nedeniyle sigortacılık sektörünü de yakından etkilemiştir.
Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısı bankalar ve banka sahibi holdinglerin
iştirakidir. Bu durum, son yıllarda bankaların ve holdinglerin yaşadığı sorunlardan sigorta
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şirketlerinin de etkilenmesine yol açmış ve bu şirketlere yeni kaynak girişlerini olumsuz yönde
etkilemiştir.
Dolayısıyla sigortacılık sektörünün ekonomide yaşanan krizlerden etkilenmesi iki
şekilde olmaktadır. Bir yandan ekonomide yaşanan kriz reel sektör üzerinde daraltıcı etki
yaratarak kurumların sigortaya olan taleplerini azaltmasına neden olurken, kişi başına
gelirdeki azalma da bireylerin sigortaya olan taleplerini kısmasına neden olmaktadır.115 2002
yılından itibaren ekonominin iyileşmeye başlaması sigorta sektörünü de olumlu yönde
etkilemiştir.

8.3.1.2. Sosyal Faktörler
Toplumdaki sigorta bilincinin eksikliği, sigorta ihtiyacını hissettirmemiş bu da
sektörün topluma yayılmasını önlemiştir. Toplumumuzun vakıf ve yardım anlayışı, birlikte
kaderlerin iyiliklerin ve kötülüklerin paylaşılması anlaşması toplumda, Batı anlamında,
sigortacılığın gelişmesini yavaşlatmıştır.
Bunun yanı sıra eğitim politikalarımızla sigortacılığın bireyler ve ülke ekonomisine
olan katkısı yeterince anlatılıp toplumda sigorta bilinci geliştirilememiştir ve sigorta
sektörünün gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca sosyal güvencenin önemli bir
kısmının devlet tarafından sağlanması toplumu rahatlığa ve ihmalciliğe itmiş toplumda
rasyonel ve ekonomik davranışları azaltmış buda sigortacığın gelişimini engellemiştir.

8.3.1.3. Hukuksal Faktörler
Sigortacılığın gelişebilmesi için yasal bir düzenlemenin gereği tartışılamaz. Gelişmiş
ülkelerde sigorta akdi bir mukavele çeşidi olarak hukuk düzenlerinde işlenmiş; sigortalı,
sigortacı hasar, prim ve tazminat sigorta çeşitleri ile ilgili hükümler tarafların çıkarlarına göre
dengeli olarak düzenlenmiştir. Böyle bir düzenleme sigorta hukuku diye yeni bir hukuk

115

Erdoğan Koray, “Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Sigortacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri”, Active
Dergisi, 2003, Sayı: 28.
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dalının doğup gelişmesine yol açmıştır. Bu ülkelerde yüz yılların verdiği uygulama birimleri
ile sigorta hukuku gelişmiş ve oturmuştur.116
Türkiye’de gelişmiş ülkelerdekine benzer geniş ve kapsamlı bir sigorta hukuku yenidir.
Sigorta sektörünün gelişmesi ve Batı Ülkeleri seviyesine gelebilmesi için her şeyden önce
hukuk sorunlarının halledilmesi gerekmektedir. Ülkemizde sigorta sektöründe yaşanan
mevzuat boşluğu şirketler arasında haksız rekabeti teşvik etmiş ve bunun sonucunda sektör
imajı ve tüketici zarar görmüştür. Uzmanlara göre AB mevzuatı ile uyumun sağlanması
amacıyla hazırlanacak yasa taslağında yeni düzenlemeler yapılmalı ve mevzuat boşluğu
giderilmelidir.

8.3.1.4. Diğer Faktörler
Sigorta sektörünü etkileyen diğer faktörleri pazarlama yetersizliği, dini faktörler ve
kalifiye personelin olmaması başlıkları altında incelenebilir.

8.3.1.4.1. Pazarlama Yetersizliği
Ülkemizde bütün sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de genellikle hizmet
pazarlaması mal pazarlamasının gerisinde kalmıştır. Sigorta hizmetlerinin pazarlanması
zihniyet ve uygulama bakımından gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmıştır.
Sigorta, tüketici veya müşterilerinin tabii dengesinin gelecekteki bozulma ihtimaline
karşı geliştirilmiş bir hizmet olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle sigorta pazarlamasının
özünde tüketicinin veya müşterinin tabii dengenin bozulma ihtimaline karşı onu yeniden
kuracak ve ikame edecek bir mutluluğun pazarlanması yatmaktadır. Böylece, sigorta
pazarlamasında tüketiciye veya müşteriye mutluluğun devamı vaat edilmektedir. Yani sigorta
hizmeti ve poliçesiyle tüketiciye veya müşteriye vadedilmiş bir mutluluk pazarlanmaktadır.117
Sigorta pazarlamacısı, her şeyden önce müşterinin riski fark etmesini veya kavramasını
sağlamalıdır. Risk ve geleceğin belirsizliği tüketiciyi endişe ve stres altına alır. Bu da
116
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Ömür Babaoğlu, Sigortacılığa Giriş, İstanbul, 1989, s. 75.
Muhittin Karabulut, Sigorta Pazarlaması, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ; Yayın no. 95
İstanbul, 1990, s. 38.
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tüketicinin bir sigorta poliçesiyle gelecekteki huzurunu teminat altına almasını sağlar.
Ülkemizdeki sigorta şirketlerinin yeterince prim üretmemesinin, başka bir deyişle sigorta
hizmetlerini pazarlayamamasının altında ilgili riski müşteriye veya tüketiciye yeterince fark
ettiremedikleri düşüncesi yatar.
Sigorta sektöründe pazarlamaya dönük bir anlayıştan ziyade, satışa dönük bir anlayışın
var olduğunu görüyoruz. Oysa, teorik ve uygulama alanında pazarlama anlayışının vardığı
bugünkü safhada, pazarlama; tüketici-müşteri ihtiyaçları ile toplum refahına katkıda bulunarak
kâr amaçlı faaliyet göstermektedir.118
8.3.1.4.2. Dini Faktörler
Ülkemizin büyük çoğunluğu Müslümandır. İslâm’da faiz, karşılıksız kazanç, kumar
gibi şeyler haram kılınıp yasaklanması ve sigortanın dini otoritelerce tam anlamıyla
anlatılamaması ve İslâmi sigortacılığın kurum olarak ortaya konulmasındaki gecikme insanları
olumsuz yönde etkilemiş ve sigortacılık işlemlerine kuşkuyla bakmalarına sebep olmuştur.
8.3.1.4.3. Kalifiye Personelin Olmaması
Sigortacılık son derece teorik, karmaşık ve uzmanlık isteyen bir çalışma alanıdır. Bu
dalda çalışacak kimselerin gerçekten iyi eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu
nedenle sigortacılık eğitimine önem verilmelidir.
Sigortacılık eğitimi hem sigorta şirketleri kuruluşlarında hem konuyla ilgili kıt bilgileri
açısından bizzat halk içinde hem de eğitim kurumlarında ihmal edilmektedir.
Eğitim konusu sigorta sektöründe her sektörden daha değişik ve daha önemli bir yer
tutar. Şirketlerde eğitim denildiği zaman;
a. İstihsal organlar ve satış elemanlarının eğitimi,
b. Eksperlerin eğitimi,
c. Personelin eğitimi, olarak düşünülebilir.119
Bugün ülkemizde sigortacılık eğitimi MYO ve fakültelerimizde verilmektedir.

118
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Karabulut, a.g.e., s. 38.
Ulutekin, a.g..e, s. 21.
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8.3.2. Mikro Faktörler
Sigorta sektörünün gelişmesini etkileyen mikro faktörler ise şunlardır:
1. Piyasada oluşan haksız rekabet sonucu gelirlerin düşmesi,
2. Mevzuattaki boşluklardan kaynaklanan asgari prim ödemesinin tahsilatı ve tahsilat
sürelerine uyulmamasından dolayı prim tahsilatının zorlaşması,
3. Tarife dışı fiyat uygulamaları,
4. Hasar ödemelerindeki gecikmeler,
5. Sigorta aracılarına verilen komisyonların oranlarının yüksek olması,
6. Bireylerin sigorta hizmetlerine, ekonominin gelişmesi, ihracat ve ithalatın artması
ve diğer olaylar sebebiyle, yavaş yavaş ısınmaları.
Sigorta sektörü ekonominin önemli sektörlerinden birsidir. Sigorta sektörü
ekonominin genel yapısına uygun olarak gelişir ve faaliyetlerini yürütür. Kapitalist
ekonomilerde sigorta şirketlerinin faaliyetleri bu ekonomik anlayışın kurlarına uygun faaliyet
gösterirken, sosyalist ekonomilerde de sosyalist ekonominin kurlarına uygun olarak faaliyet
göstermişti. Benzer şekilde İslâm ekonomisi içerisinde sigorta sektörünün faaliyetleri yine
İslam ekonomik kurallarına paralel şekilde kurulup yürütülmesi gerekir. Ekonominin temel
kurumlarından birsi ise bankalardır. Ekonomik sistem ve para sistemi bankalar üzerine bina
edilmiştir dersek abartmış olmayız. Bankalarla sigorta sektörü arasında yakın bir işbirliği
vardır.

Gerek finans açısından gerekse sigorta nemalarının değerlendirilmesi açısından

bankalar büyük fonksiyonlar ifa ederler.
Ekonomiyi ve bu ekonomiye bina edilen sigortacılık sektörünü iyi anlayabilmek için
bankacılık sektörünü ve üzerine inşa edilen kurularlar bütününü iyi anlamak ve
değerlendirmek gerekir. Bu sebeple İslâmi sigortacılığa geçmeden önce İslâmi bankacılığının
ne olduğunu, kurallarını, banka-sigorta ilişkilerini bilmekte fayda vardır. Bu sebeple önce
İslâmi bankacılığını ve Türkiye’deki katılım bankacılığını inceleyeceğiz.
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İKİNCİ BÖLÜM
İSLÂM BANKACILIĞI ve TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI

1. İSLÂM BANKACILIĞI
İslâmiyet çalışmaksızın kazanmayı meşru görmediğinden, faiz (riba) konusunda
İslâm’ın tavrı açıktır. İslâm dinine göre sömürü, servetin belirli ellerde toplanmasını sağlayan
ve haksız kazanç sağlamaya yarayan, adalet prensibini ortadan kaldıran faiz, aynı zamanda
toplumda kardeşçe yaşamayı ve eşit riske sahip olma prensibini ortadan kaldırmaktadır.120
Riba literatürde yükselme, fazlalık, artı değer, çoğalma, artma ve büyüme anlamlarına
gelmektedir.121 İslâm faizi borç (nesie) faizi ve fazlalık (fadl) faizi olmak üzere ikiye
ayırmaktadır. Borç faizi; bir borcun belli bir vadenin sonunda vadeden dolayı ödenecek
miktarının fazla olmasıdır. Fazlalık faizi ise mal veya paranın alım satımı sırasında ortaya
çıkan faizdir.122
İslâm’da sermayeye dayalı, emeksiz
ortaklığı” mekanizmasını getirmiştir.

bir kazanç olan faizini yerine İslâm “kâr

123

1.1. İslâm Bankacılığının Tanımı
İslâmi Banka, bankacılık alanında İslâm’ın prensiplerini somut hale getirmek ve
gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren finansal bir kurumdur.124 İslâm toplumlarında
günümüzdeki faiz esasına göre kurulan bankalar, gelişmeleri uzun süre sürüncemede kalsalar
da Batı toplumlarıyla gerçekleşen ticari ilişkiler sonucunda son iki yüz yıl içinde bu
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toplumlarda kökleşme imkanı bulmuşlardır.125 Fakat bu kurumlar müslüman halkın faizin
haram olduğu gerçeğini aşamadıklarından batıda gösterdikleri fonksiyonları İslâm ülkelerinde
yeteri kadar gösterememişlerdir.126

1.2. İslâm Bankacılığının Kuruluş Nedenleri
İslâm Bankacılığı İslâmi prensiplere uygun olarak çalışmayı amaç edinerek faize tepki
olarak doğmuştur.
Çoğu iktisadi ve sosyal kurumlar toplum ihtiyaçlarının zorlanması ve yönlendirilmesi
ile ortaya çıkarlar. İktisadi ve sosyal bir kurum olan faizsiz (İslâm) bankacılık müessesesinin
doğmasına etki eden faktörlerin başında da toplumun ekonomik ve sosyal

ihtiyaçları

gelmektedir.127
İslâm Bankacılığının kuruma nedenlerini dini ve ekonomik sebepler olmak üzere ikiye
ayırabiliriz.

1.2.1. Dini Sebepler
Toplumsal hayatı, insanın manevi yönünü ve davranışlarını düzenleyen kaidelerin
önemli bir kısmı dini olanlardır. İlahi dinler faizi şiddetle yasaklamışlardır. Bugün Yahudi ve
Hiristiyan dinleri de İslâm dini gibi faizi şiddetle yasaklar. Bugün dindar Yahudiler arasında
faiz işlemleri yasaklandığı gibi Protestanlığın intişarına kadar da faiz yasaktır. Ancak İtalyan
Katolik din bilgini papaz “Saint Thomas d’Aquin’in görüşleri faizin yasak olmadığını
benimseyen

Martin Luter, Calvin ve İngiltere kralı VII Henry’ye yol göstermiş ve faiz

Ortodoks iktisadın temelini teşkil etmiştir128. Dinlerin faize karşı tutumu ise, daima karşı
125
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çıkmak ve kaldırmak yönünde olmuştur.129 İslâm dininde de bu değişmemiş faiz ayet ve
hadislerle açık bir dille yasaklanmıştır. Kur’an da bazı ayetlerde faiz büyüme, artma, yükselme
anlamlarında yer almaktadır.
Kur’an da faizi yasaklayan dört ayet bulunmaktadır. Faizin yasaklanmasında Kur’an’ın
takip metodu tıpkı içkide olduğu gibidir ve Kur’an faizi kademe kademe yasaklamıştır. Bunun
sebebi faizin yaygın olması ve toplumun tedricen yeni İslâm toplumu için eğitilmesi ve
sistemin yerleşmesine imkân verilmesidir. Faizcilikle haşir neşir bir toplumda faizin bir
çırpıda yasaklanması zor olurdu.130
Kur’an da ilk ayet; “İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz herhangi bir faiz
Allah katında artmaz; fakat Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz herhangi bir sadaka böyle
değildir. İşte onlar sevaplarını kat kat artıranlardır.”131
Bu ayette faiz; verenin daha fazla getiri beklentisiyle verdiği bağış ya da hediye
anlamında yer almaktadır. Buradaki artış meşru bir artış değildir.132 Kur’an da faize sırasıyla
Nisa 161. ayet ve Bakara 275-279 ayette de aynı şekilde yasaklanırken, en son ayet:
“Faiz yiyen kimseler mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi
kalkarlar. Bu onların, “Zaten alışveriş faiz demektir” demelerindendir. Oysa Allah alışverişi
helal, faizi haram kıldı.”133
Bu son ayette dikkat edilirse Kur’an-ı Kerim’de ana para üzerinde meydana gelecek
her artış yasaklanmamış, özel bir artış olan faiz yasaklanmıştır. Nitekim alışveriş esnasında da
anaparada bir artış meydana gelmesine rağmen bu artışa karşı çıkılmamış, tersine bunun helal
olduğu söylenmiştir.134
İslâm faize, onun herhangi bir zarar ihtimali olmadan kesin bir kazanç olması
nedeniyle izin vermemiştir. Faizin yasak kılınmasının diğer sebepleri olarak; insanların
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aldanışa düşürülmelerini ve onlara zarar vermeyi önlemek gibi hususları öne sürmüştür.
Çünkü bazen iki cinsten birisinde, ötekinden ayrı bir özellik olduğu sanılabilir.135
Günümüzde İslâmi toplumlarda da bankacılığın her türlü hizmetlerine, tasarrufların
İslâmi bankacılık yöntemleriyle değerlendirilmesine, fonların transferine ve sosyal ihtiyaç
halinde bunların İslâmi bankalar vasıtasiyle karşılanmasına olan ihtiyaç v.b. sebeplerle İslâm
toplumları da İslâmi kurlarla işleyecek, kendilerine manevi mesuliyet yüklemeyecek bankalara
ihtiyaç duymaktadırlar.

1.2.2. Ekonomik Sebepler
Ekonomik sebeplerle İslâmi bankalara duyulan ihtiyaç günümüzde daha çok ve büyük
boyutlara ulaşmıştır. Ekonominin parasal ayağı olan bankalara dayanmadan ekonomik ve
mali politikaların üretilmesindeki zorluk ve neredeyse yürütülmesinin imkânsız olması İslâmi
bankacılığın günümüzde geliştirilmesi için yapılan çalışmalarını felsefi ve ekonomik yanını
oluşturmaktadır. Ayrıca, 1970’li yıllarda petrol fiyatlarına yapılan zamlar ile büyük artış
gösteren petro-dolarların değerlendirilmesi düşüncesi ve İslâm ülkelerini ekonomik işbirliğine
yöneltmesi gelmektedir.
1970’li yıllarda OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarını yukarıya çekmesiyle petrol ihraç
eden İslâm ülkelerinin gelir ve birikimleri büyük tutarlara ulaşmıştır. Bu ülkelerin dış ticaret
fazlaları petro-dolar olarak nitelendirilen şekliyle Batı ülkelerine akmış, İslâm ülkelerinin
kalkınma ve gelişmesine gereken katkıda bulunmamıştır. Hatta bu ülkelerde gelir
dağılımını daha da bozmak, ikili (dualist) ekonomik yapıyı güçlendirmek gibi olumsuz
etkileri de yaratmıştır. Petro-dolar sahibi İslâm ülkelerinde bu sakıncalar veya eksiklikler
zamanla rahatsızlıklar ortaya çıkarmış ve bu ülkeleri ekonomik çözüm aramaya
yöneltmiştir. Ayrıca diğer tarafta petrol zengini olmamakla beraber, doğal kaynakları ve
insan gücü olan; fakat yeterli sermayeye sahip olmadıkları için bu kaynakları
değerlendiremeyen geri kalmış veya gelişmekte olan İslâm ülkeleri de bulunmaktadır.
Sermaye fazlası olan İslâm ülkeleri ile sermaye açığı olan İslâm ülkeleri arasında
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yapılacak bir işbirliğinin taraflar için olumlu sonuçlar verebileceği görüşü de İslâm
bankalarının kuruluşunda diğer bir etken olmuştur.136
1970’lerin başından itibaren İslâm Konferansı Teşkilatı (Organization of İslâmic
Conference –OIC)’nın yürüttüğü çalışmalar, İslâm ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri
canlandırarak sermaye hareketliliğini hızlandırmak ve ortak çalışmayı gerçekleştirmek için
yapılması gerekli çalışmaların en önemlilerinden birisi olan İslâm Bankaları’nın önemini daha
fazla gün yüzüne çıkarmıştı. Sanayi ve teknolojik gelişmenin hız kazandığı bu dönemde, artan
büyük sermaye ihtiyacının ortaya çıkardığı bankalara alternatif olarak çıkan faizsiz bankaların
kurulması, Müslüman yatırımcıların ve ülkelerin büyük işler yapması birinci derecede önemeli
görülmüştür.137
İşte bu sebeplerden dolayı bu konuda bazı somut adımlar atılmaya başlanmıştır.
İslâm ülkeleri arasında sermaye hareketlerini canlandıracak, işbirliğini ve kaynak
transferini gerçekleştirecek uluslararası İslâmi bankacılık fikri özellikle Suudi Arabistan
Kralı Faysal tarafından desteklenmiştir. İslâm bankacılığı teorileri nihayet 1974 yılında
İslâm ülkeleri arasında İslâm Kalkınma Bankası’nın kurulması sonucunu vermiştir.138
İslâm Kalkınma Bankası’nın kuruluşuna kadar İslâm ülkelerinde bazı denemelerin olduğu
da gözlenmektedir.

1.3. İslâm Bankacılığının Tarihi
Orta Doğu’da İslâm’ın yaygınlaşmasının ardından ticari finansmana ilişkin faaliyetlere
İslâmi ilkeler uygulanmaya başlanmış olup, bu ilkeler daha sonra resmileştirilmiş ve
kurumsallaştırılmıştır. İlk uygulamaların çoğu devlet kaynaklı olup, çeşitli ticari faaliyetlerin
desteklenmesi şeklinde gelişim göstermiştir. Avrupa’daki ülkelerin kolonileşme faaliyetleri,
İslâmi ülkelerin Avrupa tarzı finansal kurumlar ve ürünlerle tanışmalarını ve bunlara uyum
göstermelerini sağlamıştır. Ancak 1960’lı yıllardan itibaren, finansal hizmet endüstrisinin
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yapısının yeniden gözden geçirilmesi ve Şer’i kurallara uygun modern bir finansal sistemin
kurulması amacına odaklanılmıştır.139
İlk İslâm bankası ise mahalli ve küçük ölçekli bir tasarruf bankası biçiminde Mısır’da
1963 yılında kurulmuştur. Suudi Arabistan kralı Faysal’ın öncülüğünde kurulan bu bankanın
hedefi, tekstil endüstrisini İslâm ekonomisi sistemine uygun olarak finanse etmekti.
1970’te Cidde’de toplanan İslâm ülkeleri dış işleri bakanları; tüm ülkelerini İslâm
prensipleri çerçevesinde ekonomik iş birliğini teşvik ve güçlendirmeye, ilmi ve kültürel
alanlarda karşılıklı yardımlaşmaya davet ettiler. karachi’de toplanan bundan sonraki
konferansta Mısır ve Pakistan milletlerarası bir İslâm bankasının kurulmasının uygun olacağı
görüşünü ileri sürdüler.140
1973 yılında Kahire’de Türkiye, Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, Fas, İran, Afganistan,
Pakistan, Yemen, Endonezya, Malezya ve Mali temsilcilerinden teşekkül eden bir komitenin
ele aldığı konu İslâm ekonomisi sisteminin geliştirilmesi ve sermaye fazlalıklarından İslâm
dünyasının yararlandırılması şeklinde idi. Komite çalışmalarının sonucunda çok önemli
tavsiye kararlarını ilan etmiştir. Böylece Kahire’de toplanan bu komite İslâm bankacılığının
temellerini atmıştır.
1971 yılında Kahire’de kurulan Nasır sosyal Bankası, 1975 yılında Dubai’de kurulan
Dubai İslâm Bankası 1973 yılında Kahire’de toplanan OIC tavsiye kararlarının kısa sürede
alınan meyveleri olmuştur.141
1975 yılında kurulan önemli bir diğer bankada İslâm Kalkınma Bankasıdır. Bu banka
İslâm ülkeleri maliye bakanlarının 15 Aralık 1973 günü Cidde de yaptıkları toplantıda
kurulmaya karar vermiştir. Banka 20 Ekim 1975 tarihinde 29 kurucu İslâm ülkesinin iştiraki
ile milletler arası mali teşkilat olarak kurulmuştur.142
1977 yılında kurulan diğer bir İslâm bankası Kuveyt Finans Kurumudur. 1979 yılında
da Pakistan’daki bankacılık sistemini millileştiren devlet başkanı Ziya Ül-Hak ülkedeki
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bankacılık sisteminin faizsiz hale getirilmesi için bildiri yayınlamıştır. Bu bildiri derhal etkisin
göstermiş ve bankalar Pakistan’da 1 Temmuz 1979 dan itibaren kâr zarar ortaklığı bazında
mevduat toplamaya başlamışlardır. Bu tarihten sonra bankalar tamamıyla faizsiz olarak
çalışmaktadır. 1980’li yıllarda bir başka devlet düzenlenmesi İran tarafından yapılmıştır.
İran’da da bankacılık sistemi şu an faizsiz olarak çalışmaktadır.143
Görüldüğü gibi özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından sonra hızlı bir gelişme
göstermişlerdir.1442000 yılında İslâmi Bankalar Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya
göre, İslâm bankaları, dünya genelinde 182 kurumla faaliyet göstermektedirler. Bu ülkeler
arasında Amerika, İngiltere, İsviçre gibi ülkeler de yer almaktadır. Büyük bir pazar
oluşturan bu piyasa pay alma çalışmaları giderek artmaktadır. Batılı bankalarda bu
pazardan pay alma çabasına girmişlerdir. İslâmî prensiplere uygun şekilde çalışacak
birimler kurma çabasındadırlar.145
Halen dünyada 135 müessese “faizsiz” finansman kuruluşu niteliğinde çalışmakta ve
yaklaşık 150 Milyar Dolar'dan fazla bir kaynağı işlemektedir. Her yıl yayınlanan istatistik
verilerinden anlaşıldığı üzere dünyada en büyük 1000 banka arasında yer alan bankalardan 89
adedi halen İslam ülkelerinde kurulmuş olan ve faizsiz sistemde faaliyet gösteren finansman
kurumlarıdır. Dünyanın en büyük bankaları bu sisteme yakın ilgi duymakta olduklarını ifade
ederek bu gelişmeden pay almaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden batılı bir çok banka
bünyelerinde faizsiz bankacılık işlemlerini yürüten birimler kurmuşlardır. Bünyelerinde faizsiz
bankacılık birimi kuran bankalar arasında Citibank, Union Bank of Switzerland, Kleinwort
Benson, ANZ Grindlays, Goldman Sachs, United Bank of Kuwait ve Arab Banking
Corporation sayılabilir.
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2. İSLÂM BANKACILIĞININ ÖZELLİKLERİ VE HEDEFLERİ
2.1. İslâm Bankacılığının Özellikleri
İslâmî bankalar; çeşitli bankacılık işlevlerini yapan, faizsiz fon toplama ve tahsisini
ortaklık bazında yerine getiren kuruluşlardır. İlkeleri ortaklık olduğu için de tutarı önceden
belli olan sabit bir faiz yerine, miktarı ancak faaliyet sonucu kesinleşebilen kâr ve zarardan
pay alma esasına dayanmaktadır. İslâmî bankaların özellikleri aşağıda belirtilmiştir:
a. Müşterilerine faize dayalı kredi vermezler ve bankaya mevduat olarak yatırılan
fonlara da faiz yerine kâr payı öderler,
b. Sabit ya da önceden belirlenmiş faize dayalı olmayan ticari işlemlerle ilgilenirler,
c. Kâr-zarar paylaşımına dayalı ve belirli bir getirinin, ticari işlemler öncesinde
sabitlenmediği ticari işlemleri yaparlar,
d. Şer’i kurallar açısından izin verilmiş ticari faaliyetlerle ilgilenirler,
e. Makul dereceden yüksek belirsizliği (gharar) içermeyen ticari işlemlere öncelik
verirler,
f. Zekat verirler,
f. Şer’i hükümlerle uyumlu finansmana dayalı ticari işlemlerle ilgilenirler,
h. Özellikle yatırım bankacılığı işlemlerine ağırlık verirler,
ı. Faize ve garara dayanmayan ve helal sayılan bütün ticari ve bankacılık işlemlerini
yaparlar,
i. Şer’i hükümlere göre faaliyette bulunan denetim kuralları bankaların faaliyetlerinin
Şer’i kurallara uyumlu olmasını gözetlerler.146

2.2. İslâm Bankacılığının Hedefleri
Faizsiz banka modelinin biri nihai birde yakın vadeli olmak üzere iki hedefi vardır:
Nihai hedefi, İslâm toplumlarında ekonomik ve sosyal faaliyetlerde faizi dışlayarak faizin
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sebep olduğu sömürüyü, haksızlığı, zulmü ve dengesizliği ortadan kaldırmak ve insanlık
dünyasına, faizin hüküm sürmediği ve bankacılığın bütün işlemlerini yapan, ekonomiye
fonlayan bir alternatifi sunmaktır. Yakın vadedeki hedefi ise; ülke kalkınmasına, ülkenin
ekonomik açıdan güçlenmesine ve ekonomik geriliğin sebep olduğu bir takım arızların ortadan
kalkmasına, foan ihtiyaç duyan ekonomik birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı
olmak ve bu konuda Allah’tan korkan, tasarrufları atıl duran müslümanlara ait fonları helal
yoldan ekonomik alana çekilmesi, yatırımlarda kullanılması ve ülke ekonomisinin
gayrimüslimlerin

ekonomileriyle

rekabet

edebilecek

bir

düzeye

getirilmesinin

sağlanmasıdır.147 İslâmi sistem bütün alanlarda gayrimüslimlerden geri kalınmasını kabul
etmez ve bu konuda Müslümanları şiddetle uyarır. “Düşmanınızın silahı ile silahlanınız”
hadisi şerifi bize hem orduların silah sistemleri bakımından hem de sosyal ve iktisadi
kurumların, ekonomik hayatın ve kurumlarının ve toplumu oluşturan diğer bütün unsurların
düzenlenmesinde ve devamında daima rakiplerden (potansiyel düşmanlardan) ileride
olunmasını, onların geçilmesini ve dünyada barışın teminatı olunmasını istemektedir.
Faizsiz bankacılığın hedeflerini özetleyecek olursak:148
a- Faizsiz banka hizmetlerinin yaygınlaştırılması yoluyla banka sektörü ile olan
ilişkilerin çerçevesini genişletme,
b- Araçları, tasarruf ve fonları cezbedecek şekilde ıslah ederek onların, doğrudan
yarının İslâmî prensiplere uygun yatırımlarının helal kazancına katılmasını temin etmek,
c- Çeşitli sektörlerin ihtiyacı için gerekli fonların sağlanması ve bunların ihtiyaç
sahiplerine belirli yöntemlerle kullandırılması sağlamak,
d- Ekonomik ve sosyal kalkınmayı ve gelir dağılımının toplumun tamamına adil
şekilde dağıtımı gerçekleştirecek şekilde düzenlenmesi ve diğer meşru bankacılık
hizmetlerinin sunulması şeklinde özetlenebilir.
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3. İSLÂM BANKACILIĞININ AMAÇLARI149
İslâmi bankalar yukarıda özetlenen hedeflerine ulaşmak için hangi amaçları takip
etmelidir?. Bu önemli bir sorudur ve İslâmi bankacılığın şekillenmesine temelini teşkil
edecektir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

3.1. İslâmi Prensiplerin Ekonomik Hayata Uygulanması
İslam ekonomik, sosyal ve inanç yönünden bir bütünü oluşturur. Bir Müslüman bütün
hayatının ve kurumlarının İslâmi kurallarla düzenlenmiş olduğunu, adil, eşit, demokratik, hür,
hukuka- yardımlaşma ve ihtisas üzerine dayalı bir sistemin kendisini kuşattığını düşünür.
İslâm bankacılığı da İslâm aleminin, İslâmi prensipleri çeşitli alanlarda uygulamadaki samimi
arzularına tercüman olacak bu tür kurumların faizsiz temel üzerine teşkil edildiğini söylemeye
lüzum yoktur. İslâm ülkelerinin çoğunda bu tür kurumların mevcudiyeti ayın zamanda modern
banka işlemlerine, İslâmî prensipleri çerçevesinde pratik çözümler getirilmesine yol
göstermede önemli adımların atılmasına imkan tanıyacaktır. Böylece İslâm bankacılık
sisteminin temel amacı; İslâm’ın mukaddes prensiplerinin ekonomik hayata uygulanmasındaki
çabaların çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu bakımdan bu kurallara ilk önce kendi uymak
zorundadır.

3.2. Sosyo – Ekonomik Hedeflere Ulaşılmasını Kolaylaştırma
İslâm Bankasının varlık nedenlerinden biri de sosyo-ekonomik hedeflerin başarıya
ulaşması için gerekli temel ihtiyaçların karşılanmasına büyük ölçüde yardımcı olmak, gelir
dağılımını adil hale getirmektır. Bunu, mevduat ve tasarrufları, dengeli olarak emek ve
sermaye lehine yapılacak doğrudan yardımlarla ve istihdama yönlendirmek, yatırımları
hızlandırmak ve muhtaç sahiplerini çeşitle yöntemlerle (zekat, vakıf, sadaka, yardım, mali
teşvik, teşebbüs için fon sağlama,v.b.) suretiyle başaracaktır.
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3.3. Dengeli Bir Finans Sistemi Kurmak
Herhangi bir alışverişin bu arada banka ve diğer bir kurumu İslâmî olarak
nitelendirilebilmesi için taraflar arasındaki faaliyet ve ilişkilerin

İslâmi kurallara

dayandırılması ve İslâm’ın öngördüğü şekilde karşılıklı tam bir rızaya dayanması gerekir.
Bunun için de İslâm bankası taraflar arasında nimet külfet dengesini kuracak bir finans
sistemini amaçlamaktadır.

3.4. Medeniyete Faydalı Bir Kurum Kazandırma
Bu önce İslâm bankasının başarıya ulaşmasına sadece böyle bir tecrübenin devamlı
olarak ayakta durabileceğini göstermek için değil, aynı zamanda İslâm cemaatının refah ve
sosyal güvenliğini sağlamak ve ortaya konacak örnek bir kurumu daha insanlık ve medeniyete
hayırlı bir miras olarak bırakmaktır.

3.5. Kâr
Kâr ticari işletmeyi ayakta tutup, teşvik edecek en önemli amaç olmakla beraber
ekonomik sistemin telkin ettiği davranış çerçevesinde faaliyet gösterecek olan faizsiz
bankacılık sistemi için adil bir kâr elde etmesi hedeflenir. Bankacılık anlayışı bir sömürü
organı değil topluma ve toplumun ihtiyaçlarının giderilmesine vesile olacak bir vasıta, bir
kurum olarak telakki edilir. Mamafih faizsiz bankacılık yaşayacağı bozuk bir ortamın şartları
içerisinde canlı ve başarılı olabilmesi için kâr fırsatlarından elverdiği ölçüde istifade etmek
zorundadır. Ama bu davranışları hiçbir zaman ondan beklenen sosyo-ekonomik asli
amaçlarına ve İslâmi vakarına gölge düşürecek nitelikte olmamalıdır.

4. DÜNYA DA İSLÂM BANKACILIĞI UYGULAMALARI
İslâmî finansal kurum (banka kurma fikri) ve teşebbüsleri 1940’lı yıllara kadar uzansa
da İslâmî bankacılığın gelişimi nispeten yeni bir olgudur.150
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1970’li yıllarda kurulan İslâmî bankacılık petro-dolar kâr zarar paylaşımı esasında
kurulan kurumlardır. Gerçektende Modern İslâmî bankacılığın ilk yılları petrol genişlemesiyle
şekillenmiştir.151
Bununla beraber, bir İslâmi finans kurumunun faaliyette bulunabilmesi için gerekli
şartlar ve alt yapı donanımı göz önüne alındığında, bu idealin uzun zaman alabileceği ifade
edilmektedir.152
Kurumsal gelişme sürecinin, büyük ölçüde 1970 yılında karachi’de, 1972 yılında
Mısır’da, 1976 yılında Mekke’de ve 1977 yılında Londra’da yapılan uluslar arası
konferanslarla önemli bir ivme kazandığı bir gerçek. Teori ve uygulama olasılıklarının
tartışıldığı bu konferanslardan sonra, ilk faizsiz finansal ürün ve hizmet sunan bankalar
faaliyete geçmeye başladı. 1975 yılında bir çok devletin ortaklığı ile kurulan İslâm Kalkınma
Bankası da bu süreci hızlandıran bir diğer önemli faktör oldu.
İlk faizsiz finansal ürün ve hizmet sunan banka olan Dubai İslâmic Bank, 1975 yılında
değişik ülkelerin Müslüman işadamları tarafından kuruldu. 1977 yılında da Mısır’da Sudan’da
Faisal İslâmic Bank adıyla iki özel banka faaliyete geçti. Aynı yıllarda Kuveyt Hükümeti de
Kuwait Finance House’u kurdu. Bu gelişmeleri takip eden 10 yıl içinde faizsiz finansal
kuruluşların sayısı 50’yi aştı. Bunların bir kısmı Müslüman ülkelerde kurulmuş olmakla
birlikte bir kısmı da Batı Avrupa’da hizmete girmişti. Özellikle Danimarka, Lüksemburg,
İsviçre ve İngiltere bu açıdan ilginç bir özellik taşıyor. Bu özellikteki bir çok banka 1983 ve
1984’lerde kurulmuş olmasına rağmen daha sonra ortaya çıkan iç ve dış koşullardaki
değişmelere bağlı olarak, sayıları azalmaya başladı. Bu süreci etkileyen önemli faktörlerden
biri İran ve Pakistan gibi ülkelerde kamu ağırlıklı faizsiz bankaların kurulmasına bağlı olarak
özel bankaların faaliyetlerinin ortadan kalkmasıydı.153

151

İbrahim Warde, The Early Years of Modern İslâmic Finance were Shapped by Oil Boom, Daily Star. 12
Nisan 2001.
152
Ö.F.K Birliği Dergisi 2004, s. 14.
153
Sami Kazıcı, “İslâmi Bankacılık Sisteminin Yapısı ve Uygulaması”, Vergi Dünya Dergisi, Sayı 77, Eylül
1996, s. 20.

79

Eylül 2006 itibariyle İslâmi banka varlıkları 300 milyar doların üstünde bir büyüklüğe
ulaşmaktadır ve bu nedenle de gelişme potansiyelinin yüksek olduğu düşünülmektedir.154
Bugün Avustralya, Danimarka, Hindistan, Liberya, Lihtenştayn, Lüksemburg,
Filipinler, Güney Afrika gibi Müslüman olmayan ülkelerde de faizsiz finans kurumları faaliyet
göstermekte ve Müslüman olmayan müşterileri için de özel hizmetler sunmaktadırlar. Buna
karşılık bazı Batı bankalarının Müslüman müşteriler için de özel hizmetler verdiklerini
belirtmiştik.155

4.1. Mısır
İslâm ekonomilerine İslâmî bankaların girişi İslâmın Müslüman ülkelerde yeniden
canlanmasıyla olmuştur. Bu ülkeler arasında Mısır bir çok yönüyle diğer ülkelerden ayrılır.
Örneğin;156
1-İslâm bankacılığının gelişimi ilk Mısır’da başlamıştır,
2-Mısır kosmopolitan bir yapıya sahip olduğundan, bütün bankacılık türleri, İslâmî ya
da Batılı bu ülkede serbestçe faaliyet göstermiştir. Bu yüzden bu iki banka arasındaki
farklılıklar kolayca ortaya konulabilmiştir,
3-Ülke OPEC üyesi Arap ülkeleri kadar zengin olmasa da çok fakirde değildir,
4-Yüksek nüfusu ve işgücü ile birlikte Mısır büyük bir yatırım alanı sunmaktadır,
Mısır’da finansal sistem ve faizin yasal statüsü ile ilgili olarak Sanhuri tarafından
hazırlanan faiz ve uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin bazıları şöyledir:157
“226. madde: borçlunun ihmalinden dolayı gecikme olursa sivil işlemlerde % 4, ticari
işlemlerde % 5 faizle cezalandırılır.
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227. madde: Taraflar ödemede meydana gelecek gecikme veya diğer durumlar için % 7
oranına kadar faiz üzerinde anlaşabilir.
229. madde: Alacaklının kötü niyetini engellemek için yargıç sözleşmede belirlenen
faizi sınırlandırabilir veya tamamen yok edebilir.
232. madde: Toplam faiz anaparayı asla geçemez.
542. madde: Taraflar faiz üzerinde anlaşmamış ise borç faizsizdir.” İslâmî bankaların
Mısır ekonomisine ilk girişi 1963 yılında Myt. Gam’da Myt-Gam Yerel Tasarruf bankasının
kuruluşuyla olmuştur. Şer’i düzenlenen bankanın faaliyetlerini mevduat hesabı, kredi hesabı,
özsermaye iştiraki, direk, yatırımlar ve sosyal hizmet oluşturmaktaydı.158
Mısır’da ikinci faizsiz banka ise, Kahire’de Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 1972
yılında Nasır Sosyal Bankası adıyla kurulmuştur. Bu bankanın kuruluş kanununa göre banka,
sosyal sigorta ve kredi, üretim kredisi, direkt yatırım, sosyal yardımlar İslâmi tarzda mevduat
kabulü ve hazine işlerini yapmıştır.159
1977’de 48 nolu Özel Kanunla Mısır Faysal İslâm Bankası Kurulmuştur. Bankaya
kanunla özerklik ve ayrıcalık sağlamıştır.160 1980 yılında ise İslâmi Yatırım ve Kalkınma
Bankası (IIBD) faaliyete geçmiştir. Ayrıca 1920 yılından beri faaliyet gösteren Mısır Bankası
1980 yılından sonra, klasik bankacılık faaliyetlerine İslâm Bankacılığı faaliyetlerini de
eklemiştir.161
4.2. Sudan
İslâm Bankacılığı Sudan’da 1978 yılında Faysal İslâm Bankası’nın kurulmasıyla ortaya
çıkmıştır. Faysal İslâm Bankası’nın kısa sürede yakaladığı başarı, otoriteleri İslâm
bankacılığını desteklemelerine neden olmuştur. Sonuçta sonraki yıllarda 3 İslâm bankası daha
kurulmuştur. 1983 Todaman İslâm Bankası, Sudan İslâm Bankası ve İslâmi İşbirliği ve
Kalkınma Bankası; 1984 Baraka Bank ve Batı Sudan İslâm Bankası faaliyete geçmiştir.162
158
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Sudan’da faizsiz bankacılık faaliyetlerinin gelişmesindeki en önemli etkenlerden birisi
hükümetin bütün ticari bankalara faizsiz çalışan şubeler açmasını tavsiye etmesi ve bunu
desteklemesi gösterilebilir.

4.3. Ürdün
İslâm bankacılığının tarihi Ürdün’de çok eskiye dayanmaz. Ürdün de ilk İslâm bankası
1979 yılında Ürdün Yatırım ve Finansman Bankası adıyla kurulmuştur. Bankanın amacı
Ürdün halkının ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını bankacılık, finansman ve yatırım alanlarında
hizmet vererek karşılamaktır. Banka hızlı bir büyüme göstermiştir ve

büyümesi devam

etmektedir. Ürdün’de kurulan diğer bir İslâmî banka ise İslâmî Yatırım Ortaklığıdır. Bu
bankanın kuruluş sermayesinin % 15’i Kuveytlilerden sağlanmıştır.163

4.4. Kuveyt
Kuveyt Ticaret Yasaları büyük ölçüde Mısır Ticaret Yasaları’ndan esinlenmiştir.
Burada da faizin sözkonusu olup olmayacağı, genel prensip olarak borçların özelliğine
dayandırılmıştır. Kuveyt’te ilk İslâmî bankası olan Kuveyt Finans Kurumu 23 Nisan 1977’de
kurulmuş ve 1978’de faaliyetlerine başlamıştır. Kuveyt Finans Kurumunun kurulmasında
hükümetin büyük desteği olmuştur. Hükümet kurumun ödenmiş sermayesinin % 49’una
katılmıştır. Kuveyt Finans Kurumu ülkenin en büyük ve en başarılı finans kurumlarından
birisidir.164 Ayrıca Kuveyt’te yatırımcılar tarafından kurulan Uluslararası Yatırıcımlar Kurumu
önemli bir kurum olma özelliğine sahiptir.

4.5. İran ve Pakistan
1980 yılındaki İran Devrimi, faizli bankacılık faaliyetlerinin durdurulacağını, devrimin
başında açıklamıştı. 1980 yılında Meclis’in görüştüğü Faizsiz Bankacılık Kanunu kabul edildi.
Fakat bu Kanun ancak 1 Eylül 1983’te yürürlüğe girdi. İran’da faaliyet gösteren İslâm
163
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bankalarının, uygulamadaki diğer ülkelerin faizsiz bankacılık sistemiyle az da olsa farkı
bulunmaktadır. Bu fark, İran Merkez Bankası’nın kâr ve zarara katılma oranına alt ve üst sınır
belirleyebilme yetkisinin bulunmasıdır.165
1984 yılından beri İran Merkez Bankasının faizsiz bankacılık sistemine adapte
olmasıyla İran finans kurumları yapısal olarak değişime uğramaktadır.166
İran’daki bankaların amaçları, Bankacalık Kanunu’na göre şu şekilde belirlenmiştir:167
- İslâm’a uygun bir nakdi ve finansal sistem kurulması,
- Para ve kredi vasıtasıyla kalkınma programlarının desteklenmesi,
- Atıl kalmış fonların bankacılık sisteminin içine çekilmesi,
- Para değerinin ve ödemeler dengesinin istikrarının sağlanması, piyasayı ödeme
araçları ile donatma yolunda faaliyette bulunulması.
İran’da finans sektörünün genel yapısı da diğer ülkelerden farklı bir özelliğe sahiptir.
İran’da prensip olarak yasal düzenlemelerle faizsiz finans ürün ve hizmet sunma esasına
dayandırılmıştır. Benzer yaklaşım Pakistan için de geçerlidir. Pakistan’da bankacılık sistemine
faizsiz finans kurumlarının girişi, bankaların kâr/zarar ortaklığı temeline dayanan
mevduatların kabul edilmesine müsaade edildiği 1979-80 yıllarında başlamıştır.168 İslâmî
bankacılık üzerine Pakistan’da teorik çalışmaların başlaması 1970’li yıllara rastlamaktadır.
1977 yılında yeni hükümet hayatın değişik alanlarını İslâmî ölçülere uygun hale getirmek
üzere faaliyetine başlamıştır. Dönemin Devlet Başkanı Ziya ül Hak İslâm İdeoloji
Konseyinden iktisadi hayatın İslâm’a uygun hale getirilmesi üzerine çalışmalar istemiş ve bu
çalışmalar Pakistan ekonomisinin İslâm’a uygun hale getirilmesinde öncülük etmiştir.169
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Pakistan’da, küçük tasarrufların iç piyasada verimli alanlara kaydırılması amacıyla
1962 yılında kurulan Milli Yatırım Tröst’ü (National Investmen Trust-NIT), 1979 yılından
itibaren yatırımlarını faiz yerine kâr temeline göre yapmaya başlaması faizsiz bankacılık
uygulaması olarak kabul edilebilir.170

4.6. Malezya
Malezya’da klasik bankacılık sektörü yanında faizsiz finansal ürün ve hizmet sunan
kurumlar da faaliyette bulunmaktadır. Faizsiz bankacılıkla ilgili hukuki çatıyı sağlamlaştırmak
ve faizsiz bankacılıkta operasyonel etkinliği artırmak için Malezya Merkez Bankası (BNM)
bazı düzenlemeler yapmıştır. Malezya merkez bankası diğer Müslüman ülkelere model olacak
biçimde faizsiz finans kurumlarını ve finansal sisteminin altyapısını çağdaş gelişmeleri dikkate
alarak düzenlemiştir.171
Ayrıca Malezya Merkez Bankası faizsiz bankacılığı sembolize eden ulusal bir logo
ürettiğini bildirmiştir. Piyasaya sürülen logonun faizsiz bankacılık sektöründe birlikteliği
sağlamak, sektörün daha iyiye doğru gelişmesine imkan vermek ve etkileyici bir kampanya
yürütebilmek için oluşturulduğu bildirilmiştir.172

4.7. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika’da az sayıda finansal varlık İslâmî bankacılık faaliyetlerini gerektirmekteydi.
Bazı bankalar Müslüman müşterileri için kredi ürünleri sunmaktaydı.173 Faizsiz finansal
ürünler klasik ABD bankacılık hizmetlerine uymamaktadır.174
1987’de Kurulan Lariba Finans Kurumu Amerika’daki Müslümanlar tarafından
kurulan en eski organizasyondur. Guidance Finans Grubu da Müslümanlar tarafından
170
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kurulmuştur ve finansal ürünler sunmaktadır. Lariba ve Guidance A.B.D’nin hemen hemen
her eyaletinde faaliyet göstermektedir. Bu iki bankadan başka Devan Bankası ve Unıversity
Bankası yine bazı finansal ürünleri sunmaktadır. HSBC ise İslâmî finansal araçlara odaklanan
ve büyük çapta finansal ürünleri sunan tek büyük bankadır.175

5. İSLÂM BANKALARININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERI
“Mevcut İslâm bankaları çok sayıda banka işlemini yapmaktadır. Bu işlemlerin çoğu
modern ticaret ve kalkınma bankalarının işlemleridir, bazıları da İslâm bankacılığı
işlemleridir. Burada bazı işlemler ise İslâm bankaları tarafından, kendi çalışma prensiplerine
uygun şekilde değiştirilmektedir. Bu işlemler şunlardır:”176
I) Gerçek ve tüzel kişiler için döviz ve yerli para cinsinden hesap açmak, bu hesaba
nakit kabul etmek, korumak ve yatırım yapmak,
II) İslâmî prensiplere uygun krediler vermek,
III) Altın külçesi satın almak ve satmak,
IV) Sadece spot olarak döviz alım satımı yapmak,
V) Akreditif işlemlerini yapmak,
VI) Garanti vermek, teminat vermek, kefil olmak,
VII) Faizsiz kısa (karzı hasen) dönem finansmanı sağlamak,
VIII) Poliçe, çek, emre muharrer senet ve konşimente (deniz yükü belgesi) toplamak ve
komisyon karşılığı işlem yapmak,
IX) Hisse senedi, yatırım sertifakası, finansal kağıtları satın almak ve satmak,
X) Sosyal amaçlı özel fonlar oluşturmak ve yönetmek,
XI) Mudaraba esaslı finansman sağlamak,
XII) Müşaraka esaslı finansman sağlamak,
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XIII) Azalan katılım esaslı finansman sağlamak,
XIV) Özel yatırım hesabı çalıştırmak,
XV) Banka tarafından direkt yatırım yapmak,
XVI) Makine, araç-gereç, malzeme ve alet kiralamak,
XVII) Gayri menkul alım, satımı yapmak,
XVIII) Acenta gibi çalışarak acente kâr temelinde başkası için alım satım yapmak
(mudaraba),
XX) İslâmi kurallara uygun olarak, fon açıklarını kapatmak için fonların güvenliğini ve
dayanışmayı sağlamak,
XXI) Projelerin fizibilite hazırlama çalışmalarında, teknik, ekonomik, finansal, idari ve
pazarlama konularında yardım tesis etmek,
XXII) Diğer şirketlerin namına değişik projeler tesis etmek ve finance etmek,
XXIII) Joint venture yaparak gelişmeye katkıda bulunmak,
XXIV) Mecut projeleri geliştirmek veya farklı sektörlere yeni projeler tesis ederek
gelişmeyi sağlamak,
XXV) Finansal kaynakları bölgesel ve uluslararası para pazarlarından İslâmî
prensiplere uygun olarak harekete geçirmek
XXVI) İslâm’a aykırı olmayan, çağın gerektirdiği diğer her türlü finansal tekniği,
sistemi kullanmak.
XXVII) Para-sermaye, maliye ve ekonomik politikaların yürütülmesine aracılık etmek.
İslâm bankalarının model ve türlerinde birçok farklılıklar görülse de faaliyetlerinde
büyük oranda ortak metod ve amaçlara başvurmaktadırlar. Fakat İslâm bankacılık müessesesi
geliştikçe alternatif metod ve araçların da artacağı ve aynı zamanda da değişiklikler
göstereceği açıktır.”177
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Parayı sadece bir mal olarak görmeyip, aynı zamanda değişim, tasarruf ve yatırım aracı
olarak gören, fakat faizi ekonomik ve sosyal dengeleri bozan haksız bir kazanç olarak görmesi
sebebiyle faize karşı çıkan İslâm bankacılığının faaliyetlerini üç grupta toplamamız
mümkündür. Fon toplama, fon kullandırma ve diğer bankacılık hizmetleri.178

5.1. Fon Toplama Hizmetleri
Evlerde ekonomiden çekilerek fon saklanmasını iyi görmeyen islam bu fonların çeşitli
yöntemlerle tekrar ekonomiye kazandırılmasını ister. Bu sebeple İslâm bankalarının fon
toplama hizmetleri aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

5.1.1. Cari Hesaplar
Tüketim veya ticari amaçlı ihtiyaçları karşılayabilmek için ihtiyaç duyduklarında elleri
altında bulunması ve tedavüle hazır olması amacıyla sahipleri tarafından açılan hesaplardır. Bu
tür hesaplarda kâr ve zarar sözkonusu değildir. Modern bankalardaki vadesiz mevduatın bir
benzeridir.179
İslâm bankası vadesiz mevduatları kâr/zarar esaslarına göre kendisi kullanabilir. Fakat
uygulamada banka mevduat sahibine bir pay ödemez, banka isterse mevduat sahibini de
kâr/zarara ortak edebilir. Sahibi istediği an parasını çekebilir.

