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Unutmayalım ki geçmişimiz geleceğimizin rehberidir. Anadolu Sigorta,
Cumhuriyet’in ilânından sadece iki yıl sonra Atatürk’ün talimatıyla
kurulurken, sektörün yol göstericisi ve okulu olma misyonunu
da üstlenmiştir. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde
yükselmesi için sigortacılık alanında ilk ulusal şirket olarak, Türkiye İş
Bankası öncülüğünde tesis edilen Anadolu Sigorta, o günden bugüne,
sektörün her kilometre taşında, öncü olarak yerini almış ve seçkin
konumunu korumuştur.
Sektörün gelişiminde büyük rol oynayan Anadolu Sigorta, değişen
toplumsal şartlara paralel olarak sigortalılara daha geniş bir yelpazede
ve üstün kalitede hizmet verme arayışını, çağı yakalayan teknolojik ve
yenilikçi ürün ve hizmetlerle pekiştirerek, daima daha ileri götürme
kararlılığındadır.

				
Burhan Karagöz

Anadolu Sigorta
Yönetim Kurulu Başkanı

Tanzimattan Cumhuriyete Sigortacılık
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Bir şirketin tarihinden söz edildiğinde, genellikle o şirketin oluşum
süreci, hissedarları, yatırımları, sektördeki durumu akla gelir.
Yıllar içinde ekonomiye kattığı değerler konuşulur ve yazılır. Ancak,
öyle şirketler vardır ki, onların tarihi bir ağacın gövdesine benzer
ve bulundukları coğrafyanın yaşamsal izlerini taşır. Cumhuriyetin
ilânından iki yıl sonra, Atatürk’ün talimatıyla 1925 yılında Türkiye İş
Bankası bünyesinde kurulan Anadolu Sigorta, bunun en canlı örneğidir.
Anadolu Sigorta’nın kuruluşunun 85. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan,
“Geçmişten Geleceğe Anadolu Sigorta - Türkiye’nin Sigortası” isimli
kitabımız, bir yandan Celâl Bayar önderliğindeki kuruluş evremizden
yola çıkarak, şirketimizin günümüze kadar uzanan öyküsünü ayrıntılarıyla
kalıcı kılarken, öte yandan Türkiye’de sigorta sektörünün evrimine ve bu
arada, ülkedeki finansal yapılanmanın gelişim sürecine de ışık tutmaktadır.
Bugüne değin Türkiye’de, sigortacılık tekniği ve hukuki yapısı üzerine
birçok eser yayınlanmıştır. Ancak bu eserler güncele ve geleceğe
yönelik çalışmalardır. Maalesef sigortacılık alanında tarihsel eksende
çalışmalar yok denecek düzeydedir. Oysa kurumların kimliğini geçmişleri
oluşturur. Anadolu Sigorta bu bağlamda kapsamlı bir projeye girişmiş, 85.
Yıldönümü’nü, şirketin arşivlerinde yer alan temel kaynaklara dayanarak
hazırlanan bir kitapla kutlamaya karar vermiştir. Anadolu Sigorta’nın
tarihsel gelişimi projesi, birinci kaynaklardan yararlanılarak, reasürans
sektörü hariç, Türkiye’de yazılan ilk sigorta tarihidir.
Sayın Zafer Toprak’ın titiz ve özverili çalışmasıyla hazırlanan, “Geçmişten
Geleceğe Anadolu Sigorta - Türkiye’nin Sigortası” başlıklı bu kitapla, sadece
Türkiye sigorta sektörünün tarihini değil, ekonomisinden sosyal ve siyasal
yaşamına kadar bir ülkenin yaşadığı değişim sürecini de bulacaksınız.
Anadolu Sigorta’nın 85. Kuruluş Yıldönümü’nde, işte bu tarihe
tanıklığımızı sizlerle paylaşmak istedik.

Mustafa Su

Anadolu Sigorta
Genel Müdürü
Tanzimattan Cumhuriyete Sigortacılık
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Giriş
Günümüz Türkiyesi’nde risk anlayışı ve güvence arayışı, ülkenin gelişmişlik düzeyiyle orantılı
bir biçimde dönüşüme uğramaktadır. 2000’li yıllarla birlikte, finansal sektörde sigortacılık,
yabancı sermayenin odaklandığı ana yatırım alanlarından birine dönüşmüştür. Bugüne değin
Türkiye’de, sigortacılık tekniği ve hukuki yapısı üzerine birçok eser yayınlanmıştır. Ancak bu
eserler güncele ve geleceğe yönelik çalışmalardır. Oysa kurumların kimliğini geçmiş oluşturur.
Sigortacılık alanında tarihsel eksende çalışmalar yok denecek düzeydedir. Yıldönümlerinde
sigorta şirketlerinin hazırlattığı albüm niteliğinde görsel ağırlıklı eserler ise içerik açısından
son derece yetersizdir.
Anadolu Sigorta da, bugüne değin 5’li ve 10’lu yıldönümlerinde benzer albümler yayınlamıştır.
Bu kez Anadolu Sigorta, çok daha kapsamlı bir projeye girişmiş, 85. Yıldönümü’nü, Sigorta’nın
arşivlerinde yer alan temel kaynaklara dayanarak hazırlanan bir kitapla kutlamaya karar
vermiştir. Anadolu Sigorta’nın tarihsel gelişimi projesi, birinci kaynaklardan yararlanılarak
- reasürans sektörü hariç - Türkiye’de yazılan ilk sigorta tarihidir.
Milli Mücadele ertesi Türkiye’de finansal yapının ulusal tabana oturtulması görevi, Gazi
Mustafa Kemal’in direktifleriyle, 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası’na verilmişti. Kısa
sürede sigortacılığın da bankacılık kadar önem arz ettiği görülmüş ve bir yıl sonra Türkiye İş
Bankası’nın gözetiminde, Anadolu Sigorta kurulmuştu. Bunu, 1929 yılında yine Türkiye İş
Bankası’nın girişimiyle Milli Reasürans izlemişti.
Anadolu Sigorta’nın kuruluşunun 85. yılı etkinlikleri bağlamında yayınlanan bu kitap, bir
yandan Celâl Bayar’ın önderliğinde kuruluş evresinden yola çıkarak Anadolu Sigorta’nın
günümüze kadar uzanan öyküsünü ayrıntılarıyla kalıcı kılarken, öte yandan Türkiye’de
sigorta sektörünün evrimini ve bu arada, ülkedeki finansal yapılanmanın gelişim sürecini
irdelemektedir.
Kitap, görsellikten çok, öze yönelik bir kimlik çalışmasıdır. Projeye başladığımız günden
bugüne, Anadolu Sigorta’nın arşivinde yer alan binlerce belge titizlikle taranmış, bu arada
sigorta dergileri dâhil ikinci kaynaklar geniş bir şekilde gözden geçirilmiştir. Özgün bir
çalışmanın ancak Anadolu Sigorta İdare Meclisi Zabıt Tutanakları’yla mümkün olabileceği
görülmüş, bu nedenle 20 Şubat 1929 tarihine kadar eski Türkçe olan tutanaklar dâhil, 85
yıllık oturumların tümü bu kitapta değerlendirilmiştir. Önemli bulduğumuz erken dönemi
simgeleyen görüş ve kararlar, yer yer metin içinde ya da belge bölümünde o günkü diliyle
oynanmaksızın yer almaktadır. “Vekil-i umur”, “jeran forfeter”, “jerans”, “plen” gibi kimi
terimler, sigortacılık dilinin evrimini de gösterebilmek için metinde aynen korunmuştur.
Ana kaynak olarak kullandığımız, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu
Zabıt Defterleri, Anadolu Sigorta’nın yanı sıra Türkiye’de sektör içerisindeki gelişmeleri
de ayrıntılı bir biçimde yansıtmaktadır. Kurum içi yazışmaların yanı sıra bakanlıklarla
yapılan yazışmalar ve sektör içi her türlü bilgi akışı bu dosyalarda yer almaktadır. Bu arada,
1947 sonrası ayrı yayınlanan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Esas
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Kararları, kurum bünyesinde ne denli düzenli bir
arşivinin olduğunu kanıtlamaktadır. Tarama fırsatı
bulduğumuz üçüncü bir kaynak, Anadolu Anonim
Türk Sigorta Şirketi’nin Hissedarlar Umumi Heyet
Zabıtları’dır. Bu zabıtlarla bağlantılı olarak ayrıca
yıllık Faaliyet Raporları bir bir elden geçirilmiştir.
Son olarak 1944’ten itibaren gündeme gelen
Milli Sigorta Şirketleri Arasında Yapılan Meslekî
Teşekküller Toplantıları Zabıt Defteri görülmüştür.
1925 yılının, Türkiye sigortacılık tarihinde önemli
bir dönüm noktası olduğu artık yadsınamaz bir
gerçektir. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’yle
birlikte Türkiye’de sigorta sektöründe yeni bir dönem
başlamıştır. Bu yapılanmanın başını Türkiye İş
Bankası çekmiştir. Anadolu Sigorta, kârdan ayrılacak
bir hisse karşılığında kamu ve kamuyla bağlantılı
merkezi ya da yerel kurumların sigortalarında rüçhan
hakkı elde etmiş ve bu olanak Anadolu Sigorta’nın ilk
yıllarda hızlı bir biçimde büyümesine vesile olmuştur.
Bu arada, önce Ziraat Bankası’nın, ardından Türkiye
İş Bankası’nın geniş şube ağı, Anadolu Sigorta’ya
acente olanakları sağlamıştır.
Kitap kurgulanırken yedi ana bölüm tasarlanmıştır.
Bunlardan ilki Türkiye’de sigortacılığın doğuş
evresidir. 19. yüzyılın ortalarında, Tanzimat
yıllarından yola çıkarak, Anadolu Sigorta’nın
kuruluşuna kadarki bu süre, Türkiye’de sigorta
sektöründe yabancı sermayenin, herhangi bir kamusal denetimden uzak, kendi bildiğince
etkinlik gösterdiği bir dönemi kapsar. Nitekim Cumhuriyet yönetimi, bu tür bir sigortacılık
anlayışına son verme kaygısıyla Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde Anadolu Sigorta’nın
kuruluşuna önayak olmuş, bir yabancı şirketten aldığı “vekil-i umur”luk ya da “jerans forfeter”
hizmeti desteğiyle, 1936 yılına kadar ulusal sigortacılığın temellerini atmıştır. Bu bağlamda
1925-1935 evresi, ulusal sigortacılığın doğuş evresi sayılabilir. Tabii bu evrede, “Büyük
Buhran” nedeniyle zor yıllar yaşanmış, Türk sigortacılık sektörü, başarılı bir biçimde bu evreyi
atlatmıştır. Cumhuriyet Türkiyesi kurulurken finansal sektörde en deneyimsiz alanlardan
birinin sigortacılık olduğu, ilk on yıllık tutanaklarda bariz bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

Anadolu Anonim Türk Sigorta
Şirketi’nin kurucusu
Celâl Bayar

Kitabın üçüncü bölümünü oluşturan 1936-1960 yılları artık sektörde ulusal nitelikte sigorta
şirketlerinin egemen olduğu bir dönemdir. Birçok ulusal sigorta şirketi bu dönemde doğar.
Anadolu Sigorta, sermayedarı her iki banka sayesinde Ankara’da etkin konumdadır ve büyük
ölçüde kamu kurumlarının sigortalarını üstlenerek portföyünü büyütür. Ancak, sektörde etkin
bir denetim henüz oluşmamıştır. Bu durum, Anadolu Sigorta’nın iç yönetiminde ve bu arada
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prodüktörlerle ilişkilerinde de gözlemlenebilir. Özellikle “prodüktörler”le olan ilişki son derece
sorunludur. 1947 bu açıdan geçmişin muhasebesinin yapıldığı bir yıldır.
1960 yılına kadarki dördüncü bölüm Türkiye’de çok partili döneme geçiş ve Demokrat
Parti’nin iktidar dönemini kapsar. 1950-1960 arası Anadolu Sigorta’nın kurucusu Celâl
Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı yıllarıdır. Bir zamanlar Anadolu Sigorta’nın Ankara acentesi
Hasan Polatkan Maliye Bakanlığı koltuğuna oturur. Anadolu Sigorta’nın bu yıllarda izlediği
bağış ve kredi politikaları 27 Mayıs ertesi eleştirilere uğrar.
Beşinci bölüm planlı evreyi içerir. 1961-1980 yıllarında Türkiye’de gözlenen iktisadî
gelişme sigorta sektörünün de güçlenmesine vesile olur. İzlenen “ithal ikâmeci” politika
sonucu sektör büyük ölçüde yerli şirketlerin denetimine girmiştir. Ancak, sigorta bilinci
henüz kitlelere ulaşmamıştır. Türkiye yeni yeni kentleşmektedir. Kent kültürü olmadıkça
insanlar gelecek bilincinden yoksundur. Günübirlik yaşamlarında risk faktörünü göz ardı
ederler. Türkiye’de sigortacılığın Batı ülkelerindeki düzeye ulaşabilmesi için öncelikle Türk
toplumunun refah düzeyinin yükselmesi gerekir. Ayrıca sigorta kültürünün aşılanması bir
toplumsal sorun olarak kendini göstermektedir. 60’lı ve 70’li yıllarda pool’lar aracılığıyla
sigortacılıkta bir gelişme izlenirse de dünya ölçeğinde Türkiye çok gerilerdedir. 1968 yılında
prim gelirleri kişi başına Almanya’da 97,8 dolar iken Türkiye’de 1,7 dolar düzeyindedir. Aynı
yıl primin gayrı safi milli hâsıladaki oranı Almanya’da %5,3 iken Türkiye’de %0,5’tir. Bu
yıllarda sigorta sektörünün büyük çoğunluğu, portföy genişleteceklerine Milli Reasürans’la
uğraşmaktadırlar. 70’li yılların sigorta sektöründeki temel sorunu Milli Reasürans’ın
mükerrer sigortadaki tekel konumudur. Ancak, geçmişin acı deneyimiyle, Ankara, Milli
Reasürans’a destek çıkmayı sürdürür.
24 Ocak kararlarıyla Türkiye ithal ikâmeci politikaları bırakır ve neoliberal çizgide dışa açılır.
“İhracata dönük” yeni yapılanma finans sektörünü de etkilemiştir. Kitapta altıncı bölümü
oluşturan bu dönemde, Anadolu Sigorta piyasaya yeni ürünler sunar ve bilgisayar donanımını
güçlendirerek teknik kârını yükseltir. Bu arada özellikle 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren
köklü yapısal dönüşümlere gider. 1980 sonrası Anadolu Sigorta güçlü konumundan ödün
vermemiş, sektörde en büyük paya sahip bir kuruluş olarak 2000’li yıllara ulaşmıştır.
21. yüzyılın ilk yıllarında, dünyada likidite bolluğunun da etkisiyle, sigortacılık sektörü,
yabancı sermayenin odaklandığı ve satın alma ya da iştiraklerle sektörde önemli bir paya sahip
olduğu bir evreyi başlatmıştır. En azından 2008 buhranına kadar hızla büyüyen sigortacılıkta,
Anadolu Sigorta rekabet gücünü her gün artırmış, teknik kâra odaklanmış
ve liderlik konumundan ödün vermemiştir.
2008 krizine gelindiğinde Anadolu Sigorta, artık güçlü güvencelere sahip bir şirkettir. Yedinci
bölümü oluşturan 2008 ve sonrası, dünya standartlarını yakalamış, sürekli dönüşümler
geçiren, çağdaş bir sigorta kurumunun geleceğe dönük girişimlerinin öyküsüdür.
Anadolu Anonim Türk Şirketi kurum tarihi, bir yandan kuruluşunun 85. yıldönümünü
kalıcı kılmakta, öte yandan finansal tarihimizdeki temel başvuru kitaplarından birini
oluşturmaktadır.
Giriş
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Bölüm I

Ta nzim at ’ ta n C um h u r i y e t ’e
Sigortacılık

Avrupa’da kurulmuş, ya da kurulduğu iddia edilen birtakım hayali şirketler Osmanlı
topraklarında kolaylıkla faaliyete geçebiliyor, şube ve acente açabiliyorlardı. Bu tür
şirketlerin günün birinde ortadan kaybolup tüm yükümlülüklerini yüzüstü bıraktıkları
ve bu suretle Osmanlı uyruklarını zarara soktukları sık sık görülüyordu. Özellikle
sigorta şirketleri sigortalılarla olan uyuşmazlıklarında, adlî kapitülasyonlardan
yararlanarak, Osmanlı yargı mercilerini yetkili görmüyor, şirketlerin kurulu oldukları
ülke mahkemelerine başvurulması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bu ise
Osmanlı uyruklarını sigorta şirketleri karşısında güçsüz kılıyor, yabancı ülkelerde
dava takip etme olanağı bulamayan birçok Osmanlı, sigorta tazminatından
yoksun kalıyordu. Üstelik bu şirketlerin bazıları kendi ülkelerinde de
yasalar gereğince kurulmadığından takibata geçilse bile sonuç alınamıyordu.
Zafer Toprak, Türkiye’de Millî İktisat
1908-1918, Ankara; Yurt Yayınları, 1982.
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Sigortacılığa Yönelik İlk Adımlar
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat öncesi sigortayla ilgili herhangi bir mevzuat ya da sigortacılığa
değinen bir hüküm yoktu. O zamana kadar fıkıh hükümlerini ilgilendirecek, ya da sigortanın
meşru olup olmadığını gündeme getirecek bir gelişme kayıtlara geçmemişti. Tanzimat’la
birlikte Batı’ya yönelen Osmanlı topraklarında, din bilginlerinin yorumlarında sigorta, “ukud-ı
şer’iyye”nin, yani şer’i alanın dışında özel bir akit olarak kabul edildi. Ancak kamusal alanda
Batı hukukunun benimsenmesiyle sigortayla ilgili hükümler zamanla Osmanlı mevzuatına
girmeye başladı. İlk kez sigorta konusu, Ticaret Kanunnamesi’ne ek olarak 1860 tarihinde
yayınlanan mevzuatın 29. maddesindeki “umur-ı ticaret-i bahriyyeye müteallik kâffe-i deâvinin
Ticaret Mahkemeleri’nin Bahriye Meclisleri’nde rüyet ve faslolunacağı” kaydıyla, denizciliğe ait
sigorta sorunlarının da Bahriye Meclisleri’nde görüleceği, kanunda yer almış oluyordu.
Ardından, 1808 tarihli Fransız Ticaret Kanunu’nun hemen hemen çevirisi olan, 1864 tarihinde
yayınlanarak yürürlüğe konan, Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin 11. faslında sigortayla ilgili
hükümler yer alıyordu. Bu kanunun yayınlanmasından sonra uzun süre kara sigortalarına da
deniz sigortaları hükümleri uygulandı. 1889 tarihinde yayınlanan “Ecnebî Anonim Şirketlerinin
Memâlik-i Osmaniyye’deki Acenteleri Hakkında Nizamname”yle Osmanlı topraklarında
çalışmak isteyen yabancı anonim şirketler, dolayısıyla sigorta şirketleri, ruhsat almak suretiyle
tescile tâbi tutulmuşlardı. Uygulanması sorun oluşturacaksa da en azından mevzuatta bu tür bir
tescilin yer alması Osmanlı sigortacılığı açısından önemli bir adımdı. Zira o güne kadar dileyen
Osmanlı topraklarında, herhangi bir sorumluluk üstlenmeden, sigorta şirketi açıyordu.
Nihayet, İkinci Meşrutiyet’ten az önce 1906 yılında Ticaret-i Berriye Kanunnamesi’nin ekinde,
25 madde halinde, kara sigortalarına dair hükümler yer aldı. Bu kanunun birinci maddesinde
sigortanın tanımı yapılıyor, “sigorta muamelesi emval-i menkulenin ve gayr-ı menkulenin her
nev’i mehâlik ve muhâterattan tevellüt edecek hasar ve ziyaı’nın temin için ücret-i muayyene
mukabilinde irae-i teminat etmekten ibarettir” deniyordu. Yasada sigorta akdinin şekilleri, şart
ve türleri hakkında hükümler yer alıyordu. Ek bir maddede “Bahrî sigorta muamelâtı hakkında
Ticaret-i Bahriyye Kanunu’nda bulunan ahkâm-ı mahsusa kemaâkân bakidir” denilmek suretiyle
deniz sigortaları için Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin de yürürlükte olduğu kaydediliyordu.
Bu kanunun ardından, 1908 yılında yabancı sigorta şirketlerine ruhsat almaları ve tescil
edilmeleri yanında, her yıl kefalet ve ihtiyat akçesi ayırma zorunluluğu getiren “Ecnebi Anonim
Sigorta Kumpanyaları Hakkında Nizamname” yürürlüğe girdi. Yabancı şirketlerin konumu
ayrı bir önem arz ediyordu. Zira bir aydınlanma sürecini başlatan İkinci Meşrutiyet yıllarında
bile verilen bir fetvada, Müslümanların sigortacılıkla iştigâl etmelerinin dinen mubah olmadığı,
bunun ancak yabancılar tarafından icra edilebileceği kaydediliyordu.
Ancak, Osmanlı, kendi mevzuatında her ne kadar yabancı özel ve tüzel kişilerle ilgili
düzenlemelere gitmişse de kapitülasyonlar her seferinde ayak bağı olmuş ve bu tür düzenlemeler
bir türlü uygulamaya sokulamamıştı. 1914 yılında, Osmanlı Birinci Dünya Savaşı’na girer
girmez ilk iş olarak kapitülasyonları tek taraflı olarak lağvetti ve yabancı sigorta şirketlerini
yabancı ülkelerde uygulanana benzer kayıt ve şartlara tâbi kılmak amacıyla, 30 Kasım 1914
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tarihinde, Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama
Munkasım Şirketlerle Ecnebî Sigorta Şirketleri
Kanun-ı Muvakkatı’nı yürürlüğe soktu.
Aslında Türkiye’de sigortacılığın geçmişi
Tanzimat yıllarına kadar uzansa da fiiliyatta
sigortacılık gereği, ilk kez, 1870 yılında
baş gösteren büyük Beyoğlu yangınıyla
hissedilmişti. 1872 yılında biri Northern
diğeri de North British adında iki İngiliz
şirketiyle 1878’de Fransız La Foncière şirketi
İstanbul’da çalışmaya başladılar. Yüzyıl
sonuna gelindiğinde, 1899’da İstanbul’daki
yabancı sigorta şirketi temsilciliklerinin
adedi 15’i buluyordu. Zaman zaman haksız
rekabet ve kasdî yangınların gözlemlendiği,
doğmakta olan sigorta fikrinin zedelendiği
bu başıboş dönem, 1900 yılına kadar sürdü.
Kapitülasyonların da sonucu, yabancı
sigorta şirket temsilcilikleri dış ülkelerdeki
merkezlerinin talimatı dâhilinde çalışmakta,
sigorta poliçeleri İngilizce ve Fransızca
yazılmakta, uzlaşmazlık halinde yabancı
şirketlerin merkezlerinin bulunduğu ülke
mahkemeleri yetkili kılınmaktaydı.
Ülke ekonomisinde önemli bir rol oynayan
ve sigortayla yakından ilgilenen Osmanlı
Bankası, 1893 yılında Tütün Rejisi ve Düyun-ı
Umumiyye idaresine mensup bir sermayedar
grubuyla 220.000 altın lira sermayeli Osmanlı
Umum Sigorta adıyla bir sigorta şirketi kurdu. Ardından, 1896 yılında sigorta şirketleri bir
araya gelerek, sigorta endüstrisinin ıslahı için bazı tedbirlerin alınması yolunda, ortak hareket
etme kararı aldılar. Ülkede yeknesak bir yangın tarifesi uygulanması esasını benimsediler. Bu
görüş doğrultusunda birleşen 44 şirket, 12 Temmuz 1900 tarihinde toplanarak bir sigorta
şirketleri sendikası kurdular. Yeknesak yangın tarifesi uygulanmasına ve sürekli bir denetim
ya da murakabe heyetinin oluşturulmasına karar verdiler. Böylece, Dersaadet’te Faaliyette
Bulunan Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası [Syndicat des Compagnies d’Assurances contre
l’Incendie Opérant à Constantinople] doğmuş oluyordu.

1928 Harf Devrimi öncesinde
Anadolu Anonim Türk Sigorta
Şirketi’nin eski Türkçe
düzenlenmiş poliçesi

Bu karara göre kurulmuş olan Sendika, çalışmalarını Londra’da bulunan Yangın Sigortacıları
Komitesi’nin [Fire Offices Committee] talimatı altında yürütecekti. Bu arada, bu komitenin
yönetmelikleri örnek alındı. Sendika tarafından alınan kimi önemli kararlar, Londra’daki
komitenin ve Paris’te kurulan Syndicat Ottoman de Paris’nin onayına sunuluyordu.
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II. Meşrutiyet’te Sigortacılık
İlk evrede, Osmanlı topraklarındaki sendikaları bir çatı altında toplayan Sendika’nın yararlı
etkileri görüldü. 1912 yılında bu Sendika’ya dâhil yabancı şirket adedi 54’e yükselmesine karşın,
Sendika dışında kalan şirketlerin, benimsenen tarifeden aşağı fiyat vermeleri ve sigortalılara
indirim uygulamaları, söz konusu çatı Sendika’nın büyük güçlüklerle ortaya koyduğu meslekî
reformlarının giderek güç yitirmesine neden oldu. Nitekim zamanla prim hâsılatıyla ödenen
tazminat arasındaki orantı bozuldu. 1911 yılında prim hâsılatı 120.000 altın lira olmasına
karşın, 450.000 altın lira tazminat ödendiği görüldü. Bu koşullar altında yangın tarifesi
yeniden düzenlendi.
Başlangıcından itibaren, tamamen yabancı sermayenin hâkim olduğu bir sektör olan
sigortacılık kendi gayretleriyle yürütülmüş, sorunların üstesinden gelebilmek için bir dizi
önlemler alınmıştı. Osmanlı topraklarında
yüzyıllardan beri kapitülasyonların
hâkim oluşu nedeniyle, birçok finansal
faaliyet gibi sigortacılık da hükümet
denetiminin dışında kalıyordu. Osmanlı
sigortacılığı hemen hemen tümüyle
Londra Yangın Sigortacıları Komitesi’nin
direktifleriyle hareket ediyordu. Babıâli
yabancı şirketleri denetleyebilmek için çok
daha kökten dönüşümlerin gerektiğini
görmüştü. Kapitülasyonlar sürdükçe
yabancı şirketlerin ve sigorta şirketlerinin
faaliyetlerine müdahale edilemeyeceği,
bunların Osmanlı mevzuatı kapsamına
alınamayacağı açıktı. Kapitülasyonların
kaldırılışı işte bu soruna kısmi çözüm
getirdi. Yıllardır gündemde olan ama bir
türlü gerçekleştirilemeyen denetim sorunu,
kapitülasyonların lağvı ertesi ele alındı.

Anadolu Sigorta’nın ilk
yıllarında müşteriler için
hazırlattığı cüzdan

Kapitülasyonların Kaldırılışı
ve Sigortalar
“Ecnebî Anonim ve Sermayesi Eshama
Munkasım Şirketler ile Ecnebî Sigorta
Şirketleri Hakkındaki Kanun-ı Muvakkat”
Birinci Dünya Savaşı’nın ilk aylarında,
13 Aralık 1914 günü, kabul edilerek
gerçek kişiler yanı sıra ticarî nitelikteki
tüzel kişiler de Osmanlı mevzuatı
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kapsamına alındı. Böylece yabancı şirketlerin ayrıcalıklarına son verildi. Bu kanun hükmünde
kararnameyle Osmanlı topraklarında çalışacak yabancı sigorta şirketleri tescile ve teminat
göstermeye mecbur tutuluyordu.
Kanun-ı muvakkat iki kısımdan oluşuyordu: İlk kısımda anonim şirketler ve sermayesi paylara
bölünmüş şirketlerle ilgili hükümler yer alıyordu. İkinci kısım ise yabancı sigorta şirketlerine
ayrılmıştı. Bu mevzuat gereğince, yabancı ülkelerde kurulup Osmanlı topraklarında şube ve
acente açarak faaliyette bulunacak anonim ve sermayesi paylara bölünmüş şirket, unvanını,
kurulduğu yeri, hangi ülkeye mensup olduğunu ve sermayesini Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne
bildirecekti. Bu arada işlemlerinde Osmanlı yasaları gereğince davranacağını taahhüt eden bir
“istidaname” verecekti.
Ayrıca, mensup olduğu ülkedeki Osmanlı sefaret ve ticaret ataşeliklerinden onaylı kuruluş
belgesini, iç tüzük suretini, hükümetinden ülke yasalarına uygun olarak kurulduğunu ve halen
faaliyetlerini sürdürdüğünü belgeleyen bir “şahadetname”yi Nezaret’e sunacaktı. Son olarak,
şirketin iç tüzüğünde gösterilmiş olan işlemleri yürütmeye ve bu işlemlerden doğacak her
türlü davada şirket adına gerek davalı gerek davacı, ya da diğer bir sıfatla mahkemelerde hazır
bulunmaya yetkili bir vekil tayin edecekti.
Yabancı anonim ya da sermayesi paylara ayrılmış şirketlerin vekilleri, şirket iç tüzüğünün ve
taşıdıkları vekâletnamelerin Ticaret Nezareti tarafından tasdik edilmiş birer özetini, resmî
gazete ve ülkenin belli başlı birkaç gazetesi aracılığıyla ilân edeceklerdi. Şube ve acenteler,
kurulan adres şirketler için kanunî ikâmetgâh addedilecekti. O yörenin mahkemeleri şirketlerle
ilgili anlaşmazlıklarda dava mercii olacaktı. Şube ve acenteler, şirketin uyruğunu taşıyacak,
işlemlerinden dolayı açılacak davalarda şirket vekillerinin ya da şube müdürlerinin kişisel
uyruğuna bakılmayacaktı. Son olarak, esas işlemlerini Osmanlı topraklarında yürüten
yabancı şirketler, yasanın yürürlüğe girişinden itibaren üç ay içinde Osmanlı anonim şirketine
dönüştürülecek, yani Osmanlı tüzel kişisi olacak; bu yapılmadığı takdirde idarehaneleri
kapatılacaktı.
Kanun-ı muvakkatın ikinci kısmını oluşturan sigorta şirketleriyle ilgili mevzuat, geçmiş
deneyler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştı. Her şeyden önce, Ticaret ve Ziraat
Nezareti’ne bağlı Ticaret Müdüriyet-i Umumiyyesi bünyesinde, sigorta şirketlerinin işlemlerini
izleyecek ve denetleyecek bir Sigorta Müdüriyeti kuruluyordu. Sigorta şirketleri, Nezaret’in bu
görevine karşılık her yıl 50 Osmanlı altını harç ödeyeceklerdi. Şirketler yıllık malî durumlarıyla
ilgili belgeleri ve genel kurullarınca onaylanan bilançolarını, Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne
vereceklerdi. Nezaret, ayrıca, şirketlerden işlemleriyle ilgili yazılı ya da sözlü her türlü bilgi
isteminde bulunabilecekti.
Bu arada en önemli husus “teminat akçesi”ydi. Osmanlı vatandaşlarının hak ve hukukunun
güvence altına alınması ve sigorta şirketleri aleyhine sonuçlanan anlaşmazlıkların yürütülebilmesi
amacıyla şirketler, yangın, hayat, deniz taşımacılığı gibi her tür sigorta işlemleri için 5.000
liradan 15.000 liraya kadar teminat akçesi ödemekle yükümlü tutuluyordu. Söz konusu
teminat akçesi nakit, ya da piyasa fiyatının %10 fazlasıyla devlet tahvili olarak Ticaret ve
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Ziraat Nezareti tarafından onaylanacak bir bankaya ödenecek, karşılığında bir kefaletname
alınacaktı. Teminat akçesi devlet tahvili olarak ödendiği takdirde, Osmanlı devlet tahvili
ya da Batılı büyük devletler (Düvel-i Muazzama) tahvilleri türünden güvenilir bir kıymetli
evrak olacak, İstanbul veya Avrupa başkentleri borsalarında kayıtlı bulunacaktı. Şirketler
hasar vukuunda sigorta tazminatını, Osmanlı topraklarında şube ve acentelerinin bulunduğu
mahalde ödemekle yükümlüydüler.
Ayrıca sigortacılardan bir tür “temiz” kağıdı isteniyordu. Sigorta şirketlerinin şubelere
atayacakları temsilciler, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde iflas etmediklerini ve
emniyeti kötüye kullanmadıklarını, sabıkaları bulunmadığını ispatladıktan sonra göreve
başlayabileceklerdi. Sigorta poliçelerinde yer alan koşullar genel ahlâk ve kamu düzenine aykırı
bir husus içermedikleri ve yasalara ters düşmedikleri sürece geçerli olacaktı. Son olarak, yangın
sırasında, hasarın büyümesini önlemek amacıyla mahallî idarelerce yıktırılan emlâkın sigorta
bedelleri de şirketlerce ödenecekti.
Bu kanun-ı muvakkattan bir yıl sonra yayınlanan bir kanunla da sigorta şirketlerinden, yangın
ve nakliyat primleri üzerinden %3, hayat sigortalarından %2 oranında temettü adıyla kazanç
vergisi alınmasına karar verildi. O güne kadar, kapitülasyonlar nedeniyle, yabancı sigorta
şirketleri devlete herhangi bir vergi ödemiyorlardı.
1916 yılında sigorta şirketlerinin tescil formalitesi tamamlanırken, sendika kavramı mevzuata
aykırı görülerek çatı Sendika’nın adı “Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri Cemiyeti” olarak
değiştirildi. O tarihlerde sendika sözcüğü sakıncalı bir terimdi. Sendika dendiğinde işçi
sendikası anlaşılıyordu. Bu nedenle ülkeyi saran 1908 grevleri ertesi, Cemiyetler Kanunu’yla
sendika kurulması yasaklanmıştı. O tarihte, Cemiyet’e 81 sigorta şirketi üye idi. Bunların
tamamı yabancı sigorta şirketleriydi. Bu süreç, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra, özellikle
Türkiye İş Bankası’nın sigortacılık konusuna ele aldığı 1925 yılına kadar sürdü.
Lozan ve Milli Sigortacılık
Türkiye’nin uluslararası alanda bağımsız bir ülke olmasını sağlayan Lozan’da en çetrefil
sorunlardan biri kapitülasyonlardı. Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte kapitülasyonlar tek taraflı
kaldırılmıştı; ancak Osmanlı’nın savaşta yenik düşmesi sonucu kapitülasyonlar tekrar ihdas
edilmişti. Osmanlı 19. yüzyılda, Osmanlı Bankası, Düyun-ı Umumiyye ve benzeri finansal
kurumlar aracılığıyla, malî yönden bağımlı bir konuma düşmüştü. Bunlara karşı, İkinci
Meşrutiyet yıllarında, İttihatçılar tarafından yerel finans kurumları kurulmaya başlanmışsa da
bir diğerini izleyen savaşlar nedeniyle, hedeflenen “milli iktisat” amacına ulaşamamıştı. Ancak
1923 İzmir İktisat Kongresi’nde de belirtildiği gibi, yeni kurulacak devletin iktisadî bağlamda
bağımsız olması, kendi finansal kurumlarını oluşturması, egemenlik anlayışının gereği olarak
Lozan’da gündemi belirlemişti. Lozan’la birlikte kapitülasyonların kaldırılışı ertesi, bu alanda
çaba sarf etmek, o günkü hükümetlerin ana kaygılarından birini oluşturmuştu. Cumhuriyet’in
kurucuları iktisadî bağımsızlığın finansal yapıdan geçtiği inancıyla, ilk ağızda, finansal
yapıyı “millileştirme”yi gündemine almıştı. Ziraat Bankası hariç hemen hemen tüm banka
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ve sigorta kurumlarının yabancıların elinde oluşunun Cumhuriyet’in bağımsızlık anlayışıyla
uzlaşamayacağı ve her ne pahasına olursa olsun bu kurumların ulusal tabana oturtulmasının
gerektiği başta Atatürk olmak üzere, dönemin yönetici kadrolarınca daha İzmir İktisat
Kongresi’nden itibaren vurgulanmıştı. Osmanlı’nın son yüzyılı, siyasetle ekonominin ne denli
iç içe geçtiği, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarınca bilfiil yaşanmış ve bu alanda öncelikle çözüm
aranması gereği ortaya çıkmıştı.
Bu bağlamda, tüm Batı ülkelerini karşılarına alma pahasına üç ana finans kurumunun ulusal
tabanda oluşturulması yeni bir ulus devlet inşa eden kadroların ana kaygısını oluşturmuştu.
Bu üç ana finans kuruluşu Türkiye İş Bankası, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans’tı. Her üç
kuruluş da beş yıl içerisinde faaliyete geçmiş ve kısmen bu sayede, 1929 dünya krizinin Türkiye
için de bir finansal krize dönüşmesi önlenmişti. 1924’te İş Bankası ile yola çıkılmış, 1925’te
Anadolu Sigorta kurulmuş, 1927’deyse reasürans alanında gerekli düzenlemelere gidilerek
1929 yılında Milli Reasürans doğmuştu. Her üçünün de gerçekleşmesinde, İttihatçılık
döneminde banka deneyimi olan Celâl Bayar önemli işlevler üstlenmişti.
Ancak, her üç kuruluş da o günler için son derece “siyasi” bir misyonun parçası olarak gündeme
gelecek ve yıllar boyu Batı finans kurumlarının protestosu altında faaliyet göstermek zorunda
kalacaktı. Türkiye’de iktisadî bağımsızlığın ne denli engebeli yollardan geçtiği bu üç kuruluşun
tarihinde yatıyordu. Siyasi irade olmaksızın, ki o tarihlerde bu iradeyi Atatürk simgeliyordu, bu
tür finans kurumların, fakr-u zaruret içerisinde olan bir ülkede gerçekleşmesi olanaksızdı.
Bu süreçte Türkiye İş Bankası kilit işlevi görecekti. Her iki sigorta kuruluşu İş Bankası’nın
iştirakleri olarak doğacaktı. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sigortacılıkla bankacılık
uzun yıllar bir bütündü. Erken dönem sigorta şirketlerinin hemen hemen tümü, bankalar
tarafından kurulmuştu. Sigortalar uzun bir süre banka şubelerini acente olarak kullanmışlardı.
Ulusal finansal yapı anlayışı, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin bir parçasıydı. Keza Anadolu
Sigorta bu felsefenin halkalarından birini oluşturuyordu. Türkiye İş Bankası’nın, Anadolu
Sigorta’nın ve Milli Reasürans’ın yönetim kurullarına bakmak bu misyonu anlamak için
yeterliydi. Yönetim kadroların önemli bir kısmı bankacılıktan ya da sigortacılıktan anlayan
kişiler değildi. Zaten o yıllarda bu tür bir birikimi olan insan bulmak olanaksızdı. İdare
Meclis’leri büyük ölçüde, Atatürk’ün milli mücadeledeki silah arkadaşlarından oluşuyordu.
Bu kadroların içinde sınırlı da olsa bankacılıktan anlayan, daha doğrusu iktisat ve ticaretle
uğraşmış kişiler vardı. Ancak, sigortacılık alanında, Celâl Bayar dâhil, kimsenin fikri yoktu.
Bu nedenle de on yıla yakın bir süre ulusal sigortacılık “vekil-i umur” ya da “ajan forfeter”
yoluyla, yabancı şirketlerin işgüderliğinde yürütülecekti.
Ulusal Sigortacılıkta İlk Adımlar
Milli Mücadele, bilindiği gibi, Osmanlı coğrafyasında ve beşeri yapısında köklü dönüşümlere neden
olmuştu. Savaş yıllarında sigortacılık son derece durağandı. Bu yıllarda söz edilebilecek gelişmeler,
sınırlı bir sermayeyle faaliyete geçmiş olan Vatan adlı sigorta şirketi ve 1922 yılında Riunione
Adritica Şirketi’nin katkılarıyla kurulan Şark Sigorta idi. Lozan Antlaşması ertesi sigortacılık
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alanında kıpırdanmalar başladı. 1924 yılında Fransız Urbaine şirketinin katılımıyla Milli Sigorta
Şirketi faaliyete geçmişti. Bu şirket 1935 yılında Sümerbank tarafından satın alınacaktı.
Lozan Antlaşması’nın, kapitülasyonları çok taraflı olarak kaldırışı ve yabancı şirketlerin o güne
kadar ayrıcalıklı konumlarının sona ermesi, Türkiye’deki sınırlı yabancı sermayeli sigorta
şirketlerinin de etkinliklerini sınırlamalarına yol açmıştı. Zaten, Avrupa’nın Birinci Dünya
Savaşı ertesi finansal açıdan toparlanmakta güçlük çekişi, birçok sigorta şirketini de güç
durumda bırakmıştı. Nitekim kısa bir süre sonra, 20’li yılların ilk yarısında kurulmuş olan
Vatan ve Milli Sigorta şirketleri
faaliyetlerini durdurmak zorunda
kalacaklardı.

Otomobil Garajlarıyla İlgili Sigorta Sözleşmeleri

Türkiye İş Bankası 1924 yılında
kurulmuştu ve Cumhuriyet’in ilk
ulusal bankasıydı. Başlangıçta
Ünyon Grubu’nun, Türkiye İş
Bankası ile İttihad-ı Milli Sigorta
Şirketi adına akdettiği genel
acentelik sözleşmesiyle başlayan
ilgi, kısa bir süre sonra İş Bankası
ve İttihad-ı Milli’nin ortak bir
biçimde, 1925 yılında, Anadolu
Sigorta Şirketi’ni kurmalarına
yol açtı. Ancak, Anadolu
Sigorta Şirketi yerli ve yabancı
sermayenin ortaklaşa kurdukları
ilk Türk sigorta şirketi değildi. II.
Meşrutiyet döneminde, özellik
Birinci Dünya Savaşı yıllarında,
Osmanlı topraklarında çok sayıda
yerli ya da o günkü tanınmış
simgesiyle “milli” anonim
şirket kurulmuş; bu arada, yerli
girişimciler kısmen sigortacılığa da
el atmıştı. “Milli iktisat” anlayışı
ülkede bankacılığı özendirmiş,
sigortacılık da bunun peşine
takılmıştı. Mustafa Şeref Bey’in
Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin
başında bulunduğu evrede,
merkezi Viyana’da olan Feniks
şirketinin katılımıyla, 1916 yılında
ortak sermayeli bir “Türkiye Milli
Sigorta Şirketi” kurulmuştu.

Yangın sigortaları Cumhuriyet döneminde de sigortacılık sektörünün önde
gelen uğraş alanıydı. Özellikle yanıcı maddeler konusunda, sözleşmelere ayrıntılı
kayıt konuluyordu. Bunlardan biri de garajlarla ilgili sigorta sözleşmeleriydi:
Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi Ticaret Vekâlet-i
Celilesi’nin 21 Kanun-ı evvel 926 tarih ve 8955 umumi, 812 hususi ve
19006/810 nümerolu tezkeresiyle musaddak İstanbul Harîk [Yangın]
Sigortaları Tarife ve Talimatıdır, İstanbul; Zeliç Biraderler, 1926, s. 58.
Umumî Garajlar:
A ve B bendlerinin 1 nümerolu fıkralarına taalluk eden mukavelenameler için:
Sigorta sahibi garajda tamirhane mevcûd olmadığını ve otomobillerin kendi
hazinelerinde bulunandan gayrı benzin ve emsali züyût [yağlar] bulunmadığını
beyân ve aksi takdirde harîk vuku’unda bir gûna tazminat talebine hakkı
olmayacağını kabul ve taahhüd ederler. Sigorta sahibi bundan maada garaj
dâhilinde ziya-ı şemsden [güneş ışığından] veya havası tahliye edilmiş elektrik
lambalarından gayrı tenvirat kullanamayacağını, ateş istimal edilmeyeceğini ve
sigara içilmeyeceğini taahhüd ve aksi takdirde harîk zuhurunda bir gûna tazminat
talebine hakkı olmayacağını kabul eder.
A ve B bendlerinin 2 ve 3 nümerolu fıkralarına taalluk eden mukavelenameler
için: Sigorta sahibi benzin ve emsali züyût-ı mevcûdînin (b) fıkrasındaki mikdarın
iraesi) litreyi tecavüz etmediğini beyân ve aksi takdirde harîk vukuunda bir gûna
tazminat talebe hakkı olmayacağını kabul ve taahhüd eder. Mumaileyh bundan
maada evvela; marüzzikr benzin ve emsali züyûtun suret-i iddihar ve füruhtu
hakkında makamât-ı aidesince mevzu’ nizamata riayet edeceğini; sâniyen nev’ ve
gradosu her ne olursa olsun züyût-ı mezkûrenin ziya-ı şemsden veya havası tahliye
edilmiş elektrik lambalarından gayrı tenvirat altında kabdan kaba aktarma veya
diğer herhangi bir ameliyeye tâbi tutulmayacağını ve esasen garajda tenvirat-ı
mebhuseden gayrı bir ziya kullanmayacağını, ateş istimal eylemiyeceğini ve sigara
içilmeyeceğini taahhüd ve aksi takdirde harîk zuhurunda bir gûna tazminat
talebine hakkı olmayacağını kabul eder.
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Şirketin görevlerinden biri de
sigortacılık sektörüne Osmanlı
uyruklu eleman yetiştirmekti.
Ancak, İttihatçıların “milli
iktisat” özlemleri savaş
koşullarında sonuç vermedi.
Osmanlı’nın Birinci Dünya
Savaşı’nda yenik düşmesiyle bu
şirket dağıldı. Cumhuriyet’le
birlikte finans sektörünün ve bu
arada sigortacılığın, sil baştan
inşası gerekiyordu.
Devletin sigortaları denetim ve
gözetim altında bulundurma
çabasının ilk belirtilerinden
biri, ülkede faaliyette bulunan
sigortaların kurmuş oldukları
Türkiye Sigortacılar Daire-i
Merkeziyyesi’nin, Ticaret
Vekâleti denetimi altında
faaliyet göstermesine yönelik
girişimdi. Daire-i Merkeziye
“İstanbul Harîk [Yangın]
Sigortaları Tarife ve Talimatıdır”
başlığıyla bir tarife yayınlamış,
İstanbul’da yangın sigortası
yaptırmış olan tüm gayrı
menkullerin tarifelerini bu
belgede ayrıntılı bir biçimde
vermişti. Tarife, Ticaret Vekâleti
ve İstanbul Mıntıkası Ticaret
Müdüriyeti’nce de onaylanmıştı.
Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi’ne kayıtlı yangın sigorta şirketlerinin, İstanbul’da yazacakları
sigortalarda, tarifenin altında ya da üzerinde fiyat veremeyecekleri, belgede açıkça belirtilmişti.
Merkez yönetimleri Türkiye dışında bulunan şirketler, İstanbul’da bulunan bir “riziko”yu
bizzat sigorta edebilmek için Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi’nce uygulanmakta olan fiyat ve
harçları %10 fazlasıyla ödemek zorundaydılar.

1928 öncesinde Anadolu
Anonim Türk Sigorta
Şirketi’nin eski Türkçe
harflerle düzenlenmiş poliçesi

Tanzimattan Cumhuriyete Sigortacılık

27

Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k iye’nin Sigorta s ı

28

Bölüm II

Cumhuriyet Türkiyesi
ve
Ulusal Sigortacılık

Bir memleket için sigorta şirketlerinden esaslı surette istifade edebilmek o memlekette
milli sigorta şirketlerinin mevcûd bulunması ve esas ticaretin o milli mecradan akması ile
mümkündür. Yoksa idhalatımızdan ihracatımızdan ve hatta dâhilî
bütün harekât-ı ticariyyemizden her an için ve her adımda daimi ve zaruri bir
haraç alan ecnebî sigorta şirketlerinin memleket için olan menafi-i ticariyyeleri
mucib oldukları ziyanı asla telafi edemez, bilakis bizi tatlı ve muğfel
[aldatılmış, iğfal olunmuş] bir emniyet uykusu içinde bırakarak memleketin
en mühim bir ihtiyac-ı şamilini [kapsamlı ihtiyacını] unutturur.
Milli Deniz Sigortalarının Mahiyeti, Vezaifi ve Lüzumu,
İstanbul; Cumhuriyet Matbaası, 1927.
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Ulusal Çıkarlar ve Sigortacılık
Cumhuriyet’in ilk yıllarında sigortacılık sektöründe en ivedi çözüm aranan sigortacılık alanı
“deniz sigortası”ydı. Dış ticaret, büyük ölçüde deniz ulaşımıyla sağlanıyordu. Cumhuriyet
armatörlerinin en büyük sorunu bu alanda “ecnebi sigorta şirketleri”nin hâkim konumuydu.
İhracatçılar sürekli bu şirketlerden yakınıyorlardı ve bu nedenle, sigortacılığın ulusal
temellere oturtulmasında en gür ses, bu kesimden geliyordu. “Deniz sigortası bir millî
ticaret silahıdır” bu kesimin şiarına dönüşmüştü. Bir ülkede sigorta şirketlerinden güçlü bir
biçimde yararlanabilmek için o ülkede sigortaların “milli” olması, ticaretin “milli mecra”dan
akması gerekiyordu. Yoksa ithalattan, ihracattan, hatta iç ticaretin her alanından, her adımda,
yabancı sigorta şirketlerine “haraç” vermek gerekecekti. Bu yabancı sigorta şirketlerinin ülke
ekonomisine verdikleri “ziyan” asla telâfi edilemezdi. Ülke insanını tatlı bir güven uykusuna
yatırıp ülkenin en önemli ihtiyacını unutturuyorlardı.
Bilindiği gibi, dış ticaret,
uluslararasında önemli bir rekabet
unsuruydu. Ulusal çıkarlar ve
bağımsızlık, “milli bir deniz sigortası”
kurumuna sahip olmaktan geçiyordu.
Bankacılık, deniz nakliyeciliği ve
deniz sigortacılığı, istikrarlı bir dış
ticaret için hayati öneme sahipti.
Ulusal çıkarlar doğrultusunda
amaca ulaşabilmek için deniz
nakliyeciliği, bankacılık, yangın ve
deniz sigortaları alanında güçlü bir
yapıya, bir birliğe, o günkü deyişle
bir “vahdet-i mesai”ye sahip olmak
gerekiyordu. Vakit geçirmeksizin bu
alanda atılacak ortak adımlar ulusal
iktisadî bağımsızlığı, “milli istiklâl-i
iktisadî”yi sağlayacaktı.