5.1.2. Katılma Hesapları
Ellerindeki tasarrufları faizin haram olması sebebiyle, günümüz faizli bankalarına
yatırmayan, fakat kendileri de işletebilecek durumda olmayanlar için gelir sağlamak amacıyla
İslâmî bankalarda açılan hesaplardır. İslâmî bankalarda yatırım hesabı açtıranlar bankanın
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toplam yatırım faaliyetlerine ortak olurlar. Yatırdıkları paranın miktar ve müddetine göre
bankanın kâr ve zararından pay alırlar. Bu hesaplar mudaraba akdine uygun olarak açılır.180

5.2 Kaynak Kullandırma İşlemleri
5.2.1. Mudaraba (İş Ortaklığı)
İslâm öncesi bir geleneğe dayanan Mudarebe, Avrupa’daki komandit şirket tipine
benzeyen en eski ticari örgütleşme tipidir. Bir tarafın (sahib-al-mal ya da finansör) sermaye,
diğer tarafın da (mudarib ya da girişimci) emeğini ortaya koyarak kurmuş oldukları güvene
dayalı bir ortaklık olan mudarebe, özel sektörün uzun veya kısa vadeli her çeşit kredi
gereksinimini karşılamak için elverişli bir ortaklık çeşididir. Elinde büyük sermaye birikimi
olan, ancak bilgisi, deneyimi veya sağlığı elverişli olmayan kişilerle bilgili, yetenekli ve
ticarete yatkın, ancak sermayesi olmayan kişiler, mudarebe yoluyla bir araya gelebilmekte;
böylece toplumda atıl kalan sermaye ve iş bulumayan yetenekler değerlenmiş olmaktadır.
Mudarebede, işin kârı, daha önecden belirlenen ve anlaşılan oran üzerinden taraflar arasında
paylaşılmakta, bu işten zarar edilmesi durumunda, sermaye sahibi zararın bütününü
üstlenmektedir. Emek sahibinin zararı ise emeğinin boşa gitmesi, harcadığı emek karşılığında
hiçbir şey alamamasıdır. Mudarebe sınırlı ve sınırsız olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır:
I) Sınırlı Mudarebe, zaman ve mekanla sınırlı spesifik işler için kullanılan bir
kavramdır. Örneğin, Almanya’dan bir makine satın alıp, bu makineyi Türkiye’ye 15 Eylül
2008 tarihinde satma işi sınırlı mudarebeye örnek olarak verilebilir.
II) Sınırsız Mudarebe; zaman, mekan ya da herhangi bir koşulla sınırlı olmaksızın bir
işin finansmanını kapsamakta olup, İslâmî bankaların mudarebe faaliyetleri bu tip mudarebeye
örnektir. Mudarebe sözleşmesine dayalı İslâmî bankacılıkta finansör (mudi), banka (aracı
kurum konumunda) ve sermaye talep eden girişimci olmak üzere üç taraf bulunmaktadır.
İslâmî banka, mudilerden mevduat toplayarak girişimci konumunda olurken, topladığı
mevduatı esas girişimciye sunarak da finansör konumunda yer almaktadır. Finans kurumunun
parayı bizzat kendisinin değil de başka bir işletmenin çalıştırması durumunda ise finans
180

Mehmet Faysal Gökalp ve Turan Güngör, İslâm Toplumunun Ekonomik Yapısı, Fey Vakfı Yayınları,
İstanbul, 1993, s. 91.

88

kurumu ile girişimci arasında alt mudarebe söz konusu olmakta, burada zarar doğsa da
sermaye sahibi finans kurumuyla muhatap olduğu için, sermaye sahibi zarara ortak
olmamaktadır. Örneğin; bir inşaat müteahhidi, 3 yıllık fondan mudarebe yöntemiyle 100 bin
TL alıp, 10 daire inşa ederek toplam 300 bin Tl’ye satışlarını gerçekleştirirse, kârın yüzde
20’si müteahhide ait olmak üzere anlaşma yapılmış ise kârın 60 bin TL’lik kısmı müteahhide,
240 bin TL’lik kısmı da finans kuruluşuna ait olmaktadır. Finans kuruluşu statüsü gereği
yüzde 20 kârı işletme payı olarak alıyorsa, kalan 240 bin TL’lik kârın yüzde 20’lik kısmı olan
48 bin TL’yi alır ve geri kalan 192 bin TL’yi de anapara ile birlikte mevduat sahiplerine 3
yıllık dönem kârı olarak dağıtır.181

5.2.2. Murabaha (Ticaret Finansmanı)
Ticaret finansmanı ya da murâbaha müteşebbislerin işletmeleri için gerekli ham ve yarı
mamul maddeler, makine ve teçhizat, taşıt araçlarının müteşebbisin talebi üzerine islam
bankası tarafından üçüncü şahıslardan peşin

alınıp, müteşebbise uygun bir ödeme planı

çerçevesinde vadeli olarak satılması tarzında kısa vadeli bir finansman desteğidir.182
Murâbaha bir şirketleşme değil, bir tür satım akdidir. Bedel açısından satım akdi beşe
ayrılmaktadır;183
a) Müsâveme: Alıcı ile satıcının pazarlık suretiyle anlaşarak bir malın alım-satımını
sağlamalarıdır.Müsaveme yoluyla yapılan satışa mal sahibi satacağı malın kendisine kaça mal
olduğunu belirtmez, ancak karşılıklı pazarlık yapmak, suretiyle fiyatta anlaşırlar ve böylece
satış gerçekleşmiş olur.
b) Murâbaha: Satılacak malın maliyeti tesbit edilip üzerine bir miktar kâr koyularak
yapılan satış muamelesidir.
c) Tevliye: Alış fiyatına yapılan satım aktidir. Yani kaça mal oldu ise kâr koymaksızın
ve indirim de yapmaksızın o fiyata satım yapılmasıdır.
181
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d) Vadi’a veya Hatîta: Satıcının elindeki malı maliyetinden aşağı bir fiyatla satması
anlamına gelir.İlk alış fiyatından belli bir miktarı düşürek ya da satış fiyatından indirim
yaparak yapılan satımdır.
e) İşrâk: Tevliye gibidir, yalnız bu, satıma konu olan şeyin bir kısmının satılmasıdır.
Birincisi hariç diğer son dört satış “emanet satışları” olarak isimlendirilmektedir.
Murabaha satışı açısından da iki çeşittir: Normal ve vaade bağlı murâbaha.
Normal Murabaha Satışı: Satıcı ve müşteri olarak sadece iki tarafı ilgilendiren, mal
alım-satımına ilişkin olarak önceden aralarında herhangi bir vaatleşmenin olmadığı
murâbahadır.
Vaade Bağlı Murâbaha: Alıcı, Satıcı ve ikisi arasındaki aracı sıfatıyla bankadan oluşan
üç taraflı bir akittir. Burada banka, müşteri mala karşı istediğini ortaya koymadıkça ve
önceden alıma ilişkin vaadi bulunmadıkça mal satın almaz. Bu tür murâbaha “alımı emredene
murâbahalı satım” diye isimlendirilmektedir. Banka, müşterinin belirlediği özelliklere uygun
olarak malı satın alma işlemini yapar sonra malı gerçekten veya hükmen teslim aldıktan sonra
mala kâr koyarak veya alış fiyatı üzerine taraflarca belirlenmiş olan miktarı ekleyerek
müşteriye satar. Malın teslimi bizzat banka yoluyla veya vekilin vasıtasıyla ya da alış vaadinde
bulunana verilecek bir vekâletle onun tarafından gerçekleştirilebilir.

5.2.3. Müşareke
Bir işletmenin sermayesine katılma, ona ortak olmaktır. Müşareke faaliyet türünde,
esas olarak hem sermayeyi hem de ortaklığı öngörür. Sermayedar, bir işletmeye sermaye
koyar, ortak olur, kârı ve zararı paylaşır. Muşarakanın mudarabadan farkı, mudarabada bir
tarafta etkin olmayan sermayedar, diğer tarafta emeğini, çalışmasını ortaya koyan aktif bir
girişimci olduğu halde; muşaraka hem sermayedarın hem de girişimcinin etkin olduğu bir
ortaklıktır. Ayrıca mudarabada mali zararın sermayedara ait olmasına karşılık, muşarakada
zarar, taraflar arasında paylaşılmaktadır.184

184

Takan, a.g.e., s. 17.

90

Yasalara göre müşareke; mülkiyete dayalı ortaklık ve sözleşmesel ortaklık olmak üzere
iki türlüdür.
I) Mülkiyete Dayılı Ortaklık; bazı malların ortak sahipliğini ifade etmekte olup, kârzararı paylaşmaya yönelik resmi bir ortaklı sözleşmesi olmayan ortaklık türüdür.
II) Sözleşmesel Ortaklık; ortakların, gönüllü olarak, kâr-zararı paylaşmaya yönelik
sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya girmiş olmaları nedeniyle, gerçek bir ortaklık olarak kabul
edilmekte olup, temelde paraya yatırım yapmaya dayalı mali ortaklıklar, emek ya da yeteneğe
yatırım yapmaya dayalı emek ortaklıkları ve krediye yatırım yapmaya dayalı kredi
ortaklıklarında kullanılmaktadır.
Müşareke ile mudarebe arasındaki temel fark, müşürekede zarar her iki ortak arasında
paylaşılırken, mudarebede tüm zararın ortaklardan biri üzerinde kalmasıdır. Ayrıca,
müşarekede, sermayeyi getiren, ancak yönetime karışmayan ortak, sözleşmede arzu ettiği
birtakım koşulların bulunmasını isteyebilmektedir.185

5.2.4. Vadeli Satış
Mal bedelinin gerek kısmen, gerekse taksitle olsun vadeli şekilde ödeme yapılabilen bir
satıştır. Vadeli satışlar genellikle malın maliyet fiyatları üzerine oturtulmuştur. Bu tür satışta
fiyat malın asıl fiyatının üzerinde olabilmektedir. Bir kısmı; hem peşin hem de nispeten
yüksek olan vadeli fiyatın aynı anda teklif edilebileceğini, bir kısmı da vadeye göre fiyat
yükseltilmesi suretiyle yapılan satışı faiz olarak kabul etmişlerdir. Birinci tip satış meşru olsa
bile istismara kapı araladığından tehlikelidir. Sağlam olan peşin ve veresiyeden bahsetmeden
normal tek fiyatla yapılan satıştır.186

5.2.5. İcare (Leasing)
Sözcük anlamı, kiralama olan leasing, bir kiralama şirketinin, kiracı durumundaki
şirketin ihtiyaçlarına uygun bir menkul veya gayrimenkul değeri satın alıp bunun belli bir süre
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için belirli taksitlerle bu şirketin kullanımına vermesidir.187 Diğer bir ifade ile leasing, belli bir
süre için kiralayan ve kiracı arasında imzalanan, kiracı tarafından seçilip kiralayan tarafından
satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanım hakkını kiracıda bırakan bir
sözleşmedir. Bu sözleşme ile malın kullanımı belli bir kira karşılığında kiracıya
bırakılmaktadır.188
İslâm bankaları bazı kişi ve kuruluşların ihtiyaç duydukları bir kısım malları satın
alarak onlara kiralamaktadır. Bu sistem sayesinde faize girmeden orta ve uzun vadeli
yatırımlar gerçekleşitirilebilmektedir. Uygulamada finansal kiralama işlemi iki türlü
yapılmaktadır.189
a) Normal Kiralama:
Kiraya verilen taşınır ya da taşınmaz, kira müddeti bitiminde geriye alınması şeklinde
gerçekleşen normal bir kiralamadır.
b) Mülkiyetin Devriyle Sonuçlanan Kiralama:
Söz konusu mala ileride sahip olmak isteyen müşteri kiralama satınalma yoluna
başvurur. Müşteri geliri arttığı ve mali imkanları iyileştiği takdirde banka ile anlaşarak
kiralama – satınalma yoluyla kiraladığı üretim aracının mülkiyetini elde edebilir. Belirli
sürelerle malın bedelini taksit taksit ödeyerek sonunda o malı tamamen mülkiyetine geçirir.

5.2.6. İcra ve İktina
Fonların bu tür kullandırılmasında banka veya kurumla kullanan arasında bir kira
mukavelesi imzalanır. Bu kira mukavelesi kira döneminin sonunda malın kullanıcı tarafından
satın alınacağı taahüdünü de içerir. Kira miktarı banka veya kurumca tahsis edilen fonlara
yeterli gelir sağlayabilecek bir düzeyde tespit edilir. Yıllık kiraların saptanmasında aşınma
payı dikkate alınmaz. Fon kullanan dönem sonunda satın alacağı bu mal için belirli
periyotlarla taksit ödemeleri yapar. Bu taksitler kurum tarafından ayrı bir hesapta toplanır ve
187
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işletilir, bu hesabın işletilmesinden hasıl olan kâr ve zararlar fon kullananın hesabına
kaydedilir.190

5.2.7. Salam (İleriye Dönük Satış)
Salam; ödemenin nakit olarak sözleşme anında yapıldığı, ancak satın alınan varlığın
teslimatının, önceden belirlenmiş tarihe kadar ertelendiği bir alım-satım işlemidir. Modern
İslâmi finansta, Şer’i düşünürler “paralel salama” izin vermişlerdir. Paralel salamda finansörün
ikili rolü bulunmaktadır: Bir yandan satıcı konumunda olup, diğer yandan başka birisiyle
yapacağı sözleşmede iki sözleşmedeki malın özelliklerini taşıyan malların satın alınması için
alıcı konumundadır.191

5.2.8. Uluslararası Piyasalarda Mal Alım Satımı
Uluslararası ticari piyasalarda yapılan bir faaliyet türüdür. Standardize edilmiş fiziki
bir mal alınır ve satılır; ancak mal fiilen teslim alınmaz. Satın alma; hamiline yazılı ve her an
el değiştirebilir nitelikte, beynelmilel alanda taşınmış bir depoca (warehouse) verilmiş “giriş
fişi” ile olur. Satın alınan mal, ancak ileri ki bir tarihte teslim edilmek koşulu ile cari piyasa
fiyatı dikkate alınarak saptanacak, satın alış fiyatından daha yüksek bir fiyattan anında satılır.
Ön satış mukavelesi yapılarak tahakkuk ettirilen satın alma işleminin yetkili bir
“clearing house” tarafından garanti edilmesi gerekir. Clearing house bulunmayan yerlerde
taahhüt, resmi piyasada faaliyet gösteren yetkili bir kurumca yapılır.192

5.2.9. Karz-ı Hassen
Şer’i kuralların yapılmasına izin verdiği tek borç, verme işlemi faizsiz borç demek olan
“Karz-ı Hassen”’dır. “Karz-ı Hassen” daha çok yoksullara, temel gereksinimlerini
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karşılamaları, kendilerine iş yeri kurarak ekonomiye dahil olmaları yani üretken hale gelmeleri
için verilmekte olup boyutları küçük ve etkisi küçümsenmeyecek ölçüde büyüktür.193

5.2.10. Risk Sermayesi
Geniş ve dar anlamda olmak üzere iki açıdan incelenebilir.
Geniş anlamda risk sermayesi; yüksek gelir arayan, aynı zamanda da yüksek riskide
göze alabilen sermaye olarak tanımlanmaktadır.
Dar anlamda risk sermayesi ise; büyük hisse sahibi yatırımcıların gelişme potansiyeli
büyük olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşması faaliyete geçmesi ve genişlemesi için
yaptığı yatırımları ifade etmek üzere kullanılmaktadır.194
Risk sermayesinin felsefesi, risk sermayedarı ile girişimci arasında kurulan çok yakın
ilişki, onların arasındaki ortak kader bağlarıdır.195 Islam Bankaları ellerindeki fonların önemli
bir kısmını bu tip ortaklıklarda değerlendirerek hem önemli getiri sağlamaktadırlar hem de
müteşebbisleri desteklemektedirler.

5.2.11. Akreditif
İslâm bankaları veya kurumlar müşterilerine akreditif belgeleri karşılığı fon
kullandırabilirler. İşlem sonucu doğacak kâr veya zarar, hangi vade dilimine dahil kaynaktan
veya kaynaklardan verilmişse, onlara işlenir.
Bu tür fon kullandırma, İslâm bankasına veya kuruma tevdi edilen konşimentoyu satın
alma yükümlülüğü getirir. Fon kullanan ise konşimentoyu sattığı anda, bedeli ileri ki bir
tarihte ödenmek üzere konşimentoyu satış fiyatından daha yüksek bir fiyattan geri satın alma
akdini imzalar.196
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Akbulak, a.g.e, s. 4.
M. Tamer Müftüoğlu, İşletme İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1989, s. 618.
195
Çizakakça, a.g.e, s. 125.
196
Güral, a.g.e, s. 11-14.
194

94

5.2.12. Takaful (Sigorta)
Takaful, modern dünyadaki sigorta konseptinin İslâm dünyasındaki karşılığı sayılabilir.
Prof. M. Yusuf Mûsâ, Prof. Abdurrahman İsâ gibi bazı düşünürler sigorta üzerinden kazanç
elde etmenin, kumar ve faizi içermediğini belirterek, tekalüfülün Şer’i hükümlere aykırı
olmadığını savunmuş, Mısır müftüsü Hanefî, allâme Muhammed Bahît el- Mutî'î gibi bazı
İslâmî düşünürler ise özellikle hayat sigortacılığının, kumar ve vurgunu (spekülasyonu)
benzemesi nedeniyle, Şer’i hükümlere aykırı olduğunu savunmuşlardır. Bu tür anlaşmazlıkları
gidermek amacıyla, İslâmî bankacılık sisteminde, tekafül, mudarebe ortaklığı ile birlikte
yürütülmektedir.197

6. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKACILIGI
6.1. Türkiye’de Katılım Bankacılığının Kurulmasına Neden Olan Faktörler
a) Dış Faktörler
1974 yılından beri petrol fiyatlarında meydana gelen devamlı ve hızlı artışlar, petrol
üreticisi ülkelerde önemli döviz rezervlerinin birikmesine yol açmıştır. Bu sermaye
birikimleri, söz konusu ülkeleri yoğun bir kalkınma çabasına itmiş, ülkeler yatırım ve buna
bağlı olarak da ithalatlarını kısa bir zaman içinde çok hızlı bir şekilde artırmışlar, ancak hızlı
kalkınmayı kısa sürede gerçekleştirebilecek alt yapının mevcut olmaması, sağlanan tüm
kaynağın içte yatırıma dönüştürülmesine imkan vermemiştir. Sermaye fazlası, petrol üreticisi
ülkeleri dış pazarlarda mali ve fiziki yatırım sahaları aramaya sevk ederken, petrol tüketicisi
ülkeleri de bu kaynakları ülkelerine çekmek için yoğun çabalar harcamaya itmiştir. 1980’li
yılların başlarında Türkiye ile Ortadoğu’nun petrol zengini İslâm ülkeleri arasında ticari ve
siyasi alanlarda yaşanan hızlı gelişme ülkelerinin mali yapılanırdaki farklılıklardan ötürü mali
alanda yaşanamamıştır. Katılım Bankalarının kurulmasıyla İslâm ülkelerinde mevcut, ancak
mali yapılardaki farklılıklar ve sair nedenlerle ülkemize gelmeyen fonlar, ülkemize çekilmesi
ve bu da ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da yoğunlaşmasına yol açması hedeflenmiştir.198
197
198
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b) İç Faktörler
Bu kurumların kurulmasında rolü bulunan iç faktör ise inançları dolayısıyla faiz geliri
elde etmek istemeyen kişi ve kurumların, yurt içinde ve dışında altın, döviz, bina, arsa
şeklinde tutulan ve ekonomik sürecin dışında kalmış fonların üretim sürecine sokulmasının
sağlanmasıdır. Tasarruf yetersizliğinin yaşamakta olduğu ülkemizde, faiz geliri elde etmeme
saiki ile hareket eden kişi ve kurumların sahip olduğu fonların bankacılık sistemi dışında
kalmasına rıza gösterilmesi rasyonel ekonomik bir yaklaşım olamazdı.
Gerek iç gerekse dış faktörler Türkiye’de kendine özgü çalışma prensipleri olan ve
faizsiz esasa göre faaliyette bulunan kurumların oluşturulmasını zorunlu hale getirmişti.199
Böylece Katılım Bankaları 1980 sonrası ekonomide yaşanan liberalleşme eğilimlerinin bir
sonucu olarak gündeme gelmiş ve değişik saiklerle ekonomik hayata dahil olmuş, yastık altı
diye tabir edilen fonların ekonomik faaliyetlerin finansmanında kullanılabilmesi olanaklı hale
getirmiş ve mali sektöre kazandırılmıştır. Katılım Bankaları mali sektörde bankaların rakibi
olmaktan ziyade farklı finansal hizmetler vermesi bakımından bu sektörün tamamlayıcısı
konumundandır.200

6.2. Türkiye’de Katılım Bankalarının Gelişimi
Türkiye’de 1970’li yıllardan önce, faiz konusuna yalnızca din çerçevesinde bakılmış,
tartışmalar bu yönde geliştirmiştir. Bahsedilen dönemlerde faizin ekonomik yönden
incelenmesi neredeyse göz ardı edilmiştir. Faizsiz finansmanın teşvik edilerek uygulamaya
geçirilme istekleri ancak dünya daki gelişmelerin de etkisiyle 1970’li yıllarda başlamıştır.201
1975 yılında İslâm Kalkınma Bankası’nın (İ.K.B.) kurucu üyeleri arasında yer alan
Türk Hükümeti 1984’te sermaye payını artırarak bu kuruluşun en büyük ortaklarından biri
haline gelmiş ve İKB yönetim kurulunda sürekli üye bulundurma hakkını elde etmiştir.
Böylece

Türkiye,
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gerçekleştirilmesinde, dış ticaretin artışında, altyapı yatırımlarının desteklenmesinde,
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özel sektörün teşvik edilmesinde ve çeşitli finansman tekniklerinin geliştirilmesinde
büyük rol oynayan İslâm Kalkınma Bankası bünyesindeki etkinliğini arttırma imkanına
kavuşmuştur.
Bunun yanısıra, tasarrufların faizsiz sisteme uygun olarak değerlendirmek isteyen
vatandaşlarımıza, küçük ve orta boy işletmelerimize hizmet vermek amacıyla 1975’te kurulan
ve bu yöndeki çalışmalarını 1978’e kadar sürdüren Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası’nın
(DESİYAB) ülkemize önemli tecrübeler kazandırdığı söylenebilir. Böylece ulusal ve
uluslararası düzeydeki iktisadi ve siyasi gelişmelere ve ilmi faaliyetlere paralel olarak
Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Sistemine hayat verecek olan ön adımlar atılmaya
başlanmıştı.202
Türkiye’de, 13.12.1983 tarih ve 83/7506 Sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi’nin
çıkarılmasıyla faizsiz bankacılık faaliyetlerini sürdürmek için Özel Finans Kurumları’nın
kurulmasına imkan tanımıştır. Bu kararnamenin ardından, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın 83/7506 Sayılı kararname ve Eki karara ilişkin tebliği yayınlamış ve bununla
KB’ların kuruluşu, hisse senetlerinin özellikleri, şube açma, genel kurulda oy kullanma,
organları kabul edecekleri fon çeşitleri ve bunların kullanım alanları, sunacakları diğer
hizmetler, denetimleri, tasfiyeleri gibi konular düzenlemiştir.203
Bu düzenlemelerden sonra 1985 yılında yabancı (Körfez) sermayeli Faisal Finans ve
Albaraka Türk’ün kurulmasıyla finans sektörüne KB’lar da dahil olmuştur. Sermayesinin
önemli bir bölümün Körfez ülkeleri merkezli Al Baraka Grubu’na ait olan Al Baraka Türk
Mayıs 1985 yılında faaliyete başlamıştır. Bankalar Kurulu kararı (84/8280 sayılı karar)
kuruluş izni verilen ve yine Körfez sermayeli olan Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Nisan 1985
yılında resmen faaliyete başlamıştır.
Faaliyete geçtiği günden beri katılım bankaları önemli gelişmeler göstermiş ve
Türkiye’de büyük boşluğu doldurmuştur. Fakat ulusal ve uluslararası finans çevrelerinde
kimlik sorununu çözmek ve daha iyi tanımak amacıyla 2006 yılında isimleri Katılım Bankaları
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olarak değiştirilmiştir.204 Haziran 2006 yılı itibariyle ülkemizde dört katılım bankası 310
şubesi ve 6347 personeliyle faaliyet göstermektedir.205

6.3. Türkiye’de Katılım Bankalarının Yasal Çerçevesi
Türkiye’de KB’ların yasal anlamda başlangıcı 16.12.1983 tarih ve 83/7506 sayılı
kararname ile ortaya çıkmıştır. 25.02.1984 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın 21.03.1984
tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın çıkardığı tebliğlerle söz konusu
kuruluşların işleyişine yön verilmiş olup bugüne kadar yapılan düzenlemelerle mevcut
sistemin devam ettirilmesi için çaba gösterilmiştir. 1983’ten günümüze kadar ülkemizde
toplam altı adet özel finans kurumu kurulmuş olup, ihlas Finans Kurumu hariç diğerleri
faaliyetlerine devam etmektedir. Albaraka Özel Türk Finans Kurumu A.Ş. 1985’te, Asya
Finans Kurumu A.Ş. 1996’da kurulmuş olup bunlardan ilk önce gelen üçü yabancı sermaye
ağırlıklı iken sonradan gelenler yerli sermayeli kurulmuştur. Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan 1 Nolu Katılım bankaları Hakkında Tebliğ’in 8. maddesine katılım bankalarının
cari hesaplara kabul edebilecekleri azami fon tutarı, öz kaynakları toplamının on katını
aşamaz. Aynı şekilde ilgili Tebliğ’in 9. maddesinde katılım bankalarının cari hesaplardan bir
gerçek veya tüzel kişiye kullandırabilecekleri azami fon tutarı da öz kaynaklarının % 10’u ile
sınırlıdır. 1 Nolu Katılım bankaları Hakkında Tebliğ’in 11. maddesinde ise, cari hesaplardan
ayrı olarak katılma hesapları üzerinden gerçek veya tüzel kişilere kullandırılacak fonlar için
bir sınırlama mevcut bulunmaktadır. İlgili Tebliğ’in ekinde bulunan Kâr ve Zarara Katılma
Hesabı Akdi, Kâr ve Zarara Yatırım Akdi ile Özel Cari Hesap Akdine ilişkin esaslar
belirlenmiştir.206
Söz konusu kararname uyarınca, KB’lara ilişkin düzenleme ve denetleme yetkisi, T.C
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Merkez Bankası’na verilmiş ve her iki yasal otorite
de bu süreçte düzenleme ve denetim yetkilerini kullanmışlardır. Her iki kurumda çıkarmış
oldukları tebliğlerle, KB’ların bugüne gelmelerine için olumlu fonksiyon icra etmişlerdir.
Bunun yanı sıra mali piyasalardaki yapıları küçümsemeyerek boyutlara ulaşan KB’ların kanun
204
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ile değil de bir kararname ile faaliyetlerini sürdürmeleri her zaman tartışma konusu olmuştur.
Mali piyasalarda faaliyet göstermekte olan bankaların Bakanlar Kanunu’na, Finansal Kiralama
Şirketlerinin Finansal Kiralama Kanunu’na, Sigorta Şirketlerinin Sigorta Murakabe
Kanunu’na tabi olmalarına rağmen, KB’ların Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerini
sürdürüyor olmaları, bu kurumların sahipleri ve çalışanları üzerinde tedirginlik yaratmıştır. Bu
tedirginlik sonucu, Türk ekonomisinin geleceğinde önemli bir dama taşı olabilecek KB’ların
mevcut konumlarını muhafaza edecek şekilde bankalar Kanunu kapsamı içerisine alınması
kararlaştırılmış ve KB’lar 4491 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bakanlar Kanunu kapsamına
alınmışlardır. KB’ların hukuki alt yapısını güçlendirmek amacıyla Bakanlar Kanunu
kapsamına alan, 17.12.1999 tarih ve 4491 sayılı Bakanlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun, 19 aralık 1999 tarih ve 23911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Söz konusu Kanun’un 20. maddesine ilave edilen 6 no’lu fıkra ile KB’lar mevcut
çalışma prensiplerini koruyarak Kanun kapsamına alındı. KB’lara ilişkin 83/7506 sayılı
kararname ve bu kararname’ye istinaden çıkarılmış olan bütün mevzuat yürürlükten
kaldırılmıştır.207
Yeni düzenleme ile KB’ların fon toplama, fon kullandırma ve diğer bankacılık
hizmetlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu kurumlar önceden olduğu gibi,
yine cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamaya, ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye
devam etmişlerdir. Bakanlar Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 12.05.2001 tarih ve
4672 sayılı kanun, 29 Mayıs 2001 tarih ve 24416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun KB’lar için çok önemli hükümler getirmiştir.208
Hazine Müsteşarlığı’nın yayımlamış olduğu Katılım bankaları Hakkında 83/7506 sayılı
kararname Eki karara İlişkin Tebliğ’in 19. maddesinde Katılma Hesapları başlığı altında ilgili
hesapların özellikleri belirtilmiştir. Buna göre, katılma hesaplarında hesap sahiplerine faiz
veya sabit gelir ödenmeyeceği, anaparının aynen geri ödeneceğinin garanti edilemeyeceği, bu
hesaplardaki fonların “Birikim Hesap Değerleri” üzerinden muhasebeleştirileceği, hesap
sahipleri adına tahakkuk ettirilecek gelirlerin vergi mevzuatı açısından mevduat geliri
sayılacağı, katılım bankalarının bu hesaplardan kaynaklanan kâr veya zararın en çok % 20’sine
207
208
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kadar pay alabileceği ve bu hesaplarda biriken fonların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
kapsamına girmeyeceği ilgili Tebliğin söz konusu maddesinde ifade edilmiştir. Buna karşılık,
katılım bankaları bünyesindeki tasarrufların güvence altına alınabilmesi amacıyla kamu tüzel
kişiliğine haiz Katılım bankaları Birliği209 yönetiminde bir Güvence Fonu kurulmuş olup,
yasal bir statüye kavuşturulmuştur.210
Yaşanan son ekonomik krizde tasarruf sahibinin psikolojisi, bankalarda olduğu gibi
Katılım bankaları’nda toplanan fonlar için de bir güvence sistemine ihtiyaç bulunduğunu
göstermiştir. Bunu sağlamak amacıyla 4672 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bakanlar Kanunu’nun
20/6. maddesi yeniden değiştirilmiş ve Katılım bankaları için devrim sayılabilecek
değişiklikler söz konusu olmuştur. 4672 sayılı yasa ile getirilen değişiklikler şu şekilde
sıralanabilir:211
•

Katılım bankaları Birliği kurulmuştur. (2001’de yasal statüye kavuşmuştur.)

•

Güvence Fonu oluşturulmuştur.

•

Faaliyet izni kaldırılan KB’ların tasfiyesine ilişkin özel hükümler getirilmiştir.

•

Şahsi sorumluluk müessesesi getirilmiştir.

Son dönemde Özel Finans Kurumlar Birliği’nin KB’lar adına, müşterilere sermaye
piyasası enstrümanlarını sunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun
sonucunda, sermaye piyasasındaki fonlara aracılık etmek üzere KB’lara aracı kuruluş satın
alma veya aracı kurumlara acentalık yapma hakkı verilmiştir. Böylece KB’lar, bir aracı
kurumla acentalık sözleşmesi yaparak şubelerinde menkul kıymet hizmeti sunabilme hakkına
sahip olmuşlardır.212
19 Ekim 2005 tarihinde kabul edilip 01 Kasım 2005 tarihinde resmi gazetede
yayınlanan 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesiyle213 birlikte yirmi yılı aşkın
süredir Türkiye’de “Özel Finans Kurumu” adıyla faaliyetlerini sürdüren kurumlar, “Katılım
Bankası”; “Özel Finans Kurumları Birliği” ise “Türkiye Katılım Bankaları Birliği” olarak isim
209
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değişikliğine uğramıştır. 214 Dünya ile daha iyi entegre olmak, kimlik ve tanınma konusundaki
sorunları çözmek ve kamu, özel sektör ile uluslararası ilişkilerde nitelik ve faaliyet alanlarının
sınırları ile ilgili tereddütleri gidermek gibi saiklerle bu tür bir isim değişikliğine gidilmiştir.
Zira “banka” sözcüğü, ulusal ve uluslararası finans çevrelerinde tanınabilirlik ve kimlik
sorununu çözmede daha etkin katkı sağlayacaktır. “Katılım” sözcüğü ise, yapılan bankacılık
türünün kâr ve zarara katılma esasına dayalı bir bankacılık olduğunu ifade edecektir. İsim
değişikliğinin yanı sıra söz konusu kanunla Türkiye’deki faizsiz bankacılık sistemine şu
yenilikler getirilmiştir:
- Katılım bankalarındaki tasarrufların 50 bin YTL’ye kadar olan bölümünü güvence
altına alan ve Katılım Bankaları Birliği bünyesinde bulunan “Güvence Fonu”, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiştir.
- Katılım Bankaları da diğer bankalar gibi faaliyet izni kaldırılmadan önce, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecektir.
- Faaliyet izni kaldırılacak Katılım Bankalarının tasfiye görevi, TMSF tarafından
yürütülecektir.215

6.4. Türkiyede Katılım Bankalarının Çalışma Prensipleri
Faize dayalı çalışmayan finansal kurumlar 20. yüzyılın son çeyreğinde yaygınlaşsa da,
bu kurumların çalışma prensipleri yüzyıllardır kabul görmüştür. Faizin olmaması, faizsiz
bankacılığın temeli olmakla birlikte, burada gelri ve servetin eşit dağılımı ve istenmeyen
alınlardan kaçınılması gibi sosyal ve ahlaki bir takım özellikler de bulunur.216
Önceden belli bir kazancı esas alan faiz uygulamasının görülmediği faizsiz
bankacılıkta, kâr ve zararın paylaşımında kârın hangi oranlarda bölüştürüleceği önceden
belirlenir. Bazı uzmanlar bankanın bu tür uygulamasını imtiyazlı hisse senedine
benzetmektedir. Bu sistemde kâr söz konusu değilse, banka kâr payı ödemez. Ayrıca yatırımda
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çeşitlendirme söz konusu olduğu için portföy etkisi sebebiyle risk unsuru da düşük seviyede
olur.217
Mevcut faizsiz finans kurumları da bir dizi finansal ürün ve hizmet sunar. Bunların bir
kısmını ticari bankanın sunduğu hizmetler, bir kısmını da faizsiz kurumları tarafından
geliştirilmiş hizmetler oluşturur. Bu ürün ve hizmetler şu şekilde ifade edilebilir:218
•

Faize bağlı olmaksızın kredi ve ödünç verme,

•

Altın külçe alım ve satımı ,

•

Peşin döviz alım ve satımı,

•

Kredi mektubu,

•

Garantiler,

•

Faize bağlı olmaksızın, önceden belirlenmiş bir ticari getiri çerçevesinde, garanti
karşılığında finansman bonoları şeklinde, kısa vadeli finansman sağlama,

•

Komisyon karşılığında tüm menkul kıymetleri toplama ve değerlendirme
hizmetleri,

•

Faizli olmamak koşuluyla tüm menkul kıymetlerin alım-satımı,

•

Belirli amaçlar (ticaret, tarım, sanayi ve gayri menkul gibi) için özel fonlar kurma
ve yönetme,

217
218

•

Mudaraba esasına göre finansman sunma,

•

Müşaraka esasına göre finansman sunma,

•

Azalan katılım prensibine göre finansman sunma,

•

Özel yatırım hesapları hizmetleri

•

Finansal kiralama hizmetleri,

•

Gayri menkul alım ve satımı,

•

Finansal acenta hizmetleri,

a.g.e, 2003, s. 24.
Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık, 2003, s. 24.
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•

Üçüncü şahıslar için önceden kararlaştırılmış kâr prensibine göre alım ve satım
hizmetleri (murabaha),

•

Açıkları kapatmak amacıyla özel fonlar oluşturma,

•

Projoleri fizibilete çalışmaları için teknik, ekonomik, finansal, yönetim ve
pazarlama danışmanlığı sunma.

Bunun yanı sıra, faizsiz finansal kurumlar bir dizi fonksiyon daha görür. Bunlar
arasında özellikle önemli olanlar, firmalar adına değişik tür projeler geliştirme ve finansmanı
sağlama, risk sermayesi prensibi esasına göre finansman imkanı sunma, değişik sektörlere
yatırım teşvikleri sunma, sektöre uygun prensipler çerçevesinde finansal kaynakları ulusal ve
uluslar arası piyasalara yöneltme şeklinde sıralanabilir.
Islam ekonomisi ve İslam bankacılık sistemi, islamın genel prensipleri çerçevesinde,
günün ihtiyaçlarına göre İslami kuralları esas alarak devamlı şekilde kendilerini geliştirmeleri
ve yenilemeleri gerekir. Bu sebeple İslam Bankacılığı statik değil dinamik bir yapıya sahiptir.
Islamda olay önemlidir ve hemen olaya göre şartların gerektirdiği çözümün üretilmesi gerekir.
Bu sebeple islam finans sisteminin ve bankacılık hizmetlerinin önü açıktır.
Islam bankaları sadece belirli sektörleri sadece belirli hizmetleri esas alarak ulusal ve
uluslararası çapta kurulabilir. Hedefleri sosyal ve ekonomik olabilir. Banka ekonominin ve
sosyal hayatın bir parçası olarak yatırımların yapılması, kalkınmanın sağlanması, firmaların
finanse edilmesi, dolayısıyla kişilere iş ve aş temini ile birlikte adil gelir dağılımı sosyal
yaşamın ahenkleştirilmesi, güçlü bir toplum oluşturulmasını hedeflerini güder. Bu bakımdan
İslam bankacılığıyla ilgili çalışmaların yoğunluk kazanması gerekir.
Her faizsiz finans kurumunun tüm bu fonksiyonları ya da hizmetleri sunması
beklenmemelidir. Her banka faaliyette bulunduğu ekonomik ve finansal çevreyi dikkate
alarak, kendisi için en uygun fonksiyonel yapıyı seçer. Genel bir prensip olarak, faizsiz finans
kurumlarının, vizyonuna uygun düşen teknikler çerçevesinde tüm bankacılık, ticari ve finansal
yatırım hizmetlerini sunabileceği ifade edilmektedir.
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6.4.1. Fon Kaynakları
18 Eylül 2002 tarih ve 24880 sayılı Resmi Gazete’ye göre Katılım Bankaları’nın fon
kaynakları şöyle ifade edilmiştir.219
a) Güvence primlerinden,
b) Kanun’un 10 uncu maddesine göre, katılım bankaları nezdindeki zamanaşımına
uğrayan hesap, emanet ve alacaklardan,
c) Kuruluş izni verilen katılım bankalarının kurucularının, Kanun’un 7 nci maddesinin
(2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fon’a
yatıracakları sisteme giriş payından,
d) Kanun’un 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri çerçevesinde, devralan
bakımından verilen hisse devir izinlerinde, özel finans kurumunun sermayesini temsil eden
hisseleri devralan ortaklar tarafından, devralınan hisselerin nominal bedelinin veya borsa
değeri daha yüksek olduğu takdirde, borsa değerinin yüzde biri oranında Fon’a yatırılacak
tutarlardan,
e) Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla katılım bankalarının görevli ve ilgili
mensupları ile katılım bankalarına karşı işlenen suçlardan dolayı üçüncü kişilere
hükmolunacak adli cezaları ile katılım bankalarına uygulanacak idari para cezalarının yüzde
ellisinden,
f) Birlik tarafından alınan özel ve genel nitelikteki tedbirlere zamanında ve tam olarak
uymayan üyeleri hakkında Birlik Yönetim Kurulu’nca uygulanana para cezalarından,
g) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, oluşur.
Yine aynı kanuna göre, fon’un güvence primleri; katılım bankalarının Mart, Haziran,
Eylül ve Aralık ayları sonu itibariyle düzenledikleri mali tablolar esas alınarak hesaplanır.
Prim oranı, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenceye tabi hesaplar toplamının
üçer aylık dönemler itibariyle, 4389 sayılı Bakanlar Kanununun 13 üncü maddesinin (1)
numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca yürürlüğe konulan standart oranları;

219

18 Eylül 2002 tarih ve 24880 sayılı Resmi Gazete.
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a) Tutturan katılım bankaları için onbinde 25’i,
b) Tutturamayan katılım bankaları için onbinde 26’sı olarak uygulanır.
Fon’a ödenecek güvence primlerinin katılma hesaplarına isabet eden kısmı, kâr ve
zarara katılma oranlarında söz konusu hesaplara yansıtılır.
Ayrıca, 4398 sayılı Bakanlar Kanunun 20 nci maddesinin 6 numaralı fıkrasına (a)
bendi uyarınca katılım bankaları mevduat kabul edememekte, ancak özel cari hesaplar ve kâr
ve zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon toplayabilmekte ve teminat mektubu
verilmesi dahil bir çok bankacılık işlemlerini yapabilmektedir.220
Faizsiz sistemde, özel cari hesaplar veya katılma hesapları-kâr zarar katılma hesapları
ile toplanan fonlar finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı belgesi, leasing ve mal karşılığı
vesaikin alım satımı gibi fon kullandırma teknikleriyle ekonomiye dahil edilmektedir. Bu
yöntemlerle elde edilen kazançların ancak % 20’si kurum payı olarak ayrılırken kalanı hesap
sahiplerine katılma oranlarına göre dağıtılmaktadır. Finansman desteği, işletmelerin her türlü
hammadde, yarı mamul, gayrimenkul, makine ve teçhizatın yurtdışından veya yurt içinden
temin edilmesine yönelik olarak tedarik safhasına katılım bankaları aracı kılınarak peşin veya
vadeli borçlanma suretiyle gerçekleştirilmesi anlaşılmaktadır. kâr-zarar ortaklığı, belirli bir
faaliyetin veya belirli bir parti malın alım satımı ile faaliyet kâr veya zararına kurumla
müşteriler arasında akdedilen oranlar dahilinde katılımın sağlayan ortaklığın tanımıdır.
Katılım bankaları, topladıkları fonlar çalışma prensipleri gereği, faizli işlem yapan bankalar
arası piyasada ve bono-tahvil piyasasında değerlendirememektedirler. Bu nedenle faizlerin
kriz ortamlarındaki anormal yükseliş veya inişleri bu kurumları etkilememektedir. Katılım
bankaları topladıkları döviz fonları döviz olarak, Türk lirası olarak topladıkları fonları yine
Türk lirası olarak kullandırdıkları için açık pozisyonu taşımayarak riski ortadan
kaldırmaktadırlar. Ülkemizdeki katılım bankalarının kullandırdıkları fonların % 70-80 arası
üretim desteği % 5-10 arasındaki oranlarında kâr-zarar (mudaraba) esasına göre ayırım
göstermektedir.221

220
221

www.alomaliye.com / kamu_ihale_teb_2003_2.htm
www.yaklaşım.com, e-yaklaşim, Mart 2004, Sayı 8
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Türkiye’de kısa bir geçmişe sahip olan katılım bankaları, ülke çapında olmadığı ve çok
şubeli çalışmanın maliyet artırıcı bulunması nedeniyle, müşterilerine çeşitli bankacılık
hizmetleri arz edebilmek için yaygın şubeli bankalarla muhabirlik anlaşması yapmışlardır.222
Bu yasal açıklamalar sonucunda ülkemizde katılım bankaları iki çeşit mevduat
toplayabilirler.223
a) Cari Hesaplar
b) Katılma Hesapları

6.4.1.1. Cari Hesaplar
Türk Lirası ve yabancı para cinsinden nama yazılı olarak “özel cari hesap cüzdanı”
karşılığında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen geri çekilebilme özelliği
taşıyan, karşılığında hesap sahibine anapara dışında kâr v.s nam altında bir bedel ödenmeyen
fonların oluşturduğu hesaplardır.224 Bu hesaplar, sahibine çek kullanma imkanı, havale
kolaylığı, senet tahsili hizmetlerinden yararlanma imkanı vermektedir.225
Cari hesapların özelliklerini şu maddelerde toplayabiliriz:226
• Türk Lirası ve yabancı para üzerinden açılabilirler,
• Nama yazılı özel cari hesap cüzdanı karşılığında açılırlar,
• Vadesiz olması nedeniyle istenildiğinde kısmen veya tamamen çekilebilir,
• Anapara dışında faiz, kâr ve sair nam altında bir bedel ödenmez,
• Bankalarda açılan vadesiz mevduat hesaplarına paralel olarak düzenlenmiş olan cari
hesapların vadesiz mevduatlarından tek farkı, hesaplara bankalarda cüz’i de olsa faiz
ödenirken, katılım bankalarında her ne nam altında olursa bu hesaplara, mevzuat gereği bir
bedel ödenmemesidir,
222

Eyüpgiller, a.g.e, s. 33.
a.g.e, s. 31.
224
Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık, 2003, s. 31.
225
Eyüpgiller, a.g.e, s. 31.
226
Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık, 2003, s. 31.
223
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• Cari hesaplar üzerine çek keşide edilebilir,
• Ayrıca gerçek kişiler tarafından açılan hesaplar, 4672 sayılı yasa ile katılım bankaları
Birliği bünyesinde kurulan Güvence Fonu kapsamındadır.
Özel cari hesapların BDDK’nın tanımından da hareketle şu özellikleri sıralanabilir.
1. Vade
Özel cari hesaplar Yönetmelik’te de belirtildiği gibi vadesiz bir hesap türüdür. Hiçbir
sınırlama getirilmeksizin istenildiğinde her an geri çekilebilir.
2. Hesabın Para Birimi:
Bu hesaplar, Türk Lirası ve tebliğlerde belirtilen esaslar çerçevesinde döviz cinsinden
açılabilen hesaplardır. Fakat döviz cinsinden açılacak hesaba ilişkin yabancı paranın TCMB
tarafından alım-satım konusu yapılabilen yani konvertibl dövizlerden olması gerekmektedir.
3. Akit:
Hesap sahibi ile KB arasında, tarafların karşılıklı hukuki ve mali ilişkilerini düzenleyen
tek tip yazılı bir akit düzenlemektedir. Uygulamada, akit hükümleri “özel cari hesap
cüzdanları”’nda yer almaktadır.
4.Nema:
Özel cari hesap sahibine, Yönetmelik’te de belirtildiği gibi faiz, kâr veya her ne nam
altında olursa olsun bir bedel ödenmemektedir.
5. Nama Olması:
Özel cari hesaplar sadece nama açılabilmekte, hamiline hesap açılması mümkün
olmamaktadır.
6. Özel Cari Hesap Katılımı:
Hukuki ehliyeti taşıyan, gerçek ve tüzel kişeler hem Türk Lirası hem de döviz
üzerinden özel cari hesaplar açabilmektedirler.
7. Limit:
Özel cari hesap açtırmada herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.
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8. Fayda:
Bu hesaplarda biriken fonların işletilmesinden doğan kâr ve zararı KB kendi hesabına
aktarmaktadır.
9. Blokaj/Munzam:
Özel cari hesaplarda biriken TL fonlarının % 8, döviz fonlarının ise

% 11’lik kısmı

TCMB’na bloke edilmektedir. Bu bloke edilen tutar üzerinden faiz vs. herhangi bir fayda
sağlanmamaktadır.

6.4.1.2. Katılma Hesapları
Türk Lirası ve yabancı para cinsinden nama yazılı olarak “kâr ve zarara katılma hesabı
cüzdanı” karşılığında yatırılan fonların, Katılım bankaları’nca kullandırılmasından doğacak
kâr ve zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş faiz,
kâr ve sair nam altında bir getiri taahhüt edilmeyen, ayrıca anaparının aynen geri ödenmesi
garanti edilmeyen fonların oluşturulduğu hesaplardır.
Katılma hesaplarının özelliklerini şu maddelerde toplayabiliriz:227
• Türk Lirası ve yabancı para üzerinden açılabilirler,
• Nama yazılı kâr ve zarara katılma cüzdanı karşılığında açılırlar,
• Hesap sahibine önceden faiz, kâr ve sair nam altında bir getiri taahhüt edilmez,
• Hesapların işletilmesinden doğan kâr ve zarar paylaşılar,
• Anaparanın geri ödenmesi garanti edilmez,
• Katılma hesapları vadeli olarak açılır,
• Katılma hesapları, bu hesaplardan kullandırılan fonlar sonucunda elde edilen kâr
veya zararın paylaşıldığı, zarar edilmesi durumunda anapararın dahi geri ödenmesinin garanti
edilmediği hesaplanır,
• Ayrıca gerçek kişiler tarafından açılan hesaplar Güvence Fonu kapsamında
bulunmaktadır.

227

Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık, 2003, s. 31.
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Katılım Bankaları’nın, üç aydan kısa vadeli olmamak kaydıyla, vade gruplarına bağlı
kalmaksızın, önceden belirlenmiş projelerin finansmanı için ve münhasıran o işe tahsis
edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle özel fon havuzu oluşturabilmeleri
imkân dahiline girmiş bulunmaktadır. Özel fon havuzlarında toplanan katılma hesapları,
vadeleri itibariyle ve diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı hesaplarda işletilir.
Katılma hesaplarında K / Z dağıtım hesabı bir kısım değerler ve ölçüler esas alınarak
yapılmaktadır. K / Z hesabında kullanılan terminoloji ve formüller aşağıda açıklanmıştır.
Birim Hesap Değerleri
Birim değeri ile hesap değerinin çarpılması sonucu bulunan ve katılma hesabı sahibinin
üzerinde hak iddia edebileceği ve TL. cinsinden ifade edilen, günlük veya haftalık olarak
hesap edilen bir meblağı gösterir.228
Birim hesap değeri şu şekilde formüle edilebilir.
Birim Hesap Değeri = Birim Değeri x Hesap Değeri

Birim değeri ile hesap değerinin çarpılması sonucu bulunan değer aynı zamanda, ana
para üzerinde elde edilen brüt K/Z’ın eklenmesiyle bulunan bir değer olduğu için birim hesap
değeri aşağıdaki şekilde bir özdeşlik olarak ta ifade edilebilir.
Birim Hesap Değeri = Birim Değeri X Hesap Değeri = Anapara + Brüt K/Z payı
Bu özdeşlik bir hesap sahibinin her hangi bir zaman kesitindeki hesap durumunu
göstermektedir. Kısacası birim hesap değeri hesap sahibinin hesap kartında yer alan hesap
değeri sütununda ki en son rakamın KB’ca açıklanan birim değeri ile çarpılması sonucu
bulunmaktadır.229 Uygulamada birim değer haftalık olarak açıklanmakta ve günlük
gazetelerden ilan edilmektedir.

228

Başbakanlık ve Dış Ticaret Müsteşarlığından: Özel Finans Kurumları Hakkında 83/7506 Sayılı kararname
Eki, karara İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete Tarihi 25 Şubat 1984- Sayı: 18323, Md. 2/1.
229
Akgüç, a.g.e., s. 154.
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Birim Değeri
Kâr veya zarar edildiğinde değişen bir birimdir. İlk gün için 100 olarak kabul edilen
birim değeri kâr veya zarar kayıtlarının yapıldığı günlerde, vadelerine göre ayrılmış her bir
fonda mevcut aktifler değeri toplamının, bir önceki gün mevcut olan hesap değeri toplama
bölünmesi ile bulunan ve günlük veya haftalık olarak hesaplanıp ilan edilen, bir ağırlık
birimidir.230
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere birim değeri katılma hesaplarının kâr/zarar
gelişimini gösteren ve kâr veya zarar edildiğinde değişen bir çeşit indekstir. Birim değerin
hesaplanması şu şekilde formüle edilebilir.
Birim Değer = Fonda Mevcut Aktif Değerler Toplamı (Yatırılan Anapara
+ K/Z)
Bir Önceki Döneme (Gün Ya da Hafta) Ait Hesap Değeri
Toplaımı
Hesap Değeri
Katılma hesabı fonlarına para yatıran gerçek veya tüzel kişilerin, bu fonda mevcut olan
aktiflere katılma oranıdır. Bu oran, kâr ve zarara katılma formunun özel bölümünde belirtilir.
Hesaba para yatırıldığı veya hesaptan para çekildiği zamanlarda bu oran değişeceğinden, form
üzerindeki eski oran yerine bulunan yeni oran yazılır.
Hesap değeri KB’nın katılma hesaplarına fon kabul ettiği ilk gün; hesap sahibince
yatırılan meblağın, 100 olarak kabul edilen birim değere bölünmesiyle bulunur. Hesap
değerinin müteakip günlerdeki hesaplaması ise aşağıdaki şekilde yapılır.
Para yatıran veya çeken şahısa ait hesap değerine, hesap sahibince yatırılan veya
çekilen miktarın birim değere bölünmesi ile bulunacak oranını, para yatırılmışsa eklenmesi,
para çekilmişse çıkarılması suretiyle bulunur.231

230
231

a.g.m.t Md 2/ m
a.g.m.t., Md 2/ n
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Hesap değeri katılma hesabı fonlara para yatıran kişilerin, bu formüldeki mevcut
aktiflere katılma oranını gösteren, hesaba para yatırıldığında artan ve hesaptan para
çekildiğinde azalan bir katsayıdır.
Hesap değeri şu şekilde formüle edilebilir.
Hesap Sahibinin Yatırdığı Fon tutarı
Hesap Değeri:
Bir Önceki dönem Ait Birim Değeri
Tablo 5: Kâr ve Zarara Katılma Hesaplarının İşleyişi

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

Ay

İşlem

Aktifler
tutarı
(YTL)

Yatırılan (+)
ve Çekilen
(YTL)

Kişisel Hesap
Durumları
(YTL)

Hesap
Değeri
(Oran)

Birim
Değeri
(Ağırlık)

1. Ay

Üç tasarruf sahibi
(A, B, C) toplam
10.000 TL yatırılıyor
10.000

A: 5000 (+)
B: 2000 (+)
C: 3000 (+)
10.000(+)

A: 5000
B: 2000
C: 3000
10.000

50
20
30
100

100
100
100
100

8
Birim
Hesap
Değeri
(YTL)
5000
2000
3000
10.000

A: 5000
B: 2000
C: 3000

50
20
30

110
110
110

5.500
2.200
3.300

A: B: –
C: U: 2.750
12.750

10.000
X: 5000
Y: 2000
Z: 3000
U: 2750
12.750

100
50
20
30
25
125

110
110
110
110
110
110

11.000
5.500
2.200
3.300
2.750
13.750

A: B: C: D: -

X: 5000
Y: 2000
Z: 3000
U: 2.750

50
20
30
25

108,4
108,4
108,4
108,4

5,420
2,168
3,252
2,710

-

12.750

125

108,4

13,550

Toplam

Z

2. ay

Fonların kullanımı
sonucu 1250 TL
gelir elde ediliyor.
Bu gelirin % 20’si
(250 ) KB ca.
Alıkonulup kalan
bakiye 1 Mia TL
hesaplara dağıtılıyor.

Toplam
T

3. ay

11.000
Yeni bir tasarruf
sahibi olan U fona
2750 YTL yatırıyor

Toplam

U

4. Ay

13.750
Fonların kullanımı
sonucu 250 YTL Bu
zararın % 20’si (50
YTL) KB ca
karşılanıyor. Kalan
kısım (200 YTL)
hesaplara zarar
kaydediliyor.

Toplam

13.750

Kaynak: Adnan Büyükdeniz, “Potansiyel Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak Özel Finans Kurumları
“Katılım Hesapları”“, Özel Finans Kurumları ve Türkiye Uygulaması Sempozyumu, İstanbul: Albaraka Türk
Yayınları, 2000, s.178
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Yukarıda 4 aylık ve dört ayrı yatırımcının a, b, c, d yaptıkları işlemlerin hesap akışları
verilmiştir. Bu tabloya ilişkin hesaplamalar şu şekilde yapılır.
1. Ay:
Katılma hesabının çalışmaya başladığı ilk ay ABC adlı tasarruf sahipleri. Katılım
Bankası sırasıyla 5000, 2000 ve 3000 YTL yatırmaktadır.
Bu durumda havuzun toplam aktif değeri (net değeri) 10 000 YTL’dir. (Y satırı, 3.
sütun). Birim Değer (BD), fonun ilk çalışmaya başladığı dönem için 100 kabul edildiği için (Y
satırı, 7. sütun), fonda her bir tasarruf sahibinin katılım oranı, Hesap Değeri (HD) hesaplama
yolu ile şöyle bulunabilir:
HD =

Di
BD

formülünden herbir tasarruf sahibi için;

A • 5. 000/100 = 50
B • 2.000/100 = 20
C • 3.000/100 = 30
Toplam hesap değeri ise 50+20+30 = 100 bulunur.
2. Ay
Bu ikinci ay için, 1. ayda toplanan fonlar değerlendirilerek 1250 YTL kâr elde edildiği
varsayıldığında; gelirin % 20’si KB’ye kalan % 80’i ise katılımcılara aktarılmalıdır.
Verilen örnekteki % 80 kâr ( 1 bin TL) havuza gelir yazılmakta ve havuzun toplam
aktif değeri 10 000 +1 000 = 11 000 YTL’ye yükselmektedir. (Z satırı, 3. sütun).
Havuz’a gelir dahil olduğu için yeni bir Birim Değer hesaplanmalıdır.
BD, =

TAD
HDt −l

BD= 11.000/100 = 110 bulunur. ( Z satırı, 3. sütun).
Her bir hesap sahibinin yeni hesap durumu, katılma belgelerindeki hesap değeri ile bu
yeni Birim Değer’in çarpılmasıyla bulunabilir. (Z satırı, 8.sütun). Birim Hesap Değerleri
toplamı, toplam aktif değerini de vermektedir. (Z satırı, 8.sütun).
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Hesaplanan tablodan da görüleceği gibi 2. ayda hesaplara para yatırma veya
hesaplardan para çekme işlemi olmadığından BD buna paralel olarak 100’den 110’a
yükselmektedir.
3.Ay
Katılma hesabı çerçevesinde 3. ayda yeni bir tasarruf sahibinin (D) kuruma 2 bin 750
YTL para yatırdığı varsayıldığında, havuzun toplam aktif değerinde yeni bir hesap
açılmasından kaynaklanan 2 750 YTL’lik bir artış olmakta ve aktifler toplamı 1375 YTL’ye
yükselmektedir.
Yeni katılan tasarruf sahibinin hesap değeri şu şekilde bulunur:
D:

HD = 2.750/110 = 25

Bu yeni tasarruf sahibinin katılımı, diğer hesap sahiplerinin HD’lerini etkilememekte
yalnızca havuzun toplam Hesap Değeri 100’den 125’e yükselmektedir. Birim değeri ise, yeni
bir kâr veya zarar dahil olmadığı için değişmemekte ve yeniden hesaplanması gerekmektedir.
Bireysel hesap durumları ise BD ile her bir hesap sahibi için geçerli HD çarpılması ile
bulunmaktadır.(T satırı, 8. sütun).
4. Ay
Kurumun 4.ay işlemlerinden 250 YTL zarar ettiği varsayıldığında, bu zararın % 20’si
olan 50 Tl KB tarafından kendi öz kaynağından havuza ödenecek, kalan 200 YTL ise havuz
hesabına zarar kaydedecektir.
Bunun sonucu olarak, havuzun aktif değer toplamı havuza kaydedilen zarar kadar
azalacaktır. Birim Değerin yeniden hesaplanması gerekmektedir. Buna göre BD;
BD = 13.550/125 = 108,4
110’dan 108,4’e düşen BD, havuzun geçen aya göre zararda olduğunu göstermektedir.
Zararın bireysel hesaplara dağılımı ise HD’ler yardımıyla, yeni BD’nin her bir HD ile
çarpılması suretiyle bulunacaktır. (Satır U 8. sütun).
Bu örnek katılma hesabı çalışmasında, bazı aylarda kâr, bazılarında ise zarar edildiği
görülmektedir. Bu dört aylık süre sonunda tasarruf sahibi A’nın 5 bin TL’si 5 bin 420 YTL’ye
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B’nin 2 bin TL’si 2 bin 168 YTL’ye, C’nin 3 bin TL’si 3 bin 252 YTL’ye yükselmiş ve 3.
ayda hesaba katılan 2 bin 750 Tl’si ise 2 bin 710 TL’ye düşmüştür.
D’nin KB’ların buraya kadar anlatılan fon toplama yöntemlerinden sonra aşağıdaki
tablo incelenecek olursa, örnek alınan kurumun (diğerinden de benzer durum sözkonusudur)
katılma hesaplarının cari hesaplarının on katından daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun en
önemlisi nedeni kuşkusuz, tasarruf sahiplerinin ellerindeki fon fazlalarını bir yandan güvenli
bir şekilde saklamak istemleri ve bu güvenle birlikte de belli bir gelir elde etme isteğidir.

6.4.2.2.1. Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri
KB’ların fon kullandırma yöntemleri, bankalardaki kredi kullandırma yöntemleri ile
aynı amaca hizmet etmektedir. Burada söz konusu olan nakit paraya ihtiyaç duyan şahıslara
inansal destek sağlamaktır. KB’ları ile ilgili mevzuata göre beş çeşit fon kullandırım yöntemi
vardır. Bu yöntemlerim temeli ticarete dayanmaktadır. Bankalarca kredi nakit olarak belli bir
faiz oranına göre kullandırıldığı halde; KB’larınca nakit olarak kişiye teslim edilen bir kredi
söz konusu değildir.

6.4.1.2.1.1. Üretim Desteği (Vadeli Satış)
Özel finans kurumu ile fonu kullanılacak işletme arasında akdedilecek sözleşme
dahilinde, işletmenin ihtiyaç duyduğu gayri menkulün, makine ve teçhizatın, ham veya yarı
mamul maddenin peşin bedelinin özel finans kurumunca işletme adına satıcıya ödenmesi ve
işletmenin vadeli olarak borçlandırılması işlemidir. Bu yöntemle kullandırılacak fonlar
karşılığında teminat alınması, satıcı ve fonu kullanacak işletme arasındaki satış sözleşmesinin
ve malın peşin satış bedelinin ödenmesine ilişkin belge suretinin özel finans kurumunca
muhafaza zorunludur.
Vadeli borçlandırmada maliyetin üzerine önceden taraflarca bilinen bir kâr eklenir ve
bu miktar üzerinden fon kullanan firma borçlandırılır. Borç fon kullanan firma tarafından belli
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bir vadenin sonunda defaten veya taksitler halinde ödenir. Bu yöntem çok basit ve anlaşılması
kolay olduğu için dünya da ve Türkiye’deki KB’larınca en çok kullanılan yöntemdir.232

Katılım Bankası
4

2
5

3

1
1
Satıcı Firma

Müteşebbis

3

Şekil 1. Sistemin İşleyişi233

1- Müteşebbis malın temin edileceği firma ile ön anlaşma sağlar, daha önceden tespit
olunan kredi limiti çerçevesinde mal alım talebini yazılı olarak bankaya iletir. Daha önceden
tespit olunan teminatları da bankaya verir.
2- Banka ve müteşebbis varılacak mutabakatla, geri ödeme planı, uygulanacak kâr
marjı tespit edilir. Banka müteşebbisten daha önceden tespit edilen Kurum lehine teminatları
alarak malın alınacağı firmaya sipariş veri ve peşin fiyat üzerinden ödemeyi yapar.
3- Satıcı peşin esastaki faturayı banka adına keser. İrsaliye ise banka adına ve
müteşebbisin malın sevkini istediği adrese kesilir; böylece mal direkt olarak, müteşebbisin
sevkini istediği adrese teslim edilir.

232
233

Akgüç, a.g.e., s. 157-158.
Fon Kullandırma Hizmetleri, s. 5.
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4- Banka, kanuni süre içinde, alış bedeline üzerinde anlaşılan kâr marjını ekleyerek
müteşebbis adına fatura keser.
5- Vade sonunda, müteşebbis mal alımından doğan borcunu bankaya geri öder.

6.4.1.2.1.2. Bireysel Finansman Desteği
Ticari işlemlerin finansmanında kullanılmamak kaydıyla, bireysel ihtiyaçlar için,
gerçek kişi alıcıların doğrudan satıcıdan aldıkları mal veya hizmet bedelinin, KB tarafından
alıcı adına satıcıya ödenmesi karşılığında, alıcının borçlandırılması işlemi, “bireysel
finansman desteği” olarak adlandırılır. Bu gerçek kişilerin konut, araba gibi ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik bir finansman türüdür. Gerçek bir malın bulunması koşuluyla,
bankalardaki tüketici finansmanına paralel bir tarzda bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması
mümkün olacaktır. Ancak buradaki temel nokta, finansmanı gerçekleştirilen işlemin reel
olmasını sağlamak açısından, finansman bedelinin finanse edilen malın satıcına ödenmesidir.
Ticaret finansmanında da olduğu gibi kredi bedeli krediyi kullanana nakit olarak verilmez,
alıcı yani krediyi kullanan tüketici adına satıcıya ödenir.234

6.4.1.2.1.3. Kâr/Zarar ortaklığı Yatırımı:
Kar/zarar ortaklığı, bir faaliyetin ya da bir malın alım-satımı sonucunda oluşacak kâr
veya zararın kurum ile müşteri arasında önceden belirlenen oranlar çerçevesinde katılımın
sağlayan bir ortaklık türüdür.
Kâr/zarar ortaklığı yatırımı şu şekilde tanımlanmaktadır:235
“Fon kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir
faaliyetinden veya belirli bir parti malın alım satımından doğacak kâr ve zarara katılma üzere
bu kişilere fon kullandırılması işlemidir. kâr-zarar ortaklığı yatırımı yönetimi ile fon
kullandırmak için özel finans kurumunun fon kullandırılacak gerçek ve tüzel kişilerle
“Kâr/zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi” imzalanması gerekir. Katılım Bankası ile kâr ve
234
235

Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık, 2004, s. 35.
BDDK, KB Yönetmeliği, Resmi Gazete, 20.09.2001, Sayı: 24529.
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zararına katılmak amacıyla sözleşmede belirlenen sürelerle sanırlı olarak fon tahsis ettiği
gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hukuki ve mali ilişkileri düzenleyen bu sözleşme ek’de yer
alan örneğe uygun olarak düzenlenir.
Katılım Bankası fon kullandırdığı gerçek ve tüzel kişilerin kâr ve zararına, sözleşmede
belirlenen oranlarda katılır. “Kâr/zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi’nde, katılım banmasının
kâr ve zarardan alacağı pay ve alacağı teminatlar açıkça gösterilir. Bu sözleşmede, projenin
karlılığından bağımsız olarak katılım bankasına önceden belirlenmiş bir tutarda kâr garantisi
edilmesine dair hükümler yer almaz.”
Yönetmelik’te birçok özelliğine dikkat çekilen bu ortaklık türü iki şekilde
yapılabilmektedir. Bunlardan ilki muşaraka, diğeri de mudaraba olarak adlandırılmaktadır.
Muşaraka, kurumun ve müşterinin karşılıklı olarak hem emek hem de sermaye ile
ortaklığı şeklinde gerçekleşir. Sermaye payları farklı olabildiği gibi, kâr payını taraflar kendi
aralarında belirler. Faaliyet sonucu elde edilen kâr önceden belirlenen bu kâr oranlarına göre
bölüşülür. Zarar durumunda ise tarafların koyduğu sermaye paylarına göre taksim edilir.
Kâr/zarar ortaklığı yasalarca suç sayılmayan ithalat ve her türlü ticari faaliyeti
kapsamaktadır. Ortaklık konusu faaliyetin tamamımın veya belli bir kısmının kurum
tarafından finanse edildiği kâr/zarar ortaklığı, her türlü makine, teçhizat, hammadde, yarı
mamul veya mamul madde, nakliye, sigorta, vergi, resim, harç, bakım-onarım gibi kalemleri
kapsamaktadır.236
Kâr/zarar ortaklığı yatırımın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:237
- Kurum hissesine düşen katılım oranını müteşebbise nakden öder. Ödeme karşılığında
ödeme makbuzu dışında bir belge talep etmez.
- Herhangi bir mal alım-satımı söz konusu olmadığı için fatura kesme ve KDV
sorumluluğu oluşmaz.
- Belli bir kâr marjı uygulanmaz.
- Satıcı firma yoktur.
236
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M. Altıcı, a.g.e, s. 228.
a.g.e, s. 227.
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- TL veya herhangi bir konvertibl döviz cinsi üzerinden ortaklık kurulabilir.
- Yurt içi veya yurt dışı işlemler sözkonusudur. Yatırımcının yurt içinde yerleşik
olması halinde yurt içi, yurt dışında yerleşik olması halinde ise yurt dışı kâr/zarar ortaklığı
sözkonusudur.
- Kâr/zarar ortaklığında yatırımcının niteliği ve projenin durumu ile ilgili istihbarat çok
önemlidir.
Kâr/zarar (K/Z) ortaklığında kurumun sorumluluğu, faaliyet konusu olan sermayenin
kurum tarafından müteşebbise ödenmesi ile son bulmaktadır. Kurum K/Z ortaklığı konu olan
işlemlerde alım-satım akışı, masraf yerleri ve bunlara ilişkin belgeleri denetleme yetkisinin
olup olmadığı sözleşmeyle belirlenir. Faaliyet sonunda oluşan K/Z, kurum ile müteşebbis
tarafından belirlenen komite tarafından, müteşebbisin söz konusu faaliyeti ile ilgili olarak
kanuni defterlerde tuttuğunu hesaplara dayalı olarak denetlenir ve onaylanır.238
Emek ve sermaye ortaklığına dayanan K/Z ortaklığı için yapılacak sözleşmede Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından bulunması gereken unsurlar şunlardır;
- Kurumun ve fon kullanan müteşebbisin imzaları,
- Kullanılan fonun para birimi ( TL döviz),
- Kâra ve zarara iştirak oranlar (%),
- Kurumun zarar dolayısıyla ödeyeceği tutar kullandırdığı fon tutarını aşamaz ibaresi
- Fon kullanan müteşebbisin faaliyetlerinin tümüne mi yoksa belli bir faaliyet dalına mı
ortak olduğu
- Ortaklık belli bir faaliyetle sınırlı ise, bu faaliyetin açık tanımı,
- Kâr-zarar ortaklığının süresi.
Kurum tarafından hazırlanan yatırım sözleşmesi, taraflar sözleşmesinin konusu,
tanımlar, proje tutarı, proje kâr/zarar, proje dönemi, projenin kısa anlatımı, hukuki hükümler,
üzerinde anlaşma sağlanan prensip ve şartlar, gelir-gider analizi gibi bölümlerden
oluşmaktadır.
238

M. Atıcı, a.g.e, s. 228.
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Kurum müteşebbise sermaye verdiğinde, çalışma konusu, özellikleri ve şartları tespit
edilmiştir. Burada sermaye koymayan taraf bütün sorumluluğu yüklenmektedir. Ortaya
çıkacak kârdan belirli bir oranda pay alan kurum, zararın ortaya çıkması durumunda koyduğu
sermayeden kaybetmektedir.239
Kurumun sermaye, müteşebbisin yalnızca emeği ile katıldığı mudaraba türü, kâr/zarar
ortaklığında, işi yüklenen kişi ya da işletme bütünüyle serbesttir. Bunun için fon
kullandırmada kişi ya da işletme yeterli tecrübeye sahip değilse, kaybetme ihtimali çok yüksek
olacaktır. Ortaya çıkacak zararın tamamının sermayeyi koyan KB’ye ait olması bu tür bir
ortaklığa fazla başvurmayı engellemektedir. Ancak bu yöntem, küçük ölçekli, belirli bir
uzmanlık isteyen faaliyet kollarında yaygın olarak kullanılabilir.240
Kâr/zarar ortaklığında kâr dağıtımı, tahakkuk sistemine göre işletilmektedir. Fon
kullandırıldığında “Muhtemel kâr” dağıtımının ne olacağı hesaplanmakta ve faaliyet
tamamlandıktan sonra ortaya çıkan kâr/zarar göre “Gerçekleşen kâr” dağıtımı yapılmaktadır.
Buna göre, eğer gerçekleşen kâr ile muhtemel kâr birbirine eşitse hiçbir işlem
yapılmamaktadır. Eğer gerçekleşen kâr muhtemel kârdan büyük ise, aradaki fark kadar yeni
kâr tahakkuku yapılmakta ve ilave kâr dağıtılmaktadır. Son olarak gerçekleşen kâr muhtemel
kârdan küçük çıkarsa o zaman aradaki fark zarar olarak kaydedilmektedir.241
Mudaraba ise, sermaye-emek ortaklığıydı. Bir taraftan sermaye diğer taraftan emek
ortaya konur. Faaliyet sonunda elde edilen kâr taraflar arasında önceden belirlenen yüzdeye
göre bölünür.242 Katılım Bankaları şuanda önemli sayılabilecek ölçekde mudaraba hizmetleri
yapmamaktadır.
KB’nın sermayenin tamamını, müteşebbisin ise yalnızca emeğini

koyarak

gerçekleştirilen mudaraba türü K/Z ortaklığında eğer sermaye sahibi, emek sahibine
sermayenin işletilmesi konusunda bazı şartlar koyar ve bir takım sınırlamalar getirirse bu
“Özel Mudaraba” olarak adlandırılır. Bu tür ortaklık yönteminde emek sahibi sermaye
239

Nazif Gürdoğan, “Özel Finans Kurumlarının Fonksiyonları ve İşleyiş Mekanizması”, Özel Finans Kurumları
ve Türkiye Uygulaması Sempozyumu, İstanbul: M.Ü Ortadoğu ve İslâm ülkeleri Ekonomik Araştırma
Merkezi Yayını, 1988, s. 170.
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sahibinin şartlarına bağlı kalmak zorundadır. mesela, sermaye sahibi sermayenin belirli bir
bölgede, belirli faaliyet alanlarında kullanılmasını şart koşarsa, emek sahibi bu şartlara uymak
zorundadır. bu tür mudaraba ortaklığı daha çok belirli bir proje için yapılmaktadır.
Fon

fazlası

olanlardan

fon

toplayıp

müteşebbislere

kullandırma

şeklinde

gerçekleştirilen ortaklı işlemi de müşterek mudaraba olarak adlandırırlar. Ayrıca bu mudaraba
ana para zarar ihtimaline karşı garantilendiği için, fon sahipleri açısından oldukça cazip bir
ortaklıktır.243
Müteşebbis ile KB arasında belirli bir proje konusunda yapılan özel mudaraba
işleminin sonucunda kâr, kâr ve zararın olmaması, zarar durumlarından birisi ortaya
çıkacaktır. Bu işlem sonucu eğer kâr söz konusu ise, proje kârı kurum ile fon sahipleri
arasında önceden belirlenen oranda pay edilir. Projeden ne kâr ne de zarar edilmişse fonlar
sahiplerine aynen iade edilir. Eğer proje zarar etmişse bu durumda zararı sermayedar
konumundaki fon sahipleri karşılar, kurum sermayesinin zararına katılmaz. Kurumun zararı
sadece harcadığı emeğin boşa çıkmasıdır.244
KB’nın özel mudaraba işlemin sonucunda doğan zararı karşılamaması, kurumun bu
sözleşmede veya işlemde “Özel işçi” statüsünde olmasındandır. Çünkü özel işçi kendisine
verilen işte kasıtsız olarak bir zarara sebep olursa İslâm Hukuku’na göre bu zararı
karşılamaz.245
Bu özel mudaraba işleminde kullandırılan fonlar, daha önce fon toplama yöntemlerinde
anlatılan “katılma ve cari hesaplar” da biriken tasarruf sahiplerinin fonlarıdır. Katılma
hesaplarında anlatıldığı gibi KB’larda hem kâra hem de zarara katılım söz konusudur. Bunun
için ortaya çıkacak zarar fon sahipleri arasında pay edilmektedir. Ancak ortaya çıkacak zararda
kurumun ihmali bulunuyorsa, bu durumda fon sahipleri oluşan zararın kurum tarafından
ödenmesini talep etme hakları bulunmaktadır.
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Eğer KB yatırım ve üretim projelerinde fon olarak topladıklarının yanında kendi
sermayesini de kullanırsa bu durumda ortaya çıkacak sonuca ve koyduğu sermayeye bağlı
olarak kâr ya da zarara katılır.
KB’ların özel mudarama dışında bir de müşterek mudaraba olarak adlandırılan fon
kullandırma yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemde de fon sahipleri, KB ve kredi talebinde
bulunan müteşebbis olmak üzere üç taraf bulunmaktadır.
Müşterek mudarabanın en önemli hukuki sonuçları KB’nın fon sahiplerinin
anaparalarını zarar ihtimaline karşı garantilemesi ve bu aracılık rolünde kurumun da ortaya
çıkacak kârdan pay almaya hak kazanmasıdır.246
KB’lar topladıkları fonların sahipleri ile yukarıda da anlatıldığı gibi özel ve müşterek
olmak üzere iki tür kâr/zarar ortaklığı sözleşmesi yapmaktadır. Bu iki tür sözleşme arasındaki
temel farklar şu şekilde toplu olarak sıralanabilir.
a-Özel mudarabada KB, fon sahiplerinin koyduğu bazı sınırlamalarla karşılaştığı için
anaparaya garanti vermez. Müşterek mudarabada ise, anapara zarar ihtimaline karşı kurumun
garantisi altındadır.
b-Özel mudarabada kârın dağıtımı projenin sonuçlanmasından ve sermayenin nakte
çevrilmesinden sonra yapılır. Müşterek mudarabada ise, kurum fonları üçüncü kişilere değişik
şartlar, farklı kâr payları ve farklı zamanlarda ayrı kullandırdığı için tek bir projenin
sonucunun beklenmesine gerek kalmaz.

6.4.1.2.1.4. Finansal Kiralama
Finansal Kiralama: Taşınır ve taşınmaz malların 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu
hükümleri çerçevesinde, özel finans kurumu tarafından temin edilerek kiraya verilmesidir.
Kira Akdi (Leasing): Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak teçhizatın mülkiyeti
KB’nda kalmak koşulu ile sözleşme serbestisi dahilinde işletmeye kiraya verilmesidir.
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Finansal Kiralama Sözleşmesi: Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü
kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı
sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya
bırakmasını öngören bir sözleşmedir.247
Europen Leasing Assocation (Avrupa Kiralama Birliği) tarafından yapılan tanıma göre
Leasing: Belirli bir süre için leasing veren (kiralayan) ile leasing alan (kiracı) arasında yapılan
ve leasing alan tarafından seçilip leasing veren tarafından üreticisinden satın alınan malın
mülkiyetini leasing verende, kullanımını ise belirli bir kira karşılığında leasing, alanda bırakan
bir anlaşmadır.248
Leasingide kiralayan, kira konusu malın üreticisi olabileceği gibi (dolaysız leasing)
uzmanlaşmış bir mali kuruluş da olabilir (dolaylı leasgin). Bağımsız kiralam şirketleri
kiralamak ve satmak amacıyla sürekli mal bulundurmamakta, kiracının istei üzerine ilgili malı
satın almaktadırlar. Leasinge konu olan mallar genellikle orta ve uzun vadeli kredilerle temin
edilebilen yatırım mallardır. Bunun yanında lisans, patent ve marka gibi haklar da kiralamaya
konu olabilir. Günümüzde hava ve karayolu taşıtları, bilgisayarlar, büro teçhizatı, sanayi
makine ve teçhizatı, mobilya ve tıbbi cihaz gibi çok çeşitli alanlarda leasing uygulaması
yapılabilmektedir.249
Leasing Çeşitleri
fonksiyonel olarak finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olmak üzere iki temel
leasing tipi mevcuttur.250
a) Finansal Kiralama: Makine-teçhizatın mülkiyetinin kiralayanda kalması şartıyla
diğer kullanım haklarını ve bundan doğabilecek riskleri kiracı üzerinde bırakan bir kiralama
türüdür. Üç taraflı bir anlaşma söz konusudur.
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b) Faaliyet Kiralama: Faaliyet kiralamasının en önemli farklılık işletmede
kullanılacak olan üretim aracının kiralanma sürecinin ekonomik ömrünü kapsamasıdır. Bu tür
kiralamaya en çok konu olan mallar bilgisayarlardır. Kira anlaşması genellikle kiracı
tarafından istenildiğinde iptal edilebilir bunun avantajı modası geçen teknolojileri hemen
yenileme imkanı vermesidir.
Faaliyet kiralaması, finansmanla birlikte hizmetin devamının sağlanmasını da kapsar.
Burada, kiralanan makine ve donanım gereçlerinin bakım ve teknik destek yükümlülüğü
genellikle kiraya verenin sorumluluğunda olmakta, bunlara ilişkin giderler ya kira bedeline
dahil edilmekte veya ayrı bir bakım sözleşmesi düzenlenmektedir. Örneğin firmalar,
bilgisayarların kiralanmasının yanı sıra, periyodik tamir-bakım hizmetleri sağlayarak
programların hazırlanmasına ve programcı yetiştirilmesine yardımda bulunarak ve diğer
şekillerde hizmetin kesintisiz devamını da temin etmektedirler. Bu kiralama türünün bir
özelliği de kısa süreli oluşudur.251
Sistemin İşleyişi:252
Leasign, yatırımcı veya ihtiyaç sahibinin belirlendiği bir malın leasing şirketi
tarafından satın alınması ve önceden belirlenen kiar ödemeleri karşılığında kendisine
kullandırılması, sözleşme süresi sonunda sembolik bir değerle mülkiyetin yatırımcıya
devredilmesi yoluyla yürütülür.:
1- Malın seçimi
2- Leasing kurumuyla sözleşme yapılması
3- Malın satın alınması
4- Mal bedelinin ödenmesi
5- Malın teslimi
6- Malın kullanım hakkının devri
7- Kira ödemeleri
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Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, 6. Baskı, İstanbul 1994, s. 615.
Aşıkoğlu, a.g.e., s. 267.
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6.4.1.2.1.5. Mal karşiliği Vesaikin Finansmanı
Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde, KB ile fon kullanan gerçek ve tüzel kişi
arasında düzenlenen bir sözleşmeye istinaden, mal karşılığı vesaikin KB tarafından peşin satın
alınması ve vadeli olarak fon kullanana daha yüksek bir fiyattan satılması işlemidir. Bu
yöntemle gerçekleştirilen finansmanda da bir malı temsil eden vesaik karşılığında fon
kullandırılmaktadır.253

6.4.1.2.1.6. Gayri Nakdi Krediler
Katılım bankaları nakdi kredilerin yanında müşterilerine gayri nakdi fon hizmeti de
sunarlar. Bu hizmetler;
• Teminat Mektupları
• Akreditifler
• Aval Kabul Kredileri
• Harici Garantiler
Bu kurumlarca düzenlenen mektupların bazı kamu idareleri tarafından, kendi
mevzuatlarında banka teminat mektuplarının geçerli olduğuna dair hükümlerin bulunması
gerekçe gösterilecek kabul edilmemesi üzerine, Bankalar Kanunu’nun 20/6. maddesine bu
tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde bir hüküm konmuştur. Bu hükme göre;
Katılım Bankaları
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
• 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
• 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,
• 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,
• 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun,
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• Diğer mevzuatın teminat mektuplarına ilişkin hükümleri,
uygulamasında banka addolunur.
Dolayısıyla uygulamada banka teminat mektubu ibaresinin bulunduğu ve yukarıda
belirtilen, ayrıca yukarıda belirtilmemekle birlikte teminat mektubuna ilişkin hükümler içeren
diğer yasal düzenlemelerde, banka ibaresi aynı zamanda KB olarak kabul edilmekte ve KB
tarafından düzenlenen teminat mektupları geçerli olmaktadır.
KB müşteriler lehine harici garanti vermek, dış ticaret işlemlerine aracılık etmek ve bu
bağlamda akreditif açmak gibi bankacılık hizmetlerini de gerçekleştirmektedirler.254

7. KATILIM BANKALARI ILE BANKALAR ARASINDAKI FARKLAR
7.1. Fon Kullandırma Yönünden
Bankalar, para piyasasına girerek bu piyasa içinde paranın sirkülasyonuun sağlarlar.
Ancak para, bu piyasadan çıkıp mal piyasasına girmediği, yani para, arkasından mal ve
hizmetleri sürüklemediği takdirde onun ekonomiye, yani tarım, sanayi, ticaret ve hizmet
sektörlerine doğrudan bir etkisi yoktur.255
Ekonomide esas olan para değil, maldır. İşte bankalar piyasada paranın dolaşımını
sağlarlar. Oysa bu dolaşım arkasında mal ve ticareti sürüklemediği sürece ekonomiye bir şey
kazandırmazlar.
Nitekim, 1990’ların Türkiye’sinde bankalar, ellerindeki kaynakları ekonomiye
aktarmak yerine, yüksek faizli devlet bono ve tahvillerine yatırmışlardır. Yani bankalar üretim
ekonomisine değil, faiz ve rant ekonomisine hizmet etmişlerdir.
Katılım Bankaları ise mal ticareti yaparlar. Çünkü ekonomik faaliyetlerin esası mal
mübadelesine dayanır malın piyasadaki hareketleri ekonomiyi canlandırır. Bankalar gibi
müşterilerine kredi veremez. Çünkü bu kredinin ekonomide kullanılmama ihtimali vardır.
Ekonomide kullanılmayan kredinin ise, onun ticaretini yapan birkaç kişiden başkasına faydası
254
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yoktur. Bu sebeple KB kredi vermek yerine bu kredi ile hangi sınai ve ticari faaliyette
bulunacak ise, parayı doğrudan o faaliyete kanalize eder. Müşteri talep ettiği kredisi ile
fabrikasına bir makine veya hammadde satın alacak idiyse, KB’lar bu makine veya
hammaddeyi kendisi peşin satın ve müşterisine vadeli olarak satar. Görüldüğü gibi, bu işlem
de KB’nın yaptığı bir tüccarın yaptığından farksızdır.

7.2. Çalışma Prensibi Yönünden
Günümüz bankaları fonksiyonların, halktan düşük faizle topladıkları mevduatları, daha
yüksek faizle üreticilere aktarmak suretiyle yerine getirirler. Bankalar hem mudilerinden
topladıkları mevduata belli bir vade karşılığında belli bir faiz ödemekte hem kredi
kullandırdıkları müşterilerinden belli bir vade karşılığında yine belli oranlarda faiz talep
etmektedirler.
KB’da ise faiz ilişkisine yer verilmez. Paranın faizle borca verilmesi de sözkonusu
değildir. KB halktan kâr ortaklığı esasına göre fon taplar, bu fonları üçüncü kişilerle ortaklık
kurmak veya alım satım yapmak suretiyle değerlendirir ve elde edilen kârın % 20’sini
kendisine ayırdıktan sonra kalan % 80’ini mudilere dağıtır.256 Böylece vatandaşların ve
kurumların ellerindeki fonlar kâr/zarar esasına göre işletildikleri için ekonomi açısından daha
ucuz maliyetlidirler, vatandaşlar arasında adil bir gelir dağılımı sağlanmaktadır, yatırımcı
müteşebbis faiz yüküyle ağır bir sorumluluk altında tutulmak yerine kâr/zarar sistemiyle çok
daha adil fon temin etme imkanına sahip olmaktadır. Ayrıca maliyetler içerisinde faizlerin
önemli bir ağırlığa sahip olduğu düşünülürse, İslam Bankaları faizden doğan maliyet ağırlığını
ortadan kaldırmakta ve daha ucuz üretim sağlayarak toplum refahının artmasına katkıda
bulunmaktadır.

8. KATILIM BANKALARININ TÜRK BANKA SİSTEMİNDEKİ YERİ
Türk finans sistemi 1980’li yıllardan başlayarak uygulamaya konulan liberal politikalar
sonucunda önemli yapısal değişikliklere uğramıştır. Bu gelişmede seçilmiş kredi
256
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politikalarının terk edilmesi, mevduat ve kredi faizine serbesti getirilmesi, liberal kambiyo
düzenlemeleri gibi yapısal değişikliklerin yanı sıra, sektöre ilişkin mevzuat düzenlemelerinin
uluslar arası kabul görmüş normlar düzeyine getirilmesi de önemli rol oynamıştır. Özel sektör
tarafından finansal kurumlara yatırım yapılmasını cazip hale getiren bir ortam yaratılmaya
çalışılmıştır. Faizsiz esaslara göre bankacılık uygulamalarının yapılabileceği yeni bir alan da
Türk finansal hayatına bu dönemde kazandırılmıştır.257
20 yıldır Türk finans sektöründe faaliyette bulunan KB, 1999 sonunda kabul edilen
değişiklik ile Bankalar Kanunu şemsiyesi altına girmiş ve düzenlemeler açısından daha
sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. KB açısından, bu bir milat olmuştur. Bu dönemde bir çok
krize maruz kalan Türk ekonomisi ve finans sektörü, çok inişli çıkışlı günler yaşamıştır bu
krizlerden en zorlusu olan Şubat 2001’de, kurumlarımız ciddi fon çıkışlarına sahne olmuş ve
bir finans kurumunun tasfiyesiyle sektör bu krizden çıkmıştır. KB stratejik amaçları
doğrultusunda, ülke ekonomisi için gerekli olan ekonomi dışında kalmış tasarrufları
ekonomiye kazandırmak ve ülkemizin yatırım, üretim ve istihdamına katkıda bulunmak üzere
şubeleşme ve tanıtım faaliyetlerine hız vermiştir.258
Kuruldukları yıldan 2005 yılı sonuna kadar “Özel Finans Kurumu” adı altında faaliyet
gösteren kurumlar, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Bankacılık Kanunu ile banka
statüsünü kazanmış ve 2006 yılına “katılım bankası” olarak girmişlerdir. Ayrıca katılım
bankalarına emanet edilen tasarrufları güvence altına alan “Güvence Fonu” mevcutları da
2005 yıl sonu itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir.
Sektörde yaşanan diğer önemli bir gelişme de; Anadolu Finans Kurumu A.Ş. ile
Family Finans Kurumu A.Ş.’nin 2005 yıl sonu itibariyle birleşerek 2006 yılına, Türkiye
Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak girmeleriydi. Ölçek ekonomisi açısından bakıldığında, bu
birleşmeden önemli bir sinerji oluşacağı beklenmekteydi. Türkiye Finans’ın 63,3 milyon
YTL’lik 2006 birinci yarı yıl bilanço karlılığı dikkate alındığında, beklenen sinerjinin kısa
sürede oluşmaya başladığı görülebilmektedir.
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Katılım bankacılığı alanında diğer bir önemli adım da Bank Asya tarafından atıldı:
Bank Asya 2006 yılı Mayıs ayında halka arz edilen ilk katılım bankası oldu. Söz konusu halka
arza gelen çok yüksek iç ve dış talep, yatırımcıların katılım bankalarına olan yaklaşımlarının
da bir yansımasıydı.
2006 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda, katılım bankalarının büyüme
trendlerini geçmişte olduğu gibi sürdürdüklerini ve aktiflerini yüzde 23,5 oranında
büyüttüklerini görüyoruz. Öte yandan, aynı dönemde yüzde 23’lük bir artışla 9.150 milyon
YTL’ye yükselen nakdi krediler, katılım bankalarının reel ekonomi içindeki fonksiyonlarını
göstermesi açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle özkaynakların desteklenmesi
açısından çok büyük bir öneme haiz olan kârlılık, geçen yılla kıyaslandığında büyük bir
sıçrama göstererek 164 milyon YTL’ye yükselmiştir.
Buraya kadar İslam Bankacılığının esasına teşkil eden islami fikir yapısını açıklamaya
çalışıldı. Bankacılık sistemi ekonominin ve sigortacılığın temelini teşkil ettiği için ve özellikle
sigortacılık için toplanan fonların değerlendirilmesinde hemen hemen tek kaynak olması
sebebiyle; islami sigortacılık sisteminin incelemeden İslam Bankacılığını inceleyerek fonların
ne şekilde değerlendirelebileceği yöntemlerini görmüş olduk. Bundan sonraki bölümde İslam
sigortacılık sistemi ele alınacak ve gerekli yerlerde İslam bankacılığıyla ilişkileri
gösterilecektir.

128

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KATILIM BANKALARINDA SİGORTACILIK İŞLEMLERİ

1. İSLÂMİ SİGORTA
Takafül; modern sigortacılık işlemlerinin islami kurallara göre İslam ekonomik
sistemindeki ifadesidir.259 İslâm hukuku temel kaynakları, Kur’an ve sünnettir. Bu temel
kaynaklar bireyi ve toplumu huzura, mutluluğa ve güvene ulaştıracak düzenlemeleri
içermektedir.260 Kur’an ve sünnet fert ve toplumlara takip edecekleri ana çizgiyi,
koruyacakları temel değerleri taşıyacakları yükümlülük ve sorumlulukları göstermektedir.
Kur’an genellikle evrensel sabitlerle gerçek bilginin öğretilmesini içerirken, sünnetin
genellikle bireysel ve toplumsal pratiklere ışık tuttuğu söylenebilir.261
İslâm fıtrat dinidir ve bütün çağlara hitap edecek şekilde gönderilmiştir. İnsanın
fıtratının arzuladığı ve ihtiyaç duyduğu herşeyede İslâm ferdi düşünmüş ve bu arzu ve
ihtiyaçlarını kişi ve topluma zararlı olmayacak biçimde karşılamıştır. Güven (sigorta) ihtiyacı
da insanda fıtri olan temel ihtiyaçlardandır.262 Ayrıca Allah’ın isimlerinden biri Mü’mindir; ve
“eman ve emniyet veren” demektir. Buda gösteriyorki İslâm dininin amaçlarından birisi de
insanın emniyet içerisinde olmasıdır. Hz. Yusuf’un (A.S) yedi yıllık buğdayı gelecek kurak
yedi yıl için biriktirmesi, kureyş kabilesinin kışın ve yazınki ticari yolculuklarında emniyet ve
güven içinde bulundurulması bugün için bir sigorta konusu olarak düşünülebilir.

1.1. İslâm’da Sigorta Benzeri Kurumlar
Kur’an ayetlerinde ve Hz. Peygamberin hadislerinde insanlar arasında yardımlaşmayı,
birbirinin sıkıntı ve ihtiyaçlarını gidermeyi örgütleyen insanları teşvik eden birçok hüküm
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bulunmaktadır. Bu yüzden İslâm kültüründe yardımlaşmaya yönelik bir çok kurum
kurulmuştur.