“Deniz Sigortası bir Milli Ticaret Silahıdır”

Milli Deniz Sigortalarının Mahiyeti, Vezaifi ve Lüzumu, İstanbul;
Cumhuriyet Matbaası, 1927, s. 33-34.
Armatörlerimizin deniz sigorta şirketlerinden hergün şikayetlerine şahid
oluyoruz. Bu şikayetlerde armatörlerimiz yalnız değildirler, bütün ticaret-i bahriyye
mensubinine, iharacatçılarımıza sorulacak olsa ecnebî sigorta şirketleri hakkında
serd edecek yüzlerce şikayetleri olduğu meydana çıkar.
....
.... Bir memleket için sigorta şirketlerinden esaslı surette istifade edebilmek
o memlekette milli sigorta şirketlerinin mevcûd bulunması ve esas ticaretin o milli
mecradan akması ile mümkündür. Yoksa idhalatımızdan ihracatımızdan ve hatta
dâhilî bütün harekât-ı ticariyyemizden her an için ve her adımda daimi ve zaruri
bir haraç alan ecnebî sigorta şirketlerinin memleket için olan menafi-i ticariyyeleri
mucib oldukları ziyanı asla telafi edemez, bilakis bizi tatlı ve muğfel [aldatılmış, ifal
olunmuş] bir emniyet uykusu içinde bırakarak memleketin en mühim bir ihtiyac-ı
şamilini [kapsamlı ihtiyacını] unutturur.

6 – Deniz sigortası bir milli ticaret silahıdır.
Öte yandan, deniz sigortacılığının
stratejik önemi vardı. Ulusal nitelikte
... mâlum olduğu üzere ticaret-i hariciye milletler arasında çok mühim ve çok
deniz sigortacılığı ülke sırlarının
şiddetli bir rakebet zemini olur. Binaehaleyh milli menafi ve istiklal malî menba’
da korunması anlamına geliyordu.
olmak ve mühim ticaret-i hariciye kanalları elde edip idare eylemek için çok kuvvetli
Sigortacılık, bir ölçüde, tuttuğu
bir silah bulmak haysiyetiyle dahi kuvvetli ve milli bir deniz sigortası müessesesine
kayıtlarla ülke ekonomisinin genel
mâlikiyyet lazımdır.
durumunu belirleyebiliyordu. Bu
bilgiler kimi kez “mahrem” nitelik
taşıyordu. Ülke ekonomisiyle ilgili bir
dizi ticarî bilginin, o günkü deyişle “malûmât-ı ticariyye”nin, dışarıya sızdırılmaması için ulusal
sigorta şirketleri elzemdi. Bu sorunun ne derece önemli olduğu gelişmiş ülke sigortacılığında
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k iye’nin Sigorta s ı

30

İdhalat ve ihracat tüccarlarının çok luzumlu hadimleri bankacılık, deniz
nakliyeciliği, deniz sigortaları olub bundan deniz sigortaları bankacılık, deniz
nakliyeciliği, muamelat-ı ticariyye amillerini muhafaza etmek ve bunlara istikrar
vermek gibi en hayati bir vazifeyi ifa eyler. En tam ve şamil netaic-i müfideyi
elde edebilmek için deniz nakliyeciliğini, bankacılık ve gerek harik ve gerek deniz
sigortaları münasib şekilde bir iş kombinezonu, bir vahdet-i mesai ve vahdet-i
maksad tertîbâtı vücude getirmiş olmak lazımdır. Bu üç amillin yekdiğerinden
ayrı ve yekdiğerine yabancı kalması zaafı, milli nüfuz ve haysiyetin fikdanını ve
tefrikayı intaç eyler. Halbuki, dediğimiz ve vahdet-i mesai ve vahdet-i maksadın
mevcûdiyeti hidemât-ı lazimenin bila ifate-i vakt [vakit kaybetmeksizin] ve kifayet-i
lazimesiyle ifasını, rekabet vaziyetlerinde müttefikan hareketi ve başka milletlerin
de hürmetine liyakat gösteren milli istiklal-i iktisadiyi temin eder.
7 – Milli Deniz Sigorta Şirketi milli ticaret esrarının muhafazasıdır.
Bir takım malûmât-ı ticariyyenin hüsn-i muhafazası için de milli sigorta
şirketinin vücudu luzûm-ı kat’i dâhilindedir. Bu meselenin ne derece ehemmiyeti
haiz olduğunu evvela İngilizler anlamışlardır. Ve bu cihet ahiren Amerikalıların da
nazar-ı dikkatini şiddetle celb etmiştir. Amerika’da “Pensilvanya” Darülfünunu
sigorta ve ticaret müderrisi, Müttehide-i Amerika Ticaret-i Bahriye Meclis-i
Sigorta memur-ı mütehassıs ı ve Amerika Meclis-i Mebusanı Ticaret-i Bahriyye ve
Balık Saydgâhları Encümeni azasından Profesör “Solomon Hivenir’in bu husustaki
beyânat-ı atiyyesi çok şâyân-ı dikkattir.
“Alman sigorta ve mükerrer sigorta şirketleri ile vâki’ olan tecrübelerimiz,
deniz sigorta şirketlerinin mensub oldukları millet için son derece faideli esrar-i
ticariyyeyi elde etmekte olduklarını ispat için delil iradına hacet bırakmamıştır.
Deniz sigortacıları hamuleyi, mürselleri [gönderilen], mürselünileyhleri [kendisine
bir şey gönderilmiş olan] nakliyecileri, ticaret yollarını, mühim mukavelât şerâitini
olduğu gibi bilirler.”
Hususiyle mükerrer sigorta suhuletlerinin, ecnebî mükerrer sigorta
kumpanyalarına arz ihtiyacı icab ettirecek derece az olduğu muhitlerde o ecnebî
sigorta şirketi de ancak birinci sigorta şirketine mâlum olabileceği zannolunan
bütün ticaret ve muamelât esrarına vakıf olur. İngilizlerle Almanların sigorta
işlerinde tam bir milli istiklal sahibi olmağa karar vererek tatbikatına girişdikleri
esnada ancak bu hakikati nazar-ı idrak ve ehemmiyette bulunduklarına hiç şüphe
edilemez. Bu her iki millet de milli sigorta teshilatını ecnebî sigortalarında mükerrer
sigortaya müracaat lüzumuna meydan vermeden en büyük muhatarat için sigorta
kabul edilebilinecek surette tevsi ve takviye siyasetini kemal-i şuur ve sebatla takib
etmişlerdir.
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bariz bir şekilde görülüyordu. Özellikle reasürans işleri sonucu bilgilerin yabancı reasürans
şirketlerinde toplanması, yerel sigorta şirketlerinin bilgileri dâhilindeki bilgilerin de dışarıya
ulaşmasına neden oluyordu. Böylece, reasürans şirketleri aracılığıyla, birçok ülkenin “ticaret
ve muamelât esrarı”na vakıf olunabiliyordu. Bu konunun önemini öncelikle İngilizler idrak
etmiş ve gerekli önlemleri almışlardı. Ardından ABD bu konuda girişimde bulunmuştu.
Alman sigorta ve reasürans şirketleri, deniz sigortaları sayesinde gemilerin yüklerinin türlerini,
gönderenleri ve gönderilenleri, ticaret yollarını, önemli sözleşmelerin koşullarını kolaylıkla
elde ediyor ve bu bilgiler o ülkenin stratejik kararlarını etkiliyordu. Birinci Dünya Savaşı
arifesi İngilizler ve Almanlar, tüm reasürans işlerini kendi bünyelerinde tutuyorlardı. Kısaca,
sigortacılık stratejik bir alana dönüşmüştü.

Harf devrimi öncesi ve sonrası
Anadolu Sigorta İdare Meclisi
tutanaklarından iki örnek

Bu konuda Milli Mücadele kadrolarının duyarlı olması kaçınılmazdı. Türkiye’nin ulusal
sigortacılık ve reasürans alanında girişimde bulunması ulusal bağımsızlığın teminatı olacaktı.
Bir an önce bu sektörün ulusal tabana oturtulması zorunlu görülüyordu.
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Cumhuriyet’in İlk Döneminde Mevzuatta Gelişmeler
Milli Mücadele sonrası, Cumhuriyet’in ilânı ertesi, sigorta şirketlerinin kuruluşlarını ve
etkinliklerini düzenleyen, devlet murakabesini oluşturan, sigortacıyla sigortalı arasındaki
ilişkilere çeki düzen veren bir dizi mevzuat hazırlanarak yürürlüğe sokuldu. İlk olarak,
29 Mayıs 1926 gün ve 865 sayılı Ticaret Kanunu’nda, günün bilimsel ilkelerine dayanan
ve sigortacıyla sigortalı arasındaki
ilişkileri düzenleyen, sigorta
sözleşmesiyle ilgili amir hüküm
Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi Nizamnamesi
ve genel şartlara dair maddeler yer
aldı. Bu kanunun on üçüncü faslı
Madde 1 – Türkiye’de çalışan Türk ve ecnebî sigorta şirketleri, sigorta
tümüyle sigortacılığa ayrıldı. Ticaret
şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 tarih ve 1149
Kanunu’nun ardından, 30 Temmuz
numaralı kanun hükümlerine tevfikan, aralarında Türkiye Sigortacılar
1927 günü, Avrupa’dakilere benzer
Daire-i Merkeziyyesi namı altında müteşekkil cemiyetin 15 Eylül 1925 tarihli
bir murakabe mevzuatı hazırlandı.
nizamnamesini tadil ederek işbu yeni nizamnameyi kabul etmişlerdir.
1149 sayılı Sigorta Şirketlerinin
Madde 2 – Cemiyetin maksadı şunlardır:
Teftiş ve Murakabesi Hakkında
a) Sigorta sanatının Türkiye’de inkişaf ve terakkisine çalışmak
Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunda
sigortacılık yapabilecek şirket türleri,
b) Sigortacılığa müteallik meseleleri mer’i kanun ve nizamnameler
yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin
hükümlerine tevfikan müzakere ve tespit etmek,
ruhsatname alabilmeleri için yerine
c) Bilumum sigorta tarifelerini ve umumî şartlarını tanzîm, tadil ve iktisat
getirmeleri gereken esas ve şartlar,
Vekâleti’ne arz eylemek,
sigorta genel şartları ve tarifelerin
d) Sigorta işleri tedarikiyle meşgul olanlara verilecek komisyon ve ücûrât
Ticaret Vekâleti’ne bildirimi ve
miktarlarını mer’i olan kanunî hükümler, nizamname ve talimatnameleri nazar-ı
tasdiki, tarifelerdeki oranların
itibara almak suretiyle tayin ve tespit etmek ve umumî heyet tarafından tasdik
üzerinde işlem yapılamayacağı,
edildikten sonra hükümleri bilumum azalar için mecburi olmak üzere komisyon ve
şirketlerin kuruluşlarında, faaliyetleri
ücûrât hakkında itilafnameler akdetmek,
esnasında ve tasfiyeleri sırasında
sigortalıların hak ve hukukunun
e) Şirketler, acenteler ve iş tedarik eden kimseler arasında tahaddüs edecek
korunması için uygulanacak
her türlü ihtilâfâtı iptida muslih sıfatiyle halletmek ve kabil olmadığı takdirde işbu
murakabe esasları yer alıyordu.
nizamname hükümleri dairesinde tedkîk ve karara raptını temin etmek,
Ayrıca, o yıllarda ülkede sigortacılığın
f) Resmi daireler ve makamlardan tevdi olunabilecek meseleleri tedkik ve
durumunu açıklayan ve ilk kez bu
mütalaasını bildirmek,
tür bir sigorta murakabe kanununun
g) Gerek Türkiye ve gerek ecnebî memleketlerde kâin sigortacılar cemiyet ve
hazırlanmasına esas teşkil eden
odaları ile münasebâta girişerek umumî bir mahiyet arz eden tedbirlerin Türkiye’de
nedenler ayrıntılı bir biçimde
dahi tatbiki imkânını temin etmek,
belirtilmişti. (Bk. Belgeler)
Aynı yıl, bu kanunun tatbikine yönelik
5789 sayılı Talimatname çıkarılıyordu.
Yine aynı tarihte, Türkiye’de mükerrer
sigorta ya da reasürans tekeline
olanak sağlayan, 1160 sayılı Mükerrer
Sigorta İnhisarı Kanunu, uygulamaya

h) Sigorta sanatına müteallik bilumum malûmât ve istatistikleri ihzar
ve cem etmek, velhâsıl sigorta hakkında memleketin menâfiine muvafık her nevi
ihtisas meseleleri ile meşgul olmak.
Madde 3 – Türkiye’de çalışmaya mezun ve müseccel her Türk ve ecnebî
sigorta şirketi işbu Cemiyete girmeğe mecburdur.
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sokuluyordu. 1 Ağustos 1927 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren kanunun 23 Mayıs 1925
tarihli gerekçesi, bu tür bir tekelin oluşturulma nedenlerini açıklıyordu. (Bk. Belgeler) Bu
belgeden de görülebileceği gibi, kanun her şeyden önce sigortacılığın “millileştirilmesi”ne zemin
ve imkân hazırlamaya yönelikti. Reasürans yoluyla dışarıya verilen primlerin imkân nispetinde
ülkede kalmasını sağlayarak, döviz tasarrufuna gidilecekti. Ayrıca, Hazine’ye gelir sağlanacaktı.
Gerekçede bu hedefler dışında, gerek Mükerrer Sigorta Murakabe Talimatnamesi gerekse değişik
tarihlerdeki temdit kararnameleri uyarınca, tekel işletici şirketle yapılan sözleşmelere hasar ve tarifi
denetimi temin edilmesi, sigorta sektörüne eleman yetiştirilmesi ve sigortaya yönelik istatistikler
düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi de yer alıyordu. Nitekim bu kanuna istinaden
hazırlanan Mükerrer Sigorta Murakabe Talimatnamesi de 13 Temmuz 1929 günü yayınlanarak
yürürlüğe girmişti. Reasürans tekeli kanununun kabulünden kısa bir süre sonra da mükerrer
sigorta zorunluluğuna tabi tutulacak sigorta miktarlarının ne şekilde tespit edileceğine dair 1173
sayılı ve 11 Temmuz 1927 günlü kanun yayınlanmıştı.
Bu temel mevzuat iki önemli sigorta kurumunun doğuşuna ortam hazırlamıştı. Bunlar
Milli Reasürans ve Anadolu Sigorta idi. Sigortacılığın ulusal tabana oturmasında
bu iki kuruluş başı çekmişti. Temel mevzuattan on yıl kadar sonra iki önemli kanun
daha sigorta mevzuatına eklendi. Bunlardan ilki 28 Mayıs 1938 tarihli, hayat dalında
çalışan yabancı sigorta şirketlerinin riyazî ihtiyatlarının ülke dâhilinde kalmasını ve
bunların millî ekonominin gelişmesinde kullanılmasını, sabit ve döner [mütehavvil]
sigorta teminatlarının artırılmasını, sigorta işlemlerinin daha sıkı bir denetim altında
bulundurulmasını sağlayan 3392 sayılı kanundu. Diğeriyse, bir yıl kadar sonra, 31 Mayıs
1939 günü yürürlüğe giren 3614 sayılı Teşkilât Kanunu idi. Bu kanunla Ticaret Bakanlığı
sigortacılığa çeki düzen veriyor ve sigortaları kendilerini geliştirmeye yönelik önlemleri
uygulamaya sokmakla yükümlü kılıyordu.
Anadolu Sigorta’nın Kuruluşu
Yukarıda belirtildiği gibi, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde ulusal kimlik arayışı,
Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen ertesi yılı gündeme gelmişti. Türkiye İş Bankası, kendi
kuruluşundan bir yıl sonra, Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk ulusal kimlikli sigorta şirketi olacak
olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ni kuracaktı.
Böylece, Türkiye’de sigorta sektöründe yeni bir dönem başlıyordu. Banka yönetimiyle Ünyon
Grubu’nun bünyesinde yer alan İttihad-ı Milli arasında yapılmış olan görüşmeler sonucunda,
Anadolu Sigorta’nın kurulmasına karar verilmiş ve ortaklığın iç tüzüğü hazırlanarak 27 Şubat
1925 tarihli bir dilekçeyle Ticaret Vekâleti’ne gönderilmişti. Şirketin nizamnamesi, İcra Vekilleri
Heyeti’nin 8 Mart 1925 tarihli toplantısında kabul edildi. Reisicumhur tarafından tasdik
edildikten sonra 18 Mart 1925 günü, Ankara Birinci Noterliği’nce, o günkü adıyla Ankara Kâtib-i
Adliliği’nce, tescili yapıldı. Ticaret Vekâleti’nin Anadolu Sigorta’ya gönderdiği 19 Mart 1925 günlü
yazıda, nizamnamenin 40. maddesine atfen, şirketin net gelirinin dörtte birinin Hükümet’e
tahsis edildiği, buna karşılık kamuya [hükümete] ait olan kuruluşların sigortaları konusunda
eşit koşullar dâhilinde, Anadolu Sigorta’ya rüçhan hakkı verildiği belirtiliyordu. Bu, bir anlamda
kamu kuruluşlarının sigortalarının Anadolu Sigorta tarafından yapılacağı anlamına geliyordu.
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Aslında, Anadolu Sigorta ilk on yıl için faaliyetini Ünyon Sigorta Şirketi üzerinden
yürütecekti. Bir başka deyişle, Şirket’in işleri “maktu bir komisyon” karşılığında vekil-i
umur (agence forfaitaire – ajans forfeter) olarak Ünyon Sigorta ve onun Türkiye’deki
temsilcisi İttihad-ı Milli Şirketi’ne devrediliyordu. O sırada sigorta şirketlerinde en önemli
görev olan fen müşavirliğini de Ünyon Şirketi’nden Mösyö Piyos üstleniyordu. Anadolu
Sigorta, vekil-i umuru İttihad-ı Millî Sigorta Şirketi’ne, 21 Şubat 1925 tarihli vekil-i umur
mukavelesi gereğince %27,5 komisyon ödüyordu. Sınırlı sayıda Anadolu Sigorta şirketi
çalışanının, yıllık ücretinin 8000 liralık kısmını, İttihad-ı Millî karşılıyordu. Ayrıca,
müdürlere verilmekte olan sigorta komisyonunun yarısına katkıda bulunuyordu.

Anadolu Sigorta’nın kuruluş
yıllarında faaliyette bulunduğu
Kınacıyan Han’ın gece
görünüşü

Tasdikli nizamnamenin alınmasının ardından Şirket, İstanbul Ticaret Odası’nın fevkalâde
sınıfına 4593 sicil numarasıyla tescil ettirildi ve 1 Nisan 1925 tarihinden itibaren Galata’da, Ünyon
Han’da çalışmaya başladı. Ancak bu mekânda kısa bir süre kaldı. İki ay sonra, 1 Haziran 1925’te,
Bahçekapı’daki 4. Vakıf Han’ın 2.katında, 21-25 numaralı dairelerde, daha doğrusu odalarda,
faaliyetini sürdürdü. On yılı aşkın Vakıf Han’da kaldıktan sonra 1936 yılında, İş Bankası’nın
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1936 yılı Anadolu Sigorta İdare Meclisi

İdare Meclisi Reisi
Fuat Bulca

İdare Meclisi Azası
Salih Bozok

İdare Meclisi Azası
Mahmut Soydan

İdare Meclisi Azası
Hamdi Aksoy

İdare Meclisi Azası
Muammer Eriş

İdare Meclisi Azası
Ali Kılıç
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İdare Meclisi Azası
Sabit Sağıroğlu

İdare Meclisi Azası
Dr. Cevdet Nasuhi

İdare Meclisi Azası
Kemal Zaim

İdare Meclisi Azası
Nedim Servet Tör
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Anadolu Sigorta Müdürü
H. Mirat Yenel

Müşavir
Avukat Şükrüye Ekitler

Müşavir
Avukat A. Büker

Ankara Sigorta Müdürü
Kemal Ayral

Müşavir
Dr. Refik Tamberk

Müşavir
Avukat Atıf Ödül
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İstanbul’daki ilk şubesini açmış olduğu Sirkeci’de, Büyük Postahane’nin karşısında Meydancık
denilen yerdeki Büyük Kınacıyan Hanı’ına taşınılacaktı. On yılı aşkın bu bina kullanılacaktı.
Önceleri, yönetim merkezi Ankara ve iş merkezi İstanbul olarak düşünülmüş; ancak, her
iki merkezin İstanbul’da birleştirilmesine karar verilmişti. Kuruluş yıllarında şirket, yalnız
yangın, nakliyat ve kaza dallarında çalışmaya başlamış; iki yıl sonra, 1927’de, hayat branşını da
faaliyetleri arasına almıştı. Daha sonraları deprem, yıldırım, havagazı patlaması, uçak, pilot ve
hava yolcusu sigortalarıyla, makine
montaj sigortası, kaza sigortaları
kapsamına giren kasko, malî mesuliyet
Ziraat Bankası Şubeleri Acenteleri
ve hayat branşının grup sigortaları
Ziraat Bankası Müdüriyet-i Umumisi ile Şirket beyninde mün’akid
kısmına da geniş çapta girdi. Bu arada,
itilafname mucibince hâl-i hazırda Anadolu Sigorta Kumpanyası tarafından re’sen
işçi kıdem tazminatlarını sigorta etti.
ve bizzat temsil edilmeyen mahallerde mezkûr şirketi Ziraat Bankası şuabât ve
Anadolu Sigorta, Cumhuriyet’in ilk
sandıkları temsil eylemektedir. Bu güne kadar doksan iki Ziraat Bankası şube ve
on yılından itibaren, çağdaş yaşamın
memuriyetleri Anadolu Anonim Sigorta Şirketi’nin acenteliğine tayin olunmuş
ekonomik, endüstriyel, ticaret, sanat
ve ekserisi de sigorta muamelâtına başlamıştır. Mevcut olan acenteliklerle
ve sosyal dallarının hemen hepsinin
beraber Anadolu Şirketinin bugünkü acentelikleri miktarı doksan dokuza baliğ
teminatında görev almış ve geniş
bulunmaktadır.
teşkilâtı sayesinde hizmetlerini tüm
yurda yaymıştı.
İdare Meclisi – 4 Teşrin-i evvel [Ekim] 1925
Anadolu Sigorta, bu yayılım
sürecinde, Türkiye İş Bankası
şubelerinden olduğu kadar Ziraat Bankası şubelerinden de yararlanmıştı. 20’li yıllarda Türkiye
İş Bankası’nın şube ağı henüz daha başlangıç aşamasındaydı. Oysa, Ziraat Bankası’nın ülkenin
dört bir yanına yayılmış 300’ü aşkın şube ve sandığı bulunuyordu. Ancak, Ziraat Bankası’na
acentelik verilirken Türkiye İş Bankası’nın konumu gözetilmişti. Türkiye İş Bankası’nın şubeleri
Anadolu Sigorta’nın “tabii” acenteleri olarak görülüyordu. Bu nedenle, başlangıç aşamasında
bazı bölgeler, Ziraat Bankası acentelikleri için dışarıda bırakılmıştı. Bunlar Ankara, İzmir,
Bursa gibi Türkiye İş Bankası’nın şubelerinin bulunduğu kentlerin yanı sıra Adana, Mersin,
Aydın, Denizli, Saruhan, Menteşe idi. Kısaca, İdare Meclisi Zabıtları’na göre Ekim 1925’te,
Ziraat Bankası’yla 92 şube üzerinden anlaşmaya varılmıştı. Böylece toplam acente sayısı 99’a
yükselmişti.
Rüçhan Hakkı ve Diğer
Şirketler
Bir imtiyaz gibi kullanılan
rüçhan hakkıyla Anadolu Sigorta
hükümetten bir güç almış oluyordu.
Bu güç, başlangıç yıllarında
dengeleri kökten değiştirmemişti.
Kısmen, Anadolu Sigorta’yı fiilen
yöneten yabancı Ünyon gurubunun
elindeydi. Ünyon Grubu, Anadolu

Mösyö Piyos ve “Hakk-ı Mahfuz”

Anadolu Şirketi’nin muamelâtı günden güne inkişaf etmekte bulunmasına
mebni hakk-ı mahfuz miktarının tezyîdi hususuna müşâvir-i fennî Mösyö Piyos
tarafından teşebbüs olunarak hakk-ı mahfuzun Türkiye’de otuz altı seneden beri
çalışmakta bulunan Ünyon Sigorta Kumpanyası hakk-ı mahfuz derecesine iblağına
muvaffak olduğu ve 1 Kanun-ı sânî 1928 tarihinden itibaren taht-ı temine alınacak
işlerde hak-ı mahfuzun ona göre hesab olunacağı bildirilmiş ve husus-ı mezkûr
müttefikan kabul olunmuştur.
İdare Meclisi – 25 Teşrin-i sânî 1927

Cumhuriyet Türkiyesi ve Ulusal Sigortacılık

39

Sigorta adına elde edilen rüçhan
hakkına dayanarak daha serbest ve
rekabetten uzak hareket etmekteydi.
Böylece, muhtelif şirketler tarafından
sigortalanan belediye, özel
idareler, Emniyet Sandığı, Evkaf
ve inhisarlar gibi hükümetle ilgili
kurumlara ait sigortalar, Ünyon ve
Anadolu Sigorta’ya ortak intikal
ediyordu. Ünyon Grubu Anadolu
ve İttihad-ı Milli’yle ilişki alanını
genişlettiğinden, Milli Mücadele
yıllarında sekteye uğrayan ve yeniden
yapılanmaya vakit bulamayan
diğer şirketlerle, ticarî, sınaî ve
özel sigortalarla kolaylıkla rekabet
etmekteydi.

Osman Fikret Arkun’un Anılarında Anadolu Sigorta

1925 Yılında Ünyon Grubu ile İş Bankası tarafından kurulmuştur. İş
Bankası için sigortacılık bankacılığa nazaran yabancı bir konu olduğundan, bu işin
yönetimini Ünyon Grubu üzerine almış ve Ünyon Grubu 1925’ten 1936’ya kadar
kendi bünyesi içinde Anadolu Sigorta Şirketi’ni de yürütmüştür.
Yönetici vaziyetinde ve zannediyorsam ilk Anadolu Sigorta’nın müdürü de
Ünyon Grubu’nun müdürlerinden Ahmet Vefik Sertel’di. Ahmet Vefik Sertel’den
sonra şirket müdürlüğüne Rabbani Fehmi Tunaman ve daha sonra da Halil
Mirat Yenel getirilmişti. Şirket’in Ünyon Grubu’nun dışında sembolik olarak
4. Vakıf Hanı’nda küçük bir bürosu vardı. Fakat bütün faaliyet Ünyon Sigorta
Grubu’nun içinde, Ünyon Hanı’nda ve Ünyon Sigorta’nın elemanları tarafından
yürütülmekteydi. O zaman Milli Reasürans’ın müdürü olan Refi Bayar, Milli
Reasürans’ın Fen Müşaviri ve Ünyon Sigorta’nın genel müdürlerinden olan Antuan
Piyos ile anlaşarak Ünyon Grubu’nun elindeki hisseleri Ziraat Bankası’na satın
aldırmıştır. Bunun üzerine Şirket’in yeni bir düzene girmesi gerekmiş, Sirkeci’de
Büyük Postane’nin karşısında bir yer kiralanmış ve Anadolu Sigorta Şirketi’nin
orada faaliyete geçmesi için 1936 yılında hazırlıklara başlanmıştır. Ve Halil Mirat
Yenel’in idaresinde Şirket, Kınacıyan Hanı’nda kira ile tutulan yerde faaliyete
geçmiştir. Ve orada müdüriyet heyetinde rahmetli Kemal Suher ve rahmetli Şeref
Serdengeçti Beyler vardı. Ve böylece çalışmaya başlanmıştır. Bu arada ben Milli
Reasürans Şirketi’nin Umumi Koordinatörü bulunuyordum. Halil Mirat Yenel’le
beraber şirketin servislerinin organizasyonu için çalışmalar yaptık. Bir süre sonra
ben de 1937 senesinin sonunda Milli Reasürans’tan Anadolu Sigorta’ya genel
müdür yardımcısı olarak geçtim.

Böylece Ünyon Grubu’nun elde ettiği
bir üstünlükten söz edilebilirdi.
Bozulan dengenin kısa sürede
yankıları görüldü. Bu durumdan,
başta Türkiye İş Bankası’yla sigorta
hususunda ilk temasta bulunan
Assicurazioni grubu yakınacaktı.
Bunun üzerine, fırsatı Ünyon’a
kaptıran başta Assicurazioni grubu
Benim branşım muhasebe olduğu için ben daha çok muhasebe ve idari
ve Umum Sigorta Şirketleri olmak
servislerle ilgiliydim. Diğer iki arkadaş, Kemal Suher ve Şeref Serdengeçti
üzere, Ünyon’a karşı güçlü bir
Beyler de teknik servislerle ilgili bulunuyorlardı. Halil Mirat Yenel Bey de Umum
rekabet cephesi oluşturuldu. Sendika
Müdür olarak tüm yönetimi yürüten kişiydi ve şirketin Fen müşavirliğini de
kararları, sigorta tarife ve talimatına
Milli Reasürans’ın Umum Müdürü olan Refi Bayar Bey yüklenmişti.
konan rekabeti men edici hükümlere
rağmen, Anadolu Sigorta’nın rüçhan
hakkını kırmaya yönelik girişimler,
ard arda geldi. Rakiplerin hırslarını bastırmak için Anadolu Sigorta büyük işlerinden bu
şirketlere taviz ve sükût hisseleri verdi. Ancak, ortam kolay kolay yatışacak gibi değildi.
Şeker inhisarının sigortalarını bir yabancı şirket almıştı. Emniyet Sandığı işleri rekabet
yüzünden mühim bir indirimle sigorta edilmişti. Tütün inhisarı sigortaları, kıyasıya bir rekabet
sonucunda kazanılmıştı. Kısaca, Anadolu Sigorta’nın nizamnamesindeki rekabeti kırmak
amacıyla konulan gerçek rüçhanın dayandığı zayıf temeller giderek sarsılıyordu. Vaziyeti
kurtarmak için daha etkin önlemlere gerek duyuluyordu. Tasavvur edilen önlem, bütün
şirketler üzerinde murakabe kuracak bir hakka dayanmalıydı ve bu hakka istinaden şirketler,
rekabet konusunda dar bir alana sıkıştırılacaktı.

Anadolu Sigorta’nın kuruluş
yıllarında faaliyette bulunduğu
Kınacıyan Han - Sirkeci.
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Bu arada, Anadolu Sigorta piyasaya hızla girmiş ve iki yıl sonra “hakk-ı mahfuz”unu, diğer bir
deyişle üzerinde tuttuğu miktarı artırmıştı. İdare Meclisi’nde verilen bir kararla, Şirket “hakk-ı
mahfuz”unu, 1 Ocak 1928 gününden itibaren uygulanmak üzere, otuz yıldan beri Türkiye’de
faaliyette bulunan Ünyon Sigorta Kumpanyası’nın düzeyine çıkarmıştı.
İş Bankası’na Önerilen Fransız Modeli
O tarihlerde Fransa’da sigortacılık alanında bir dizi gelişme gözleniyordu. Bütçe dengesini
gerçekleştirmek için, sigorta şirketlerinin Fransa dahilinde hedefledikleri primleri bir reasürans
sandığında toplayarak, bunun üzerinden yüksekçe oranda vergi almaya yönelik bir öneri vardı.
Bu önerinin sahibi Jozef Kayyon’du. Ancak, bu görüş Fransa’da tutmadı. Serbest sigorta
faaliyetleri Fransa için daha yararlı görülüyordu.
Jozef Kayyon’un fikirleri Türkiye’de
yankı buldu. Ulusal nitelikte bir
reasürans şirketi kurma fikri, işte
böyle bir ortamda gündeme geldi.
Bu fikrin savunucusu, Anadolu
Sigorta’nın Fen Müşavirliği’ne
getirilmiş olan Antoine Piyos idi.
Hükümete teklif edilen bu öneri,
cazip görüldü. Kurulacak reasürans
inhisarı, Türk sigortacılığı için de
bir dayanak noktası olacaktı. Sigorta
faaliyeti ve reasürans süreci ülke
dışına para akışına neden oluyordu.
Sigortacılığı ülke kapsamına alarak
döviz tasarrufuna gidilebilirdi.
Mütekabiliyet prensiplerinden
yararlanılarak, ülkeye önemli
miktarda ve çıkandan daha fazla
döviz girmesi sağlanabilirdi. İhdas
edilecek reasürans inhisarı, bütün
şirketlerce, inhisarın denetimi altında
uygulanması zorunlu tarifeleriyle
gerçekleştirilebilecekti.
Böylece, Türkiye İş Bankası sigorta
konusunu ele alırken yalnız
Anadolu Sigorta Şirketi’ni kurmakla
kalmayacak, reasürans tekeli
konusunda da girişimde bulunacaktı.
Nitekim, banka 1926 yılı Kasım
ayında sigorta faaliyetleri üzerinde

Anadolu Sigorta’nın İlk Hissedarları

9 Nisan 1929 tarihinde toplanan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin
Hissedârân Heyeti Umumiyyesi kayıtlarına göre şirketin hissedarları:
Esamî				

Hisse adedi

Mahmud Celâl (Bayar) Bey		

300

Mahmut (Soydan) Bey		

300

Hasan (Saka) Bey		

500

İttihad-ı Milli Sigorta Şirketi		

2355

Fuat (Bulca) Bey			

300

Ünyon Hayat Sigorta Co.		

2355

Türkiye İş Bankası			

11.000

Kâzım Refik (Anabolu) Bey		

200

Salih (Bozok) Bey			

300

Ünyon Harik Sigorta Co.		

2355

Ünyon Kaza Sigorta Co.		

1185

Vefik (Sertel) Bey			

200

					

21.350

Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k iye’nin Sigorta s ı

42

nazım rolü oynayacak ve o tarihte tamamen yurt dışına çıkmakta olan reasürans primlerinin
olanaklar dahilinde yurtta kalmasını sağlayacak Mükerrer Sigorta İnhisarı kanun projesinin
hazırlanmasına öncülük etmişti. Bu kanun projesinin tahakkuk ve tatbikatıyla ilgili olarak,
sayısı ve faaliyetleri gittikçe artan yerli ve yabancı sigorta şirketinin denetimini sağlamak ve
halkın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, 25 Haziran 1927 gün ve 1149 sayılı kanunla
buna ek 25 Haziran 1927 gün ve 1173 sayılı kanun ve aynı tarihli 1160 sayılı Mükerrer Sigorta
İnhisarı kanunu kabul edildi. Bu suretle, Türkiye’de sigortacılığın hukukî durumu, çalışma ve
denetim şekilleri ilk kez ayrıntılı bir mevzuata bağlanıyordu.
Rüçhan Hakkının Sona Ermesi
Anadolu Sigorta’nın kuruluşu
sırasında, Şirket’in kurucusu Türkiye
İş Bankası’yla hükümet arasında
yapılan anlaşma sonucu, sözleşmenin
40. maddesi gereğince, Şirket’in net
gelirinin dörtte birinin hükümete
devri karşılında devletin doğrudan
ya da dolaylı ilişkisi bulunan
kuruluşlarının sigortaları konusunda
Anadolu Sigorta’ya öncelik tanıyan
rüçhan hakkı verilmişti. Anadolu
Sigorta, kuruluşunun ilk yıllarında,
ancak bu rüçhan hakkıyla üretimde
bulunabilmişti. Zira, o güne kadar,
sigorta sektörüne hâkim bulunan
yabancı şirketler karşısında Anadolu
Sigorta’nın rekabet gücü sınırlıydı.

Rüçhan Hakkı’nın İlgası

3 - Hükûmet devairi ile hükûmetle alâkadar müessesâtın sigortaları
üzerinde şerâit-i mütesâvîye dâhilinde şirkete hakk-ı rüçhan bahşeden şirket esas
mukavelenamesinin kırkıncı maddesinin tay ve ilgası müttefikan kabul edilmiştir.
5 – Şirket temettüatının suret-i tevzi’ine temas eden esas mukavelenamenin
42 inci maddesinin hükûmete tefrik olunacak temettüata temas eden sâlisen
fıkrasının tayyı ve rabıan fıkrasında münderiç “%15 müessis hisselerine” cümlesinin
tayı ile “%60 temettü olarak hissedarâna” cümlesi yerine %75 hissedarâna”
cümlesinin vaz ve ilâvesi ve kırk ikinci maddenin bu şekilde tadili ittifakla kabul
edilmiştir.
Fevkalâde İctima Zabıtnamesi - 9 Nisan 1929

Bu tür bir rüçhan hakkı, kuşkusuz, o tarihe kadar devleti sigortalayan kimi sigorta şirketlerinin
tepkisine neden olmuş, rüçhan hakkını engellemek için tarifelerini alabildiğine aşağı çekmişlerdi.
Anadolu Sigorta İdare Meclisi’ne verilen bir raporda, Türkiye Milli Sigorta Şirketi’nin “hakk-ı
rüçhanı akamette bırakmak maksadıyla sigorta fiyatlarında mühim ve ifratkâr tenzîlât icrasına”
giriştiği yazılıydı. Anadolu Sigorta, bu şirketleri yatıştırmak için, alınan kimi sigortalardan bu
sigortalara mükerrer sigorta suretiyle pay ayırmıştı. Önceleri sınırlı olan bu dağıtım giderek
genişlemiş; her yeni sigorta şirketi, Anadolu Sigorta’nın tüm devlet işlerini elde ettiği zannıyla,
Anadolu Sigorta’yla kıyasıya rekabete kalkışmıştı. Rekabet, bu gibi işler için verilmekte olan
komisyon miktarının artırılması şeklinde yürümüştü ve sigorta şirketleri %40, hatta %50
oranında fedakarlıkta bulunmak zorunda kalmışlardı. O sırada yayınlanan Ticaret Kanunu da
sigorta tarifelerinden tenzîlât yapılmasına cevaz ettiği için, o güne kadar sigorta şirketlerini bir çatı
altında buluşturan Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi’nin bir dereceye kadar uygulamayı başardığı
asgâri tarife, kendiliğinden devre dışı kalmış ve her şirket dilediği oranda tarifeden tenzîlât
yapmayı ilke edinmişti. Bazı şirketler bunu Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi’nden ayrılarak
yapmış bazıları da kendilerini hiçbir kayda tabi tutmaksızın, Anadolu Sigorta’nın işlerini elinden
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almak için, tenzilat miktarlarını alabildiğine yükseltmişti. 1929 yılına gelindiğinde bu şirketler,
tütün inhisar işleri için %60, şeker ve petrol işleri için %70 ve Maliye Vekâleti kırtasiye sigortaları
için %58 oranında fiyat kırmışlardı. Bu kıyasıya rekabetin gerekçesi olarak da Anadolu Sigorta’nın
rüçhan hakkını ileri sürmüşlerdi. Bu gelişmeler, kuşkusuz, sigortacılık sektörünü giderek çıkmaza
sokmaya başlamış; bu arada, önceleri Anadolu Sigorta’ya bir ayrıcalık tanıyan rüçhan hakkından
da Şirket yararlanamaz duruma gelmişti.

Anadolu Sigorta Muamelat
Servisi
1928 öncesinde Anadolu
Anonim Türk Sigorta
Şirketi’nin eski Türkçe
harflerle düzenlenmiş nakliyat
poliçesi

Bu kıyasıya rekabet ortamında, o sırada Türkiye İş Bankası’nın reasürans inhisarını elde etmesi,
hükümeti de tereddüte düşürmüştü. Rüçhan hakkını elinde bulunduran Anadolu Sigorta’nın
sermayedarı Türkiye İş Bankası’nın, bir de reasürans tekelini eline geçirmesi, kimi çevrelerde
tepkilere yol açmıştı. Hükümet, görüşmeler sırasında, reasürans inhisarının ancak Anadolu
Sigorta’nın rüçhan hakkının kaldırılmasına muvafakati halinde mümkün olabileceğini, Türkiye
İş Bankası’na bildirmişti.
Tabii rüçhan hakkının ilgasına muvafakat edilmesi durumunda, Anadolu Sigorta’nın esas
mukavelenamesinin 40. maddesinde yer alan, hükümete verilmesi taahhüt edilmiş olan net gelirin
dörtte birinin Hazine’ye devri de kalkacaktı. Mükerrer sigorta kanununun uygulamasıyla sigorta
şirketleri için asgâri tarife uygulaması zorunlu olacaktı ve sigorta işlemlerine düzen gelecekti. O
güne kadar yapılmakta olan %60 ya da %70 oranında tenzilatlı rekabete meydan verilmemiş
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olacak ve Anadolu Sigorta her ne kadar rüçhan hakkından mahrum kalması sonucu bir miktar
kayba uğrasa da gerek asgâri tarifeyle muhafaza edeceği işler gerekse yeniden elde edeceği işlerle
zamanla uğranılan kaybı telafi edecekti. Böylece, Anadolu Sigorta, diğer sigorta şirketleriyle de
ilişkilerini düzeltmiş olacaktı.
Bu husus, 20 Şubat 1929 günkü İdare Meclisi toplantısına getirildi ve reasürans inhisarı
imtiyazının Türkiye İş Bankası’na verilmesi koşuluyla Anadolu Sigorta’nın esas
mukavelenamesinin 40. maddesinin kaldırılmasına rıza göstermesi ve bundan böyle rüçhan
hakkının kaldırılmasına karşılık Hazine’ye net gelirin dörtte birinin ödenmemesi için gerekli
işlemlerin yapılması Müdüriyete havale edildi. 9 Nisan günü hissedarlar umumi heyet
toplantısında, gerekli düzenlemeler yapılarak Şirket nizamnamesinin 40. maddesi “tay ve
ilga” edildi.
Anadolu Sigorta’nın bu yıllardaki
faaliyet alanı, Türkiye İş Bankası şube
ağının genişliğiyle orantılıydı. Nitekim,
Banka’nın Büyük Buhran öncesi
1929 yılında açmış olduğu on şube,
Anadolu Sigorta’nın da etkinliğine ivme
kazandırdı. Bu arada, Milli Reasürans’ın
kuruluş sermayesine Anadolu Sigorta
100.000 lirayla iştirak ediyordu. Bunun
için, alacağı hisse senetlerine karşılık
Milli Reasürans’a devretmek üzere
75.484,20 lira değerinde 5970 adet
Türkiye İş Bankası hisse senedi satın
alıyor, aradaki farkıysa nakden ödeyerek
1000 adet Milli Reasürans Şirketi
hissesine sahip oluyordu.
İktisat Vekâleti’nin Yeni
Tarifesi
Hükümet, sigorta sektörüne çeki düzen
verme kaygısıyla, sigorta sorununa
giderek daha fazla eğilme gereği
duyuyordu. Devlet ricalinin bilfiil
sigorta sorunlarıyla ilgilenmesi ve ulusal
nitelikte sigorta sektörü ihdas etme
gayretleri tarifelere de yansımıştı. 1929
yılı sonunda İktisat Vekâleti, sigorta
tarifelerini yeniden düzenlemiş ve eski
tarife primlerine oranla %20 oranında
düşük yeni bir tarifeyi, 19 Temmuz
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Anadolu Sigorta’nın Giriş Holü
Hayat sigortası için Anadolu
Sigorta’nın laboratuar ve
muayene kabinesi
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1929 tarihinden itibaren uygulanmak üzere zorunlu tutmuştu. Tarife ücretlerinin teferruatı
olarak şirketlerce alınan ve primlerin %20’sini oluşturan kaydiye ve mukavelename harçları
kaldırılmış; bunların yerine, primlerin %7,5 oranında bir bedelin “idare masrafı” adı altında
müşterilerden alınmasına izin verilmişti.
Bu arada, yeni tarifeye göre, şirketlerin acentelere verebilecekleri azami komisyonlar tespit
edilmiş; İstanbul, Ankara ve İzmir’de komisyon adıyla primlerin ancak %20’si ve masraf
olarak da primlerin %5’i, toplam olarak %25’i acentelik komisyonu olarak öngörülmüştü.
Bu üç kent dışındaki yerlerdeyse, acentelere %15 komisyon ve %5 masraf olmak üzere, %20
oranında komisyon uygun görülmüştü. Nihayet, müşterilere komisyon verilmesi yasaklanmış
ve hükümet sigortalarında ücretten %15 oranında indirim yapılması kabul edilmişti.
Aynı tarihlerde, Milli Reasürans’ın mükerrer sigorta mevzuatı da yürürlüğe girdiğinden
şirketler yaptıkları her sigorta işinin yarısını reasürans olarak Milli Reasürans’a devretmekle
yükümlü kılınmışlardı. Milli Reasürans, devredilen yangın sigortalarında şirketlere %20,
hayat sigortalarında %60 ve nakliyat ve kaza sigortalarında %17,5 komisyon vermeye
başlamıştı.
Gerek yeni tarife talimatnamesinin acenteliklere verilmesini öngördüğü komisyonlar gerekse
Milli Reasürans’ın verebildiği komisyonların düzeyleri göz önünde bulundurularak, Türkiye
İş Bankası dışında acentelerle var olan sözleşmeler yeniden düzenlenmiş, ve komisyonlar sınırlı
oranda düşürülmüştü. Bu arada, kamu kuruluşlarıyla da masaya oturulmuş, Tütün İnhisarı
ve Müskirat İnhisarı dışında, yeni tarifeye göre sözleşme imzalanmıştı. İnhisar idareleri
sözleşmelerininse, sona eriş tarihlerine kadar yürürlükte kalması uygun görülmüştü. Türkiye
İş Bankası Acentelik Komisyonu içinse görüşmelere başlanmıştı.
Devredilen işlere karşılık Milli Reasürans’ın aldığı işlerin toplamı üzerinden %3 oranında bir
miktarın retrosesyon olarak kotpar esasına göre, keza eksedanlardan da %3’ü oranında bir
payın Anadolu Sigorta’ya devri, iki şirketin imzaladıkları sözleşmeyle belirlenmişti. Anadolu
Sigorta, tahminen 60.000 lira tutacak olan kotparın Şirket bünyesinde korunmasına, eksedan
olarak alınacak meblağınsa mükerrer sigortaya devrine karar vermişti. Nitekim, eksedandan
elde ettiğini Şark Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne devretmiş ve buna karşılık söz konusu
şirketten %35 komisyon almıştı. Yine Milli Reasürans’ın nakliyat işlerinden %4 oranında
bir miktarın Anadolu Sigorta’ya yönlendirilmesi için retrosesyon mukavelesi imzalanmıştı.
Gerek İktisat Vekâleti gerekse Sigortacılık Daire-i Merkeziyyesi, tarifeler konusunda sürekli
uyarılarda bulunuyorlarsa da bir takım şirketler bu tarifeleri göz ardı ediyor ve “gayrı
meşru” rekabette bulunuyordu. Bu sorun sık sık İdare Meclisi’nin gündemine geliyordu.
Nitekim 1932 yılında bıçak kemiğe dayanmıştı. Anadolu Sigorta Fen Müşaviri Mösyö
Piyos bu durum karşısında geçici olarak Sigortalar Daire-i Merkeziyyesi’nden çekilmeyi ve
Şirket’in kendi bildiğince bir tarife izlemesini önerecekti. Reis Mahmud Celâl Bey, daha da
öteye giderek, geçici yerine kesin olarak, söz konusu Daire’den istifa edilmesini gündeme
getirecekti. Haksız rekabet karşısında Anadolu Sigorta da böylece serbest kalacak, gerekli
politikaları izleyecek ve bilâhare fen müşavirliğince uygun görüldüğü takdirde tekrar söz
konusu daireye dahil olabilecekti.
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Sermaye ve İhtiyat Akçesinin Nemalandırılması
Bu arada, Şirket’in sermaye ve ihtiyat akçesini değerlendirmek amacıyla, gayrı menkul işine
adım atılmış; İstanbul’da Şişhane Karakolu yokuşunda İstanbul Umum Sigorta Şirketi
tarafından satın alınmakta bulunan 5852 arşın murabbaı arazinin - o günlerde henüz metrik
sistem zorunlu değildi - arşın murabbaı 13.53 liradan olmak üzere dörtte bir hissesi Anadolu
Sigorta tarafından satın alınmıştı. Arazinin diğer dörtte üçü ise Umum Sigorta Şirketi ile
İttihadı Milli Sigorta Şirketi arasında paylaşılmıştı. Kısa bir süre sonra, Anadolu Sigorta kendi
payına düşen miktarın 567 arşınlık kısmını 22.05 liradan satmış ve böylece Şirket gayrı
menkul işinden ilk kazancını sağlamıştı.
Keza, Türkiye İş Bankası’nın kurucusu ya da iştiraki olan şirket hisse senetleri de sermaye
ve ihtiyat akçesinin değerlendirilmesi için satın alınmıştı. Buhran yıllarında her ne kadar
koşullar elvermese de Anadolu Sigorta etkinliğini sürdürmüştü. 1931 yılının Temmuz
ayında Türkiye İş Bankası tarafından sermayesi artırılarak İpekiş adını alan Bursa
Dokumacılık ve Trikotaj Anonim Şirketi hisselerinden her biri 20 lira değerinde 500
adet hisse senedi 10.000 liraya satın alınmıştı. Aynı şekilde 1933 yılında, yine Türkiye İş
Bankası’nın kurduğu Gazetecilik ve Matbaacılık Türk Anonim Şirketi hisse senedinden
beheri 100’er liralık 25 hisse senedi satın alınıyordu. Aynı günkü toplantıda, İş Bankası
hisselerinden 154 adedi daha satın alınarak, Anadolu Sigorta portföyündeki toplam İş
Bankası hisse senedi 7000’e ulaşıyordu.
Türkiye İş Bankası’nın yanı sıra, Şirket’in müşterisi olan kuruluşların da hisse senetlerinin
portföyde yer alması uygun görülüyordu. Emlâk ve Eytam Bankası esas nizamnamesinin
35. maddesinde, söz konusu Banka’nın sigortalarını tercihen bankaya hissedar bulunan milli
şirketlere tevdi etme yükümlülüğü yer alıyordu. 1928 yılında bankayla sigorta sözleşmesi
imzalanırken bankanın ilerde ihraç edeceği aksiyonlardan en az 20.000 liralık kısmının Şirket
tarafından satın alınacağı taahhüt edilmişti. Nitekim 1933 yılı başında, bankanın beheri 50 lira
değerinde olmak üzere B tertibi aksiyon ihraç etmesi üzerine, bunlardan 20.000 liralık kısmı
Anadolu Sigorta tarafından satın alınmıştı.
Milli Reasürans’ın ilk yurt dışı etkinliği de buhran yıllarında gerçekleştirilmişti. Türkiye
İş Bankası Mısır’da, İskenderiye’de açmış olduğu şubede Anadolu Sigorta’ya acentelik
vermiş ancak bu acenteliğin “ajans forfeter” sözleşmesi dışında, maaşlı sigorta memuru
bulundurması, kâr ve zararı Anadolu Sigorta Şirketi’ne ait olmak üzere açılması uygun
görülmüştü. Bu acenteliğe, yangında %27,50, hayatta %80, emtia nakliyatında %20, ferdî
kazada %15, kolektif kazada %10, hususi otomobilde %15, taksi otomobildeyse %12,50
komisyon verilmesi karara bağlanmıştı. Türkiye İş Bankası’nın diğer yurt dışı şubesi
Hamburg için de benzer bir acentelik açılması gündeme gelmiş ve bu konunun tahkiki Müdür
Rabbani Bey’e tevdi edilmişti.
1932 yılında Anadolu Sigorta, ülkede henüz hiçbir şirket tarafından uygulanmayan dolu hasarı
ve hayvan zaiyatı ya da kaybıyla ilgili girişimde bulunmuş, bu konuda incelemeler yapmak için
Avrupa’dan uzman getirtilmesi ve yine bu konuyla ilgili Ziraat Bankası’yla anlaşma imkânlarını
araştırma görevi, Mösyö Piyos’a havale edilmişti.
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Bu arada, Anadolu Sigorta’nın mükerrer sigortalarından Ünyon Harik Kumpanyası’yla
Ünyon Kaza Kumpanyası birleşerek Ünyon Harik ve Her Nevi Muhataralara Karşı Sigorta
Kumpanyası adını almıştı. Bu yeni yapılanma karşısında söz konusu şirketle masaya oturulmuş
yeni bir sözleşme yapılmıştı. 1 Ocak 1932 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ünyon
Kumpanyası, ABD hariç olmak üzere, Fransa ve bilumum yabancı ülkelerdeki her türlü sigorta
işleminden, kumpanyanın uhdesinde sakladığı kısımların %4’ünü ve İtalya işleri üzerindense
%3,75’ini Anadolu Sigorta’ya devretmeyi taahhüt ediyordu.