1.1.1. Beytülmal
Beytülmal, toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kurulmuş kamu hazinesi manasına
gelir.
Beytülmal, Müslümanların hak sahibi olduğu bütün harcamaların ödendiği ve yine
bütün tahsilatların yapıldığı bir kurumdur.
Beytülmalın daimi gelirleri Fey, ganimetler, enfal, haraç, cizye, bütün çeşitleriyle
kamu mülkiyeti gelirleri, devlet mülkiyeti gelirleri, öşürler, hazineler ve madenlerden alınan
humus (1/5’lik pay) ile zekat malları ve türlü isimler altında alınan vergiler hazinenin
gelirlerini oluşturur. Bunlardan zekat malları hazinede kendisine ayrılmış özel bir fonda
toplanır ve ancak Kur’an’da bahsedilen sekiz sınıfa verilebilir. Bu sekiz sınıfın dışında devlet
işine ya da ümmetin yararına bir işte harcanamaz. Yalnız halife özel fonda toplanan bu zekat
mallarının sekiz sınıfa o dönemde sınıftakilerin ihtiyaçlarına göre belirli oranlarda dağıtabilir.
Yani zekat malları sekiz sınıftan birisine, birkaçına veya tamamına tahsis edilebilir. Burada
amaç muhtaçların o dönemki ihtiyaçlarını adil şekilde karşılamaktır.
Aynı şekilde devletin vakıf gelirleri özel şartları sebebiyle vakıf sözleşmesinde
gösterilen amaçlara tahsis etmek üzere özel bir fonda taplanarak diğer beytülmal gelirlerine
karıştırılamaz. Buna ilaveten Halife(devlet başkanı) kamu mülkiyetinden elde edilen gelirleri,
şeriatın hükümleri içinde içtihadı ve görüşüne göre Müslümanların yararına gördüğü hususlara
uygun olarak harcayabilir.
Diğer gelirler beytülmalda bir arada toplanıp devletin ve ümmetin işlerine harcandığı
gibi zekat hususunda geçen sekiz sınıfa ve devletin uygun göreceği diğer yerlere de
harcanabilir.263
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Eğer bu kaynaklardan elde edilen gelirler, tebaanın ihtiyacını karşılayamıyorsa o
zaman devlet, kendisinden beklenen işleri yerine getirebilmek için Müslümanlara bazı vergiler
koyabilir. Bu vergliler, şeriatın müslümanlara farz kıldığı (mesela harp hali gibi) hususları
içerir. Yapılması gereken işler bütün Müslümanlara vacip olmayan işlerden ise örneğin; ölen
kimsesiz kişinin geride bıraktığı borçlarını ödemek gibi, böyle durumlarda devletin vergi
koyması caiz değildir ölenin borcunu ödemek için devlet beytülmaldan ödeme yapar. Eğer
ölenin borcunu ödeyecek miktar beytülmalda yok ise bu görev devlet üzerinden kalkar.
Devletin vergi koymasını gerektirebilecek hususlar şunlardır;264
a) Devletin savunma harcamalarının karşılanması ve savunma sanayinin kurulması,
yani cihad görevinin yerine getirilmesi için gerekli harcamalar,
b) Memur maaşlarının ödenmesi,
c) Sosyal güvenlik harcamalarının karşılanması ve buna ilaveten fakirler, miskinler ve
yolculara yardım amacıyla, gereken harcamalar,
c) Yol, su,alt yapı hizmetleri, mescid, okul, hastane gibi kamu hizmet binalarının inşası
ve şehirleşmenin gerektirdiği giderlerin yapılması için gereken fonlar,
d) Açlık, sel, deprem, düşman saldırısı gibi durumlarda, müslümanlann karşılaştığı
olağanüstü hallerde beytülmal üzerine farz olan harcamaların karşılanması,
e) Devletin yukarıdaki görevleri sebebiyle borçlanması durumunda bu borçların
alacaklılara vadesinde ödenmesi için gereken fonlar için vergiler konur.
Beytülmalda bulunup, halkın yararına harcanan gelirlerin bir kısmı da şunlardır:
Harbilerden veya barış anlaşması yapılanlardan alınan tazminatlar, cizye ve benzeri gelirler ile
gümrük vergileri ile kamu ve devlet mülkiyetinden elde edilen üretim gelirleri ve varisi
olmayan kişinin bıraktığı mirastır.
Beytülmalın gelirleri, harcamalarından fazla ise bakılır; eğer bu fazlalık feyden elde
edilmiş ise bu takdirde halka dağıtılır. Eğer fazlalık cizye ve haraç gibi fonlardan doğmuş ise o
zaman müslümanlann uğrayabilecekleri felaketlere harcamak için beytülmalda bırakılır.
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Çünkü şer'i hüküm cizyeyi kişi başına, haracı da arazinin üretim miktarına göre farz kılmıştır.
Eğer fazlalık zekat ve madenlerden dolayı ise, bu fazlalık da beytülmalda saklanır. Ve sekiz
sınıftan birisi bulununca onlara harcanır. Eğer fazlalık müslümanlara farz kılınan vergilerden
doğmuş ise bu vergiler azaltılır ya da kaldırılır.
Bu harcamalar değerlendirildiği zaman toplumsal sigorta anlayışının hakim olduğu
görülmektedir. İslam hukuku özelliği çerçevesinde beli gelirler belli grupları korumak üzere
harcanabilmektedir. Vergi gibi bazıları ise bütün topluma dönük olarak harcanmaktadır.
Uygulamada

beytülmalle

ilgili

harcamaların

altı

esas

üzerinde

yapıldığı

görülmektedir:265
1- Beytülmaldeki zekat ile ilgili fonlar ve mallar ayrı bir hesapta takip edilmekte ve
diğer fon ve mallardan ayrılmaktadır. Eğer zekat fonunda mal ve para mevcut ise, bu fon
Kur'an'da açıklanan sekiz sınıfa harcanır. Yani zekat düşen kişiler beytülmalda fon olduğu
sürece almaya hak kazanır. Hazinede zekat fonu bulunmaması halinde bu kişilere
beytülmaldan bir pay yoktur, bu hakkı kaybetmiş olurlar. Zekat toplanıncaya kadar sekiz sınıfa
verilmek için önceden borçlanma yapılmaz.
Zekat mallarını(mal+para) sadece beytülmal toplamaz. Kişiler ve kurumlar kendi
zekatlarını, devlet izin verdiği sürece, en yakınlarından başlamak üzere bütün toplumu
kapsayacak şekilde dağıtmakla mükellef tutulmuşlardır. Böylece zekat fonlarının gerçek
ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerçekleşmiş olmaktadır.
2- Beytülmalın, cihad farzını yerine getirmek ve muhtaçları korumak konusunda
harcama yapması şekli ise; fakir, miskin, yolda kalanlara infak ile cihad için infak etmek
şeklinde olur. İşte böyle yerlere harcama yapmak beytülmalda fon bulunup bulunmamasına
bağlı değildir. Eğer beytülmalda fon bulunuyorsa hemen harcanır. Bulunmadığı hallerde,
infakın ertelenmesinden dolayı herhangi bir kötülüğün çıkmasından korkulmaz ise o zaman
“kolaylık gerçekleşinceye kadar beklenir”, kuralı uygulanır ve hazinede fon oluşuncaya kadar
ertelenir.

265

İslâm’da İktisat Nizami, www.hilafel.com/kitaplar/iktisat/25 tml, 10.03.2007

132

3- Beytülmalın, belli hizmetler icra etmiş kişilere hizmetleri karşılığı maaş ve ücret
verilmesi konusundaki uygulaması, askerin ihtiyaçlarının karşılanması, şeklinde olur. Bu gibi
harcamalar, beytülmalda para bulunup bulunmamasına bağlı değildir. Çünkü bu tür
hizmetlerin karşılığını ödemek devlet için bir zorunluluktur, şayet para yoksa ve harcamanın
geciktirilmesinden dolayı bir zarar gelme ihtimali varsa, devlet Müslümanlardan ihtiyaç
miktarı kadar borçlanır. Şayet gecikmeden dolayı bir zarara uğrama ihtimali yok ise (mesela
ek ücretlerin ödenmesi gibi) “kolaylık gerçekleşinceye kadar beklenir” kuralı uygulanır ve
hazinede fon oluşuncaya kadar beklenir.
4- Müslümanların beytülmal üzerindeki hakkından dolayı beytülmal herhangi bir
karşılık gözetmeksizin yapmak zorunda olduğu harcamalar; yol, su, hastahane, mescid ve okul
gibi yokluğu halkın zararına olacak konularda yapılacak olan harcamalardır. Bunlar
beytülmalm mali gücüne bağlı değildir. Bu tür işler beytülmalda para bulunup bulunmamasına
bakmaksızın yapılması gereken işlerdir.
Eğer beytülmalda yeterince para yok ise, bu işleri yapmak ümmet üzerine farz olur.
Giderleri karşılamak için gerekli olan para ümmetten vergi, bağış veya diğer meşru şekillerde
alınarak beytülmala teslim edilir ve gereken yerlere harcanır. Çünkü toplumsal işlerin yerine
getirilmesi nedeniyle doğabilecek olan zararların olması, beytülmalda mal varlığına bağlı bir
konu değildir. Para beytülmalda mevcut ise bu paranın infakı vacip olur. Bu tür harcamalar
beytülmaldan yapılacağı için Müslümanlardan sorumluluk kalkar. Beytülmalda para
bulunmadığı hallerde yapılması gereken bu tür işleri müslümanlann yapması, beytülmalda
yeterli kaynakların oluşmasına kadar farz olur.
5- Bir yol olduğu halde ikinci bir yol yapmak, uzun mesafeli bir yolu kısaltmak, yeterli
hastahane olduğu halde hastahane yapmak gibi harcamalar beytülmalda para varsa yapılır.
Para olduğu durumlarda beytülmalm bu gibi harcamaları yapması farzdır. Beytülmalda para
yoksa ihtiyaç fazlası bu hizmetlerin Müslümanlar tarafından yapılması farz değildir.
6- Beytülmalm harcama yapmak zorunluluğu olan konulardaki harcamaları;
müslümanlann açlık, tufan, zelzele ve düşman hücumu gibi ani tehlikelere uğraması
durumunda hazine, para olup olmadığına bakmaksızın harcama yapmak zorundadır. Bu
durumda gerekli hukuk uygulanır. Beytülmalda para yoksa Müslümanlardan para toplanarak

133

hazineye konur. Hazine de gereken yerlere harcar. Eğer Müslümanlardan para toplanıp
gelinceye kadar olan gecikmeden dolayı zarara uğrama söz konusu olursa, gerekli parayı
borçlanarak temin etmek devlete vacip olur. Devlet borçlandığı parayı hemen gerekli yerlere
harcar hem de Müslümanlardan toplayacağı para ile borcunu öder.
Beytülmâl, Hz. Peygamber zamanından itibaren, zamanını şartlarına göre, yoksullara
ve muhtaçlara yardım yapmak, kredi sağlamak bireylerin üstesinden tek başına kalkamayacağı
durumlarda sosyal güvenlik ve dayanışmaya katkıda bulunmak gibi bir bakıma genel sosyal
güvenlik fonksiyonlarını icra etmekteydi. Bu fonksiyonlarıyla beytülmâlın, bugünkü manada
sosyal güvenlik müesseselerinin ilk teşekkülü olduğu söylenebilir.266

1.1.2. Âkile ve Kasâme
Âkile sözcüğü, diyet ödemek anlamına gelen “akl” mastarından ismi fâil olup diyeti
ödemeyen üstlenen kimse veya kimseler demektir. Peygamberimiz (s.a.v)’den Mekke halkı,
akile adı verilen kabileler şeklindeki gruplardan oluşuyordu. Medine’de kurulan devletin esası
da, bu âkile sistemine dayanmaktaydı. Zira Medine sözleşmesinde sosyal sigortanın ilk izleri
sayılabilecek; öldürme veya yaralama halinde öldürüleninin ailesine verilecek olan kan bedeli,
harp esirlerinin kurtarılması için ödenecek olan fidye, ağır mâli mesuliyetler altında bulunan
müminlerin kurtarılması gibi durumlar tanzim edilmişti.267
Hz. Peygamber ve dört halife döneminde sağlık problemi önemli bir masraf
gerektirmediği gibi, at veya develerle yapılan yolculuklarda görülen kazalar da önemsizdi.
Ailelerin ev inşası da ucuz ve basit malzemelerle kolay bir şekilde ve malzemenin önemli bir
bölümüne para vermeden yapılabiliyordu. Bu yüzden hastalık, yangın, yol kazası gibi
koşullarda kişinin gücünü aşan büyük riskler söz konusu olmuyordu.268
Buna karşılık asıl ağır yük esirlik veya mala ya da cana karşı verilen zararların
tazmininde söz konusu oluyordu. Bu yüzden daha HZ. Peygamber (s.a) döneminde büyük
tazminat ödeme durumuyla karşılaşan kimselerin yükünü hafifletmek amacıyla “akile” veya
266
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“maâkıl” sistemi ortaya çıkmıştır. Akile sistemi Medine’deki arap kabilelerinin Hz.
Peygamber tarafından yeniden teşkilatlandırılması ile birlikte düzenli bir şekil almıştır. Çünkü
bir kimse savaşta esir düşse, onun kurtarılması için fidye, kasta benzer veya yanlışlıkla
öldürmelerde diyet, yaralamalarda ise erş adı verilen tazminatların ödenmesi gerekiyordu. Bu
tazminatların miktarları çoğu zaman esir ve suçluların ödeme gücünü aşıyordu. Hz.
Peygamber bu durumu çözüme kavuşturmak içni, karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan
âkıle veya maâkıl sistemini kurdu. Buna göre, bir kabilenin mensupları kabile bütçesi için para
yardımı yapacak; buna karşılık ödeme gücünü aşan bir tazminatla karşılaşılırsa bu bütçeden
yardım bekleyecekti. Hatta kabile bütçesi de yeterli olmazsa diğer akraba ve komşu kabileler
onların yardımına gelecekti.269
Âkıle sistemi Hz. Ömer (ö.23/643) tarafından geliştirilerek, insanların mensubu
bulunduğu meslekler, askeri, mülki idare esaslarına veya çeşitli bölgelere göre bir düzenleme
yapılmıştır. Hür, akıllı ve ergin erkeklerden oluşan akile listesi deftere yazılınca, bunlara
“Divan” adı verilmiştir. Bazı müellifler Divan uygulamasının Hz. Peygamber (s.a)’ın
Mustalikoğulları gazasından sonra, ganimetlerdeki devlet payı olan beşte biri (humus) idare
etmek üzere Mahmiye bin Cez’i tayin etmesiyle başladığını söylerler.270 Bu uygulamalar
günümüzdeki hayat ve kaza sigortalarına büyük ölçekde benzemektedir.
Kasâme ise lügatta, yemin etmek manasına mastardır. İslâm hukuk literatüründe ise
kasâme, faili meçhul bir cinayete kurban giden kimsenin kan bedelinin (diyetin) belirli bir usul
çerçevesinde belirli bir bölge halkına paylaştırarak ödetilmesi sistemidir.273 İslâm öncesi
dönemde de cari olan bu “Örf de belli bir sosyal dayanışmayı hedeflediğinden devam
ettirilmiştir.
Cezaların şahsiliği genel prensibine rağmen kasâme ile faili meçhul cinayetlerin
aydınlatılması ve mağdurun potansiyel gelir kaybının önlenmesinin hedeflenmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Bu sorumlulukta da ferdin ve toplumun maslahatı gözetilmiştir. Böylece
mağdur tarafın hakkının zayi olmaması sağlanmıştır. Ayrıca sosyal denetim ve kontrol de bir
yünüyle tesis edilmiş olur. Tüm bunlarla sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda
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bulunulur. Çağdaş hayat sigortasının üstlendiği riziko çeşitlerinden biri de, kasâme sisteminde
olduğu gibi faili meçhul cinayetlerin diyetinin yüklenilerek, sorumluluğun, sigorta
sözleşmesiyle dağıtılması işlevidir. Bu bağlamda kasâme de sosyal gevenliğin bir türü olarak
nitelendirilebilir.271

1.1.3. Zekat ve Sadaka
Kelime olarak artma, çoğalma, temizlik, kurtuluş ve bereket manalarına gelen zekat
toplumun sosyal güvenlik şemsiyesidir. Sadaka ise bireyin malından gönüllü olarak muhtaç
olanlara tahsis ve temlik ettiği bir türlü gönüllü vergi anlamındadır.272
İslâm hukuk doktrininde zekat, Allah’ın belirli yerlere sarf edilmek üzere dince zengin
sayılan (hür-akil-baliğ) kişilerin özel niteliklere sahip olan mallarından belli bir payın (mesela
parada ve ticari mallarda %2.5 gibi) alınması işlemini ifade eder.
Bu anlamda zekatın amacı, ibadet manası yanında bir de yüce insani hedefleri, üstün
ahlakı değerleri ve iktisadi gayeleri vardır. Bu üstün ahlaki hedeflerinden biri de, zenginin
malından rizikoya uğrayanlara tahsis edilen bir hakkın olmasıdır. Zira toplumun sağlıklı bir
şekilde varlığını sürdürebilmesi için bireylerin, kendilerinin oluşturduğu bu topluma karşı bir
takım “sorumlulukları” vardır.
Bu anlamda zekat, Kur’an’da geçen sekiz grubu bir nevi sigorta etmekte yani
zenginlerin gelir ve varlıklarının bir bölümü yeniden dağıtıma tabi tutulmaktadır. Diğer bir
ifadeyle bu yeniden dağıtımla, yukarıdan aşağıya yani belirli bir çizginin (nisap) üstünde
varlığı ve geliri olanlardan, bu çizginin altında gelir ve varlığı olanlara bir aktarım
yapılmaktadır.
Sigorta açısından zekatı değerlendirecek olursak:273
1) Zekat (ve sadaka) İslâm dininin emrettiği sosyal güvenlik müesseselerindin birisidir.
Bu tür sosyal güvenliğin finansmanında ister fiziki, ister iktisadi anlamda olsun her türlü
tehlike ve sıkıntılara uğrayan kişilerin (fakirler, miskinler, kimsesizler, muhtaçlar, yetimler,
271
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işsizler, gaziler âmiller, müellefe-i kulub, köleler ve câriye, borçlular, Allah yolunda olanlar,
yolda kalmışlar) bu rizikolardan kurtarılması öngörülmüştür.
Aynı şekilde günümüzün sosyal sigortalar kanunu ile teminat altına alınmış olan sosyal
riskler “İş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık ve ölüm” islamda
zekat ve sadaka kurumu ile karşılanmış olmaktadır. İslamda zekat ve sadakaya ilaveten
kişilerin

bağışları,

vakıf

yardımları

ve

devlet

kurumlarının

yani

beytülmalin

yardımlarıislamdaki sosyal sigorta anlayaşının ne ölçüde geniş olduğunu göstermektedir.
2) Zekat (ve sadaka) , daha çok prim ödeyemeyecek durumda olan kişiler için bir tür
“primsiz sigorta” toplumsal emniyet aracıdır.274 Ayrıca zekat, isteğe bağlı mali bir fedakarlık
değil, tamamen mecburi olan bir tür tahsisi vergidir. Bu yönüyle zekat ve sadaka, ihtiyaç
sahipleri için , primsiz sigorta niteliğinde olduğu söylenebilir.
Bu bağlamda İslâm’ın zekatla getirdiği sosyal dayanışma anlayışı, hem “sosyal
yardımlaşmayı” hem de “sosyal sigortayı” içine alır. Zekat verme yükümlülüğü altına giren
herhangi bir kimse, daha sonraki senelerde başına her hangi bir tehlike gelmesi durumunda
zekat almak zorunda kalabilir. Bu yönüyle zekat, bir sosyal sigortadır. iktisadi ihtiyaç içinde
olanlar ve zekat sınırına girenler her zaman zekat alabilmektedirler. Bu yönüyle de zekat bir
sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır.275
3) Çağdaş İslâm hukuk bilginlerinin bazılarına göre, zekatın tahsis edildiği temel
riskler, çağın ihtiyaçlarına göre dar veya geniş manasıyla yeniden yorumlanıp zekat
müessesesi geliştirilerek, çağın ihtiyacı olan sosyal güvenlik projelerine tatbik etmek de
mümkündür.
Ayrıca bu bilginler, değişen şartlar ve gelişmeler karşısında İslâmi kültür ve ahlak
yapısı dikkate alınarak, inanç temeline dayalı sosyal kurumlar geliştirilmesinin hem daha
sağlam hem de uzun süreli olacağını söylerler. Bunu gerçekleştiren devletin başarıyı
yakalaması daha çabuk olacaktır. Oysa yabancı kültür müesseselerinin kabullenmesinin ise
uzun zamanlar alacağı ve sonuçta büyük güvensizlikler ortamı doğuracağı da söylenir.276
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1.1.4. Vakıflar
İnsanlık tarihi boyunca toplumların kendi kültür ve inanç yapılarına göre, sosyal
yardım ve sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli müesseseler geliştirdikleri
bilinmektedir. Bu bağlamda İslâm hukuk bilginlerinin, İslâm kültür tarihinde, kaynağını İslâmî
esaslardan alarak geliştirdikleri sosyal müesseselerden biri de vakıflardır.277
İslâm hukuk doktrininde vakıf; “bir malın menfaatını insanlara tahsis edip çıplak
mülkiyetini Allah’ın mülkü hükmünde kabul etmek ve böylece temlik ve temellükü edebiyen
engellemek ve yasaklamak” şeklinde tanımlanır.
Vakfları sosyal güvenlik hizmeti vermeye yönelten en önemli saik, insanlara faydalı
olan her hizmetin ibadet telakki edilmesi ile açıklanır. Bunun sonucu olarak vakflar, bir
bakıma toplumun hayrına olan her sahada sağlam birer “teminat” ve “sigorta” vazifesi
görürler.278
Sigorta açısından sosyal güvenlik hizmeti vermeye yönelik genel ve özel bazı vakıf
çeşitleri şöyle sıralanabilir:
1) Kimsesiz çocuklara, yetimlere, muhtaçlara iaşe ve ibate yardım vakıfları,
2) Muhtaç sahibi olan fakirleri ve yetimleri evlendirme ve ev bark sahibi yapan
vakıflar,
3) İşsizlere isyeri ve avadanlık sağlama vakıfları,
4) Fakirlerin ve kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılması vakıfları,
5) İşçi ve esnafların yaşlandıkları veya sakatlanarak çalışamayacak hale geldikleri
zaman emekli aylığına benzer şekilde gelir tahsis edilmesini şart koşan vakıflar,
6) Hastalık halinde her çeşit tedaviyi ve ilaç giderlerini karşılayan vakıflar vb.
Bu vakıflar incelendiğinde genelde tabi ve sosyal nitelikte rizikoları karşılamaya
yönelik oldukları görülür. Bu bağlamda vakıf müessesesi İslâm kültür medeniyetinde işlevleri
açısından ele alındığında, sadece fakirlikle mücadele eden yoksullara yardım eden bir kurum
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olarak değerlendirmemek gerekir. Zira vakıfların, bu sınırlı amacı çoktan aşmakta; adeta
“insanlığın yücelmesine, hayatın güzelleşmesine, insan haysiyetine yaraşır bir asgari yaşam
seviyesinin sağlanmasına” yönelik olduğu gözlenmektedir.279
Meşruiyeti tartışmalı olan zürri(usûl ve furû) vakıfları bazı yönleriyle konumuz
açısından dikkat çekici bulunmaktadır. Zira aile bireylerinin istikbalini teminat altına almayı
hedefleyen zürri vakıflar, sosyal hayatta ortaya çıkan boşlukların zamanının sigorta anlayışına
ve ihtiyaçlarına çözüm getirmesi açsından önem arz eder. Ancak vakıfta ibâdet ve sevap
gayesi hakim olduğuna göre, bireyin, kendi yakınları, çocukları ve onların çocukları yararına
kendi nesline tahsis ettiği bir vakıf kurması hükmü tartışmalıdır.
Meşruiyeti tartışmalı olan bu zürri vakıflar aile bireylerini bir arada tutmak, malın
gereksiz biçimde dağıtılmasını önlemek ve özellikle Osmanlılarda yüksek kademedeki
kişilerin sultan tarafından mallarının müsadere edilmesini önlemek için hayatlarını bir şekilde
sigorta ettirmenin yolu olup servetlerinin zürri alanda hizmete tahsisiyle oluşturuluyordu.
Vakıf sistemi yoluyla servetlerini kurtarabildikleri, hayatlarını yitirmezlerse kendileri ve
çocukları, yitirirlerse çocukları için (kendilerini ve daha sonra da çocuklarını mütevelli tain
etmeleri ve vakıf gelirlerinden pay tahsis etmeleri yoluyla) bir geçim garantisi oluşturdukları
görülmektedir ki, buna orta çağ hayat sigortası denilmektedir.280 Gerçi bugünkü anlamıyla
sosyal güvenlik, sadece servet sahibi sınıfların değil, düşük gelirli grupların güvenliği ile ilgili
ise de zamanına göre sultanın fermanı ile bir anda her şeyini yitirme tehlikesiyle karşılaşanlar
için bu tür vakfın, özel bir sosyal güvenlik kategorisi olarak işlediği anlaşılmaktadır.281
Vakıf tesis edenlerin bizzat kendilerini, ölümlerinden sonra da çocuklarını ve
akrabalarını

mütevelli

tayin

ettikleri

dikkate

alınırsa,

servetlerini

hukuken

kendi

mülkiyetlerinden çıkarmakla beraber, bu servetlerin kullanımı üzerindeki yetkilerini kendi
furûlarına bırakmakta; kendileri ve furûları bu vakıftan istifade ettiği gibi, vakıf senedine dahil
edilmek şartıyla, akrabalarının da yararlandığı görülmektedir. Böylece vakıf sahibi kendi usûl
ve furû ile birlikte akrabalarını da sosyal güvenceye almış olmaktaydı.
279

Sağlam, a.g.e., s. 123.
Ülken Hilmi Ziya, Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği, Vakıflar Dergisi, Ankara 1971, IX, S. 13-37, Kozak, s.
33-34.
281
Sağlam, a.g.e, s. 125.

280

139

Zürri vakıflar olarak bilinen bu tekniğin, günümüzde hayat sigortasının amacına
yönelik olduğu söylenebilir. Burada bir kısmını zikrettiğimiz vakıflarda gördüğümüz gibi,
İslam vakıf sisteminin, sosyal güvenlik alanında toplumun tüm ihtiyaçlarına yönelik bir
örgütlenme içerisinde geliştiği söylenebilir.282
Tarihi olarak incelendiğinde vakıflar, Müslüman toplumlarda sosyal yapıyı
sağlamlaştırmada, sosyal denge ve adaleti korumada etkin bir rol oynamışlardır. Bu vakıflar
devlet katkısından çok bireylerin kişisel olarak veya birlikte varlıklarını tahsis etmek ve
sistemi kurumsal hale getirmek şeklinde gerçekleşmişlerdir. Hayr namına gönüllü olarak tesis
edilen kuruluşlardır, karşılığı ise Allah’tan istenen manevi bir mükafattan ibarettir. Bu
bakımdan soylu ve ulvi bir amaca hizmet eden kuruluşlar olmaktadırlar. Ancak günümüzdeki
modern manadaki sosyal güvenlik kurumlarıyla, vakıflar mukayase edilecek olursa mecburiyet
ve talep hakkı içermediği için modern anlamda bir sosyal güvenlik müessesi sayılmazlar.

1.1.5. Avarız Sandıkları
19. yüzyılın sonlarına doğru geliştirilen avarız sandıkları; normal zamanlarda
kullanılacak bir para ve mal olmayıp, olağanüstü durumlarda ihtiyaç anında kullanılmak üzere
sosyal rizikoya uğrayanlara gerekli yardımı ve harcamayı yapmak amacıyla örgütlenmiş
sandıklardır.
Bu sandıkların sermaye (fon) kaynağı hükümet ve belediyeler değil, bir daha geri
almamak ve maddî hiç bir menfaat gözetmemek üzere hayır sahibi kişiler, mahalle veya köyün
zenginlerinden karşılanırdı. Diğer bir ifade ile oluşturulan fonun kaynağı halkın teberruatı ve
adaklarıyla vücûda gelirdi.
Bu sandıkların amacı tabii ve sosyal nitelikteki tehlikelere karşı (fakirlere, dullara,
yetimlere, kimsesizlere, gelir kaybına uğrayanlara, yangın, deprem vb,) bir tür sosyal güvenlik
sağlamaktı. Ayrıca avarız sandıkları, esnaf,

mahalle ve köy halkının

sıkıntısını gidermek

için nakdi yardım da yaparlardı. Yine bu sandıkta biriken paralardan karz olarak borç da
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verildiği

söylenmektedir.

Daha

sonra

bu

sandıklara,

avarız

vakıfları

olarak

da

rastlanılmaktadır.
Âvarız vakıflarının bir gayesi de, vakfedilen para, ya sırf ihtiyacı olan insanlara
ihtiyacını gördükten sonra geri ödemesi kaydıyla ödünç vermek ya da vakfedilen paranın
mudârabe usullerine göre işletilerek kârı ile ihtiyacı olanlara yardım yapmaktı. Sandıkta
biriken paralar, çoğu kere ödünç olarak verildiği gibi, mudârabe ortaklığı için sermaye olarak
verilebiliyordu.
Osmanlı Devleti'nde esnaf örgütlenmesinin ilk dönemlerinde, ahilik teşkilatı (örgütü)
yer alır. Arapça bir kelime olan ve “kardeşim” anlamına gelen “ahi” kelimesinden adını alan
bu teşkilatın üyeleri arasında kardeşlik ve dayanışma çok esaslı bir şekilde yer etmiştir.
Anadolu'da göçebe kültüründen şehir kültürüne geçişte bir vasıta olan ahilik, her iki kültürün
de benimsediği ahlaki değerlerle bütünleşmiştir
Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla beraber, iktisadi niteliklerine ilaveten
dinsel, sosyal ve politik değerleri özünde toplayıp bir araya getirme ve cömertlik, muhtaçlara
yardım, zulüm görenleri koruma gibi yönleriyle de tanınmışlardır.
Anadolu'da XII. yüzyılda görülmeye başlayan ve bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin
kurulmasında önemli rol oynayan dini ve sosyal nitelikli bu teşkilat, sosyal açıdan Osmanlı
devletinin kuruluşunda çok önemli görevler üstlenmiş; Anadolu'da güvenliği sağlayarak
güçlerini dış işlerine yöneltmek durumunda olan Osmanlıların yükünü hafîfletmiştir. Osmanlı
Devleti kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra üstlendikleri göreve ihtiyaç hissedilmeyen
ahilik, sadece hayırsever esnaf kuruluşları haline dönüşerek toplumsal bir görev
üstlenmişlerdir.
Bu teşkilatın Anadolu'da kurulmasında fütüvvet anlayışının büyük etkisi vardır.
Fütüvvet kelimesi, eli açıklık, yiğitlik, yardımseverlik ve olgun kişilik anlamlarına gelir.
Bütün prensiplerini dinin aslî kaynaklarından alan fütüvvet teşkilatının (ve bu arada
ahiliğin) nizamnamelerine “fütüvvetnâme” adı verilmiş ve bunlarda fütüvvetin âdap ve erkanı
açıklanmıştır. Başka bir anlatımla, eski esnaf teşkilatından ve fütüvvetten söz eden bu
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fütüvvetnâınelerde sanatın genel ilkeleri, gizli kalması gereken sırları, sanata girmek için
geçirilmesi gereken imtihan gibi aşamalar ayrıntılı bir şekilde yazılmıştır.
Fütüvvet anlayışı içinde bu teşkilata dahil olanlaranahi denilmiş; ve ahi olabilmek için
üretici ve faydalı bir sanat sahibi olmak gerekli görülmüştür. Ahilik de, fütüvvet ahlak ve
dayanışma anlayışına dayalı İslâmî bir esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak Türk tarihinde yerini
almıştır. Özellikle Fatih devrinden itibaren ahilik siyasi bir güç olmaktan çıkarak esnaf
birliklerinin idari işlerini düzenleyen bir teşkilat olarak görülür.
Büyük şehirlerde çeşitli gruplar halinde teşkilatlanan ahilerin her birinin müstakil bir
zaviyesi (tekkesi) var olmuş; küçük şehirlerde ise muhtelif meslek grupları tek bir birlik teşkil
edebilmişlerdir. Bunlarla, mesleklere ait problemleri halletmişler ve devlet ile olan ilişkilerini
düzenlemişlerdir. Mal ve kalite kontrolü, fiyat tespiti, bu birliklerin görevleri arasında yer
almıştır. Anadolu'da köylere kadar yayılan ahilik pek çok devlet adamını, askeri zümre
mensuplarını, kadı ve müderrisleri, tarikat şeyhlerini bünyesinde toplamıştır.

1.2. İslâm’da Sigorta
Buraya kadar İslam toplumunda sosyal güvenlikle ilgili kurumları ve işleyişlerini özet
olarak açıklamaya çalıştık. Bu çok yönlü hizmet kurumlarına ilaveten İslamda sigortayı
açıklamakta fayda vardır. İslam toplum sistemi kendine özgü bir hukuk sistemiyle vücut
bulmuştur. İslam hukuk sistemi dogmatik olmayıp gelişmelere, toplumun örf ve adetine
ihtiyaçların düzenlenmesine son derece açıktır İslamda bütün kurumlar ve kişiler arası
münasebetler oldukça teferruatlı akitlerle düzenlenmiştir ve İslam hukukunda birçok akit
çeşidi tanımlanmıştır.
Sigorta akdinin İslâm hukukunda tanımlanan akitlerden farklı olması nedeniyle İslâm
alimleri ikiye ayrılmıştır.
İslâm alimlerinin bir kısmı aşağıdaki nedenlerden dolayı sigortaya karşı çıkmıştır. Bu
nedenler:283
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1- Sigorta bir bahis (görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini
kabul eden sözlü anlaşma.) anlaşmasıdır,
2- Sigorta akdi kumar gibidir,
3- Sigorta zarar içerir,
4- Hayat sigortasında Allah’ın gücüne meydan okuma vardır,
5-Sigorta İslâm’a göre yasak olan riba (faiz) içerir,284
6- Ticari sigortada başkasının malını karşılıksız alma anlamı vardır,
7- Sigorta borcu, borca karşılık satmayı içerir, ki bu da İslâma göre haramdır.285
Alimlerden bir kısmı ise aşağıda özetlenen maddeleri ileri sürerek sigortayı caiz
görmüştür:
1- Sigorta işbirliği ve ortaklığa dayandığından ne kumar nede bahistir; karşılıklı
yararlanma vardır,
2- Hayat sigortalarında Allah’ın gücüne meydan okuma yoktur. İslâm’ın insanlara
yardımlaşmayı ve güven içinde yaşamayı tavsiye ettiğinden hayat sigortası Allah’a meydan
okuma değildir. Hiç şüphesizki ölüm kişinin elinde değildir,
3- Sigorta işlemleri karşılıklı anlaşmayla yapıldığından mudarebe şirketi gibi
görülebilir.

1.2.1. Sigortada Garar Unsuru
Garar alışverişi; bedellerden birinin meçhul olması dolayısı ile sonucu belli olmayan
bir alışveriştir. Gökteki kuşun, denizdeki balığın, olgunlaşmamış bir meyvenin ve başağındaki
tanenin satışı, gararlı satışa örnek olarak verilmektedir. Buna göre garar, varlığının muhakkak
olmaması anlamında, tehlike ifade eder, bulunabilir de bulunmayabilir de. Garar satışı ise, var
mı, yok mu, yahut az mı çok mu bilinmeyen ya da teslim edilemeyen şeyin satışıdır.
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Cehalet ise; varlığı gerçekleştireceği bilinen mevzuun önemli vasıflarındaki
bilinmezliktir. Örneğin, paket içindeki bir nesneyi satmak gibi. Burada bir nesnenin varlığı
bellidir. Ancak ne kadar ne nasıl olduğu belli değildir.
İslâm hukukçularından bir kısmı, sigortada garar olmadığını, sigortanın mal bedelli bir
akid olmadığını savunurken, çoğunluk, sigortanın mal bedelli bir akid olduğu ve garar
içerdiğini görüşündedir.
Sigortada garar olmadığını savunan hukukçular görüşlerini şöyle savunmuşlardır;286
1. Sigortanın gararlı akid olmadığı görüşünü ez-Zerka ile beraber savunanlardan M. ElBehi, sigortada gararın bulunmadığını savunurken görünüşü şöyle açıklanmıştır.
Gararlı alışveriş, akid esnasında veya gelecekte cehaleti içeren alışveriştir. Üzerinde
akidleşilen şeyin tamamlanacağı o anda kesin bilgi ile bilinmemektedir. Aynı zamanda ne
olacağı ve sonucunun ne olduğu önceden bilinmeyen, takdir edilmeyen alışveriştir. Sudaki
balığın, havadaki kuşun satışı gibi.
Toplumlara göre şartlar değişebilir. Bir toplumun şartları, zararı kaldırma veya azaltma
hususunda daha fazla güven verici ise, akidler de bu şartlar içinde sıhhat ve helallığa daha
yakın olur. Örneğin petrol, kömür gibi madenler yer altında gizlidir. Geçmişte şartlar değişik
olduğu için, bunlar üzerine akid, bilinmeyeni satmak olarak görülüyordu. Şimdi ise,
madenlerin rezervi, petrolün rezervi bilindiğinden, bunlar üzerine yapılan akid, artık
bilenmediği için, tarafların zararı olacağı gerekçesiyle garar akdinden sayılamaz. Ne zaman ki
cehalet noktalır yok olur veya akidleşilen şey üzerinde taraflardan birinin zararının kalktığı
açıkça belirirse, işte o zaman, şartlar o akdi caiz ve helal kılar.
2. Sigortada primlere karşılık güvendir. Sigortalının her ödediği prim karşılığında
sigortacı, kendisine karşı sigorta himayesini yenilemektedir. Bu yönden bedelli akidler
içerisine girse de, sigorta bedellerinde bir garar yoktur, her taraf verdiği bedelinin karşılığını
almaktadır. Ayrıca belirlenen bir olayın vukuunda sigortacının tazminat vermesi, primlere bir
karşılık değil, sigortalı ile sigortacı arasındaki bir anlaşma gereğidir.

286

Nihat Dalgın, İslam Hukukuna Göre Sigorta., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,
yayınlanmamış doktora tezi, Samsun, 1994, s. 122.

144

3. Sigortacının sigortaladığı kişi bir veya birkaç tane olursa, hukuken bunda garar
mevcuttur, hatta bu kumar olarak görülebilir. Ancak sigortalılar bugün yüzbinleri bulan bir
gruptur. Sigortacı büyük sayılar kanununa göre bu işletmeyi çalıştırdığı için, sigortacı
açısından da zarar ihtimalinden söz edilemez. Bu hesaplar sayesinde, sigortacının zarar
ihtimali yok olmuştur. Yani, bazı sigortalılar adına sigortacı zarar etse de, diğerlerinden bu
zararı telafi eder. Hatta olabilecek zararın nisbeti hesaplanır tehlikenin boyutu ihtimaller ve
facialar çevresinden alınır, kesin hasar şeklinde tesbit edilebilir. Bu sonuca varan sigortacı,
primleri hesaplarken de, muhtemel tazminattan her zaman fazla olarak hesaplamaktadır.
Böylece sigortacının zarar etme ihtimali kesinlikle yok edilmiş olur.287
4. Sigortacının her şahsi veya tehlikeyi sigortalamamaktadır. Hayat sigortalarında
şahıs, doktor kontrolünden geçtikten sonra sigortalanmaktadır. Kaza sigortalarında da
yüzyıllardır risk hareketi incelenmiş, istatistikler çıkarılmış, vukuu yüzdesi tesbit edilmiş
tehlikeler sigortalanmaktadır. Tüm bu teknik bilgiler, sigortadaki garar unsurunu yok eden
birer etkendir.
5. Sigortayı beşeri hukukçular bedelli, itimale dayanan bir akid olarak kabul etseler de,
iktisat açısından sigorta bir garar akdi değildir. Asıl garar, sigortalanmamakta vardır. Sigorta,
sigortalanılmadığında oluşacak gararı yok eden, ortadan kaldıran bir akiddir.288 İcraya engel
değildir.
6. Akidlerden garar ihtimalinin tamamen kaldırmanın mümkün olmadığını herkes
kabul eder. Şer’i akidlerde de, az da olsa garar mevcuttur. Bunlar insanların meşakkate
sokulmaması için affedilmiştir. Bazı mezhep imamları, alışveriş gibi, mal bedelli akidlerde az
gararın bile akdi fesat ettiği görüşünde olabilir. O görüşten hareketle, sigorta akdine de aynı
hüküm uygulanması doğru değildir. Zira sigorta bir bey sözleşmesi değildir. Sigorta teberrü
akdine benzer bir teküfül (yardımlaşma) akdidir. Tekafül ihtiyaçları gidermek için yapılır. Bu
yardımlaşmaya mal ile katılmak, sonuçta maddi karşılık gerektirmez. Bu tür akidlerde gararın
etkisi de yoktur.
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Sigortanın bir garar akdi olduğunu savunan ekseri alimlerin görüşleri de şöyledir:289
1. Beşeri hukuk şarihlerinin de kabul ettiği gibi, sigorta akdi bedelli bir garar akdidir.
Fransa’da sigortanın hukuki bakımdan ihtimale dayananan aletoire bir muamele olduğu, her
iki taraf için kazanç ve kayıp şansı bulunduğu kanatına varılmıştır. Belçika’da sigortanın
ihtimale dayanan bir muamele olduğu söylenmektedir.
1978 yılında Mekke’de yapılan İslâm Fıkhı toplantısında ez-Zerka’nın dışında tüm
üyeler, ticari sigortaların bütün çeşitlerinin haramlığını kabul etmişlerdir. Bu yöndeki
delillerden biri de; bu akidlerin mal bedelli akidlerden olduğu ve aşırı garar içerdiğidir.
2. Sigorta mal bedelli akidlerdendir. Bedelli akidlerde bedeller arasında denge şartı
vardır. Sigortadaki bedeller arasında ise bu denge yoktur. Şöyle ki; sigortalı primlerini
tazminata karşılık olarak öder, tazminat ise olması muhtemel bir olaya bağlanmıştır.290
Ayrıca sigortalı senelerce prim öder, sigorta edilen şey vukubulmadığı için hiçbir
karşılık alamaz. Bu durumda sigortalı zarar etmiş olurken sigortacı kar etmektedir. Diğer
taraftan sigorta akdini yapıp birkaç prim ödedikten sonra sigortalanan tehlike vukubulsa,
sigortalı ödediğinden fazla tazminat almakla kâr edecektir. Verdiği primlerle kıyaslanmayacak
şekilde karşılık almış olacaktır.
Hayat sigortalarında belli bir zaman prim ödeyen ve o zaman içinde ölmeyen sigortalı,
isterse müddetin bitiminden sonra ölünceye kadar maaşa bağlanabilmektedir. Bu sigortalının
ne kadar yaşayacağı belli olmadığından, verdiği primlerden çok alma ihtimali vardı ki işte bu
garardır. Şayet sigortalı hayat sigortası yaptırdığı ilk yıl ölmüş olsaydı, yüz milyonlar tutan
tazminatı varisleri alabilecektir ki, bu verdiğinin çok mu üzerinde bir meblağdır.291
3. Sigortanın unsurlarından birisi tehlikedir. Sigortada tehlike, ihtimali olma özelliğine
sahiptir. Yani, tehlike muhal olmayacak ve kesin de olmayacaktır vukuu ihtimal dahilinde
olacaktır. İhtimal, diğer bir ifade ile garar üzerine bina edilen bir akidde gararın yokluğunu
iddia etmek bir muğalatadır.
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4. Sigorta en az iki tarafa da sorumluluk yükleyen bir akiddir, taraflardan biri sigortacı
diğeri sigortalıdır. Sigortalının sorumluluğu hemen başlamıştır ve primleri belirlenen müddete
vermektedir. Sigortacının sorumluluğu ise, vukuu muhtemel tehlikenin olmasına bağlıdır.
karşı taraf akidden doğan sorumluluğu yerine getirip primleri öderken, sigortacının
sorumluluğunun başlamasının muhtemel bir olaya bağlanması bir garardır. Zira tehlike
oluşmayınca,

sigortacı

sigortalının

primlerine

bir

karşılık

verme

zorunluluğunda

tutulmamaktadır. İşte bu hal akdi ifsad eder.
5. Sigorta himayesinin görüldüğü doğru değildir. Zira mal karşılığı güven ticaretini
mübah gösteren bir delil yoktur. Güven akdin gayesi olabilir.
Güvenin kendisinin teslim, alınıp, teslim edilemsi, birinin mülkünden diğerinin
mülküne nakledilmesi mümkün değildir.
6. Sigorta sözleşmesinin bedelli olmayıp, teberrü akidlerinden olduğunu savunmak
sigorta hukuku ve sigorta gerçeklerine de aykırıdır. Sigortada sigortalı ve sigortacı teberruya
niyet etmezker, sigorta sözleşmesinde de böyle bir ifade yer almamaktadır. Yalnız akdi garar
mahzurundan korumak için, teberrü kavramını kalkan olarak kullanmak sigorta gerçeklerine
aykırıdır.
7. Bedelli akidlerde bedelin tahsili, miktarı vadeli ise birinde garar olunca akid batıl
olmaktadır. Hatta ittifakla bedelin miktarındaki garar, bizzat varlığındaki gibi kabul edilmiştir.
Sigorta akdinde zikredilen gararların hepsi de mevcut olduğuna göre, bunun sahih kabul
edilmesi de mümkün değildir.
8. Sigorta akdini, akdi yapan fertler açısından tek tek değerlendirmeye tabi tuttuğumuz
zaman, garar içerdiği, tamamen ihtimale dayandığı kabul edilirken, tüm sigortalılar dikkatine
alındığında, sigortalıların çokluğu sebebiyle, gararın yok olduğu savunulmaktadır. Halbuki
İslâm, akidleri tek tek ele almaktadır.292
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1.2.1.1. Riba (Faiz)
Artma, çoğalma, şişme, gelişme ve yetişme, mübadeleli akitlerde taraflardan birinin
hakkı kabul edilen ve akit sırasında şart koşulan karşılıksız fazlalık anlamında bir İslâm
hukuku terimi. “Riba” kelimesi arapça mastar olup, sözcüğün kökeninde “mutlak çoğalma”
anlamı vardır.
Cins ve miktarı bir olan iki şey biri diğeriyle mübadele edildiğinde bir taraf için kabul
edilen malın fazlasına riba veya faiz denir. ayarları aynı olan 100 gr. altını, peşin veya vadeli
yüzyirmi gr. Altınla mübadele etmek gibi... Böyle bir işlemde 100 gr. altın veren, aynı
miktarda altın alma hakkına sahip olur. Burada 100 gr. altın ana para 20 gr. fazlalık ise ribâ
adını alır.293
Sigortanın caiz olmadığını ileri süren bilginler, sigortada üstlenilen risk meydana
geldiğinde ödenen tazminatın fazla olması durumunda alınan ile ödenen arasında fark
bulunduğundan faiz olduğunu, denk olması halinde de vadeli olarak nakdin satılması
nedeniyle faiz gerçekleştiğini söylemektedirler. Ayrıca sigorta şirketlerinin primleri faize
yatırarak değerlendirdikleri de öne sürülmektedir. Sigortada üstlenilen riskin meydana
gelmemesi veya tazminatın az olması durumunda ise, sigortacının karşılığı olmayan, haksız
bir kazanç elde ettiği ifade edilmektedir.
Faiz. akitte şart koşulmuş bulunan karşılıksız fazlalık veya ribevî mallardan aynı sınıfa
dahil olanların birbirleriyle veresiye olarak satılması anlamına gelmektedir. Faizi diğer
muamelelerden ayıran en Önemli özellik, fazlalığın lafzen veya hükmen akitte şart koşulmuş
olmasıdır. Meselâ borcun iadesinde, bir hediye verilmesi halinde, bu fazlalık şart koşulmadığı
için faiz değildir, Genel olarak sigortada, mutlak anlamda faizin tanımında yer alan “şart
koşulmuş karşılıksız fazlalık” bulunmamaktadır. Sigorta, prim karşılığında tazminatın satışı
olmayıp, güven ve teminat verme karşılığında prim almaktır.
Sigortacının prim almasına rağmen kaza meydana gelmediği takdirde bu primin
karşılıksız olduğu söylenemez; zira sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcu sadece
293
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riziko gerçekleşince sigorta tazminatını ödemek değil bunun yanında sigorta süresi içinde
muhtemel rizikoyu da üzerinde taşımaktır. Bu çerçevede sigortacının rizikoyu üzerinde taşıma
borcunun karşılığını, sigortalının prim borcu oluşturmaktadır.
Diğer taraftan sigorta sistemi, sigortalının, faizde olduğu gibi daha çok kazanması
amacına yönelik olmayıp, kaybının telafisi esası üzerine çalışır. Kaza sigortalarında sigortacı,
sigortalının gerçekten uğradığı zararı, tehlikenin oluşması ile sigorta ettirdiği malda meydana
gelen azalmayı telafi etmektedir. Bu sebeple sigortacının vereceği tazminat miktarı,
sigortalının maruz kaldığı zararı ve sigorta sözleşmesinde belirlenen sigorta bedelini hiçbir
şekilde aşmamaktadır. Bu suretle, sigortalının sebepsiz yere mal kazanmış olmasına İmkan
verilmemektedir.
Sigortacının, birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi
primleri dışındaki paraları hangi alanda değerlendirdiği, sigortacı ile sigortalı arasındaki
ilişkide ve sigortanın hükmü üzerinde etkili değildir. Bu konuda sorumluluk sigortacıya aittir.
Ancak ticari sigorta çeşitlerinden birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve
yatırım sisteminde, genel olarak primler şirketler tarafından nemalandırılarak iştirakçilere kâr
payı dağıtılmaktadır. Bu da bir nevi ortaklık olduğundan, yatırılan primlerin değerlendirilme
alanları dînî hüküm bakımından önem kazanmaktadır. Buna göre yatırılan primlerin, dinen
helâl olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda, bu tür birikimli hayat sigortası yaptırmak
ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemine dahil olmak ve bunların verdiği kâr
paylarım almak caiz; helâl olmayan alanlarda nemalandırılması halinde ise caiz değildir. Diğer
taraftan, belli bîr süre prim ödendikten sonra, sigorta şirketinin maktu bir meblağ ödemesi
veya aylık bağlaması şeklinde yapılacak hayat sigortası; paranın vadeli olarak satışı
olacağından faiz kapsamında değerlendirilir.294
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1.2.1.2. Kumar
İslâm hukukçularının çoğunun sigortayı yeni bir akid olarak gördüklerinden yeni bir
akid olarak sigortanın, cehalet ve garar dışında akdi haram kılan diğer unsurların biride kumar
olarak belirlenmiştir. Bu kısımda sigortanın kumar ve bahs (şans oyunu) ile olan alakasını
göreceğiz.
Bilindiği gibi kumar ve şans oyunu İslâm’da yasaklanmıştır.295
İslâm dünyasında sigortanın geç tanınması dolayısı, ile, konunun kumarla ilgisi, tekrar
İslâm hukukçuları tarafından ele alınmıştır.
Sigortayı değerlendiren günümüz bilginlerinden bazıları, sigortanın konusu olan riskin
olup olmayacağı belirsiz olduğundan kumar anlamı taşıdığını ileri sürerek sigortanın caiz
olmadığını söylemişlerdir.
Kumar, ortaya para koyarak oynanan talih oyunudur. Sigortanın kumara benzetilmesi
doğru değildir. Zira sigorta sözleşmeleri kumar ve bahis gibi şansa bağlı sözleşmelerden
değildir. Kumar ve bahiste taraflar, kararlaştırmış oldukları parayı kaybetmeyi başta göze alıp,
bir ihtiyacı karşılamayı değil, oyun aracılığı ile emeksiz bir zenginleşmeyi amaçlamaktadırlar.
Sigorta sözleşmesinde ise sigortalının tesadüfe bağlı bir olaydan zenginleşmesi söz konusu
değildir. Çünkü sigortacı, risk gerçekleşince, üzerine aldığı riskin meydana getirdiği zararı,
sigorta sözleşmesine dayalı olarak öder. Sigorta sözleşmesinde öngörülen riskin gerçekleşmesi
halinde sigortalının

uğradığı

zarar

giderilmekte olup

sigortalıya

bir zenginleşme

sağlamamaktadır.296
Kumarda hiçbir surette dayanışma ve yardımlaşma özelliği ve niyeti yoktur. Aksine,
karşı tarafı mağlup etme ve malını alma niyeti vardır. Bu da dayanışmayı değil, kin ve nefreti
doğurur. Sigorta sözleşmelerinde ise, riskin gerçekleşmesi, kumar ve bahiste olduğu gibi
taraflarca istenilen bir durum değildir. Ayrıca kumar ve bahiste tehlikenin (kaybetmenin)
önlenebilme ihtimali bulunmakla birlikte, sigorta sözleşmelerinde rizikonun önlenebilmesi söz
konusu değildir.
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Kumarda alınan meblağın hiçbir sınırı yoktur. Kumarda insan bütün maddi ve ahlâkî
değerlerini yok edebilir. Sigortada ise belli bir kayıp (risk) karşılığında, onun kadar alma söz
konusudur.
Öncelikle kumarın haram olmasının birinci amili, daha önce de belirtildiği gibi,
ahlâkî ve içtimaîdir. Bu itibarla en büyük içtimaî ve ahlâkî dertlerden biri olan kumar ile,
faaliyet sahasında insanın malına ve canına dokunan kazaların-felaketler in zararını ve
acısını azaltmak için bir tür yardımlaşma olan sigorta sisteminin birbirine kıyaslanması
uygun olmaz.297

2. TAKAFUL ÇEŞITLERİ
1400 yıldan daha üzün süredir islamda yer alan takaful kavramının kökeni Arapça
kounma garanti altına alma anlamına gelen kefalet kavramına dayanmaktadır. Takaful sistemi
katılımcılar arasındaki karşılıklı güvence, ortaklık, sorumluluk ve garanti üzerine
kurulmuştur.298
Ticari faaliyet gösteren takaful işlemleri genel takaful işletmesi (Genel İslâmî Sigorta)
ve Aile Takaful İşletmesi (İslâmî Hayat Sigortası) olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki takaful
çeşidinde de kanuni yapıya veya uygulamaya bağlı olarak her bir yatırım için bir mal altında
işletilir.299

2.1. Aile Takaful İşletmesi (İslâmî Hayat Sigortası)
Aile takaful işletmesi genelde uzun vadeli mudaraba akitleri şeklinde aile takaful
planları hazırlar. Aile planı belirli bir fondan ödenen finans menfaatleri şeklinde ifade edilen
bir plandır ve istirakçileri veya üyeleri arasında herhangi bir kayıp veya zarara karşılık bir
yardım paketi sağlar.300 Bu tip takaful hizmeti hem ferdi hem de müşterek sektörlerin
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ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bireylere uzun vadede hedef tasarruf ve yatırımlarını planlayan
bir program sunar.301
Plan yatırım karanı sağlama şansını vermekle birlikte iştirakçiler arasında maddi
yardımlaşmaya da olanak sağlar. Bu açıdan bakıldığında aile takaful planlarının amaçları
aşağıdaki gibi sıralanabilir:302
•

Bir çeşit emeklilik veya uzun süreli olabilecek bir onu oluşturma fikri ile belirli bir
süre içinde düzenli bir şekilde tasarruf etmek.

•

Tasarrufu artırmaya yönelik şekilde ser’i hükümlere uygun kâr kazanma fikriyle
yatırım yapmak

•

Bir Katılımcının takaful planının vadesinden önce ölümü halinde, miraslarını
takaful kazançlarından maddi yardım ile menfaatlendirmek.

2.1.1. Aile Takaful İşletmesinin İşleyişi:
Aile takaful işletmesinde prim miktarları tasarruf hedefine sigortalanan yasa cinsiyete
ve sağlık kapsamına göre farklılık gösterir.303 Ayrıca aile takaful planları vadeleri de şartlara
göre değişir.304 Aile takaful sigortası ayrıca çocukların eğitimini, hastane kaza ve sakatlanma
durumlarını, vakitsiz ölçümlerini de kapsar.305 Bu yüzden çeşitli kayıp ve zararları içeren ilave
akitler aile takaful planına eklenebilir.306

301

Ramin Cooper Mysami, Jean Kusan, “An Analyois of İslâmıc Takaful Insurance”, Journal of Insurance
regulation, Fall 1999, s. 115.
302
Yusuf a.g.e., s. 948-949.
303
Mysami a.g.e., s. 115-116.
304
Yusuf a.g.e., s. 951.
305
Mysami, a.g.e., s. 116.
306
Yusuf, a.g.e., s. 949.

152

Poliçe Sahipleri

Tekaful Şirketi

Takaful Fonu

Primler

Yatırım
İstirakçı
Hesabı

İstirakçı
Özel Hesabı

Net Yatırım Geliri
(-)
Ödemeler Masraflar

Kalan Tutar
%
Hisse Sahipleri

Şekil 2. Aile Takaful İşletmesi
Kaynak: Ramin Cooper Mysami, Jean Kusan, An Analyois of İslâmıc Takaful Insurance, Journal
of Insurancefer gulation, Fall 1999, S. 115

Şekilde de görüldüğü gibi primler iştirakçi hesabı ve iştirakçi özel hesabı olmak üzere
iki ayrı hesaptan kredilendirirtirler.307 Toplanan fonlar takaful şirketi tarafından İslâmi
hükümlere uygun şekilde varlık ve yatırımlara yöneltilirler.
Çeşitli yatırımlara kanalize edilen bu fonlardan sağlanan net getirilerden yapılan tazminat
ödemeleri ve masraflar düşülür. Geriye kalan fazlalık yapılan sözleşmede belirlenen oranlar
dahilinde hisse sahipleri ile iştirakçi hesapları ve iştirakçi özel hesapları arasında paylaşılır.308
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2.2. Genel Takaful İşletmesi
Genel Takaful İşletmesi (İslâmi Genel Sigorta İşletmesi) hayat sigortası yükümlülük
sigortası, tarım sigortası ve otomobil sigortası gibi dallarda faaliyet görmektedir. Aile takaful
işletmesinde olduğu gibi genel takaful sigortası işlemlerinde de mudaraba akitleri kullanılır.

Poliçe Sahipleri

Genel Sigorta Şirketi

Primler

Takaful Fonu

Net Yatırım Fonu
(-)
Tazminat Ödemeleri
Masraf ve Rezervler

Kalan

Hisse Sahipleri

Şekil 3. Genel Takaful İşletmesi İşleyişi
Kaynak: Ramin Cooper Mysami, Jean Kusan, An Analyois of İslâmıc Takaful Insurance,
Journal of Insurancefer gulation, Fall 1999, S. 115
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Şekilde de görüldüğü gibi primler takaful fonundan oluşan bir havuzda toplanır. Güven
sağlayıcı olarak sigortacı fonları İslâmi kurallara uygun olarak yatırımlara kanalize eder, elde
ettiği yatırımlardan yatırım masraflarını düşer. Ortaya çıkan net yatırım gelirinden tazminat
ödemelerinin ve masrafların düşülmesinden kalan kısım ise genellikle aynı oranlarda veya
anlaşmada belirlenen oranlarda hisse sahibiyle poliçe sahipleri arasında paylaştırılır. Genel
Takaful şirketleri kesin olmasa da karşılıklı sigorta şirketlerine benzerler.309

3. TAKAFUL MODELLERİ310
3.1. Teberru Tabanlı Takaful
Takaful ürünlerinden ilki kâr amaçlı olmayan takaful kuruluşlarının kullandığı bir
model olan teberru tabanlı takafuldür ve orijinal olarak uygulama alanı Sudan’dır. Bu modele
göre risk kurumu kuranlara aittir. Katılımcılar finansal olarak takaful fonlarını genişletmek
amacıyla bağış ya da teberrü yaparlar. Geçici fon ihtiyaçları karz’el hasen kredileriyle
kurucular tarafından sağlanır. Bu düzenlemede poliçe sahipleri fonların yöneticisidir ve her
biri bu fonları kontrol yetkisine sahiptir. Kâr tabanlı takaful işlemleriyle mukayese edildiğinde
teberru tabanlı takaful ideal takaful işlemlerine daha yakındır ve takaful işletmesinin büyük
çaplı kayıplarını önler. Pratikte bu ürünler kâr amaçlı olmayan sosyal veya kamu teşebbüsleri
veya programlarında uygulama alanı bulurlar. Bu programlar toplumda daha az imkana sahip
insanlara katılımcıların gönüllü olarak verdikleri bağışlardan oluşan yardımlar için
kullanılırlar.
Teberru tabanlı takaful ürününün dışındaki diğer tüm modellerin hepsi kâr amaçlı ticari
kurumlar tarafından kullanılırlar. Fakat tüm modellerde poliçe sahiplerinin fonlarıyla hisse
sahiplerinin fonları kesin çizgilerle ayrılmıştır. kâr paylaşımı ve masraf yüklenimi belirlenen
prensiplere göre bu iki taraf arasında paylaşılır.
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3.2. Mudaraba Tabanlı Takaful
Bu modelde poliçe sahipleri ve hisse sahipleri ile takaful veya sigorta işletmesi
arasında kesin ayrım vardır. Takaful operatörleri takaful işlemlerinin ruhuna uygun davranır
ve işletmenin yönetilmesinden bir getiri beklemez. Fonları yönetmek için poliçe sahipleri
sahipleriyle yaptığı mudaraba akti altında takaful fonları yatırımlara yöneltilir ve bu
yatırımlardan getiri beklenilir. Poliçe sahipleri fon sağlayıcı veya rab’el maal rolünü
üstlenirler. Mudarib olarak takaful işletmesi yatırımlardan elde edilen kârdan pay alır.

POLİÇE
SAHİPLERİ

TAKAFUL
KURUMU

POLİÇE
SAHİPLERİ
FONU

HİSSE
SAHİPLERİ
FONLARI

YATIRIMLAR

KARLAR

TAKAFUL
ÖDENEKLERİ

YATIRIM
MASRAFLARI

TAKAFUL
YARARLANILANLARI

KALAN

Şekil 4. Mudaraba Tabanlı Takaful Modeli
Kaynak: Mohammed Obaidullah, İslâmic Financial Services, Saudi Arabia, 2005, s.120
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Bu modelde adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir.:
1. Poliçe sahipleri poliçe sahipleri fonunu alacaklandıran primi öderler.
2. Takaful operatör işletmesinin hisse sahipleri poliçe sahiplerinin fonlarından
tamamen ayrı olan hisse sahipleri fonu olarak adlandırılan fonu teberru ederler.
3. Takaful operatörü poliçe sahiplerinin fonunu İslâmi hükümlere uygun şekilde
mudarib olarak kapasitesine göre uygun varlık ve yatırımlarda kullanır.
4. Poliçe sahiplerinin fonlarının yatırımından elde edilen kârlar anlaşılan oranlarda
poliçe sahipleri ile takaful işletmesi arasında paylaştırılır. Poliçe sahiplerinin fonu ve hisse
sahiplerinin fonu yatırımlardan elde edilen kârla finanse edilir. Eğer zarar ortaya çıkarsa poliçe
sahiplerinin fonlarıyla kapatılır.
5. Mudaraba kurallarının çerçevesinde yatırımlarla ilgili masraflar, mudarib olan
takaful işletmesi yani hisse sahipleri fonu tarafından karşılanır. Tüketim masrafları, tüm
işletme genel yönetim masraflarından ayrı olarak sadece yatırım departmanına ait genel
yönetim masraflarıdır.
6. Yatırımların dışında kalan faaliyetlere ait genel yönetim giderleri masrafları da
poliçe sahipleri fonundan karşılanır.
7. Takaful ödemeleri gerçek kayıp ve zararların meydana gelmesine bağlı olarak
geçerli talebin yapıldığı şekilde ve zamanda takafulden faydalananlara ödenir.
8. Periyodik aralıklarla, hesaplanan tazminat ödemeleriyle elde edilen primler
arasındaki farktan meydana gelen net sigorta veya takaful fazlası varsa bu sigorta fazlasının
tümü poliçe sahiplerine verilir.
Yukarıdaki anlatılan işlemler bu modeli oluşturur ve poliçe sahipleri ne ödedilerse onu
alırlar. Bu modelde takaful ürününün değerinin üzerinde fiyatlanmasından oluşan bir kâr
yoktur. kârlar sadece yatırımlardan elde edilir.
3.3. Vekale Tabanlı Takaful
Bu modelde takaful operatörü poliçe sahiplerinin vekili veya temsilcisi olarak hareket
eder. Kendi başına mütalaa edildiğinde sahip olduğu yetkiyle operatöre bilinen bir ücret
yetkisi verilir. Bu yetki belirlenen tüm prensipler adına operasyonel masrafları kapsar.
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Şekil 5. Vekale Tabanlı Takaful
Kaynak: Mohammed Obaidullah, İslâmic Financial Services, Saudi Arabia, 2005, s.126
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Bu modeli mudaraba modelinden ayıran özellikler aşağıdadır:
1. Poliçe sahipleri, poliçe sahipleri fonunu meydana getiren primi öderler.
2. Takaful operatör işletmesi poliçe sahibinin vekili ya da temsilcisi rolünü üstlenir.
Takaful operatör işletmesinin hisse sahipleri poliçe sahiplerinin fonlarından tamamen ayrı olan
hisse sahipleri fonu olarak adlandırılan fonu teberru ederler.
3. Takaful operatörü poliçe sahiplerinin fonunu İslâmi hükümlere uygun şekilde vekil
veya temsilci olarak uygun varlık ve yatırımlara kanalize eder. Yatırımlardan meydana gelen
kârlar poliçe sahiplerinin fonuna eklenir.
4. Takaful operatörü vekil veya temsilci olarak poliçe sahiplerinin namına masraflara
maruz bulduğu için tüm operasyonel genel yönetim giderleri poliçe sahiplerinin fonundan
karşılanır.
5. Takaful operatörü toplam toplanan primlerin belli bir yüzdesinden veya tümünden
oluşabilen belirli bir ücreti alır.
6. Takaful ödemeleri gerçek kayıp ve zararların meydana gelmesine bağlı olarak
geçerli talebin yapıldığı şekilde ve zamanda takafulden faydalananlara ödenir.
7. Periyodik aralıklarla, hesaplanan tazminat ödemeleriyle elde edilen primler
arasındaki farktan meydana gelen net sigorta veya takaful fazlası varsa bu sigorta fazlasının
tümü poliçe sahiplerine verilir.

4. DÜNYA DAN ÖRNEK BİR TAKAFUL İŞLETMESİ
4.1. Takaful Malezya
Takaful Malezya 1984 yılında kurulmuş; faaliyetlerine ise 1985 yılı yazında
başlamıştır. Takaful Malezyanın kuruluşu hükümet tarafından 1981 yılında Malezya da bir
sigorta şirketinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan özel bir kurula
dayanır. Kurulun raporları neticisinde katılımcılarına İslâmi hükümler çerçevesinde yapılan
yatırımlar sonucunda kâr sağlayan mudaraba modeli baz alınarak malezya da ilk sigorta şirketi
olan Takaful Malezya kurulmuştur.
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1996 yılında Takaful Malezya limited şirket haline getirilmiş sermayesi artırılmıştır.
Ortaklık yapısına bakıldığında ise şirket hisselerinin % 69.54’ü Bank İslâm Malaysia Berhard
holdingine aittir.
Takaful Malezyanın amaçları;
•

Aile takaful ve genel takaful faaliyet alanlarında katılımcılara en yüksek kalitede
hizmet vermek,

•

İslâmi hükümlere uygun yatırımlar yaparak sürekli büyüme ve ilerlermeyi
sağlamak

•

Malezya takafulunun büyümesi için başarıya ve kâr edilebilirlik seviyesine
ulaşmak

•

Dinamik bir yönetimi normal bir ticari organizasyonda beklenen kalite standart ve
kredibilite çizgisi içinde sürekli teşvik etmek ve büyütmek.

•

Mükemmel ve sorumlu iş ahlaklı, yetenekli ve katılımcılara yüksek müşteri
memnuniyetli motive edilmiş bir çalışma grubunu geliştirmek ve kalkındırmak.

•

Hissedarlarının çıkarlarını korumak için her zaman çabalamaktır.

Malezya takaful iş modeli, hükümetin görevlendirdiği kurulun raporunda belirtildiği
gibi İslâmi hükümlerin uygulaması ve gereksinimleri ışığında kuruldu. Esasında

bu model

takaful kavramı ve mudharaba kâr payı prensibi içinde vücut bulan ortaklığın müştereklik,
dayanışma gibi meziyetlerini tutmaktadır.
Özetle Takaful birbirlerini karşılıklı olarak garantiye alan bir grup insanın davranışını
göstermekte iken mudaraba risk işletmesi için fon sağlayan ya da sağlayanlar ve girişimciler
arasındaki ticari kâr ortaklığı anlaşmasını göstermektedir.
Malezya Takaful tarafından yürütülen takaful uygulaması, yürütücü olarak Malezya
Takafulu ve karşılıklı olarak kendilerini kesin kayıp ya da hasardan herhangi birine maruz
kalmalarına kârşı garantiye alan fon sağlayıcıları olarak katılımcılar grubu birey üyeleri
arasında bir kâr payı riski olarak düşünülebilir.
Malezya Takafulun temel karakteristikleri şu şekilde sıralanailir:
•

Ortak bir yarar için çabalamada beraberlik.

•

Muhtaçlara yardım etmek için ortaklaşa katkı yoluyla iyi eylemler ortaya koymak
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•

Karı paylaşma

•

Tanımlanmış bir kayıp için tanımlanmış bir fon yaratmak.

5. TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI VE SİGORTACILIK
UYGULAMALARI
5.1. Albaraka Türk Katılım Bankası
Türkiye'de faizsiz esasta çalışan finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka
Türk, 1984 yılında kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılının başından itibaren faaliyete
geçmiştir. 21.12.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararına istinaden kurum unvanı
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Albaraka Türk, faaliyetlerini 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak sürdürmektedir. Ortadoğu'nun önde gelen
gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), İslâm Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk
ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüğünde
kurulan Albaraka Türk'ün mevcut ortaklık yapısı içinde yabancı ortakların payı %83,80, yerli
ortakların payı ise %16,20'dir. Kurum’un bu genel hisse yapısı içinde kalmak üzere üç
yönetim kurulu üyesinin % 0.061, % 0.082 ve % 0.025 oranlarında, iki genel müdür
yardımcısının da % 0.01 ve % 0.04 oranlarında Kurum hisseleri vardır. Albaraka Türk'ün
ortaklık yapısı, sahip olduğumuz itibarın ve güvenin garantisidir.

Tablo 6. Albaraka Türk Katılım Bankası Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı

Ortaklık Payı

Yabancı Ortaklar

% 83,80

Albaraka Bankacılık Grubu

% 67,6

İslâm Kalkınma Bankası

% 9,83

Alharthy Ailesi

% 4,33

Diğer Yabancı Ortaklar

% 1,88

Yerli Ortaklar

% 16,20
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Câri hesaplar ve katılım hesapları aracılığıyla fon toplayan ve topladığı fonları, bireysel
finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr zarar ortaklığı gibi
hizmetlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık
uygulamasıyla çok çeşitli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir.
Ana ortağı Albaraka Banking Group'un faaliyet gösterdiği Körfez, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika'yı kapsayan geniş coğrafya da finansal ürün ve hizmet sunmada en iyi bölgesel banka
olma vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, Singapur'dan İngiltere'ye, Güney Afrika'dan
Fas’a, Avustralya'dan Kazakistan'a kadar 61 ülkede 222 banka ile kurmuş olduğu geniş
muhabir bankacılık ağı sayesinde müşterilerine hızlı, kaliteli ve güvenli dış ticaret (ithalat,
ihracat ve kambiyo) aracılık hizmetleri sunmaktadır. Albaraka Türk, 2006 yılı sonu itibariyle
ülke geneline yayılmış 28’i İstanbul’da, 35’i önde gelen sanayi ve ticaret merkezi olan
illerimizde olmak üzere toplam 63 şubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.311
5.1.1. Faaliyetleri
1. Fon Toplama
A- Özel Cari Hesaplar
Türk Lirası veya yabancı para cinsinden nama yazılı olarak “özel cari hesap cüzdanı”
karşılığında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği
taşıyan, vadesiz hesaplardır. Albaraka Türk'te herhangi bir gerçek kişi adına YTL veya döviz
üzerinden açılan özel cari hesaplarının toplam 50 bin YTL’ye kadar olan kısmı Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi altındadır. Özel cari hesaplar için hesap sahibine anapara
dışında kâr ve sair nam altında bir bedel ödenmez. Özel cari hesap sahiplerine her tür
bankacılık hizmeti (çek ve senet tahsilatı, havale ve transfer işlemleri vs.) sunulmaktadır.
B- Katılma Hesapları
a) Genel Olarak Katılma Hesapları
Türk Lirası, ABD Doları ve EURO cinsinden nama yazılı olarak “kâr ve zarara katılma
hesabı cüzdanı” karşılığında vadeli olarak açılan hesaplardır. Katılma hesaplarında toplanan
fonlar, faizsiz finansman yöntemleriyle doğrudan ticaretin ve sanayinin finansmanında
311

Albaraka Türk 2006 Faaliyet Raporu.
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kullanılmakta ve elde edilen kârın bu hesaplara isabet eden kısmı, hesap sahiplerine
dağıtılmaktadır. Katılma hesapları, bir ay, üç ay, altı ay, bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli olarak
açılmaktadır. Albaraka Türk'te herhangi bir gerçek kişiye açılmış
YTL veya döviz cinsinden hesaplar ile bunlara ait kâr paylarının toplamının 50 bin
YTL’ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi altındadır.
b) Dönem Ödemeli Katılma Hesapları
Bir yıl vadeli, 1 ay, 3 ay ve 6 ay vadelerde kâr payı ödemeli olarak gerçek kişiler
tarafından açılabilen bu hesaplarda müşterilere kâr payı dağıtma imkânları sağlanmaktadır.
2. Fon Kullanma
A- Kurumsal Finansman
Kuruluş ve çalışma prensipleri gereği, mali piyasalarda hazine bonosu, devlet tahvili ve
benzeri yatırım araçlarına plasman yapmayan Albaraka Türk, faaliyete geçtiği günden beri
kaynaklarını büyük ölçüde reel sektörün

finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında

değerlendirmektedir.
Kurumsal finansmanda kullanılan finansman yöntemleri şöyle sıralanabilir:
- Kurumsal Finansman Desteği
- Finansal Kiralama (Leasing)
- Kâr/Zarar Ortaklığı Yatırımı
- Mal karşılığı Vesaikin Finansmanı
- Gayrinakdi Krediler
B- Bireysel Finansman
Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kişi alıcıların doğrudan satıcılardan aldıkları mal veya
hizmet bedelinin, Albaraka Türk tarafından satıcıya ödenmesi koşuluyla alıcının
borçlandırılması işlemidir.
Albaraka Türk, müşterilerine bireysel finansman faaliyetleri kapsamında konut
finansmanı, araç finansmanı ve tüketici finansmanı sağlamaktadır.
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3. Dış İşler
Albaraka Türk, diğer bankalar gibi her türlü dış ticaret ve kambiyo aracılık hizmetlerini
vermeye yetkilidir. Başta akreditifli ödeme olmak üzere, vesaik mukabili, mal mukabili, peşin
ödemeli, kabul kredili ithalat, transfer işlemleri ve transit ticaret gibi bütün ödeme şekillerine
göre ithalat işlemleri modern bankacılık imkanlarını kullanan, müşteri memnuniyetini esas
alan uzman personel tarafından, uluslararası bankacılık kurallarına ve teamüllerine uygun
biçimde yerine getirilmektedir.
4. Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri
A- Kredi kartları
B- Üye İşyeri (POS) Hizmetleri
C- Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK)
D- Diğer Hizmetlerimiz
- Çek karnesi
- Çek, Senet Tahsiline Aracılık Hizmetleri
- Döviz Alım-Satımı
- Yurtiçi ve Yurtdışı Havale İşlemleri
- Otomatik Ödeme Hizmetleri
- Sigorta Aracılık Hizmetleri
- Kiralık Kasalar

5.1.2. Sigorta Faaliyetleri
ALBARAKA TÜRK, sigortacılık sektörü hizmetlerini Anadolu Sigorta, Işık Sigorta ve
Güneş Sigorta Acentelikleri ile sigorta işlemlerinde müşterilere hizmet vermektedir.
ihtiyaçlarına veya kullanmış olduğunuz kredilere uygun;
1. Kaza Sigortaları ( Kasko - Ferdi Kaza - Zorunlu Trafik )
2. Yangın Sigortaları ( Konut paket - İşyeri paket )
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3. Mühendislik Sigortaları ( Makine Kırılması All Risks - Elektronik Cihaz )
4. Nakliyat Sigortaları
5. DASK Sigortaları ( Zorunlu Deprem )
seçeneklerini, uygun fiyatlarda, hızlı ve güvenilir şekilde yaptırma olanağı sunar.312

5.2. Bank Asya Katılım Bankası
Bank Asya Türkiye’nin altıncı özel finans kurumu olarak 24 Ekim 1996 tarihinde,
Asya Finans adıyla Altunizade’deki Merkez şuubesi ile faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluş
sermayesi; 2 milyon YTL, mevcut ödenmiş sermayesi; 240 milyon YTL’dir. Faizsiz
bankacılığın gereklerine uyarak üretime destek olmayı temel kurulufl prensibi olarak kabul
eden Bank Asya’nın temel amacı; müşteri odaklı hizmet anlayışından hareketle, teknolojinin
getirdiği en son imkânları kullanarak, faizsiz finans sistemini daha geniş kitlelere
ulaştırabilmektir. Genel Müdürlük birimleri dışında 72 şube ve yurt içinde 3, yurt dışında
700’ü aşkın muhabir banka ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bank Asya ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip ilk katılım bankasıdır.
Bankanın faaliyetlerinin temelini; faizsiz bankacılık ürünlerini geliştirerek, bu konuda yeni
türev ürünler ortaya koymak, bankacılıkta etkin bir biçimde kullanılmakta olan ürünlerin
faizsiz bankacılık sistemine adaptasyonunu sağlamak oluşturur. 20.12.2005 tarihinde “Asya
Finans Kurumu Anonim Şirket”i olan şirket unvanı Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi”
olarak değiştirilmiştir. Kuruluş sermayesi 2 milyon YTL, mevcut ödenmiş sermayesi 300
milyon YTL olan bankanın , tabana yayılmış yerli sermayeye dayanan, %36,87'si halka açık,
çok ortaklı (268) bir yapısı vardır.313

312
313

www.albarakaturk.com
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Tablo 7. Bank Asya Katılım Bankası Ortaklık Yapısı

Ortadoğu Tekstil Tic. San. A.Ş.

Pay Tutarı
(YTL)
16.665.000

Oranı
(%)
5,56

Bj Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

11.115.000

3,71

Osman Can Pehlivan

9.692.000

3,23

Birim Birleşik İnşaatçılık Mümessillik San. Ve Tic. A.Ş.

8.710.000

2,90

Forum İnşaat Dekorasyon Turizm San. Ve Tic. A.Ş.

8.567.000

2,86

Diğer Ortaklar

134.679.746

44,88

Halka Açık

110.571.254

36,87

Toplam

300.000.000

100,00

Ortağın Adı, Soyadı/Ünvanı

5.2.1. Faaliyetleri
1. Hesaplar
A- Özel Cari Hesaplar
Özel cari hesap, Yeni Türk Lirası (YTL) ya da yabancı para (YP) cinsinden, belli bir
vadeye bağlı olmadan açılabilen, kâr payı getirisi olmayan hesap türüdür. Özel cari hesabı ile
havale - eft gönderimi fatura ödemesi,vergi, ssk ve bağ-kur ödemesi, otomatik ve düzenli
ödemeler, kredi kartı ve bireysel kredi geri ödemesi, okul taksit ödemesi, çek keşidesi, çeksenet tahsili ve diğer bankacılık hizmetleri. özel cari hesabınıza vereceğiniz; otomatik ödeme
talimatı ile tüm faturalarınızın zamanında ödenmesini,

tüm bankacılık hizmetleri

verilmektedir.

B- Katılma Hesapları
a) Genel Olarak Katılma Hesapları
Tasarruf sahiplerinin yatırım amaçlı açtırabileceği ve vade sonunda kâr payı getirisi
elde edilen hesap türüdür. Hesap sahiplerine dağıtılan kâr payı, “Kâr ve Zarara Katılma
Hesabı” adı altında toplanan fonların değerlendirilmesi sonucunda Banka olarak elde edilen

166

kârın, vadesi dolan hesaplara, bakiyeleriyle orantılı olarak paylaştırılmasıyla ortaya çıkar.
Kârın dağıtımında katılma hesabı sahiplerinin payı %80, Bankanın payı %20 olmaktadır.
Katılma Hesabı; 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadeli olarak, YTL, USD ya da EURO cinsinden
açtırılabilir.
b) Çınar Hesapları
Çınar Hesapların önceden belirlenmiş sabit bir getirisi yoktur. Hesap sahiplerine
dağıtılan kâr payı, “Kâr ve Zarara Katılma Hesabı” adı altında toplanan fonların
değerlendirilmesi sonucunda Banka olarak elde ettiğimiz kârın, vadesi dolan hesaplara,
bakiyeleriyle orantılı olarak paylaştırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Çınar Hesaplar için ilk kâr
payı ödemesi, ikinci yılın vade bitiminde yapılacak olup, izleyen yıllarda her yıl vade sonunda
kâr payı ödenecektir. Çınar Hesabı; YTL, USD ya da EURO cinsinden açtırılabilir.
2. Fon Kullanma
A- Bankacılık Hizmetleri
Bank Asya kurumsal finansman teknikleri aşağıdaki başlıklar halinde özetlenebilir:
•

Nakit Yönetimi

•

Para Transferleri

•

Tahsilat Hizmetleri

•

Üye İşyeri Hizmetleri

•

Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS)

•

Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS)

•

Okul Taksit Sistemi (OTS)

•

Çek- Senet Tahsilatları

•

Ödeme Hizmetleri

•

Nakdi Krediler

•

Kurumsal Finansman Kredi Desteği

•

Leasing
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•

Gayri Nakdi Krediler

•

Teminat Mektupları

•

Eximbank Teminat Mektupları

•

Referans Mektupları

•

Dış Ticaret ve Finansmanı

5.2.2. Sigorta Faaliyetleri
Bank Asya Katılım Bankası sigorta faaliyetlerini kendi kuruluşu olan Işık sigorta
acentesi olarak sürdürmektedir ve eğitim, kasko, trafik, konut, zorunlu deprem, işyeri,
nakliyat, mühendislik ve sağlık sigortaları alanında çalışmaktadır.

5.2.3. Işık Sigorta
Işık Sigorta, toplumun sigorta bilincini arttırarak, özellikle sigortaya olumsuz bakan
kitleleri portföyüne, dolayısıyla sektöre katmak amacıyla, İstanbul’da, 1 Ocak 1996 tarihinde,
200 Bin TL. ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. Sermayesini 27.12.1997 tarihinde 1 TRİLYON
TL.’ ye yükseltmiş ve 14.10.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kârarı gereğince
sermayesini bu kez, 1,6 TRİLYON liraya yükseltmiştir. 2004 yılında sermayesi 12 trilyon TL
olmuş,09.11.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında sermaye 15 Milyon
YTL yeçıkarmış 2005 yılının sonunda ise hissedarların ortaklık yapısında değişiklik olmuştur.
Buna

göre

BANK

ASYA

nın

IŞIK

SİGORTA

daki

hisse

oranı

yüzde

65'e

çıkmıştır.16.08.2006 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ise sermaye 20
Milyon YTL ye yükseltilmiştir.314
Işık Sigorta aşağıda sayılan ürünler bazında hizmet vermektedir:
A. Kaza Sigortaları:
- Acil Durum Sigortası

314

www.isiksigorta.com
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- Eğitim Güvence Sigortası
- Servis İstasyonu-Tamirhane-Garaj/Otopark
- Üçüncü Kişilere karşı Sorumluluk Sigortaları
- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
- İşveren Sorumluluk Sigortası
- Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere karşı Sorumluluk Sigortası
- Hukuksal Koruma Sigortaları
- Vize Sigortası
- Işık Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası
- Ferdi Kaza Sigortası
- Emniyeti Suistimal Sigortası
- İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası
- Kasko Sigortası
- Trafik Sigortası
B. Mühendsilik Sigortası:
- Makine Kırılması Sigortası
- Montaj Sigortası
- İnşaat Sigortası
- Elektronik Cihaz Sigortası
C. Yangın Sigortası
D. Nakliye Sigortası

169

5.3. Kuveyt Türk Katılım Bankası315
Kuveyt Türk, 16.12.1983 gün ve 831/7506 sayılı Bakanlar Kurulu kararı’nın tesbit
ettiği esaslara uygun olarak faaliyet göstermek üzere 1989 yılında Özel Finans Kurumu
statüsünde kurulmuştur. Katılım bankaları’nın faaliyetleri, 1999 yılında Bankacılık Kanunu
kapsamına girinceye kadar geçen süreçte bir yanda Bakanlar Kurulu kararı, diğer yanda
Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı’nın tebliğleri ile yürütülmüştür. 1999 yılı Aralık
ayından itibaren diğer Katılım bankaları gibi Kuveyt Türk de 4389 sayılı Bankacılık
Kanunu’na tabi hale gelmiştir. Mayıs 2006'da ünvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
olarak değişmiştir.
Kuveyt Türk’ün sermayesinin %62’si Kuveyt Finans Kurumu’na (Kuwait Finance
House), %9’u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu’na, %9’u İslâm Kalkınma Bankası’na,
%18’u Vakıfar Genel Müdürlüğü’ne, %2’i de diğer ortaklara aittir.

Tablo 8. Kuveyt Türk Katılım Bankası Ortaklık Yapısı
Toplam Hisse Tutarı
(YTL)

Pay Oranı
(%)

Kuwait Finance House

124.586.088

62,23

T.C.Vakıflar Genelmüdürlüğü

37.473.719

18,72

Kuveyt Sosyal Güvenlik Kuruluşu

18.016.918

9

İslâm Kalkınma Bankası

18.016.918

9

765.895

0,38

1.328.462

0,66

200.188.000

100

Ortağın Ünvanı

Kumaş Kocatepe Modern Mağazacılık A.Ş
Diğer
Toplam

315

www.kuveytturk.com.tr
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5.3.1. Faaliyetleri
1. Bireysel Bankacılık
Kuveyt Türk bireysel bankacılık faaliyetlerini fon toplama, tüketici finansmanı kredi
kartları ve alternatif dağıtım kanalları olarak 4 ana başlık altında faaliyetlerini yürütmektedir.
A. Hesaplar
a. Özel Cari Hesaplar
Yeni Türk Lirası veya yabancı para cinsinden nama yazılı olarak “Özel Cari Hesap
Cüzdanı” karşılığında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri
çekilebilme özelliği taşıyan hesaplardır.
b. Katılma Hesapları
Katılma Hesapları YTL, USD veya EUR cinsinden yatırılan fonların kurumumuz
tarafından işletilmesinden doğacak kâr ve zarara katılma sonucunu veren yüksek kazançlı
hesaplardır. Katılma hesaplarında toplanan fonlar faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda
ticari ve sanayi sektörlerinin finansmanında kullanılmaktadır.
c. Yatırım Hesapları
Uzun vadeli yatırım planlarınız için yüksek getirili bir alternatif olanağı sunan Yatırım
Hesapları 1 yıl vadeli olarak açılabilmektedir.
B. Tüketici Finansmanı ve Kredi Kartları
Tüketici Finans Hizmetleri, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak yürütülmekte
olup kesinlikle nakit kredi verme seklinde gerçekleşmemektedir. Bu kapsamda, tüketicilerin
ihtiyaç duyduğu konut, otomobil, dayanıklı tüketim malları, bilgisayar, büro makineleri ve ev
eşyası gibi menkul veya gayrimenkuller faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde ve uygun
kâr oranlar ile finanse edilmektedir. Tüketici, kendi tercihine bağlı olarak Türk Lirası veya
döviz üzerinden borçlanabilmektedir.
Kredi kârtı sisteminde; kredi kârtını çıkaran kurum, kârt hamili ve üye işyerinden
oluşan üç taraf mevcuttur. Kuveyt Türk kredi kartını hazırlar ve hamile teslim eder. Kredi
kartını alan hamil, anlaşmalı işyerlerinden mal ve hizmet şeklindeki ihtiyaçlarını alırken, nakit
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ödeme yerine ilgili satış belgesini imzalar ve daha sonra da mal ve hizmet bedelini, anlaşma
şartlarına uygun olarak Kuveyt Türk şubelerine öder. kart hamili imzaladığı satış belgesinin
kendisine ait nüshasını üye işyerinden alır ve hesabın işleyişinin takibi amacıyla saklar. Satıcı
ise, sattığı mal ve hizmetin bedelini kredi kartını çıkaran kurumdan tahsil ederek kart
sistemindeki işlem akışını tamamlar.
2. Kurumsal Bankacılık
Finansal Kiralama: Amortismana tabi sabit kıymetlerin Finansal Kiralama kanununa
uygun olarak mülkiyetinin Kurum'da kalması kaydı ile yatırımcılara kiralanmasıdır. Asgari
kiralama süresi 48 ay olup (bilgisayar, özel amaçlı makinelar vb. hariç) bu süre sonunda
kiralama konusu ekipman taraflarca mutabık kalınan bir bedel ile müşteri firmaya
devredilmektedir.
Üretim Desteği: Sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri
için ihtiyaç duyulan hammadde, yarı mamül, mamül, makine, teçhizat gibi fiziken mevcut
malların vadeli satılması işlemleri üretim desteği olarak adlandırılır. Bu işlemde; satın alınacak
malın peşin fiyatı, kalitesi ve satıcı firma gibi önemli ayrıntılar müşteri firma tarafından
belirlenebilmektedir. Talep edilen malların teslimatı yapıldıktan sonra, mutabık kalınan para
cinsine ve vadeye uygun olarak Kurum kârı ilave edilmekte ve müşteri firma
borçlandırılmaktadır.
Kar ve Zarara Katılma: Herhangi bir malın yurt içinde pazarlanması veya üretilerek
ihraç edilmesi, ithal edilen bir malın yurt içinde pazarlanması amacıyla kısa süreli projelere
finansman desteği sağlanmasıdır. Bu işlemde; müşteri firma tarafından teklif edilen projenin
incelenmesi ve kabulünü müteakip proje bitiminde elde edilecek kârın (veya zararın)
paylaşımını ve projenin işleyişini öngören bir mukavele yapılır. Proje bitiminde elde edilen
gelir mutabık kalınan oranlarda paylaşılır ve proje sonuçlanır.
Teminat Mektubu: Resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben,
belirli bir edimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceğini
taahhüt eden, yerine getirilmez ise söz konusu taahhüt bedelinin banka tarafından ödeneceğini
garanti altına alan belgedir. Teminat Mektupları; Yeni Türk Lirası ya da yabancı para
üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir, işin niteliğine göre kesin, geçici, avans
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veya özel metinli olabilir, konusu mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme
veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.
Referans Mektubu: Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilere
yönelik düzenlenen bir üründür. İşletmenizin kredibilitesinin, muhatap kurum tarafından
değerlendirilebilmesi açısından Kuveyt Türk tarafından düzenlenerek, ilgili kişilere teslim
edilir. Referans mektupları YTL veya yabancı para olarak düzenlenebilir.
Garanti Mektubu: Garanti mektupları ve kontrgarantiler bir tarafın (garanti veren) diğer
bir tarafa (garanti edilen) belli bir ödemenin, işin veya yükümlülüğün yine belirtilen şartlar ve
zaman limiti içerisinde yerine getirileceğini taahhüt ettiği belgelerdir.
Kabul/Aval Kredileri: Poliçe ve bonolar, dış ticarette sıklıkla kullanılan ve bir borçalacak ilişkisini gösteren kambiyo senetleridir. Bazı durumlarda bu belgelerde alacaklı
görünen taraf, alacağını güvence altına almak amacıyla borçlunun borcunu üstlenecek başka
bir tarafın (genellikle bir bankanın) taahhüdünü istemektedir. Borçlunun borcunu alacaklıya
karşı taahhüt etmeye yönelik olarak bir bankanın bir kambiyo senedini borçlunun kefili olarak
imzalamasına aval verme işlemi denilir.
Akreditif: Genel anlamda akreditif, ithalatçı ile ihracatçının ön anlaşmalarına istinaden,
ithalatçının (amir) talimatıyla ithalatçının bankası (amir banka) tarafından yurtdışındaki bir
muhabir banka üzerinden ihracatçı (lehtar) lehine açılan ve anlaşma konusu malların yüklenip
akreditif şartlarına uygun vesaikin muhabir bankaya ibraz edilmesi karşılığında lehtara
ödemenin yapılacağı, veya vadede ödeme yükümlülüğüne girileceği, ya da lehtarın keşide
ettiği poliçelerin kabul edileceği şeklinde amir bankanın garantisini taşıyan bir ödeme şeklidir.
Ayrıca banka ithalat ve ihracat aracılık hizmetleri vermektedir.

5.3.2. Sigorta Faaliyetleri
Kuveyt Türk Katılım Bankası sigorta faaliyetlerinde bulunmamaktadır.
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5.4. Türkiye Finans Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası'nın tarihçesi, Faisal Finans, Family Finans ve Anadolu
Finans kurumlarının tarihçeleriyle başlar.
Özel Finans sektörünün okulu olarak kabul edilen Faisal Finans, 1984 yılında
İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin ilk finans kurumu olan Faisal Finans, faizsiz bankacılık
hizmetine resmi olarak 02/04/1985 tarihinde başladı. Şirket hisselerinin sahibi olan Dar AlMaal Al-İslâmi S.A. (DMI) Grubu 1998 yılında hisselerini, İsviçre'de mukim OLFO S.A.
şirketine devretti. 11/05/2001 tarihinde kurum hisselerinin %38.82'si Sabri ÜLKER tarafından
devralındı ve aynı tarihte yapılan olağanüstü genel kurulla kurumun ismi Family Finans
Kurumu A.Ş. olarak değiştirildi.
Kayserili işadamları tarafından %100 yerli semaye ile kurulan ilk finans kurumu olan
Anadolu Finans, 1991 yılında Ankara'da faaliyetlerine başladı. Değişen ekonomi koşulları
nedeniyle kurum 1998 yılında Genel Müdürlük teşkilatını İstanbul'a taşıdı. Hazine
Müsteşarlığı'ndan alınan izin doğrultusunda 1999 yılının Temmuz ayında kurum sermayesinin
tamamı mobilya, ev tekstili ve kablo sektörünün önde gelen kuruluşlarının sahibi Boydak
grubunageçti.
Anadolu Finans Kurumu ile Family Finans; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu'nun 19.08.2005 tarih ve 1685 sayılı kararı birleşti. Her iki bankanın 23.12.2005
tarihinde yapılan genel kurullarının birleşmeye dair kararlarının tescil edilmesine Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 28.12.2005 tarih ve 1764 sayılı kararı ile onay verildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 30.11.2005 tarih ve 1747 sayılı kararı
ile Banka ünvanının Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesine onay
verildi.316

316
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Tablo 9. Türkiye Finans Katılım Bankası Ortaklık Yapısı
ORTAK

PAY

Murat Ülker

46,088

Ahsen Özokur

37,603

Diğer Hissedarlar

29,528

Ff Fon Finansal Kiralama

18,925

Sabri Ülker

15,330

Yusuf Boydak

14,217

Yıldız Holding A.Ş

13,274

Hacı Mustafa Boydak

13,251

Mustafa Boydak

13,045

Memduh Boydak

13,045

Şükrü Boydak

13,046

Hacı Boydak

12,798

Mustafa Budak

11,614

Mehmet Konuk

5,623

Boydak Holding A.Ş

5,581

Mehmet Boydak

5,425

Ali Ülker

3,319

Orhan Özokur

2,933

Toplam

278,860

5.4.1. Faaliyetleri
Türkiye Finans Katılım Bankasının faaliyetleri bireysel ve kurumsal olmak üzere iki
başlık altında toplanmaktadır.
1. Bireysel Bankacılık
2. Hesaplar
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a. Özel Cari Hesaplar
Yeni Türk Lirası veya yabancı para cinsinden nama yazılı olarak “Özel Cari Hesap
Cüzdanı” karşılığında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri
çekilebilme özelliği taşıyan hesaplardır.
b. Katılma Hesapları
Katılma Hesapları YTL, USD veya EUR cinsinden yatırılan fonların kurumumuz
tarafından işletilmesinden doğacak kâr ve zarara katılma sonucunu veren yüksek kazançlı
hesaplardır. Katılma hesaplarında toplanan fonlar faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda
ticari ve sanayi sektörlerinin finansmanında kullanılmaktadır.
c. Yatırım Hesapları
Uzun vadeli yatırım planlarınız için yüksek getirili bir alternatif olanağı sunan Yatırım
Hesapları 1 yıl vadeli olarak açılabilmektedir.
A. Kredi İşlemleri
Konut Kredisi: Müşterinin satın almak istediği gayrimenkulün Banka tarafından satın
alınıp, istenilen vadeye göre üzerine kâr payı ilave edilerek, müşteriye satılması işlemidir.
Taşıt Finansman Desteği, kredi değerliliği olan gerçek ve tüzel kişilere, almak
istedikleri taşıtın Banka tarafından satın alınarak istenilen vadeye göre kâr payı ilave edilerek
satılması yoluyla kullandırılan finansman desteğidir.
İhtiyaç Kredisi: Ticari ya da sınai faaliyetlerin finanse edilmesi amacını taşımayan,
kişisel ya da hane halkı gereksinimlerini gidermeye yönelik malları temin edebilmeleri için,
gerçek kişilere kullandırılan finansman desteğidir. Piyasa şartlarının uygun olması koşuluyla,
müşterinin ihtiyacı olan tüketim malının Banka tarafından alınarak, müşteriye istenilen vadeye
uygun kâr ilave edilerek satılması şeklinde kullandırılır
Arsa İşyeri Kredisi: Müşterinin satın almak istediği gayrimenkulün Banka tarafından
satın alınıp, istenilen vadeye göre üzerine kâr payı ilave edilerek, müşteriye satılması
işlemidir.
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2. Kurumsal Bankacılık
Finansal Kiralama: Amortismana tabi sabit kıymetlerin Finansal Kiralama kanununa
uygun olarak mülkiyetinin Kurum'da kalması kaydı ile yatırımcılara kiralanmasıdır. Asgari
kiralama süresi 48 ay olup (bilgisayar, özel amaçlı makinelar vb. hariç) bu süre sonunda
kiralama konusu ekipman taraflarca mutabık kalınan bir bedel ile müşteri firmaya
devredilmektedir.
Finansman Desteği: Katılım Bankası ile fonu kullanacak işletme arasında akdedilecek
sözleşme dahilinde, işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü emtia (hammadde, yarı mamul,
mamul), gayrimenkul, makine, techizat ve hizmet bedelinin katılım bankasınca işletme adına
satıcıya ödenmesi ve bunun karşılığında işletmenin borçlandırılması işlemidir.
Kar ve Zarara Katılma: Herhangi bir malın yurt içinde pazarlanması veya üretilerek
ihraç edilmesi, ithal edilen bir malın yurt içinde pazarlanması amacıyla kısa süreli projelere
finansman desteği sağlanmasıdır. Bu işlemde; müşteri firma tarafından teklif edilen projenin
incelenmesi ve kabulünü müteakip proje bitiminde elde edilecek kârın (veya zararın)
paylaşımını ve projenin işleyişini öngören bir mukavele yapılır. Proje bitiminde elde edilen
gelir mutabık kalınan oranlarda paylaşılır ve proje sonuçlanır.
Teminat Mektubu: Resmi kurum ve kuruluşlara, diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben,
belirli bir edimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirileceğini
taahhüt eden, yerine getirilmez ise söz konusu taahhüt bedelinin banka tarafından ödeneceğini
garanti altına alan belgedir. Teminat Mektupları; Yeni Türk Lirası ya da yabancı para
üzerinden, süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir, işin niteliğine göre kesin, geçici, avans
veya özel metinli olabilir, konusu mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme
veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.
Referans Mektubu: Genelde inşaat ve taahhüt işleri ile uğraşan kredili müşterilere
yönelik düzenlenen bir üründür. İşletmenizin kredibilitesinin, muhatap kurum tarafından
değerlendirilebilmesi açısından Kuveyt Türk tarafından düzenlenerek, ilgili kişilere teslim
edilir. Referans mektupları YTL veya yabancı para olarak düzenlenebilir.
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Garanti Mektubu: Garanti mektupları ve kontrgarantiler bir tarafın (garanti veren) diğer
bir tarafa (garanti edilen) belli bir ödemenin, işin veya yükümlülüğün yine belirtilen şartlar ve
zaman limiti içerisinde yerine getirileceğini taahhüt ettiği belgelerdir.
Kabul/Aval Kredileri: Poliçe ve bonolar, dış ticarette sıklıkla kullanılan ve bir borçalacak ilişkisini gösteren kambiyo senetleridir. Bazı durumlarda bu belgelerde alacaklı
görünen taraf, alacağını güvence altına almak amacıyla borçlunun borcunu üstlenecek başka
bir tarafın (genellikle bir bankanın) taahhüdünü istemektedir. Borçlunun borcunu alacaklıya
karşı taahhüt etmeye yönelik olarak bir bankanın bir kambiyo senedini borçlunun kefili olarak
imzalamasına aval verme işlemi denilir.
Akreditif: Genel anlamda akreditif, ithalatçı ile ihracatçının ön anlaşmalarına istinaden,
ithalatçının (amir) talimatıyla ithalatçının bankası (amir banka) tarafından yurtdışındaki bir
muhabir banka üzerinden ihracatçı (lehtar) lehine açılan ve anlaşma konusu malların yüklenip
akreditif şartlarına uygun vesaikin muhabir bankaya ibraz edilmesi karşılığında lehtara
ödemenin yapılacağı, veya vadede ödeme yükümlülüğüne girileceği, ya da lehtarın keşide
ettiği poliçelerin kabul edileceği şeklinde amir bankanın garantisini taşıyan bir ödeme şeklidir.
Hisse Senedi İşlemleri: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri sermaye
piyasalarında

Bizim

Menkul

Değerler

A.Ş.

acentesi

olarak

hizmet

vermektedir.