Anadolu Sigorta Taşra Yangın
Servisi
Anadolu Sigorta’nın
Yemekhanesi

Celâl Bayar’ın İktisat Vekilliği ve Yönetim Değişikliği
1929 Dünya buhranıyla birlikte, Türkiye ekonomisinde, köklü dönüşümler izleniyordu. 1931
Cumhuriyet Halk Fırkası kongresinde devletçilik ilkesi benimsenmiş, kriz ortamında iktisadî
konulara öncelik verilmişti. Böyle bir ortamda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı
yakından izleyen ve finansal konularda uzmanlaşmış bir kişi olan Mahmud Celâl Bey, İktisat
Vekilliği’ne getiriliyordu. Bu durum karşısında Mahmud Celâl Bey’in, kuruculuğunda bilfiil
öncü işlevi gördüğü her üç finans kurumundaki görevlerinden; Türkiye İş Bankası Umum
Müdürlüğü’nden, Milli Reasürans Malî Müşavirliği’nden ve Anadolu Sigorta İdare Meclisi
Reisliği’nden istifası gerekmişti.
13 Ekim tarihli oturumda, istifa mektubu okunan Mahmud Celâl Bey’in yerine, bir sonraki
oturumda, ilk toplanacak Hissedarlar Umumi Heyeti’nde onaya sunulmak üzere, 19 Ocak
1933’te İdare Meclisi üyesi olarak Gaziantep Mebusu Türkiye İş Bankası İdare Meclisi azası
Kılıç Ali seçilmişti. 23 Şubat 1933 günlü İdare Meclisi’ndeyse İdare Meclisi Reisliğine
oybirliğiyle Fuat [Bulca] getirilmişti. İkinci Riyaset göreviniyse Salih [Bozok] üstlenmişti.
Görüldüğü gibi, Cumhuriyet’in
kurulduğu yıllarda ülke ekonomisini
ilgilendiren stratejik konumlara
Gazi’nin silah arkadaşları getiriliyordu.
Her üç finansal kuruluşta da benzer
durumla karşılaşılıyordu. Bunun
gerisinde yatan gerçek, finansal
alanda yetişkin bir kadronun
oluşmayışının yanı sıra, güven
sorunuydu. Öte yandan bu görevlerle
Milli Mücadele’de önemli katkıları
olmuş kişiler taltif edilmiş oluyordu.

Celâl Bayar’ın İstifa Tezkeresi Üzerine

İktisat vekilliğine tayin buyurulan Celâl Beyefendi’nin Meclis-i İdare
azalığından istifasına dair tezkere kıraat edilerek müşarünileyhe muvaffakiyet
temenniyatında bulunulmuştur.
İdare Meclisi -13 Ekim 1932
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1929 Ekonomik Bunalımı ve Sigortacılık
Şüphesiz, 1929 krizi sigorta sektörünü de olumsuz etkilemişti. Ancak 1930’ların ortalarına
doğru kriz sektörde atlatılıyor görünüyordu. 1932 yılında yangın sigortalarında %22’ye
yakın bir indirim gerçekleştirilmiş, keza 1933’te yangın ve nakliye sigortaları tarifelerinde
ucuzlatmalara gidilmiş, bina ve emtia değerlerinin düşmesine karşın, toplam primler 1934
yılından sonra belirgin bir artış göstermişti. Bunun temel nedenleri, dünyada yaşanan
küresizleşme sonucu, Türkiye’nin içe dönük bir sanayileşme sürecini başlatması, Birinci
Sanayi Planı’yla birlikte kurulan iktisadî ve sınaî işletmelerinin etkinliklerinin, ülke ekonomisi
üzerindeki olumlu etkileri, bu arada “clearing” antlaşmalarıyla gerçekleşse de ithalat ve
ihracatın miktar itibarıyla hareketlenmesiydi.
Keza bu yıllarda sigorta sektöründe ulusal nitelikte şirketlerin giderek ağırlıklarını koydukları
gözlendi. 1930 ile 1938 yıllarının sayıları karşılaştırıldığında, 1930 yılında yabancı şirketlerin
yazdıkları sigorta primleri, Türk şirketlerine göre iki misli olduğu halde, 1938 yılında bu durum
büyük ölçüde değişmişti. 1938 yılında Türk şirketleri yabancı şirketlere oranla %20 daha
fazla sigorta primi tahsil etmişti. Bu durum, halkın ve başta kamu kuruluşları olmak üzere iş
çevrelerinin, Türk şirketlerine karşı artan bir güven duygusu edinmelerinin ve bu arada Türk
sigortacılığının gösterdiği çabaların sonucuydu.

Ankara-İstanbul asfaltında
reklam panosu - 1944
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Cumhuriyet Türkiyesi ve Ulusal Sigortacılık
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Bölüm III

Ta m B a ğım s ız
Ulusal Sigortacılık

Bizim için en büyük ders Feniks dö Viyen şirketiyle Millî Sigorta şirketinin muamelelerini
tatil etmeleri olmuştur. O vakit gördük ki, bazı ecnebi kumpanyaları
memleketimizde cazip namlar altında halka emniyet telkin etmek için şeklen kuvvetli
meclisi idareler ile sigorta müesseseleri kurmaktadırlar. Bunlara şirket namı
verilmektedir. Hakikatte bunlar sadece kendilerinin acentesidir. Rezervleri hatta
hesapları memleketimiz haricindedir. Ana şirket men’i elimizde olmayan
her hangi bir arızaya uğrar, tediyatı tatil eder veya iflas eylerse, memleketimizde
bulunan şubesi onun tesiriyle silinip süpürülmeye mahkumdur.
İktisat Vekili Celâl Bayar, 1936.
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Sümerbank ve Güven Sigorta
1935 yılı ortalarında, Türk sigortacılığı tarihinde
etkileri açısından önemli bir gelişme gözlendi.
Kendi sınaî sigorta işlemlerinden dolayı
ülkede sigortacılığın gerçek ihtiyaçlarını gören
Sümerbank, gittikçe artma eğilimi gösteren
sigortalarını, kendi elinde bulunduracağı bir
sigorta şirketinden sağlamayı hedefleyecekti.
Öte yandan devletçilik ilkesinin giderek güç
kazandığı bir dönemde yabancı ellere muhtaç
olmaksızın bir sigortacılık anlayışını geliştirmek,
Sümerbank’ın misyonları arasına girdi.
Önce Bulgar ve Türk sermayesiyle faaliyette
iken sonra Adapazarı Türk Ticaret Bankası’na
geçen, ancak müsait bir faaliyet alanı
bulamadığı için güç durumda kalan İtimad-ı
Milli Sigorta Şirketi’nin hisselerini aldı.
Sümerbank, sigortacılık alanında aynı amaca
yönelik Emlak ve Eytam Bankası’nın da bu
şirkete ortak olma arzusunu memnuniyetle
kabul etti. Bulgar iştirakinden kaynaklanan
reasürans sözleşmeleri tasfiye edildi ve Güven
Türk Sigorta Şirketi adı altında, malî, fennî,
idarî bağımsızlığa ve tümüyle ulusal kimliğe
sahip bir şirket doğmuş oldu. Şirket, ayrıca,
giriştiği görüşmeler sonucu araya yabancı bir
aracı sokmaksızın, karşılıklı çıkar esasları
dahilinde, Londra’nın en eski ve ünlü sigorta şirketleriyle reasürans sözleşmeleri akdetmeyi
başardı. Güven Türk Sigorta Şirketi’nin, o zaman küçük bir portföy üzerine ilk adımda elde
ettiği bu reasürans sözleşmesinin şartları, Milli Reasürans’ın umum Türkiye portföyü üzerine
temin ettiği reasürans şartlarından nitelik ve nicelik açısından üstündü. Böylece, Güven Türk
Sigorta Şirketi’nin ulusal sigortacılık tarihinde önemli bir yeri oldu.

Anadolu Sigorta Fen Müşaviri
Refî Bayar’ın Mesai Odası

Bir yıl sonra Anadolu Sigorta, Ünyon Grubu’nun genel vekâletinden kurtularak benzer bir
şekilde bağımsızlığını kazandı. Anadolu Sigorta’nın Ünyon’un elinde bulunan hisseleri, Ziraat
Bankası’nca alındı. Böylece Anadolu Şirketi de sermayesi tamamen yerli bir şirkete dönüştü.
Yine Anadolu Sigorta, ilk kez olarak, Ünyon’la bir reasürans sözleşmesi akdetti. Güven ve
Güven’den sonra Anadolu ve Türk Ticaret Bankası ve Eti Bank’ın iştiraki temin edilerek
Anadolu’nun “jeransı” altında kurulan Ankara Sigorta şirketleriyle artık ülkede bir Türk
sigortacılığının zemini sağlanmış oluyordu.
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Anadolu Sigorta Şirketi Hayat
Servisi
Anadolu Sigorta’nın
Müfettişleri
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Ancak yine de Türk sigortacılığı siyasetinde bir toplu duruş gözlenmiyordu. O sıralarda serbest
bir sigortacılığa geçildiği takdirde yabancı şirketlerin kısa sürede Türk şirketlerine üstün
geleceği ve böylece Türk sigortacılığının gelişiminin duraksayacağı biliniyordu. Bu ancak bir
koruma siyasetiyle önlenebilirdi. Korumaysa bu amaçla kurulmuş olan Milli Reasürans’la
mümkün olabilecekti. Milli Reasürans’ın resmî bir kimlik taşıması, devletin bir kurumu olması
ya da devletin elinde bulunması o dönemde önemli sakıncalar doğurabilirdi. Ancak tekel
konumuyla kuruluşunda devletin güçlü bir payının bulunması ve temsil edilen bir murakabenin
olması, yansızlık ve hakkaniyet şartlarını güçlendirebilecek bir husustu.
Milli Reasürans’ın ilk kuruluş
yıllarında, sigorta portföyünün hemen
tamamı yabancı şirketlerin elindeyken,
1935 yılında Güven Sigorta Şirketi’nin
kuruluşu ve 1936 yılında Anadolu
Sigorta Şirketi’nin İttihadı Milli
Şirketi’nden tamamen kopması
sonucu portföy, 1939 yılında milli,
yarı milli ve yabancı şirketler arasında
sırasıyla şu oranlarda paylaşılmıştı:
%36, %9 ve %55.
1936’dan İkinci Dünya Savaşı’na
kadar geçen dört yıllık sürede,
sigortacılık alanında en önemli
gelişmelerden biri Anadolu Sigorta
Şirketi tarafından kurulan Ankara
Türk Sigorta Şirketi idi. Bu arada,
Viyana’da Feniks şirketinin iflası
nedeniyle Türkiye’de uzantısı olan
Türkiye Milli Şirketi acze düşecek
ve bu şirketteki hayat sigortaları
Milli Reasürans Şirketi’nce teminat
altına alınarak birçok sigortalı zarar
görmekten kurtulacaktı. Bu kurtarma
operasyonunun gerçekleşmesi için
inhisar hissesinin 1937 yılında
%50’den %75’e çıkarılması
gerekecekti. Ayrıca bu girişim
sayesinde ülkede hayat sigortası
kavramının zaafa uğramasının
önüne geçilmiş oluyordu. Savaş
öncesi bir diğer önemli gelişme, 20
Mayıs 1938 günü, hayat sigorta riyazi
ihtiyatları karşılıklarının yurt içinde

Güven Sigorta Anonim Şirketi

23 Aralık 1924 tarihinde yangın, hayat, dolu, nakliyat, şahıs, hayvan, mal
ve eşya üzerine her türlü sigorta işleme yapma ruhsatını alan ve 1925 yılının Mart
ayında faaliyete geçen İtimadı Milli Türk Anonim Sigorta Şirketi Bulgaristan ve
Türk sermayesinin ortak girişimiydi. Şirket o tarihte Bahçekapı’da Dördüncü Vakıf
Hanı’nda çalışmaktaydı. Tamamı ödenmiş olan 100.000 TL sermaye ile kurulan
şirketin kurucuları ve her birinin hisseleri şöyleydi:
1. Tütün tüccarından Kavalalı İbrahim Paşa mahdumları

12.000 TL

2. Tütün tüccarından ve gemi donatıcılarından
Kırzade Şevki Bey ve Şürekâsı

9.000 TL

3. Ticaret Birliği İdare Heyeti üyesinden Asımzade Nuri Bey

6.000 TL

4. Manifatura tüccarından Halil Ali Kardeşler Şirketi

7.000 TL

5. İstanbul Ticaret Odası İdare Heyeti üyelerinden tütün tüccarı
ve gemi donatıcılarından Hacızade Mehmet Mesut Efendi 5.000 TL
6. Sigorta acentesi Armenak Ütücüyan Efendi

9.000 TL

7. Tüccardan J. D. Salmona Efendi

7.000 TL

8. Tüccardan M. Haydon
		
		

45.000 TL
__________
100.000 TL

15 Ocak 1928’de toplanan Fevkalâde Hissedarlar Umumi Heyeti beheri 10’ar
lira değerinde 2500 hisse senedi daha çıkarmaya karar vermiş, sermayesi böylece
125.000 TL olmuştu. Şirket 1929 yılında Karaköy’e Hazeran Caddesi’ndeki
kendi hanına, İtimadı Milli Hanı’na taşınmıştı. 1929 buhranının da etkisiyle 1933
yılında sigortacılığın yasal ve malî gerekleri karşısında sermayesini 200.000 TL’ye
çıkarmaya karar vermiş, bu arada 23 şubede faaliyet gösteren Adapazarı Türk
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Ticaret Bankası ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre Banka, eski hisse
senetlerinin %90’ını almış, yeni çıkan hisse senetlerini ödemeyi taahhüt ederek
yarısını derhal ödemiş, şirketin vadesi gelmiş borçlarının ödenmesi için büyük
miktarda kredi açmış, bütün sigorta muamelâtını İtimadı Milli Sigorta Şirketi
ile yapmayı kararlaştırmıştı. Ayrıca şirket ile banka arasında umumi acentelik
sözleşmesi yapılmıştı. Böylece şirket güçlü bir sigorta şirketine dönüşmüştü. Bu
arada esas mukavelenamede değişikliklere gidilmiş, İdare Meclisi üyelerinin
yarısından fazlasının Türk tabiiyetinde olması şartı konmuş ve Şirket müdürünün
İdare Meclisi’nin doğal üyesi sayılması hükmü getirilmişti. Ancak, Adapazarı
Türk Ticaret Bankası’nın 1935 yılında güç duruma düşmüş ve hisse senetlerini
Sümerbank’a satmak zorunda kalmıştı.
16 Kasım 1935’te Fevkalâde Hissedarlar Umumi Heyeti toplanarak
şirketin unvanı Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesi olarak değiştirilmiş,
sermayesi 200.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarılmıştı. Artan meblağı
Sümerbank taahhüt ederek 1/4ünü derhal ödemişti. Bu kararla ilgili olarak
esas mukavelenamede değişikliğe gidilmiş, mukavelename Sümerbank’ın diğer
kurumlarının mukavelenamelerine benzetilmiştir. İdare merkezinin Ankara’da,
muamelât merkezinin İstanbul’da olmasına ve idare meclisi üyelerinin tamamının
Türk tabiiyetinde olmasına karar verilmişti. Bu arada Sümerbank elindeki hisse
senetlerinin yarısını Emlâk ve Eytam Bankası’na satmış ve bu suretle Emlâk ve bu
bankanın uzun bir süre şirket yönetiminde söz sahibi olması sağlanmıştı.
Bu arada Bulgaristan iştirakinden kaynaklanan reasürans sözleşmeleri
tasfiye edilmiş ve Güven Türk Sigorta Şirketi adı altında malî, fennî, idarî
bağımsızlığa sahip ve tümüyle ulusal kimliğe sahip bir şirket doğmuş oldu. Şirket
ayrıca giriştiği görüşmeler sonucu araya yabancı bir aracı sokmaksızın karşılıklı
çıkar esasları dâhilinde Londra’nın en eski ve ünlü sigorta şirketleri olan Sun ve
Caledonion şirketleri ile yangın reasürans sözleşmeleri akdetmeyi başardı. Güven
Türk Sigorta Şirketi’nin o zaman küçük bir portföy üzerine ilk adımda elde ettiği
bu reasürans sözleşmesinin şartları Milli Reasürans’ın Türkiye portföyü üzerine
uyguladığı reasürans şartlarından nitelik ve nicelik açısından üstündü. Bu, gerçek
bir Türk sigorta şirketinin Avrupalı bir şirketle karşılıklı çıkarlar esası üzerine
yapılan ilk reasürans anlaşmasıydı. Böylece Güven Türk Sigorta Şirketi’nin ulusal
sigortacılık tarihinde önemli bir yeri oldu. Sigortacılık sektörüne güven geldi.

tutularak ulusal amaçlarla değerlendirilmesini öngören 3392 sayılı kanunun yayınlanmasıydı.
Bu arada İkinci Dünya Savaşı yılları yaşanmış, zor bir dönem olmasına rağmen Türk sigorta
şirketlerinin kurulması aksamadan sürmüştü. Bu devreye, 1 Ocak 1937 tarihinde %50’den
%75’e yükseltilen reasürans tekelinin, 1 Ocak 1940 tarihinden itibaren tekrar %50’ye
indirilmesiyle girilmiş ve bu oran 1954 yılına kadar devam etmişti.
Tam Bağımsız Ulusal Sigortacılık

59

Feniks ve Türkiye Milli Sigorta Şirketleri

Feniks dü Viyen ve Türkiye Milli Sigorta Şirketleri’nin faaliyetlerini tatil ederek tasfiye haline
girmesi, Türkiye’de, özellikle bu şirketlerde sigortaları bulunan asker ve memur kitlesini
mağdur etmişti. Bu şirketler nezdinde sigortalı bulunanların hak ve menfaatlerini kurtarmak
için İktisat Vekâleti Milli Reasürans’ı görevlendirmişti. Milli Reasürans tarafından bir kurtarma
operasyonuna gidilmiş, yukarıda belirtildiği gibi yangın ve nakliyeyle ilgili sigorta işlerinden
Milli Reasürans’ın aldığı %50 hissenin %75 e yükseltilmesi için kararname çıkarılmıştı. Bu
kararname, 1 Ocak 1937 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
Anadolu Sigorta bu gelişmelere olumlu bakıyor, alınan kararın “doğrudan doğruya bir
memleket meselesi” olduğunu vurguluyor ve sigorta şirketleri için de iyi ve değerli bir adım
olduğunu savunuyordu. Milli Reasürans’ın fazladan alacağı %25 hisse, yine ülke içinde faaliyet
gösteren yabancı ve yerli şirketlere dağılacaktı. Böylece sigorta şirketlerinin prim hâsılatı
yükselecek ve riski dağıtmak imkânı sağlanmış olacaktı.
Alınan bu karara, yabancı sigorta şirketleri itiraz etmekte gecikmediler ve Türk sigortacılığına
karşı tavır koydular. Bu gelişmeler üzerine, yabancı şirketlerle temasta bulunmak için Refi
Celâl Bayar Avrupa’ya gönderildi. Özellikle Fransız, İsviçreli, Alman ve İtalyan sigorta
müesseseleriyle temasa geçildi. Yabancı şirketler ısrarla bu karardan geri dönülmesini
istiyorlardı. Oysa devlet kararını vermiş ve resmi formaliteler yapılmıştı. Anadolu Sigorta’ya
göre “milli menfaatlerimize çok uygun olan bu karar”dan geri dönülemezdi; bu “haklı” bir
davaydı. Hükümetin kararlı duruşu karşısında Türk sigorta sektörüne karşı boykot yapılacağı
ihsas edilmek istenilmişse de Fransız, Alman ve İtalyan sigortaları durumu kabullenmek
zorunda kalmışlardı.
Anlaşma yoluna gitmeyen İngiliz sigortacılığı idi. Yabancı şirketlerin temsilcileri İstanbul’a
gelerek bu konuyu Türk sigorta temsilcileriyle görüşmüşlerdi. Bunların arasında İngilizler
de vardı. Milli Reasürans’ın kuruluş aşamasında cephe alan ve Türkiye’yi adeta boykot
eden İngilizler, bu kez sonuç alamayacaklarını anlamış ve İstanbul’daki görüşmeler sonucu
hazırlanan projeleri diğer ülkelerle birlikte imzalamışlardı. Aslında sorun sigortacılık sektörünü
de aşmış, İngiltere Dışişleri Bakanı Eden, Ankara’da İktisat Vekili nezdinde girişimde
bulunarak kararın uygulanmaması konusunda baskı uygulamıştı. Bu aşamada Vekâlet,
Anadolu Sigorta’yla yakın temas içerisinde bulunmuştu. Muammer Eriş, İktisat Vekili’yle olan
görüşmelerinde karşılıklı menfaatlerin gözetilmesini önermiş, Türk sigortacılığının İngilizlere
her yıl 150.000 lira ödediğini, buna karşılık İngiltere’den herhangi bir şey alınmadığını
belirtmişti. Muammer Eriş, İdare Meclisi’nde İngiliz sigorta şirketlerini eleştiren konuşmasını
şu satırlarla sonlandırmıştı: “Mücadelemiz ecnebilerdeki bu müstemleke zihniyetine karşıdır ve
bugün bunda muvaffak olmuş bulunuyoruz.”
1937 yılının Nisan ayında, Güven Sigorta’nın İdare Meclisi Reisi Osman Nuri, Türkiye İş
Bankası Genel Direktörü Muammer Eriş’e başvurmuş ve iki tarafın çıkarları doğrultusunda
bir anlaşmaya varılmıştı. Bir yıl süreyle varılan uzlaşmaya göre, Güven Sigorta, malî ve
idari hususlarda serbestiyetini muhafaza edecekti. Yani elindeki mevcut paranın kullanımı
tamamıyla kendisine ait olduğu gibi, acentelerle vuku bulacak muhaberat Şirketçe
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yapılacaktı. Teknik esasların icap ettirdiği direktifler, Refi Bayar tarafından Güven Sigorta
murahhas azası Rabbani Tunaman’a bildirilecek ve keyfiyet onun tarafından ilgililere iblağ
edilecekti. Her iki taraf var olan statükoyu koruyacaklardı. Yani anlaşmaya dâhil şirketlerin
portföylerinde bulunan riskler hiçbir şirket tarafından alınmayacak ve bunun için herhangi
bir rekabete girişilmeyecekti. Bu
hususta acentelere kesin ve sarih
emir verilecekti. Yeni alınacak işler
Muammer Eriş ve İngiliz Şirketleri
için teknik esaslar dâhilinde tam
bir anlaşmayla hareket edilecekti.
Muammer Eriş: “İngiliz şirketlerinin endişesi bugün almakta oldukları
Anlaşmaya dâhil Türk şirketlerince
150.000 lira primden mahrum kalacaklarından ve %25 nispetinde işlerinin
alınan işlerin teknik hususları,
ellerinden kaçmasından ileri gelmektedir. İngilizlerle yapılmış antantlar mütekabil
Anadolu Fen Müşaviri Refi Bayar’ın
esaslara bağlanmış değildir. Yeni bir kararnamenin çıkması üzerine şimdiye
direktifiyle yapılacaktı. Saklama
kadar temin ettikleri menafi bundan böyle alamayacaklarını düşünerek bu
payı ve buna ait rezervlerin azami
demarşı yapmışlar ve hükümetlerine müracaat ederek Eden’in tavassutunu
limitleri önceden tespit edilerek bu
temin etmişlerdir. İşlerde esas şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle dahi bize
limitler dâhilinde, arzu edilecek
ehemmiyet vermeyerek bizden iş almakta devam etmek istemeleridir. Mücadelemiz
şekilde, işlemlerin yönetimi
ecnebilerdeki bu müstemleke zihniyetine karşıdır ve bugün bunda muvaffak olmuş
doğrudan doğruya Refi Bayar’ın
bulunuyoruz.”
direktifiyle yapılacaktı. Bu esaslar
İdare Meclisi, 27 Ocak 1937
bir yıl süreyle, 1938 yılı Nisan ayına
kadar, yürürlükte kalacaktı.
İdare Meclisi Reisi Fuat Bulca da Muammer Eriş’e arka çıkmış, Anadolu Sigorta Şirketi’yle
“milli sigortacılığın” ülkeye girmiş ve birtakım suiistimallere son vermiş olduğunu, “Türk
sigortacılığının temiz ve dürüst bir cephe” arz ettiğini vurgulamıştı.
Güven Sigorta’yla İlişkiler
Feniks dü Viyen ve Türkiye Milli Şirketleri’nin iflası, sigortacılık alanında ulusal tavrın
güçlenmesine neden olmuştu. Anadolu Sigorta’ya göre “millî sigortacılık bakımından bu
hareket millî sigortacılığın kuvvetlenmisine icap ettirecek”ti. Milli Reasürans, Anadolu
ve Ankara sigorta şirketlerinin birlikte hareket etmesi Güven Sigorta’yı da uzlaşmaya
sevk etmişti. Güven Sigorta Şirketi, bilindiği gibi, Sümerbank ile Emlâk Bankası’nın
bir kurumuydu. Bu şirket, kuruluş aşamasında teknik esasların gereği kadar üzerinde
durmadığı için Anadolu Sigorta’yla kıyasıya rekabete girişmişti. Güven Sigorta aldığı
sigortalardan az bir kısmını saklama payı olarak uhdesinde tutmakta ve geri kalan önemli
bir miktarıysa reasürörü olan İngiliz şirketine vermekteydi. Kısaca, üretimin bıraktığı
kazançtan küçük bir kısmı Güven’e kalmakta ve bakiyesi İngiltere’ye gitmekteydi. Bu
nedenle, son gelişmelerde Güven Sigorta, İngiliz sigortalarını kazandırmaya yönelik bir
tavır içerisine girmişti.
Oysa, Güven Sigorta işlerini ülke dâhilinde Türk sigorta şirketlerine taksim etse, bu kendisi
için daha kazançlı olacağı gibi, birlikte çalıştığı şirketlerden de iş almak suretiyle kazancını
artırması mümkün olacaktı. Ancak rüzgar ters taraftan esince, Anadolu Sigorta’ya yaklaşma
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Anadolu Sigorta Sekreterlik
Servisi
Anadolu Sigorta’nın Arşivi
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gereği duymuştu. Anadolu Sigorta’ya göre, ülkedeki ulusal sigortaların birbiriyle rekabet
etmeyerek ortak bir cephe almaları ve aralarında imkân ve kudret oranında riski taksim
etmeleri gerekiyordu. Bunun için komisyon niteliğinde bir anlaşma yapılabilir ve ilgili
şirketlerin müdürleri toplanarak teknik konularda görüş teatisinde bulunabilirlerdi. Nitekim
bu tavır, Sümerbank tarafından olumlu karşılandı ve Anadolu Sigorta’dan teklif istendi.
Muammer Eriş, “Milli sigortalar bakımından böyle bir anlaşmanın gerek Anadolu gerekse Türk
sigortacılığı için iyi ve feyizli neticeler vereceğini de tahmin ediyoruz” diyordu.
Sigorta Sektöründe Köklü Dönüşümler
Güven Sigorta’nın doğuşu, Anadolu Sigorta için bir uyarı niteliği taşıyordu. İtimadı Milli
Şirketi’nin elinde bulunan Anadolu Sigorta hisselerinden önemli bir kısmının otuz bin liraya
satın alınması için görüşmelerde bulunulurken İtimadı Milli Şirketi hisselerinin, Sümerbank
tarafından satın alınması sonucu,
o tarihe kadar Anadolu Sigorta’ya
yaptırılan söz konusu banka
Anadolu Sigorta’nın 14 Mart 1936 Tarihinde Hisse Dağılımı
sigorta işleri kaybedilmiş oluyordu.
Sümerbank’ın, Emlâk ve Eytam
İş Bankası
11.000
Bankası’yla müzakereye girişerek
Ziraat Bankası
10.000
İtimadı Milli hisselerinden yarısının
bu bankaya verilmesi şartıyla
Fuat Bulca
300
bankanın sigortalarını da elde etmesi,
Salih Bozok
300
Anadolu Sigorta’nın önemli işlerinden
Hakki Şinasi Erel
75
birinden daha yoksun kalması
anlamına geliyordu.
Vefik Sertel
375
		
____
Bu gelişmelerin ileriki dönemde
Toplam:
22.050
diğer işlere de sirayet etme olasılığını
düşünen Anadolu Sigorta, alelacele,
Ziraat Bankası, Emlâk ve Eytam
Bankası, Belediyeler Bankası ve Eti
Bank’la masaya oturmuş ve Anadolu
Sigorta’nın sermayesini artırarak
12 Mayıs 1935 Fevkalâde İçtima Zabıtnamesi
artan miktarın, adı geçen bankalarla
saptanacak oranlar dâhilinde, taksim
Şirketin esas nizamnamesinin 12 inci maddesinin sonunu ek:
edilmesini önermişti. Bu iş için o
Türkiye İş Bankası müdürü umumiliğinde bulunan zat daima şirketin meclisi
sırada Milli Reasürans Şirketi’nin
idaresinin tabii bir üyesi olup aynı zamanda şirketin malî müşavirliğini de ifa eyler.
müdürü olan Celâl Bayar’ın oğlu
Refi Celâl Bayar’a yetki verilmiş,
gelişmelerin değerlendirilmesi için
o sırada yurt dışında bulunan ve
Anadolu Sigorta’nın kuruluşundan beri Anadolu Sigorta içinde en birikimli kişi olan Fen
Müşaviri Mösyö Piyos’tan, telgrafla, ivedi, Türkiye’ye dönmesi istenmişti.
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Bu arada, Şirket malî müşavirliğine tayin edilmiş olan
Türkiye İş Bankası Umum Müdürü Muammer Eriş’in, İdare
Meclisi toplantılarına oy sahibi olarak katılımı ve İdare
Meclisi doğal üyesi addedilmesi ve bundan böyle Türkiye
İş Bankası umum müdürlerinin Anadolu Sigorta’nın malî
müşavirliği görevini ifa etmesi için, Hissedarlar Umumi
Heyeti, 30 Mart 1935 günü İdare Meclisi toplantısında
toplantıya çağrılmıştı.
1935 yılı, Anadolu Sigorta’nın yönetimi açısından epey
sorunlu geçmişti. Güven Sigorta’nın kuruluşu sırasında
Anadolu Sigorta’nın müdürü Rabbani Fehmi Tunaman,
Sümerbank tarafından satın alınmakta olan İtimadı Milli
şirketine transfer olmuştu. Boşalan müdüriyet görevine
fen müşavirliği uhdesinde kalmak üzere Vefik Sertel
getirilmişti. İkinci müdür sayısı da artırılmış Kemal
Celâl’le birlikte çalışmak üzere ikinci müdür unvanıyla “fon
dö puvuar” Mirat Yenel tayin edilmişti. Birkaç ay sonra
Mösyö Piyos, fen müşavirliği görevinden istifa ettiğini
Şirket’e bildirmişti. Yerine, Milli Reasürans Şirketi Müdürü
Refi Celâl Bayar tayin edilmişti. Rabbani Tunaman’ın
istifasından beri geçici olarak şirket müdürlüğünü, fen
müdürlüğü uhdesinde kalmak üzere üstlenmiş bulunan
Vefik Sertel, müdürlükten çekilmiş ve Refi Celâl Bayar’la
birlikte aynı yetkilerle Fen Müşaviri olarak Şirket’te görevine
devam etmişti. Boşalan müdürlüğe -o sırada dil devrimi
nedeniyle bu görevin adı direktörlük olmuştu - şirket ikinci
müdürü - direktörü- Murat Yenel getirilmişti. Diğer ikinci
müdür Kemal Ayral, direktör muavini olmuştu. Bir başka
değişiklik, İdare Meclisi Umumi Katipliği’nin lağvıydı. Bu
işi, Fen Müşaviri Vefik Sertel’in yürütmesi ve Umumi Heyet
Zabıt Defterleri’nin kendisi tarafından saklanması uygun
görülmüştü.
Tüm bu kararlar, 8 Ekim 1935 günü İdare Meclisi
toplantısında alınmıştı. Aynı toplantıda, geçim sıkıntısı
çeken eski milletvekillerinden Neş’et Bey’in 100 lira
maaşlı bir vazifeye tayini uygun görülmüştü. 1929 buhranı
nedeniyle batan ve ipotek borçlarını ödeyemeyen Galata
yakasının ünlü matbaası Zelliç ve yanındaki küçük bina,
icradan satın alınmış ve bunlardan küçüğünün beş katlı
bir apartmana dönüştürülmesi kararı verilmişti. Bir diğer
karar, Cihangir’de Saray arkasında 17.000 lira değerinde
büyük bir binanın birinci derecede ipoteği karşılığında,
Şeker Şirketi’nin başında bulunan Kâzım Taşkent’e %9

Anadolu Sigorta Şirketi
Müdürü H. Mirat Yenel, Ankara
Sigorta Şirketi Müdürü Kemal
Ayral, Anadolu Sigorta Şirketi
II. Müdürü Kemaleddin Suher
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faizle 10.000 lira borç verilmesi kararlaştırılmıştı. Böylece 40’lı yıllarda gündeme gelecek olan
Doğan Sigorta’nın birikim süreci de başlatılmış oluyordu.
Aynı celsede, Soyadı Kanunu nedeniyle imza sirkülerinin yeni soyadları ve imza örnekleriyle
yenilenmesi kararı alınıyordu. Yine aynı celsede, İtimad-ı Milli Şirketi’nin Anadolu Sigorta’yla
mevcut “itilafname”sinin İtimad-ı Milli tarafından feshedildiği bilgisi ediniliyordu. Ancak,
Anadolu Sigorta, İtimad-ı Milli’nin peşini bırakmıyor, bu şirketle yeni esaslar dâhilinde bir
“itilâf” akdi için, söz konusu şirketi
satın almış olan Sümerbank’la temas
kurma görevini Muammer Eriş ve
Anadolu Sigorta ve İtimad-ı Milli
Refi Celâl Bayar’a veriyordu.
Anadolu Şirketi’nce hisselerinden mühim bir kısmının otuz bin liraya
mübayası için müzakeratta bulunulan İtimad-ı Milli Şirketi’nin bilumum
hisselerinin Sümerbank tarafından satın alınmış olduğu hakkında malûmât alınmış
Refi Celâl Bayar’ın
ve bu suretle şimdiye kadar Anadolu şirketimize yaptırılan mezkûr banka sigorta
Muhtırası
işlerinin gaip edildiği anlaşılmış ve Sümerbank’ın Emlak ve Eytam Bankası’yla
müzakereye girişerek İtimadı Milli hisselerinden nısfının mezkûr Bankaya verilmesi
Anadolu Sigorta kuruluşunda beri,
şartıyla Emlak Bankası sigortalarının da elde edilmek istenildiği öğrenilmiş
İttihadı Milli Sigorta Şirketi’yle
olduğundan Anadolu’nun mühim işlerinden birinin bu suretle elden çıkmasının
akdedilmiş olan “jeran forfeter”
ileride diğer işlere de sirayet edebileceği düşünülerek buna mani olmak üzere Ziraat,
sözleşmesiyle yönetiliyordu. Bunun
Emlak ve Eytam, Belediyeler ve Eti bankalarıyla müzakerata girişmek ve Anadolu
anlamı, üretimin İttihad-ı Milli
Şirketi sermayesini artırarak artan miktarı isimleri geçen bankalarla tayin edilecek
üzerinden yapıldığıydı. Ancak,
nispetler dâhilinde taksim etmek üzere Milli Reasürans Şirketi müdürü Bay Refi
Anadolu Sigorta on yıllık bir sürede
Celâl Bayar’a salâhiyet verilmesine ve buna dair mumaileyhe mektup yazılmasına
yeterince deneyim kazanmıştı. Artık
ve son ahval dolayısıyla Anadolu şirketinin vaziyetini müzakere için Avrupa’da
kendi ayakları üzerinde durabilirdi.
bulunan müşavir-i fennî Mösyö Piyos’un telgrafla davetine karar verilerek celseye
Ayrıca İttihad-ı Milli’yle olan
nihayet verildi.
ilişki çıkarları “haleldar” edici bir
konuma gelmişti. Anadolu Sigorta
İdare Meclisi 26 Haziran 1935
bünyesinde yetişen genç elemanlar,
şirketi başlı başına bağımsız bir
biçimde yürütebilecek düzeydeydi.
Öte yandan Ziraat Bankası, Anadolu Sigorta’ya acente işlevi görüyordu. Ülkenin dört bir
yanında şubesi bulunan bu bankanın portföyü de göz önünde bulundurulduğunda, bir an
önce Şirket’in ortağı olması uygun düşecekti. Ünyon Sigorta Şirketleri’nin sahip olduğu
hisse senetlerinin satın alınarak Ziraat Bankası’na devriyle, Anadolu Sigorta, “daha millî”
bir konum elde edecekti. Anadolu Sigorta Fen Müşaviri Refi Celâl Bayar, gerek İttihad-ı Milli
ve gerekse Ünyon Sigorta Şirketi temsilcisi Mösyö Piyos’la temasa geçmiş, malî müşavir ve
İdare Meclisi reislerinin de onayıyla bir muhtıra hazırlamıştı.
Bu muhtıraya göre, Türkiye İş Bankası’nın İttihad-ı Milli Sigorta Şirketi’yle imzalamış
bulunduğu “jeran forfeter” sözleşmesi fesih ediliyor ve Anadolu Sigorta Şirketi’ne katılacak yeni
hissedarlar için Ünyon Sigorta Şirketleri nezdinde bulunan hisselerin tamamı ya da asgâri 8000
adedi her biri 15 lira karşılığında satın alınıyordu. Devir tarihi olarak 1 Şubat 1936 belirlenmişti.
Sabık vekil-i umur [ajan forfeter] tarafından Anadolu Sigorta Şirketi adına akdedilmiş bütün
mukavelenamelerle, pool ve alelumûm reasürans mukavelenameleri, bilumum sigorta poliçeleri
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ikinci nüshaları ve bunlara ait dosya ve bordrolar, muhaberat evrakı, muhasebeye ait defter ve
kıymetli evrakla Anadolu Sigorta Şirketi’ne ait esham ve bankalardaki mevcut meblağ, ipotek
dosyaları, istatistikler ve reasürans kümül kartları, kısaca bir sigorta şirketinde bulunması
zorunlu olan evrak ve kıymetler, Anadolu Sigorta Şirketi’ne devredilecekti.
Halen vekil-i umur [ajan forfeter] tarafından çalıştırılan memurlardan hangilerinin Anadolu
Sigorta Şirketi’ne geçeceği konusunda iki taraf anlaşacaktı. Vekil-i umur [ajan forfeter]
kendisine gerekli olan memurları ayırdıktan sonra, açıkta kalacak memurlardan Anadolu
Sigorta Şirketi’nin kuruluşundan sonra alınmış olanlara verilmesi gereken tazminatı,
Anadolu Sigorta karşılayacaktı. Tazminatın şekli ve miktarı her iki tarafça tespit edilecek ve
Anadolu Sigorta’nın bu tazminata tahsis edeceği meblağ 5000 lirayı geçmeyecekti.
O güne kadar “ajan forfeter” tarafından tedvir edilen işlemlerin, Anadolu Sigorta Şirketi’ne
devri ve yukarıda tespit edilen bilumum vesikaların Anadolu Sigorta’ya verilmesi ve “jeran
forfeter” mukavelenamesinin feshi nedeniyle Anadolu Sigorta, Ünyon Şirketi’ne tazminat olarak
bir kereye mahsus olmak üzere 10.000 Türk lirası ödeyecekti. Dış ülkelerde yürürlükte olan
reasürans mukavelenamelerine şartlarda eşitlik koşuluyla İş Bankası, Ünyon’a rüçhan hakkı
vermeyi taahhüt ediyordu. Pool Anadolu’nun pool’daki iştirakinden kendi hissesine ait olan
yüzde oranı, her üç yılda yeniden tespit edilmek üzere Anadolu Sigorta’nın kendi saklama payına
ve pool’a ödediği primlere eşit olacaktı. Ünyon Sigorta Şirketleri’nin uluslararası işler üzerinden
Anadolu Sigorta Şirketi’ne vermekte olduğu hisse baki kalmakla beraber, mümkün olduğu
takdirde ve ilk fırsatta, bu hisselerin artırılmasına Ünyon Sigorta Şirketleri muvafakat edecekti.
Türkiye İş Bankası gerek Ünyon ve gerekse İttihadı Milli’nin ileride en sıkı ve samimi
münasebetinin idamesini arzu ediyordu; bu nedenle, Anadolu Sigorta’nın müdürüne herhangi
bir rekabete mani olmak üzere gereken talimatı verilecekti. Anadolu Sigorta, Mösyö Piyos’un
Şirket’e o güne kadar ve o günden sonra vereceği hizmetlere teşekkür babında ve bir karşılık
olarak “jeran forfeter” mukavelenamesinin feshinden itibaren 3 Ocak 1937 tarihine kadar
sürmek üzere, yurt dışında ve içinde reasürans plasmanlarında şirketin çıkarını gözetmesi
koşuluyla, yangın ve nakliyat reasürans mukavelenameleri safi primleri üzerinden - Milli
Reasürans hissesi hariç - %3 oranında bir komisyon vermeyi taahhüt ediyordu. Servislerin
devrinde doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için Türkiye İş Bankası müfettişlerinden
Feridun Bey görevlendirilmişti.
Bu uzun muhtıra, İdare Meclisi’nin 3 Mart 1936 tarihli toplantısında gündeme alınmış ve kabul
edilmişti. Hisse senetlerinin satın alınarak Ziraat Bankası’na devri konusunda Şirket’in malî
müşaviri Muammer Eriş’e yetki verilmişti. Nitekim 14 Mart 1936 günü toplanan Hissedarlar
Umumi Heyet toplantısında, 100.000 liralık Ziraat Bankası hissesi tescil ediliyordu.
Muhtıra sonucu yapılması gereken yeni organizasyon, memur kadrosunun tespiti, yeni bina
kiralanması ve gereken donanımın satın alınması için malî müşavirle birlikte Fen Müşaviri Refi
Celâl Bayar görevlendirilmişti. Yeni yapılanmaya göre teknik mukavelenamelerin düzenlenmesi ve
kabulü için, yine malî müşavirle birlikte, Refi Celâl Bayar yetkili kılınıyordu. Son olarak, şirketin
bu yeni şekilde yönetimini eline alan ve o sırada Fen Müşaviri bulunan Refi Celâl Bayar’a, vergileri
Şirket tarafından ödenmek üzere, ayda 500 lira ödenmesine oybirliğiyle karar veriliyordu.
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1936 yılına kadar “jeran forfeter” aracılığıyla
yönetilen Anadolu Sigorta, artık kendi ayakları
üzerinde durabilecek konuma gelmişti. Bu durum,
14 Mart 1936 günü İdare Meclisi gündeminde alınan
kararlarla perçinleniyordu. Bundan böyle Şirket’in
“müstakilen” yönetimi söz konusuydu. Yabancıların
elindeki hisse senetleri satın alınarak sigortacılık
alanında Ziraat Bankası’yla iş birliğine gidiliyordu.
Daha önce Ünyon Şirketi’yle mevcut olan pool
ve reasürans sözleşmeleri fesih edilerek bunların
yerine, Malî Müşavir Muammer Eriş’in çabalarıyla
ve Ünyon Şirketi müdürlerinin gösterdiği hüsnü
niyet sonucu, Anadolu Sigorta Şirketi lehine elverişli
koşullarda yeni pool ve reasürans sözleşmeleri
akdedilmiş ve İdare Heyeti’nce tasvip görmüştü.
Yeni Bir Sigorta Şirketi: Ankara Sigorta
Tam anlamıyla “millileşme” tamamlanmıştı. Ancak
piyasada daha etkin bir konuma gelmek için bir adım
daha atılmalıydı. Bu amaçla, Anadolu Sigorta bu
kez vekil-i umurluğu kendisi üstlenmek üzere yeni
bir sigorta şirketi kurma girişiminde bulunacaktı.
Böylece, “millî müesseselerin sigorta muamelatını
alakadar edecek Türk sigortacılığını takviye ve
inkişaf ettirmek” amacıyla, Anadolu Sigorta
şirketinin himayesinde ve genel masrafların sınırlı
tutulması amacıyla, bu kez Anadolu Sigorta’nın
“jeran forfeterliği”nde iş görecek ve Ankara adını
alacak, yeni bir şirket kuruluyordu. Bir başka deyişle,
on yılı aşkın İttihad-ı Milli Sigorta Şirketi’nin
Anadolu Sigorta için üstlendiği yönetim işlevinin
bir benzerini bu kez Anadolu Sigorta, Ankara
Sigorta için uyguluyordu. Yeni şirketin Belediyeler Bankası, Eti Bank, Adapazarı Türk Ticaret
Bankası, Milli Reasürans ve Anadolu Sigorta’nın katılımıyla kurulması gündemdeydi. Reis
Fuat Bulca’nın gündeme getirdiği Ankara Sigorta projesi, 14 Mart 1936 tarihli oturumda İdare
Heyeti’nce kabul görmüştü.
Yeni sermaye yapısı yeni bir İdare Meclisi gerektiriyordu. 10.000 adet Anadolu Sigorta
hissesine sahip olan Ziraat Bankası’nın İdare Meclisi’nde üç üye bulundurması gerekiyordu.
Bunun sağlanması için İdare Meclisi üyeleri, Umumî Heyet’te İdare Meclisi’nin yeniden
oluşturulması amacıyla topyekün istifalarını vermişlerdi. Bu arada Fen Müşaviri ve İdare
Meclisi Umumî Kâtibi Vefik Sertel, Anadolu Şirketi’nin “jeran forfeter”den ayrılarak 1 Mart
1936 tarihinden itibaren müstakilen yönetilmeye başlaması üzerine, Ünyon Grubu’ndaki
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görevini koruyacağını ve bu nedenle iki farklı görevi üstlenmeye imkân bulamayacağını İdare
Meclisi’ne bildirerek Şirket’ten istifa etmiş ve bu durumu Reis Fuat Bulca’ya bildirmişti.
Vefik Sertel’in Fen Müşavirliği’nden istifası ve diğer Fen Müşaviri Refi Celâl Bayar’ın tedavi için bir
süre yurt dışına gitme kararı alması üzerine, Refi Celâl Bayar’ın dönüşüne kadar, İş Bankası İstanbul
Şube Müdürü Yusuf Ziya’nın Anadolu Sigorta Fen Müşavirliği’ne tayini uygun görülmüştü.
Ziraat Bankası’nın da temsilinin sağlandığı yeni İdare Meclisi, bundan böyle Fuat Bulca,
Salih Bozok, Mahmut Soydan, Hamdi Aksoy, Ali Kılıç, Muammer Eriş, Sabit Sağıroğlu,
Kemal Zaim, Dr. Cevdet Nasuhi ve Nedim Servet Tör’den oluşuyordu. Görev bölüşümü
sonucu Fuat Bulca İdare Meclisi Reisliği’ne, Salih Bozok Reis Vekilliği’ne seçiliyordu. Aynı
toplantıda, Ankara Sigorta Şirketi’nin Eti Bank, Belediyeler Bankası ve Adapazarı Türk Ticaret
Bankası’yla birlikte kurulmasına karar veriliyordu. Bu amaçla, kurucu sıfatıyla beşer Türk lirası
değerinde nama muharrer 51.000 hisse senedi, Anadolu Sigorta’nın payına düşüyordu. Dörtte
bir hesabıyla ödenecek bedelin tutarı 63.750 lira idi. Bu meblağın Ankara Sigorta Şirketi’ne
ödenmesine karar veriliyordu. Ankara Sigorta Şirketi’nin satın alınan 51.000 hisse senedinden
5000 adedinin aynı fiyatla Eti Bank’a, yine aynı fiyatla 30.000 adedinin Milli Reasürans’a
satılması uygun görülüyordu.
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Bu arada, Anadolu Sigorta’yla Ankara Sigorta arasında “jeran forfeter”lik ilişkisini kuran İdare
Mukavelenamesi, İdare Meclisi’nin onayına sunuluyordu. Bu mukavelename gereğince Ankara
Anonim Türk Sigorta Şirketi, maktu bir komisyon karşılığında Anadolu Sigorta tarafından
“tedvir ve idare” edilecekti. Bu konuda söz alan Fen Müşaviri Refi Celâl Bey’e göre, Ankara
Sigorta Şirketi’nin genel masraflarında bu sayede önemli ölçüde tasarrufa gidilecek, bu arada
Anadolu Sigorta’nın dünya sigorta piyasasındaki güçlü konumuyla teknik kudretinden Ankara
Sigorta Şirketi de yararlanmış olacaktı. Anadolu Sigorta gerek yeni ve gerek reasürans yoluyla
sigorta işleri sağlanması hususunda Ankara Sigorta’ya yardım edecek, aynı zamanda Ankara
Sigorta’nın getireceği işlerden karşılıklı olarak yarar sağlanacaktı.
Ankara Sigorta Şirketi tarafından işletilecek her türlü sigorta işlerinin tedarik ve kabulü;
acente, müstahsil ve sair prodüktörlerin temini ve bunlara ait teşkilâtın ifası ve muamelat
ve münasebatının tanzimi; Şirket’in dâhili teşkilâtının tanzim ve idaresi; Şirket’e ait olacak
işlerin rüyeti için lazım gelen idari ve fennî teşkilâtın tanzim ve ifası; ve gerek yerli ve gerekse
yabancı şirketlerle olan ilişkilerin ve ezcümle mükerrer sigorta işlemlerinin tanzim ve idaresi,
bundan böyle, Anadolu Sigorta tarafından yerine getirilecekti. Bu hususların yanı sıra, Ankara
Sigorta’nın dâhili talimatnamelerini tanzim, Şirket’in memur ve acentelerini tayin ve bunların
maaş, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini takdir ve tespit; bunların kabul ve emeklilik koşullarını
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tayin; Şirket yönetimi için gerekli donanımı tespit, alacakları tahsil, borçlarını ödeme, ticarî
senetlerini tanzim; bunlara kefalet sağlanması ve Şirket’in kuruluş amacıyla ilgili bilumum
sözleşmeleri akd ve tanzim; mübayaatı icra ve bunların sonucu olan muamelatı ifa; alelumûm
sigorta ve reasürans kumpanyalarıyla her türlü mukavele akd ve bu mukavelenameleri temdîd
ve tecdîd etmek gibi hususlarda da Anadolu Sigorta Şirketi İdare Meclisi, Ankara Sigorta Şirketi
İdare Meclisi makamına kaim olacaktı.
Aynı toplantıda, İdare Meclisi umumi katipliğinden istifa etmiş olan Vefik Sertel’in yerine
Şirket “direktörü” olarak Halil Mirat Yenel getiriliyordu. 25 Haziran tarihli bir sonraki
toplantıda, Anadolu Sigorta direktör muavini Kemal Ayral, kurulmakta bulunan Ankara
Sigorta Şirketi direktörlüğünü üstlenmek üzere istifasını sunuyor, yerine Milli Reasürans
şeflerinden Kemal Bey atanıyordu. Aynı zamanda İdare Meclisi umumi katipliğine tayin
edilmiş olan Şirket direktörü Mirat Yenel’in iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, umumi
katip görevi, bu kez, İş Bankası Genel Sekreteri Baki Sedes’e veriliyordu.
Güven Sigorta’dan sonra Anadolu Sigorta, Türk Ticaret Bankası ve Eti Bank’ın iştiraki temin
edilerek, Anadolu Sigorta’nın “jeransı” altında kurulan Ankara Sigorta şirketleriyle, artık
ülkede bir Türk sigortacılığının zemini sağlanmış oluyordu. Milli Reasürans’ın ilk kuruluş
yıllarında sigorta portföyünün hemen tamamı yabancı şirketlerin elindeyken 1935 yılında
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Güven Sigorta Şirketi’nin kuruluşu ve 1936 yılında Anadolu Sigorta Şirketi’nin İttihad-ı
Milli Şirketi’nden tamamen kopması sonucu portföy, 1939 yılında, milli, yarı milli ve yabancı
şirketler arasında sırasıyla şu oranlarda paylaşılmıştı: %36, %9 ve %55.
1936’dan İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen dört yıllık sürede, sigortacılık alanında en önemli
gelişmelerden biri Anadolu Sigorta Şirketi tarafından Ankara Türk Sigorta Şirketi’nin kuruluşuydu.
Bu arada Viyana’da Feniks şirketinin iflası nedeniyle Türkiye’de uzantısı olan Türkiye Milli Şirketi
acze düşecek ve bu şirketteki hayat sigortaları Milli Reasürans Şirketi’nce teminat altına alınarak
birçok sigortalı zarar görmekten kurtulacaktı. Bu kurtarma operasyonunun gerçekleşmesi için
1937 yılında inhisar hissesinin %50’den %75’e çıkarılması gerekecekti. Ayrıca bu girişim sayesinde,
ülkede, hayat sigortası kavramının zaafa uğramasının önüne geçilmiş oluyordu. Savaş öncesi bir
diğer önemli gelişme, 20 Mayıs 1938 günü, hayat sigorta riyazi ihtiyatları karşılıklarının yurt içinde
tutularak ulusal amaçlarla değerlendirilmesini öngören 3392 sayılı kanunun yayınlanmasıydı.
Sigorta Sektöründeki Gelişmeler
Anadolu Sigorta’nın kuruluş evresinde, sigorta portföyünün hemen tamamı yabancı şirketlerin
elindeyken 1935 yılında Güven Sigorta Şirketi’nin kuruluşu ve 1936’da Anadolu Sigorta Şirketi’nin
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Celâl Bayar ve 1936 Sigorta Sektörü Krizi