Türkiye Finans şubelerinden; hisse senedi alım satım işlemleri, yatırım fonu alım satım
işlemleri, borsa fonu alım satım işlemleri ve halka arz işlemleri yapılmaktadır.

5.4.2. Sigortacılık İşlemleri
Sigortacılık faaliyetleri acente olarak yapılmaktadır.

6. KATILIM BANKALARI HAKKINDA SİGORTACILIK İŞLEMLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU KONUDAKİ DÜŞÜNCELER
1980’li yılların başından ülkemizde faaliyet gösteren katılım bankalarımız ilk
kuruldukları günden itibaren faizsiz bankacılık uygulamaların başarılı bir şekilde yerine
getirmiş kısa sürede çok hızlı yol alarak finansal pazarlarda önemli yer edinmiştir.
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İslami bankacılık ürünlerini başarıyla yürüten katılım bankalarımız sigortacılık
işlemlerini direkt kendi bünyelerinde yapmamakta Işık Sigorta, Güneş Sigorta ve Anadolu
Sigorta acenteleri ile sigortacılık faaliyetlerini yürütmektedirler. Katılım bankalarıyla
yaptığımız görüşmeler sonucunda ülkemiz için takaful işlemleri için yeterli tabanın
oluşturulamadığı fakat gelecekte takaful ürünlerinin de bankacılık ürünlerine ekleyecekleri
kanısına vardık. Bununla birlikte diğer ülkelerde faaliyet gösteren takaful şirketleri ülkemiz
finansal piyasasına girmeye hazırlanmaktadırlar.
Ülkemiz açısından takaful işlemleri ciddi bilgi birikimi ve deneyim gerektirmektedir.
Fakat takaful uygulamalarının tabanında faizsiz bankacılık işlemlerindeki yatırım,mudaraba
gibi uygulamalar olduğu için katılım bankalarımızın takaful faaliyetlerini gerçekleştirmede
aynı başarıyı gösterecekleri kanaatindeyiz. Katılım bankaları açısından 3 ayrı model
uygulanabilir ancak modelde de dikkat edilmesi gereken noktaları ve sorumlulukları aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz:
1. İyi bir reklam ve tanıtımla takafule katılımı sağlamak ve artırmak. Burada dikkat
edilmesi gereken husus takafulün satılmayacağıdır. Takafule davet katılım amacını gütmelidir,
2. Takaful geniş halk kitlesine anlatılmalıdır,
3. Takaful proğramını tam yürütebilmek için uygun bir yönetim sistemi geliştirmek,
4. takafula katılan üyelerle ilgili kayıtları düzenli tutmak,
5. Yatırımları islami kurallara uygun yapmak,
6. Yeni takaful ürünleri geliştirmek,
7. Üyelerin katılma paylarını eşitlikten ayrılmadan adil bir şekilde belirlemek,
8. Katılımcı istediği anda takaful kazancını ödemek,
9. Katılımcılar tarafından teberru edilecek miktarı belirlemek.
İlk modelimizi vekalet tabanlı olarak düşünebiliriz. Vekale tabanlı işlemlerde aslolan
bilindiği gibi bir kişinin bir başka kişi yada gruba kendi adına hareket etme yetkisini
vermektedir. Katılım bankaları bu modelde katılımcılardan aldığı vekalet ile katılımcılar adına
yatırım yapabilir ve takaful işlemlerini yürütebilir.
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Yardım Sandığı:
Bağışlar
Vakıf Gelirleri
Diğer Gelirler
%5
KATILIMCI
%30
TASARRUF
%70

KARILIM FONU HAVUZU
VEKALET
ÜCRETİ

YATIRIMLARDAN KÂRLAR
%20

RİSK FONU
+YATIRIMLAR
DAN KARLAR
-TAZMİNAT
-RETAKAFUL
-DİĞER
GİDERLER

KATILIM
BANKASI

İŞLETİM MASRAFLARI

KALAN

Şekil 6. Model 1
Önereceğimiz ilk modelde Katılım Bankası takaful ile ilgili tanıtım ve reklamlarla
katılımı sağlar. Katılımcı kendi rızası ile tasarrufunu işletmek üzere katılım bankasına vekalet
verir. Katılım bankası, katılımcının tasarrufundan %30’ nu vekalet ücreti olarak alır; %70’i ile
ise islami kurallara uygun bir şekilde yatırım yaparak değerlendirir. Yatırımla ilgili masraflar
ve takaful işletim masrafları katılım bankasına ait olur. Elde edilen kârların %20’sini katılım
bankası alırken %80’i risk fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan miktardan ödenen tazminatlar
ve retakaful masrafları düştükten sonra kalan kısım katılımcının hesabına aktarılır.
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Ayrıca katılım bankası bünyesinde katılımcların vakıf, bağış ve diğer gelirlerden
oluşan maddi imkanları yetersiz grubun yararlanacağı bir sandık oluşturulabilir. Bu sandığa
katılımcılar kalan değerden aldıkları paydan bir kısmını bağışta bulunurlar. Bu sandıktan
maddi açıdan imkanları sınırlı kimselerin yanı sıra katılımcılardan maddi imkanları yetersiz
hale gelenlerde yararlanabilir.
Aynı modeli biraz değiştirirek aşağıdaki gibi başka bir model daha ortaya koyabiliriz.
Bu yeni modelde katılım bankası da kalan miktardan pay alabilir. Bu defa katılım bankası
yapılan yatırımlardan elde edilen kardan pay almaz.
Katılım Bankasının risk fonundan arta kalan değerden alacağı pay %15’dir. Yine diğer
önerdiğimiz modelde olduğu gibi işletim masrafları ve yatırım masrafları katılım bankasına ait
olacaktır.
Yardım Sandığı:
Bağışlar
Vakıf Gelirleri
Diğer Gelirler
%5
KATILIMCI
%30
TASARRUF
%70

KARILIM FONU HAVUZU
VEKALET
ÜCRETİ

YATIRIMLARDAN KÂRLAR

RİSK FONU
+YATIRIMLAR
DAN KARLAR
-TAZMİNAT
-RETAKAFUL
-DİĞER
GİDERLER

KATILIM
BANKASI
%15

İŞLETİM MASRAFLARI

KALAN
%85

Şekil 7. Model 2
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Bir diğer model olarak mudara tabanlı olarak kurabiliriz. Bilindiği gibi mudaraba
emek-sermaye ortaklığına dayanan bir çeşit risk sermayesidir.

Yardım Sandığı:
Bağışlar
Vakıf Gelirleri
Diğer Gelirler
%5
KATILIMCI

TASARRU
F
KARILIM FONU HAVUZU
%10
YATIRIMLARDAN
KÂRLAR

RİSK FONU
+YATIRIMLA
RDAN
KARLAR
-TAZMİNAT
-RETAKAFUL
-DİĞER
GİDERLER

KATILIM
BANKASI
%15

İŞLETİM MASRAFLARI
KALAN

%85

Şekil 8. Model 3
Bu modelde katılımcı adına tasarruflar yatırımlarda kullanılır yine kârlar katılımcı ve
katılım bankası arasında paylaştırılır. Bu modelin diğer modelden tek farkı katılımcı, katılım
bankasına vekalet vermemesi ve katılım bankasının hem yatırım kârından hem de risk
fonundan arta kalan değerden pay almasıdır.

182

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Toplumlar eski çağlardan beri yaşamları boyunca sürekli olarak risklerle karşı karşıya
kalmış ve bu risklerden korunmak amacıyla sigorta olarak isimlendirebileceğimiz çeşitli
yöntemlere başvurmuşlardır. Risk; gelecekte ortaya çıkması istenilmeyen bir olayın
gerçekleşme olasılığıdır. Sigorta ise bireylerin ve işletmelerin karşı karşıya bulunduğu ve
kendi imkanları ile karşılamakta zorluk çekecekleri her türlü riskleri azaltmak ve riskin
gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan zararları yayarak yok etmek ve paylaşmak amacıyla
örgütlenmiş toplumsal bir kurumdur.
Gelişmiş ülkelerde sigortacılığın; sosyo-ekonomik kayıpların önlenmesi, sermaye
birikimi ve kredi olanağı sağlaması, toplumsal refahı ve vergileri artırması, istihdama katkısı
gibi fonsiyonlarından dolayı önemi artmıştır. Ülkemizde sigorta sektöründe oluşturulan
fonların daha çok devlet tahvili ve gayri menkul alanında kullanıldığını görmekteyiz.
Yatırımların devlet tahvillerine yapılmasının sebepleriyse bu yatırımların emniyetli, likidite
kabiliyeti yüksek, vergi açısından avantajlı ve teminat olarak kullanılabilmeleri olarak
sıralayabiliriz. Gayrimenkul yatırımlarında düşük verimliliklerine rağmen kullanılmasının
sebebiyse gayrimenkullerin kısa sürede değerlerinde meydana gelebilecek değer artışları ve
bu değer artışlarının sermayeye eklenebilir nitelikte olması ve teminat olarak daha rahat
kullanılabilinmesi olarak sıralayabiliriz.
Günümüzde sigorta fonlarının ekonomik önemi, toplumsal işlevine verilen önemi
geride bırakmıştır. Ekonomiyi fonlayan büyük bir kaynak olarak sigorta gelirleri, sigorta
işletmelerine finansal kurum kimliğini kazandırmıştır.

Böylece

sigorta sektörü ülke

ekonomisinde bankacılıktan sonra ikinci önemli unsur haline gelmiştir. Diğer bir ifadeyle ülke
ekonomisinin lokomotiflerinden birisi olarak sigorta sektörü, önemli bir tasarruf birikimi
sağlamakta, sosyo-ekonomik çöküntü ve kayıpları azaltmakta, vergiye kaynak oluşturmakta,
genel refah düzeyini yükseltmekte ve uluslararası ekonomik ilişkilerle ticareti arttırmaktadır.
Bugün ekonomilerde bacasız bir endüstri haline gelen sigorta sektörü sermaye piyasasının ana
unsurlarından birisi haline gelmiştir. Bu sektör ülkemizde istenilen düzeyde olmasa da hızlı bir
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gelişim göstermektedir. Ülkemizde sigorta sektöründe son 15 yıl içinde önemli atılımlar
gerçekleşmiş ancak büyüme hızı henüz arzu edilen seviyelere ulaşamamıştır.
2004 yılında, ülkemizde hizmet veren 53 sigorta şirketi yangın, nakliyat, kaza, makinemontaj, dolu, hayvan, hastalık ve hayat sigortası dallarında faaliyet göstermişler ve 3.311
milyon $ prim üretmişlerdir. Halbuki 2004 yılında ABD 1.058.208 milyon $, Japonya 472.820
milyon $ ve İngiltere 254.363 milyon $ prim üretmiştir. 2005 yılında dünya çapında 3.426
milyar $ prim üretiminde %0,17’ lik payla ülkemiz 88 ülke içerisinde 35. sırada yer almıştır.
Bir ülkede sigortacılığın yaygınlığını ve toplumun sigortaya karşı tutumunun
göstergesi olan kişi başına düşen ortalama prim hacmi ülkemizde sigortaya olan talebin
istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. Kişi başına düşen prim hacmi 2004’de 47 $
olmuştur. Oysa 2004 yılında, İsviçre’de 5.483,9 $, Japonya’da 3.723,1 $, İngiltere’de 3.887,3
$ ve Amerika’da 3.651,1 dolardır.
Ülkemizde sigortacılık sektörünün gelişimini engelleyen çeşitli nedenler vardır. Bunlar
ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunlar olarak sınıflandırılabilir. Ekonomimizin az gelişmiş
olması, kişi başına gelirlerin düşüklüğü ve uzun süren enflasyonların getirmiş olduğu tahribat,
laik kesime hitap eden sigorta kurumlarının mevcudiyetine karşılık dindar kesime hitap edecek
sigorta sisteminin ve işletmeciliğinin kurulamamış olması, bu konudaki bilgi ve hukuk
eksikliği, Anadolu insanındaki kadercilik anlayışı ve toplumun yeterli ölçüde dinin kurumları
ve ölçülerini bilmemesi, ihmalcilik, iletişim-tanıtım eksikliği nedeniyle sigorta bilincinin uzun
süre oluşturulamaması, kaliteli hizmet anlayışının eksik kalması, eğitim eksikliği, şirketlerin
mali bünyelerinin güçlü olmayışı ve mali yükümlülüklerinin fazla olması, pazarlamanın
yetersiz oluşu, prim tahsilâtının etkin olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle yatırımlara
aktarılan fonların düşük olması gibi sebepleri sıralayabiliriz.
Uzun süredir etkisi altında kaldığımız işsizlik, yüksek düzeyde kamu kesim açıkları ve
yüksek enflasyon kaynak dağılımını önemli ölçüde bozmuştur. Enflasyon döneminde hızla
yükselen fiyatlar toplumun gelir düzeyini düşürmüş dolayısıyla da toplam prim hacminin
düşmesi, ödenecek prim vadelerinin uzaması veya primlerin zamanında ödenememesi gibi
sebeplerle sigorta şirketlerinin gelirleri de düşmüştür. Bu olumsuz şartlar özellikle sektörün
uzun vadeli fon oluşturan dalı olan hayat sigortasının gelişmesini etkilemiştir.
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Sektörde istihdam edilen personelin eğitim düzeyi de sigorta sektörünün gelişmesi ve
ekonomiye katkısında önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde uzun yıllar istihdam edilen
personelin %50’ye yakını ilk, orta ve lise mezunlarından oluşmuş; bu durum sektörün
gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca bilinçsiz ve yetiştirilmemiş prodüktör ve
acentelerin gerçek dışı beyanları, abartılı poliçe satma eğiliminde olmaları sigorta sektörünün
gelişmesini engelleyen olumsuzluklardan birisi olmuştur.
Türkiye’de sigorta kesimi daha çok bankaların ve holdinglerin yan kuruluşu olarak
faaliyet göstermektedir. Bankaların ekonomi içerisindeki en önemli fonksiyonu kaynak
aktarma fonksiyonudur. Modern bankacılık sistemi sermayenin bir üretim faktörü olduğu ve
faizinde bu üretim faktörünün doğal bir getirisi olduğu görüşüyle faaliyet göstermektedir. Batı
ekonomik sisteminde dengeyi sağlayan faktör faizdir, faiz ekonominin itici ve düzenleyici
gücüdür.
Ülkemizde yaşayan halkın %90 ‘ı Müslüman’dır. Diğer dinlerde olduğu gibi faiz,
toplumsal açıdan adaletsiz bir uygulama olarak algılandığından İslam hukukunda da kesin bir
şekilde haram kılınmıştır. Faizin haram olduğu konusunda hiçbir din bilgininin farklı görüşü
bulunmamaktadır.
İslam, sermaye sahiplerinin üretimle ilgili teşebbüslerinin kazancını helâl kılmıştır.
Bundan dolayı İslami ekonomide kâr ve zarar ortaklığı faize alternatif olarak ortaya çıkmıştır.
İlk defa 1955’li yıllarda ortaya çıkan faizsiz bankacılık düşüncesi 1960’lı yıllarda uygulanma
safhasına geçmiş ve kısa sürede Ortadoğu, Afrika, ve Uzak Doğuda geniş bir uygulama alanı
bulmuş ve buradan Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. Avrupa ve Amerika’daki birçok banka
da (Citibank, Union Bank of Switzerland, Kleinwort Benson, ANZ Grindlays, Goldman
Sachs, United Bank of Kuwait ve Arab Banking Corporation) Müslümanların ihtiyaçlarını
karşılamak üzere faizsiz bankacılık esasına göre faaliyet gösteren birimler oluşturmuşlardır.
Bu birimlere ek olarak İslami yatırım fonları da oluşturulmuş ve bu yatırım fonlarının sayısı
10 yılda 6’dan 88’e çıkmıştır.. Ayrıca benzer bir uygulama olan risk sermayesi uygulaması ise
bugün Avrupa ve Amerika’da İslâmi bankalar bölümünde önemli yükselişler göstermektedir.
Dünyadaki bu gelişmeler Türkiye’de de etkisini göstermiş ve 1980’li yıllarda
ülkemizde bu tür bankaların kurulması gündeme gelmiştir. Faize karşı duyarlı olan kesimin
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dini inançları gereği banka faizinden uzak tutup atıl vaziyette beklettikleri tasarruflarını
ekonomiye kazandırmak amacıyla ülkemizde Bakanlar Kurulu’nca, 15 Aralık 1983 tarih ve
83/7506 sayılı kararname, Resmi Gazete’nin 19 Aralık 1983 tarih ve 18256 sayılı mükerrer
sayısında yayımlanarak faizsiz bankacılık esaslarına göre çalışabilecek özel finans kurumları
(katılım bankaları) kurulmuştur.
Ana harcamaları, organizasyon yapıları ve yatırım için fon ihtiyacı olanları finanse
etmek üzere finansal kaynakları toplama ve kullandırma gibi fonksiyonları dikkate
alındığında, katılım bankalarının, klasik faizle işlem gören bankacılık modeline büyük ölçüde
benzer şekilde organize edildiği görülecektir. Ancak faizsiz bankalar ile klasik bankalar
arasındaki birçok açıdan temel farklar bulunmaktadır. Amaçlarındaki farklılık, takip ettikleri
yöntemlerdeki farklılık, söz konusu bankalarda açılan hesapların isimlerine de yansımıştır.
Örneğin, faizli bankaların “mevduat toplama” yöntemleri vadeli ve vadesiz hesaplar şeklinde
isimlendirilirken; buna karşılık faizsiz bankalarda “fon toplama” yöntemleri cari ve katılma
hesapları olarak isimlendirilmektedir. Özel Cari Hesaplar; istenildiği anda kısmen veya
tamamen çekilebilen ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen, anapara
ödemesi taahhüt edilen hesaplardır. Katılma Hesapları; katılma hesaplarına yatırılan fonların
işletilmesinden doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren; hesap sahibine önceden
belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve ana paranın aynen geri ödenmesi garanti
edilmeyen, özel ortaklık

hesaplardır. Diğer taraftan fon sağlama işlemleri ise finansal

destekler, leasing, kâr/zarar ortaklığı ve mal karşılığı vesaikin finansmanı v.b. şekillerde
gerçekleşmektedir. Kurumsal Finansman Desteği; işletmenin (kredi müşterisi) ihtiyaç
duyduğu her türlü emtia, gayrimenkul ve hizmet bedellerinin katılım bankasınca işletme adına
satıcıya ödenmesi ve bunun karşılığında işletmenin borçlandırılması işlemidir. Bir nevi işletme
sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Bireysel Finansman Desteği; araç, konut gibi bireysel
ihtiyaçlar için gerçek kişi alıcıların doğrudan satıcılardan aldıkları mal veya hizmet bedelinin
Katılım Bankası tarafından müşteri adına satıcıya ödenmesi, karşılığında alıcının
borçlandırılması işlemidir. Finansal Kiralama; taşınır ve taşınmaz malların finansal kiralama
kanunu çerçevesinde Katılım Bankası tarafından temin edilerek kiraya verilmesidir. Mal
Karşılığı Vesaikin Finansmanı; Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde malı temsil
eden vesaik karşılığında finansman sağlanması işlemidir. Kâr – Zarar Ortaklığı Yatırımı:
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Finansmana ihtiyacı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir
faaliyetinden veya belirli bir parti malın alım satımından doğacak kâr ve zarara katılmak üzere
bu kişilere finansman sağlanması işlemidir. Müşteri ile Katılım Bankası arasında Kâr ve Zarar
Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi akdedilir. Sözleşmede tarafların kar ve zarara katılım payları ile
varsa teminatlar açıkça gösterilir.
20 yıldan daha uzun süredir Türk finans sektöründe faaliyette bulunan özel finans
kurumları, 1999 sonunda kabul edilen değişiklikle birlikte Bankalar Kanunu altına girmiş ve
daha sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Bu dönemde birçok krize maruz kalan Türk ekonomisi
ve finans sektörü, çok inişli çıkışlı günler yaşamıştır bu krizlerden en zorlusu olan Şubat
2001’de, kurumlarımız ciddi fon çıkışlarına sahne olmuş ve bir finans kurumunun tasfiyesiyle
sektör bu krizden çıkmıştır. 1994-2001 kriz dönemleri ele alındığında krizden

katılım

bankalarının faizli bankalardan daha az etkilendikleri bilanço ve gelir tablolarının
incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Kuruldukları yıldan 2005 yılı sonuna kadar “Özel Finans Kurumu” adı altında faaliyet
gösteren kurumlar, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni Bankacılık Kanunu ile banka
statüsünü kazanmış ve 2006 yılına “Katılım Bankası” olarak girmişlerdir. Ayrıca katılım
bankalarına emanet edilen tasarrufları güvence altına alan “Güvence Fonu” mevcutları da
2005 yılsonu itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir.
Günümüzde isimleri Katılım Bankaları olarak değiştirilen Özel Finans Kurumlarını
özetleyecek olursak;
1. Katılım Bankaları mali sistemin tamamlayıcıları olup, çeşitli sebeplerle sistem dışı
kalmış atıl fonları, mali tasarruflara dönüştürebilmişlerdir,
2. Bu kurumlar kredi kullanan sanayici ve iş adamlarına alternatif finansman imkânı
sağlamışlardır,
3. Kar / Zarara katılma esasına dayalı olarak çalışan Katılım Bankaları bu sistemin ve
sağlıklı fon kullandırma yöntemlerinin tabii bir sonucu olarak ekonomide yaşanan mali ve
ekonomik krizlerden daha az etkilenmişlerdir,
4. Tasarruf sahiplerine tatminkâr getiri dağıtabilmişlerdir,
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5. Ticari

ve

sınaî

kesime

rekabetçi

ve

ekonomik

maliyetlerde

fonlama

yapabilmişlerdir,
6. Düzenli kamu denetimleri sistemin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır,
7. Katılım Bankaları mevduat bankalarımızla birlikte mali sistemin vazgeçilmez
kurumları olmuşlardır.
Katılım bankalarımızda önemli ölçüde

faizsiz bankacılık faaliyetleri yürütülürken

çalışmamıza konu olan sigortacılık işlemlerine henüz girmemişlerdir. Günümüzde katılım
bankaları genellikle anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerine acentelik yaparak sektörde aracılık
hizmeti vermektedirler.
İslam’ın ilk yıllarından itibaren Müslüman toplumlarda modern ticarî sigorta
şirketlerinin sunduğu hizmetler, dinî sosyal güvenlik sistemleri olarak nitelendirebileceğimiz,
âkile, zekat, vakıflar, sandıklar, âhilik, loncalar vb zorunlu ve/veya gönüllü kuruluşlar
tarafından; karşılığı çoğu kez Allah’tan beklenilerek yerine getiriliyordu ve bu yüzden modern
anlamda sigorta sistemine ihtiyaç duyulmuyordu. Tarihen bu konularda yasal düzenlemelerin
olduğu da bilinmektedir. Fakat tarihi süreç içerisinde meydana gelen gelişmeler ve değişmeler
sonucunda klasik müesseselerin yürütülmesinde doğan boşluklar bu müesseselerin önemini
yitirmesine neden olmuştur. Bundan dolayı bireyler ve toplumlar hayatta karşılaşabilecekleri
risklerin kötü sonuçlarından kendilerini korumak için farklı arayışlara yönelmiş ve sigorta bu
ihtiyaçlarına cevap verecek bir kurum olarak karşılarına çıkmıştır.
Müslüman toplumlarda sigorta kavramı uzun yıllar İslam hukukçuları arasında tartışma
konusu olmuş Prof. M. Yusuf Mûsâ, Prof. Abdurrahman İsâ gibi bazı âlimler sigortanın caiz
olduğunu ileri sürerken Mısır müftüsü Hanefî, Allâme Muhammed Bahît el- Mutî'î gibi bazı
İslâmî düşünürler sigortanın faiz, kumar ve garar içerdiğini ileri sürerek sigortaya karşı
çıkmışlardır.
Günümüzde ise

modern ticarî sigorta İslâm literatüründe takaful işlemleri olarak

yürütülmektedir. Arapça karşılığı karşılıklı koruma olan takaful, anlaşmada belirtilen kayıp ve
zararların meydana gelmesi halinde poliçe sahiplerine veya mirasçılarına uzun vadede finansal
bir yardımı içermektedir.
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Takaful hizmeti yaptığı yatırımlar sayesinde hem ferdi hem de müşterek sektörlerin
ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Bireylere uzun vadede hedef tasarruf ve yatırımlarını planlayan
bir program sunan takaful işletmelerinin aile takaful işletmesi ve genel takaful işletmesi olarak
ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Aile takaful işletmesi 10, 15, 20, 40 yıl gibi uzun vadeli akitleri
içermektedir ve modern sigortacılık sistemi içerisinde bu işlemleri hayat sigortası işlemlerine
benzetebiliriz. Genel takaful işlemleri ise modern hayat dışı sigortacılık işlemleri olan yangın,
kaza, motor, mühendislik gibi sigorta dallarını içermektedir.
Aynı zamanda takaful ile ilgili teberru, mudaraba ve vekale tabanlı olmak üzere üç tane
modele rastlamaktayız. Teberru modeli, katılımcıların finansal olarak takaful fonlarını
genişletmek amacıyla bağış ya da teberrü yaptıkları bir model olarak karşımıza çıktığından
genellikle kâr amaçlı olmayan sosyal veya kamu teşebbüsleri veya programlarında uygulama
alanı bulur. Bu model toplumda daha az imkâna sahip insanlara katılımcıların gönüllü olarak
verdikleri bağışlardan oluşan yardımlar için kullanılır. Kâr amaçlı kurumlar tarafından
kullanılan mudaraba modelinde poliçe sahipleri ve hisse sahipleri ile takaful veya sigorta
işletmesi arasında kesin ayrım vardır. Fonları yönetmek için poliçe sahipleri sahipleriyle
yapılan mudaraba akti altında takaful fonları yatırımlara yöneltilir ve bu yatırımlardan getiri
beklenilir. Poliçe sahipleri fon sağlayıcı veya rab’el maal rolünü üstlenirler. Mudarib olarak
takaful işletmesi yatırımlardan elde edilen kârdan pay alır. Vekâlet modelinde ise poliçe
sahipleri takaful işletmesine yatırım masraflarını karşılayacak vekâlet ücreti ile birlikte
fonlarını değerlendirmek üzere vekâletlerini kendi gönül rızaları ile verir. Yine bu modelde
elde edilen kârlar daha önceden belirlenen oranlar dâhilinde takaful hisse sahipleri ile poliçe
sahipleri arasında paylaştırılır.
Müslüman ülkeler ile bazı batı ülkelerinde (ABD, AB ülkeleri) hızla gelişerek yayılan
takaful işlemleri henüz ülkemizde yürütülmemektedir. Şu an için ülkemiz açısından takaful
işlemlerinin uygulanmasında yeterli bilgi birikimi olmamakla birlikte uygulama açısından
ülkemizde de takaful ürünlerinin başarıyla yürütüleceğinin kanaatindeyiz.
Riskler olduğu müddetçe, İslâmi sistem içerisinde riske maruz kalanların korunmasını
gerektiren kurumların oluşturulması dinin mecburiyetleri altındadır. Buna çözüm getirirken
helal sayılan işlemlerin yapılaması ve riske maruz kalan kimsenin bu zarardan ödediği katılım
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payı ölçüsünde korunması asıldır. Önemli olan bu sistemin nasıl kurulacağı ve sigorta
işletmesinin nasıl yürütüleceğidir. Sisteme temel teşkil edecek katılım bankalarının varlığı
sistemin yürümesi için temeli teşkil edecektir. İkinci önemli husus sistemin yürümesinde
katımlımcılar ile kurum arasında, kurumun ortakları arasında ve devlet arasında oluşacak
ilişkilerin İslâmileştirilmiş yani dini kurallara uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Böylece
İslâmi kurallara göre faaliyet gösterecek kurumlar ekonomide fon birikimini ve kişilerin
risklere göre korunması fonksiyonlarını yerine getireceklerdir.
Biz çalışmamıza konu olan takaful işlemlerinin katılım bankalarımızda uygulamasına
yönelik üç modelin uygulanabileceği düşünmekteyiz. Ele aldığımız ilk modelde katılımcı
kendi rızası ile tasarrufunu işletilmesi için katılım bankasına birlikte vekâlet verir. Katılım
bankası, katılımcının tasarrufundan önceden belirlenmiş bir kısmını vekâlet ücreti olarak alır;
kalan kısmını ise islami kurallara uygun bir şekilde yatırım yaparak değerlendirir. Elde edilen
kârların belirli bir kısmından katılım bankası pay alırken geri kalan kısım risk fonlarının
oluşturulduğu havuza aktarılır. Bu fonda toplanan miktardan ödenen tazminatlar ve retakaful
masrafları düştükten sonra kalan kısım katılımcının hesabına aktarılır ve katılımcı bu aktarılan
miktarın bir kısmını katılım bankası bünyesinde oluşturulan katılımcıların vakıf, bağış ve diğer
gelirlerden oluşan maddi imkânları yetersiz grubun yararlanacağı bir sandığa bağışlar. Bu
sandıktan maddi açıdan imkânları sınırlı kimselerin yanı sıra katılımcılardan maddi imkânları
yetersiz hale gelenler yararlanabilir.
İkinci modeli ise birinci modeli biraz değiştirerek oluşturabiliriz. Bu yeni modelin ilk
modelden tek farkı katılım bankasının da risk fonundan kalan miktardan pay alabilmesi buna
karşılık yatırımlardan elde edilen kardan pay alamamasıdır. Son modelde katılımcı adına
tasarruflar mudaraba esasına göre yatırımlarda kullanılır yine kârlar katılımcı ve katılım
bankası arasında paylaştırılır. Bu modelin diğer iki modelden tek farkı katılımcının katılım
bankasına vekâlet vermemesi ve katılım bankasının hem yatırım kârından hem de risk
fonundan arta kalan değerden pay almasıdır.
Her üç modelde tasarruf sahibinin tasarrufları yatırımlarda kullanılmakta ve karlar
hesaplarına ve bir yardım sandığına eklenmekte böylece diğer imkânları sınırlı grup için de
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kendiliğinden bir sosyal güvenlik oluşturulmuş olacaktır. Bu açıdan baktığımızda katılım
bankalarında takaful uygulamalarının sonuçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
1. Topluma güven sağlar,
2. Beklenmeyen kayıpların zararlarını azaltır,
3. Yeni yatırımlar sayesinde ekonomiye taze kan sağlar,
4. İstihdam oranını artırır,
5. Milli geliri artırır,
6. Faiz uygulamaları nedeniyle sigortacılık işlemlerini kullanmayan grubun
tasarruflarını yaptığı yatırımlarla ekonomiye kazandırır,
7. Ekonomik refahı artırır,
8. Oluşturulan yardım ve bağış sandıklarının sayesinde kendiliğinden maddi
imkanları sınırlı gruba sosyal güvence kapısını açar.
Ülkemizde takaful işlemleri katılım bankalarının yanı sıra özel işletmeler ve kamu
idaresi tarafından da yerine getirilebilir. Kamu özel işbirliği içerisinde kurulacak kurumlarda
takaful uygulamalarının sonuçları daha büyük ve başarılı olacağı ve kendiliğinden bir sosyal
güvenlik sisteminin sağlanacağı düşüncesindeyiz.
İslâmi sigorta hangi amaç için kurulmuşsa o amaçta sigortaya tabi olanları koruyacak
şemsiye altına alacaktır ve Batı toplumlarında olduğu gibi ferdin geleceğini güvence altında
bulunduracaktır.
Oluşturduğu fonlar itibariyle ekonomiye büyük katkılar sağlayan ve gelecek vadeden
bir sektör olan İslami sigortacılığa; ülkemizde de sigortaya gereken önem verilip tabana
yayılırsa birçok ülkede olduğu gibi sağlanan fonlarla ekonomiye büyük ölçüde kaynak temin
edilmiş olacaktır. Bu alanda gelişmenin saplanabilmesi için; sektöre yeni bir anlayış
getirilmesi, ekonomide fon yaratıcı, döviz kazandırıcı, teşvik edici, emniyet ve istikrar
saplayıcı özelliklerin tümünün bir bütünlük içinde değerlendirilerek organize edilmesi ve yasal
olanaklara kavuşturulması gerekmektedir. O zaman İslami sigorta sektörü gelişmiş ülkelerdeki
gibi sağlıklı ve dengeli bir mali kesim içinde kendine düşen yeri alarak işlevlerini
gerçekleştirebilecektir. Ve böylece ülkemizin refah düzeyi de artacaktır.
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EKLER