İktisat Vekili Celâl Bayar’ın 1936 yılında Feniks dö Viyen ve Türkiye Milli
Sigorta Şirketlerinin faaliyetlerini tatil etmeleri üzerine verdiği beyânat:
1 ) Feniks dö Viyen ve Türkiye Milli Sigorta şirketlerinin muamelelerini tatil
ettikleri malûmdur. Son yaptırılan teftişle her iki şirkette sigortalı bulunanların
tasfiye yolu ile zarardan korunmasına imkân olmadığı neticesine varılmıştır.
2) Sigortaların hakikî ve güvenebilecek teminatı sabit kefalet akçelerinin
tenezzüle uğramamış olan kısımlarıyla Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi’nin
teşekkülünden sonra bu şirkete bırakılan yüzde elli prim hissesine ait teknik ihtiyattır.
3) Hükûmet memleketimizde sigorta emniyetinin ve bu iki sigorta şirketine
sigortalı bulunanların zarardan korunması için lâzım gelen esaslı teşebbüslerde
bulunmuştur.
Başta Millî Reasürans olduğu halde memleketimizde yerleşmiş bulunan
sigorta şirketleri bu teşebbüse müzaheret gösterdiklerinden aşağıdaki şekil ve
usulün tatbiki kararlaştırılmıştır.
a) Hayat, harîk, kaza ve diğer nevi sigorta branşlarına ait olan bu iki şirketin
Türkiye ajanlıklarından alınmış ve Türkiye’de kayıtlı poliçeleri bulunanlar, kendi
mesuliyetleri altında intihap edecekleri Türkiye’de çalışan sigorta şirketlerinden
birine ellerindeki eski poliçelerini aynı fiyat ve aynı eşkâl dâhilinde –yalnız iştira ve
ikraz isteme hakları müracaatları tarihinden itibaren iki sene müddetle tecile tâbi
tutulmak şartıyla– yeni poliçelerle tebdil edeceklerdir.
b) Yapılacak muameleyi tafsilâtıyla öğrenmek isteyenlerin, Yeni Postahane
arkasında Türkiye Hanı’nda bu maksatla tesis edilen büroya müracaat etmeleri
lâzımdır.
4) Türkiye Millî ve Feniks dö Viyen Sigorta Şirketleri hakkında adliyece lâzım
gelen muamele ve takibat yapılmaktadır.
5) Sigorta şirketlerinde yapılan umumî teftiş neticesi muamelelerinde görülen
noksanlar düzelttirilmektedir.
Şirketlerin kanunen Vekâlet’e karşı vermeye mecbur oldukları teminatların bir
kısmını teşkîl eden gayrı menkul kıymetlerinde vuku bulan sukutlar sebebiyle bazı
şirketlerin eksilen teminat karşılıkları tamamlattırılmaktadır. Müddeti zarfında bu
noksanları tamamlamayan şirketler hakkında kanunî takibat yapılacak ve bunlar
ayrıca gazetelerde ilân edilecektir.
6) Memleketimizdeki sigorta endüstrisi hakkında mevcut kanunî hükümler
on senelik tecrübeye göre yeniden gözden geçirilmiştir. Millî ihtiyaçların bize
emrettiği şekilde müzeyyel ve yeni bir kanun projesi hazırlanmıştır. Proje Büyük
Millet Meclisi’ne arz olunmazdan evvel umumî bir anket mevzuu teşkîl etmesi için
gazetelerle neşredilecektir.
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Celâl Bayar ve Ulusal Sigortacılık İçin Önlemler

İktisat Vekili Celâl Bayar’ın Sigorta Mevzuatı Üzerine Anadolu Ajansı’na
Verdiği Beyânat:
Feniks dö Viyen ve onunla beraber Türkiye Millî Sigorta Şirketi’nin
muamelelerini tatil etmeleri üzerine sigortalıların uğradıkları mühim zararlardan
korunmaları için alınan tedbirleri ve âti için düşündüklerimi Ajans vasıtasıyla
efkâr-ı umumiyeye arz etmiştim.
Bu meyanda altı numara ile neşretmiş olduğumuz bir fıkra vardır ki aynen şudur:
Memleketimizdeki sigorta endüstrisi hakkında mevcut kanunî ve nizamî
hükümler on senelik tecrübeye göre yeniden gözden geçirilmiştir. Millî ihtiyaçların
bize emrettiği şekilde müzeyyel ve yeni bir kanun projesi hazırlanmıştır. Proje Büyük
Millet Meclisi’ne arz olunmazdan evvel umumî bir anket mevzuu teşkîl etmesi
için gazetelerle neşr edilmiştir. İşte sizi bu fıkra ile efkâr-ı umumiyeye karşı yapmış
olduğum taahhüdü yerine getirmek için çağırdım. Size iki vesika tevdi ediyorum.
Bunlardan birisi sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında 1928 senesinde
neşr edilmiş olan 1149 sayılı kanuna bir zeyl olarak neşr olunacak yeni bir kanun
projesidir. Diğeri bu kanun hakkında yazılmış olan esbabı mucibe lâyihasıdır.
Görüyorsunuz ki sigortalar hakkında neşr edilmiş olan son kanun 1928
tarihli olduğuna göre aradan on senelik bir müddet geçmiş ve bu müddet birçok
tecrübelerin itmam edilmesine, bazı hakikatlerin ortaya çıkmasına hizmet etmiştir.
Bizim için en büyük ders Feniks dö Viyen şirketiyle Millî Sigorta şirketinin
muamelelerini tatil etmeleri olmuştur. O vakit gördük ki, bazı ecnebi kumpanyaları
memleketimizde cazip namlar altında halka emniyet telkin etmek için şeklen
kuvvetli meclis-i idareler ile sigorta müesseseleri kurmaktadırlar. Bunlara şirket
namı verilmektedir. Hakikatte bunlar sadece kendilerinin acentesidir. Rezervleri
hatta hesapları memleketimiz haricindedir. Ana şirket men’i elimizde olmayan
her hangi bir arızaya uğrar, tediyatı tatil eder veya iflas eylerse, memleketimizde
bulunan şubesi onun tesiriyle silinip süpürülmeye mahkumdur.
Buna karşı vatandaşlarımız arasında bizzat sigortalı olan veya emval ve
eşyasını sigorta ettirenlerin haklarını muhafaza ettirebilmek için gördük ki ilk
tedbir, yalnız bizim kanunlara değil, aynı zamanda beynelmilel kanunlara göre
de tutulması mecburi olan rezervleri ve saireyi emin şartlara bağlamak, Türkçesi
memleketimiz dâhilinde millî garanti elinde bırakmaktır.
Bu neticeye varılmak için gerek bu meseleleri ve gerek bununla alakadar
diğer mevaddı yeni kanun projesine ithal ettik. Fakat istiyorum ki bu kanun
millet vekillerinin tedkîk gözlerine arz edilmeden evvel bütün memleket dâhilinde
alakadar ve mütehassıslar arasında bir anket mevzuu teşkîl etsin. Gazeteler,
bunları neşrettikten sonra kendi karileri arasında sigorta mütehassıslarının ve
sigorta işleriyle alakadar olanların mülahazalarını da neşretmek suretiyle bu
gayeye yardım edebilirler. Arzu edenlerin vekâleti de tenvir etmeleri kabildir.
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İttihadı Milli Şirketi’nden tamamen kopması sonucu portföy, 1939’da milli, yarı milli ve yabancı
şirketler arasında sırasıyla şu oranlarda paylaşılmıştı: %36, %9 ve %55 1936’dan İkinci Dünya
Savaşı’na kadar geçen dört yıllık sürede, sigortacılık alanında en önemli gelişmelerden biri Anadolu
Sigorta Şirketi tarafından Ankara Türk Sigorta Şirketi’nin kuruluşuydu.
Barem Kanunu ve Anadolu Sigorta’da Ücretler
Devlet personel politikası, Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri bir dizi mevzuatla giderek
karmaşık bir yapı almış, özellikle ücret politikası zamanla sorunlu bir duruma gelmişti.
Ücretlerde benzer görevler için denklik sağlamak amacıyla 1939 yılında, “Bankalar ve
Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teâdülü [denkliği] hakkındaki
kanun” çıkarılmıştı. Sigorta şirketlerinin bu kanun kapsamına girip girmediği ilk aşamada
belirsizliğini korumuştu. Ancak, Anadolu Sigorta Müdür Muavini Osman Fikret Arkun’un
gerekli makamlarla temasta bulunmak üzere Ankara’ya gidişiyle durum açıklığa kavuşmuş,
Şirket’in Barem Kanunu’na tâbi olduğu anlaşılmıştı.
Anadolu Sigorta’nın yanı sıra, o sırada “milli” sigorta şirketi olarak görülen Ankara ve Güven
Sigorta şirketlerinin de bu kapsamda değerlendirildiği görülmüştü. Türkiye’de çalışan diğer
sigorta şirketleriyse “ecnebî” oldukları için barem düzenlemesinin dışında kalmışlardı. Bu
tür bir politika, doğal olarak, rekabet koşulları açısından “milli” şirketleri güç durumda
bırakıyordu. Kanunun, özellikle, 1, 3 ve 9. madde hükümleri Anadolu Sigorta için sorun
oluşturuyordu.
Kanunun ilk maddesinin c fıkrası mucibince bareme giren Anadolu Sigorta’nın memurlarının
ve müstahdemlerinin maaşlarının 2. maddede yazılı derecelere göre hesap edilmesi, müdür,
müdür muavini ve idare meclisi reisiyle azalarının maaşlarınınsa 3. maddeye göre ve 2.
maddedeki azami hadleri geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti’nce tayin ve tespit olunması
gerekiyordu. Belirlenecek maaş hadlerinin Ağustos’tan itibaren tatbik edilmesi icap edeceği
ileri sürülmüşse de kanunda böyle bir kayıt mevcut değildi. Bir olasılık, kanunun 11 Temmuz
1939 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olmasından dolayı, tahsisat ve maaşlar için 1 Ağustos
tarihi başlangıç olarak görülüyordu.
Bu belirsizlik nedeniyle, Anadolu Sigorta, tahsisat ve maaşları eski oranlar dâhilinde vermekte
devam ediyordu. Fazlası veya noksanı belirlenecek miktarlara göre ileride tahsil veya iade
suretiyle tanzim edilecekti. Bu arada Şirket, İdare Meclisi reis ve üyelerinin, müdür ve müdür
muavininin tahsisat ve maaşlarının İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilmesi için Ticaret
Vekâleti’ne başvurmuştu.
İdare Meclisi’ne göre, diğer sigorta şirketleri ihtisas sahibi kişilerce yönetilen kuruluşlardı.
İhtisas okullarıysa bizzat sigortalardı. Bu açıdan Kanunun 9. maddesi hükümleri de Anadolu
Sigorta’yı ilgilendiriyordu. Bu madde gereğince, Şirket’te ihtisas mevkiinde bulunan 13 kişinin
maaşı dahi Umumî Murakabe Heyeti’nce belirlendikten sonra İcra Vekilleri Heyeti tarafından
tasdik kılınacaktı. Bu hususta da Ticaret Vekâleti’ne başvuruluyordu. Memurların baremdeki
derecelerinin belirlenmesi için başvurulacak belgeler Vekâlet’ten isteniyordu.
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Barem Kanunu’nun ikinci önemli cephesiyse getirdiği sınırlayıcı hükümlerdi. Şirket’in üretimi ve bunun sonucu Şirket’in
bünyesi üzerinde olumsuz etkileri olacaktı. Barem Kanunu, kendi çerçevesine giren kurumların memurlarına bu kanunda
yazılı olanların ve tekaüt kanunları ile temin edilen hakların dışında temettü, satış hissesi, ikramiye, tazminat ve başka
adlar altında ve şekilde, her ne surette olursa olsun, herhangi bir ödeme yapılamayacağı amir hükmünü getirmişti. Bu
hükme göre, iş getiren memura o güne kadar verilmekte olan komisyon bundan böyle verilemeyecekti. Bu koşullar altında
memurların, dışarıda herhangi bir simsar aracılığıyla, işleri başka şirketlere yönlendirme olasılığı doğuyordu. Böylece
Şirket’in üretimi ve iş hacmi olumsuz etkilenecekti.
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Öte yandan, Anadolu Sigorta’nın acentelikleri, dört özel şahıs dışında, Türkiye İş Bankası ve
Ziraat Bankası şubeleri tarafından yapılmaktaydı. Bu bankalar ürettikleri işler üzerinden, Şirket
tarafından verilmekte olan acentelik komisyonunun bir kısmı, Umum Müdürlükleri tarafından
banka müdürleriyle bu şubelerde sigorta işlerini yürüten memurlara dağıtılıyordu. Böylece, banka
memurlarının şevkle sigorta işine sarılmaları özendirilmiş oluyor, üretim de bu doğrultuda
artıyordu. Oysa, her iki banka Barem Kanunu’na tâbi bulunduklarından kanunun aynı maddesi
hükmü gereğince bundan böyle sigorta işleriyle uğraşan memurlarına bu munzam görevleri
karşılığı komisyon veremeyecek ve bu memurlar da ikinci bir görev olarak yüklendikleri sigorta
işlerini angarya telakkî ederek eski gayret ve ilgilerini yitireceklerdi. Bu durum işlerin kaybına ve
Şirket’in portföyünün daralmasına neden olacaktı. 1938 istatistiklerine göre İş Bankası şubelerinin
portföy toplamı 212.000 küsur lira, Ziraat Bankası şubelerininkiyse 74.000 küsur lira idi.
Kaybedilecek işler küçümsenemeyecek bir miktarı oluşturuyordu.
Nihayet, yalnız üç milli sigorta şirketinin bareme tâbi olması ve diğerlerinin tamamen serbest
bulunması Anadolu Sigorta’nın portföyüne karşı yapılacak gayrı meşru rekabete aynı güç ve
silahla karşı koymasını önleyecekti. Şirket, bu rekabetin olumsuz etkilerini, özellikle, Türkiye
İş Bankası ve Ziraat Bankası portföyleri üzerinde daha bariz bir biçimde hissedecekti.
Barem Kanunu’nun yukarıda belirtilen ters etkilerinin yanı sıra Şirket tarafından istihdam
edilen ve edilecek elemanlar üzerinde de olumsuz tesiri olacaktı. Şirket, bünyesinde eleman
çalıştırmaktansa Baremin menfi etkilerini kısmen gidermek ve iş üretimi üzerindeki olumsuz
yankılarını olanaklar ölçüsünde sınırlamak için Ankara, İzmir gibi önemli ticaret ve sanayi
merkezlerinde, Şirket adına banka şubeleri dışında ayrı bir teşkilât kuracaktı. Böylece Şirket’in
maruz kalacağı rekabet ve iş kaybı olanaklar ölçüsünde önlenmiş olacaktı. Tabii bu durumda
özellikle İş Bankası Umum Müdürlüğü’yle görüşülerek işin nezaket ve ehemmiyetinin izah
edilmesi ve bu konuda olurlarının alınması gerekiyordu.
Barem Kanunu, 1948 yılına kadar Anadolu Sigorta’yı bağladı. 9 Haziran 1948 günü yürürlüğe
giren 5212 sayılı yeni mevzuat İş Bankası’nı ve beraberinde Anadolu Sigorta’yı barem harici
tutuyordu. İş Bankası’ndaki gelişmelere paralel olarak gerçekleşen Anadolu Şirketi’nin memur
ve müstahdemlerinin aylık ve ücretlerindeki yeni düzenlemeler için de 1949 yılı başına kadar
bir geçiş evresi kabul edildi.
Savaş Ortamında Anadolu Sigorta
Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş, tarafsız kalmıştı. Ancak, birçok yönden savaşa
girmiş kadar olmuştu. Dış ticaret büyük ölçüde sekteye uğramış, yetişkin nüfusun önemli bir
kısmı silah altına alındığından kimi sektörlerde işgücü açığı oluşmuştu.
Savaş ortamının olumsuz gelişmeleri sigorta sektörünü de etkilemekte gecikmemişti.
Kabotaj sigortalarında, savaş rizikosunu sağlamaya yönelik olarak sigorta şirketleri arasında
bir pool oluşturulmuştu. İlgili makamlar bu konuda “sürprimler”le rizikoyu karşılama
yoluna gidiyorlardı. Bu arada sigorta şirketlerinin birçok çalışanı silah altına alınmış,
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kimileri de zaman zaman manevralara
çağrılmıştı. Barem Kanunu’nun 13. maddesinin
b fıkrası gereğince ve Türkiye İş Bankası’ndan
alınan tamim doğrultusunda, diğer malî
kuruluşlarda olduğu gibi, bu kişilerin
maaşlarının tam olarak verilmesi İdare
Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmişti.
Türkiye tarafsız kalsa da savaş dönemi yokluk
yıllarıydı. Herkes sıkıntı çekiyordu. Doğum,
vefat, hastalık ve Müdüriyet tarafından uygun
görülen diğer durumlarda, çalışanlara bir ila
iki maaşa kadar avans verilmesi Müdüriyet’in
yetkileri dâhilindeydi. Ancak Barem Kanunu bu
konuda da Müdüriyet’in elini kolunu bağlıyordu.
Emeklilik, sigorta gibi, çalışanı kuruma bağlayan
unsurlardan yararlanamayanlara hiç olmazsa
zorunluluk halinde el uzatabilmek için Türkiye
İş Bankası’nca kurulan yardım sandığına benzer
bir düzenlemeye gidilebilirdi. Böylece Şirket
çalışanlarının maaşlarından %1 oranında bir
para kesilmek suretiyle oluşturulacak yardım
sandığı zor durumda kalanlara faizsiz borç
verebilirdi. Bunu Anadolu Sigorta çalışanları
öncelikle talep etmekteydi. Bu amaçla kuruluş
için sandığın ihtiyaç duyduğu ilk sermaye, Şirket
tarafından karşılanmalıydı.
Tekaüt Sandığı tesis senedi, 19 Mart 1943 günü
İdare Meclisi’nin önüne gelmişti. Bu senede göre,
Anadolu Sigorta ve “jeran”ı bulunduğu Ankara
Sigorta, daimi aylıklı ya da ücretli memurları için
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Tekaüt Sandığı adı altında tüzel kişiliğe sahip
bir “tesis” kuruluyordu. Sözleşmeli uzmanlar, yabancı uzmanlar ve Şirket İdare Meclisi reisi ve
üyeleriyle murakıplar bu sandığa giremeyeceklerdi.

Anadolu Sigorta Şirketi
Ekonomi Servisi
Anadolu Sigorta Şirketi
Muhasebe Bölümü

Sandık, her iki şirkette çalışan daimi aylıklı ve ücretli memurlarına ve ölümleri halinde
bunların dul ve yetimlerine emeklilik ya da maluliyet aylığı bağlayacak, gereğinde sandıktan
istifa edenlerin sandığa verdikleri tekaüt aidatı iade edilecek veya ikramiye veyahut tazminat
ödenecekti. Bu amaçla başlangıçta Şirket tarafından sandığa 40.000 lira tahsis edilmişti.
Sandıktan yararlanacak memurların aylıklarından her ay zorunlu olarak kesilecek %5’ler
ve bu %5’lere muadil Şirket tarafından verilecek %5’ler sandığın sermayesini ve gelirlerini
oluşturacak ilk kalemlerdi. Ayrıca sandığın kuruluşundan sonra alınacak daimi aylıklı
ve ücretli memurların ilk aylıklarının %25’i ile sandıktan yararlananlardan aylıkları
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artırılanların ilk aylık zamları, sandığın gelirleri arasında sayılıyordu. Son olarak sandık
sermayesinin işletilmesinden hâsıl olan kârlar, ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar
sermayeye eklenecekti.
Sandık işlerinin yürütülmesi için Sandık İdare Heyeti’nce gerekli görülecek miktarda bir para,
Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası nezdinde, vadesiz tevdiat hesabında bulundurulacaktı.
Sandık mevcûdu, emeklilik, maluliyet ve yetim maaşlarıyla sair tazminatın, düzenli bir biçimde
ödenmesini sağlayacak şekilde, İdare Heyeti’nce kullanılacaktı. Sandık, gayrı menkul alım
satımıyla gayrı menkul ipoteği karşılığı borç vermeye, satın alınan gayrı menkulleri işletmeye
ve kiraya vermeye yetkiliydi. Her yıl başında bir plasman programı hazırlayacak olan Sandık
İdare Heyeti, bunu Şirket İdare Meclisi’nin onayına sunacaktı.
40’lı yıllarda da Anadolu Sigorta’nın en büyük rakibi Güven Sigorta’ydı. Savaş yıllarında,
özellikle Şeker Şirketi’nin sigortalanması, her iki şirket arasında sorun oldu. Şeker Şirketi’nin
üçte bir hissesi Sümerbank’ındı ve Sümerbank sigortanın üçte birinin kendi kurumu olan
Güven Sigorta’ya yaptırılmasında ısrarlıydı. Sorun Türkiye İş Bankası ve Sümerbank genel
müdürleri düzeyinde çözüm buldu. Anadolu Sigorta fazla ısrar etmedi.
Bu arada, savaş ortamında, özellikle Varlık Vergisi nedeniyle, kimi gayrı menkuller elden
çıkarılmaya başlanmıştı. Bu durum, Anadolu Sigorta’nın gayrı menkul plasmanı için uygun
bir ortamdı. Galata’da Bankalar Caddesi’nde Bozkurt ve La Jeneral dö Pari şirketlerinin tasfiye
haline girmeleri üzerine her iki şirketin hanları satışa çıkarılmıştı. Her iki hanın alımı için İdare
Meclisi, müdürle birlikte çalışmak üzere Haydar Vaner, Emin Draman ve Hilmi Sevres’i bina
satın alma komisyonu olarak görevlendiriyordu.
Ancak, yapılan inceleme sonucunda, alınacak gayrı menkulün, Ticaret Vekâleti tarafından,
gayrı safi iradının %20’si tenzil edildikten sonra bakiyesinin 10 ile çarpılmasıyla elde edilen
değer üzerinden teminat olarak kabul edildiği anlaşılmış ve teklif olunan bilumum gayrı
menkullerin gayrı safi iratlarının satış fiyatlarına oranla %60-70 gibi mühim bir noksanlık arz
ettiği görülmüş ve bu vaziyet karşısında “şimdilik” kaydıyla gayrı menkul satın alınmasından
vazgeçilmiştir.
Olağanüstü Ortamda Yeni Vergiler
Türkiye savaşta tarafsız kalsa da ülkede olağanüstü bir durum vardı. Ordu, bir buçuk milyon
kişiyi silah altına almış, gayrı resmi seferberlik ilân edilmişti. Bu doğal olarak devlet bütçesi
üzerinde önemli bir yük oluşturuyordu. Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi gibi savaş
ortamına özgü olağanüstü gelirlere rağmen enflasyon, Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi
bir kez daha kendini göstermiş, fiyatlar giderek yükselmeye başlamıştı. Devletin kasası kendi
kurumlarını sigortalatmaya yetmiyordu. Nitekim bütçede tahsisat bulunmadığı için yolcu
uçakları sigortalanamıyordu. Gazi’nin yatı Savarona’nın bile sigortalanması sorun olmuştu.
Savaş yıllarında diğer bir sorun Murakabe Kanunu’nun sigorta şirketlerinin ihtiyatlarına
getirdiği sınırdı. Mevzuatın muaddel 10. maddesi bu ihtiyatları teşkîl eden esham ve tahvilatın
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k iye’nin Sigorta s ı

78

sadece devlet eshamından ya da milli bankalar hisse senetlerinden oluşmasını şart koşuyordu.
Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi, Ticaret Vekâleti’ne başvurmuş ve bu maddenin
uygulanmasının ertelenmesini istemişti. Bunun üzerine Vekâlet, söz konusu hükmün ne ölçüde
uygulandığını Daire-i Merkeziyye’ye sormuştu. Daire-i Merkeziyye’yse vereceği cevap için
sigorta şirketlerinden bilgi talep etmişti.

Anadolu Sigorta’nın
Reasürans Servisi

Murakabe Kanunu’na göre, Anadolu Sigorta’nın portföyünde bulunan 1000 adet Ankara Palas,
16.000 adet Ankara Sigorta Şirketi ve 5000 adet Arslan Çimento Şirketi hisse senedinin
değiştirilmesi gerekiyordu. Ancak Şirket bunların dışında 110.275 lira değerinde 20.050 adet
Milli Reasürans hissesini elden çıkarmak istemiyordu. Bunların Anadolu Sigorta bünyesinde
korunması için gerekli iznin Vekâlet’ten alınması Daire-i Merkeziyye’den talep edilmişti.
Bu arada 25-29 Kasım 1940 tarihlerinde, 7. Tertip Erzurum-Sivas Demiryolu tahvilatının
satışa çıkacağı öğrenilmişti. Bu tahvilat da diğerleri gibi %7 faizli ve 20 nominal fiyat karşılığı
19 lira emisyon değerine haiz olacaktı. Değiştirilmesi gereken 25.400 lira değerindeki hisse
senetlerinin satın alınacak Erzurum-Sivas tahvilleriyle değiştirilmesine karar veriliyordu.
Bu arada Ticaret Vekâleti’nin 17 Ekim 1940 tarihli tamimiyle, ihtiyat akçelerini teşkîl eden
değerlerin piyasada maruz kalacakları değişimin de göz önünde bulundurulması uyarısı
üzerine, 7. Tertip Erzurum-Sivas tahvilatından 25.400 yerine 30.000 liralık satın alınması
uygun görülüyordu.
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Savaş yılları, olağan vergilerle
yetinilecek bir evre değildi. 1940
yılında çıkarılan Milli Korunma
Kanunu beraberinde bir dizi yeni
vergi getirmişti. Bu yeni vergiler
olağanüstü nitelikteydi; diğer iktisadî
kuruluşlarda olduğu gibi, sigorta
şirketlerinde de vergi ve resim
mükellefiyetleri artırılmıştı. Kazanç
vergisi 1939 yılında %11 iken 3828
ve 3840 sayılı kanunlarla Haziran
1940’tan itibaren %22,50 olmuştu.
Buhran vergisinde artış yoktu; Ancak
buhran vergisi kazancın %10’u
olarak tahakkuk ettiğinden, kazanç
vergisinin artışı, buhran vergisinin de
artışına neden olmuştu. 1940 yılına
kadar gayrı menkul gelirleri kazanç
vergisine tâbi değildi. 24 Mayıs
1940 tarih ve 3840 sayılı kanunun
6. maddesi gereğince, bu gelirler de
kazanç vergisine tâbi kılınmıştı. Bu
suretle Anadolu Sigorta, 1940’tan
itibaren gayrı menkulleri için bina
vergisinin yanı sıra kazanç vergisi de
vermeye başlamıştı.
Bir diğer artış, muamele
vergisindeydi. 4 Haziran 1940
tarih ve 3843 sayılı kanun gereğince
muamele vergisinin hem oranı
hem kapsamı artırılmıştı. Oran
olarak %2,5’tan %5’e çıkarılmış;
kapsam olarak kuruluşun kendi
lehine tahsil ettiği bilcümle meblağ
muamele vergisine tâbi tutulmuştu.
1940 yılına kadar gayr-ı menkul
gelirlerinden, hisse senetleri
getirilerinden, bilumum tahvil
faizlerinden, esham ve tahvilat satış farklarından muamele vergisi verilmezken bu kanunla
bütün bu maddeler üzerinden %5 muamele vergisi verme yükümlülüğü gelmişti. Yalnız devlet
hazine ve istikraz tahvillerinin faizleri muamele vergisinden muaf tutulmuştu. Son olarak
maktu damga resimleri oranında %50, nispî damga resimlerinde %10 bir artışa gidilmişti.
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Savaş Ortamında Reasürans Sorunu
İkinci Dünya Savaşı sırasında Batı’nın sanayileşmiş ülkeleri iki bloka ayrılmış ve savaşa
tutuşmuşlardı. Savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye sigortacılığı savaş tehlikelerini karşılamak
durumunda kalmış; ancak, savaş koşullarında Avrupa’da bu tehlikeler için destek reasürör
bulunamamış ve ihtiyaçlara cevap verecek oranda teminat elde edilememişti. Uluslararası bir
uğraş olan sigortacılık savaşla birlikte bu niteliğini bir anlamda kaybetmiş oluyordu. Savaş
yıllarında Londra ve Paris piyasalarıyla temasın kesilmiş olması nedeniyle Anadolu Sigorta
reasürans işleri için İtalyan piyasasına yönelmişti. Londra’dan gönderilen mektuplar üç buçuk ila
dört buçuk aylık bir gecikmeyle İstanbul’a ulaşıyordu. Alman piyasalarına gelince, Almanya’da
döviz ihracı hakkındaki kısıtlamalar, gerek hasar bedelinden gerekse herhangi bir matluptan
kaynaklanan alacağın tahsilini çok güç durumda bırakıyordu. Bu doğrultuda Anadolu Sigorta’nın
Ahen ve Münih Sigorta Şirketi’yle mevcut olan reasürans mukavelenamesi feshedilmişti.
Bu nedenle, savaş ortamında İtalyan piyasası tercih ediliyordu. Nitekim İdare Meclisi’nde var olan
sözleşmelerin yenilenmesine imkân bulunamadığı takdirde reasürans işleri için İtalya’ya gidilerek
orada Assikurazioni Generali ve gerekirse diğer İtalyan sigorta şirketleriyle görüşülmesine karar
veriliyordu. Almanya’dan hükümet adına gelecek olan lokomotif ve vagonların sigortaları gibi
reasürans işleri için Assikurazioni Generali’ye başvurulduğunda bu şirket çok müsait koşullar
altında uygun fiyatlar vermişti. Söz konusu şirketle Anadolu Sigorta arasında esasen yedi plenlik
bir nakliye pool reasürans mukavelenamesi vardı. Anadolu Sigorta o tarihlere kadar “daima çok iyi
münasebetler idame ettirmiş” olduğu Assikürazioni Generali Şirketi’nin Trieste’deki merkeziyle
bir reasürans anlaşması yapmak için İtalya’ya gitmek zorunda kalacaktı.
Türkiye savaşta tarafsız kalmıştı. Bu konumu itibarıyla savaşan tarafların her biriyle ilişkide
bulunmak zorunluluğu vardı. Bu ilişkilerden doğan rizikoları dağıtmak ve bu işi azami teminat
ve selametle devam ettirmek kolay değildi. Bu ağır yükü kaldırmak için Milli Reasürans Şirketi
elde hazır bir kurum olarak görüldü. Milli Reasürans kendisine tevdi olunan bu ağır yükü
hükümetin güveninden güç alarak karşılamış, yerli ve yabancı şirketlerle güçlü bir işbirliği
ortamı yaratmıştı.
Türkiye, taraf olmamasına karşın savaş koşullarının ağır ekonomik etkilerini her geçen gün
daha belirgin bir biçimde yaşamıştı. İthalat ve ihracatı güçleşmiş, uluslararası taşımacılık
büyük tehlikelere maruz kalmış ve bu tür taşımacılığın savaş risklerine karşı sigorta edilmesi
zorunluluğu doğmuştu. Resmen savaş hali içinde olmadığı cihetle, taşımacılığın savaş
tehlikelerinin hükümetçe karşılanması yoluna gidilmemiş ve bu ağır şartlar içinde nakliyat
sigortaları savaş risklerinin karşılanması Milli Reasürans’ın omuzlarında kalmıştı. İthalat ya da
ihracatın müttefik ya da mihver devletlerine ait gemilerle yapılması mümkün olsa dahi bunların
her an batırılması söz konusu olmuştu. Diğer yandan tarafsız kalan ülke gemileriyle yapılacak
sevkiyatın da Akdeniz’den geçmesi ya da ithalatın savaşın sürdüğü Avrupa’dan kara yoluyla
getirilmesi gerekmişti. İşte bu koşullar altında Milli Reasürans kurabildiği dış ilişkiler sayesinde
Sigorta Tedkîk Heyeti Nakliyat Tali Komitesi aracılığıyla kendi savaş fiyatlarını saptamış, gerekli
teminatı elde etmiş ve hizmeti düzenli bir şekilde savaş sonuna kadar sürdürmüştü.
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Ulusal Şirketler Arasında Konsorsiyum
“Türk sigortacılığının millî rol ve vazifesini ifa edebilecek bir kudret ve inkişafa erişmesini temin gayesiyle
Anadolu, Güven, Doğan, Ankara ve Halk millî sigorta şirketleri aralarında, karşılıklı emniyet ve mütekabil
hüsnü niyet esaslarına dayanan kesin bir anlaşmaya varmış bulunduklarını memnuniyetle bildiririz.
Millî sigorta müesseselerimizi ve sigortacılığımız hâlen tehdit eden ve bugün üzerinde durulması zarurî bir
hâl almış bulunan gayrı meşru rekabet ve iskonto keyfiyeti bu anlaşmanın en esaslı ve ehemmiyetli mevzuunu
teşkîl etmektedir. Bu cümleden olarak, yangın sigortaları tarife ve talimatının 28 inci maddesinin 2 inci
ve 3 üncü fıkralarıyla derpîş edilip esasen %15 nispetinde resmî tenzilâta tâbi müessesata bu %15 resmî
tenzîlâttan gayrı tenzîlât yapılmamasını anlaşmayı imzalayan beş millî şirket şimdiden kabul ve taahhüt etmiş
bulunmaktadırlar. Bu itibarla, mevzuubahis zümreye dâhil müessesata %15 resmî tenzîlâttan gayrı tenzîlât
yapmamanızı ve böyle bir tenzîlât talebiyle vâki olacak sigorta tekliflerini müzakere ve kabul etmeden evvel
müdüriyetinizden talimat istemenizi ve bu mektubumuzun diğer millî müesseseler tarafından iş elemanlarına
aynen tebliğ edilmiş olduğunu hürmetlerimizle bildiririz.”
22 Haziran 1944 tarihli bu bildiri, o günün ulusal nitelikteki Anadolu, Güven, Doğan, Ankara
ve Halk Sigorta şirketlerinin kurdukları konsorsiyum tarafından, şirketlerin iş elemanlarına
yayınlanmıştı. Sözü geçen sigorta şirketlerinin temsilcileri, Halil Mirat Yenel, Nail Moralı,
Selim Bayakın, Kemal Ayral ve Nihat Rutkay, 15 Haziran 1944 günü bir araya gelerek gayrı
meşru rekabet ve iskonto sorununa çözüm bulmak için bir konsorsiyum oluşturmuşlardı.
Yapmış oldukları ilk toplantıda yukarıdaki bildiriyi yayınlamışlardı.
Bundan böyle, ulusal beş sigorta şirketi ortak tavır almaya karar veriyor ve ilişkilerin düzenli bir
biçimde yürütülmesi için bir sekreterlik oluşturuyorlardı. Sekreterliğin her türlü giderleri şirketler
tarafından eşit paylara bölüşülerek karşılanacaktı. Varılan anlaşma şirketlerin iş elemanlarına
duyuruluyor, Yangın Tarife ve Talimatı’nın 28. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilmiş olan
kurumlara yapılan %15 resmi tenzîlât dışında bir risturn, iskonto ya da her ne adla olursa olsun
bir indirimden yararlandırılanların adları ve tenzîlât miktarlarını göstermek üzere her beş
şirketçe birer liste düzenlenmesine ve bunun bir protokole raptedilmesine karar veriliyordu.
İkinci bir husus, beş şirketten her biri münhasıran kendisine iş vermek taahhüdü
mukavelenamesiyle bağlı prodüktörlerin bir listesini düzenleyecek ve bu listeler de bir protokole
bağlanacaktı. O sırada anlaşma dışında kalıp bilâhare anlaşma çerçevesine alınacak devlet
işlerini her şirket kendi cephesinden inceleyecek bu hususta varacağı sonucu, şirketlerin
oluşturduğu “hey’et-i umumiyye”ye bildirecekti. Anlaşma kısa sürede etkisini göstermiş,
Ticaret Ofisi, Halk Sigorta’dan almakta olduğu %3 fazla komisyonu artık almayacağını
söz konusu şirkete bildirmişti. Kimi kuruluşlara da bu konuda yazı gönderiliyor, bundan
böyle daha fazla komisyon verilemeyeceği kaydediliyordu. Nitekim Halk Sigorta’nın Toprak
Mahsulleri Ofisi’ne gönderdiği 26 Haziran 1944 günlü mektupta şu satırlar yer alıyordu:
“15 Nisan 1944 tarih ve 713 numaralı mektubumuza ektir.
Yukarda tarih ve numarası yazılı mektubumuzda Sayın Ofisinize daha fazla komisyon terk edeceğimizi
bildirmiştik. O zaman içinde bulunduğumuz şartlar Şirketimize komisyon tezyîdi imkânını vermekte ve
Şirketimiz de bu taahhüdü memnuniyetle yerine getirmekte idi.
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Bugün ticarî vaziyetin değişmiş bulunması sigorta piyasasına da tesir icra etmiş ve binnetice maliyetimiz
yükselmiştir.
Bu itibarla Sayın Ofisinize vermekte olduğumuz komisyon nispetlerinin 1.7.1944 tarihinden itibaren eski
haddine indirmek lüzumunu hisseylediğimizi arz ve bu zaruretin Sayın Ofisinizce de tasvip buyurulacağını
kuvvetle ümid eyleriz.”
Savaş ortamı sigorta şirketlerini
köşeye sıkıştırmış, ortak tavır
Kâzım Taşkent’e Tebrik Mektubu
almadıkları takdirde, teknik
hesaplardan arındırılmış rekabetin
Milli Sigorta Şirketleri Birliği Hey’et-i Umumiyyesi’nin Doğan Sigorta
giderek tüm sigorta şirketlerini
Reisliği’ne Seçilen Kâzım Taşkent’e gönderdiği 10 Ağustos 1944 tarihli tebrik
çökerteceği görülmüştü. Şirketlerin
mektubu
aralarında oluşturdukları “hey’et-i
“Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Umum Müdürlüğü’nden
umumiyye” ve “sekreterlik” hiç
ayrıldığınızı haber alan Millî Sigorta Şirketleri bu ayrılmanızdan derin teessür
olmazsa savaş ortamında tarifelere
duyduklarının, ancak, gerek endüstrimizi alakalandıran sahada ve gerek diğer
istikrarlı bir çözüm getiriyordu.
ekonomik alanlarda kıymetli bilgi ve dinamik faaliyetinizden daha geniş mikyasta
Ancak, kimi çevrelerden gelen
istifade etmek imkânını görebileceklerine emin olmakla müteselli olduklarının
baskılar sonucu sigorta şirketleri
tarafınıza iblağını sayın arkadaşları Hamid Saraçoğlu’ndan rica etmişlerdi.
direnmekte de güçlük çekiyorlardı.
Bu kere, Doğan Sigorta Anonim Şirketi İdare Meclisi Reisliğine seçilmiş
Ankara Belediyesi’ne ait yangın
bulunduğunuzu büyük bir memnuniyetle öğrenen Birlik azamız bu çok isabetli
sigortalarının beş milli şirketçe
intihâbın işlerimizle daha yakın bir alaka tesis etmesini temin edeceği kanaatiyle
müştereken temini ve bu işler
muvaffakiyet temennilerinin lûtfen kabulünü rica ve arzı tebrikât eylerler.”
üzerinden Belediye lehine %21,5
nispetinde risturn yapılması
hakkında söz konusu belediye
reisliğince, beş millî şirketin Ankara
acentelerine yapılan teklif “Hey’et-i Umumiyye’de müzakere olunmuş ve talep edilen
risturnun “istisnaen” icrasına oybirliğiyle karar verilmişti.
Tarife Tenzîlleri ve Ticaret Bakanlığı
İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru, ulusal şirketler bir sigorta konsorsiyumu kurmuş
ve tarifeler üzerinde uzlaşmışlarsa da savaş sonrası ortak tavır sürdürülememişti. Kimi
sigorta şirketlerinin ve bu şirketlerde çalışan üretim elemanlarının, önemli portföy sahibi
şirketlerin işlerini almak amacıyla Vekâlet’ce tasdik edilmiş tarifeler üzerinden müşterilere
indirim yapmaları ve bu durumda diğer şirketlerin de zorunlu olarak bu indirimlere ayak
uydurmaları, sigorta sektörü bünyesini her geçen gün daha da derinden sarsıyordu. “Gayrı
meşru maksatlı tarife tenzîlleri ve komisyon iadeleri” sigorta sektörü için sürekli sorun
oluşturuyordu. Bu nedenle Ticaret Vekâleti sigorta şirketleri temsilcilerini, 1945 yılı başından
itibaren, İstanbul’da sık sık bir araya getiriyordu. Nihayet indirimlerin kaldırılması ve üretim
organlarına verilecek komisyonların tespiti için sigorta temsilcileri arasından Sigorta Tedkîk
Heyeti adı altında bir komite oluşturulmuştu. İstanbul’da yapılan toplantılarda varılan
sonuçlar, Sigorta Tedkîk Heyeti’nin kararı şeklinde Ticaret Bakanlığı’na ulaştırılmıştı. O sırada
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Ticaret Vekâleti yeni bir sigorta
mevzuatı hazırlıyordu. Sigorta
Tedkîk Heyeti’nin önerileri,
Vekâlet tarafından dikkatle
incelenecek ve sigorta sanayiinin
etkin bir biçimde işlemesini
ve gelişmesini düzenlemek
amacıyla hazırlanmakta olan yasa
tasarısında değerlendirilecekti.
Ancak, yasal düzenlemeler zaman
alıyordu. Oysa ivedi bir dizi önlem
alınması gerekiyordu. Bu nedenle
sigorta şirketlerinin önerilerini,
bir an evvel yerine getirmek üzere,
Sigorta Tedkîk Heyeti kararlarına
dayanılarak bir dizi ilke belirlenmiş
ve bu ilkeler, bakanlığın 5 Ekim
1946 tarihli yazısıyla şirketlere
duyurulmuştu.
Mevzuat tasdikli tarifelerin
hilafına işlem görülmesini men
etmekle birlikte bu tarifeler,
“gayrımeşru amaca müstenid
olmamak” şartıyla muamele
yapılmasına cevaz veriyordu.
Ancak, “gayrımeşru muamele”
cümleciği yeterince sarih değildi.
Ticaret Vekâleti bir dizi işlemin
“gayrı meşru maksad”a yönelik
olduğunu belirlemişti.
Bundan böyle, Sigorta
müesseseleri tarafından umumî
acente veya acentelerle, sair
sigorta üretim organlarına
verilecek komisyonlarda mevzuat
hükümlerine aykırı hareket
edilemeyecekti. Sigorta şirketleri
tarafından düzenlenecek poliçe ve
zeyilnameler üzerinden müşterilere
iskonto, komisyon, risturn ve sair
her ne adla olursa olsun terk, tenzîl
ve tediyelerde bulunulamayacaktı.

Azamî Komisyon Oranları

İstihsal organlar ile sigorta şirketlerine verilebilecek azamî komisyon
nispetleri (Reasürans ve retrosesyon işleri hariç)
Yangın Branşı:
Umumî acenteler				
Acenteler				
Diğer bilumum istihsâl organları			
Sigorta Şirketleri				
“D” bendine dâhil işler üzerinden bilumum
istihsâl organları				
Nakliyat Branşı:
			
Umumî acenteler				
Acenteler				
Diğer bilumum istihsâl organları			
Sigorta Şirketleri				
“D” bendine dâhil işler üzerinden bilumum
istihsâl organları				
Kaza Branşı:
Umumî Acente
		
Acente		
				
				
a. Ferdî, malî mesuliyet %22,5 %20
serbest kolektif ve
cam işlerinde

%30
%25
%22,5
%30
%10
Emtia
%22,5
%17,5
%15
%22,5

Tekne
%15
%12,5
%10
%15

%5

% 2,5

Diğer
Şirketler
bilumum
istihsâl
organları
%17,5
%22,5

b. İş kazaları, otomobil %17,5
ve malî mesuliyet,
sirkat ve maç

%15

%12,5

%17,5

c. Tayyare teknesi ve
malî mesuliyeti
veya makine kırılması
ve sair işler

%7,5

%5

%10

%10

Hayat Branşı:
Birinci sene

İkinci sene Üçüncü sene

a. Umumî acente
ve acenteler

%65		

%15

%5

b. Diğer bilumum
istihsâl organları

%60		

%15

%5
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Kısaca, “gayrımeşru maksada müstenid” olmaksızın tarife altında işlem yapılması caizdi.
Bu kabil tenzîlâtın aynı sınıfa tâbi bütün rizikolara ait poliçe ve tecdîdnamelere şamil
olacak surette umumî ve alenî olması şarttı. Sigorta şirketleri, yapacakları açık hususî tarife
tenzîllerini uyguladıklarını, aynı gün, Ticaret Bakanlığı’na yazılı olarak bildirmek veya bu
tenzîlâtı bakanlığa bildirip cevabını aldıktan sonra uygulamaya koymakta muhtardılar.
Ticaret Bakanlığı yapılan indirimi “gayrımeşru maksat” bakımından inceleyecek ve kararını
şirkete bildirecekti. Açık hususî tarife tenzîlleri, mükerrer sigorta talimatnamesinin 4.
maddesi gereğince, Millî Reasürans’a devrolunacak mecburi hisseler üzerinde müessir
olmayacaktı.
Sigorta şirketlerinin üretim organlarına ve diğer sigorta şirketlerine verebilecekleri azamî
komisyon oranları, muhtelif sigorta branşlarına göre belirlenmişti. Bu azamî komisyon
oranlarından fazla komisyon ödenemezdi. Bu komisyonların dışında masraf, tahsisat,
maktu aidat maaş, ücret, vergi, kira karşılığı ve sair her ne adla olursa olsun ödemelerde
bulunmak fazla komisyon ödemesi addolunacaktı. Ancak hayat sigortaları üretimi için yapılan
seyahatlerde ulaşım araçları ücretleriyle, Sigortacılar Daire-i Merkeziyyesi’nde tespit olunacak
esaslar dâhilinde, günlük masraflar ödenebilecekti. Sigorta Şirketleri’yle üretim organları
arasındaki mukavelenamelere bu esaslara aykırı hüküm konamayacaktı.
Ticaret Vekâleti’nin yazısında farklı uygulamalara tâbi tutulacak bir liste de yer alıyordu.
Devlet ve devlete bağlı müesseselerle, bunların sermayesinin en az %50’sine iştirak ettiği
teşekküller, belediyeler, hususî idareler ve bunların aynı nispette iştirak ettiği kurumlar için
iskonto miktarları, yangın, nakliyat (emtia ve tekne) ve kaza sigortaları için %15 idi. Keza kamu
yararına çalışan kuruluşlar [umumî menfaate hadim müesseseler] ile kooperatifler ve hayır
kurumları için aynı branşlarda aynı oran iskonto edilecekti. Sigorta şirketleri ya da üretim
organları doğrudan doğruya veya dolayısıyla bu miktarları herhangi suretle aşan bir tarife
tenzîli veya risturn yapamayacaklardı.
Tüm bu düzenlemelere karşın, Ticaret Vekâleti’nin tebliği bir “temenni”den ibaretti. Bu
tebligatın sigorta şirketlerince uygulanış biçimi ve şirketlerin üretim organlarıyla olan
sözleşmeleri üzerinde göstereceği etki zamanla ortaya çıkacaktı. Sigortacılar Daire-i
Merkeziyyesi’nin bu konuda iz sürmesi ve duruma açıklık kazandırması gerekiyordu. Ancak,
bu konuda bir yasa çıkarılmadan muvazaalı risturnların kesin olarak önüne geçilmesinin
güç olacağı genel kanıydı. Nitekim verilen komisyonların Vekâlet’in tespit ettiği hadlere
indirilmesiyle birlikte acente ve prodüktörlerle sigorta şirketleri arasında büyük ihtilafların
doğduğu Vekâlet’e aksettirilmişti.
Sigorta Tedkîk Heyeti’nin Ankara’da 17-19 Şubat 1947 tarihlerinde yaptığı ve Ticaret Bakanlığı
müsteşarının da hazır bulunduğu toplantıda, bu konu uzun uzun görüşülmüştü. Müsteşar,
gayrı meşru rekabeti ortadan kaldırmak ve verilen komisyonları sınırlamak konusunda
bakanlığın kararlı olduğunu, kesin bir lisanla sigortacılara anlatarak 15 Nisan 1947 tarihine
kadar, şirketler arasında bir karara varılmasını ve bu tarihten itibaren emir ve talimata riayet
etmeyen şirketler hakkında, ilk şikayet vukuunda, kanunda yer alan cezaî hükümlerin
uygulanacağını bildirmişti.
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Şirketlerin bu konuda ortak bir görüşe varmaları gerçekten güçtü. Nitekim kararlar konusunda
uzlaşamayıp Vekâlet’e bildiremedikleri için Vekâlet Komiseri, 3 Haziran 1947 tarihinde,
Sigortalar Umumi Heyeti’ni toplantıya davet etmişti. Bu davet üzerine “millî” şirketler 26
Mayıs 1947 günü bir araya gelmiş ve bu beş “millî” şirket, komisyonların sınırlanması ve
risturnların kaldırılması konusunda
mutabık olduklarını kati surette
beyan etmişlerdi.

Suphi Tanel’in Umum Müdürlük’e Atanması

Böyle bir beyanda bulunulmuşsa da
kararın uygulanabilmesi için mevcut
mukavelenamelerin tekrar gözden
geçirilmesi gerekiyordu. Buysa
şirketler, acenteler ve prodüktörler
arasında ihtilaf doğuracaktı. Keza
“preavi”si ya da ön uyarıları gelen
mukavelenamelerin, Vekâlet’in
dileği dâhilinde tahdidi dahi bazı
prodüktörlerin ve sair üretim
elemanlarının Anadolu Sigorta’dan
ayrılmalarına neden olabilirdi. Bu tür
bir ikilem karşısında sorun, İdare
Meclisi’nin gündemine gelmişti.
Bir taraftan yukarıda belirtilen
güçlü olasılıklar göz önünde
bulunduruluyor, diğer taraftan
Vekâlet’in haklı olan emrine uymak
sigorta ahlakı açısından zorunlu
görülüyordu. Diğer sigorta şirketleri
Vekâlet emrini uygulayacakları
konusunda bir güvence verdikleri
takdirde, Anadolu Sigorta’nın bu
karara uymaktan başka yapabileceği
başka bir şey yoktu.

Ziraat Bankası eski Umum Müdür Muavini ve Baş Kontrolörü Bay Suphi
Tanel’in kadro muhassas ücreti olan 875.- lira ile Şirket müdüriyetine tayinine
yönetim kurulunun 28 Ağustos 1947 günkü toplantısında karar verildi.
İdare Meclisi – 28 Ağustos 1947
[17 Nisan 1947 tarihinden beri Şirket Müdüriyeti vekâleten Fen Müşaviri
Kemal Suher tarafından yürütülüyordu]

Şişli Cami’ine Bağış

“İstanbul’da Şişli’de bir Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği” adı ile
kurulmuş olan dernekten bir mektup alındığını, Şişli’de inşa edilmekte olan camiin
inşasının tamamlanması için Şirketimizin de yardım elinin uzatılmasının rica
edilmekte olduğunu, aynı derneğe Millî Reasürans’ın 10.000.-, Güven Sigorta
Şirketi’nin 5.000.- Lira yardımda bulunduklarını, Bakanlar Kurulu kararıyla
“genel menfaatlere yarar” dernek olarak kabul edilen bu kurula yapılacak yardımın
vergiye de tâbi olmadığını, Şirketimizin de mezkûr derneğe kudretiyle mütenasip
bir yardımda bulunmasını teklif ederek Müdüriyetin 5/8/1947 tarihli tezkeresi
Yönetim Kurulu’nun 14/8/1947 tarihli toplantısında okunarak mezkûr Derneğe
Yedi Bin Beş Yüz liralık yardımda bulunulmasına karar verildi.
İdare Meclisi, 14 Ağustos 1947

Düzlüğe Çıkış ve Yeni Olanaklar
40’lı yılların sonuna doğru işler açılmaya başlamıştı. Bunda Marshall Planı’nın önemli payı
vardı. Amerika’dan gelecek yardım malzemesinin nakliye sigortasının üçte birini Anadolu
Sigorta almıştı. Diğer üçte biri Güven Sigorta’ya düşmüş, diğer milli şirketlerden Doğan,
Ankara ve Halk Sigorta’ya sırasıyla %18, %9 ve %7 pay düşmüştü. O tarihe kadar Şeker
Şirketi’nin sigortaları Anadolu, Güven ve Doğan Sigortaları arasında eşit pay ediliyordu.
Anadolu Sigorta, Doğan Sigorta’nın hissesini de almak suretiyle Şeker Şirketi’nden almakta
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olduğu sigorta hissesini ikiye
katlamıştı. Böylece 1948 yılında, bir
yıl önceye oranla, üretimde %36 artış
sağlanmıştı.

İş Kanunu ve İşçilere Öğle Yemeği

İş Kanunu hükümleri dairesinde çalıştırılan elamanlara emsali teşekküllerde
olduğu gibi öğle yemeği verilmesini temin için hâlen kadroda mevcut bu gibi
işçilerin yemek masraflarını karşılamak üzere Eylül 1947 ayı için iki bin (TL.
2000.) liralık bir tahsisat verilmesi hakkındaki 28 Ağustos 1947 tarihli Müdüriyet
tezkeresi Yönetim Kurulu’nun 28 Ağustos 1947 günkü toplantısında okunarak
verilen izahata göre İş Kanunu hükümleri dairesinde çalıştırılan işçilere öğle yemeği
verilmesi uygun görülerek Eylül 1947 ayı için teklif edilen iki bin liralık tahsisatın
kabulüne karar verildi.

Bu arada, Ticaret Vekâleti ziraî
sigorta için hazırlıklara girişmişti.
Konu, Anadolu Sigorta’nın da
gündemine gelmiş bu alanda daha
önce incelemelerde bulunmuş
olan Zeki Kadirbeyoğlu, bu tür bir
sigortanın ancak hükümetin desteği
İdare Meclisi – 28 Ağustos 1947
ve yardımıyla şansı olabileceğini
söylemişti. Ülkede ziraî sigorta;
seylâpa, çekirgeye, kuraklığa ve dona
karşı olmak üzere dört alanda gerçekleştirilebilirdi. Ancak bu afetleri, mahallinde ve anında
tespit edebilmek için her köyde, bu olmazsa her nahiyede, mutlaka bir eksper bulundurmak
gerekirdi. Bunu sigorta şirketleri yapamazdı. Bu tür bir sigorta ancak devlet örgütlediği
takdirde gerçekleşebilirdi.

Türkiye’de sigorta gelirlerinin büyük bir kısmını o tarihe kadar yangın ve nakliye sigortaları
oluşturuyordu. Oysa İkinci Dünya Savaşı ertesi, kömürden petrole geçilmiş, demiryolları bir
kenara bırakılarak karayolları önem kazanmıştı. ABD uzmanları da o dönemin iktidarlarına bu
yönde telkinde bulunmuşlardı. Bu tür bir geçişin sonucu, Marshall yardımının da olanaklarıyla,
Türkiye’de karayollarında taşıt miktarı artmaya başlamıştı. Alt yapının yetersiz olduğu
bir ortamda kara taşıt araçlarının çoğalması kazaları da arttırmıştı. Sonuç olarak sigorta
şirketleri otomobil hasarlarının tedkîk, tespit ve ödemesinde bir dizi sorunla karşılaşıyordu.
Zaman zaman sorunlar İdare Meclisi’ne aksediyordu. Kazalar çoğalmış, en az yirmi yıl önce
hazırlanmış bulunan poliçe düzeni artık yetersiz kalmıştı. Bu durum, müşterilerin zaman
zaman haklı şikayetlerine neden oluyor, kamuoyunda Şirket güç duruma düşüyordu. Özellikle,
hasar ödemelerinin İdare Meclisi’nde karara bağlanması gecikmelere neden oluyordu. 26 Ocak
1949 tarihli İdare Meclisi kararına göre, bundan böyle taşıt araçları hasarlarının ödemesinde,
araç bedelinin %25’ini geçmemek şartıyla, takdir hakkını Müdüriyet kullanacaktı.
Başka bir gelişme, Müdüriyet’in Anadolu Sigorta hesabına üretimi özendirmek için yaptığı
teklifti. Bu teklif, Şirket’in acenteleri olan İş Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri, sigorta
teklifiyle karşılaştıklarında, şube müdürleri bizzat sigorta işini ele alıp bilirkişi ya da eksper
sıfatıyla yapacakları incelemelerin sonuçlarını bir raporla tespit ederlerse, bu emekleri
karşılığında kendilerine, sigortanın sağladığı safi prim üzerinden gayrı safi %5’e kadar bir ücret
verilmesiydi.
Bu arada, Anadolu Sigorta müdüriyetince Şirket için hazırlanan Kontrol ve Teftiş
Talimatnamesi projesi, 6 Ekim 1948 günkü toplantıda görüşülmeye başlanıyordu.
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Yeni Reasürans Sözleşmeleri
Anadolu Sigorta kuruluşundan beri işbirliğine gittiği, 30’lu yılların ortalarına kadar kendisine
vekil-i umur seçtiği, yani sigorta işlerinin yürütülmesini devrettiği Paris merkezli Ünyon
Sigorta Şirketi’yle göbek bağını, 1936 yılında koparmıştı. Ancak, aynı tarihte yine aynı şirketle
reasürans sözleşmesi yenilenmiş, buna Ankara Sigorta Şirketi de dâhil edilmişti. Reasürans
mukavelenamesinin şartları üzerinde reasürör şirket tarafından 1946 yılında talep edilen
tadilat, Anadolu Sigorta’nın menfaatlerine ters düşmüş ve bu mukavelename, 1 Ocak 1947
tarihinden itibaren Şirket tarafından resen feshedilmişti. Bu fesih işlemi nedeniyle Anadolu
Sigorta için artık bir yararı kalmayan, Ünyon, İttihad-ı Milli, Ankara Sigorta ve Anadolu Sigorta
arasında akdedilmiş bulunan pool mukavelenamesi de yürürlükten düşmüştü.
1947 yılı başına kadar devam etmiş olan pool mukavelenamesi gereğince, pool’a iştirak
eden her bir şirket, temin ettiği işlerin Milli Reasürans zorunlu hissesi çıktıktan sonra
bakiyesinden beş pleni, yani kendi karşılayacağı hasar miktarını, pool hesabına tahsis etmiş
ve bu hesabın sonundaki miktar da Anadolu ve Ankara Sigorta’ya birlikte %60, Ünyon
ve İttihad-ı Milli Sigorta Şirketleri’ne %40 oranlarında pay edilmişti. Bu hesap gereğince
Anadolu ve Ankara için ayrılan %60 hisseden 1/3’ü Ankara Sigorta, 2/3’üyse Anadolu
Şirketi hesabına muhafaza olunmuştu.
Söz konusu mukavelenamesinin feshinden sonra Assikürazioni Generali, Kompani di Roma,
Baluvaz ve La Süis sigorta şirketleriyle, 1 Ocak 1947 tarihinden itibaren yürürlükte olmak
üzere, yeni reasürans mukavelenameleri akdedilmişti. Bu sırada, Anadolu ve Ankara Sigorta
şirketlerinin feshedilmiş pool mukavelenamesindeki konumları göz önünde bulundurularak
reasüransların, her iki şirketin üç pleninin üzerindeki rizikolara şamil bulunacağı şartı, bu
mukavelenamelerde yer almıştı. Eski pool mukavelenamesinde olduğu gibi 1/3’ü Ankara
Sigorta’ya verilmek ve 2/3’ü de Anadolu Sigorta’da saklanmak amacıyla reasürans işleminin
dışında tutulan söz konusu üç plenin paylaşılmasıyla ilgili pool mukavelenamesi, 1 Ocak 1947
tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
Bu arada, Ünyon Sigorta Şirketi’yle kuruluştan beri yürütülen işbirliği dolayısıyla, söz
konusu şirketle Anadolu Sigorta arasındaki reasürans sözleşmesi feshedilmesine rağmen,
uzun vadeli hayat sözleşmeleri hâlâ devam ediyordu. Fransa’da yürürlükte olan 15 Şubat
1947 tarihli kanun gereğince, Fransa ve Cezayir’de mükerrer sigorta muamelesi yapan
sigorta şirketleri, bir kanunî mümessil bulundurmak zorundaydılar. Anadolu Sigorta bu
mevzuat gereğince, Ünyon Sigorta Şirketi’nin imzaya yetkili memurlarından Mr. Henri
Auterbe’i, kanunî mümessil tayin ediyordu.
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Bölüm IV

Y e n i d e n Ya p ı l a n m a D ö n e m i

Geçende tesadüfen Hüdavendigâr Hanı’nın önünden geçiyordum. Orada yazıhanesi
bulunan bir arkadaşı ziyaret için girdim. Bu vesile ile basit bir tedkîk yaptım.
Han hakikaten mükemmel ve muazzam bir binadır. Bazı odalara, antrepolara baktım.
Merdivenler mermer, eşikler mozaiktir. Kapılar, çerçeveler itinayı mahsus ile yapılmıştır.
Odalar arasındaki demir kapılar bile başlı başına bir işdir. Mağazaları da muazzam.
Cephesi mermer kaplı, Kaloriferi asansörü var. Umumiyet itibarıyla
gayet sağlam bir bina.
İdare Meclisi Reisi Adnan Taşpınar, 14 Haziran 1948.
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Yeni Genel Müdürlük: Anadolu Sigorta Han
Anadolu Sigorta bu güne kadar dört kez mekân değiştirdi. 1 Nisan 1925 tarihinden itibaren
Galata’da Ünion Han’da çalışmaya başladı. Ancak, bu mekânda kısa bir süre kalındı. İki ay
sonra, 4. Vakıf Han’ın 21-25 numaralı dairelerinde faaliyetini sürdürdü. On yılı aşkın Vakıf
Han’da kaldı. Vekil-i Umur’luk nedeniyle işler büyük ölçüde Ünion Han’da görüldüğü için
fazla geniş bir mekâna ihtiyaç duyulmamıştı. Ancak, 1936 yılında bağımsız bir kimlik
kazanılınca mekân sorunu doğdu. Bu tarihte İş Bankası’nın İstanbul’daki ilk şubesini açmış
olduğu, Sirkeci’de Büyük Postahane karşısında, Meydancık denilen yerdeki Büyük Kınacıyan
Hanı kiralandı. On yılı aşkın bu bina kullanıldı.
Anadolu Sigorta, yıllar boyu kirada kaldı. Artık kendi mülkü olacak bir binaya sahip
olmanın zamanı gelmişti. İlk ağızda içinde bulunduğu Büyük Kınacıyan Hanı’nı satın
almayı düşündü. Nitekim savaş yılarında Türkiye İş Bankası’yla binanın satın alınması
görüşülmüş ve bu konuda prensip kararı alınmıştı. Türkiye İş Bankası Anadolu Sigorta’ya
bu konuda mümkün olan yardımı yapacaktı. Ayrıca, Ziraat Bankası’na da başvurulmuş
ve 200.000 liralık kredi temin edilmişti. Ancak savaş koşulları Anadolu Sigorta’yı
bu konuda cesaretlendirmiyordu. Savaş ertesindeyse Türkiye Kredi Bankası daha atik
davranarak binayı satın almıştı.
Türkiye Kredi Bankası, Anadolu Sigorta’dan önce iki odayla kasa dairesini boşaltmasını
istemiş, bunu büyük hol izlemişti. Her iki teklif de Anadolu Sigorta tarafından reddedilmiş,
ancak durum Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü’ne intikal etmişti. Pazarlıklar üç senelik
kontrat kaydıyla iki odanın devrine dayanmıştı. Kredi Bankası buna da yanaşmamıştı.
Anadolu Sigortanın avukatı, Milli Korunma Kanunu nedeniyle, sigorta aleyhine tahliye
davası açılamayacağı kanısındaydı. Ancak, Anadolu Sigorta’nın kendi mülkiyetinde bir binaya
taşınması artık kaçınılmaz olmuştu.
İlk teklif emlak komisyoncusu Alber de Leon’dan gelmişti. Yine Sirkeci’de, Yerli Mallar
Pazarı’nın karşısında, Rehber ve Soryana Tuhafiye mağazalarının bulunduğu bina, Anadolu
ve Ankara Sigorta şirketlerinin bürolarını barındırabilecek büyüklükteydi. Bina beğenilmedi.
Kısa bir süre sonra, iki han üzerinde durulmaya başlandı. Bunlar Sirkeci’de Basiret Hanı ve
Galata’da Hüdavendigâr Hanı’ydı.
Reis Adnan Taşpınar, Hüdavendigâr Hanı’ndan yanaydı. Hanın bin metreden fazla arsası
vardı. Seksene yakın, geniş odaları mevcuttu. En üst katta ayrıca yararlanılabilecek otuz kadar
tavanarası odası bulunuyordu. Zemin katta, geniş bir girişin iki tarafında büyük holler vardı. Bu
holler, Anadolu Sigorta’nın bütün faal servislerini alabilecek kapasitedeydi. Hanın bulunduğu
cadde de İstanbul’un büyük ticaret mıntıkalarından biriydi. Şirket, böyle bir gayrı menkule
sahip olursa iftihar edebilirdi. Basiret Hanı, Hüdavendigâr Hanı’nın yanında çok sönük
kalıyordu. Girişi dar ve kasvetliydi. Zemin katında servisler için iki dükkan varsa da bunlar da
dar ve yetersizdi. Hanın ışık durumu da parlak değildi. Arsası Hüdavendigâr Hanı’nın üçte biri
kadardı. Basiret Hanı’na istenen 450.000 liraya oranla, Adnan Taşpınar’a göre, Hüdavendigâr
Hanı hayli hayli 800, 900 bin lira ederdi. Ama, Hüdavendigâr Han’ı olmazsa Basiret Hanı’na
da taraftar olabileceğini söylüyordu.
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Ancak, İdare Meclisi’ne göre, sigorta piyasası açısından Basiret Hanı daha uygundu. Anadolu
Sigorta’nın müşterileri henüz Galata köprüsünün öbür yakasına geçmemişlerdi. Bu yaka daha çok
yabancı hakimiyetindeydi. Türkiye İş Bankası da kuruluş aşamasında, İstanbul’da Eminönü’nü,
Bahçekapısı’nı tercih etmişti. Sigorta piyasası meselesi İdare Meclisi’ni düşündürüyordu. Müdür
Suphi Tanel, “Hüdavendigâr Hanı yapı bakımından hakikaten kıymetlidir. Fakat orası sigorta
piyasası yeri olur mu, olmaz mı bu noktada hâlâ mütereddidim,” diyordu.
Hüdavendigâr Han’da diğer bir engel, mal sahiplerinin 650.000 liradan aşağı inmemesiydi.
Oysa Anadolu Sigorta, bina işine 600.000 lira bile tahsis etmeyi düşünmüyordu. Reis Adnan
Taşpınar’ın önerisi üzerine Basiret Hanı’na 325.000 lira, Hüdavendigâr Hanı’na 550.000 lira
teklif verilmesi İdare Meclisi’nde,
İsmail Suphi Soysallıoğlu’nun
Hüdavendigâr Hanı’nın Satın Alımı I
muhalefetiyle, onay aldı.
Soysallıoğlu’nun muhalefet şerhinde
Şirkete iş merkezi olarak satın alınmasına teşebbüs edilen binalardan
Hüdavendigâr Hanı’nın 600.000
Hüdavendigâr Hanı’nın son teklif edilen 600.000.- liradan elli bin lira noksanıyla
liraya kadar satın alınması için
550.000.- liraya, Basiret Hanı’nın da teklif edilen 450.000.- liradan yüz yirmi beş
Müdüriyet’e yetki verilmesi yazıyordu.
bin lira noksanıyla 325.000.- liraya verildikleri takdirde satın alınabileceklerine
karar verilmiştir
Basiret Hanı’nın sahibi, hanı 325.000
İdare Meclisi, 14 Haziran 1948
liraya vermeyeceğini kesin olarak Şirket’e
bildirmiş, İdare Meclisi Hüdavendigâr
Hanı’na doğru meyletmişti. 550.000
kararının alındığı toplantıdan bir
sonraki toplantıda Zeki Kadibeyoğlu
da 600.000 liraya razı olmuştu. Artık
Hüdavendigâr Hanı’nın Satın Alımı II
ivedi karar verilmesi gerekiyordu.
Ancak 550.000 lira teklifini yapan Reis
Basiret Hanı’nın sahibi tarafından 325.000 liraya satılamayacağını,
Adnan Taşpınar rahatsızdı ve oturuma
ancak 450.000 liraya verilebileceğini bildiren 30/6/1948 tarih ve 151 numaralı
katılamamıştı. General Kemal Ergüden,
Müdüriyet tezkeresi İdare Kurulu’nun 30 Haziran 1948 tarihli toplantısında
teklif sahibinin kararını geri almadan
okunarak, keyfiyete ıttıla peyda edildikten sonra Hüdavendigâr Hanı’nın 600.000
yeni bir karar verilmesini doğru
liraya kadar satın alınması için Müdüriyetin mal sahipleriyle mutabakat teminine
bulmuyordu. Ancak, Zeki Kadirbeyoğlu
salâhiyettar kılınmasına karar verildi.
ve aynı zamanda Müdüriyet Adnan
İdare Meclisi, 30 Haziran 1948
Taşpınar’la temas kurmuş ve binanın
elden kaçmakta olduğunu söylemişlerdi.
Bunun üzerine Reis Adnan Taşpınar
da 600.000 liraya razı olmuştu. İşin
bir sonraki celseye bırakılmasına gerek yoktu. 600.000 lira bedel oya konmuş ve karar çıkmıştı. Bu
arada parayı denkleştirmek için Şirket’in Galata’daki iki binasından Zeliç matbaası adıyla bilinen
depo 30.000 lirası peşin, geri kalan 60.000 lirası eşit taksitlerle dört yılda ödenmek ve %8 faiz
alınmak üzere bina müsteciri Vangel Haydopulos’a satılıyordu.
Ancak, 600.000 lira da çözüm olmamıştı. Hüdavendigâr Hanı’nın satın alınması için mal
sahipleriyle tekrar temasa geçilmiş Han’ın %75 hissesine sahip Selman Bey kendi hissesini 600.000
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lira üzerinden Şirket’e satmağa razı
olmuştu. Diğer %26 hisse, Şefik Bey
adında çok yaşlı bir zatındı. Vekili Sabri
Bey adında emekli bir hakimdi. Şefik
Bey, hissesini 600.000 lira üzerinden
vermeğe razı değildi. Vekili Sabri Bey,
Şefik Bey’in hissesinin 800.000 lira
üzerinden alınmasını teklif ediyordu.
Şirket, her halukarda Selman Bey’in
%74 hissesini 450.000 liraya satın
almakta kararlıydı. Diğer %26 için
gelişmelere bakılacaktı. Temmuz ayında
%74 hissenin satın alım işlemleri
sonuçlandırıldı.

Çalışanlar İçin İç Çamaşırı Bedeli

Dış elbisesiyle ayakkabısı Şirket’çe temin edilen hademe ve silicilerin bu günkü
geçim şartları muvacehesinde iç çamaşırlarının da Şirket’çe teminini sağlamak
üzere her müstahdem için kış ve yaz mevsimi başlarında ellişer lira hesabiyle on beş
müstahdem için cem’an 1.500 liranın elbise paraları ve saire maddesine ilavesine
karar verildi.
İdare Meclisi, 9 Şubat 1949

Hüdavendigâr Hanı ve Vakıflar İdaresi Hissesi

Satış işleminin ardından Şefik Bey’in
23 Kasım 1964 - 502 inci toplantı
vekili Sabri Bey, Anadolu Sigorta’ya
Anadolu Sigorta, Anadolu Sigorta Hanı’nın aslında 1344039/1349950
başvurarak müvekkilinin %26 hisseyi
hissesine sahipti. Kalan hissedar Vakıflar İdaresi idi. Şirket uzun yıllardır hanın
“belki” 160.000 liraya verebileceğini
tamamına sahip olmak istiyordu. Vakıflar İdaresi nihayet 5911/1349950 hissesini
söyledi. Müdür Suphi Tanel durumu
aleni müzayede ile satışa çıkardı ve bu hisse de Anadolu Sigorta’nın üzerine geçti.
İdare Meclisi’ne sundu. Son kertede
aradaki fark 4000 liraydı. Bu hisse
bu fiyata alınmayacak olursa ikâme
edilecek davalar için belki bu miktara yakın bir masraf yapılacaktı. Ayrıca davalar da aylarca sürecekti.
Bu nedenle geri kalan %26 hissenin 160.000 liraya alınması için Müdüriyet’e yetki verildi.
Bina kısa sürede satın alınmış ve adı Anadolu Sigorta Hanı olmuştu.
Hanın Boşaltılması Süreci
Satın alma işlemi bitmişti; ancak şimdi binanın boşaltılması süreci başlıyordu. Binada kiracılar
vardı ve Anadolu Sigorta’nın binaya girmesi için kiracıların odaları boşaltmaları gerekiyordu.
Bir kısım odalar 2 ve 3 numaralı Maliye’nin Tetkiki İtiraz Komisyonları’nca işgal edilmişti.
3 numaralı Tetkiki İtiraz Komisyonu Ağustos sonundan önce, odaları tahliye etmiş, ancak
kendine uygun bir yer bulamadığı için tekrar binaya dönmüştü. Bu komisyona tahsis edilen
oda sayısı yedi idi. Beş odayı işgal eden 2 numaralı itiraz Komisyonuysa geri dönmemiş ve
odaların anahtarlarını teslim etmişti. Bir de hanın ikinci katında Tahsil Şubesi’nin işgal ettiği
19 numaralı oda vardı. Bunların çıkıp çıkmayacakları ve yeni inşa edilmiş olan Maliye binasına
yerleşip yerleşmeyecekleri belli değildi. Yeni binaya Galata Maliye Şubesi’nin nakledileceği,
Tophane Şubesi’nin Hüdavendigâr Hanı’nda bırakılacağı rivayetleri dönmeye başlamıştı.
Maliye’yi de yerinden etmek zordu.
Sigorta yönetimi kiracılarla görüşüyor ve tahliyeyi sağlamaya çalışıyordu. Mektuplar yazılıyor,
kiracılara gönderiliyor, aynı zamanda protestolar çekiliyordu. Taşınma işi aksıyordu. Aslında
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k iye’nin Sigorta s ı

94

Milli Korunma Kararnamesi yürürlükte
bulunduğu sürece Anadolu Sigorta, Büyük
Kınacıyan Hanı’nda kalabilirdi. Bu arada
Anadolu Sigorta, Türkiye Genel Sigorta
Şirketi’nden bir protesto aldı. Protestoda
Büyük Kınacıyan Hanı’nın yarısının
Türkiye Kredi Bankası’ndan satın
alındığı, yıl başından itibaren kendilerinin
burada faaliyete geçecekleri, bu nedenle
Anadolu Sigorta’nın kontratının
yenilenmeyeceği yazıyordu. Bu kötü bir
haberdi. Sirkeci’den, Kınacıyan Hanı’ndan
ayrıldığı takdirde, Anadolu Sigorta bu
yöredeki müşterilerini aynı mekânda
açılacak olan Türkiye Genel Sigorta
Şirketi’ne kaptırabilirdi. Bu nedenle,
Galata’ya taşınılsa bile Sirkeci’de bir temas
noktası tutulmalıydı. Büyük Kınacıyan
Han’da kapıya bir levha asılarak küçük
bir odada faaliyet sürdürülebilirdi. Bu
olmazsa, aynı handa Ankara Şirketi’nin
yerinden istifade edilebilirdi. Ancak, Milli
Koruma Kanunu’na göre kiracı, mekânını
başkasına kiraya veremezdi. Bu açıdan
Ankara Sigorta Şirketi’nin bulunduğu yere
levha konması sakıncalıydı.
Anadolu Sigorta Hanı kademe kademe
boşaltılıyordu. Handa yapılacak tadilat
için proje hazırlanıyor, İdare Meclisi
Başkanı Adnan Taşpınar, Başkan
Vekili Mahmut Nedim Ersun ve Şirket
Müdürü Suphi Tanel’den oluşan bir
komite, bilfiil tadilat işini yürütüyordu.
Mimar Zeki ve Mimar Sabri Beyler’in
hazırladıkları iki avan proje gözden
geçirilmiş, görüşmeler sonucunda
Mimar Sabri Bey’in planı kabul edilmişti. Avan proje karşılığı olarak Mimar Zeki Bey’e
1000, Mimar Sabri Bey’e 1500 lira ödenmişti.

Galata’da Anadolu Sigorta
Hanı

İnşaat için İş Bankası ve Ziraat Bankası’na başvurularak alınan referansların sonucunda, ciddi
inşaat müesseselerinden teklif istenmişti. Hüdavendigâr Hanı’nda yaptırılacak olan tadilat ve
ek inşaat için, teklifte bulunan Muhsin Kadirbeyoğlu, Şinasi Lugal ve Halil İbrahim Aygen ve
Münif Benlioğlu firmaları üzerinde durulmuştu. Bu üç firmadan Muhsin Kadirbeyoğlu, tadilat
için 6.208 ve ek inşaat için 4.030 lira noksanıyla keşif bedeli üzerinden 10.238 lira noksan
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teklifte bulunmuştu. Şinasi Lugal ve Halil İbrahim Aygen firması tadilat için keşif bedeline
nazaran 159 lira fazla, ek inşaat için 1993 lira noksan ki yekûn itibarıyla keşiften 1834 lira
noksanla teklif yapmıştı. Münif Benlioğlu firmasıysa tadilattan 2.562 ve ek inşaattan 5.377 lira
ki toplam 7.939 lira fazlasıyla teklifte bulunmuştu.
Bu duruma göre keşfe oranla noksan teklif yapan iki firma karşısında kalınmış ve her ikisi için
Bankalarca verilen “ransenyöman” uygun bulunmuş olduğundan ihalenin bedeli, keşfe nazaran
10.238 ve rakibi firmanın teklifine
oranla da 8.404 lira noksanla teklif
Anadolu Sigorta Hanı’nın Onarımı
vermiş olan Muhsin Kadirbeyoğlu
firmasına ihale yapılmıştı. Yaptırılacak
Anadolu Sigorta Hanı’ndaki tadilat işinin 83.742,50 lira üzerinden Muhsin
bankolar, camekânlar,lambriler ve
Kadirbeyoğlu, Marangozluk işlerinin 76.433 lira üzerinden Yorgi Nikolaidis ve
linolyum için verilen dört tekliften,
tesisat işlerinin de 29.941,64 lira üzerinden Ömer Taviloğlu ve Hrant Papazyan
keşif bedeline oranla yüzde %10,5
firmalarına ihale edilmesine ve tadilat işinin kontrolünün ihale bedelinin yüzde
tenzîlli Yorgi E. Nikolaidis firmasının
altı buçuğunu teşkîl eden ücret mukabilinde Mimar Sabri Erhan ile Yüksek Mimar
teklifi kabul edilmişti. Kalorifer
Zeki Sayar’a tevdi’ine; tadilat, marangozluk ve tesisata ait Meclisce yapılmış
tesisatı, elektrik, zil ve telefon sortileri
bulunan ihale mevzuları dâhil olmak üzere, kontrol mimarı Sabri Erhan’a maktuan
işi, en ucuz teklifi vermiş olan Ömer
5.000 ve munzam kontrolun ifası için Yüksek Mimar Zeki Sayar’a da 3.000
Taviloğlu ve Hrant Papazyan firmasına
liranın verilmesine karar verildi.
ihale edilmişti. G.M. Alfasa Elektrik
İdare Meclisi, 27 Nisan 1949
Evi’yse yeni hizmet binasının üst
ve ön cephesinde çift neonlu tesisatı
üstleniyordu.
Tadilat için Mimar Sabri Erhan
tarafından yapılmış olan proje ve
keşiflere göre bir karara varılmış
olması nedeniyle, kontrol mimarlığı
görev ve sorumluluğu bu mimara
tevdi edilmiş; Mimar Sabri Erhan’ın
yapacağı devamlı kontrol işini hem
mimar hem de müteahhidin işi
bakımından murakabeye tâbi tutmak
üzere de Mimarlar Cemiyeti Reisi
Zeki Sayar görevlendirilmişti.

Anadolu Sigorta Hanı’nın Tabelaları

Şirketimiz binasının Galata cihetindeki duvarına, uzaktan görülebilecek
şekilde uzunlamasına 12 x 1 ebadında bir tabela üzerine yağlı boya ile ve ayrıca
alt kattaki üç vitrin ile han kapısının üzerindeki camekâna da altın yaldız ile
Şirketimiz isminin yazdırılmasına ve bu iş için cem’an 1.340,- lira ödenmesine
müsaade olunmasını talep eden 2/9/1949 tarih ve 316 numaralı müdüriyet
tezkeresi, Yönetim Kurulu’nun 2 Eylül 1949 tarihli toplantısında okunda, icabı
müzakere edildi ve neticede;
Teklifi vâki uygun görülerek, 1.340.- liralık munzam tahsisatın kabulü
müttefikan tasvib edildi

Anadolu Sigorta Hanı, Şirket’in
İdare Meclisi, 2 Eylül 1949
malî olanaklarını zorlayarak
edindiği bir bina idi. Bu nedenle,
tasarruf gerekçesiyle, yerleşme
sırasında ihtiyaç duyulan masa,
sandalye, dolap klasörlük gibi büro malzemesinin mühim bir kısmının siparişi ileri tarihlere
bırakılmıştı. Ancak, yine de taşınma sırasında 2640 lira tutarında 30 sandalye, 3 koltuk ve 3
sehpa satın alınmıştı.
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Yeni binaya taşınılmasına karşın Anadolu Sigorta’nın gözü arkada kalmıştı. Şirket’in
Galata’daki nakli nedeniyle, İstanbul cihetindeki eski lokale alışmış bulunan müşterilerin
vâki olacak başvurularını kolaylıkla karşılayabilmek ve İstanbul mıntıkasıyla irtibatı korumak
amacıyla Büyük Kınacıyan Han’ın
Sirkeci İstasyonu cihetine açılan yan
sokağı içindeki yeni inşa edilmekte
Kınacıyan Han’da Büro Bulundurulması
olan ve 1 Ekim 1949 tarihinde teslim
Şirketimizin hâlen işgal etmekte olduğu Büyük Kınacıyan Hanı binasını
edilen bir binanın zemin katı, aylığı
tahliye ettiği takdirde mezkûr hanın alt katında firmamızı taşıyan bir büro
500 liraya kiralanmıştı.
bulundurulması için, Müdüriyetin şimdiden lâzım gelen teşebbüsatta bulunmasına
müttefikan karar verildi.
Anadolu Sigorta Türk Anonim
Şirketi, kendi mülkiyetindeki Anadolu
İdare Meclisi, 1 Aralık 1948
Sigorta Hanı’nda yarım yüzyılı aşkın
kalacaktı.
Şirketin Ankara Şubesinin Açılışı
Ankara’da üretim uzun yıllardır büyük ölçüde acente ve prodüktörler aracılığıyla
yürütülüyordu. Öte yandan, birçok doğrudan iş zamanla prodüktörlere kaptırılmıştı.
Prodüktörlerle olan sorunların da etkisiyle İdare Meclisi, 28 Temmuz 1948’deki
toplantısında Ankara’da bir şube açılmasına karar veriyordu. Ancak, bu şube için çıkarılacak
mevzuat, İdare Meclisi’nde tartışmalara yol açtı. Eğer bir talimatname çıkarılacaksa şubenin
ne şekilde çalışacağının ayrıntılı bir biçimde kağıt üstüne geçirilmesi gerekiyordu. Yoksa
üretim sürecinde bir dizi mazeret gündeme gelebilirdi. Hazırlanan mevzuata talimatname
yerine “Ankara Şubesinin vazife ve salâhiyetleri ve muamele şekilleri hakkındaki esaslar”
denmesi uygun görüldü.
1 Temmuz 1948 günü kurulan Ankara Şubesi, Ankara’da Anadolu Sigorta’yla “jeran”ı
bulunduğu Ankara Sigorta şirketinin kapsadığı bütün sigorta branşlarında iş görecekti. Böylece
şube her branştan yapılacak sigorta tekliflerini kabul edecekti. Yetkili iki imzayla yangın,
nakliye, otomobil ve kamyon sigorta poliçeleri tanzim edebilecekti. Ancak, azami kabul hadleri
her yılın başlangıcında Şirket merkezince tayin ve tespit edilecekti. Bu limitlerin üzerinde
yapılacak teklifler geri çevrilmeyecek, Şirket merkezinden plasmanın temini ve poliçelerin
tanzimi istenecekti. Bununla beraber, merkezin verdiği izinle, limit üzerindeki kimi poliçeler
Şube müdürlüğünce düzenlenebilecekti.
Nakliye sigortalarına ait teklifler ülke içinde, kara nakliyatına ait olmak koşuluyla, verilen
azami kabul hadleri dâhilinde serbestçe kabul olunabilirse de ülke dışındaki kara ve
genellikle deniz nakliyatına ait teklifler için merkezden alınacak talimata göre hareket
edilecekti. Otomobil ve kamyon sigortalarını yapmakta şube serbest olacaktı; ancak sekiz
yıldan eski otomobiller sigortaya kabul edilmeyecekti. Şube, hayat, malî mes’uliyet ve
ferdî kaza poliçelerini tanzime yetkili olmayacak, bunlara ait teklifleri Şirket merkezine
gönderecekti. Şube, teklif edilen hayat işlerinin tıbbi muayenelerini yaptırmak, pey
akçelerini almak ve bu konuda merkeze göndereceği teklifnameleri takip ederek poliçelerini
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getirtip müşteriye vermek ve müşterinin imzasını alarak sonuçlandırmakla yükümlüydü.
Yenilenmesi gereken yangın ve kaza poliçelerinin sürelerinin izini sürmek için acente
tutmak, vadesi gelen poliçeleri yenilemek, abonman poliçelerini düzenli şekilde takip etmek
Şube’nin başlıca görevleri arasındaydı.
Şubenin temel görevlerinden biri de bilfiil üretimde bulunmaktı. Ancak, üretim için çalışırken
Şirket, yöredeki acente ve prodüktörlerin ellerindeki portföylere müdahale etmemeye azami
dikkat sarf edecekti. Aksine, yerel üretim elemanlarının ellerindeki portföylerle ilgili işlerin
sonuçlandırılması konusunda, acente ve prodüktörlere, bütün olanaklarıyla yardımcı olacaktı.
Şirket, Ankara’daki doğrudan işlerin listesini çıkartıp şubeye gönderecekti. Bu işlerin
oralardaki acente ve prodüktörlere ya da rakip şirketlere kaçmaması için gereken önlemleri
alacaktı. Şube, Anadolu ve Ankara Sigorta’nın Ankara’da bulunan ve Ankara haricinde
olup da kendisine bağlanan bütün acente ve prodüktörlerin işlerine nezaret edecek, bunları
denetleyecekti. Şube müdürü, Şirket’te yürürlükte olan esaslara göre kaza, nakliye, yangın
poliçelerinin prim ve teferruatını ve hayat hesaplarını yapmak ve bu hususta müşterilerin her
türlü talep ve başvurularını azami süratle yerine getirmekle yükümlüydü.
Şube, resen hasar ödemeye yetkili değildi. Hasar gerçekleştiğinde durumu derhal merkeze
bildirecek ve ekspertiz işleri hakkında merkezden bilgi ve direktif gelinceye kadar Şirket
çıkarlarını korumak için, gerekli işlemleri yapacaktı. Otomobil kazalarında eksper tayinine
Şube yetkiliydi.
Muhasebe işleri, şirketin mevcut muhasebe talimatnamesine göre yürütülecekti. Şube,
kendisine gerekli olan hesapları talimatnamesindeki hükümlere göre açacaktı. Yıl sonlarında
envanterini, kâr ve zarar durumunu çıkaracak, kazanç vergisi kanununa göre yasal defterlerini
tutacak, bunların ait olduğu makamlar nezdinde tasdikini sağlayacaktı.

Anadolu Sigorta İstanbul
Yangın Servisi - 1948

Şube’nin yönetimi için
gereken masraflara
karşılık, her ay
1500 liraya kadar
ve hasar ödemeleri
için de merkezin
bildireceği miktar
dâhilinde, bankadan
para çekmeye
Şube’nin yetkisi
bulunacaktı. Şubece
resmen girişilen
işlerin takip ve
sonuçlandırılmasıyla,
bu işlere ait primlerin
tahsilâtı, şubenin
asli görevlerindendi.
Bunun dışında,
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şubeye bağlı bulunan acente ve prodüktörlerin sözleşmelerinde mevcut esaslara ve hesaplaşma
sürelerine göre hareket edilmesi, Şube’nin dikkat edeceği önemli noktalardan biriydi.
Şube, Şirket adına avukat tayinine yetkili olmadığı gibi, özel bir izin olmaksızın
mahkemelerde Şirket’i temsilen hazır bulunamayacaktı. Mahkemelere intikal edecek
işlerin vekili, şirket merkezince seçilecekti. Şirket tarafından tebliğ edilen talimat ve
emirlerin Şube tarafından uygulanmasından Şube Müdürü “amir” sıfatıyla birinci derecede
sorumluydu.
Ankara Şubesi aslında geniş yetkilerle donatılmış bir acentelikti. Bu birimin başına Alâeddin
Bekir Alpar getirilmiş, ancak kısa bir süre sonra yeni bir kişinin atanması gerekmişti. Alâeddin
Bekir Alpar’dan boşalan bu göreve iki başvuru vardı. Bunlardan ilki Adnan Özkan’dı.
İttihadı Milli Sigorta Şirketi’nde yarı memur ve yarı komisyon almak suretiyle çalışıyor,
“müstakilen” iş yapmıyordu. Diğer adaysa Hasan Polatkan’dı. O sırada Demokrat Parti
Eskişehir milletvekiliydi. Mülkiye mezunu ve eski Ziraat Bankası müfettişlerindendi. Kültürü,
dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla temayüz ettiği söyleniyordu. İdare Meclisi bu iki aday arasında
seçim yapacaktı.
Hasan Polatkan için temel sorun
Hasan Polatkan’a Acentelik Görevi
siyasi kimliğiydi. Milletvekilliği yanı
sıra nasıl acentelik yapabilecekti.
Ankara Sigorta Şirketi’nin, Alâeddin Bekir Alpar’dan inhilâl eden Ankara
Ancak, bir milletvekilinin acentelik
şehri acenteliğine umumî acentelik şartlarına göre hareket edilmek üzere, Eskişehir
yapmasında mevzuat açısından
milletvekili Bay Hasan Polatkan’ın tayin edilmesine müttefikan karar verildi.
bir sakınca yoktu. İdare Meclisi
İdare Meclisi, 8 Aralık 1948
üyesi General Kemal Ergüden’ın
kaygısı Hasan Polatkan’ın
dokunulmazlığıydı. Kendisi hakkında
herhangi bir dava açılmaya kalkışılırsa
devrenin sonunu beklemek gerekecekti. Ancak, son değerlendirmelerde Hasan Polatkan ağır
bastı ve Ankara Sigorta’nın Ankara acenteliğine Hasan Polatkan getirildi.
Anadolu Sigorta İzmir Bürosu
Ankara Şubesi kısa sürede başarılı bir girişim olmuştu. Bu olumlu sonuca dayanılarak,
büyük bir iç ve dış ticaret merkezi olan ve o sırada yedi acentenin hizmet verdiği İzmir’de
de benzer bir büro kurulmasına karar veriliyordu. İzmir’e gönderilecek temsilcinin yangın
işlerinde deneyimli, blokajın risklere olan etkilerini kavramış nitelikte, liyakatli bir kişi olması
gerekiyordu. Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans’ta yirmi yılı aşkın yangın sigorta branşında
görev yapmış, o sırada Memurin Şefi olarak çalışan Hafız Baysal, İzmir Bürosu müdürü
unvanıyla, bu göreve getiriliyordu. Ayrıca bu büroya bir muhasip, bir de hademe kadrosu
veriliyordu. Tasarruf gereği, büronun İş Bankası ya da Ziraat Bankası şubelerinin herhangi
birinin uygun bir odasında kurulması ya da Milli Reasürans için İzmir’de tahsis edilmiş bir
büro varsa o büroda, müştereken çalışması uygun görülüyordu.
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Büro, İzmir ve havalisi acenteleriyle Şirket merkezi arasında irtibatı sağlayacaktı. Bu acenteler
kendilerine teklif edilen sigorta işleri üzerindeki kabul hadleri ihtiyaçlarını, doğrudan doğruya
söz konusu Büro’dan temin edeceklerdi. Büro, yerel acentelerin temin edeceği işlere tatbik
edilmek üzere merkezce kendisine tevdi edilen limit tablosunu esas kabul ederek acenteliklerce
vâki müracaatları buna göre ayarlayacak ve bu cetveldeki limitlerin aşılması halindeyse,
keyfiyeti merkeze telgrafla bildirecekti. Böylece şirketin olurunu almak suretiyle noksan
limitlerin tamamlanmasını sağlayacaktı.