EK - 1 : SİGORTACILIK KANUNU
Kanun No. 5684

Kabul Tarihi: 3/6/2007
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta
sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve
istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi kişi ve
kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona
ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların
çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
(2) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.
(3) Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile bu Kanunun
denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan
diğer kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Aktüer: Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında
olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını
hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiyi,
b) Aracı: Sigorta acentesi ve brokeri,
c) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
ç) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
d) Broker: Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu
sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat
almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık
çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde
yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi,
e) Hesap: Güvence Hesabını,
f) İş planı: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki
faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir
şekilde ortaya koyan planı,
g) Komisyon: Sigorta Tahkim Komisyonunu,
ğ) Levha: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri için Birlik
tarafından, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhaları,
h) Liste: Sigorta hakemleri listesini,
ı) Minimum garanti fonu: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin sermaye yeterliliğinin en az
üçte birine denk düşen tutarı,
i) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
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j) Özkaynak: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış
sermayeleri, her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış kâr, kâr ve sermaye
yedekleri ile Müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer kaynaklardan varsa
bilanço zararı ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin düşülmesinden sonra bulunan tutarı,
k) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans
şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,
l) Sigorta acentesi: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir
sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta
şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri
adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve
sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,
m) Sigorta eksperi: Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve
hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz
ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişiyi,
n) Sigorta hakemi: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski
üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiyi,
o) Sigorta raportörü: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile
riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla
Komisyona intikal etmiş şikâyetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişiyi,
ö) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin
Türkiye’deki teşkilâtını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri
Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu
MADDE 3 – (1) Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin
anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans
şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal
edemez.
(2) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin;
a) Kurucularının;
1) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması,
2) Bir sigorta veya reasürans şirketinin kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği malî güce ve
itibara sahip bulunması,
3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda ve hakkında 20 nci maddenin ikinci ve üçüncü
fıkrası hükümleri uygulanan şirketlerde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya dolaylı yüzde
on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile denetim ve yönetime etkili olabilecek
şekilde denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması,
4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık
mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş
yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları,
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet
sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
5) Tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişinin yönetim ve denetimine sahip kişilerin, malî güç
dışında kurucularda aranan diğer şartları taşıması,
b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve halka açık anonim şirketlerde halka açık olan
kısım hariç olmak üzere tamamının nama yazılı olması,
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c) Bir holding bünyesinde faaliyet gösterecek olması halinde, holding şirketinin finansal
durumunun da sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli olması,
zorunludur.
(3) Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapmayan kooperatif şeklinde kurulan sigorta
şirketleri ve reasürans şirketlerinin;
a) Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması,
b) Ortak sayısının ikiyüzden az olmaması,
c) Yöneticilerine herhangi bir ayrıcalık vermemesi, zorunludur.
(4) Kooperatiflerin, üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapabilmesi, bu hususun ana
sözleşmelerinde açıkça yer alması şartıyla Müsteşarlığın iznine tâbidir. Kooperatif üyeleri dışındaki
kişilerle sigorta sözleşmesi yapılabilmesi için kooperatiflerin sermayelerini, Müsteşarlıkça belirlenecek
miktara yükseltmesi zorunludur.
(5) Yabancı sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine
ilişkin usûl ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin teşkilâtı
MADDE 4 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin yönetim kurulları genel müdür dâhil
beş kişiden, denetçiler ise iki kişiden az olamaz. Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında
aranan şartları taşıması; çoğunluğunun en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve sigortacılık,
iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarında
en az üç yıl deneyimi olan kişilerden seçilmesi şarttır.
(3) Genel müdür ve yardımcılarının, malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi
kurucularında aranan şartları taşıması, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve genel
müdürlüğe atanacakların en az on yıl, sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan sorumlu
genel müdür yardımcılıklarına atanacakların yedi yıldan az olmamak üzere sigortacılık, iktisat, işletme,
muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarının en az birinde;
diğer genel müdür yardımcılıklarına atanacakların da sorumlu olacakları alanda en az yedi yıl deneyim
sahibi olması şarttır. Genel müdür yardımcılıklarından en az birinin sigortacılık veya sigortacılık
tekniği ile ilgili konulardan sorumlu olması zorunludur.
(4) Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşıması zorunludur.
(5) Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür
yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve genel
müdür yardımcılarına ilişkin hükümlere tâbidir.
(6) Denetçilerin, malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan
şartları taşımaları, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları ve sigortacılık, iktisat, hukuk,
maliye, işletme ve muhasebe alanlarında en az üç yıl deneyimi olan kişilerden seçilmesi şarttır.
(7) Sigorta veya reasürans şirketinin hâkim hissedarı tüzel kişilerin yönetim ve denetimine sahip
kişilerde de, malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartlar aranır.
(8) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri; tüm iş ve işlemlerinin, sigortacılık mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuata, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli
kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usûlsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla risk
yönetim sistemleri de dahil olmak üzere etkin bir iç denetim sistemi kurmak zorundadır. İç denetim,
dışarıdan hizmet alımı yoluyla da yapılabilir.
Ruhsat
MADDE 5 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet
göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Alınan
ruhsatlar, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj
bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.
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(2) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir.
Bu gruplarda yer alan sigorta branşları Bakan tarafından belirlenir.
(3) Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans
şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları
ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla,
Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık, söz konusu miktarı, Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla
artırmaya yetkilidir.
(4) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda
bulunmamış sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans
şirketi ibaresini kullanamaz.
Ruhsat talebinin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Ruhsat talebi;
a) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin kurucuları ile yönetici ve denetçilerinin bu
Kanunda öngörülen şartları taşımaması,
b) İş planına ve ibraz edilen belgelere göre sigorta sözleşmesine taraf olanların hak ve
menfaatlerinin yeterince korunamayacağının anlaşılması veya yükümlülüklerin sürekli ve yeterli olarak
yerine getirilebilecek şekilde oluşturulmaması,
c) Başvurunun yeterli beyan ve bilgileri içermemesi veya bu Kanunda öngörülen şartları
taşımadığının anlaşılması,
ç) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin, gerekli teknik donanım ya da yeterli sayıda
nitelikli personele sahip olmadığının veya ruhsat talep edilen alanda sigortacılık yapma yeterliliğinin
bulunmadığının yapılan denetimle tespit edilmesi,
hallerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda reddedilir.
Ruhsat iptali
MADDE 7 – (1) Bu Kanunun ruhsat iptaline ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya tamamının kaybolması halinde, üç
aydan az olmamak üzere, Müsteşarlık tarafından verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması,
b) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya Müsteşarlığın uygun görüşüyle
yapılanlar hariç olmak üzere aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi
akdedilmemesi,
c) Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar sonucunda sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilerin
hak ve menfaatlerinin tehlikeye düştüğünün anlaşılması,
ç) 20 nci madde hükmü hariç olmak üzere, bu Kanun hükümlerinden doğan yükümlülüklerin
ağır şekilde ihlâl edilmesi veya yükümlülüklerin ihlâlinin mutat hale gelmesi durumunda, Müsteşarlık
tarafından, üç aydan az olmamak kaydıyla, verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması,
d) İş planında belirtilen hedeflerden, Müsteşarlığın bilgisi dahilinde yapılan değişiklik dışında
makul nedenler olmaksızın aşırı derecede uzaklaşılmış olması,
hallerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, sigorta şirketlerinin ve reasürans
şirketlerinin ilgili branş ya da bütün branşlardaki ruhsatları Müsteşarlık tarafından iptal edilebilir.
Ruhsat iptali, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve
tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.
(2) Ruhsatı iptal edilen şirketler, altı ayı geçmemek üzere Müsteşarlık tarafından verilecek süre
içinde iptal edilen ruhsatla bağlantılı portföylerini devretmek zorundadır. Aksi takdirde Müsteşarlık
re’sen devir de dâhil olmak üzere portföyün tasfiyesine yönelik her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
Ana sözleşme değişiklikleri
MADDE 8 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin
değiştirilmesinde, Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik
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tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Müsteşarlığın
uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini ticaret siciline tescil edemez.
İntifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi
MADDE 9 – (1) Doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta veya reasürans şirketinin
sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuzüçünü veya yüzde ellisini bulacak ya da aşacak
şekildeki hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin söz konusu oranları bulması veya bu oranların
altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Müsteşarlığın iznine tâbidir.
(2) Şirketin denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye belirleme
imtiyazını veren hisse devri, oransal sınırlamalara bakılmaksızın Müsteşarlığın iznine tâbidir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı olarak izin alınmaksızın yapılan hisse devirleri pay
defterine kaydolunmaz.
(4) İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de bu madde hükümleri uygulanır.
(5) Doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin ya da oy ve intifa haklarının yüzde on ve daha
fazlasına sahip olan veya bu oranların altında olsa dahi şirketin denetim ve yönetimine etkili olabilecek
şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisselere sahip olan ortakların, sigorta
şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması şarttır. Sigorta şirketleri ile
reasürans şirketleri, bu nitelikleri taşımayan ortaklarını Müsteşarlığa bildirir. Kurucularda aranan
nitelikleri kaybeden ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer
ortaklık hakları kayyım tarafından kullanılır.
(6) Bakan, faaliyet alanları itibarıyla sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin malî
bünyelerini olumsuz etkileyecek durumdaki ortaklara, bu şirketlerde hisse sınırlamaları getirebilir.
Tasfiye, birleşme, devir, portföy devri ve iflas
MADDE 10 – (1) Bir sigorta şirketinin kendi talebi ile tasfiye edilmesi, bir veya birkaç şirket ile
birleşmesi veya aktif ve pasifleri ile başka bir şirkete devrolunması, sigorta portföyünü teminat ve
karşılıkları ile birlikte kısmen veya tamamen diğer bir şirkete devretmesi Bakanın iznine tâbidir.
Reasürans şirketleri hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne aykırı olarak yapılan
tasfiye, birleşme, devralma ve portföy devirleri hükümsüzdür.
(2) Müsteşarlık, lüzumu halinde, tasfiye memurlarının değiştirilmesini talep edebilir.
(3) Birleşme, devir ve portföy devirleri, Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk
on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde, birer hafta arayla en az ikişer defa yayımlanmak
suretiyle duyurulur. Sigorta sözleşmeleri devredilen portföyde yer almak kaydıyla portföyünü devreden
veya bir şirkete devrolunan ya da birleşen şirketlerle sigorta sözleşmesi akdetmiş olan kişiler; birleşme,
devir ya da portföy devrini öğrendikleri tarihten itibaren, devir, birleşme ya da portföy devri nedeniyle,
üç ay içinde sözleşmelerini feshedebilir.
(4) Sigorta şirketinin iflası halinde sigortalılar, iflas masasına üçüncü sırada iştirak eder.
(5) Müsteşarlık, lüzumu halinde iflas masasındaki yetkililerin değiştirilmesini talep edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Sözleşmeleri
Sigorta sözleşmeleri
MADDE 11 – (1) Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta
şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta
sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi
üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak
belirtilir.
(2) Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine
ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta
sözleşmesi yapılmış olur.
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(3) Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri tarafından, gerek sözleşmenin kurulması gerekse
sözleşmenin devamı sırasında sigorta ettiren, lehdar ve sigortalıya yapılacak bilgilendirmeye ilişkin
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
(4) Sigorta sözleşmelerinde kapsam dahiline alınmış olan riskler haricinde, kapsam dışı
bırakılmış riskler açıkça belirtilir. Belirtilmemiş olan riskler teminat kapsamında sayılır.
(5) Sigorta sözleşmelerinde yabancı kelimelere yer verilemez. Yabancı kelimelerin karşılığı
olarak Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kelimelerin kullanımı esastır.
Tarifeler
MADDE 12 – (1) Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal
tekniklere uygun olarak sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir. Ancak, bu Kanuna ve diğer
kanunlara göre ihdas edilen zorunlu sigortaların teminat tutarları ile tarife ve talimatları Bakan
tarafından tespit olunur ve Resmî Gazetede yayımlanır.
(2) Bakan, gerek görülen hallerde hayat, bir yıldan uzun süreli ferdî kaza, sağlık, hastalık ve
ihtiyarî deprem sigortaları tarifeleri ile prim, formül ve cetvellerinin uygulamaya konulabilmesini
Müsteşarlığın onayına tâbi kılabilir veya özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gerekli
görülen hallerde, tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonlarını, tasdike tâbi kıldığı veya tespit ettiği her
türlü tarifeyi serbest bırakabilir.
Zorunlu sigortalar
MADDE 13 – (1) Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu
sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan
zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz.
(2) Müsteşarlık, zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaat üzerinde yapacakları iş ve işlemler
nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak zorunlu sigorta denetimi yapabilecekleri
belirlemeye yetkilidir.
(3) Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya bunları
denetlemeye yetkili merciler ile ikinci fıkra uyarınca belirlenen kurum ve kuruluşlar; yürütecekleri iş
ve işlemlerde, yapılması zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları dâhilinde yaptırılıp
yaptırılmadığını araştırmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar ile izin veya ruhsat vermeye ve
denetlemeye yetkili mercilerce, geçerli teminat tutarında sigorta yapılmamış olduğunun tespiti halinde
işlem yapılmaz. Geçerli teminat alınana kadar sigortalının zorunlu sigortaya konu teşkil eden faaliyeti
yetkili merciler tarafından durdurulur.
Güvence Hesabı
MADDE 14 – (1) Bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu
sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe
Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması
halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması
amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur.
(2) Hesaba;
a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını
yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
c) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının
iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca
işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
d) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca
yapılacak ödemeler için,
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başvurulabilir. Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya
tamamen Hesaptan karşılanmasına karar vermeye yetkilidir.
(3) Hesabın gelirleri; birinci fıkrada belirtilen zorunlu sigortalar ve yeşil kart sigortaları için
tahsil edilen toplam primlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katılma payları ile
sigorta ettirenlerden safî primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma paylarından oluşur.
Bakan, bu oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanunî sınırlarına kadar yükseltmeye
yetkilidir.
(4) Sigorta şirketleri, üçüncü fıkra hükmü gereğince kendileri tarafından ödenmesi gereken bir
takvim yılına ilişkin katılma paylarını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar; sigorta ettirenlerden
tahsil edilen katılma paylarını ise tahsil edildikleri ayı takip eden ayın sonuna kadar Hesaba yatırmak
zorundadır.
(5) Hesap kapsamındaki her zorunlu sigorta ve yeşil kart sigortası için ayrı hesap açılır ve
bunların gelir ve giderleri bu hesaplarda izlenir.
(6) Hesabın gelir ve giderleri ile işlemleri, Müsteşarlıkça her yıl denetlenir.
(7) Hesabın kuruluşuna, işleyişine, fon varlıklarının nemalandırılmasına, Hesaptan yapılacak
ödemelere, gerek ilgililere gerekse Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılacak rücûlara, 24 üncü madde
uyarınca oluşturulacak bilgi merkezine ve Komisyona yapılacak katkı payı ve diğer harcamalara ilişkin
esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar
MADDE 15 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini,
Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır.
(2) Ancak;
a) İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat sigortası,
b) Uçak, gemi, helikopter için dış kredi ile satın alındıklarında, münhasıran dış kredi miktarı ile
sınırlı olarak ve dış borç ödeninceye kadar; yurt dışından finansal kiralama yolu ile getirilmelerinde ise
finansal kiralama sözleşmesi süresi ile sınırlı olarak yaptırılacak tekne sigortaları,
c) Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk sigortası,
ç) Hayat sigortaları,
d) Kişilerin Türkiye haricinde bulunacakları süre için bu süre ile sınırlı olmak kaydıyla veya
geçici olarak yurt dışında kaldıkları sırada yaptırabilecekleri ferdî kaza, hastalık, sağlık ve motorlu taşıt
sigortaları,
yurt dışında da yaptırılabilir.
(3) Bakanlar Kurulu yurt dışında yaptırılabilecek sigortaların kapsamını genişletmeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Bünye
Teknik karşılıklar
MADDE 16 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri sigorta sözleşmelerinden doğan
yükümlülükleri için, bu maddede belirtilen esaslara göre yeteri kadar karşılık ayırmak zorundadır.
(2) Kazanılmamış primler karşılığı; yürürlükte bulunan her bir sigorta sözleşmesine ilişkin
olarak yazılan brüt primin gün esasına göre takip eden hesap dönemine veya dönemlerine sarkan
kısmından; yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim priminin de
alındığı hayat sigortalarında ise yazılan brüt primlerden varsa birikime ayrılan kısım düşüldükten sonra
kalan tutarın takip eden döneme veya dönemlere sarkan kısmından oluşur. Ancak, gün esasına göre
karşılık hesaplaması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde, sekizde bir esasına göre
kazanılmamış primler karşılığı ayrılması mümkündür.
(3) Devam eden riskler karşılığı; sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk düzeyi ile
kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında,
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ayrıca kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf düzeyine göre
yetersiz kalması halinde ayrılır.
(4) Dengeleme karşılığı; takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat
oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere Müsteşarlıkça
belirlenen branşlar için ayrılan karşılıktır. Müsteşarlık, bu karşılığı ikame edecek şekilde, belirlenen
usûl ve esaslar çerçevesinde ihtiyat ayrılmasına karar verebilir.
(5) Matematik karşılık; bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve ferdî kaza sigortası
sözleşmeleri için sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini
karşılamak üzere sözleşme teknik esaslarında belirtilen, istatistiksel ve aktüeryal yöntemler
kullanılarak hesaplanan karşılıklar ile taahhüt edilmişse, bu karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi
sonucu elde edilen gelirden sigortalılara ayrılan pay karşılıkları toplamıdır.
(6) Muallâk tazminat karşılığı; kayda geçmiş ancak ödenmemiş tazminat tutarları ile
gerçekleşmiş ancak kayda geçmemiş tahmini tazminat tutarları ve bu tazminatlar ile ilgili yapılan gider
karşılıkları ve bu tutarların yetersiz kalması durumunda yeterlilik için Müsteşarlıkça belirlenen esaslar
çerçevesinde ayrılan ek karşılıklardan oluşur.
(7) İkramiyeler ve indirimler karşılığı; sigorta şirketlerinin ikramiye veya indirim uygulamasına
gitmesi durumunda, carî yılın teknik sonuçlarına göre sigortalılar veya lehdarlar için ayrılan ikramiye
ve indirim tutarlarından oluşur.
(8) Teknik karşılıklarda reasürör payının, devredilen risk ve primle orantılı olması esastır.
Ancak, Müsteşarlık malî açıdan belirleyeceği kriterleri karşılayamayan reasürörlere devredilen işlerde
reasürör payının düşülmemesini isteyebilir.
(9) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin varlıkları, teknik karşılıkları karşılayacak düzeyde
olmalıdır. Teknik karşılıklara ilişkin usûl ve esaslar ile teknik karşılıkların yatırılacağı varlıklara ilişkin
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Teminatlar
MADDE 17 – (1) Sigorta şirketleri, yurt içinde akdetmiş oldukları sigorta sözleşmelerinden
doğan taahhütlerine karşılık olarak bu maddede belirlenen esaslara göre teminat ayırmak zorundadır.
(2) Hayat branşında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, Müsteşarlıkça belirlenen dönemler
itibarıyla ayrılan matematik karşılıkları ile muallak tazminat karşılıklarının toplamından, 29/6/1956
tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan ikrazlar ve henüz tahsil edilmemiş prim
alacakları tutarına isabet eden matematik karşılıkların düşülmesinden sonra kalan tutara karşılık gelen
varlıkları Müsteşarlıkça belirlenen süreler içinde ve Müsteşarlık lehine teminat olarak bloke veya
ipotek ettirmek zorundadır. Yeni kurulan sigorta şirketlerinde ilk üç yıl itibarıyla tesis edilecek teminat
tutarı, şirketin ödenmiş sermayesi de dikkate alınarak Müsteşarlıkça tespit edilir. Ancak, bu şirketlerin
bir yıl ve bir yıldan kısa süreli verdikleri hayat, ferdî kaza, sağlık ve hastalık teminatları için dördüncü
fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Hesap yılı içinde, hayat branşındaki tahsilatı aşacak şekilde bu branşta sigortalılara ödeme
yapmak zorunda kalan sigorta şirketlerinin, söz konusu branşa ait teminat olarak gösterilen ve bloke
edilen varlıklarından, aşılan miktar dâhilinde Müsteşarlıkça uygun görülecek kısım serbest bırakılır.
(4) Hayat dışı sigorta şirketleri, hesaplama yöntemi yönetmelikle belirlenecek sermaye
yeterliliğinin üçte birinden az olmamak kaydıyla teminat olarak minimum garanti fonu tesis eder.
Minimum garanti fonu, hiç bir dönemde çalışılan branşlar itibarıyla gerekli olan asgarî sermaye
tutarlarının üçte birinden az olamaz. Müsteşarlık tesis edilen minimum garanti fonu varlıkları üzerine
bloke veya ipotek tesis ettirmeye yetkilidir. Ancak, bu şirketlerin bir yıldan uzun süreli yaptıkları ferdî
kaza, hastalık ve sağlık sigorta sözleşmeleri için ayıracakları teminatlar hakkında ikinci fıkra hükmü
uygulanır.
(5) Sigorta şirketlerinin faaliyetine son verdiği branşlara ait teminat blokajı, sigortalılara karşı bu
branşa ait tüm ödemelerin yapılmış olması kaydıyla Müsteşarlıkça serbest bırakılır. Ancak, şirketin
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ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, Müsteşarlık, sigortalılara teminatlardan ödeme yapılmasına karar
verebilir.
(6) Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye masasına dâhil
edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz. Ancak, Müsteşarlığın,
sigortalı alacaklarının korunması amacıyla teminatlar üzerinde ihtiyati tedbir koydurtma hakkı saklıdır.
(7) Müsteşarlık, sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile sigortacılık yapan diğer kuruluşların
malî bünye ve özkaynak yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve bloke edilecek varlıkların tür,
değerleme esasları ile blokaj, deblokaj, ipotek tesisi ve fekkine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye
yetkilidir. Bu işlemlere ilişkin masraflar ilgili şirket tarafından karşılanır.
Hesap esasları, kayıt düzeni ile temel malî tablo ve malî bünye düzenlemeleri
MADDE 18 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, hesaplarını ve malî tablolarını,
Müsteşarlıkça belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak düzenlemek, ilan ettirmek ve Müsteşarlığa
göndermek zorundadır.
(2) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri bilançolarının, kâr ve zarar cetvellerinin ve
Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer malî tablolarının bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirilmesi
ve ilan ettirilmesi zorunludur. Müsteşarlık, sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin bağımsız dış
denetim kuruluşlarınca denetlenmelerini düzenlemeye yetkilidir.
(3) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerince ilan edilen malî tabloların gerçeğe aykırılığının
tespiti halinde Müsteşarlık, genel kabul görmüş muhasebe kural ve ilkelerini göz önünde bulundurarak
söz konusu malî tabloları düzeltilmiş olarak yeniden ilan ettirebilir.
(4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinden, diğer kanunların zorunlu kıldığı
defterlerden başka, özel defterler tutmalarını talep etmeye ve bu defterlerin tâbi olacağı esas ve usûlleri
tespite, belirleyeceği esaslar ve örneklere uygun olarak her türlü bilgi, cetvel, rapor, hesap özetleri ve
malî tablolar istemeye, gerekli gördüğü takdirde malî tabloları ilan ettirmeye, sigortacılık sektörünün
malî yapısının güçlendirilmesi için finansal oranlar tespit etmeye, şirket kaynaklarının hangi aktiflere
ve ne oranda yatırılacağını belirlemeye yetkilidir.
(5) Gerekli görülen hallerde Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve
sigorta eksperlerinden her türlü bilgi, belge ve raporu istemeye yetkilidir. Konsolide tabloların
oluşturulmasında Müsteşarlık ana ortaktan, ana ortaklık ise konsolide finansal raporlama ile ilgili
kuruluşlardan bu konuda her türlü bilgi ve belgeyi talep etmeye yetkilidir.
Aktif azaltıcı işlem yasağı
MADDE 19 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu üyeleri,
denetçileri ve çalışanları, şirket ana sözleşmesi veya genel kurul ya da yönetim kurulu kararı ile
saptanan hükümler dâhilinde personele yapılan ödemeler, yardım veya verilen avanslar hariç, şirket
kaynaklarını dolaylı ya da dolaysız kullanamaz, iyiniyet kurallarına aykırı olarak aktifin değerini
düşüren işlemlerde bulunamaz ve hiçbir surette örtülü kazanç aktarımı yapamaz. Sigorta şirketleri ile
reasürans şirketleri kendi borçları veya sigorta işlemlerinden doğanlar hariç olmak üzere personeli,
ortakları, iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar lehine mal varlığını teminat olarak gösteremez, kefil
olamaz ve kredi sağlayamaz.
Malî bünyenin güçlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Bir sigorta veya reasürans şirketinin minumum garanti fonu tutarını
karşılayamadığının, tesis etmesi gereken teminatı tesis edemediğinin, teknik karşılıkları karşılayacak
yeterli veya teknik karşılıklara uygun varlıklarının bulunmadığının ya da sözleşmelerden doğan
yükümlülüklerini yerine getiremediğinin yahut şirketin malî bünyesinin sigortalıların hak ve
menfaatlerini tehlikeye düşürecek derecede zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde, Bakan uygun bir
süre vererek, malî bünyenin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili sigorta ve reasürans şirketinden;
a) Malî bünyesindeki zaafiyetin nasıl giderileceğini ve sigortalıların hak ve menfaatlerinin nasıl
korunacağını içeren kapsamlı bir iyileştirme planı sunulması ve uygulanmasını,
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b) Sermayesinin artırılması, ödenmemiş kısmının ödenmesi, sermayeye mahsuben şirkete ödeme
yapılması veya kâr dağıtımının durdurulması ya da ilave teminat tesis edilmesini,
c) Varlıklarının kısmen ya da tamamen elden çıkarılması veya elden çıkarılmasının
durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini,
ç) Malî bünyesini ve likiditesini güçlendirici ve riski azaltıcı benzer tedbirler alınmasını,
d) Tespit edilecek gündemle genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını veya genel kurul
toplantısının ertelenmesini,
e) Benzeri diğer hususların yerine getirilmesini,
isteyebilir.
(2) Ayrıca, Bakan;
a) Sigorta şirketlerinde şirketin faaliyette bulunduğu sigorta branşlarından, reasürans
şirketlerinde ise sigorta gruplarından birine veya tamamına ait sigorta portföyünü teminat ve
karşılıkları ile birlikte başka şirket veya şirketlere devretmeye, devralacak şirket bulunamadığı takdirde
ise devredilecek portföyün tasfiyesine yönelik her türlü tedbiri almaya,
b) Sigorta portföyünü sınırlandırmaya,
c) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir kısmını veya tamamını görevden alarak ya da
bu kurullardaki mevcut üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya veya sigorta veya reasürans
şirketinin yönetiminin kayyıma devredilmesini talep etmeye,
ç) Malî bünyenin güçlendirilmesine yönelik benzeri diğer tedbirleri almaya,
yetkilidir. 4 üncü maddede öngörülen şartlar, bu fıkranın (c) bendi uyarınca atanacak kişiler için
de aranır.
(3) Bu maddede öngörülen tedbirlerin uygulanmaması veya uygulanamayacağının anlaşılması,
sigorta veya reasürans şirketinin ödemelerini tatil etmesi, sigortalılara olan yükümlülüklerini yerine
getirememesi veya şirket özkaynaklarının minimum garanti fonunun altına düşmesi halinde, Bakan,
sigorta veya reasürans şirketinin tüm branşlarda veya ilgili branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme
ve temdit yetkisini kaldırmaya, ruhsatlarını iptal ve varlıklarını bloke etmeye yetkilidir.
(4) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri dışında ve kendi özel kanunları uyarınca, Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre sigorta veya reasürans sözleşmesi yapan diğer kurum ve
kuruluşların, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin ve malî bünyesinin
sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek şekilde zayıflamakta olduğunun tespit edilmesi
halinde, Bakan, malî bünyenin güçlendirilmesine yönelik tedbirler almaya, yönetim ve denetimde yer
alan kişilerin tamamını veya bir kısmını görevden alarak yenilerini atamaya veya yönetimin kayyıma
devredilmesini talep etmeye yetkilidir.
(5) Malî bünye zaafiyetinin kriterleri yönetmelikle belirlenir.
(6) Bu madde uyarınca şirket yönetim ve denetimine atananlar, şirkete ait doğmuş veya doğacak
kamu borçlarından, sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarından ve şirketin diğer malî
yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Bu madde uyarınca atanan kamu görevlileri hakkında ceza
davası açılabilmesi Bakanın iznine tâbi olduğu gibi bu kişiler hakkında açılan hukuk davaları da
Müsteşarlığa karşı açılmış sayılır. Müsteşarlık tarafından açılan davalar hariç olmak üzere bu kişiler
hakkında açılan davalar ve başlatılan soruşturma ve kovuşturmalarda, yargılama giderleri ve Türkiye
Barolar Birliğince açıklanan asgarî ücret tarifesinde belirlenen avukatlık ücreti, Müsteşarlık
bütçesinden karşılanır. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulunun ibrasına ilişkin hükümleri bu
madde uyarınca atananlar hakkında uygulanmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri
Aktüerler ve brokerler
MADDE 21 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, yeterli sayıda aktüerle çalışmak
zorundadır. Müsteşarlık tarafından aktüerlerin kaydedildiği bir Aktüerler Sicili tutulur. Sicile
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kaydolunmadan aktüerlik yapılamaz. Aktüerlik unvanının kazanılması ile aktüerlerin görev ve
yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(2) Brokerlik, Müsteşarlıktan alınan brokerlik ruhsatı ile yapılır. Müsteşarlık, ruhsat ile ilgili
işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi hususunda ilgili sivil toplum ve meslek
kuruluşlarına görev verebilir. Brokerlerin görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.
(3) Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta eksperlerinin ortakları, yönetim ve
denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile meslekî faaliyette bulunan
şirket çalışanları; brokerlik yapamaz, tüzel kişi brokerin yönetim ve denetim kurullarında görev
alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz, bunlara ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir
iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de
geçerlidir.
(4) Sigorta brokerliği yapması yasaklananlar, brokerlik ile ilgili faaliyetlerde çalıştırılamaz ve
her ne şekilde olursa olsun bu kişilerle brokerlik mesleğinin icrası için işbirliği yapılamaz.
(5) Sigorta brokerleri ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve
sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere
duyurulması zorunludur.
Sigorta eksperleri
MADDE 22 – (1) Sigorta eksperliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır.
(2) Sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin;
a) Müsteşarlıktan sigorta eksperlik ruhsatı alması,
b) Levhaya yazılı olması,
gerekir.
(3) Yabancı sigorta eksperlerinin faaliyetlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
(4) Sigorta eksperi unvanı, sigorta eksperliği ruhsatnamesinin alınmasından sonra kazanılır.
Sigorta eksperliği yapacaklar, ruhsatnamelerini aldıktan sonra Levhaya kayıt olmak için Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Müsteşarlık, ruhsatnameye ilişkin işlemlerin incelemeye ve
onaya hazır hale getirilmesi hususunda ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev verebilir.
(5) Sigorta eksperinin kaydı;
a) Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse,
b) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse,
c) Levhaya yazılmasından itibaren altı ay içinde mesleğini ifa etmezse,
ç) Sigorta eksperliğinden ayrılmışsa,
d) Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya aidatını üç yıl üst üste hiç
ödememişse,
Levhadan silinir.
(6) Levhadan silinme kararı verilmeden önce sigorta eksperinin yazılı savunması istenir. Ayrıca,
Levhadan silinme kararının verilebilmesi için sigorta eksperinin savunmasının dinlenmesi veya
dinlenmek üzere kendisine yapılan çağrıya uymamış olması gerekir. Levhadan silinme kararı gerekçeli
olarak verilir.
(7) Levhadan silinmeyi gerektiren hallerinin sona erdiğini ispat eden sigorta eksperi, Levhaya
yeniden yazılma hakkını kazanır. Ancak, hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş olan kişinin bir
daha Levhaya yazılması mümkün değildir. Levhaya yeniden yazılan sigorta eksperinden kayıt ücreti
alınmaz.
(8) Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar, Levhaya yazılma şartlarının varlığının devam
ettiğini ispatla zorunlu tutulabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine ilişkin karar gerekçeli
olarak verilir.
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(9) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara karşı
onbeş iş günü içinde Müsteşarlığa yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Müsteşarlık en
geç onbeş iş günü içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Bu karar kesindir.
(10) Gerçek kişi sigorta eksperleri, sigorta eksperliğini mutat meslek halinde yapmak
zorundadır. Gerçek kişi sigorta eksperleri, bu faaliyetlerine devam ettikleri sürede esnaf veya tacir
sıfatıyla mesleğin niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan başka bir işle uğraşamaz, sigorta acenteliği
ve brokerlik faaliyetinde bulunamaz.
(11) Bir gerçek kişi sigorta eksperi birden fazla büro açamaz.
(12) Tüzel kişi sigorta eksperleri münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet göstermek
zorundadır. Tüzel kişi sigorta eksperi ile iş yapılması durumunda, eksperlik işi tüzel kişiye verilir.
Ancak, işi takip edecek olan sigorta eksperine tüzel kişi tarafından yetki belgesi düzenlenir. Ekspertiz
raporunda şirket kaşesi yanında gerçek kişi sigorta eksperinin de imzası yer alır. Tüzel kişi sigorta
eksperleri nezdinde çalışan sigorta eksperleri, tüzel kişilerden bağımsız olarak iş kabul edemez, ücretli
veya maaşlı bir görevde bulunamaz ve hiçbir şekilde bir başka tüzel kişi sigorta eksperinin nam ve
hesabına çalışamaz.
(13) Sigorta eksperi tarafsız olmak zorundadır. Sigorta eksperleri, taraflardan birisi ile arasında
tarafsızlığını şüpheye düşürecek önemli nedenler veya taraflardan birisi ile 18/6/1927 tarihli ve 1086
sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde
yazılı derecelerde akrabalığı veya bir iş ortaklığı varsa, sigorta eksperliği görevini kabul edemez. Bu
hüküm, tüzel kişi sigorta eksperlerinin yanında çalıştırdıkları sigorta eksperleri için de geçerlidir. Bu
hükme aykırı olarak düzenlenen raporlar geçersizdir.
(14) Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve brokerlerin ortakları, yönetim ve denetiminde
bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile meslekî faaliyette bulunan şirket
çalışanları sigorta eksperliği yapamaz; tüzel kişi sigorta eksperlerinin yönetim ve denetim kurullarında
görev alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz, bunlara ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı
herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki
çocukları için de geçerlidir.
(15) Sigorta eksperleri ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve
sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere
duyurulması zorunludur.
(16) Sigorta eksperliği yapması yasaklananlar, sigorta eksperliği ile ilgili faaliyetlerde
çalıştırılamayacakları gibi bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta eksperliği mesleğinin icrası
için işbirliği yapılamaz.
(17) Maddî hasarla sonuçlanan trafik kazaları için yetkili sigorta eksperleri tarafından
düzenlenmiş, örneği İçişleri Bakanlığınca tespit olunacak rapor, sigorta tazminatının ödenmesinde
Karayolları Trafik Kanununun 99 uncu maddesindeki kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağı
hükmündedir. Eksperler tarafından düzenlenen raporlar delil niteliğindedir.
(18) Sigorta eksperleri, kendilerine teklif edilen işi herhangi bir sebep göstermeksizin
reddedebilir; ancak, mücbir nedenler ve umulmayan haller hariç olmak üzere en geç üç iş günü içinde
işi kabul edip etmediğini, işi teklif edene yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan
sigorta eksperi, işi kabul etmiş sayılır.
(19) Sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat
sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Sigorta sözleşmesinde, sigorta eksperinin sigorta
ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde ücretin
hangi tarafça karşılanacağı belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret sigortacı tarafından
ödenir. İki sigorta eksperi tarafından reddolunan kişi, kendisine sigorta eksperi tayin edilmesini Sigorta
Eksperleri İcra Komitesinden talep edebilir. Tayin olunan sigorta eksperi, Komite tarafından belirlenen
ücret karşılığında işi kabul etmek zorundadır. Ancak, işi kabul zorunluluğu bu maddenin onyedinci
fıkrası uyarınca düzenlenen kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağı için uygulanmaz.
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(20) Ekspertiz ücretinin miktarı, sigorta eksperi ile kendisini tayin eden taraf arasında serbestçe
kararlaştırılır.
(21) Sigorta eksperliği kursları, sınavları ve stajı, yönetmelikle belirlenecek her bir eksperlik dalı
için ayrı ayrı yapılır. Sigorta eksperlik kursu ve diğer eğitim faaliyetleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi değildir.
(22) Bu Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir kişi, sigorta eksperliği faaliyetinde
bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta eksperliği iş ve
işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.
Sigorta acenteleri
MADDE 23 – (1) Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği
yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir.
(2) Sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelik ile belirlenir.
Sigorta acenteliği yapacaklar, Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir belge alarak
Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Müsteşarlık, belge alınmasına
ilişkin işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
görev verebilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için uygun gördüğü
ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
(3) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan
kurumlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Levhaya kayıt zorunluluğu ile
Müsteşarlıktan belge almaya ilişkin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(4) Aşağıdaki hallerde sigorta acentesinin kaydı;
a) Sigorta acenteliği yapması için gerekli nitelikleri kaybetmişse,
b) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse,
c) Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse,
ç) Sigorta acenteliğinden ayrılmışsa,
d) Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse,
e) Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya aidatını üç yıl üst üste hiç
ödememişse,
Levhadan silinir.
(5) Levhadan silinme kararı verilmeden önce sigorta acentesinin yazılı savunması istenir.
Levhadan silinme kararının verilebilmesi için sigorta acentesinin savunmasının dinlenmesi veya
savunması dinlenmek üzere kendisine yapılan çağrıya uymamış olması gerekir. Levhadan silinme
kararı gerekçeli olarak verilir.
(6) Levhadan silinmeyi gerektiren hallerinin sona erdiğini ispat eden sigorta acentesi, Levhaya
yeniden yazılma hakkını kazanır. Ancak, hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş olan kişinin bir
daha Levhaya yazılması mümkün değildir. Levhaya yeniden yazılan sigorta acentesinden kayıt ücreti
alınmaz.
(7) Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar, Levhaya yazılma şartlarının varlığının devam
ettiğini ispatla zorunlu tutulabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine ilişkin karar gerekçeli
olarak verilir.
(8) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara karşı
onbeş iş günü içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna yazılı itirazda bulunabilir.
Yapılacak itiraz karşısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu en geç onbeş iş günü
içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Bu karar kesindir.
(9) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/A maddesinin
üçüncü fıkrası hükmü sigorta acenteleri için sadece acentelik faaliyeti dolayısıyla sunulan hizmetlerde
uygulanır. Sigorta şirketinin sağlayıcı olarak yaptığı ayıplı hizmetlerden sigorta acentesi sorumlu
değildir.
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(10) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan
kurumlar ve sözleşme yapmaya veya prim tahsiline, hayat sigortaları veya zorunlu sigortalarla sınırlı
olarak yetki verilen sigorta acenteleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme yapma veya prim tahsil
etme yetkisi verilen sigorta acenteleri, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik faaliyeti dışında
başka bir ticarî faaliyette bulunamaz.
(11) Bakanlar Kurulu, yabancı sigorta acentelerinin Türkiye’deki faaliyetleri ile Türkiye’de
faaliyet gösteren sigorta acentelerinin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılık
hizmetlerine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.
(12) Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin
yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar sigorta
acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz; imzaya yetkili olarak çalışamaz; bu
şirketlere ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar
söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir. Ancak, sigorta şirketlerinin
yönetiminde, denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanların eş ve velayeti
altındaki çocukları için sınırlandırma bu kişilerin faaliyette bulunduğu şirketin sigorta acenteliği
içindir.
(13) Bu Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, sigorta acenteliği
faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta acenteliği iş
ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.
(14) Sigorta acenteliği yapmaktan yasaklananlar, sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde
çalıştırılamayacakları gibi bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta acenteliği mesleğinin icrası
için işbirliği yapılamaz.
(15) Sigorta acentesi, acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde, sigorta ettirenlerle yaptığı
veya kısa bir süre içinde yapacağı işlerle ilgili sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği
komisyona hak kazanır.
(16) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra sigorta şirketi sigorta acentesinin portföyü
sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyorsa, sigorta acentesi, sigorta
şirketinden tazminat talep edebilir. Ancak, sigorta acentesinin haklı bir nedene dayanmaksızın
sözleşmeyi feshetmesi ya da kendi kusuruyla sözleşmenin feshine neden olması halinde tazminat hakkı
düşer.
(17) Sigorta acenteleri ile bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve
sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere
duyurulması zorunludur.
(18) Türk Ticaret Kanununun acentelere ilişkin hükümleri sigorta acenteleri hakkında da
uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Meslek Örgütlenmeleri
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
MADDE 24 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, merkezi İstanbul’da bulunan ve kamu
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine, ruhsat
almalarından itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır. Ancak, Bakanlar Kurulu, üye olma
zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri hakkında 18/5/2004
tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 9 uncu
maddesinin yedinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(2) Birlik üyesi olan sigorta şirketi ve reasürans şirketinin, Birlik Yönetim Kurulu tarafından
derhal Levhaya kaydedilmesi gerekir. Aşağıdaki hallerde sigorta şirketi ve reasürans şirketinin kaydı;
a) Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse,
b) Tüm branşlarda yeni sigorta ve reasürans sözleşmesi yapma yetkisi kaldırılmışsa,
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c) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya Müsteşarlığın bilgisi dâhilinde
yapılanlar hariç olmak üzere, aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi
akdetmemişse,
ç) Sigorta şirketi ve reasürans şirketi hakkında iflas veya tasfiye kararı verilmişse,
d) Kendisine yapılan tebligata rağmen süresi içinde giderlere katılma paylarını ve aidatlarını
ödememişse,
Levhadan silinir.
(3) Levhaya kayıtlı olmayan sigorta şirketi ve reasürans şirketi Genel Kurulda seçme ve seçilme
hakkına sahip değildir. Levhadan silinmeyi gerektiren hallerinin sona erdiğini ispat eden sigorta şirketi
veya reasürans şirketi, Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır. Levhaya yeniden yazılan sigorta
şirketi ve reasürans şirketinden giriş aidatı alınmaz.
(4) Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, nedenlerini de açıklamak suretiyle Levhaya
yeniden yazılma talebinde bulunan sigorta şirketi veya reasürans şirketini, Levhaya yazılma şartlarının
varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu tutabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine ilişkin
karar gerekçeli olarak verilir.
(5) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan sigorta şirketi ve
reasürans şirketi, Yönetim Kurulunun silme veya ret kararına karşı onbeş iş günü içinde Müsteşarlığa
yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Müsteşarlık en geç onbeş iş günü içinde kararını
bildirmek zorundadır. Müsteşarlığın bu konuda vereceği karar kesindir.
(6) Ruhsatlarının tümü iptal edilen, hakkında iflas ve tasfiye kararı verilen veya başka nedenlerle
faaliyeti sona eren sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin Birlik üyelikleri düşer.
(7) Birliğin amacı;
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek,
b) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde
ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
c) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır.
(8) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, bu amaçla araştırma kuruluşları
tesis etmek ve bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek.
b) Türkiye’de sigortacılığı temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yurt içi
ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlara gerektiğinde üye olmak ve delege göndermek.
c) Gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak sektörün hizmetine
sunmak.
ç) Sigortacılık mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve aldığı kararların ve
önlemlerin uygulanmasını izlemek.
d) Uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyelerinin mesleğin gerektirdiği disiplin
içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, üyeleri arasındaki haksız
rekabeti önlemek amacıyla, gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
e) Sigortacılık konusunda eğitim vermek amacıyla ilgili kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak,
seminerler ve konferanslar düzenlemek, kitap, dergi ve broşürler yayımlamak.
f) Gerekli sayı ve nitelikte sigorta inceleme ve araştırma komiteleri kurmak, görev, yetki ve
çalışma şekillerini düzenlemek.
g) Üyelerinin yıllık faaliyet sonuçları hakkında her yıl raporlar hazırlamak ve bu raporları
üyelerine ve ilgililere dağıtmak.
ğ) Sigortalarla ilgili bilgilerin tutulmasını sağlamak ve bu amaçla bilgi merkezi oluşturmak.
h) Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek ve sigorta hakemlerinin listesini tutmak.
(9) Birlik, ilgili olduğu meslekler konusundaki mevzuat ile almış olduğu karar ve önlemlerin
uygulanmasını takip eder ve Müsteşarlıkça alınması talep edilen tedbirleri alır.
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(10) Birlik, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak bu Kanun hükümleri çerçevesinde sigortacılıkla
ilgili tüzel kişiliği haiz büro, şirket ve vakıf kurmaya ve kurulu şirketlere iştirak etmeye yetkilidir.
(11) Birliğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Başkanlık, Başkanlık Divanı, Disiplin
Kurulu ve Denetim Kuruludur. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri Genel Kurul dışında bu
organlardan yalnız birinde asıl üye ile temsil edilir.
(12) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri Genel Kurulda, genel müdür veya vekili tarafından
temsil edilir. Müsteşarlık, Birlik Genel Kurulunda temsilci bulundurabilir.
(13) Genel Kurulca iki yıl için seçilen Başkanlık Divanı; başkan, başkan yardımcısı ile Yönetim
Kurulunun ilk toplantıda kendi aralarından seçecekleri saymandan oluşur.
(14) Birlik Başkanı ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek
üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Birlik Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim
Kurulu üye sayısı, Genel Kurul yapıldığı tarihte kayıtlı olan üye sayısına göre belirlenir. Üye sayısı elli
ve elliden az ise yedi, elli ve altmış arasında ise dokuz, altmış ve daha fazla ise onbir üyeden ve her
halükârda dört yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu, üçer asıl ve ikişer yedek
üyeden teşekkül eder. Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulunun görev
süresi iki yıldır. Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu ilk toplantıda bir başkan seçer.
(15) Birliğin çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı yönetmelikle belirlenir. Sigorta şirketleri
ile reasürans şirketleri, Birlik tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadır.
(16) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri Birlik üyeliğine girişte ve her yıl Genel Kurul
tarafından belirlenen miktarda giriş aidatı öder. Birliğin masraflarına iştirak payları, üyelerinin bir yıl
zarfında Türkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim gelirleri toplamına göre yönetmelikteki esaslar
dairesinde hesap edilir ve paylaştırılır. Aidatlar ve giderlere katılma payları yönetmelikle belirtilen süre
içinde ödenmediği takdirde Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Giderlere katılma paylarının
ödenmesine dair kararlar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde
yazılı resmî belge niteliğindedir.
(17) Birlik, oluşturacağı bilgi merkezinin giderlerine katkı için de sigorta şirketlerinden katılım
talep edebilir. Katılma payı, bilgi merkezinde verilerinin toplanmasına karar verilen sigortalara ilişkin
şirketler tarafından gerçekleştirilen prim üretiminin binde birini aşmamak üzere Müsteşarlıkça
belirlenir. Müsteşarlık, bu oranın yüzde elli oranında azaltılmasına veya artırılmasına karar verebilir.
Bilgi merkezi giderlerine, gerekli görülmesi durumunda, Birlik bütçesinden ve Müsteşarlığın uygun
görüşü alınarak Hesaptan katkı sağlanabilir.
(18) Birliğin bu madde uyarınca aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan
üyeler hakkında Yönetim Kurulunca ikibin Türk Lirasından altıbin Türk Lirasına kadar idarî para
cezası uygulanır.
(19) Birliğin tüm faaliyetleri Müsteşarlık tarafından denetlenir.
Birlik organlarının seçim esasları ve yasaklar
MADDE 25 – (1) Birliğin organ seçimleri gizli oy ve açık tasnif ile yapılır ve organlarda her
üyenin bir oy hakkı vardır.
(2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Birlik seçimleri için
üyelerin temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe
seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Seçim yapılacak yerde birden fazla ilçe seçim kurulu
bulunması halinde, görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde
yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar
sonuçlanması ve seçimlerin, ertesi günü olan pazar gününün dokuz ile onyedi saatleri arasında
yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları
tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile ikinci fıkrada belirtilen diğer
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hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar Birliğin ilan yerlerinde asılmak
suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
(4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün
içinde karara bağlanır.
(5) Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak Birliğe gönderilir.
(6) Hâkim, aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık
kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de hâkim tarafından belirlenir. Seçim sandık kurulu
başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
(7) Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve
oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak
devam eder.
(8) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan
ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından
birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir.
Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe
seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
(9) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün
içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara
bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki
hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Birliğe bildirir.
(10) Listede adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini Birlik veya
resmî kuruluşça verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, organlara göre birlikte veya ayrı ayrı düzenlenen oy
pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı
tarafından verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar
geçersiz sayılır. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların
konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.
(11) Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usûlsüzlük veya kanuna aykırı uygulama
sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak
üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnızca seçim
yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
(12) İlçe seçim kurulu başkanına, hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine,
26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda
belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri Birlik bütçesinden karşılanır.
(13) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar kamu
görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
(14) Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Birlik organlarının seçimlerinde
siyasi partiler aday gösteremez. Amaçları dışında faaliyet gösteren Birliğin sorumlu organlarının
görevine, Bakanın veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve
yerlerine yenileri seçtirilir.
(15) Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içinde yenileri seçilir. Yeni
seçilenler eskilerin süresini tamamlar.
(16) Göreve son verme hükümleri Birlik Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.
(17) Bakan veya Müsteşarlığın bu Kanun uyarınca Birlik organları tarafından yürütülen işlemler
hakkında verdiği kararları, görevli organlar aynen yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kararları kanunî
bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya
kanunun zorunlu kıldığı işlemleri uyarılmasına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da
ondördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
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(18) Görevlerine son verilen organ üyelerinin ve tüzel kişi temsilcilerinin cezaî sorumlulukları
saklıdır. Bu organların onyedinci fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları
hükümsüzdür.
(19) Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut
yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Bakan, Birliği faaliyetten men edebilir.
Bakanın kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat
içinde açıklar; aksi halde bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
(20) Birlik yönetim ve denetiminde yer alanlar ile Birlik çalışanları, işleri dolayısıyla
öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin
yetkili mercilere duyurulması zorunludur.
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
MADDE 26 – (1) Dört yıl için seçilen ve dokuz kişiden oluşan Sigorta Eksperleri İcra
Komitesinin yedi asıl ve yedi yedek üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan
Levhaya kayıtlı ve mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi sigorta eksperleri arasından, Müsteşarlıkça
belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir. Ayrıca bu Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yönetim Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya
görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilebilmek
için en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olmak gerekir. Yedek üyelerde de asıl üyelerde aranan
nitelikler aranır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ilk toplantıda kendi içinden bir başkan ve bir başkan
yardımcısı seçer. Tüzel kişi sigorta eksperleri, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde genel müdürleri
veya şirketi temsile yetkili kişiler tarafından temsil edilir. Geçmiş beş yıl içinde disiplin cezası alanlar
ile hakkında sigorta eksperliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler
kovuşturma tamamlanana kadar Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil
edemez. Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde yer almakla birlikte daha sonra seçim yeterliliğini
kaybeden, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan kendisi veya tüzel kişi açısından
temsilcisi katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
(2) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması, meslek
mensuplarının mesleğin gerektirdiği özen, disiplin ve dayanışma içinde çalışması amacıyla meslek
kurallarını oluşturmak.
b) Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek için gerekli bütün tedbirleri almak ve
uygulamak.
c) Yurt içinde ve yurt dışındaki meslekî gelişmeler ile idarî ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu
konuda üyelerini aydınlatmak.
ç) Sigorta eksperliği faaliyetine ilişkin olarak, ulusal veya uluslararası malî, iktisadî ve meslekî
kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler kurmak.
d) Sigorta eksperliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla kurslar tertip etmek, seminer ve
konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
e) Sigortacılık ve sigorta eksperliği mesleğine ilişkin gelişmeleri izlemek, bu konudaki yayın ve
içtihatları derleyerek meslek mensuplarının yararına sunmak.
f) Meslekî konularda mütalaa vermek ve yetkili mercilere görüş bildirmek.
g) Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta eksperliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt
işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini yürütmek.
ğ) Sigorta eksperleri hakkında sigortacılık faaliyeti ile ilgili konularda disiplin cezası vermek.
h) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Sigorta Eksperleri İcra Komitesince alınan kararlar en geç onbeş gün içinde Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna bildirilir. Sigorta Eksperleri İcra Komitesince alınan kararların
işleme konulabilmesine yönelik usûle ilişkin işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu tarafından yerine getirilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu, Sigorta
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Eksperleri İcra Komitesince kendisine bildirilen kararların gereğini bildirim tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde yerine getirmek zorundadır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, ikinci fıkrada sayılan
işlemleri yerine getirebilmek için gerektiğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ile
Müsteşarlığın uygun görüşü ile ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına görev verebilir.
(4) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 94 üncü maddesi
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi için de uygulanır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyelerine ödenecek
huzur hakkı ve diğer ödemeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun teklifi ve
Müsteşarlığın uygun görüşü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca tespit edilir.
(5) Sigorta Eksperleri İcra Komitesince, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde
bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut görevinin gerektirdiği güveni
sarsıcı hareketlerde bulunan sigorta eksperleri hakkında, sigorta eksperliği hizmetlerinin gereği gibi
yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları
verilir:
a) Uyarma; sigorta eksperine mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesidir.
b) Kınama; sigorta eksperine görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile
bildirilmesidir.
c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma; sigorta eksperliği sıfatı saklı kalmak üzere altı
aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır.
ç) Meslekten çıkarma; sigorta eksperinin meslekten çıkartılarak bir daha bu mesleği icra
etmesine izin verilmemesidir.
(6) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi sigorta eksperini temsile ve ilzama
yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanlar bir daha sigorta eksperliği
yapamaz ve başka bir tüzel kişi sigorta eksperinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak
çalışamaz.
(7) Meslek kurallarına, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla görevin
gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan sigorta eksperleri hakkında, uyarma, tekrarında ise
kınama cezası uygulanır.
(8) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veya
mesleğin genel ilkelerine aykırı harekette bulunan sigorta eksperleri için geçici olarak meslekî
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
(9) Kasten gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek
mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilir.
(10) Hakkında meslekten çıkarma cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı soruşturma
yapılmakta olan sigorta eksperi, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin kararıyla, tedbir mahiyetinde işten
el çektirilebilir. İşten el çektirme kararı, ilgili mercilere derhal duyurulur. İşten el çektirme kararı,
soruşturmanın durdurulmuş veya sigorta eksperliğine engel olmayan bir ceza verilmiş olması halinde
kendiliğinden ortadan kalkar. İşten el çektirme kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların
bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit olması durumunda kaldırılır.
(11) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta
bulunan sigorta eksperi hakkında, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.
(12) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra beş yıllık
dönem içinde bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen sigorta eksperleri hakkında meslekten çıkarma
cezası uygulanır.
(13) Kovuşturma ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası
uygulanmasına engel değildir.
(14) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeleri hakkındaki soruşturmalar Müsteşarlıkça yapılır.
Müsteşarlık tarafından verilen kararlar kesindir.
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(15) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş ise disiplin
soruşturması yapılamaz. Ancak, Sigorta Eksperleri İcra Komitesince işe el konulmuş ise bu süre
işlemez.
(16) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl geçmiş ise disiplin
cezası verilemez.
(17) Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için ilgili
kanunlarda daha uzun bir zaman aşımı süresi tespit olunmuşsa, bu maddedeki zaman aşımı süreleri
yerine ilgili kanunlardaki zaman aşımı süresi uygulanır.
(18) Disiplin kararlarına karşı, kararın Sigorta Eksperleri İcra Komitesince tebliğinden itibaren
onbeş gün içinde Müsteşarlığa itirazda bulunulabilir. Müsteşarlık en geç bir ay içerisinde itirazı karara
bağlar. Müsteşarlık tarafından verilen kararlar kesindir.
(19) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.
(20) Meslekten çıkarma ve geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezalarından başka bir
disiplin cezası verilen sigorta eksperleri, söz konusu cezaların uygulanmasından itibaren beş yıl
geçtikten sonra Sigorta Eksperleri İcra Komitesine başvurarak haklarındaki disiplin cezalarının
sicillerinden silinmesini talep edebilir. İlgilinin bu süre içinde disiplin cezası almamış olması halinde,
disiplin cezasının silinmesine karar verilir.
(21) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin bu madde uyarınca aldığı karar ve tedbirlere zamanında
ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Sigorta Eksperleri İcra Komitesince ikibin Türk Lirasından
altıbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası uygulanır.
(22) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin görevlerini etkin bir
biçimde gerçekleştirebilmesi için uygun mekan, yeterli sayıda personel ve gerekli teknik donanımı
temin eder.
(23) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun
uygun görüşü ile Levhaya kayıt ücreti veya aidatı belirlemeye yetkilidir. Bu ödemeler Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği bütçesine gelir kaydedilir.
(24) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık tespit etmesi
halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden sigorta eksperlerine ilişkin yapılan düzenlemelerin iptal
edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir.
(25) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin çalışma esas ve usûlleri Müsteşarlığın bağlı olduğu
Bakanlığın uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
MADDE 27 – (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
oluşturulur. Kırk kişiden oluşan Meclis üyeleri, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi ticaret odası veya
ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ve
Müsteşarlıkça ortaklaşa belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanununun 57 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü Sigorta Acenteleri Sektör
Meclisi hakkında uygulanmaz.
(2) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden
oluşan Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye seçer. Bu
Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta
Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapmış
olmak gerekir. Yedek üyelerde de asıl üyelerde aranan nitelikler aranır. Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi ilk toplantıda kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Tüzel kişi sigorta
acenteleri, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinde ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde genel
müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişiler tarafından temsil edilir. Geçmiş beş yıl içinde disiplin
cezası alanlar ile hakkında sigorta acenteliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar
verilenler kovuşturma tamamlanana kadar Sigorta Acenteleri İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi
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temsil edemez. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde yer almakla birlikte daha sonra seçim yeterliliğini
kaybeden, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan kendisi veya tüzel kişi açısından
temsilcisi katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
(3) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Sigorta acenteliği faaliyetlerinin adil ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesi, iş ahlakının
sağlanması, meslek mensuplarının dayanışma ve sigorta acenteliği mesleğinin gerektirdiği özen ve
disiplin içinde çalışması için meslek kurallarını oluşturmak.
b) Sigorta acenteliğinin etik kurallarını belirlemek ve sigorta acenteliği uygulamalarında birlik
sağlanmasına çalışmak.
c) Sigorta acenteleri arasında haksız rekabeti ve haksız uygulamaları ortadan kaldırmak için
gerekli bütün önlemleri almak ve uygulamak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında sigortacılık ve sigorta acenteliğine ait gelişmeler ile idarî ve yasal
düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri mensuplarına ve ilgililere ulaştırmak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında sigorta acenteliği ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki
kurmak.
e) Sigorta acenteliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla gerektiğinde kurslar tertip etmek,
seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
f) Sigorta acenteliği faaliyeti için gerekli asgarî fizikî şartları belirlemek.
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna sunulmak üzere yıllık rapor
hazırlamak.
ğ) Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan Levhaya kayıt
işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini yürütmek.
h) Sigorta acenteleri hakkında sigortacılık faaliyetleri ile ilgili konularda disiplin cezası vermek.
ı) Sigorta acentelerinde sözleşme düzenlemeye yetkili personelin niteliklerini belirlemek ve
bunlara ilişkin sicil tutmak.
i) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(4) Sigorta Acenteleri İcra Komitesince alınan kararlar en geç onbeş gün içinde Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna bildirilir. Sigorta Acenteleri İcra Komitesince alınan kararların
işleme konulabilmesine yönelik usûle ilişkin işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu tarafından yerine getirilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu, Sigorta
Acenteleri İcra Komitesince kendisine bildirilen kararların gereğini bildirim tarihinden itibaren en geç
onbeş gün içinde yerine getirmek zorundadır. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, üçüncü fıkrada sayılan
işlemleri yerine getirebilmek için gerektiğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun
uygun görüşü ile ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına görev verebilir.
(5) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 94 üncü maddesi
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi için de uygulanır. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyelerine
ödenecek huzur hakkı ve diğer ödemeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun
teklifi ve Müsteşarlığın uygun görüşü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca tespit
edilir.
(6) Sigorta acentelerinin, sigorta acenteliği faaliyetine ilişkin olarak verilecek disiplin
cezalarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 87 nci, 88 inci ve 89
uncu maddesinde belirtilen yetkiler Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından kullanılır ve söz
konusu Kanunun 87 nci maddesi, sigorta acenteleri hakkında verilecek disiplin suç ve cezaları için de
uygulanır. Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 87 nci
maddesinin üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten uzun süreli çıkarmaya ilişkin hükümleri; meslekten
geçici çıkarma ve meslekten uzun süreli çıkarma şeklinde uygulanır. Sigorta acentelerinin, sigorta
acenteliği faaliyetine ilişkin olarak yönetmelikle belirlenecek suçlar için ayrıca meslekten men cezası
da verilebilir. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi sigorta acentelerini temsile ve
ilzama yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanlar bir daha sigorta
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acenteliği yapamaz ve başka bir tüzel kişi sigorta acentesinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili
olarak çalışamaz. Hakkında meslekten çıkarma cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı
soruşturma yapılmakta olan sigorta acentesi, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi kararıyla, tedbir
mahiyetinde işten el çektirilebilir. İşten el çektirme kararı, soruşturmanın durdurulmuş veya sigorta
acenteliğine engel olmayan bir ceza verilmiş olması halinde kendiliğinden ortadan kalkacağı gibi bu
kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit olması
durumunda da Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından kaldırılır. Gerek işten el çektirme kararı,
gerekse bu kararın kaldırılması sigorta acentesinin kayıtlı olduğu odaya ve ilgili mercilere derhal
bildirilir. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri hakkında sadece sigorta acenteliği faaliyeti
dolayısıyla yapılacak disiplin soruşturmalarının yürütülmesi ve bu fıkradaki disiplin cezalarının
verilmesi ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun yetkisindedir. Sigorta
acenteleri hakkında verilecek disiplin cezaları için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanununun 92 nci maddesi uygulanır.
(7) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun
uygun görüşü ile Levhaya kayıt ücreti veya aidatı belirlemeye yetkilidir. Bu ödemeler Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği bütçesine gelir kaydedilir.
(8) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevlerini etkin bir
biçimde gerçekleştirebilmesi için uygun mekan, yeterli sayıda personel ve gerekli teknik donanımı
temin eder.
(9) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık tespit etmesi
halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden sigorta acentelerine ilişkin yapılan düzenlemelerin iptal
edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir.
(10) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin çalışma esas ve
usûlleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Bilgi Verme
Denetim
MADDE 28 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, özel
kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sigorta ve reasürans aracıları, sigorta
eksperlik faaliyetleri, aktüerler ve sigortacılık işlemi yapan veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren
diğer kişilerin her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılır.
(2) Sigorta Denetleme Kurulu, bir başkan ile sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme
aktüerleri ile bunların yardımcılarından oluşur. Bu Kanun ve diğer kanunların sigortacılığa, sigortaya
veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara ilişkin hükümlerinin Müsteşarlığın bağlı
olduğu Bakanlığa veya Müsteşarlığa verdiği teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görev ve yetkileri
sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları eliyle ifa edilir ve
kullanılır.
(3) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin faaliyetleri, varlıkları, iştirakleri, alacakları,
özkaynakları ve borçları ile kâr ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyelerini ve
idarî yapılarını etkileyen diğer tüm unsurların, tahsil edilen primler ile birikimlerin değerlendirilmesi
ve korunması ile aktüeryal ve finansal hesap ve dengelerin incelenmesi, tespit ve denetimi sigorta
denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ile bunların yardımcıları tarafından yapılır.
(4) Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ile bunların yardımcıları; sigorta
şirketleri ve reasürans şirketleri ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri, şubeleri ile
temsilciliklerinden, aracılar ve bankalar da dahil olmak üzere diğer kişilerden bu Kanun ve diğer
kanunların sigortacılıkla ilgili hükümleri bakımından gerekli görecekleri bilgileri istemeye ve bunların
tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkilidir.
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(5) Kamu kurum ve kuruluşları, Birlik ile diğer benzeri sivil toplum ve meslek kuruluşları, bu
madde kapsamına giren konu ve işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış
yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin
hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate
alınmaksızın gizli dahi olsa sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve bunların
yardımcıları tarafından istenecek görevleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda
vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye ve incelemeye hazır bulundurmakla, bilgi işlem
sistemini denetim amaçlarına uygun olarak açmaya ve verilerin güvenliğini sağlamaya mecburdur.
Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları bu madde
kapsamındaki kuruluşların yönetim ve denetim kurullarının toplantı tutanakları ile bu kurullara verilen
raporları istemeye, inceleme konusu olan işlemlerle ilgisi olan diğer kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde
inceleme yapmaya yetkilidir.
(6) Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları tarafından
gerçekleştirilen denetim, inceleme ve soruşturmalar sırasında talep edilmesi halinde, incelemeye,
denetime veya soruşturmaya tâbi kuruluşlar tarafından, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinde
çalışanların yardımı da dahil olmak üzere her türlü destek sağlanır.
(7) Bu Kanun hükümleri ile diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bu Kanuna tâbi
kuruluşların faaliyetlerinin, risk yapısının, varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, yükümlülükleri
ve taahhütleri, gelir ve gider hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer
tüm unsurların ve bu kuruluşlarca karşılaşılan risklerin gözetim faaliyetleri çerçevesinde tespiti, tahlili,
izlenmesi ve ölçülmesi çıkartılacak yönetmeliğe göre Müsteşarlık tarafından yapılır.
(8) Müsteşarlık, bu Kanuna tâbi kuruluşlara ait bilgi ve belgeleri, bu kuruluşların konsolide ve
konsolide olmayan bazda malî bünyeleri ve idarî yapılarının mevzuata uygunluğunu izlemek, analiz
etmek, ilgili kuruluşlara ait rapor, tablo ve iç denetim raporları ile Müsteşarlığın denetim ve gözetim
sonuçlarını karşılaştırmak suretiyle değerlendirmek, elde edilen sonuçlara göre kuruluşların taşıdıkları
risklerin türleri, büyüklüğü ve kuruluşları etkileme durumunu, risk yönetim sisteminin güvenilirliği ile
denetim riskini dikkate almak suretiyle kuruluşlar hakkında gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını
ve sonuçlandırılmasını sağlamak, söz konusu kuruluşların bağlı ortaklıklarının, malî iştiraklerinin ve
şubelerinin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyebilecek uygulamaları takip etmek,
gerekirse ilgililer nezdinde girişimde bulunmak konularında yetkilidir.
(9) Bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşlar hesap ve kayıt düzenleriyle uyumlu olarak Müsteşarlıkça
belirlenen formatlara uygun bir şekilde üretecekleri bilgi, belge, cetvel, rapor ve malî tabloları
Müsteşarlıkça belirlenen iletişim kanallarını kullanmak suretiyle belirlenen süreler içinde Müsteşarlığa
tevdi etmekle yükümlüdür. Kuruluşlar tarafından elektronik ortamda gönderilen bilgiler, iç denetim
sistemi kapsamında yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 29 – (1) Bu Kanuna tâbi kişiler ile sigortacılıkla ilgili her tür meslekî faaliyet icra
edenler, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin iştirakleri, bankalar ve diğer kişiler, özel
kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa bu Kanunun
uygulanması ile ilgili olarak Müsteşarlıkça istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.
Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile aile hayatının
gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklıdır.
(2) Mütekabiliyet çerçevesinde ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak yabancı ülke
kanunlarına göre denetime yetkili mercilerin, kendi ülkelerindeki sigortacılık sektöründe faaliyet
gösteren kuruluşların bu Kanuna tâbi Türkiye’deki teşkilât veya ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi
isteme taleplerinin yerine getirilmesi Müsteşarlığın iznine tâbidir. Bu mercilerce istenen bilgiler,
açıklanmaması kaydıyla Müsteşarlık tarafından verilebilir. Müsteşarlık, yabancı ülkelerin denetime
yetkili mercileri ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde sigortacılıkla ilgili her türlü işbirliği ve bilgi
alışverişinde bulunabilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tahkim
Sigortacılıkta tahkim
MADDE 30 – (1) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski
üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik
nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim
sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim
sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm
olmasa bile tahkim usûlünden faydalanabilir.
(2) Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile
Müsteşarlıkça belirlenecek bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşur. Müsteşarlık
temsilcisinin asgarî on yıl kamu hizmetinde çalışmış, sigortacılık alanında deneyim sahibi ve en az
daire başkanı seviyesinde olması; Birlik temsilcilerinin de 4 üncü maddede genel müdür yardımcısı
için öngörülen şartlara sahip olması gerekir. Tüketici derneği temsilcisi ise Türkiye çapında en fazla
üyeye sahip tüketici derneğinin önereceği üç aday arasından Müsteşarlıkça seçilir. Komisyon kendi
içinden bir Başkan seçer. Komisyonda kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. İki yıl için
seçilen Komisyon Başkan ve üyelerine, kamu iktisadî teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine
ödenen aylık ücret ve diğer ödemeler tutarında ücret ödenir.
(3) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Müdür ve müdür yardımcılarını atamak.
b) Birlikçe ayrı bir hesapta izlenecek olan Komisyonun bütçesini hazırlayarak Birliğe sunmak.
c) Tahkim sisteminin adil, tarafsız ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak için gerekli önlemleri
almak.
ç) Komisyonun faaliyet sonuçları hakkında yıllık rapor hazırlayarak Birliğe ve Müsteşarlığa
göndermek.
d) Bilgi işlem alt yapısını hazırlamak.
e) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(4) Komisyon, gerekli görülen yerlerde büro açmaya yetkilidir. Büro müdürünün, Komisyon
müdürü ile aynı nitelikleri taşıması zorunludur. Büro müdürüne verilecek görevler Komisyon
tarafından belirlenir.
(5) Komisyona bağlı çalışmak üzere bir müdür ve iki müdür yardımcısı, raportörler ile yeterli
sayıda personel görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcıları Komisyonca, raportörler ve diğer
personel ise müdürün önerisiyle Komisyon tarafından atanır. Görevden alınma, göreve atanma ile aynı
usûle tâbidir. Komisyon müdürünün;
a) Malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması,
b) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olması,
c) Sigorta hukukunda en az iki yıl veya sigortacılıkta en az beş yıl deneyimi olması,
gerekir.
(6) Müdür yardımcılarının (c) bendi hariç olmak üzere beşinci fıkrada sayılan nitelikleri taşıması
zorunludur. Ayrıca, müdür yardımcılarının en az birinde iki yıllık sigortacılık deneyimi aranır.
(7) Uyuşmazlıklar, hayat ve hayat dışı sigorta gruplarının sadece birinde görev yapacak olan
sigorta hakemleri ve raportörler aracılığıyla çözülür.
(8) Sigorta hakemlerinin;
a) Malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması,
b) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olması,
c) Sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl deneyimi olması,
gerekir.
(9) Komisyon nezdinde çalışacak olan sigorta raportörleri, Komisyon müdüründe aranan
niteliklere sahip olmak zorundadır.
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(10) Sigorta hakemi olmak isteyenlerin gerekli nitelikleri taşıdıklarını belgelemek suretiyle
Komisyona başvurması gerekir. Başvurusu uygun görülenler kabul için Müsteşarlığa bildirilir.
Müsteşarlığın kabul etmesi halinde ilgilinin ismi, Komisyon tarafından tutulacak ve bir örneği Adalet
Bakanlığına gönderilecek olan sigorta hakemliği listesine kaydolunur ve bu listede değişiklik olması
halinde de değişiklikler altı aylık dönemler itibarıyla Adalet Bakanlığına ve Müsteşarlığa bildirilir.
(11) Sigorta hakeminin ismi;
a) Sigorta hakemliği yapmak için gereken nitelikleri kaybetmişse veya tarafsızlık ilkesine aykırı
hareket ettiği tespit edilmişse sürekli olarak,
b) Kendisine ulaşan dosyaları bir yıl içinde en fazla üç kez zamanında sonuçlandırmamışsa bir
yıl süreyle,
Listeden silinir.
(12) Tahkim sistemine üye olmak isteyenlerden katılma payı, uyuşmazlık çözümü için
Komisyona başvuranlardan ise başvuru ücreti alınır. Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve
yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse, hakemin verdiği
kırkbin Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Kırkbin Türk Lirasının üzerindeki
kararlar için temyize gidilebilir. Her halükârda Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 533 üncü
maddesi hükümleri saklıdır. Temyize ilişkin usûl ve esaslar hakkında Hukuk Usûlü Muhakemeleri
Kanunu uygulanır.
(13) Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin,
uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları
yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir.
Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap
vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.
(14) Mahkemeye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici
Sorunları Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyona başvuru yapılamaz.
(15) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurusu, öncelikle
raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak
zorundadır. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular sigorta hakemine iletilir.
Uyuşmazlığa hangi sigorta hakeminin bakacağı, Komisyon tarafından sigorta hakemi listesinden
seçilir. Komisyon, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden oluşan bir heyet
oluşturulmasına karar verebilir. Ancak, uyuşmazlık konusu miktarın onbeşbin Türk Lirası ve üzerinde
olduğu durumlarda heyet teşekkülü zorunludur. Heyet kararını çoğunlukla verir. Hakemler, sadece
kendilerine verilen evrak üzerinden karar verir. Seçilen sigorta hakemi mücbir nedenler ve umulmayan
haller hariç olmak üzere görevi reddedemez. Bununla birlikte, taraflar, Hukuk Usûlü Muhakemeleri
Kanununda yer alan hâkimi ret nedenlerine dayanarak hakemi reddedebilir. Ret talebi Komisyona,
durumun öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir dilekçeyle yapılır. Ret talebi üzerine
Komisyon müdürü, iki tarafın görüşlerini dinledikten sonra bu konuda en geç beş iş günü içinde karar
verir.
(16) Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye
mecburdur. Aksi halde, uyuşmazlık yetkili mahkemece halledilir. Ancak, bu süre tarafların açık ve
yazılı muvafakatleriyle uzatılabilir. Hakem, kararını Komisyon müdürüne tevdi eder. Komisyon
müdürü, kararı, en geç üç iş günü içinde, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 532 nci maddesi
uyarınca gereğinin yapılabilmesi için davayı görmeye yetkili mahkemeye iletir.
(17) Hakemlik ücreti, Komisyona başvuru ücreti ve üyeliğe katılma payı, Komisyonun görüşü
alınarak Müsteşarlıkça belirlenir; hakem ücreti Komisyon tarafından ödenir.
(18) Sigorta hakemleri ve raportörler tarafsız olmak zorundadır. Sigorta şirketlerinin, reasürans
şirketlerinin, sigortacılık yapan diğer kuruluşların, sigorta eksperlerinin, sigorta acentelerinin ve
brokerlerin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili
olanlar ile tüm bu kuruluşlarda meslekî faaliyette bulunanlar ve sigorta eksperleri, sigorta acenteleri ve
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brokerler sigorta hakemliği yapamaz. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve çocukları için de
geçerlidir. Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 28 inci maddesi sigorta hakemleri hakkında da
uygulanır.
(19) Komisyonda görev alanlar, hakemler ve raportörler, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve
sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere
duyurulması zorunludur.
(20) Komisyonun yapısı ve görevleri ile Komisyon müdürü ve Komisyon müdür yardımcılarının
nitelikleri, çalışma usûl ve esasları, raportörlerin, sigorta hakemlerinin çalışma usûl ve esasları,
kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, Liste tutulmasına ve bütçeye ilişkin
esaslar ile katılım ücreti gibi hususlar yönetmelikle belirlenir.
(21) Müsteşarlık bu maddede yer alan maktu para miktarlarını, Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak suretiyle artırmaya yetkilidir.
(22) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun
hükümleri, sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulanır.
(23) Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde yapılacak tahkim için seçilecek
hakemlerin de bu maddede sigorta hakemleri için aranılan nitelikleri taşıması gerekir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sigortacılık eğitim merkezi ve diğer organizasyonlar
MADDE 31 – (1) Bakan, sigortacılıkla ilgili özellik taşıyan konular için gerekli sınavların
tarafsız bir şekilde yapılması, yurt içi veya yurt dışı ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki eğitim
taleplerinin karşılanması ve benzeri amaçlarla sigortacılık eğitim merkezi kurmaya yetkilidir.
Sigortacılık eğitim merkezinin giderleri, sigortacılık alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının
katkılarından, merkezin hizmet vereceği ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarından ve hibelerden
yönetmelikle belirlenecek esaslar çerçevesinde karşılanır. Sigortacılık eğitim merkezince yerine
getirilecek eğitim faaliyetleri, Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi değildir.
(2) Dernek, federasyon ve birlik gibi belirli bir kanuna tâbi olarak kurulan kuruluşlar hariç
olmak üzere sigortacılık ve reasürans uygulamaları ile ilgili olarak organizasyonlar oluşturulması
Bakanın iznine tâbidir.
(3) Sigortacılık eğitim merkezi ile ikinci fıkra uyarınca oluşturulacak organizasyonlara ilişkin
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
İyiniyet
MADDE 32 – (1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür, izahname ve diğer belgeler ile
ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı
dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı,
aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme aykırılığın tespiti halinde durum,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.
(2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve
menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun
faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.
(3) Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini
geciktiremez.
(4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin yukarıda
sayılan kurallara uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
(5) Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde,
taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu
hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü
şart hükümsüzdür.
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İhtisas komiteleri
MADDE 33 – (1) Müsteşarlık, bu Kanunun gerekli kıldığı tarife ve talimatlar ile sigortacılığın
geliştirilmesi için araştırma ve inceleme yaptırılması amacıyla sigortacılık konusunda bilgi ve uzmanlık
sahibi kişilerden oluşacak ihtisas komiteleri kurabilir. Oluşturulacak komitelerin giderleri,
Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar uyarınca sigortacılık alanında faaliyet
gösteren ilgili meslek kuruluşu tarafından karşılanır.
(2) İhtisas komitelerinin çalışma usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Cezalar
İdarî cezalar
MADDE 34 – (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında
belirlenecek esaslara aykırı davrananlar ile 5 inci maddesine aykırı olarak ruhsatsız faaliyet
gösterenlerin işyerleri, Bakanın talebi üzerine valiliklerce bir yılı geçmemek üzere geçici olarak
kapatılacağı gibi ilan ve reklamları da durdurulur ya da toplatılır.
(2) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen başka işle iştigal yasağına aykırı davranılması
halinde yirmibeşbin Türk Lirası,
b) 4 üncü maddesinin iki ilâ yedinci fıkralarında belirtilen nitelikleri taşımayan kişilerin şirketçe
atanmasından ve bu fıkralarda belirtilen nitelikleri taşımayan kişilerin maddede belirtilen görevleri
üstlenmesinden dolayı uyarılan şirketin ya da ilgilinin, bu uyarının gereğini bir ay içinde yerine
getirmemesi halinde sekizbin Türk Lirası; sekizinci fıkrası uyarınca etkin bir iç denetim sistemi
kurulması ve yeteri kadar iç denetim elemanı çalıştırılması zorunluluğuna aykırı davranılması halinde
uyarılan şirketin altı ay içinde durumunu düzeltmemesi halinde onbin Türk Lirası,
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yaptırılmamış
olması halinde sekizbin Türk Lirası,
ç) 7 nci maddesi uyarınca gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmamış olması halinde onikibin
Türk Lirası,
d) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca gerekli bildirimi Müsteşarlığa yapmayanlar
sekizbin Türk Lirası,
e) 10 uncu maddesine aykırı olarak gerekli iznin alınmaması halinde onikibin Türk Lirası,
f) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak genel şart düzenlemelerine aykırı
davranılması halinde onbin Türk Lirası,
g) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı davranılması halinde beşbin Türk Lirası,
ğ) 17 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca gerekli masrafların karşılanmaması halinde ikibin
Türk Lirası,
h) 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı davranılması, dördüncü fıkrası
uyarınca özel defter tutma, malî tabloları ilan etme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve
dördüncü fıkra uyarınca şirket aktif yapıları da dahil olmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve
usûllere aykırı davranılması halinde onikibin Türk Lirası,
ı) 21 inci maddesine göre aktüer çalıştırma zorunluluğuna uyulmaması halinde onsekizbin Türk
Lirası,
i) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alınan tedbirlere ve beşinci fıkrası hükmüne
aykırı davranılması halinde yirmibin Türk Lirası,
j) Bakanlar Kurulu, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından bu
Kanuna göre alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere
uyulmaması halinde, bu Kanunda ayrıca öngörülmüş bir cezanın olmadığı hallerde onikibin Türk
Lirası, idarî para cezası uygulanır.
(3) İdarî para cezaları Müsteşarlıkça uygulanır.
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Adlî cezalar
MADDE 35 – (1) Bu Kanuna göre ruhsat almadan risk üstlenmek suretiyle sigortacılık
faaliyetinde bulunan veya ticaret unvanlarında ya da her türlü belgeleri yahut ilan ve reklamlarında
veyahut kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan, bu
Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve işaretleri kullanan gerçek
kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve altıyüz günden az olmamak
üzere bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak Müsteşarlıktan izin
alınmadan sigorta sözleşmesi yapan kooperatiflerin yetkilileri beşyüz günden az olmamak üzere bin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer
mensupları, görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetimleri ve
sorumlulukları altında bulunan kuruluşa ait para veya sair varlıkları zimmetlerine geçirmeleri halinde,
altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, kuruluşun uğradığı zararı da tazmine
mahkûm edilir.
(4) Üçüncü fıkrada gösterilen suç, kuruluşu aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağlayacak her
türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmişse fail, oniki yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve
adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, adlî para cezasının miktarı, meydana gelen zararın üç
katından az olamaz. Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmesi halinde verilecek ceza
üçte bir oranında indirilir.
(5) Bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve
belgeleri vermeyen ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek kişilerle
tüzel kişilerin yetkilileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî
para cezası ile cezalandırılır.
(6) Bu Kanunda gösterilen mercilere, denetim görevlilerine, mahkemelere ve diğer resmî
dairelere yanıltıcı şekilde yanlış ya da gerçeğe aykırı bilgi veya belge veren gerçek kişiler ile tüzel
kişilerin yetkilileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
ile cezalandırılır.
(7) Bu Kanuna tâbi kuruluşların itibarını zedeleyebilecek ya da servetine zarar verebilecek bir
hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin 9/6/2004 tarihli ve 5187
sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya
elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde hapis cezası iki
yıldan dört yıla kadar uygulanır. İsimleri belirtilmese dahi bu Kanuna tâbi kuruluşların güvenilirliği
konusunda kamuoyunda tereddüte yol açarak bu kuruluşların malî bünyelerinin olumsuz etkilenmesine
neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayanlar dörtyüz günden az
olmamak üzere bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(8) Bu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar ile sigorta
hakemleri ve raportörleri, sıfat veya görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bu Kanun kapsamında faaliyet
gösteren kişi ve kuruluşlar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait
sırları, görevlerinden ayrılmalarından sonra dahi, bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili
olanlardan başkasına açıklamaları veya kendi yararına kullanmaları halinde iki yıldan dört yıla kadar
hapis cezası ve üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(9) Bu Kanuna tâbi kuruluşların görevlileri ve yetkilileri, bu maddenin sekizinci fıkrasında yazılı
kişiler hariç olmak üzere bu Kanuna tâbi kişiler ile bunların yanında çalışanlar ve dışarıdan hizmet
alımı yoluyla sigortacılık sektöründe iş görenler, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bu Kanuna
tâbi kuruluşlara veya sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili
kılınan mercilerden başkasına açıklamaları halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve ikiyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
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(10) Sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yazılı kişilerin bu fıkralarda belirtilen türden sırları kendileri
ya da başkalarına yarar sağlamak amacıyla açıklamaları halinde, bu kişiler üç yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, fiilin önemine göre bu kişilerin görev
yapmaları sürekli veya altı aydan bir yıla kadar geçici olarak yasaklanır.
(11) Gerçeğe aykırı malî tablo düzenleyenler ile bunları tasdik eden sigorta şirketi ve reasürans
şirketi denetçileri adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak adlî para cezası, gerçeğe aykırılık tutarının
yüzde birinden az olamaz.
(12) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yazılan izinleri
almayanlar üçyüz günden az olmamak üzere; altıncı fıkrasına göre belirlenen hisse sınırlamalarına
uymayanlar dörtyüz günden az olmamak üzere; üçüncü fıkrasına aykırı olarak izin alınmadan yapılan
hisse devirlerini pay defterine kaydettirenler ise dörtyüz günden az olmamak üzere bin güne kadar adlî
para cezası ile cezalandırılır.
(13) Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak tarifeleri Müsteşarlığın onayı
olmaksızın uygulayanlar beşyüz günden az olmamak üzere; Müsteşarlığın tespit ve ilan ettiği aracılık
komisyonları dışında komisyon verenler üçyüz günden az olmamak üzere; bu komisyonları alanlar ise
yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(14) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak sözleşme yapmaktan
kaçınanlar beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(15) Bu Kanunun 15 inci maddesine aykırı şekilde Türkiye’de sigortalanabilir menfaatlerini
Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri haricinde ve Türkiye dışında sigorta ettirenler adlî para
cezası ile cezalandırılır.
(16) Bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak yeteri kadar karşılık
ayırmayanlar ile iki ilâ yedinci fıkralarına aykırı olarak teknik karşılık ayıranlar ve sekizinci fıkrasına
aykırı olarak reasürör payını belirleyenler; 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olarak
teminat, dördüncü fıkrasına aykırı olarak minimum garanti fonu tesis edenler ile beşinci fıkra uyarınca
teminatlardan ödeme yapmayanlar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, adlî para cezasının miktarı,
yerine getirilmeyen yükümlülüğün veya yükümlülük eksik olarak yerine getirilmiş ise eksik kalan
miktarın yüzde onundan az olamaz.
(17) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrananlar bin güne kadar;
aykırılığın, iyiniyet kurallarını ihlâl edici şekilde aktifin değerini düşürmesi halinde bu işlemi yapanlar,
ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, adlî para cezasının miktarı aktifte
gerçekleşen azalmanın yüzde yirmisinden az olamaz.
(18) Bu Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden brokerler üçyüz
günden az olmamak üzere; sigorta brokerliği dışında sigorta acenteliği ve eksperlik yapanlar dörtyüz
günden az olmamak üzere; dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler ikiyüz günden az olmamak üzere
adlî para cezası ile cezalandırılır.
(19) Bu Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenecek esaslara aykırı hareket
edenler üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onuncu fıkrasına aykırı olarak sigorta
eksperliği dışında başka bir işle uğraşanlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onbirinci
fıkrasına aykırı olarak birden fazla büro açanlar altmış günden az olmamak üzere adlî para cezası ile;
onikinci fıkrasına aykırı hareket eden gerçek kişi sigorta eksperleri ve tüzel kişi sigorta eksperlerinin
yetkilileri yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onüçüncü fıkrasına aykırı olarak görev
kabul eden sigorta eksperleri ile tüzel kişi sigorta eksperinin yanında çalışan sigorta eksperi veya
tarafsızlığı ihlâl eden sigorta eksperleri beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile;
ondördüncü fıkrası hükmüne aykırı davrananlar üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile;
onaltıncı fıkrasına aykırı hareket edenler ile bu fıkra gereğince sigorta eksperliği ile ilgili faaliyetlerde
çalışmaması gerektiği halde çalışanlar ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; yirmiikinci
fıkrasına aykırı olarak sigorta eksperliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve
söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; sigorta
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eksperliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile
cezalandırılır.
(20) Bu Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasına aykırı olarak ticarî faaliyette bulunanlar
yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onikinci fıkrasına aykırı davrananlar üçyüz günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile; onüçüncü fıkrasına aykırı olarak sigorta acenteliği yetkilerini
veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beşyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; sigorta acenteliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; ondördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler ile bu fıkra
gereğince sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalışmaması gerektiği halde çalışanlar ikiyüz günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(21) Sigorta acenteliği yapamayacaklarla, sigorta acenteliği sözleşmesi yapan sigorta
şirketlerinin bu işten sorumlu yöneticileri beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; prim
tahsil etme veya sözleşme yapma yetkisi verilemeyeceklere bu yetkileri veren sigorta şirketlerinin bu
işten sorumlu yöneticileri üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; bu yetkileri kabul eden
kişiler ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(22) Hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği halde bu Kanunun 26 ncı maddesinin altıncı
fıkrasına aykırı olarak tüzel kişi sigorta eksperinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak
çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar ile hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği halde 27 nci
maddenin altıncı fıkrasına aykırı olarak tüzel kişi sigorta acentesinde denetçi veya temsile ve ilzama
yetkili olarak çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ve üçyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(23) Bu Kanuna aykırı olarak ruhsatı olmadan brokerlik ve sigorta eksperliği yapanlar;
Müsteşarlıktan uygunluk belgesi olmadan sigorta acenteliği yapanlar ile Aktüerler Siciline
kaydolmadan aktüerlik yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve dörtyüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(24) Bu Kanunda öngörülen süre içinde Birliğe üye olmayan sigorta şirketleri ve reasürans
şirketlerinin yetkilileri ile Levhaya kayıtlı olmadan sigorta eksperliği veya sigorta acenteliği
faaliyetinde bulunanlar yüzelli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(25) Aktüer ve broker yetki veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve
unvanları kullananlar beşyüz günden az olmamak üzere, bu işleri yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(26) Bu Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki izni almadan sigortacılıkla ilgili
organizasyon oluşturanlar üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(27) Bu Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlar ile üçüncü fıkrasına
aykırı olarak iyiniyet kurallarını ihlâl edici şekilde sigorta tazminatı ödemesini geciktirenler üçyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
Kovuşturma
MADDE 36 – (1) Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması Müsteşarlık
tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile
Müsteşarlık aynı zamanda katılan sıfatını kazanır.
(2) Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi halinde, Müsteşarlık,
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek kararlara
karşı itiraza yetkilidir.
(3) Aracılar ile sigorta eksperlerinin bu Kanunda suç sayılan fiilleri hakkında yapılacak
kovuşturmalar ile bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 35 inci maddesinin altı ilâ
dokuzuncu fıkralarına aykırılıktan dolayı yapılacak kovuşturmalar hakkında bu madde hükümleri
uygulanmaz.
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
Atıflar, Değiştirilen ve Yürürlükten
Kaldırılan Hükümler
Atıflar
MADDE 37 – (1) Diğer mevzuatta mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe
Kanununa yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
(2) Diğer kanunlarda Müsteşarlık denetim biriminde çalışan aktüerleri ifade etmek üzere
kullanılan tüm ibareler "Sigorta Denetleme Aktüeri" olarak uygulanır.
MADDE 38 – (1) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanununa;
a) 57 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Sigorta acenteleri için oluşturulacak sektör meclisiyle ilgili Sigortacılık Kanunundaki hükümler
saklıdır."
b) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "Yetkili organlarca" ibaresinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.
"ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince"
c) Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 15 – Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimleri, odaların genel organ
seçimlerini takiben altmış gün içinde yapılır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi oluşturulana kadar
Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Kanununun yayımını müteakip bir ay içinde geçici Sigorta Eksperleri
İcra Komitesini tespit eder.
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin seçimi odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün
içinde, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimleri ise Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin
oluşmasından itibaren en geç onbeş gün içinde yapılır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulana
kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Hazine Müsteşarlığının uygun
görüşü ile Sigortacılık Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içinde geçici Sigorta Acenteleri
İcra Komitesi tespit edilir."
MADDE 39 – (1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ek 8 inci
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, elde ettiği bilgileri, trafikten men edilecek
araçların tespitinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığının emrine hazır tutar veya gerekli gördüğü
birimlerine iletir."
MADDE 40 – (1) 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.
"EK MADDE 1 – Kurum ve bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen iş ve
işlemler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli
ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir."
MADDE 41 – (1) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununun;
a) 2 nci maddesinin (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"l) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden
veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişileri,"
b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi "Başka bir şirkete aktarım talebinde
bulunulabilmesi için şirkette en az bir yıl süreyle kalınmış olması gereklidir." şeklinde, ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intikalini takip eden ikinci iş gününde yatırıma
yönlendirmek zorundadır. Bu maddede öngörülen paylaştırma, aktarım ve yatırıma yönlendirme
yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gibi yerine getirmeyen şirkete, aktarımlarda
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katılımcının dahil olduğu; yatırıma yönlendirmede ise dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif
getirisinin iki katı tutarında gecikme cezası uygulanır ve bu tutar katılımcının hesabına ilâve edilir.
Grup emeklilik sözleşmesinin akdedilmesine taraf olan dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz bir
meslek kuruluşu veya sair kuruluş yahut grup ile işverenler tarafından çalışanları veya üyeleri hesabına
kısmen veya tamamen katkı payı ödenmesi halinde, bu katkılar ile getirileri bireysel emeklilik
hesaplarında ayrı olarak takip edilir ve bu hesaplardaki birikimlere ilişkin hakların kullanımı ve
yükümlülükler Müsteşarlıkça belirlenen esas ve usûller çerçevesince grup emeklilik sözleşmesinde
belirlenir. Katılımcının bu birikimlere hak kazanma süresi her halde katılımcının grup emeklilik
sözleşmesine giriş tarihinden itibaren beş yılı aşamaz."
c) 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Emeklilik planlarına ilişkin uygulama esasları ile yıllık gelir sigortasına ilişkin tarife ve teknik
esaslar serbestçe belirlenir. Bakan, gerekli gördüğü hallerde uygulama esasları ile tarife ve teknik
esasları Müsteşarlığın onayına tâbi kılabilir. Bu madde kapsamında hak sahiplerinin bulunması için
şirket ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılması gereken araştırmalara, söz konusu
tutarın on yıllık süre içerisinde şirketçe ve iki yıllık süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca değerlendirilmesine ilişkin esas ve usûller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık
tarafından belirlenir."
ç) 17 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut
ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile
asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında
bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık
ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgarî ücret tutarına kadar olan
kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin
uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır."
"Fon portföy sınırlamalarına ilişkin ilkeler ile fon portföyündeki varlıkların değerlendirilmesine ilişkin
esas ve usûller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir."
d) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi "Portföy yönetim sözleşmelerinin Kurulca
belirlenen asgarî unsurlara uygun olması zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.
e) Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik
taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret
şirketindeki emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar kısmen veya tamamen bu
fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içinde yapılmak kaydıyla ve Müsteşarlıkça belirlenecek
esaslar çerçevesinde bireysel emeklilik sistemine veya yıllık gelir sigortalarına aktarılabilir.
Birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların ödenmesine yönelik gayrimenkul satışları dahil olmak
üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet, doğabilecek
gelir vergisi yükümlülüğünü de kapsar. Bu fıkra kapsamında yıllık gelir sigortalarına intibak
ettirilenlerden veya emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan giriş aidatı alınmaz ve aktarılan
tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.
Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel
kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin aktüeryal
denetimini Müsteşarlık yapar."
MADDE 42 – (1) 4632 sayılı Kanunun 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Emeklilik gözetim merkezi
MADDE 20/A - Müsteşarlık, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini
sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla şirketlerin ve bireysel emeklilik
aracılarının faaliyetlerinin gözetim ve denetimine yönelik alt yapı oluşturulmasına, bireysel emeklilik
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hesaplarına, emeklilik planlarına, işlemlerin konsolidasyonuna, katılımcılara ait bilgilerin
saklanmasına, kamunun ve katılımcıların bilgilendirilmesine, istatistik üretimine, bireysel emeklilik
aracıları siciline ve bireysel emeklilik aracıları sınavına ilişkin işlemlerin yapılması ile hayat sigortaları
ve diğer sigorta branşlarına ilişkin verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere özel hukuk
hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişiyi emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirebilir.
Emeklilik gözetim merkezinin ana sözleşmesinde yer alması gereken hususlar Müsteşarlıkça belirlenir
ve bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerde Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Emeklilik
şirketleri, Müsteşarlığın uygun görmesi halinde hayat branşında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile
diğer kurum ve kuruluşlar emeklilik gözetim merkezine ortak olabilir. Emeklilik gözetim merkezi,
Müsteşarlığın denetimine tâbidir. Bu Kanun kapsamındaki şirket, kurum, kuruluş ve kişiler, bu Kanuna
istinaden verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen talep edilen bilgi ve belgeleri emeklilik
gözetim merkezine aktarır. Emeklilik gözetim merkezinin çalışma esas ve usûlleri Müsteşarlık
tarafından belirlenir."
MADDE 43 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı
Makam Tazminatı Cetvelinin 8/a sırasına "Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları" ibaresinden sonra
gelmek üzere "Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 44 – (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Sigorta şirketleri, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde Havuz tarafından kapsama alınan
riskler, bölgeler ve ürünler için bu Kanunla oluşturulan Havuz sistemi dışında sigorta sözleşmesi
akdedemez. Bu hükme aykırı davranan sigorta şirketlerinin Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde
Havuz sisteminden çıkarılmalarına karar verilebilir."
MADDE 45 – (1) 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten
kaldırılmıştır.
(2) 25/6/1927 tarihli ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 107 nci maddesinin üçüncü
fıkrası, 108 inci maddesi ile ek 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının sorumlulukları ile
varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde Hesaba devrolunur. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabıyla ilişkili olarak
açılan davalar ve yapılan takipler Hesapla ilişkili olarak devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça çıkartılır.
(2) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin
bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(3) Bu Kanunun 12 nci maddesinin tarife serbestisine ilişkin birinci fıkrası hükmü ile 17 nci
maddesinin dördüncü fıkrasının garanti fonu varlıkları üzerine bloke konulabilmesi ve ipotek tesis
ettirilebilmesine ilişkin hükmü yürürlüğe girene kadar, bu Kanunla mülga 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaya devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
durumlarını, bu Kanunun 5 inci maddesi gereğince tespit edilecek branş ayrımına uyumlu hale
getirmeyenler, yeni sigorta sözleşmesi akdedemez, riski artırıcı nitelikte zeyil, temdit ve yenileme
yapamaz.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hayat sigortasına ilişkin portföylerini devretmemiş
bulunan karma şirketler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu
portföylerini devretmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketlerin sigorta portföyünü
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kısmen veya tamamen devralmayı kabul eden bir veya birkaç sigorta şirketi bulunduğu takdirde
portföy, Bakan tarafından re’sen devredilir. Portföyü devrolmamış şirketler devir işlemi gerçekleşene
kadar hayat sigortası branşında yeni sigorta sözleşmesi akdedemez, riski artıcı nitelikte zeyil, temdit ve
yenileme yapamaz.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 20 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü bu Kanunla
mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca atanmış kişiler ile bu kişiler hakkında açılmış
davalar ve takipler için de geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunla mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 25 inci
maddesi uyarınca ayrılan deprem hasar karşılıkları, bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen üç ay
içinde ihtiyarî yedek akçelere devrolunur.
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olan eksperlik ve
brokerlik ruhsatları, Müsteşarlık tarafından değiştirilinceye kadar geçerlidir. Söz konusu değiştirme
işlemini, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde yaptırmayanlar meslekî faaliyette
bulunamaz. Sigorta eksperlerinin eksperlik faaliyetine devam edebilmesi için bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Levhaya kaydını yaptırması da gerekir.
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Sigorta acenteleri, bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde
Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve Levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine
getirmeyenler sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamaz.
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girmesinden önce
taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis veya
sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına yahut
cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve
istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
karapara aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunanlar sigorta şirketlerinde veya reasürans şirketlerinde kurucu
olamaz, sigorta acenteliği, brokerlik ve sigorta eksperliği yapamaz ve bu amaçla kurulmuş tüzel
kişilerde ortak olamaz ve çalışamaz.
(2) Bu Kanunda sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularının niteliklerine yapılan atıflar için
de birinci fıkra hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi karşılığında, uygulamada
ülkede tedavülde bulunan para 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para
Birimi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Yeni Türk Lirası olarak adlandırıldığı sürece bu ibare
kullanılır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Kanunun;
a) 12 nci maddesinin tarife serbestisine ilişkin birinci fıkrası hükmü ile 17 nci maddesinin
dördüncü fıkrasının garanti fonu varlıkları üzerine bloke konulabilmesi ve ipotek tesis ettirilebilmesine
ilişkin hükmü, yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/6/2007
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EK - 2 : TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ
TÜRKİYEDE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİ
ÜNVAN