Anadolu Sigorta Taşra Yangın
Servisi - 1947

İzmir şehri ve havalisinde acenteler tarafından tanzim edilen bilumum evrak, merkeze
gönderilmek üzere, bu büroya verilecekti. Büro acentelerden aldığı dosyalar üzerinde blokaj
olup olmadığını inceleyecek, blokaj noksanı gördüğü takdirde bu hususu resen sağlayacaktı.
Büro, gerektiği takdirde sigorta edilen rizikolar hakkında teknik mütalaasını merkeze
bildirecekti. İzmir ve havalisinde sigortayı ilgilendiren işler ve yerel acenteliklerin işlemlerinde
olası aksaklık ve intizamsızlıklar hakkında Şirket’i uyarmak, sigorta işlemlerinin düzgün bir
biçimde yürütülmesi için alınması gereken önlemler hakkında fikir vermek ve görüş bildirmek
Büro’nun görevleri arasındaydı.
Ankara Sigorta Sorunu
Ankara Sigorta’nın kuruluşunda, Anadolu Sigorta aktif bir rol oynamış ve Şirket’le imzalanan
“vekil-i umur”luk [ajan forfeter] mukavelesiyle, bilfiil Ankara Sigorta’nın işlerini yürütür
olmuştu. Aslında Ankara Sigorta’nın kuruluş öyküsü Eti Bank’la Türk Ticaret Bankası’nın
girişimiyle başlamıştı. Ancak, Türkiye İş Bankası devreye girerek sermayenin çoğunu vermiş
diğer iki banka ikinci planda kalmıştı. İş Bankası vasıtasıyla Anadolu Sigorta da Ankara
Sigorta’nın kuruluşunda görev almıştı.
İdare Meclisi’nde üyeler, Ankara Sigorta konusunda lehte ve aleyhte farklı görüşlere sahiptiler.
Hamdi Aksoy, Ankara Sigorta’yı Anadolu’nun sırtında bir “kambur” olarak görüyordu. Reis
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Adnan Taşpınar, Ankara Sigorta’nın
“jeranlığı”ndan vazgeçilip kendi haline
bırakılırsa şirketin batıp batmayacağını
sorguluyordu. Türkiye İş Bankası,
Ankara Sigorta’da ortaktı. Anadolu
Sigorta “jeranlık”tan çekilmesi
durumunda, İş Bankası işlerini Anadolu
Sigorta’dan çekip, Ankara Sigorta’ya
kaydırabilirdi. Reis Adnan Taşpınar,
bu nedenle Ankara Sigorta’yı başıboş
bırakmaktan yana değildi.
Ayrıca, Ankara Sigorta’nın hissedarları
arasında Anadolu Sigorta da vardı. Türkiye
İş Bankası’nın Ankara Sigorta hisselerini
Anadolu Sigorta’ya transfer ettirerek
Ankara Sigorta’nın İdare Meclisi’ne girmek
bir çözüm olabilirdi. Böyle bir durumda
“jeranlık”tan vazgeçilse bile şirkette daha
etkin bir konum elde edilmiş olunacaktı.
Ankara’nın zaman zaman Anadolu’ya
rakip çıkması, İdare Meclisi’nde doğru
bulunmuyordu. Ankara Sigorta İdare
Meclisi’nde 1947 yılına kadar Anadolu
Sigorta’nın müdürü de bulunuyordu.
Ancak buna son verilmişti. Nihayet,
Ankara Şirketi müdürünün, muavininin,
hukuk müşavirinin maaşlarını, hatta
primlerini Anadolu Sigorta veriyordu.
“Vekil-i umur”luk nedeniyle Ankara
Sigorta’da görevli bu insanlar iş görmeden
oturuyorlardı; pasif konumdaydılar. Davul Anadolu Sigorta’nın omzunda, tokmaksa Ankara
Sigorta’nın yönetimindeydi.
Ankara Sigorta’yla Anadolu Sigorta arasında imzalanmış olan “vekil-i umur”luk mukavelesinin
3. maddesinin B bendine göre %25 oranında nakliye komisyonu alelade rizikoların sigortalarına
uygulanmak üzere hazırlanmıştı. Harp ve harpli sigorta ücretlerinin komisyonları, bu
anlaşmaya binaen maliyetleri göz önünde bulundurularak 1942 yılında %22,5, 1943-1945
yıllarında ortalama olarak %17,5 oranında tahakkuk ettirilmişti. Savaş ertesi 1946 ve 1947
yıllarında tekrar %25’e çıkarılmıştı. Ankara Sigorta, Anadolu Sigorta’ya başvurarak bu yıllar
için de komisyonların %17,5 üzerinden tahakkuk ettirilmesini istemişti. Bu yapılmadığı
takdirde, Ankara Sigorta’nın gelecek yılki bilançosu menfi sonuç verecekti. Anadolu Sigorta’nın
pek fazla bir seçeneği yoktu. Müdür Suphi Tanel, Ankara Sigorta’ya “üvey evlat” muamelesi
gösterilmemesi gerektiği kanısındaydı. Bu nedenle talebin karşılanmasını İdare Meclisi’nin
tasvibine sundu ve onay aldı.
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O sıralarda, Türkiye İş Bankası’nın Ankara Sigorta’daki 95.000 liralık hissesinin Anadolu
Sigorta’ya devri dahi gündemdeydi. Ankara Sigorta, Anadolu Sigorta İdare Meclisi’nde bir yük
olarak görülüp tartışılırken, Eylül 1948’de Anadolu Sigorta’ya Ankara Şirketi İdare Meclisi’nden,
iki şirket arasındaki “vekil-i umur”luk ilişkisini düzenleyen idare mukavelenamesinin feshi için
bir teklif ulaşıyordu. İdare mukavelenamesi aslında 1951 yılının Ağustos ayında son buluyordu.
Ankara Sigorta Şirketi artık kendi işlerini yürütebilecek konumda olduğu kanısındaydı. Bu
nedenle sözleşmeyi süresinden önce fesih etmek istiyordu. Diğer bir gerekçeyse Anadolu
Sigorta’nın, Ankara Sigorta’nın işlerine yeterince vakit ayıramamasıydı.
Anadolu Sigorta İdare Heyeti, Ankara Sigorta’dan gelen bu teklifi yadırgamıştı. Anadolu
Sigorta’nın ortakları Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın Ankara Sigorta’daki sermaye
toplamı 325.000 liraydı. Bundan Milli Reasürans’la İş Bankası’nın hissesi 275.000 liraydı.
Eti Bank’ınsa 100.000 liralık sermayesi vardı. Bir şirket kurulmuş; sermayesinin çoğunluğu İş
Bankası grubunda toplanmış; ama bu çoğunluk hissesine rağmen İş Bankası grubu, o şirketin
İdare Meclisi’nde temsil edilmemişti. Böylece, İdare Meclisi, müdüriyetiyle birleşerek bağımsız
olmaya kalkıyordu.
Ankara Sigorta’nın İdare Meclisi yazısında feshi gerektirecek maddi bir neden gösterilmemişti.
Mukavelede yer alan yükümlülüklerini Anadolu Sigorta yerine getirmişti. Anadolu Sigorta,
Ankara Sigorta’nın tavrına bir anlam veremiyordu. Anadolu Sigorta, Ankara Sigorta’nın kendi
başına iş yürütebilecek birikime sahip olmadığı kanısındaydı. Kritik bir evrede yeni bina, yeni
mobilya, yeni bir dizi çalışana ihtiyaç duyacaktı. Bu fuzuli masrafı yine sermayedar Anadolu
Sigorta Şirketi’yle diğer ortaklar ödeyecekti. Reis Adnan Taşpınar, Ankara Sigorta’nın tavrını
“hane-i pedere küsen çocuğun tıfılâne hareketi”ne benzetiyordu. Müdür Suphi Tanel ise bu
kararın Ankara Şirketi Müdürü Veysi Bey’in “hissi bir teşebbüsü” olduğu kanısındaydı. Ortada
ekonomik bir gerekçe yoktu. Aksine, Anadolu Sigorta, bu şirketten yılda 111.000 lira kâr ediyor,
ancak bir o kadar, hatta daha fazla masrafa giriyordu. Ankara Sigorta, Anadolu Sigorta’ya
zarardan başka bir şey sağlamıyordu.
Reis Adnan Taşpınar, durumu Türkiye İş Bankası’na yansıtmaktan yanaydı. Ankara Sigorta
İdare Meclisi’yle müdüriyetinin bu işi doğru yürütebileceklerine Anadolu Sigorta’nın
güveni yoktu. Bina ve diğer kuruluş masrafları da hesaplanmalıydı. Ankara Sigorta Şirketi
İdare Meclisi’nde Anadolu Sigorta’nın da bir üyesinin bulunması istenmeliydi. Bu arada
Ankara Sigorta’daki Türkiye İş Bankası hisseleri de Anadolu Sigorta’ya devredilmeliydi.
Tartışmalar sırasında Suphi Soysallıoğlu, Ankara Sigorta’yı zar zor bir “kambur” olarak
sırtta taşımak istemediklerini, Anadolu Sigorta’nın bu işte büyük bir kârı olmadığını, belki
piyasada rekabet açısından yararlı olduğunu, ancak son kertede feda edilmeyecek bir meta
olmadığını söylüyordu.
Anadolu Sigorta, bir türlü anlam veremediği bu ayrılma girişiminin tahkiki için Müdür
Muavini Bülend Kozlu’yu Ankara’ya göndermişti. Bülend Kozlu’dan edinilen bilgi gerçeği
ortaya koyuyordu. Ankara Sigorta’nın beşte bir sermayesine sahip Eti Bank bağımsız bir sigorta
şirketine ihtiyaç duymuştu. Bir sigorta şirketini bağımsız bir şekilde besleyebilecek hacim
ve değerde portföye Eti Bank sahipti. Vekil-i umurluk mukavelesinin bozulma girişiminin
ardında yatan neden böylece anlaşılıyordu. Bu durum, Anadolu Sigorta’nın Eti Bank’ı da
Yeniden Yapılanma Dönemi

103

müşteri olarak kaybedeceği anlamına
geliyordu. Hatta, fesih gerçekleşmezse
Eti Bank, portföyünü Güven Sigorta’ya
kaydırabileceğini ihsas etmişti.
Ankara Sigorta, Avrupa’daki reasürörlere
karşı Anadolu Sigorta’ya bir tür “manevi
kuvvet” sağlıyordu. Yapılan hesaplara
göre, Ankara Sigorta ayrılırsa aşağı
yukarı yüz memura ihtiyaç duyacak,
masrafa boğulacaktı. Kazanç temin
edemediği takdirde, Anadolu Sigorta,
sermayedar olarak zarara girecekti.
Bu doğrultuda Türkiye İş Bankası üst
yönetimiyle görüşülmüş, ikna edilmeye
çalışılmıştı. Son kararı Türkiye İş
Bankası verecekti. Ancak sorun devlet
katında görüşülmüştü. İş Bankası
fesihten yanaydı.
Anadolu Sigorta bir ara çözüm
peşindeydi. Eti Bank’la görüşülüp
Ankara Sigorta’ya bazı yetkiler
devrederek bu bankanın beklentileri
tatmin edilebilir miydi? Eti Bank, Reis
Adnan Taşpınar’ın yine aile teşbihiyle,
Anadolu Sigorta peder, Ankara Sigorta
evlâd gösterilerek ikna edilmeye
çalışılacaktı: “Bir evdeyiz. Peder yanında
bir de evlâd var. Evlâd diyor ki, ben ayrı
bir ev açtım, ayrı yaşamak istiyorum.
Bunun üzerine baba hesap ediyor,
şimdilik şu kadar masraf ediyorum, evlâdım ayrılırsa ona da ayrıca şu kadar masraf edeceğim,
binaenaleyh bu şekil işime gelmez düşüncesiyle, teklife mâni olmağa çalışıyor.” Ankara Sigorta,
Anadolu Sigorta’dan ayrılmasın dendiğinde bu tür düşünce ve görüşler egemendi.
Görüşmeler sırasında, Eti Bank’ın farklı hesapları da olduğu ortaya çıktı. Ayrılma işinin
geri planında Eti Bank’ın aldığı komisyon ve Anadolu Sigorta’nın sigorta denetim işlerini
sıklaştırması yatıyordu. Eti Bank, komisyonlarının artırılmasını istemişti. Öte yandan
Zonguldak Kömür İşletmeleri’nden poliçe tanzimi için envanter istenmiş, Anadolu Sigorta,
bu tür bir envanterin olmadığı cevabını almıştı. Bu arada kimi hasarların ödenmediği
iddiasında bulunulmuştu. Oysa, bunlar ödenmiş; ancak Eti Bank bu bilgileri kendi kurumuna
bildirmemişti. Eti Bank, kendi kurumlarına zamanında hesap gönderemediğinden Ankara
Sigorta, dolayısıyla Anadolu Sigorta kabahatli duruma düşmüştü.
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Eti Bank bünyesinde Anadolu Sigorta’ya karşı bir tavır oluştuğu artık aşikârdı. Ankara Sigorta,
Anadolu Sigorta’dan koparılıp ardından Ankara Sigorta’ya götürü pazarlıkla iş verilecek
ve hasar oluştuğunda, hesapsız kitapsız hasar ödemesine gidilecekti. Anadolu Sigorta’ya
envantersiz sigorta kabul ettirilemediğinden bu durum Eti Bank’ın işine gelmiyordu. Öte
yandan, Eti Bank için beşte bir oranında sermayeden elde edeceği kârdan ziyade, müşteri
olarak alacağı komisyon öncelik taşıyordu. Şirket zarar etse de sermayedar olarak kaybı, alacağı
komisyonla hayli hayli karşılanacaktı.
Anadolu Sigorta yönetimi Ankara’da Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Eti Bank’la bir
süre görüştükten sonra yol ayrımının kaçınılmaz olduğunu görmüş ve bu amaçla Ankara
Sigorta’yla arasındaki “jerans mukavelesi”nin feshine dair bir protokol hazırlamıştı. 13 Nisan
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1949 günü İdare Meclisi’nin önüne
gelen bu protokole göre, Anadolu
Sigorta’dan ayrılacak olan Ankara
Sigorta personel ihtiyacını, aradaki
“jerans mukavelenamesi”nin Anadolu
Sigorta’ya personel açısından
yüklemiş olduğu vecibeler göz önünde
bulundurularak, tercihen Anadolu
Sigorta çalışanlarından sağlayacaktı.

Zeki Kadirbeyoğlu’na Hasat İzni

Azadan Bay Zeki Kadirbeyoğlu’nun Gümüşhane’de bulunan arazisinin
hâsılat zamanı olduğundan ve kendisinden başka istihsâl alacak kimse
bulunmadığından dolayı 15 Ağustos 1949 tarihinden itibaren iki ay müddetle
mezuniyet i’tâsı hakkında vâki şifahi talebi, Yönetim Kurulu’nun 17 Ağustos 1949
tarihli toplantısında müttefikan tasvip olundu.
İdare Meclisi, 17 Ağustos 1949

Anadolu Sigorta’nın İlk
Sermaye Artırımları
31.3.1949 Fevkalâde Genel Kurul toplantı zabtı
Anadolu Sigorta’nın kuruluş
dilekçesinde de belirtildiği gibi
Statüde yapılacak tadilat:
konan ilk sermaye 500.000 liraydı.
1. Eskiden “berri ve bahri nakliyat muhataralarına karşı sigorta” olan birinci
Bu sermaye, her biri 20 Türk lirası
maddenin d fıkrasının “kara, deniz ve hava yolu ile nakliyat muhataralarına karşı
değerinde 25.000 paya ayrılmıştı.
sigorta” şeklinde.
Bu hisse senetlerinin %60’ı “name
muharrer”, yani isme yazılı idi.
2. Evvelce, “Şirketin sermayesi Beş yüz Bin Türk lirasından ibaret olup, beheri
Hamillerinin Türk uyruğunda
yirmi Türk lirası kıymetinde, yirmi beş bin hisseye münkasemdır” hükümlerini
olması şartı konulmuştu. Geri
taşıyan beşinci maddenin “Şirketin sermayesi bir milyon Türk lirasından ibaret olup
kalan %40’ıysa hamiline aitti. Bu
beheri yirmi Türk lirası kıymetinde elli bin hisseye münkasemdir.” tarzında…
suretle başlangıçta sermayenin
6. İdare Meclisi reis ve azalarına verilecek aylık Bankalar ve Devlet
%60’ı Türkiye İş Bankası
Müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659
tarafından karşılanmıştı. Geri
sayılı kanunun 3. maddesi hükümlerine tevfikan tayin olunur” şeklindeki 23.
kalan hamiline yazılı hisselerin
maddenin “idare meclisi reis ve azasına verilecek tahsisat şirketin umumi
büyük bir kısmı Ünion grubuna
masraflarından tesviye olunmak üzere hissedarlar umumi heyetince takdir ve
dâhil olan İttihad-ı Milli Sigorta
tespit edilir” tarzında…
Şirketi’nin elindeydi. Bu durum on
yıl sürdü. Hamiline yazılı hisseler
1935 yılında T.C. Ziraat Bankası’nca
devralındı. Böylece Şirket’in kuruluşundan on yıl sonra Anadolu Sigorta yüzde yüz ulusal
iki bankanın müşterek malı oldu.

Anadolu Sigorta çeyrek yüzyıla yakın 500.000 liralık sermayeyle yetindi. 1949 ve 1950
yıllarındaysa art arda iki kez sermaye artırımına gitti. Şirket sermayesi önce, 1 milyon lira
ardından 1,5 milyon liraya yükseltildi.
Bu sermaye artırımı kararlarından ilki, 31 Mart 1949 günü olağanüstü toplanan genel
kurulda alındı. Bu genel kurulda, ayrıca, statüde iki değişikliğe gidildi. Eski statünün birinci
maddesinde “berri ve bahri nakliyat muhataralarına karşı sigorta” cümleciği “kara, deniz ve
havayoluyla nakliyat muhataralarına karşı sigorta” şeklinde değiştirilerek havayolu da nakliyat
sigortaları kapsamına alınmış oldu. Ayrıca Barem Kanunu nedeniyle getirilmiş olan ücret
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kısıtlamaları kaldırılıyor, “İdare
Meclisi reis ve azalarına verilecek
aylık Bankalar ve Devlet Müesseseleri
Memurları Aylıklarının Tevhit ve
Teadülü hakkındaki 3659 sayılı
kanunun 3. maddesi hükümlerine
tevfikan tayin olunur” şeklindeki
23. madde, “idare meclisi reis ve
azasına verilecek tahsisat şirketin
umumi masraflarından tesviye
olunmak üzere hissedarlar umumi
heyetince takdir ve tespit edilir”
şeklinde değişikliğe uğruyordu.
Şirket sermayesinin 1 milyon
liraya çıkarılması nedeniyle henüz
500.000 liralık ilk sermayenin
ödenmemiş kısımları tümüyle
tahsil olunmuştu. Ticaret Kanunu
hükümlerine göre artırılan sermaye
hakkında ilân verilmiş, bu ilânın
süresi 31 Temmuz 1949’da son
bulmuştu. Kimi hissedarlar, bu
ilâna rağmen “hakk-ı hıyâr”larını
kullanmamışlardı. Bunlar arasında
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün
500, Ankara Sigorta Şirketi’nin 470
hissesi de vardı. Ticaret Kanunu’na
göre bu hisse senetleri yeni taliplere
satılabilecekti. Nitekim İdare
Meclisi kararıyla, söz konusu hisse
senetleri, nominal değerleriyle
Anadolu Sigorta Tekaüt Sandığı’na
devredildi.

8. 12. 1950 Fevkalâde Genel Kurul toplantı zaptı

Tadili teklif edilen Şirket statüsünün 5. Maddesinin 1. Fıkrası eski ve yeni
metinleri ….
Madde 5 – Şirket sermayesi bir milyon Türk lirasından ibaret olup beheri
yirmi Türk lirası kıymetinde elli bin hisseye münkasemdir.
Madde 5 – Şirketin sermayesi bir milyon beş yüz bin Türk lirasından ibaret
olup beheri yirmi Türk lirası kıymetinde yetmiş beş bin hisseye münkasemdir.

31 Mart 1950 tarihli Genel Kurul kayıtlarına göre
Anadolu Sigorta’nın hissedarları

Ziraat Bankası

20.000

Türkiye İş Bankası

21.730

Türk Tecim Sosyetesi

2.540

Milli Reasürans T.A.Şti.

1.350

Anadolu Sigorta Memurları Tekaüt Sandığı

2.725

Ankara Sigorta A.Şti

470

Mahmut Nedim Ersun

125

General Kemal Ergüden

125

Zeki Kadirbeyoğlu

125

Rıdvan Korur

125

Hamit Büke

30

Cemil Bozok

150

Toplam:

49.495 hisse

İkinci kez sermaye artırımı bir yıl
sonra gerçekleştirildi. 8 Aralık 1950
günü Genel Kurul yine olağanüstü
toplandı ve sermaye 1,5 milyon liraya yükseltildi. Anadolu Sigorta’nın sermayesi uzun bir süre
1,5 milyon lira olarak kalmışsa da rizikoları karşılamaya ayrılmış olan ihtiyatların toplamı
sürekli artırıldı.
1959 yılındaysa T.C. Ziraat Bankası, Başak Sigorta’yı kurmuş olduğundan kendisine ait
bulunan Anadolu’daki %40 sermaye, şirketin ana kurucusu olan Türkiye İş Bankası’nın diğer
bir iştiraki olan Destek Reasürans şirketine devredilecekti.
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Bu arada 1,5 milyon liralık sermaye yirmi altı yıl aynen kalacak ve Ortaklar Genel Kurulu’nun
21 Aralık 1976 günü yapılan olağanüstü toplantısında 18,5 milyon lira artırılarak 20 milyon
liraya yükseltilecekti. Bir sonraki artışsa yedi yıl sonra gerçekleşecekti. 21 Kasım 1983’te
Şirket’in sermayesi, bu kez 430 milyon lira artışa tâbi tutulacak ve 450 milyon lira olacaktı.
80’li yılların ikinci yarısındaysa artık milyarlardan söz edilecekti. 1986, 1987 ve 1988 yıllarında
sırasıyla 2 milyar lira, 4 milyar lira ve 10 milyar lira olacaktı.
1950 Sonrası Sigortacılıkta Gelişmeler
Otuzlu yıllarda Güven, Anadolu ve Ankara olmak üzere üç Türk sigorta şirketi varken, zamanla
ulusal nitelikli sigorta şirketlerinin sayısı giderek arttı. Yukarıda belirtildiği gibi 1936 yılında,
Sümerbank’la Emlâk Kredi Bankası tarafından Güven Sigorta Şirketi kurulmuştu. 1925 yılında
kurulan Anadolu Sigorta, sermayesinin büyük kısmı ulusal nitelikli, ilk sigorta şirketiydi.
Güven Sigorta’ysa sermaye yapısı herhangi bir yabancı sigorta grubuna dayanmayan ve Türk
sermayesiyle kurulan ilk sigorta
şirketi olarak kayıtlara geçmişti.
Güven Sigorta’nın hemen ardından
Raşid Rıza ve Behzat Budak İçin Bağış
Anadolu Sigorta’nın da bütün
sermayesi iki ulusal bankanın eline
50 inci sanat yıllarını idrak etmiş bulunan sahne sanatkârlarımızdan Raşid
geçmiş oldu. Yine yukarıda belirtildiği
Rıza ve Behzat Budak için yapılacak olan 50 inci sanat yılı jübilesi münasebetiyle
gibi 1936 yılında, Türkiye İş Bankası, Eti
vâki talep muvacehesinde, her iki sanatkâra şamil olarak 2.500 liralık teberruda
Bank, Türk Ticaret Bankası ve Anadolu
bulunulmasına müsaade olunması hakkında Müdüriyetçe şifahen vuku bulan
Sigorta’nın iştirakiyle, üçüncü ulusal
teklif üzerine, İdare Meclisi’nin 9 Ekim 1957 tarihli toplantısında cereyan eden
sigorta, Anadolu Sigorta Şirketi
müzakere neticesinde;
kurulmuştu.
Vâki teklif veçhile; sahne sanatkârlarımızdan Raşid Rıza ve Behzat
Budak’a 50 inci sanat yılı jübileleri dolayısıyla ve her ikisine teşmil edilmek üzere
Bu arada, 1938 yılında yürürlüğe
Şirketimizce 2.500.- liralık teberruda bulunulmasına müttefikan karar verildi.
konulan bir kanunla, sigorta
şirketlerinin riyazi ihtiyatlarının
İdare Meclisi, 9 Ekim 1957
ülke dâhilinde kalması sağlanmıştı.
Bu durum ulusal sigorta şirketlerine
güç kazandırmış, ihtiyatlar ulusal
amaçlara yönelik olarak kullanılmaya başlanmıştı. Tamamen özel teşebbüs ve sermayeyle
kurulan ilk sigorta şirketiyse Kâzım Taşkent’in bir girişimi olan Doğan Sigorta idi. Bu şirket,
1942 yılında kurulmuştu. Doğan Sigorta’yı 1944 yılında Halk Sigorta Şirketi ve 1947 yılında
Genel Sigorta Şirketi izledi. Bu arada Türkiye İş Bankası ve Milli Reasürans Şirketi’yle Güven,
Anadolu, Ankara Sigorta şirketlerinin katılımıyla 1945 yılında serbest reasürans piyasasında
çalışmak üzere Destek Reasürans Şirketi faaliyete geçti.
50’li yıllarda, sigorta sayısında birden hızlı artış gözlendi. 1950 yılında, Tekel Genel
Müdürlüğü Personeli Yardımlaşma Sandığı ve Türkiye Tutum Bankası iştirakiyle İnan Sigorta
Şirketi doğdu. 50’li yılların ikinci yarısındaysa sırasıyla, 1955’te Şeker Şirketleri tarafından
Şeker Sigorta Şirketi, 1957’de Toprak Mahsulleri Ofisi, Vakıflar Bankası ve İstanbul Bankası
iştirakiyle Güneş Sigorta Şirketi, 1958’de Demiryolları ve Raybank’ın iştirakiyle Ray Sigorta
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Şirketi, yine aynı yıl Sanayi Sigorta Şirketi, 1959’da Cihan Sigorta Şirketi ve ilk mütüel sigorta
şirketi olarak Birlik Sigorta Kooperatifi kuruldu.
1959 yılı sonunda yürürlüğe giren “Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun”
sigorta şirketlerinin kuruluş ve murakabesi hakkında birçok yeni ilkeler getirdi. Bu kanun
hükümlerine göre kurulan ilk şirket, Ziraat Bankası’nın sermayesini Anadolu Sigorta’dan
çekerek desteklediği Başak Sigorta idi. 1961’de Akbank’ın iştirakiyle Ak Sigorta, 1964’te
Atlantik Sigorta ve Tam Sigorta, 1966’da Tam Hayat Sigorta ve 1968’de Ordu Yardımlaşma
Kurumu’nun iştirakiyle Oyak Sigorta gün ışığına çıktı.
1968 yılından sonra, bir süre, yeni şirket kurulması hususunda herhangi bir girişimde
bulunulmadı. Bunda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın rolü vardı. Şirket sayılarının artması,
aynı portföyün gün geçtikçe parçalanmasına yol açıyordu. Bu nedenle plan, yeni şirketlerin
kurulmasını ve yabancı
şirketlerin çalışma izni
almalarını özendirmiyordu.
Aksine, Devlet Planlama
Teşkilâtı sigorta şirketlerinin
aralarında birleşmelerine
yol açacak imkânların
sağlanmasından yanaydı.
Üçüncü Beş Yıllık Plan’da da
mevcut şirketlerin malî ve teknik
yönden büyümeleri, hizmet
maliyetlerini ucuzlatmaları,
daha modern donanımla
sigortacılığı sürdürmeleri
öneriliyordu. Cumhuriyet’in 50.
yılına gelindiğinde Türkiye’de
faaliyet gösteren sigorta
şirketlerinin sayısı 21’i Türk,
18’i yabancı olmak üzere
38 idi. (Yabancıların dördü
Fransız, dördü İngiliz, üçü
İsviçre, üçü Alman, ikisi İtalyan,
biri Amerikan ve biri Avusturya
şirketi idi.)

60’lı yıllarda çalışma ortamı
Taksim durağında Anadolu
Sigorta reklam panosu

1957 Tarihli Memurin
Talimatnamesi
Anadolu Sigorta’nın
1948 tarihli Memurin
Talimatnamesi on yıla yakın
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bir süre uygulanmıştı. Bu süre içerisinde Türkiye’de iş mevzuatında önemli gelişmeler
olmuş, çalışanlara yönelik düzenlemeler hemen her sektörde gözden geçirilmeye
başlanmıştı. İdare Meclisi de bu gelişmelere ayak uydurmuş, değişik tarihlerde aldığı
kararlarla günün ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemelere gitmişti. Şirket, 50’li yıllarda
artık günlük kararlarla yönetilmeye başlanmıştı. Bu tür bir yönetim anlayışı çalışanlar
arasında zaman zaman huzursuzluk yaratmıştı. Eski talimatname bu tür düzenlemelerle
uygulanamaz hale gelmişti. Özellikle 50’li yılların ortalarından itibaren gündeme gelen
enflasyon ve hayat pahalılığı, bu arada eski memurlarla yeni alınanlar arasında oluşan ücret
farklılıkları bir an önce mevzuatın yenilenmesini gerektirmişti.
İdare Meclisi, 19 Eylül 1956 günlü
kararıyla bir komite kurarak Anadolu
Sigorta çalışanlarının tâbi olacağı yeni
bir Memurin Talimatnamesi hazırlanma
görevini üyelerden Ali Fuat Dülger, Sezai
Feray, Burhanettin Semi ve Ertuğrul
Adalı’ya vermişti. Ali Fuad Dülger’in
başkanlığında toplanan komite eski
talimatnamede günün ihtiyaçlarına
uyan kısımları bazen aynen, bazen
tadil ederek yeni talimatnameye almıştı.
Özellikle ücretler konusunda yapılan yeni
düzenleme nesnel kıstaslar getirmişti.
Çalışanların ilk kez memuriyete
alınmaları ve dereceleri belirlenmiş, asgâri
geçim düzeyine uygun asgâri ücret sorunu
ele alınmış, ilk, orta, lise ve üniversite
mezunlarına uygun ücret baremleri
saptanmıştı. Hakkaniyet ilkesi, ücretlerin
belirlenişinde ilke edinilmişti. Özellikle
memurların terfileri nesnel kıstaslara
bağlanmıştı. Düzenli sicil tutulması ve
çalışanların hukukunun bu sicillere göre
düzenlenmesi uygun görülmüştü.
Bu arada, Anadolu Sigorta’nın bir ticaret
şirketi olduğu vurgulanarak zeka,
buluş, mesaide olağanüstü gayret gibi
verimi artıran durumlarda, çalışanlara
çift terfi olanağı sağlanmıştı. Yine yeni
talimatnamede çalışanların hastalık,
izin, emeklilik gibi hususlarda hakları
belirlenmişti. Son olarak ödüllendirme
ve disiplin konuları kapsama alınmıştı.
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Siyaset ve Anadolu Sigorta
Demokrat Parti’ye Bağış I

1946 sonrası, Türkiye’nin çok partili
döneme geçişiyle birlikte, siyaset artık
toplumun her kesiminde etkin olmaya
başlamıştı. Bu arada, partilerin devlet
tarafından finansmanı konusunda
herhangi bir düzenlemeye gidilmemişti.
Partiler kendi olanaklarıyla seçime
giriyorlardı. Bu tür olanaklar, kimi
kez banka ve sigorta şirketlerinin
kapısı çalınarak elde ediliyordu.

İdare Meclisi’nin 25 Eylül 1957 tarihli toplantısında cereyan eden müzakere
neticesinde; Siyasi Partiler tarafından vuku bulacak müracaatları karşılamak
üzere, 1957 senesi bütçesinin teberru faslına 60.000 liralık tahsisat ilavesine
müttefikan karar verildi.
İdare Meclisi, 25 Eylül 1957
İdare Meclisi’nin 25 Eylül 1957 tarihli toplantısında cereyan eden müzakere
neticesinde; Demokrat Parti İstanbul İl İdare Kurulu’na 50.000.- liralık teberru
yapılmasına ve bu hususta Müdüriyetin salâhiyettar kılınmasına müttefikan karar
verildi.

İdare Meclisi, 25 Eylül 1957
Seçim zamanında siyasi partilere
Anadolu Sigorta, bir miktar
bağışta bulunuyordu. Bu bir
teamül haline gelmişti. Ancak, bu
bağışlarda izlenecek yol sakıncalar arz ediyordu. Bağış, bir noktada kurumları siyasetin içine
çekebiliyordu. Nitekim 1950’li yıllar Anadolu Sigorta için de bu bağlamda sorun oluşturdu.
27 Mayıs 1960 ertesi İdare Meclisi görevden alındı. Yeni İdare Meclisi, Milli Birlik Komitesi
tarafından atanacaktı.
Maliye Vekâleti Teftiş Heyeti raporlarına göre, 1950-1960 yılları arasında Anadolu
Sigorta tarafından siyasi partilere 158.490,47 lira bağış yapılmış, bu bağışların
1020 lirası CHP’ye, 195 lirası Millet Partisi’ne 400 lirası Türkiye Köylü Partisi’ne,
300 lirası Hürriyet Partisi’ne ve 156.575,47 lirası da Demokrat Parti’ye gitmişti. Orana
vurulduğunda siyasi parti bağışlarının %99’u Demokrat Parti’nin payına düşmüştü.
CHP’ye ise %1’in altında bir pay ayrılmıştı.
Sigorta Şirketlerinin Denetimi Sorunu
Cumhuriyet’le birlikte kamu ve özel hukuk alanlarında köklü dönüşümlere gidilmişti.
Sigortacılık alanında da çağdaş normlara uygun bir düzenleme gerekiyordu. Her şeyden önce
1926’da kabul edilen Ticaret Kanunu’na 932. maddeyle başlayan bir sigortalar faslı kondu. Kara
sigortalarını da düzenleyen Ticaret Kanunu’nun kabulünden hemen sonra sigorta şirketlerinin
denetimine dair, ilk murakabe kanunu yürürlüğe girdi. 1149 sayılı ve 25 Haziran 1927 tarihli
Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında Kanun, pek çok noksanları olmakla
birlikte bir ilki oluşturuyordu ve Türkiye’nin sigorta hukukunda önemli bir adımdı. Türkiye’de
bu ilk murakabe kanunlarıyla birlikte sigorta şirketleri, Ticaret Vekâleti tarafından murakabe
edilmeye başlanıyordu. Bu iş için vekâlette bir sigortalar şubesi kurmuştu.
Ancak bu mevzuat, ulusal sigortacılığın giderek gelişmesi sonucu, ihtiyaçları karşılayamaz bir
duruma geldi. On bir yıl sonra, 20 Haziran 1938 günü, 3392 sayılı “Sigorta Şirketlerinin Teftiş
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ve Murakabesi Hakkındaki 1149 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Mezkûr Kanuna
Bazı Hükümlerin İlâvesine Dair” başlığını taşıyan yeni bir kanun çıkarıldı.
Bu ilk murakabe kanunlarında, yabancı hukuklardan az çok mülhem olunmakla beraber,
esas olarak, ülkedeki sigortacılığı bilimsel ve teknik esaslara dayandırma amacı güdülüyordu.
Sigorta şirketlerinin kurulması artık keyfi kararlardan kurtarılmak isteniyordu. Böylece, o
zamanki sigortacılığın muhtaç olduğu ilkeler ve bu arada özellikle yabancı şirketlerin durumu
ve sigortalıların korunması için şirketlere kefalet tesisi zorunluluğu getiriliyordu.
İkinci Dünya Savaşı yılları ve ertesi mevzuat açısından durgun geçti. Demokrat Parti iktidarı
yıllarında üç önemli mevzuat daha yürürlüğe girdi. Bunlardan ilki 18 Mayıs 1953 günlü 6085
sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ydu. Kanunda motorlu taşıt , müteharrik makine ve lastik
tekerlekli traktörlerin malî mesuliyet sigortasına ilişkin hükümler yer alıyordu. Bu sigortanın
yaptırılması zorunlu kılınmıştı. Trafik sigortasının zorunlu hale gelmesi sigorta şirketlerine
yeni ve dinamik bir iş alanı yaratmıştı.
1955’te sigorta şirketleriyle ilgili mevzuat yeniden düzenlenmiş, bu kurumların anonim
şirket veya kooperatif statüsünde olması, yabancı şirketlerin de ruhsat alması, şirketlerin her
yıl bilançolarını ilân etmesi gibi zorunluluklar eklenmişti. Bu genel hükümler çerçevesinde,
Türkiye’de yangın, nakliyat, kaza, tarım ve hayat kollarında faaliyet gösteren sigortacılık
sektörü hızla gelişmişti. Bu arada yeniden düzenlenen ve 1 Ocak 1957 tarihinde 6762 sayıyla
yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, sigortayla ilgili hükümlere geniş yer vermiş ve kanunun
beşinci kitabı sigorta hukukuna hasredilmişti.
1938 tarihli mevzuat, uzun yıllar yürürlükte kaldı. 1959 yılında, ileri yabancı hukuk kaideleri
de göz önünde tutularak, murakabe hukuku yeniden düzenlendi. 30 Aralık 1959 günlü ve 7397
sayılı Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunun
hazırlanmasında sigortacılıkta ileri bir konumda olan İsviçre’deki cari murakabe rejiminden
geniş ölçüde yaralanıldı; İsviçre sistemi mehaz olarak kabul edildi. Kanun daha önceki
1149, 1173 ve 3392 sayılı mevzuatları bir araya getiriyor ve uzun tatbikat devresinde görülen
aksaklıkları gidererek günün ihtiyaçlarına uyarlıyordu.
Devlet bundan böyle sigorta şirketlerini sıkı bir denetime tâbi tutmayı amaçlıyordu.
O tarihlere kadar etkin bir murakabe olmayışı nedeniyle Mükerrer Sigorta Murakabe
Talimatnamesi, dolayısıyla Milli Reasürans, aynı zamanda fiilen murakabe organı işlevini
görmüştü. Reasürans tekeli oranının uzun süre %50 olarak sürmesi nedeniyle bu murakabe
etkin bir biçimde sürdürülmüştü. 7397 sayılı kanunla murakabe konusuna önemli bir yenilik
getiriliyordu. Bu kanuna göre Ticaret Vekâleti, sigorta şirketlerinin ve üretim organlarının
bütün işlemlerini Murakabe Kurulu aracılığıyla denetleyecekti. Böylece, hemen hemen,
İsviçre’deki B.F.A’ya benzer bir makam oluşturulmak istenmişti. Bir başkan ve dört üyeden
oluşan ve merkezi İstanbul’da bulunan kurulun üyelerinin yüksek öğrenimini bitirmiş,
sigortacılık alanında bilgi ve ihtisaslarıyla tanınmış, sigorta şirketlerinde müdürlük, fen
müşavirliği, müdür yardımcılığı ya da Kurul’da uzmanlık veya aktüerlik görevlerinden
birini en az beş yıl süreyle yapmış olmaları gerekiyordu.
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Sigorta tekniği ve mahiyetiyle bağdaşmayan, sigortalının hak ve hukukunu tehlikeye sokan,
sigorta şirketlerinin malî bünyelerini zaafa uğratan rekabeti önlemek amacıyla risturn ve
iskonto yasaklanacaktı. Sigorta genel şartlarını türdeşleştirmek ve tarife rejimine uygun
olarak şirketten şirkete farklı genel şartlar yerine, her şirket için aynı genel şart, tarife ve
talimat uygulamasını sağlamak amacıyla sigorta genel şartları, tarife ve talimatları Ticaret
Bakanlığı’nca tanzim ve tasdik edilecekti. Sigorta şirketlerinin üretim organlarına, bu
organların durumlarına göre verebilecekleri komisyonların azami oranları, prim tahsil
ve ödeme mehilleri Ticaret Bakanlığı’nca tespit edilecekti.
Birer güvenlik kurumu olan sigorta
şirketlerinin, güvenlik satışında
bulunabilmeleri için gerekli vasıflara,
malî güce ve teknik ehliyete haiz
olmaları bekleniyordu. Bu kanunla
sigorta üreticileriyle sigorta
eksperlerine meslekî bir düzen ve
disiplin getiriliyordu. Mevzuatta
ayrıca cezaî müeyyideler yer alıyordu.
Sigorta Murakabe Kurulu’nu
oluşturacak kişilerin seçimi ve
atanma şartları, görev, yetki ve
sorumlulukları, araya 27 Mayıs’ın
girmesi nedeniyle, 12 Eylül 1962
günü yayınlanarak yürürlüğe
girecekti. Sigorta prodüktörlerinin
vasıfları, çalışma şekil ve şartlarını,
tâbi olacakları murakabe esaslarını
tespit eden yönetmelikse 14 Kasım
1963’te çıkarılacaktı. Onu, 6
Temmuz 1968’de Sigorta Eksperleri
Yönetmeliği izleyecekti.
Sigorta Şirketlerinin murakabesi
hakkındaki yeniden hazırlanmış olan
kanun, 30 Aralık 1959 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmişti. Özellikle
gayrı meşru rekabeti önleyici
hükümler içermesi bakımından
kanunun sektöre getirileri olacağı
görüşü hakimdi.
Yangın portföyünde oluşan oransız
zararların kaynağı saptanarak, ticarî
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ve sınaî rizikolara uygulanan tarifelerin yetersiz olduğu görülmüş ve bu tarifeler üzerinde
gereken ayarlamalar yapılmıştı. Böylece 1959 yılı son aylarında yürürlüğe konan yeni yangın
tarifesi, sektörde müspet sonuçlar alınmasını sağlayacaktı.
Bu arada, Milli Reasürans’ın imtiyaz süresi 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren on yıl daha
uzatılmış ve mecburi sesyon oranı %30’dan %25’e düşürülmüştü. Milli Reasürans’ın sigorta
şirketlerinden aldığı sesyonlara karşılık verdiği komisyon oranı da %2,5 artırılmıştı.
50’li Yıllarda Plasman Sorunu
50’li yılların ikinci yarısında, gerek kanunî ve gerekse riyazî ihtiyatlar karşılığı olarak sigorta
şirketlerinin bir takım ihtiyatları bloke etme zorunluluğu vardı. Bu bağlamda Ticaret Vekâleti,
Anadolu Sigorta’nın hizmet binasını 551.533,82 liralık kısmını gayrı menkul teminatı olarak
kabul etmişti. Geri kalan karşılıkları da devlet tahvilleriyle bankalar ve şirketlerin hisse
senetleri oluşturuyordu. Bu arada Anadolu Sigorta, uzun bir çabadan sonra Ziraat Bankası
memurlarının grup sigortasını üstlenmiş, buysa Anadolu Sigorta’ya yıllık 800.000 lira
dolayında prim sağlamıştı. Bu durum karşısında Anadolu Sigorta’nın bir yıl içinde riyazi ihtiyat
karşılığı olarak 400 ila 500 bin lira dolayında bir blokaj yapması gerekiyordu. Diğer bir deyişle,
Anadolu Sigorta azami %7 oranında, hatta bunun da üzerinde gelir temin eden plasmana gerek
duyuyordu.
Ziraat Bankası, grup sigortalarını elde etmek kolay olmamıştı. Nitekim daha önce Tarım
Satış Kooperatifleri memurlarının grup sigortası Anadolu Sigorta’ya, Genel Sigorta şirketinin
“jeranlığı” altında ve Güven Sigorta Şirketi’yle ortak verilmişti. Bu kez, Ziraat Bankası’yla
yürütülen görüşmelerin benzer bir akıbete uğramaması için Anadolu Sigorta, prim
hesaplarında asgâri ölçülerle hareket etmişti. Bu nedenle, alınacak primlerin fazla kâr getiren
kaynaklara plase edilerek işletilmesine gerek vardı.
Öte yandan, tahsilât durumu geçmiş yıllara oranla çok daha iyi gidiyordu. 1957 yılı ortalarında
bankalarda kullanılabilecek, “serbest para” diye nitelendirilen 3.179.590,52 lira birikmişti.
Milli Reasürans borçları, dış ve iç reasürörler hissesi, ödenmesi gerekli hasarlar, oluşturulacak
ipotekler ve muamele vergisi gibi toplam 1.140.603,67 lira tutarında taahhütler yerine
getirildiği takdirde dahi, kullanılabilir para üç dört ay için bir miktar düşse de, bir süre sonra
muntazam yapılan tahsilât nedeniyle yine 3 milyon liraya yükselecekti.
İdare Meclisi, malî vaziyetin elverişli olması nedeniyle, hisse senedi ve tahvilat yerine gayrı
menkul satın alınmasının daha isabetli olacağı kanısındaydı. Yeni binalara yüksek kiralar
isteniyordu. Tahminen %10’a yakın kira getirisi elde edilen gayrı menkuller vardı. Bunlardan
birine sahip olunduğu takdirde elde edilecek gelir, diğer gelirlerin üzerinde olacaktı. Öte
yandan, gayrı menkul değerleri günden güne artmakta olduğu halde, diğer plasmanlardan
ancak bazı bankalara ait hisse senetlerinde artış görülebiliyordu.
Bu koşullar altında Anadolu Sigorta, 1,5 milyon liraya kadar uygun evsafta bir gayrı menkul
satın almayı düşünüyordu. Bu amaçla, İdare Meclisi Reisi Ali Fuat Dülger’in başkanlığında,
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Reis Vekili Sezai Feray ve üyelerden
Beliğ Beler ile Fatin Dalaman’dan
oluşan bir Komite kuruldu. Fazla
kira getiren bir gayrı menkule
sahip olunduğu takdirde, sorunlar
büyük ölçüde çözülecekti. Gayrı
menkul satın alındığı takdirde,
hayat sigortalarının da riyazî ihtiyat
karşılığı oluşturulmuş oluyordu.
Hisse senedi ve tahvillerin Anadolu
Sigorta’ya getirdiği rant %5
dolayındaydı. Bu, İdare Meclisi’ni
tatmin etmiyordu. Mülk sayesinde
rant oranı %8 ila %10’a çıkabilirdi.
Kısaca, plasmanlarda, gayrı menkul
aleyhine önemli bir dengesizlik
vardı. 1959 yılı bilanço, kâr ve zarar
hesaplarına göre, gayrı menkul
kıymetler 1.181.479,72, menkul
kıymetler 10.955.574 ve ikrazlar
4.881.136,80 lira olmak üzere toplam
17.018.190, 52 liraydı.
Bu arada, Anadolu Sigorta Han,
şirket için yetersiz olmaya başlamıştı.
Servisler binaya sığmamakta, işler
aksamaktaydı. Reis Ali Fuat Dülger,
yeni bir hizmet binası gereğini
gündeme getiriyordu. Belediye’den
bir arsa satın alınabilir ve yeni bir bina
inşa edilebilirdi. Bu tür bir girişim,
Şirket için iyi bir reklam vesilesi
olur, aynı zamanda çalışanların
aynı ortamda bir araya getirilmesi
sağlanırdı.
Kıbrıs’ta Acente Açılması
Sorunu
1959 yılında Ankara Sigorta, Kıbrıs’ta
bir acentelik açmak üzere girişimde
bulunmuştu. Doğan ve Güven Sigorta
şirketleri de bir süreden beri Kıbrıs’ta

Gayrı Menkul Satın Alınması Kararı

Şirketin bu günkü malî durumunun, evvelce idare meclisi azalarınca da
temenni edildiği üzere, gayrı menkul satın alınmasına müsait bulunduğu ve bu
suretle hayat sigortalarına da riyazi ihtiyat karşılığı tesisi ve bu karşılıkların iyi bir
şekilde nemalanması mümkün olacağı göz önünde tutularak, Müdüriyetçe vâki
teklif aynen kabul ve tasvip edildi ve yine Müdüriyetin beyânı veçhile, gayrı menkul
mubayaası için tahsis olunacak serbest para miktarının bir buçuk milyon lira
civarında bulunduğu anlaşıldığından, müdüriyetçe bu miktar dâhilinde ve münasip
evsafta bir gayrı menkul mubayaası hususunda teşebbüse geçilmesine ve neticesinin,
nihaî karara varılmak üzere İdare Meclisi’nin tasvibine arz olunmasına müttefikan
karar verildi.
İdare Meclisi, 21 Ağustos 1957
İdare Meclisimiz, Şirketimizin ihtiyatlarını çoğaltması lazım geldiği ve bu
imkâna ya nakit ile veyahut da bir mülk satın almak suretiyle sahip olunabileceği
hakkındaki kanaatini muhafaza etmektedir.
Bu cümleden olarak kıymetli bir mülk satın almak ve o mülkün duran
kıymetinden istifade etmek öteden beri başlıca gayemizi teşkîl ettiği halde bu
gayemizi bu güne kadar tahakkuk safhasına intikal ettirememiş ve bu yüzden
Umumi Heyet huzurunda tenkide uğramış bulunuyoruz.
İdare Meclisi, 1 Nisan 1958

Yeni Bir Hizmet Binası Arayışı

Ali Fuat Dülger: Şahsî kanaatime göre, Şirketimizi istiap edecek yeni bir
bina yaptırmamız muvafık olacaktır. Meselâ Belediye’den bir arsa satın aldığımız
takdirde bu işi tahakkuk ettirebileceğimizi zann ederim. Çünkü mevcut binamıza
bütün servisler sığmamakta ve dolayısiyle zaptı rapt altına da alınamamaktadırlar.
Sonra memurlarımızın yemek yedikleri yer bir yemekhane değil sefalethane
vaziyetindedir. Halbuki son yaptığımız Avrupa seyahatinde, oradaki sigorta ve
reasürans şirketleri mensuplarına yemek yemeleri için tahsis edilen yerlerin en
mükemmel yerler olduğunu yerinde müşahede etmiş bulunuyoruz.
Hizmet binamız ihtiyaçlarımızı karşılamağa kâfi gelmediğine göre, yeni bir
bina yaptırmamız hem Şirketimiz için iyi bir reklam vesilesi teşkîl edecek ve hem de
bize memurlarımızı merkezî bir yerde toplamak imkânını verecektir.
İdare Meclisi, 10 Aralık 1958
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acente bulunduruyorlardı. Türk cemaatinin Türk şirketlerine yönelecekleri beklentisiyle
Anadolu Sigorta da Kıbrıs’ta faaliyete geçmeye karar veriyordu. Şirket’in acenteliğini yürütecek
bir İş Bankası şubesi zaten adada bulunuyordu. Böyle bir girişimde bulunmak “hem millî
ve hem de hissî” bakımdan önemli görülüyordu. Ancak, 27 Mayıs’la birlikte olağanüstü bir
evreden geçilmesi nedeniyle Kıbrıs’ta acentelik kurulması 1962 yılı sonuna değin ertelendi.
Bununla yetinmeyip ülkenin diğer yörelerinde de Mersin’de, İskenderun’da, Konya’da, Adana’da,
özellikle ihracat limanlarında, acentelikler açılabilirdi. Sigortacılığın çalışma şekli doğrudan
doğruya acente ve prodüktörlükleri gerektiriyordu. Ancak daha önceki deneyimler, özel acente
ve prodüktörlerle çalışmanın ne denli
güçlüklerle karşılaşılmasına neden
olduğu, unutulmamıştı. Zamanında
Kıbrıs’ta Acentelik Kararı
Ankara’da Hamid Büke’nin, Şevki
Taşpınar’ın ve İzmir’de Tahsil
Kıbrıs’da ihdası mutasavver acentelik hakkında Müdüriyetçe lüzumlu
Esmer’in acenteliklerinden, özellikle
malûmâtın elde edilmesi ve muktezî tedbirlerin alınması hususunda derhal faaliyete
“moralite” açısından, müspet
geçilmesinin prensip itibarıyla kabulüne müttefikan karar verildi.
randıman alınamamıştı.
İdare Meclisi, 3 Haziran 1959
Bu nedenle 50’li yıllarda, Anadolu
Sigorta büyük ölçüde Şirket’in iki
büyük hissedarı olan İş Bankası
ve Ziraat Bankası şube ve ajanları
aracılığıyla üretimde bulunmayı
Ziraat Bankası ve Başak Sigorta
tercih ediyordu. Her iki bankanın,
ülkenin dört bir yanında yeterince
Uzun senelerden beri sigorta hizmetlerini ifa ettiğimiz hissedarlarımızdan
şubesi vardı. Bunlar sayesinde
T.C. Ziraat Bankası, Başak isminde bir sigorta şirketi kurarak müessesemizin
Şirket yeterli iş alabiliyordu. Ayrıca
acenteliğini 1960 başından itibaren terk etmiş bulunmaktadır. Başlıca gayesinin
Çukobirlik, Fiskobirlik ve Tariş gibi
memleketimizde ziraî sigorta ihtiyacını karşılamak olduğunu umduğumuz bu
acenteler de Anadolu Sigorta’nın
sigorta şirketine halisane başarılar temenni ederiz.
portföyündeydi. Gündeme gelen
İdare Meclisi, 7 Mart 1960
yeni acenteliklerin açılması bir başka
açıdan da mahzurlu görülüyordu.
Yeni acentelikler arayışı söz konusu
bankaları gücendirebilirdi. Her iki bankanın onayı alınmaksızın acente işine girişmek doğru
olmazdı. Bu konuda çok dikkatli davranmak gerekiyordu. Gerekirse yeni bir “prodüksiyon
servisi”nin kurulması bile düşünülebilirdi. Bu arada Yönetim Kurulu’nda sigortacılığın bu iki
büyük sermayedar banka kanalıyla yürütülmesini eleştirenler vardı. Bankaların öncelikleri
farklıydı. Sigorta üretimi için fazla gayret göstermiyorlardı.
O sırada Ziraat Bankası’nın Anadolu Sigorta sermayedarlığı pamuk ipliğine bağlıydı. Ziraat
Bankası işleri her an kesilebilirdi. Nitekim bu konuda ilk belirtiler de görülüyordu. 1959
yılında nakliye branşında, Ziraat Bankası işlerinde 517.864,53 lira noksanın nedeni, Et ve
Balık Kurumu’nun sigortalarını 1958 yılında kendi şirketi olan Başak Sigorta Şirketi’ne
yönlendirmesinden kaynaklanıyordu. Ziraat Bankası’nın giderek Anadolu Sigorta’dan
çekilmesi önemli bir boşluk yaratabilirdi. Böyle bir durumda ortaya çıkacak açık kolay kolay
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doldurulamazdı. İdare Meclisi’ne göre,
Türkiye İş Bankası işlerinin tamamı Anadolu
Sigorta’da toplandığı takdirde, bu boşluk
kısmen telafi edilebilirdi.
Belirlenecek strateji konusunda ana
sermayedar Türkiye İş Bankası’yla masaya
oturmanın yararı kaçınılmazdı. Zira
Anadolu Sigorta, Türkiye İş Bankası
şubelerinin sigorta üretiminde bulunma
konusunda fazla gayret göstermedikleri
kanısındaydı. Anadolu Sigorta’nın uzun
yıllardan beri sigorta işlerini yürüttüğü,
Şirket’in iki büyük hissedarından biri
olan Ziraat Bankası, Başak adıyla bir
sigorta şirketi kurarak Anadolu Sigorta’nın
acenteliğini 1960 yılı başından itibaren
bırakacaktı.
27 Mayıs ve Anadolu Sigorta
Ziraat Bankası’nın Anadolu Sigorta’dan
ayrılma kararı ve ülkede iç huzursuzluk, bir
ölçüde, Anadolu Sigorta’ya da yansımıştı.
1960 baharındaki Genel Kurul ertesi İdare
Meclisi Başkanlığı için yapılan seçimlerde
Ali Fuat Dülger ve Hamdi Aksoy’a ikişer oy
verilmiş, görev dağılımı o sırada oturumda
bulunmayan Beliğ Beler’in katılacağı
celseye bırakılmıştı. Beş gün sonraki
oturumda Ali Fuat Dülger tekrar riyasete
geçiyor, Hamdi Aksoy Reis Vekili oluyordu.
Müdüriyet’le İdare Meclisi arasında da uyumsuzluk söz konusuydu. Nitekim daha önceleri
şirkette geçici olarak çalıştırılırken 1959 yılı sonunda tasfiyeye tâbi tutulmuş bulunan yaşı
80’in üzerinde Ferit Atamer adındaki memurun, İdare Meclisi kararıyla, tabldot servisini
denetlemek üzere tekrar Şirket hizmetine alınmasına Müdüriyet “Memurlar Talimatnamesi
hükümleri muvacehesinde imkân görülmediği”ni bildirerek itiraz etmişti. Ancak, İdare Meclisi
Müdüriyet’in bu konudaki görüşünü göz önünde bulundurmayıp kararını infaz edilmek üzere
Müdüriyet’e bildirmişti.
İlginçtir, reisinin seçilemediği günkü İdare Meclisi oturumunda, siyasi partiler tarafından
yapılacak başvuruları karşılamak üzere, 1960 yılı bütçesine teberru faslından 75.000 lira
tahsisat eklenmesine karar veriliyor ve söz konusu meblağın 60.000 lirasının Demokrat
Parti’nin İstanbul İş Bankası nezdinde açılmış bulunan hesabına yatırılması oy birliğiyle
Yeniden Yapılanma Dönemi

117

karara bağlanıyordu. Bir ay sonra, 27 Mayıs askeri müdahalesi ertesi bu tür bağışlar, Anadolu
Sigorta’nın yönetimini köklü bir biçimde sarsacaktı.
Milli Birlik Komitesi’nin, Anadolu
Sigorta İdare Meclisi’ni görevden
alacak 1 Temmuz 1960 günlü
İdare Meclisi toplantısı, Milli Birlik
Komitesi’nin atadığı Doktor Ekmel
Zadil, Avukat Hulki Dönmezer
ve şirket müdürü Veysi Emre’nin
katılımıyla, murakıp Fettah Barın’ın
huzurunda toplanacaktı. Yapılan
seçim sonucu İdare Meclisi reisliğine
Ekmel Zadil, reis vekilliğine o sırada
toplantıda bulunmayan Emin Yeşil
seçileceklerdi. Alınan ilk kararlardan
biri, yukarıda belirtilen 80 yaşı aşkın
kişinin işe alınmasıyla ilgiliydi. Adı
geçen memurun işe alınmasının
Memurlar Talimatnamesi hükümleri
gereğince Müdüriyet’in salâhiyet
sahasındaki sınıfa dâhil bulunduğu
belirtilerek, söz konusu kararı
infaz edip etmemek hususunda
muhtariyetin Müdüriyet’e ait olduğu
kaydedilmişti.

Demokrat Partiye Bağış II

Siyasi Partiler tarafından vuku bulacak müracaatları karşılamak üzere
1960 senesi bütçesinin teberru faslına 75.000 liralık tahsisat ilavesine ve mezkûr
meblağın 60.000 lirasının bu kere vâki müracaat üzerine Demokrat Parti
Genel Başkanlığını’nın İstanbul İş Bankası nezdinde açılmış bulunan hesabına
yatırılmasına müttefikan karar verildi.
İdare Meclisi, 4 Nisan 1960

27 Mayıs ve Yeni İdare Meclisi

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 23 Ağustos 1960 tarihindeki
fevkalâde umumi heyet zaptı:
Ruznamede yazılı maddelerin müzakeresi sonunda
1) Şirketin idare meclisi azalarından Ali Fuat Dülger, Sezai Feray, Fatin
Dalaman, Hamdi Aksoy ve Beliğ Beler’in vazifelerine son verilmesine ve aza
adedinin 5’den 3’e indirilmesi ile yerlerine Şirket esas mukavelesinin 11. ve 12.
maddelerine istinaden 1 Temmuz 1960 tarihinden başlamak ve üç hesap devresine
şamil olmak üzere Baylar Ekmel Zadil, Emin Yeşil ve Hulki Dönmezer’in
seçilmelerine ve kendilerine brüt 950 lira aylık tahsisat verilmesine,

27 Mayıs sonrası, Şirket Yönetimi
kısa süreliğine olağan üstü koşullarda
2) Şirket murakıpları Mithat Eriş, Ahmet Hidayet Reel ve Ethem İzzet
şekillenirken, Şirket genel kurulu,
Orsal’ın vazifelerine son verilmesine ve bu suretle tamamen inhilâl eden
23 Ağustos günü için olağanüstü
murakıplığa şirket esas mukavelesinin 20. maddesine istinaden 1 Temmuz 1960
toplanmak üzere çağrılıyordu. Bu
tarihinden başlamak ve 1960 hesap yılı için akdedilecek olan alelade hissedarlar
toplantıda her şeyden önce İdare
umumî heyetinin toplantı tarihine kadar devam etmek üzere ve 1960 hesap
Meclisi üyelerinden Ali Fuat Dülger,
devresi için Bay Fettah Barın’ın seçilmesine ve kendisine brüt 700 lira aylık ücret
Sezai Feray, Fatin Dalaman, Hamdi
verilmesine,
Aksoy ve Beliğ Beler’in görevlerine
Umumi Heyet tarafından ittifakla karar verildi.
son veriliyor ve İdare Meclisi üye adedi
beşten üçe indiriliyordu. Görevden
düşürülenlerin yerlerine Şirket esas
mukavelesinin 11. ve 12. maddelerine
istinaden 1 Temmuz 1960 tarihinden başlamak ve üç hesap devresine şamil olmak üzere
Ekmel Zadil, Emin Yeşil ve Hulki Dönmezer’in seçilmelerine ve kendilerine brüt 950 lira aylık
tahsisat verilmesine karar veriliyordu. Alınan ikinci kararsa şirket murakıplarıyla ilgiliydi. Şirket
murakıpları Mithat Eriş, Ahmet Hidayet Reel ve Ethem İzzet Orsal’ın görevlerine son veriliyor
ve böylece boşalan murakıplığa şirket esas mukavelesinin 20. maddesine dayanılarak, 1 Temmuz
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1960 tarihinden 1960 hesap yılı için akdedilecek olan olağan hissedarlar umumî heyetinin
toplantı tarihine kadar devam etmek üzere, 1960 hesap devresi için, Fettah Barın’ın seçilmesine
karar veriliyordu. Her iki kararı,
Umumi Heyet oy birliğiyle alıyordu.
%6 Faizli Hürriyet Tahvilleri
Bu sırada İş Bankası üst yönetiminde
de köklü değişiklikler izleniyordu.
15 Temmuz 1960 tarihinden itibaren satışa çıkarılmış ve bilâhare
çıkarılacak olan %6 faizli Hürriyet İstikrazı Tahvillerinden bir milyon liraya
Bu arada, 15 Temmuz 1960 günü
kadar mubayaa yapılması hususunda Müdüriyet’in salâhiyettar kılınmasına
İdare Meclisi, daha genel kurul
müttefikan karar verildi.
kararıyla resmen görevlendirilmeden,
İdare Meclisi 15 Temmuz 1960 günlü Olağanüstü Toplantısı
gündemdeki tek maddeyle olağanüstü
toplanmış ve toplantının aynı
günü, 15 Temmuz 1960 tarihinden
itibaren satışa çıkarılmış ve bilâhare
çıkarılacak olan %6 faizli Hürriyet istikrazı tahvillerinden 1 milyon liraya kadar satın alınması
hususunda Müdüriyet’in yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verilmişti.
1960’ın İlk Altı Ayı: Sıkıntılı Günler
1960 yılının birinci altı aylık devresi içindeki üretim faaliyeti sonucunda, yangın branşında
6.079.400,26, nakliye branşında 2.199.008,97, kaza branşında 1.774.838,82 liralık safi
prim sağlanmış ve hayat branşında 2.034.750 lira kapitale tekabül eden 332 adet poliçe
düzenlenmişti. Bu üretim, 1959 yılının aynı devrisiyle karşılaştırıldığında yangın branşında
1.069.422,45, nakliye branşında 1.161.648,98, kaza branşında 178.850,01 lira, hayat
branşında 2.034.750 lira noksan olduğu görülmüştü.
Bu arada yangın branşında, muhtelif acentelerin işlerindeki 84.251,44 liralık bir düşüş,
Çukurova Tarım Satış Kooperatif sigortalarındaki tarife fiyatlarının indirilmesinden ileri
gelmiş; ayrıca Anadolu Sigorta’nın “jeran” olduğu koasürans işlerinde 41.847,19 liralık bir
eksilme de olmuştu. Yangın branşında, Ziraat Bankası işlerinde kaydedilen 1.808.741,53 liralık
noksan, diğer kaynaklardan 739.309,18 lira fazla üretim sağlandığından dolayı 1.069.432,35
liraya düşürülmüştü. Nakliye branşında, yine Ziraat Bankası işlerine ilaveten diğer membalarda
kaydedilen azalma, bütün sigorta endüstrisinde genel olarak gözleniyordu. Kaza branşında,
Ziraat Bankası işlerinde görülen 502.041,76 liralık noksan, diğer kaynaklardan elde edilen
üretim fazlalığıyla 178.850,01 liraya düşmüştü.
Hayat branşındaki noksansa parasal konjonktürle ilgiliydi. 27 Mayıs arifesi siyasi gerginlik,
piyasada, tedirginlik yaratmıştı. Müşteriler o gün için paralarını, uzun vadeli hayat sigorta
sözleşmelerine bağlamaya, yanaşmıyorlardı. Ancak, yıl içinde Ziraat Bankası Yardım Cemiyeti
Grup sigortasının Anadolu Sigorta’dan ayrılması sonucu, yılsonunda bir önceki yıla oranla
14.751.904,48 lira noksan kapital elde edilecekti.
Dört branşta, prodüktör işlerinde gözlemlenen noksanın nedenlerinden biri olarak yeni
Murakabe Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, esaslı prodüktörlerden büyük bir kısmının
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prodüktörlükten çıkarak acentelik sıfatını almaları gösteriliyordu. Anadolu Sigorta’nın
uygulamakta olduğu yangın tarifesi, diğer şirketlerin yangın tarifelerine oranla daha iyi
durumdaydı. Buna karşılık hayat sigortalarına ait tarife konusunda, Doğan ve Genel Sigorta
şirketleri, ön planda yer alıyorlardı.
Bu arada, Anadolu Sigorta acentelik ilişkilerinin, uygun görülecek ilkeler dairesinde
yeniden canlandırılması için, 14 Temmuz 1960 günü Ziraat Bankası’na yazılı bir başvuruda
bulunulmuştu. Ardından Ziraat Bankası Umum Müdür Muavini’yle tekrar temasa geçilmiş,
bu temas sırasında, Başak Sigorta Şirketi’nin kuruluşundan beri Ziraat Bankası’nın Anadolu
Sigorta’da mevcut portföyünün 3 milyon lira dolayında bir kısmının adı geçen şirkete
devredildiği gündeme getirilip, Ziraat Bankası’nın hâlâ Anadolu Sigorta’nın %42 hissesine
sahip bulunduğu ve her yıl sonunda şirketin kârından hissedar sıfatıyla temettü alacağının göz
önünde tutulması ve Başak Sigorta şirketine devredilen işlerin, hiç değilse bir kısmının, tekrar
Anadolu Sigortaya verilmesi talep edilmişti.
Bu girişim sonuç vermeyecek, kısa bir süre sonra Ziraat Bankası, Anadolu Sigorta’daki hissesini
İş Bankası ve iştiraklerine devredecekti. Ziraat Bankası’nın Anadolu Sigorta’dan topyekûn
ayrılması sonucu nakliye, kaza ve hayat branşlarında oluşan üretim noksanlığı, yıl sonuna
doğru, kısmen, giderilebilecekti.
Sigortaya Hukuk Müşavirliği
Bu arada, İdare Meclisi’nin 23 Ağustos 1960 günlü toplantısında, Anadolu Sigorta bünyesinde
bir hukuk müşavirliği ihdas ediliyor ve bu göreve Temyiz Mahkemesi üyelerinden Hukuk
Doktoru M. Adnan Damcı getiriliyordu. Hukuk Müşaviri, şirketin hukuk servisi işlerini
tedvir edecek ve bilcümle hukukî sorunlarda Şirketin talebi üzerine yazılı ya da şifahî görüş
bildirecekti. İhtilaflı sorunlarda Şirketi, mahkemelerde, icra dairelerinde, hakem nezdinde,
diğer bilcümle resmî mercilerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil ve şirket hukukunu
müdafaa edecekti. Hukuk Müşaviri bu işleri bizzat ve şirket hizmetinde çalışan diğer
avukatlar yardımıyla ifa edecekti. Bu sözleşme üç yıl süreyle akdedilmişti. Taraflar müddetin
hitamından üç ay önce feshi ihbar etmedikleri takdirde mukavele aynı şartlarla ve aynı süre için
yenilenecekti. Söz konusu sözleşme, Adnan Damcı’nın hakimlik görevinden istifasının kabulü
ya da istifayı takip eden bir aylık kanunî sürenin geçmesiyle Adnan Damcı’nın bilfiil göreve
başladığı tarihten itibaren, yürürlüğe girecekti.
İpotek Faizlerinde Yeni Düzen
14 Temmuz 1960 gün ve 18 sayılı kanunu istinaden 30 Temmuz 1960 tarihli Bankalar Kurulu
kararıyla, tasdik edilen Banka Kredileri Tanzim Komitesi’nin 90 sayılı kararı sonucu, ödünç
para verme işlerinde azamî faiz oranı %12’ye çıkarılmıştı. Bu faiz oranı, 1 Ağustos 1960
tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştu. 18 sayılı kanunun geçici birinci maddesine göre, eski
sözleşme vadeleri dâhilinde eski faiz oranlarının uygulanması gerektiğinden, bu faiz oranı bu
tarihten sonra yapılacak borçlanmalara uygulanacaktı.
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Ancak, 1957 yılı başından itibaren akdedilen ipotek mukabili kredi sözleşmelerine, “faiz
miktarı kanun veya kararnameyle tezyîd edildiği takdirde işbu tezyîd edilen miktarı
mezkûr kararname veya kanunun mer’iyet tarihinden itibaren ödemeği taahhüt ederim”
şeklinde eklenen bir beyanla, borçlular yeni kanuna göre faiz oranlarını artırmak hakkını
Anadolu Sigorta lehine tanımışlardı. Böylece, ipotek talimatnamesinin 9. maddesi de
krediye uygulanacak faizin ödünç para verme kanununun azami oranında olmasına amir
bulunduğundan, bu beyanı ihtiva eden mukaveleler için de 1 Ağustos 1960 tarihinden itibaren,
taksitlere %12’ye kadar faiz tatbik etmek mümkün olabilecekti.
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Ancak, İdare Meclisi’nin 8 Eylül 1960 günlü kararıyla, ipotek talimatnamesinin 9. maddesinin
bahşettiği imkâna dayanarak şirket ve hissedar banka mensuplarının özel durumları göz
önünde bulundurulacak; şirket memurları, müstahdemleri ve sair mensupları, hissedar bulunan
bankaların veya iştiraklerinin memurları ve bu iki fasılda belirtilen kimselerin iaşesiyle mükellef
oldukları eşleri, çocukları, ana ve babaları açılmış ya da açılacak krediler için %7 faiz ödeyeceklerdi.
Yeni Bir Strateji Arayışı
Ziraat Bankası işlerinin Başak Sigorta’ya tedricen devri sırasında bir kısım memur, Anadolu
Sigorta Şirketi’nden ayrılmış ve Başak Sigorta’ya geçmişti. Bu nedenle, Şirket içerisinde bir dizi
işlerin zamanında yetiştirilebilmesi için, Şirket bünyesindeki çalışanların fazla mesai yapmaları
gerekiyordu. Şirket bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Ya mevcut çalışanlarla fazla mesai
yöntemiyle işleri yürütecek ya da yeni memur alacaktı. İdare Meclisi, üretimin daraldığı bir
aşamada, yeni memur istihdam edilmesini uygun görmemiş fazla mesaiden yana tavır almıştı
ve bu sayede de personel giderlerinde 107.613 liralık tasarrufa gidilmesini sağlamıştı.
Ancak, bu tasarrufu 1961 yılı Mart ayındaki zamlar izlemişti. Milli Birlik Komitesi, iktidarı
sırasında, devlet memurlarının mağduriyetini gidermeye yönelik yeni düzenlemelere gitmişti.
Devlet memurlarının maaşlarına yapılmış olan zam doğrultusunda, Anadolu Sigorta da
çalışanlarının ücretlerini arttırma yoluna gitmişti. Bu arada, 1 Mart 1961 tarihinden itibaren
uygulamaya sokulan tasarruf bonoları dolayısıyla, memur ve müstahdem maaşlarından %3
nispetinde kesinti yapılıyordu. Anadolu Sigorta bu kesintiyi de dikkate alarak ücretlerde
üç kategoride artış öngörmüştü: 1000 lira dâhil maaş alanlara %20, 2000 lira dâhil maaş
alanlara %15, ve 2000 liradan yukarı maaş alanlara %10 oranında maaş zammı yapılmıştı.
Gündemdeki bir başka husus, uzun yıllar izlenen ve büyük ölçüde İş Bankası ve Ziraat Bankası
üzerinden iş almaya yönelik stratejiden vazgeçilmesi gereğiydi. Diğer sigorta şirketleri gibi
piyasaya açılmak kaçınılmazdı. Bunun için reklam işlerine hız verilecek, radyo ve sinemalarda
reklam yaptırılacaktı. Bir diğer reklam yöntemi de yılsonu hediyeleriydi. Milli sigorta şirketleri,
aralarında rekabet oluşturmaması için, her yıl takvim yaptırmama konusunda protokol
imzalamışlardı. Ancak, bir iki şirkete kendilerini tanıtma konusunda reklama ihtiyaçları
olduğunu bildirdikleri takdirde takvim yaptırma izni veriliyordu. Buna rağmen Anadolu
Sigorta, her yıl, plastik çanta, portföy ve sigaralık yaptırarak hayat sigortalılara ve büyük
miktarda prim ödeyen diğer sigortalılara, hediye vermeye devam ediyordu.
Sigorta ve Yardım Sandığı
21 Temmuz 1960 tarih ve 5/180 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla İş Kanunu kapsamına girmiş
bulunan bankalar ve sigorta şirketleri, çalıştırmakta oldukları memur ve müstahdemlerin,
16.11.1960 tarih ve 5/532 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ihtiyarlık, hastalık ve ölüm
hallerini, sosyal sigorta kanunlarında derpîş edilen ölçü ve esaslar dairesinde teminat altına
alacak sandıklar vücuda getirmedikleri takdirde, muhtelif sosyal sigortalar mevzuu dışında
kalacaklardı. Anadolu Sigorta’da o sırada mevcut Sosyal Grup Sigorta mukavelesi yerine,
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Memurlar Talimatnamesi teminatını da içerecek şekilde, Anadolu Anonim Türk Sigorta
Şirketi Mensupları İhtiyarlık, Ölüm, Maluliyet ve Hastalık Tazminat ve Yardım Sandığı Grup
Sigorta mukavelesi adı altında yeni bir sigorta mukavelesinin hazırlanması için Müdüriyet’i
yetkili kılmıştı. Böylece çalışanlara Sosyal Sigorta Kanunlarıyla temin edilen menfaatler
sağlanmış olacaktı.
Anadolu Sigorta’nın memur ve müstahdemlerinin ihtiyarlık, ölüm, maluliyet, hastalık ve
analık hallerine, en az çeşitli Sosyal Sigorta kanunlarında derpîş olunan ölçü ve esaslar
dairesinde teminat altına almak maksadıyla hazırlanan mevzuat, İdare Meclisi’nin 9 Aralık
1960 tarihli oturumunda kabul edilecekti. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensupları
İhtiyarlık, Ölüm, Maluliyet ve Hastalık Tazminat ve Yardım Sandığı Nizamnamesi, ihtiyarlık
yaşını 60 olarak belirlemişti. 30 hizmet yılı süresini dolduran her üye, yaşı ne olursa olsun,
“ihtiyarlık-emeklilik” hakkını kazanıyordu. Bu durumda ihtiyarlık-emeklilik yardımı ya
yaşam boyu aylık gelir bağlanması şeklinde ya da toptan ödeme şeklinde oluyordu. 60 yaşını
bitirenler için bu süre 15 yıldı. İhtiyarlık-emeklilik tazminatını aylık irat olarak almaktayken
vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına ve geçimlerinin üye tarafından sağlandığı belgelenmek
koşuluyla ana ve babasına, grup sigorta mukavelenamesinde belirtilen şart ve oranlar
dairesinde dul ve yetim aylığı bağlanacaktı. Bu aylık yerine, ilgilinin isteğiyle, toptan ödeme
yapılması da mümkündü.
Üyenin, gerek meslekî ve gerekse meslek harici herhangi bir kaza veya hastalık veya sakatlık
sonucu bir işle meşgul olmak ya da kendisine bir kazanç ya da menfaat temin eden bir
iş yapmak imkânlarından daimî olarak mahrum kalması durumunda, maluliyet yardımı
gündeme geliyordu. Tam ve daimî ve kesin maluliyet tazminatı ölüm tazminatının aynıydı.
Sandık üyelerine yapılacak sağlık yardımları, hastanın iyileşmesine kadar devam edecekti.
Ancak, bu yardım müddeti beş yıla kadar hizmeti olan üyeler için altı ay, beş ila on yıl
hizmeti olan üyeler için bir yıl, on yıldan fazla hizmeti olan üyeler için iki yılı aşamayacaktı.
Görev başında ve görevin yerine getirilmesi sırasında kazaya uğrayan üye, sağlık raporuyla
çalışabilecek hale gelinceye ya da kesin maluliyetleri gerçekleşinceye kadar, sağlık
yardımlarından yararlanacaktı.
Sandık üyelerinin geçimini sağlamakla mükellef bulundukları ana ve babaları, eşleri ve
çocukları, Şirket doktorları tarafından meccanen muayene olunacaklardı. İlaç ve yol masrafları
üyelere aitti.
Kadın üyeye ya da erkek üyenin karısına, Sandıkça şu yardımlar yapılacaktı: Gebelik süresince
mutat muayenelerin yaptırılması; doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması; emzirme
yardım parası verilmesi; kadın üyenin doğumdan evvel ve sonra toplam 90 gün ücretli izinli
sayılması. Doğum nedeniyle kadın üyeye ya da karısının doğumu dolayısıyla erkek üyeye o tarihte
almakta olduğu maaş ya da ücretinin bir aylık tutarı tazminat olarak verilecekti. Kadın üyeye ya
da doğum yapan karısı için erkek üyeye doksan gün müddetle emzirme yardımı yapılacaktı.
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Bölüm V

İstikrarlı Büyüme Evresi

Sayın Celâleddin Aksoy
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Genel Müdürü - İstanbul
Anadolu Sigorta’mızın başarılarla dolu bir yarım yüz yılı geride
bırakmış olmasından büyük kıvanç duyuyoruz.
Bankamızın, henüz birinci yılını tamamlamadan sigortacılık konusunda cesaretle attığı
adımlardan kısa sürede olumlu sonuçlar alınmış olmasının ve Bankacılık alanında olduğu
gibi sigortacılık alanında da yabancıların tekeline son veren
millileşme girişiminin Anadolu Sigorta ile başlatılmış bulunmasının
bu kıvanca bir başka anlam kazandırdığını belirtmek isterim.
Anadolu Sigorta’mızın 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla başta siz olmak üzere bütün
personelini şahsım ve tüm İş Bankalılar adına içtenlikle kutlar, başarılarla dolu
nice yıldönümleri diler, saygılar sunarım.
Anadolu Sigorta’nın kuruluşunun 50. Yıldönümünde
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Selahattin Karahan’ın
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Celâleddin Aksoy’a gönderdiği tebrik mesajı.
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Kritik Dönemin Aşılması
Sorunlu geçen 1960 hesap yılı, 2.408.348,99 liralık safi bir kârla kapanmıştı. Hissedarlardan
Ziraat Bankası’nın Anadolu Sigorta’yla acentelik ilişkilerini kesmesi ve işlerini, kurduğu Başak
Sigorta Şirketi’ne devretmesi, Anadolu Sigorta’nın bilançosunu olumsuz etkilemişti. Ancak,
Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki 7997 sayılı kanun, şirketler arasında gayrı meşru
rekabeti kısmen önlemiş ve komisyon hadlerinin dondurulmasıyla ödenen komisyonlar,
şirketler hesabında müspet sonuç doğurmuştu. Öte yandan malî plasmanların bir önceki yıla
oranla yükselmiş olması, yine 1960 yılı içinde genel masraflarda 400.000 liraya yakın tasarruf
sağlanması sonucu, 1960 yılı kârında 1959 yılına oranla 1.197.836,61 liralık artış kaydedilmişti.
Başak Sigorta Şirketi’ne intikal eden Ziraat Bankası ve Emniyet Sandığı işlerinden 618.927,64,
Sınaî Kalkınma Bankası’nın Genel Sigorta Şirketi’ne devrettiği işlerden 176.650,81 ve Antalya
ve Fındık Tarım Kooperatifleri işlerinden 405.293,79 lira olmak üzere toplam 1.200.872,24
liralık prim kaybına uğranmış olunmasına rağmen, 1961 yılında gösterilen çaba sonucu,
1.220.898,65 liralık yeni iş sağlanmıştı.
Bu evrede temel darboğazlardan biri, kaza branşındaydı. Ziraat Bankası portföyü dâhilindeki
sigorta işlerinin hitamında iptal edilmesi, trafik sigortaları suretlerinin ödenmesinde taksit
usulünün kaldırılarak tek seferde ödeme zorunluluğunun getirilmesi, iktisadî konjonktür sonucu
ödeme gücünün azalması ve belli başlı acentelerin trafik sigortası üretimiyle meşgul olmamaları
gibi nedenler bu branşta üretimin yeteri düzeye ulaşmasını engelliyordu. Nakliye branşındaysa
Ziraat Bankası işlerinin çekilmesinin yanı sıra, 27 Mayıs ertesi iktisadî durgunluk sonucu ithalat
ve ihracat sigortalarının azalması,
%39,76 oranında bir noksanın
oluşmasına neden olmuştu.
Ziraat Bankası’nın Ayrılışı

Bu arada, 23 Mayıs 1961 günlü Resmi
1960 hesap yılı için 23 Mart 1961 tarihinde adiyen toplanan
Gazete’de yayınlanan ve 18 Mayıs 1961
Hissedarlar Umumi Hey’etine verilen İdare Meclisi Raporu
gün ve 5/1225 sayılı Bakanlar Kurulu
1.1.1960 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Sigorta Şirketlerinin
kararıyla onaylanan 10 Mayıs 1961
murakabesi hakkındaki 7397 sayılı kanunun gayrı meşru rekabeti önleyici
gün ve 103 sayılı Banka Kredilerini
hükümleri ihtiva etmesi endüstrimizde müspet tesirlerini göstermeye başlamıştır.
Tanzim Komitesi kararı gereğince,
ödünç para verme işlerinde alınacak
Diğer taraftan büyük hissedarlarımızdan T.C. Ziraat Bankası’nın
azamî faiz haddi %12’den %10,5’a
Şirketimiz ile acentelik münasebetini keserek işlerini başka bir sigorta şirketine
indiriliyordu. Anadolu Sigorta daha
devretmiş olması istihsâlimizin azalmasında tesir icra etmiştir. Ancak diğer
önce yapılan ikrazlarda bu yeni karara
istihsâl membalarımızı artırmak hususundaki çalışmalarımız neticesinde
uyarak 23 Mayıs 1961 tarihinden
yangın branşındaki eksikliğimiz %34’den %19.94’e, kaza işlerindeki eksikliğimiz
itibaren %10,5 faiz tahakkuk
%24,25’den %6,70’e düşürülmüştür. Nakliye branşında ise Ziraat Bankası
ettirmeye başlamıştı. Ancak, İdare
işlerinin çekilmesine zamimeten ithalat ve ihracat sigortalarının azalması %39,76
Meclisi tarafından söz konusu
nispetinde bir noksanlık husule getirmiştir.
tarihten önce kabul edilip uygulamaya
geçilmemiş olan ikraz kararlarında
%12 faiz alınması şartı yer almıştı.
Bu durum karşısında İdare Meclisi, Anadolu Sigorta’nın uygulayacağı azami faiz haddinin 1
Temmuz 1961 tarihinden başlamak üzere %10,5’a düşürülmesine karar veriyordu.
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Makineleşen Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta, verim arttırmaya yönelik donanım için ilk kez 1956 yılında, International
Business Machines (IBM) firmasıyla sözleşme imzalamış ve Müdüriyet’e IBM makinelerinin
siparişi ve bu hususta gerekli sarfiyatın yapılması için yetki vermişti. Müdüriyet, söz konusu
karar doğrultusunda, makineler ve donanımın ithali için Maliye Vekâleti’ne zamanında
başvurmuş; ancak Türkiye’nin döviz darboğazından geçmesi nedeniyle, 1961 yılına kadar bir
sonuç alınamamıştı. Bu yılın ikinci yarısında Maliye Vekâleti yeşil ışık yakınca, söz konusu
donanımın ithali tekrar gündeme gelmiş; ancak bu sürede Türk lirasının değer kaybı nedeniyle,
İdare Meclisi’nden tekrar karar alma gereği doğmuştu.
Makineleşmenin getirisi İdare Meclisi’nde uzun uzadıya tartışılmış ve iki yıllık bir uygulama
sonucunda kadroda 25 ila 30 dolayında çalışan tasarrufuna gidilebileceği görülmüştü.
Bunun sonucundaysa ikramiye, temettü hissesi ve sigorta sandığı iştirakleriyle birlikte
her bir çalışanın maliyeti ortalama 1000 lira olarak hesap edildiğinde, makine donanım
uygulamasının tam randımanlı çalışması durumunda, 350.000 lira dolayında bir tasarrufun
sağlanacağı görülmüştü. Ayrıca servislerin makineleşmesiyle işlerdeki hızın artacağı ve
daha fazla düzen sağlanacağı öngörülmüştü. Personel masraflarından tasarruf sağlamak
düşüncesiyle, öncelikle tedrici olarak muhasebeye, tahsilât servislerine ve nihayet aktif
branşlara yönelen bir uygulamaya
gidilmesi Müdüriyet tarafından
IBM’le Sözleşme
uygun görülmüş; bu arada benzer
donanımın Türkiye İş Bankası dâhil,
Müdüriyetçe vâki teklif veçhile; IBM World Trade Corporation firması ile
kimi şirketlerde uygulanmasına
bir sene müddetle mukavele akdedilmek hususunda Müdüriyetin salâhiyettar
geçildiği vurgulanmıştı. Nitekim
kılınmasına müttefikan karar verildi.
Türkiye İş Bankası’nda bir
İdare Meclisi, 14 Eylül 1961
yıldan beri, benzer bir donanım
kullanılarak bankanın yalnız
Yenicami [Bahçekapı] şubesinde 25
memurdan tasarruf edilmişti.
Bu tür bir donanım satın alınabileceği gibi kiralanabilecekti de. Makineler satın alındığı
takdirde çok pahalıya mal olacaktı. Anadolu Sigorta’nın bu tür bir masrafı kaldırmaya gücü
yetmeyecekti. Esasen yalnız Remington makineleri satılmaktaydı; IBM makineleri her
memlekette aynı fiyat cari olmak üzere kiraya veriliyordu. Böylece 14 Eylül 1961 günlü İdare
Meclisi toplantısında IBM’le bir yıllık bir sözleşme yapılması kararı alınıyordu. Dokuz üniteden
oluşmuş olan makine parkı, IBM’den kiralanacaktı.
Bu doğrultuda 1962 programı düzenlenirken, servislerin makineleştirilmesi göz önünde
bulundurularak, istifa eden yedi memur yerine yeni memur alınmamasına, ayrıca, biri emekliye
ayrılan, diğeri tasfiyeye tâbi tutulan iki memur kadrosunun ilga edilmesine, 1962 yılı memur
adedinin, - 178 olan 1961 yılı kadrosuna nazaran 169 - olarak belirlenmesine, karar veriliyordu.
Böylece şirketten istifa eden memurların yerine yeni memur alınmaması hakkında 1961
yılında uygulanan prensip, 1962 yılında da sürdürülecekti. 1962 yılında yeni istifalar olduğu
takdirde bunların yerine, zorunlu haller hariç, yeni memur atanmayacaktı. Bu önlemlerle,
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servislerin makineleştirilmesi
sonucunda şirkete yüklenen
200.000 liralık külfetin,
kısmen telâfisine çalışılacaktı.
Programda daha da öteye
projeksiyonda bulunularak
1963 yılında, bilhassa
personel kadrosunda, daha
mühim tasarruf teminine
gayret sarf olunacağı
belirtiliyordu. Nitekim 1963
yılı programında, memur
ve müstahdem mevcûdu,
daha da aşağı çekilecekti.
1962 yılı içinde gündeme
gelen beş istifa ve vefat eden,
tasfiye ve emekliye tâbi
tutulan üç kişinin kadroları
lağvedilerek çalışan sayısı
161’e düşürülüyor; bütçede
maaş faslı, 1962 yılı kadrosuna
oranla 76.800 lira noksanıyla
2.031.372 liraya bağlanıyordu.

Anadolu Sigorta’nın 50.
kuruluş yıldönümü yemeğine
onur konuğu olarak katılan
Celâl Bayar

60’lı yılların ilk yarısında Anadolu Sigorta, artık teknolojinin olanaklarını etkin bir
biçimde kullanır olmuştu. Sigorta endüstrisi de tıpkı bankacılıkta olduğu gibi, gün geçtikçe
emekten tasarruf eden yöntemlere başvuruyordu. Bu doğrultuda, Anadolu Sigorta da
artık bütün hesaplarını makinelerle tutuyordu. Bu amaçla Anadolu Sigorta Hanı’nın altı
katının bir kısmında, ihtiyaca göre genişçe bir salon, bu iş için ayrılmış ve bir makine servisi
oluşturulmuştu.
Hesapların makineler aracılığıyla dökümünün yapılması birçok yarar sağlıyordu. Sürat
ve düzen bunların başında geliyordu. Düzenlenen tüm belgeler kartlara işleniyor, bu
kartlardan bir arşiv oluşturuluyordu. Bir diğer yarar, hataların yok denecek bir düzeye
indirgenmesiydi. Bilgisayarın daha ilk aşamasını simgeleyen delikli kart sisteminin
denetimi de makineler aracılığıyla yapılabilmekteydi. Bir üçüncü yarar, yukarıda da
belirtildiği gibi, emekten tasarruftu.
Serviste bulunan makinelerin niteliği ve gördüğü işlevler, beş başlık altında toplanıyordu. Üç
adet, bilgileri karta aktaran delgi makinelerinin modeli, IBM 26 idi. İkinci grup, delikli karta
aktarılmış olan bilgileri denetleyen “kontrol makineleri”ydi. Bunlardan iki adet mevcuttu ve
her ikisinin de modeli, IBM 56’ydı. Üçüncü grup, elde edilen bilgileri basabilecek evreye getiren
iki adet, IBM 77 ve 83 model makineydi. IBM 514, teksir ve icmal için kullanılan makineydi.
Servisin en büyük ve önemli makinesiyse, kağıt üzerine yazan, toplama ve çıkarma işlemleri
yapan, IBM 421 makinesiydi.
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Bu makinelerin kabaca değeri 1 milyon liranın üzerindeydi. Eskiden beş aktif serviste ayrı ayrı
memur ekipleri tarafından görülen bu işler, şimdi bu makineler sayesinde, çok daha düzenli bir
biçimde yürütülüyordu. 1964 yılında bu servis dokuz kişilik bir ekip tarafından yürütülüyordu.
Böylece Anadolu Sigorta, bilgisayar sistemine geçen ilk sigorta şirketi oluyordu. 1962 yılında
IBM 421 bilgisayarıyla muhasebede otomasyon sistemine, 1966 yılında Univac 9200’le kart
sistemine geçmişti. 1975 yılında, IBM sistem 3 Disc bilgisayarıyla ilk bilgi bankası oluşturuldu.
1981 yılı başında Türkiye’de, ilk
on-line IBM sistem 38 bilgisayarı
hizmete sokularak anında poliçe
Hulki Dönmezer’in İstifası
düzenlenmesinden her türlü bilgi
alışverişine kadar, tüm işlemler
27 Mart 1962
hızlandırıldı.
452 inci fevkalâde toplantı zaptı
Gündemin tek maddesi:
Olağanüstü Evrenin Sonu
27 Mayıs’ın getirdiği olağanüstü
ortam 1961 seçimleriyle son
bulmuştu. Yeni bir anayasa
hazırlanmış ve Türkiye koalisyonlar
dönemine girmişti. Anadolu Sigorta
açısından olağanüstü dönemin
sona erişini simgeleyen durum,
İdare Meclisi üyesi Avukat Hulki
Dönmezer’in İdare Meclisi’ne
verdiği 20 Mart 1962 günlü istifa
dilekçesiydi.

İdare Meclisi üyesi Avukat Hulki Dönmezer’in İstifa Yazısı
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
İdare Meclisi Başkanlığına,
27 Mayıs inkılâbını müteakip, İnkılâp Hükûmeti tarafından tayin olunduğum
İdare Meclisi azalığından, Şirketin mezkûr vazifeye tayin tasarrufunu serbestçe
kullanmasını temin maksadıyla istifa ettiğimi,ancak, Şirket muamelâtının
inkıtaa uğramamasını teminen 27 Mart 1962 tarihinde yapılacak Umumî
Heyet toplantısına kadar vazifeme devam edeceğimi bildirir, saygılarımı sunar,
arkadaşlarıma başarılar dilerim.
20. 3. 1962
İdare Meclisi azası Avukat Hulki Dönmezer

Dönmezer bu dilekçede, 27 Mayıs
“inkılâbı” ardından “İnkılâb
Hükûmeti” tarafından İdare Meclisi üyeliğine tayin olunduğunu belirtiyor, 27 Mart 1962
tarihinde yapılacak genel kurulda Şirketin söz konusu göreve tayin tasarrufunu serbestçe
kullanabilmesi için, istifa ettiğini yazıyordu. İdare Meclisi, genel kurulun toplanacağı 27
Mart günkü genel kurul öncesi olağanüstü toplanmış ve dilekçenin oluşturduğu tek maddeyi
görüşerek Avukat Hulki Dönmezer’in istifasını kabul etmişti.
Yeni İpotek Talimatnamesi
Anadolu Sigorta’nın ipotek karşılığı kredi mevzuatı, kurulduğu evreden beri birçok kez
değişmişti. 9 Temmuz 1952 günlü İpotek Talimatnamesi hükümlerinin uygulanmasında,
1960’lı yıllarda, artık zorluk çekiliyordu. 50’li yıllarla 60’lı yılların koşulları farklıydı. Gerek
faiz oranları, gerek gayrı menkul değerleri, gerekse diğer mevzuat bakımından bir hayli
değişiklik meydana gelmişti. Bazı durumlarda zorluklarla karşılaşılarak istisnaî kararlar
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almak zorunda kalınıyordu.
Hukuk Müşavirliğince İdare
Meclisi’nin kendi kendine
sınırlamayacak yeni bir
talimatname hazırlaması
uygun görülmüştü. 18 Mayıs
1962 günlü yeni talimatname,
biri geçici olmak üzere, 44
maddeden oluşuyordu.
Aslında bu tür bir mevzuat
ipotek sorununu, ayrıntılı bir
biçimde gündeme getirmişse
de yukarıda belirtildiği
gibi, müdüriyet şirket
plasmanlarının gayrı menkule
kaydırılmasından yanaydı.
Şirket ihtiyatları, o gün için
hisse senedi ve tahvil satın
alınarak ve nakdî varlıksa
ipotek karşılığı kredi verilerek
nemalandırılıyordu. Ancak,
kredi talepleri günden güne
artıyordu. İpotek plasmanı,
önceden saptanan ve şirket
için azami hatta tehlikeli
denilebilecek bir miktar
sayılan 6 milyon lirada
dahi durdurulamıyordu.
Bu durumda büyük bir
hasar ortaya çıktığında
Şirket’in parası bloke edilmiş
olacağından ödenecek
tazminat, İş Bankası’ndan
kredi talep edilmek suretiyle
karşılanabilecekti. Tehlikeli addedilebilecek bu durumun yanı sıra son zamanlarda sigorta
şirketlerinin gayrı menkul plasmanına itibar etmeleri Anadolu Sigorta yönetimini yavaş yavaş bu
alana sevk ediyordu.

Anadolu Sigorta’nın 50.
kuruluş yıldönümü nedeniyle
Hilton salonlarında verilen
akşam yemeği

Yeni talimatnamede, ipotek karşılığı ikrazda bulunmak eskiden olduğu gibi İdare Meclisi’nin
yetkisi dâhilindeydi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de belediye hudutları içinde olup kolaylıkla
alım ve satım kabiliyeti olan ve üzerinde inşa edilmiş veya inşa halinde bina bulunan gayrı
menkuller, teminat olarak kabul edilebilecekti. Arsalar, teminat olarak kabul edilmiyordu.
Ancak inşaat yapmak kaydıyla ve inşaat ilerledikçe ödenmek suretiyle, arsalar üzerinde
ipotek tesis olunabilecekti. Kanunen alım ve satımı caiz olmayanlar, üzerinde ruhsatsız veya
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Celâl Bayar Anadolu
Sigorta’nın 50. yıldönümü
pastasını keserken

ruhsatnameye aykırı inşaat bulunanlar; yapı ve yollar kanununa, imar kanun ve nizamlarına,
umumî hıfzıssıhha kanununa ve alakalı diğer kanun hükümlerine ve yer sarsıntısı bölgelerine ait
yönetmeliğe uygun olmayan inşa halindeki binalar; başkasının arsasına mütecaviz inşaatı hâvî
olanlar veya üzerinde başkasına ait inşaat bulunanlar; hudutları ve sahası belli olmayanlar; tapu
sicilinde haciz, tedbir gibi satışa mani veya satışı güçleştirecek kayıt ve şartlar bulunanlar, İcra ve
İflas Kanunu’nun 28. maddesine göre kaydına şerh verilmiş olanlar; üzerinde intifa hakkı veya
satışı güçleştirecek şahsî veya aynî irtifak hakkı bulunanlar; tapuda müseccel uzun müddetli kira
akdiyle kiralanmış olanlar; rücu şartıyla hibe edilmiş olanlar; hukukî veya fiilî durumları itibarıyla
kolaylıkla satışı mümkün olmayanlar; ve gayrı fennî yapılar, barakalar, salaşlar, ehemmiyetli
çatlaklar arz eden veya çok harap durumda olan binalar teminat olarak kabul edilmeyecekti.
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Tercihen birinci derecede ve birinci sırada ipotek karşılığı ikrazda bulunulacaktı. Üçüncü
dereceden sonra ipotek karşılığı ikrazda bulunulmayacaktı. İlk dereceleri Türkiye Emlak Kredi
Bankası işgal ediyorsa üçüncü dereceden sonra da ipotek kabul edilebilecekti. İkraz oranı %40
olarak belirlenmişti. En az üç yıllık hizmet müddetini doldurmuş olan Şirket mensuplarına
yapılacak ikrazlarda bu oran %50’ydi.