ADRES

TELEFON NO WEB ADRESI

Türkiye Sigorta Ve
Reasürans şirketleri
Birliği
ACIBADEM SAĞLIK
VE HAYAT Sigorta
A.Ş.

BÜYÜKDERE CD. BÜYÜKDERE
(212) 324 19 50
PLAZA NO: 195 KAT: 1-2 80620
http://www.tsrsb.org.tr
- 6 HAT
LEVENT-İSTANBUL
SANİYE ERMUTLU SOK. NO: 12
0216 463 23 40
KOZYATAĞI / İSTANBUL

http://www.acibadems
igorta.com.tr

AIG Sigorta A.Ş.

EMİRHAN CAD. NO:145
ATAKULE A BLOK KAT: 7-8
DİKİLİTAŞ - BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL

0212 236 49 49

http://www.aig.com

Ak Sigorta

MECLİSİ MEBUSAN CD. NO:
147 80040 FINDIKLI-İSTANBUL

(212) 251 94 00 http://www.aksigorta.c
om.tr
- 20 HAT

BÜYÜKDERE CAD. İŞ
ANADOLU ANONİM
KULELERİ KULE 2 KAT:23-26
TÜRK Sigorta şirketi
IV.LEVENT/İSTANBUL
ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.
ANKARA ANONİM
NO:285 BOLKAN CENTER A
TÜRK Sigorta şirketi
BLOK KAT:3-4 ŞİŞLİ/İSTANBUL
FAHRETTİN KERİM GÖKAY
AVİVA Sigorta A.Ş.
CAD. 72/74 KÜÇÜK
ÇAMLICA/İSTANBUL
MECLİS-İ MEBUSAN CAD.
AXA OYAK
OYAK HAN NO:81
SALIPAZARI/İSTANBUL

0212 350 03 50

http://.anadolusigorta.
com.tr

0212 224 01 01

http://ankarasigorta.co
m.tr

0216 326 94 40

http://www.avivasigor
ta.com.tr

0212 334 24 24

http://www.axaoyak.c
om.tr

BAŞAK Sigorta A.Ş.

HALASKARGAZİ CAD. NO:15
HARBİYE/İSTANBUL

0212 231 60 00

http://www.basak.com
.tr

BATI Sigorta A.Ş.

BANKALAR CAD. TÜTÜN HAN
NO:14 KARAKÖY / İSTANBUL

0212 251 02 80

http://www.batisigorta
.com.tr

BİRLİK Sigorta A.Ş.

ANKARA CAD. 126/B SİRKECİ /
İSTANBUL

0212 513 84 86

http://www.birliksigor
ta.com.tr

BİRLİK HAYAT
Sigorta A.Ş.

ANKARA CAD. 126/B
SİRKECİ/İSTANBUL

0212 513 84 86

http://www.birlikhayat
sigorta.com.tr

DEMİR Sigorta A.Ş.

FİNANS Sigorta A.Ş.

BÜYÜKDERE CAD. ÖZSEZEN İŞ
MERKEZİ 122/B
0212 288 68 44
ESENTEPE/İSTANBUL
RÜZGARLIBAHÇE MAH.
CUMHURİYET CAD. ACARLAR
0216 538 60 00
YAPI MERK. C-BLOK KAVACIK
- BEYKOZ/İSTANBUL

http://www.demirsigor
ta.com.tr
http://www.finanssigo
rta.com.tr
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GARANTİ Sigorta
A.Ş.
GENEL YAŞAM
Sigorta A.Ş.
GENERALİ Sigorta
A.Ş.
GÜNEŞ Sigorta A.Ş.

METE CAD. PARK HAN NO:40
TAKSİM/İSTANBUL
MECLİS-İ MEBUSAN CAD.
NO:91 KAT:3
SALIPAZARI/İSTANBUL
BANKALAR CAD. NO:31-33
GENERALİ HAN
KARAKÖY/İSTANBUL
GÜNEŞ PLAZA, BÜYÜKDERE
CAD. NO:110
ESENTEPE/İSTANBUL

0212 393 10 00

http://www.garantisig
orta.com.tr

0212 334 90 70

http://www.genelyasa
m.com.tr

0212 251 27 88
- 293 83 31

http://www.generali.c
om.tr

0212 355 65 65

http://www.gunessigor
ta.com.tr

GÜVEN Sigorta A.Ş.

BANKALAR CAD. NO:81
KARAKÖY/İSTANBUL

0212 254 79 00
-14 HAT

http://www.guvensigo
rta.com.tr

HÜR Sigorta A.Ş.

BÜYÜKDERE CAD. 15/A HÜR
HAN ŞİŞLİ/İSTANBUL

0212 232 20 10

http://www.hursigorta.
com.tr

0216 427 47 57
- 58

http://www.isiksigorta
.com.tr

0212 454 10 00

http://www.ihlassigort
a.com.tr

0216 544 00 00

http://www.isvicrehay
at.com.tr

0216 474 20 00

http://www.isvicresigorta.com.tr

IŞIK Sigorta A.Ş.
İHLAS Sigorta A.Ş.
İSVİÇRE HAYAT
Sigorta A.Ş.

IŞIK PLAZA, E5 KARAYOLU,
GÜLSUYU KAVŞAĞI
MALTEPE/İSTANBUL
29 EKİM CAD. İHLAS HOLDİNG
MERKEZ BİNASI 23
YENİBOSNA/İSTANBUL
KOŞUYOLU TOPHANELİOĞLU
CAD. İSMAİL ZÜHTÜ PAŞA
KONAĞI NO:11
ALTUNİZADE/İSTANBUL

İSVİÇRE Sigorta A.Ş.

KISIKLI CAD. NO:30
ALTUNİZADE/İSTANBUL

KOÇ ALLIANZ
Sigorta A.Ş.

BAĞLARBAŞI, KISIKLI CAD.
0216 556 66 66
NO:11 ALTUNİZADE/İSTANBUL

http://www.kocallianz.
com.tr

RAY Sigorta A.Ş.

KEFELİKÖY CAD. NO:35
SARIYER/İSTANBUL

0212 363 25 00

http://www.raysigorta.
com.tr

ŞEKER Sigorta A.Ş.

MECLİS-İ MEBUSAN CAD.
NO:87 SAPAZARI/İSTANBUL

0212 251 40 35

http://www.sekersigor
ta.com.tr

TEB Sigorta A.Ş.

MECLİS-İ MEBUSAN CAD.
NO:127 KAT:6
FINDIKLI/İSTANBUL

0212 251 96 00

http://www.tebsigorta.
com.tr

TİCARET Sigorta A.Ş.

TEŞVİKİYE CAD. NO:119
NİŞANTAŞI/İSTANBUL

0212 231 06 56

http://www.ticaretsigo
rta.com.tr

TOPRAK Sigorta A.Ş.

Yıldız Posta Cad. No:17/2
Esentepe/İstanbul

0212 347 41 00

http://www.topraksigo
rta.com.tr

TÜRKİYE GENEL
Sigorta A.Ş.

MECLİS-İ MEBUSAN CAD.
NO:91 SALIPAZARI/İSTANBUL

0212 334 90 00

http://www.genelsigor
ta.com.tr
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YAPI KREDİ Sigorta
A.Ş.

BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDİ
PLAZA A BLOK
0212 336 06 06
LEVENT/İSTANBUL

http://www.yksigorta.
com.tr

Emeklilik Şirketleri
AK Emeklilik
ANADOLU HAYAT
Emeklilik A.Ş.
ANKARA Emeklilik
A.Ş.

MECLİS-İ MEBUSAN CD. NO:
147 80040 FINDIKLI-İSTANBUL
BÜYÜKDERE CAD. İŞ
KULELERİ KULE 2 KAT:17-21
IV.LEVENT/İSTANBUL
GAZETECİLER MAH. HİKAYE
SOK. NO:11/A
ESENTEPE/İSTANBUL

(212) 251 63 74 http://www.akemeklili
- 3HAT
k.com.tr
0212 317 70 70

http://www.anadoluha
yat.com.tr

0212 356 20 00

http://ankaraemeklilik.
com.tr

AVİVA HAYAT VE
Emeklilik A.Ş.

KISIKLI CAD. NO:47
ALTUNİZADE/İSTANBUL

0216 651 32 60

http://www.avivahayat
.com.tr

BAŞAK Emeklilik A.Ş.

HALASKARGAZİ CAD. NO:33
HARBİYE/İSTANBUL

0212 368 22 00

http://www.basakeme
klilik.com.tr

DOĞAN Emeklilik
A.Ş.

ESKİ BÜYÜKDERE CAD.
TEKFEN TOWER NO:209
4.LEVENT/İSTANBUL

0212 319 32 00

http://www.doganeme
klilik.com.tr

GARANTİ Emeklilik
VE HAYAT A.Ş.

METE CAD. NO:38 PARK HAN
TAKSİM/İSTANBUL

0212 334 70 00

http://www.garantiem
eklilik.com.tr

KOÇ ALLIANZ
BAĞLARBAŞI, KISIKLI CAD.
0216 556 66 66
HAYAT VE Emeklilik
NO:11 ALTUNİZADE/İSTANBUL
A.Ş.
KARAKÖY MEYDANI, ARAP
OYAK Emeklilik A.Ş. CAMİ MAH. NO:4
0212 334 05 00
KARAKÖY/İSTANBUL

http://www.kocallianz.
com.tr
http://www.oyakemek
lilik.com.tr

VAKIF Emeklilik A.Ş.

ABDİ İPEKÇİ CAD. NO:57
MAÇKA/İSTANBUL

0212 315 42 00

http://www.vakifemek
lilik.com.tr

YAPI KREDİ
Emeklilik A.Ş.

BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDİ
PLAZA A BLOK
0212 336 76 00
LEVENT/İSTANBUL

http://www.ykemeklili
k.com.tr

Reassürans Şirketleri
DESTEK RE

BÜYÜKDERE CD. İŞ KULELERİ
http://www.destekrasu
(212) 317 21 00
KULE-2 KAT: 16 80620
rans.com.tr
4.LEVENT-İSTANBUL

DESTEK Reasürans
T.A.Ş.

BÜYÜKDERE CAD. İŞ KULE-2
KAT:16 4.LEVENT/İSTANBUL

0212 317 21 00

http://www.destekreas
urans.com.tr

MİLLİ Reasürans
T.A.Ş.

TEŞVİKİYE CAD. NO:43-57
TEŞVİKİYE/İSTANBUL

0212 231 47 30

http://www.millire.co
m.tr
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EK - 3: DÜNYADA FAALİYET GÖSTEREN TAKAFUL KURULUŞLARI
A. TAKAFUL KURULUŞLARI
1. Takaful Australia (Australia)
2. Islamic Takaful & Re-Takaful (Bahamas)
3. Al-Salam Islamic Takaful Co. (Bahrain)
4. Bahrain Islamic Insurance Co. (Bahrain)
5. Islamic Insurance & Re-insurance Co. (IIRCO) (Bahrain)
6. Sarikat Takaful al-Islamiyah (Bahrain)
7. Solidarity Islamic Takaful & Retakaful Co. (Bahrain)
8. Takaful International Co. (Bahrain)
9. Takaful Islamic Insurance Co. EC (Bahrain)
10. Fareast Islami Life Insurance Co. Ltd (Bangladesh)
11. Islami Insurance Bangladesh Limited (Bangladesh)
12. Islamic Commercial Insurance Co. (Bangladesh)
13. Prime Life Insurance Limited (Bangladesh)
14. Takaful Islami Insurance Limited (Bangladesh)
15. Insurans Islam TAIB (Brunei)
16. Takaful IBB Berhad (Brunei)
17. Takaful IDBB (Brunei)
18. Egyptian Saudi Home Insurance (Egypt)
19. Metropolitan Insurance Co. Ltd (Ghana)
20. Asuransi MUBARAKAH (Indonesia)
21. Asuransi Takaful Keluarga (Indonesia)
22. PT Syarikat Takaful (Indonesia)
23. Takaful Umum (Indonesia)
24. Alborz Insurance Co. (Iran)
25. Asia Insurance Co. (Iran)
26. Bimeh (Iran)
27. Bimeh Markazi (Iran)
28. Dana Insurance Co. (Iran)
29. Islamic Insurance Co. (Jordan)
30. 1st Takaful Insurance Co. (Kuwait)
31. National Takaful Insurance (Kuwait)
32. Wethaq Takaful (Kuwait)
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33. International Insurance Co. (Luxembourg)
34. Takafol S.A. (Luxembourg)
35. Mayban Takaful Berhad (Malaysia)
36. Syarikat Takaful Malaysia Berhad (Malaysia)
37. Takaful Ikhlas (Malaysia)
38. Takaful Nasional Sdn Berhad (Malaysia)
39. First Takaful Insurance (Pakistan)
40. Islamic Takaful (Qatar)
41. Qatar Islamic Insurance Co. (Qatar)
42. Al-Aman cooperative insurance (Al-Rajhi) (Saudi Arabia)
43. Al-Tawfeek Co. (Saudi Arabia)
44. Arab Eastern Insurance Co. Ltd, E.C. (registered in Bahrain), Jeddah (Saudi
Arabia)
45. Arabian Malaysian Takaful (Saudi Arabia)
46. Bank Al Jazira Takaful Ta’awuni (Saudi Arabia)
47. Family Takaful (Saudi Arabia)
48. Global Islamic Insurance Co. (Saudi Arabia)
49. International Islamic Insurance Co. (Saudi Arabia)
50. Islamic Arab (Saudi Arabia)
51. Islamic Corporation for insurance of investment and export credit (Saudi Arabia)
52. Islamic Insurance Co., Riyadh (Saudi Arabia)
53. Islamic International Company for Insurance (Saudi Arabia)
54. Islamic International Insurance Co. (Salamat) (Saudi Arabia)
55. Islamic Security (Saudi Arabia)
56. Islamic Universal Insurance (Saudi Arabia)
57. SACIR (Saudi Arabia)
58. Takafol Islamic Insurance Co. (Saudi Arabia)
59. Islamic Takaful & Re-takaful Co. (Saudi Arabia & Bahamas)
60. Sosar Al Amane (Senegal)
61. Syarikat Takaful (Singapore)
62. Amana Takaful Ltd (Sri Lanka)
63. Al-Baraka (Sudan)
64. Islamic Insurance Co. (Sudan)
65. JUBA Insurance Co. (Sudan)
66. Middle East Insurance Co. (Sudan)
67. National reinsurance Co. (Sudan)
68. Sheikhan Insurance & Reinsurance (Sudan)
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69. The United Insurance Co. (Sudan)
70. Watania Co-operative (Sudan)
71. Takaful T & T Friendly Society (Trinidad & Tobago)
72. Ihlas Sigorta A.S. (Turkey)
73. Isik Insurance Co. (Turkey)
74. Abu Dhabi National Takaful Co. (UAE)
75. Dubai Islamic Insurance & reinsurance Co. (UAE)
76. Oman Insurance Co. (UAE)
77. The Islamic Arab Insurance Co. (UAE)
B. RETAKAFUL KURULUŞLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Islamic Takaful & Retakaful Co. (IRTCo.) (Bahamas)
Hannover ReTakaful B.S.C. © (Bahrain)
ARIG (Dubai)
Asean Re-Takaful International (Malaysia)
Islamic Insurance & Reinsurance Co. (IIRCo.) (Saudi Arabia)
Islamic Takaful and Re-Takaful Co. (ITRCo.) (Saudi Arabia)
Tokio Marine Nichido Retakaful Pte Ltd (Singapore)
National Re-insurance Co. (NRICo.) (Sudan)
BEIT Iaadat Ettamine Tounsi Saoudi Re-insurance (B.E.S.T. Re) (Tunisia)

C. TAKAFUL HİZETİ VEREN TİCARİ SİGORTA ŞİRKETLERİ
1.
2.
3.
4.
5.

Bumiputera 1912 (Indonesia)
Ampro holding Singapore Pte Ltd (Singapore)
HSBC (Singapore)
Keppel Insurance (Singapore)
NTUC Income (Singapore)
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