Anadolu Sigorta’nın 1975
yılındaki İdare Meclisi ve
Üst Yönetim

Talimatnamenin uygulanmasında, Şirket’in kurucusu İş Bankası mensuplarıyla İş Bankası’nın
en az %90 sermayesine sahip bulunduğu iştirak mensupları, Şirket mensubu sayılacaktı.
Asgarî üç yıl hizmet etmek kaydı bunlar hakkında da geçerli olup bu kurumlardan birinden
diğerine geçme halinde eski hizmetler de hesaba katılacaktı. Kişi başına 40.000 lira olan ikraz
haddi, Şirket mensupları için 50.000 liraydı.
İkraz süresi en çok beş yıldı. Şirket mensuplarına yapılan ikrazlarda bu müddet uzatılabilecekti.
İkrazlara uygulanacak faiz oranı, ödünç para verme kanununa göre müsaade olunan azamî
faizdi. Kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuklarının, ikâmet ettiği mahalde, içtimaî
durumuna göre ikâmete uygun bir meskeni bulunmayan şirket mensupları, bir mesken
edinmek amacıyla talepte bulundukları takdirde, faiz oranı %7’ye kadar düşürülebilecekti.
İpotek karşılığı ikrazlar sırasıyla: Şirket mensuplarına; şirketle münasebeti bulunan şahıs veya
müesseselere ve mesken sahibi olmayan vatandaşlara yapılacaktı.
Sigorta Şirketlerinin Denetimi
Yukarıda belirtildiği gibi, 30 Aralık 1959 günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
7397 sayılı “Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun” sigorta şirketleriyle ilgili
Cumhuriyet döneminin ilk çağdaş yasal düzenlemesini oluşturuyordu. Daha önce, sigorta
şirketlerinin denetlenmesiyle ilgili mevzuat 31 Temmuz 1927 tarihli, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında kabul edilen “Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında
Kanun”du. Bu kanun, 7397 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmış oluyordu.
Bu yasayla, sigortacılıkla ilgili kurumlar oluşturulmuştu. Yasanın 36. maddesinde, Bankalar
Birliği’nde olduğu gibi Sigorta Şirketleri Birliği’nin oluşturulması hükmü yer almıştı. Tüzel
kişiliğe haiz bir kuruluş olarak düşünülen Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin kurulma
gerekçesi olarak mesleğin gelişmesi, sigorta şirketleri arasında dayanışmanın sağlanması
ve haksız rekabetin bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması
gösteriliyordu. Bütün sigorta ve reasürans şirketlerinin üye olmak zorunda bulunduğu bu birlik,
yasanın yürürlüğe girmesinden çok sonra kurulabilmişti.
Yine bu yasasın 30. Maddesinde, “Ticaret Vekâleti, sigorta şirketlerinin ve istihsâl organlarının
bilumum muamelâtını, murakabe kurulu ve icabında teftiş heyeti marifetiyle teftiş ve murakabe
eder,” denilmekteydi. İşte bu yetkiye dayanarak yasanın kabulünden dört yıl kadar sonra,
1963 yılında, Sigorta Murakabe Kurulu oluşturulmuştu. Sigorta şirketlerinin denetlenmesini
yürüten bu kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak doğmuş ve 18 Aralık 1987 gün
ve 303 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Başbakanlık’a bağlanmıştı. Yasanın 31. maddesi,
Sigorta Murakabe Kurulu tarafından denetlenecek tüm sigorta şirketlerinin faaliyet sonuçları
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hakkında, her yıl bir rapor
hazırlanmasını hükme
bağlamıştı.
Yasaya göre, sigorta
şirketlerinin bilanço, kâr ve
zarar hesaplarıyla birlikte
bakanlığa gönderilmesi
gereken müfredat cetvellerini
ve bilanço ve kâr-zarar
hesaplarının yayın ve
ilân edilecek tiplerini
Ticaret Vekâleti, Maliye
Vekâleti’nin de görüşünü
alarak belirleyecekti. Sigorta
şirketleri, her takvim yılı
sonunda bilanço, kâr ve
zarar hesaplarını tespit
olunan formüle uygun olarak
tanzim etmeye ve riyazî
ihtiyat hesaplarını bir aktüere
onaylatmaya mecburdular.
Genel kurullar, bunların
tasdik tarihinden itibaren
bir ay içinde ikişer nüshasını
Ticaret Vekâleti ve Maliye
Vekâleti’ne göndermek
ve bilanço kâr ve zarar
hesaplarını aynı süre zarfında
en az iki gazeteyle neşir ve
ilân etmek zorundaydılar.
Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği

Anadolu Sigorta’nın 50.
kuruluş yıldönümü etkinlikleri

7397 sayılı Murakabe Kanunu’nun 36. maddesinde kurulması öngörülen Türkiye Sigorta
ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne ülkede çalışacak sigorta ve reasürans şirketleri üye olmak
zorundaydılar. Birliğin esas kuruluş amaçları arasında “haksız rekabeti bertaraf edecek
tedbirleri ittihaz ve tatbik etmek” maksadı apaçık yer almış; bu amaç, 28 Nisan 1960 gün
ve 4/12982 sayılı kararnameyle 21 Mayıs 1960 günü yürürlüğe konulan Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği ana nizamnamesinin 4. maddesinde teyit edilmiş ve nizamnamenin
14. maddesinin (b) fıkrasıyla “gayrı meşru sayılan rekabeti önlemeye ve gidermeye matuf
lüzumlu bilcümle tedbirleri ittihaz ve tatbikle” Birlik İdare Heyeti görevlendirilmişse de,
bu alanda işleyecek meslekî ve inzibatî bir müeyyide mekanizması öngörülmemişti.
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Mesleğin özdenetimini, kendi Birliği içinde işler ve etkin bir konuma getirmesi, denetimin
özellikle teftiş ve murakabe organlarının inisiyatifine bırakılmaması yerinde olacaktı. Bu
amaçla, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Nizamnamesi’nde, çoğunlukla alınacak
kararların o karara müspet oy vermiş ya da vermemiş bütün şirketlerin uymasını zorunlu
kılacak hüküm ve müeyyidelerin, hiçbir tereddüt ve şüpheye ver bırakmayacak açıklık ve
kesinlikle, yürütülmesi gerekiyordu.
Sigortalar Arası Rekabet ve İşbirliği
Her çeşit iktisadî faaliyette, rekabetin esas olması ilke olarak benimsense de sigorta
işlemlerinde, denetimsiz bir rekabet olumsuz sonuç veriyordu. Zira, sigorta işletmesi her
şeyden önce kamu görevi ifa eden bir kuruluştu. Sigorta herhangi bir malı satan bir ticaret
işletmesiyle karşılaştırılamazdı. Bir ticaret müessesesi rakiplerini ezmek için mallarını zararına
satabilirdi; ancak bu zarar sadece kendine ait olurdu. Alıcıysa bundan yarar görürdü. Sigorta
işletmesi, sattığı teminatın kendisine neye mal olacağını ve tazmin mükellefiyeti karşısında
kaldığı zaman bunu nasıl karşılayacağını bilemeyeceği için birçok uygar ülkede, sigorta fiyatları
devletçe sıkı bir denetim altında bulundurulmakta ve sigorta işletmelerinin müşterilerine karşı
olan yükümlülüklerini yerine getirmek için malî güçleri dikkatle izlenmekteydi.
Bununla beraber, verdiği hizmeti rasyonel bir şekilde çalışmak suretiyle müşterilerine en müsait
koşullarla yansıtabileceğini kanıtlayan sigortacılar, bu olanaktan mahrum bırakılmamakta ve
bunlara onaylı olmak şartıyla birbirinden farklı tarifeler uygulama olanakları verilmekteydi.
Rekabet mücadelelerinin böyle bir yöne sevki hem sigortalıyı daha ucuz bir hizmetten
yararlandırmakta hem de sigortacıya makul ölçüler içinde rekabet savaşına katılma olanağı
sağlamaktaydı.
Türkiye’de, sigortacılar arası rekabet olumlu bir sonuç vermekten uzaktı. Daha çok yıkıcı
bir yönde gelişmekteydi. Şirketler, kendilerine yeni iş sahaları ve olanakları arayacak yerde,
birbirlerinden kendilerine iş aktarmak ve bunu sağlamak için de tarifeleri zedelemek yoluna
gidiyorlardı. Her ne kadar sigorta şirketleri arasında koasürans yoluyla zaman zaman bir
işbirliği havası görülmekteyse de genellikle durum vahim bir nitelik taşıyordu. Şirketlerin böyle
bir eğilime yönelmelerinin nedeni saklama payı politikalarında takip ettikleri yoldu. Piyasada
çalışan sigorta şirketlerinin önemli bir kısmı saklama payı portföyleri bakımından yetersiz
durumdaydılar.
Sigortacılık mesleğini geliştirmek, sigorta şirketleri arasında dayanışmayı sağlamak,
haksız rekabeti bertaraf edecek önlemler almak ve bunları uygulamak amacıyla kurulan
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği çok çaba sarf ediyorsa da Birlik organlarınca alınan
kararların, bütün şirketlerce uygulanmasını sağlayacak yaptırımların bulunmaması
nedeniyle, yeterli olamıyordu.
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Şirketler arası rekabet ve aynı zamanda işbirliği konularında alınması gereken önlemler şöyle
sıralanıyordu:
1) Şirketlerin saklama payı portföylerine önem vermelerini sağlayacak kanuni ve idari
önlemlerin araştırılması.
2) Yıkıcı rekabeti önlemek üzere tarifeye uygun hareket etmeyen hem sigortacıyı ve hem de
sigortalıyı cezalandıracak yapının oluşturulması.
3) Tarifelerin makul ölçüde olmak koşuluyla rekabete imkân verecek tarzda yeniden
düzenlenmesi.
4) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği organlarınca alınacak kararlara bütün şirketlerin
uymasını kılacak yaptırımların oluşturulması.
Bu arada sigortalar arası işbirliği de daha derinleştirilmeliydi. Şirketler arası pool toplulukları,
şirketten şirkete pool anlaşmaları, ortak sigorta ve reasürans ilişkileri, bu alanda ön planda
tutulması gereken hususlardı. İlişkiler yalnız ulusal düzeyde olmamalı, uluslararası bir nitelik
de taşımalıydı. Sigorta şirketleri ülke içindeki ilişkilerinde gerek kendi aralarında gerek üretim
organlarıyla faaliyetlerinde ne kadar ortak ve ne kadar sağlam esaslar bulabilir ve kurabilirlerse,
ileride dış rekabetten gelecek baskı ve etkilere karşı o oranda dirençli olabilirlerdi. Zaman
yitirmeksizin bu tür ilişkilerin geliştirilmesi uygun olacaktı. Şirketler arası o sırada yürürlükte
olan Türk Hava Pool’ü, Yeşil Kart (green card) Pool’ü, Hudut Sigortaları Pool’ü, Nükleer
Rizikolar Pool’ü, İhtiyarî Reasürans Türkiye Pool’ü gibi işlerde, sigorta şirketlerinin topluca
yürüttükleri işbirliğinin sürdürülmesi ve daha da geliştirilmesi gerekiyordu. Öte yandan,
üretim organlarına uygulanacak hüküm ve koşulların ana hatlarının, asgarî ve zaruri şartlar
bakımından benzer normlarla sözleşmelere bağlanması ve nitelikli elemanları kapışma yerine,
bu tür elemanların sayılarının artırılmasına yarayacak önlemler alınması konusunda işbirliğine
gidilmesi uygun olacaktı.
60’lı Yıllarda Özel Sektör ve Sigorta
60’lı yılların ilk yarısında, Türkiye’de sigortalı bulunan değerler, tahakkuk ettirilen primlerin
kaynağı açısından kabaca %15 oranında kamu, ve yine kabaca %85 oranında, kişilerin ve ticarî,
ticaret, sanayi ve tarım kuruluşlarının oluşturduğu özel sektöre aitti. Bu açıdan sigortaların
özel sektörle ilişkileri ayrı bir önem arz ediyordu. Oysa özel sektörün menkul ve gayrı menkul
mal yangın sigortaları, deniz taşımacılığı sigortaları, taşıtların zorunlu trafik sigortaları
ve hayat sigortaları alanlarında bile sigorta sektörüyle ilişkisi düşük düzeydeydi. Sigorta
şirketlerinin çok sınırlı olan olanaklarıyla sarf ettikleri çabalara karşın, özel sektör, tarım
alanında dolu ve hayvan riskleri sigortalarına, sanayi alanında, makine riskleri sigortalarına ve
kaza branşında da çeşitli maluliyet ve malî ve meslekî malî sorumluluk sigortalarına gereken
oranda ilgi göstermiyordu.
Özel sektöre ait menkul ve gayrı menkul malların büyük bir kısmı sigortalanmamakta ve
sigortalananlar da gerçek değerlerine göre yürütülmemekteydi. Malların kara nakliyatı, toprak
ürünlerinin dolu, hayvanların ölüm riskleri, makine ve tesislerin kaza riskleri hemen hemen
tamamen sigortasızdı. Bütün bu sigortasız değerler, taşıdıkları rizikolar bakımından hasar
halinde, ikâme olanağından tamamen yoksun durumda bulunuyorlardı.
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Özel sektörün maddi aktif değerlerini ve malî mesuliyetlerini gereği gibi sigortalamamalarının ya
da her türlü risklere karşı ve gerçek değerlerine göre sigorta etmemelerinin, birkaç nedeni vardı.
Her şeyden önce bilinç noksandı; sigortanın anlam ve gereği yeterince bilinmiyordu. Diğer bir
neden, maddi varlıkların maruz bulundukları risk ve tehlikelerin öneminin gözardı edilmesi ya da
takdir edilmemesiydi. Kişiler, ödemeleri gereken sigorta prim ve masraflarını külfetli buluyor ve
nihayet hasar durumunda tazminat bedellerini tamamen alamama kaygısını yaşıyorlardı.
Türkiye sigorta endüstrisinin malî yapısı ve donanımı, ülkede o sırada mevcut bulunan
ve kalkınma sürecinde doğacak olan toplumsal ve iktisadî değerlerle malî mesuliyetleri,
karşılaşabilecekleri her türlü risklere karşı, gereken en geniş teminat dâhilinde
sigortalayabilecek ve bu sayede milli servetlerin korunmasında üzerine düşen görevi yerine
getirebilecek güçteydi. Öncelikle, gündemde olması gereken, bilinç düzeyinin oluşturulmasıydı.
Bu açıdan, halkın ve özel sektöre mensup kuruluşların, sigortanın karşılayabileceği riskler,
tehlikeler ve değerlerin tam miktarlarında sağlanması gereği ve zarureti hakkında, Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği ve Türkiye Milli Reasürans Şirketi tarafından reklam, broşür ve
gazete ilânlarıyla bilinçlendirilmesi; aynı zamanda, Ticaret Bakanlığı’nın katkılarıyla sağlanacak
görece ucuz ücretler karşılığında, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere kentlerin
istasyonlarından, düzenli radyo yayınlarıyla aydınlatıcı bilgiler verilmesi gerekiyordu.
Cumhuriyet’in Elli Yıllık Bilançosu
Türkiye’de sigortacılık, Cumhuriyet’in ilk 50 yılında, hatırı sayılır bir yol kat etmişti. Bu yıllar,
Demokrat Parti’nin ilk dört yılı hariç, büyük ölçüde “ithal ikâmeci” bir dönemi simgeliyordu.
Türkiye 30’lu yıllarda sanayi planlarıyla kalkınma sürecini başlatmış, 1961 yılında Devlet
Planlama Teşkilâtı kurulmuş ve Türkiye 1963 yılından itibaren beş yıllık kalkınma planlarını
uygulamaya başlamıştı. Türkiye’de ithal ikâmeci sanayileşme ilk üç, beş yıllık dönemde ortalama
yıllık %6,9 bir kalkınma hızı yakalayarak sanayi yapısını her geçen gün daha güçlü bir biçimde
temellendirmişti. Sigortacılık da sanayileşme ve kentleşmeyle orantılı bir biçimde hız kazanacaktı.
Aslında, Cumhuriyet’ten sonra Türkiye sigorta prim üretimi sürekli artış kaydetmiş ve
her geçen yıl Türk sigorta şirketlerinin prim portföyleri, malî ve teknik güçleri, biraz daha
gelişmişti. Bu durum, ulusal nitelikli sigorta şirketlerinin kısa sürede Türkiye sigorta piyasasına
hâkim olmasına, ulusal sigortacılığın oluşmasına yol açmıştı.
Cumhuriyet’i izleyen 15 yıl içinde ulusal nitelikli sigorta şirketlerinin sayıları az olmasına
karşın, sigorta piyasasında hâkim duruma geldikleri görülecekti. 1938 yılında ülkede altı
Türk sigorta şirketi vardı. Ancak bunların sadece üçü tamamen yerli sermayeyle kurulmuş
şirketlerdi. Bunların yanı sıra 26 yabancı şirket Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. O yıl üretilen
5.133.575 liralık sigorta priminin %54,33’ü Türk, %52,66’sı yabancı şirketlerce sağlanmıştı.
Aynı yıl, 1.231.739 liralık hasar ödenmişti; bu hasarın %47,34’ü Türk şirketlerince %52,66’sı
yabancı şirketlerce karşılanmıştı.
Cumhuriyet Türkiyesi kanunlarına göre kurulan ve yerli sermayenin hâkim bulunduğu sigorta
şirketlerinin faaliyetleri bu tarihten sonra daha hızlı bir tempoyla gelişme göstermiş ve sonuç
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olarak malî ve teknik yönden güçlenen sigorta şirketleri, ülke sigorta sanayine hâkim olmuştu.
Bundan böyle ulusal sigortacılığa yerel sermayeyle kurulan şirketler yön verecekti.
Sigorta portföyünün gelişmesiyle sigorta dalları ve sigorta dalları içine giren sigorta türleri,
teminat altına alınan riziko türü ve sayıları da artmıştı. Cumhuriyet’in 50. yılına ulaşılırken,
1972 yılında Türkiye’de 21 Türk ve 17 yabancı sigorta şirketi faaliyetteydi. Bu yıla ait
978.828.624 liralık prim üretiminin %95,72’si Türk şirketlerince, %4,26’sı yabancı şirketlerce
sağlanmıştı. Yine aynı yılda ödenen 352.711.620 liralık hasarın %95.52 si Türk şirketlerince
%4,48’i yabancı şirketlerce karşılanmıştı. Görüldüğü gibi, yerli ve yabancı sigorta şirketleri
arasında sayı farkı fazla olmamasına rağmen, gerek üretimde gerek ödenen hasarlarda yerel
sigorta şirketlerinin payı çok yüksekti.
Türk sigorta portföyündeki artışa paralel olarak malî ve teknik olanakların artması nedeniyle,
Türk şirketlerin reasürans ve retrosesyon muameleleri de genişlemiş ve şirketler reasürans
yoluyla dışarıdan prim almaya başlamışlardı.
Ülkede sigortacılığın az zamanda bu denli gelişme sağlamasında, ülkede esas amacı
sigortacılığın “millileştirilmesi”ne zemin ve imkân hazırlamak, reasürans işlemleri
bakımından sigorta sanayini dışarıya dönük olmaktan ve yabancı reasürörlere bağlılıktan
kurtarmak olan reasürans tekelinin ihdas edilmesinin ve bu tekeli işletmek üzere kurulmuş
bulunan Milli Reasürans’ın kısa sürede Türk şirketlerine her hususta rehber olabilecek,
sigorta piyasasının reasürans ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilecek malî ve teknik
İstikrarlı Büyüme Evresi

141

olanaklara sahip güçlü bir kuruluş
haline gelmesinin rolü büyüktü.
Reasürans tekelini işletmek amacıyla
kurulan Milli Reasürans’ın, kısa
sürede uluslar arası reasürans
piyasasında itibar gören bir kuruma
dönüşmesi, ülkede güçlü bir
reasürans piyasasının doğmasına
ve sigorta şirketlerinin yabancı
reasürans şirketlerinin baskılarından
kurtularak onlarla elverişli şartlarla
reasürans anlaşmaları yapmalarına
olanak sağlamıştı. Özellikle 60’lı
ve 70’li yıllarda sigorta şirketlerinin
bir araya gelerek kurmuş oldukları
pool’ler sigorta sanayine güç
katmıştı. Yukarıda sözü edilen
değişik pool’ler, ilgili oldukları
konularda ihtiyaçları büyük
ölçüde karşılamış ve yurt dışından
azımsanmayacak miktarda primin
yurda gelmesini sağlamıştı.
Bu gelen yapı içinde, Anadolu Sigorta
öncü kimliğini korudu. İlk kurulduğu
1925 yılından sonra, iki yıl süreyle,
yalnız nakliye, yangın ve kaza
dallarında çalıştı. 1927 yılında hayat
branşını da bünyesine aldı. Şirketin
beşinci yılı olan 1930’da, yıllık üretim
841.000 lirayı buldu. Beş yıl sonra 3
milyon’a yaklaştı. 1947’de 6,5 milyon,
1951’de 8 milyon, 1952’de 9,6 milyon
ve 1953’te 11 milyon liraya ulaştı. 1954
ve 1955 yıllarında her yıl ikişer milyon
lira yükselerek, üretim 14 milyon ve
16 milyon lirayı buldu. Bunları izleyen
üç yıl rakamlar Şirketi rekora doğru
götürdü ve dörder, altışar milyon
liralık rakamlar oluştu. Prodüksiyon
toplamı 1956 yılında 18 milyon, 1957
yılında 22 milyon, 1958 yılında 28
milyon ve 1959 yılında 34 milyon
liraya ulaştı.

Celâleddin Aksoy’un Mesajı

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Celâleddin Aksoy’un
50. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaj
Memleketimizin ekonomik hayatında kökleşmiş maziye sahip asırlık
teşekküllerin azlığı göz önünde bulundurulacak olursa, 50. Yılını başarı ile idrak
eden Anadolu Sigortanın varlığı ile iftihar ve gurur duymamak mümkün değildir.
Sigortacılık alanında abideleşmiş bir şirket olarak memleket ekonomisine hizmete
azimle devam eden Anadolu Sigorta’nın faaliyet ve varlığından duyulan gurur ve
iftiharın nedenlerini daha iyi bir şekilde anlayabilmek için maziye, kuruluş yıllarına
ve o tarihte memlekette hâkim olan zihniyete göz atmak faydalı olacaktır.
Filhakika o tarihlerde pek çok işlerde olduğu gibi sigortacılık da yabancıların
ve onların kurduğu ortaklıkların elinde idi. Sigortacılığın Türkler tarafından
başarılmasının mümkün olamayacağı kanaat ve zihniyeti hâkim olduğu gibi bunun
propagandası da yapılmakta, ayrıca sigortadan tazminat almanın yasak ve haram
olduğu bâtıl fikirleri geçerli bulunmakta idi. Bu sahada yetişmiş Türk eleman ise
hemen hemen yok gibi idi.
Her şeyi zamanında görüp tedbirini almasını bilen büyük kurtarıcı, büyük
önder Atatürk, Türk’ün zaferi ile neticelenen Millî Mücadele’den sonra milletini
iktisadî alanda da esaretten kurtarıp büyük hamle ve inkılâplara girişmeye sevk
etmek amacıyla, askerî ve siyasî zaferlerin iktisadî zaferlerle tamamlanması
gerektiği hususundaki ve veciz direktifini verirken ilk örneği bizzat kendisi vermiş,
maddî ve manevî desteği ile 26 Ağustos 1924 de Türkiye İş Bankası’nı kurmuştu.
İş Bankası ise kuruluşunu müteakip, bankacılığın yanında sigortacılığın da
mevcut olması gerçek ve ihtiyacını görerek, kurucuların da teşvik ve yardımıyla
Cumhuriyet’in ilk millî sigorta şirketi olarak Anadolu Sigorta’yı kurmak basiretini
göstermiş ve 1 Nisan 1925 de ilk teşekkülü ve ilk şirketi olarak Anadolu Sigortayı
faaliyete geçirmiştir. Böylece Cumhuriyetimizin ilk millî sigorta şirketini kurarken
de bu şirkete büyük bir isabetle memleketin büyük bir kısmını kapsayan Anadolu
ismini vermiştir ki, bu da bu millî şirket için ayrı bir mazhariyet olmuştur.
Anadolu Sigorta büyük kurucusu ile iftihar etmekte ve gurur duymaktadır.
Kurucu İş Bankası’nın bütün şubelerinin Anadolu Sigorta’nın acentelik görevini
deruhte etmiş olmaları, Anadolu Sigorta için ayrıca bir iftihar vesilesidir.
Anadolu Sigorta kuruluşundan itibaren ticaret ve sanayi âleminden ve
halkımızdan geniş bir alâkaya ve itimada mazhar olmuş, her geçen gün biraz daha
inkişaf ederek bugünkü güçlü duruma gelmiş nadir ve bahtiyar teşekküllerimizden
biridir. Fert menfaatlerinin ve millî servetin güvencesini sağlarken, aynı zamanda
Türk millî sigortacılığının öncüsü olmuş, Türk sigortacılığının yabancılar
tarafından sömürülmesini önlemiş ve yetiştirdiği güzide elemanlar sayesinde
millî sigortacılığımıza mektep vazifesini görmüş modern anlamda sigortacılığın
yaratılmasında ve geliştirilmesinde büyük rolü olmuştur. Yaptığı yatırımlar ile Türk
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ekonomisinin gelişmesinde ayrıca faydalı olmaya ve kendisine düşen vazifeyi ifaya
gayret göstermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk millî sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta’nın 50.
kuruluş yılını kutlarken, geçen 50 yıl zarfındaki türlü güçlükleri de hatırlayarak
onun bugünkü güçlü ve muvaffak duruma gelmesinde büyük katkıları bulunan
fedakâr ve vefakâr mensuplarını, acente ve prodüktörlerini, özel ve resmî sayın
müşterilerini, unutmamak, onlara saygılarımızı, bütün mensuplarına sevk eden
verimli mesaileri dolayısıyla takdir ve şükranlarımızı sunmak, gelecek için de üstün
başarılar dilemek, aramızdan ebediyen ayrılanları ise ayrıca rahmetle anmak
en başta gelen vazifelerimizden biridir. Bugünkü mensuplarımızın tesis ettikleri
rekorları ve ellerinde tuttukları meşaleyi daha yükseklere dikmelerini, başarılarının
devamını diler, Anadolu Sigorta’nın 50. yılının Anadolu Sigorta camiasına
kutlu olmasını temenni eder, meslektaşlarımıza ve büyük kurucumuz Türkiye İş
Bankası’nın değerli idarecileri ve mensuplarına en derin saygılarımı arz ederim.
Genel Müdür
Celâleddin Aksoy

Anadolu Sigorta’nın kapsadığı belli başlı dört branşta da bu gelişmeler bariz bir biçimde
izleniyordu. 1930’da yarım milyon yangın branşında üretim varken 1940’ta bu rakam
1 milyon’a, 1950’de 4,5 milyon’a, 1960’da 13,7 milyon’a ve 40 yıl sonra 1964’te 17 milyon’un
üzerine çıkmıştı. Kaza branşındaysa 1930, 1945, 1960 ve 1964 yıllarında sırasıyla üretim
17,851 TL, 94,856 TL, 3,6 milyon TL ve 5 milyon TL idi. Nakliye sigortalarında üretimin
gelişimi daha da ilginçti. 1930’da 146.881 TL’den 1940’ta 905.775 TL’ye çıkmış, 1950’de
1 milyon liraya varmış, 1960’da 4,7 milyon TL ve 1964’te 5.336.551 TL olmuştu. Son olarak
hayat branşında üretim 1930’da 100.000 TL dolayında iken 1940’ta 5 milyon, 1960’ta
5 milyon ve 1964’te 9,5 milyon olmuştu.
Bütün bu verilerden de anlaşılacağı gibi, Türkiye’de ve dünyada zaman zaman ekonomik
açıdan durgun ortamlar oluşmuş; 1929 krizinin olumsuz etkileri, II. Dünya Savaşı
yıllarında savaş ekonomisi koşulları hüküm sürmüş; ama Anadolu Sigorta istikrarlı
büyüme çizgisinden ödün vermemişti.
1960 yılından itibaren, Başak Sigorta’nın kurulması sonucunda Ziraat Bankası’nın acentesi
olan bütün şubeleriyle birlikte ayrılması, 9 milyon liralık bir üretim kaybına neden oldu.
Üretim, 1961 yılından itibaren tedrici artışlarla 27,5 milyon, 29 milyon ve 31,5 milyon liraya
doğru tekrar hız kazandı. 1964 yılındaysa üretim, 37 milyon liranın üstüne çıktı.
Keza Anadolu Sigorta’nın kârı da aynı doğrultuda bir seyir izledi. Belirli aralıklarla bu gelişim
şu sonucu veriyordu. 1944 yılında 195,511 liralık kâr 1948 de 197.929, 1952’de 195.634
lirayı buldu. Bu tarihlerden sonra yükseliş çok daha gösterişliydi. 1956, 1959, 1964 yılları
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kâr miktarları sırasıyla 600.937,
1.210.512 ve 2.322.138 lira oldu.
Anadolu Sigorta özellikle 1965-1974
arası büyük aşama kaydetti. 1965’te
net prim toplamı yaklaşık olarak
40 milyon lira dolayındayken bu
rakam 1974’te 225 milyon lirayı
buldu. Diğer bir deyişle on yıl
içerisinde şirket altı misli
büyümüştü.

Ali Sait Gönenç’in Mesajı

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sait Gönenç’in
50. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaj
Geçen yıl kurucumuz Türkiye İş Bankası A.Ş. nin ellinci altın yılını büyük bir
heyecan ve gururla kutlamıştık. Bu yıl da o eşsiz ve saygı değer müessesenin Türk
ekonomisine armağan ettiği ilk millî sigorta şirketimiz, Anadolu Anonim Türk
Sigorta Şirketi’nin ellinci kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğu içindeyiz.
Yurdumuzda, bilhassa Cumhuriyetimizin ilânından evvel, yabancı sigorta
şirketlerinin tekelinde bulunan bu endüstri kolu, Şirketimizin kuruluşu ile millî
bir hüviyet kazanmış ve bu suretle de Şirketimiz Türk millî sigortacılığının temelini
atmak bahtiyarlığına erişmiştir.

Cumhuriyet’in 50. yılına
gelindiğinde, Anadolu Sigorta’nın
farklı bir işlevi daha ortaya çıkmıştı.
Şirketimiz, kurucusu Türkiye İş Bankası’nın desteği, sayın müşterilerinin
Anadolu Sigorta bir sigortacılık
yakın alâka ve teveccühü, acentelerinin büyük çabaları ile birlikte idareci ve
okulu olarak tüm sektöre hizmet
personelinin bilgili çalışmaları sonucu, her gün biraz daha artan istihsâlini son
vermişti. Sigorta endüstrisinin birçok
senelerde emsallerine nazaran en yüksek düzeye ulaştırmıştır.
elemanı ve uzmanı Anadolu Sigorta
bünyesinden yetişmişti. Cumhuriyet
Diğer taraftan Şirketimiz, bünyesinde çalışanların sosyal, ekonomik ve
öncesi, Türkiye topraklarında
kültürel sorunlarına da gereği gibi eğilerek personelinin geçim ve refahlarını
sigortacılık yabancı şirketlerin
mümkün olan en iyi bir duruma getirebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış,
tekelindeydi. Bu endüstri kolu,
kültür ve bilgilerini arttırma amacı ile çeşitli kurslar açmış, kendilerine yabancı
Anadolu Sigorta’nın kuruluşuyla
ülkelerde staj görme olanağı sağlamıştır.
birlikte ulusal bir hüviyet kazandı.
Ekonomimize yararlı olabilmek gayesi ile modern sigortacılık tekniğinden
Ulusal sigortacılığın temelleri
faydalanan ve tam bir uyumluluk ve verimlilik içinde çalışan Şirketimizin bu günkü
atılmış oldu. İlk müdür Ahmet Vefik
güçlü, itibarlı duruma gelmesinde, kuruluşunda ve onu takip eden yıllarda görev
Sertel, eski Ünyon ve sonraki İmtaş’ı
almış mümtaz idarecilerinin ve vefakâr personelinin payları çok büyük olmuştur.
yönetti. Onun yerine gelen Rabbani
Kendilerine şükranlarımızı ifade etmeği zevkli bir borç bilir, bütün mensuplarımızın
Fehmi Tunaman, sonradan Güven
bu mutlu günlerini candan kutlarım.
Sigorta’nın ve Millî Reasürans’ın
Ali Sait Gönenç
müdürü oldu. Faruk Seven, Milli
Reasürans’a önce Fen Müşaviri, sonra
müdür, Prof Osman Fikret Arkun ve
Şeref Serdengeçti, Doğan Sigorta’ya
müdür, Adil Üçer, İnan Sigorta’ya müdür oldular.
Bedii Yazıcı, Genel Sigorta, Tam ve Tam Hayat Sigorta şirketlerini kurdu; Aksigorta’ya Yönetim
Kurulu Başkanı, Doğan Sigorta’nın İkinci Başkanı oldu. Haluk Akan, Ankara Sigorta’ya Umum
Müdür Muavini, Genel Sigorta’ya Fen Müşaviri ve Tam Hayat’a Genel Müdür oldu. Burhan
Olcaytuğ, Güven Sigorta’ya müdür, Avnullah Senker keza Güven’e müdür ve Güneş’e Birinci
Genel Müdür Muavini oldu. Erdoğan Sergici İstanbul Umum Sigortaya Genel Müdür Muavini
ve Genel Sigorta’ya Fen Müşaviri oldu.
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Reasüransta Tekel Sorunu
70’li yıllarda sigorta sektörünü işgal eden en büyük sorun, Milli Reasürans’ın mükerrer
sigortadaki öncelikli konumuydu. Yukarıda belirtildiği gibi, Bakanlar Kurulu 24 Eylül 1959 gün
ve 4/12205 sayılı kararıyla, Milli Reasürans’ın mükerrer sigorta tekelini on yıl süre için tekrar
uzatmıştı. Bu kararnameyle zorunlu sesyon oranı %30’dan %25’e indirilmiş, ardından yapılan
imtiyaz sözleşmesinde, tarife kontrolü, hasar kontrolü, sesyon ve sair alacakların şirketlerden
takip ve tahsiliyle ilgili önceki imtiyaz sözleşmelerinde görülmeyen bazı hükümlere yer
verilmişti. 31 Aralık 1969’da sona eren bu dönemin ardından, iki yıllık bir dönem daha gelmişti.
7 Ağustos 1969 gün ve 6/12412 sayılı kararnamede özellikle iki husus göze çarpıyordu.
Bunlardan ilki, “her çeşit sigorta miktarlarından reasürans tekeline tâbi kısımla sigorta
şirketlerinin fiilen üzerinde tutmuş oldukları kısımdan geri kalan kısım için, eşit şartlar
altında, reasürans tekeli işletmesine rüçhan hakkı” tanıyordu. Diğer husussa imtiyaz
sözleşmesinin daha önceki uygulamalarda olduğu gibi Türkiye İş Bankası’yla değil,
doğrudan doğruya Milli Reasürans’la yapılmasıydı. Sözleşmeye göre, Hazine’ye ödenecek
200.000 lira yıllık maktu aidat 500.000 liraya yükseltiliyor, reasürans tekelinin
işletilmesinden doğan yıllık net kârın %58’inin ana sözleşme gereğince Hazine’ye
ödenmesine devam ediliyordu. Diğer bir husus, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
reasürans tekeli konusunda yer alan hükümlerle ilgili uygulama kanunları çıktığında, o
kanunlar hükümlerine göre hareket edileceğinin kayda geçmesiydi. Nihayet, devir karşılığı
şirketçe Türkiye İş Bankası’na ödenen maktu aidat, kaldırılmış oluyordu.
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Böylece, bu son imtiyaz sözleşmesiyle, mükerrer sigorta tekeline ait imtiyaz hakkı 10
Nisan 1929’dan 1971 sonuna kadar, fiilen 42 yıl bir ay ve 27 gün kullanılmış olacaktı.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 1972 yılıyla birlikte artık bu tür bir tekele
son vermenin zamanı geldiği kanısındaydı. Bu nedenle Birlik, Ankara’da güçlü bir lobi
girişiminde bulunacak, Devlet Planlama Teşkilâtı’ndaki kimi çevreleri bu konuda ikna
edecekti. Nitekim İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, mükerrer sigorta tekelinin gözden
geçirileceği ve yeni bir “reasürans teşkilâtı” ortaya konulacağı belirtiliyordu. Plan, devletin
reasürans tekelinin işletmeciliğini yapmak üzere, özel bir kanunla teşkilâtlandırılacak ve özel
hukuk hükümleri dâhilinde yönetilecek, yönetimine sigorta şirketlerinin de iştirak edecekleri
ve kârdan pay alacakları, fakat kamu temsilcilerinin yönetimde söz sahibi olacakları, bir
Enstitü kurulmasını öngörüyordu.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Umumi Heyeti, lobi etkinlikleri sırasında
görüşünü, Türkiye’de sigortacılık sektörünün artık olgun bir evreye ulaştığı hususuna
dayandırıyordu. Mükerrer sigorta tekeli 25 Haziran 1927 gün ve 1160 sayılı kanunla kurulmuş,
tekeli işletme imtiyazı bu tarihte henüz T.C. Merkez Bankası ortalıkta olmadığı için bir
ölçüde devlet bankacılığı görevini üstlenmiş olan Türkiye İş Bankası’na verilmişti. Birlik bunu
Osmanlı dönemine özgü bir “iltizam” şekli olarak görüyordu. Tekel “iltizam”ını bulunduran
İş Bankası da bu hakkını yabancı sermaye iştirakiyle kurduğu Milli Reasürans T.A.Ş.’ye yıllık
100.000 TL imtiyaz bedeli karşılığında devir ve temlik etmişti. Böylece mükerrer sigorta tekel
imtiyazı 10 Nisan 1929 gününden başlayarak 10 Nisan 1944 gününe kadar 15 yıl ve ardından
üç uzatmayla 31 Aralık 1969 gününe kadar işletile gelmiş; 31 Aralık 1969’da başlayarak 31
Aralık 1971’de bitecek olan son uzatmayla bu imtiyaz ilk kez Türkiye İş Bankası aracılığıyla
değil doğrudan Milli Reasürans’a verilmişti.
Kısaca, mükerrer sigorta tekeline ait imtiyaz hakkı fiilen 42 yıl bir ay ve 27 gün kullanılmış
olacaktı. Oysa 1160 sayılı mükerrer sigorta inhisar kanunun 4. maddesinde, mükerrer sigorta
inhisarının tesis ve işletilmesinin 25 yılı aşamayacağı belirtiliyordu ve o günkü fiili durum
aslında, Birliğe göre, kanun hükmüyle çelişmekteydi. Kanun koyucunun başlangıçta böyle
bir sınırlamayı öngörmesinin nedeni, bu süre içinde tekelin amaç ve hedefine ulaşacağı
beklentisiydi. Nitekim tekel kurulurken ülkede Türk sigortacılığı henüz doğmakta ve sigorta
şirketleri arasında ezici çoğunluğu yabancı şirketler oluşturmaktaydı. Oysa zamanla bu
çoğunluk Türk sigorta şirketlerine geçmişti. Sigorta Murakabe Kurulu’nca yayınlanan sigorta
şirketleri 1969 yılı faaliyet raporu rakamlarına göre yangının %90,12’si, nakliyatın %93,72’si,
kazanın %96,43’ü, makine-montaj, dolu, hayvan ve hayat dallarının %100’ü Türk sigorta
şirketlerine aitti. 57.314.596 liralık hayat prim hâsılatının da 54.464.955 lirası, yani %95’i
Türk sigorta şirketlerince sağlanmaktaydı. Böylece Türk sigorta şirketlerinin artık tekel
“velâyeti” ya da “vesâyeti” altında çalışmasına gerek kalmamıştı. Ayrıca tekel ve velâyet, bu
arada kotpar yöntemi, saklama paylarını artırmalarına olanak vermemesi yüzünden, sigorta
şirketlerinin potansiyel gelişmelerini engelliyordu. Bu nedenle tekelin kaldırılması zamanı
gelmiş, hatta geçmişti.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin, kurulması düşünülen Enstitü’den büyük
beklentileri vardı. Tekelin Milli Reasürans’a verilmesine gerekçe olarak başlangıçta bu alandaki
yeterli bilgi ve becerinin olmayışı gösterilse de artık Türk sigortacılığının ulaştığı düzeyde buna
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gerek yoktu. Öngörülmüş düzenleme de bu görüşü doğruluyordu. Enstitü, devletin reasürans
tekelinin işletmeciliğini yapmak üzere özel bir kanunla örgütlenecek, öngörülen işletme özel
hukuk hükümleri dâhilinde yönetilecekti. İşletmenin yönetimine sigorta şirketleri de iştirak
edecekler ve kârdan pay alacaklardı. Bu bağlamda, tekel sisteminin sigorta endüstrisi üzerinde
düzenleyici denetleyici işlevinin yürümesi için kotpar treteleri sistemi devam edecekti.
Oysa, planda yer alsa da kısa sürede var olan düzeni bir kenara bırakarak yeni bir yapılanmaya
geçmek kolay değildi. Ortada yıllarca bu görevi başarıyla yürütmüş, hatta bir kamu kuruluşu
görünümü kazanmış Milli Reasürans vardı. Milli Reasürans’ı da dışlamadan çözüm
bulunabilmek zordu. Enstitü yerine farklı düzenleme olanakları değerlendirilmeye başlandı.
Bunlardan biri, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin Milli Reasürans’a ortak olmalarıydı. Böylece,
sigorta şirketlerinin Milli Reasürans’ın yönetimine katılmaları ve kârdan pay almaları mümkün
olacaktı. Dolayısıyla, kısa devrede söz konusu enstitüyü kurup faaliyete geçirebilmedeki
tereddütler nedeniyle Milli Reasürans bünyesi içinde tedbir kararında gözetilen hedeflerin
gerçekleştirilmesi gündeme gelmişti. Ancak, bu tür beklentiler de sonuç vermemişti. Türkiye
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin görüşü statünün izin vermemesi gerekçesiyle itibar
görmemiş ve uygulamaya sokulamamıştı. Sigorta şirketlerinin Milli Reasürans’ın yönetimine
katılma ve kârdan pay alma görüşü suya düşmüştü.
Türkiye Reasürans Şirketi
O sırada Milli Reasürans’ın tekeline son vermek ve yukarıda sözü edilen hedeflerin
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Türkiye Reasürans Şirketi ticarî unvanını taşıyan,
bu arada Hazine’nin de dilerse sermayesine katılacağı, yeni bir reasürans şirketi kurulması
gündeme gelmişti. Bu şirkete tekel imtiyazının, asgarî Milli Reasürans’ın elde ettiği imtiyaz
şartlarıyla verilmesi sonucunda, bir yandan Hazine menfaatleri korunacak, ülkedeki saklama
payları artırılarak ödemeler bilançosunda müspet etkiler sağlanacak, öte yandan işletmenin
sağladığı menfaatlerden sadece bir sermayedar grubunun değil, diğer sermaye gruplarının
da yararlanması olanağı getirilmiş olacaktı. Bu arada sigorta şirketlerinin yanında ve sigorta
şirketlerinin kurucuları arasında yer alan Ziraat Bankası, Sümerbank, Türkiye Emlak Kredi
Bankası, İller Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Etibank, Vakıflar Bankası, Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş., Türk Ticaret Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Pamukbank, Ordu
Yardımlaşma Kurumu vb., ülkede Türkiye İş Bankası’ndan sonra gelişmiş diğer sermaye
grupları da yine Türkiye İş Bankası’yla birlikte tekelden yararlanacaktı. Böylece, Anayasa’nın
“hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” hükmünün icapları da yerine
gelmiş olacaktı.
Bu suretle kurulacak ve reasürans tekeli imtiyazını işletecek Türkiye Reasürans Şirketi’nce, 1960
yılından bu yana kurulan ve gittikçe gelişmekte olan pool’lerin “jeranlık”larının da yürütülmesi
mümkün olacak ve bu pool’lerin bir elden yönetimiyle de masrafların azaltılmasına hizmet
edecekti. Bu takdirde Milli Reasürans yine Türkiye İş Bankası’nın kurduğu Destek Reasürans
şirketinin yapmakta olduğu gibi, tekel dışında kalarak isterse pekala sigorta şirketlerinin reasürans
tretelerine ve yeni kurulacak Türkiye Reasürans Şirketi sermayesine katılabilecekti; dış ilişkilerini
geliştirmek yolundaki etkinliklerini de doğal olarak sürdürecekti.
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Reasürans tekeli imtiyazıyla çalıştırılacak Türkiye Reasürans Şirketi, tekel dışı faaliyetleri de
sağlayacak ve bu nedenle, Türkiye’de o sırada mevcut saklama payı kapasitesine bir katkıda
bulunarak artıracağından, döviz tasarrufuna yararlı yeni bir munzam imkân daha doğmuş
olacaktı. Böylece, döviz tasarrufunu azamiye çıkarma amacıyla “Türk Parası Kıymetini
Koruma” hakkındaki kanuna müstenit, Maliye Bakanlığı’nın VII seri ve 3 sıra numaralı
tebliğinde gözetilen amaç da gereği gibi yerine gelmiş olacaktı.
Birlik üyeleri, Türkiye Reasürans Anonim Şirketi adı altında 12 milyon lira sermayeli bir
şirket kurmaya karar vermişlerdi. Ana sözleşme çalışmaları bitirilerek sözleşme kabul ve esas
sermayeye iştirak taahhütleri tamamlanmıştı. Kurulması düşünülen şirketin ana sözleşmesinin
4. maddesinde, reasürans tekelini işletmek de uğraş alanları arasında yer almıştı. İlk aşamada
birçok çevre bu gelişmeye sıcak bakmıştı. Nitekim şirketin sermayesine Türkiye İş Bankası dahi
katılmayı ciddi surette düşünmüştü.
Milli Reasürans, Devlet Planlama Teşkilâtı’ndaki bu gelişmeleri kaygıyla izliyordu. Beş yıllık
planlarda yer alan hükümlerin Plan içinde bir plansızlık örneği gösterdiğini, hiçbir gerekçesi
bulunmadığını, reasürans tekelinin şirketlerin yönetimine verilerek etkisiz hale getirilmek
istendiğini savunmuştu. Milli Reasürans’a göre, bu tür bir gelişme, Hazine menfaatine
tamamen aykırıydı. Bu husus muhtelif temas, yazı ve raporlarla defaatle izah edilmişti.
Milli Reasürans tavrını net bir biçimde ortay koymuştu.
Verilen mücadele sonunda, 31 Aralık 1971 tarihli Resmi Gazete’de çıkan 7/3587 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla reasürans tekelinin işletilmesi, yine üç yıl süreyle, Milli Reasürans’ta kalmıştı.
Her çeşit sigortaları kapsamak üzere tekel, 1 Ocak 1972 gününden 31 Aralık 1974 gününe
kadar, üç yıllık bir süre için uzatılıyordu. Zorunlu sesyon oranı %25 olarak aynen korunuyordu.
Her çeşit sigorta miktarından reasürans tekeline tâbi kısımla sigorta şirketlerinin fiilen
üzerinde tutmuş oldukları kısımdan geri kalan kısım için eşit şartlar altında, reasürans tekeli
işletmesine, yani Milli Reasürans’a rüçhan hakkı tanınıyordu.
Milli Reasürans yurt içinden sağlayacağı tekel içi ve tekel dışı işlerin yanında, sonuçları kârlı
olabilecek memleket ve piyasalardan karşılıklı veya karşılıksız iş almak yolundaki mevcut
çalışmalarını, gerekli hız ve güvenlikle genişletecek; işlerinin bir kısmını karşılıklı ilişkilere
ayıracak; bu amaçla pool’lere, gerekiyorsa sigorta veya reasürans şirketlerinin sermayelerine
katılacak; özellikle kalkınma yolundaki ülkelerle ilişkilerini genişleterek bunları bir program
çerçevesinde yürütecek ve bu yoldaki çalışmalarını, yapılan harcama ve elde olunan veya elde
olunacağı beklenen sonuçları, yıllık etraflı raporlarla, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına bildirecekti.
Milli Reasürans bu faaliyetlerinde, kısa zamanda reasürans hizmeti ihraç etmek suretiyle, dış
reasürans hizmetlerinde döviz geliri elde etmek amacıyla hareket edecekti. Bu arada, Hazine’ye
ödenen maktu aidatın 500.000 liradan 1 milyon liraya çıkarılmasına, eleman yetiştirilmesi
amacıyla Ticaret Bakanlığı emrine verilen tahsisattan başka, ayrıca ve aynı maksatla kullanılmak
üzere Maliye Bakanlığı emrine de tahsisat ayrılmasına karar veriliyordu. Bu kararnameyle getirilen
en büyük değişiklikse hayat branşının yeniden tekel altına alınmasıydı.
Bu gelişme, sigorta şirketleri için bir sürpriz olmuştu. Bakanlar Kurulu kararı sigorta şirketleri
için soğuk duş etkisi yarattı. Sigortalar, Milli Reasürans’ın tekelinden kurtulmak isterken
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hayat branşını da tekele kaptırmışlardı. İkinci Beş Yıllık Plan’ın hazırlık çalışmalarından
beri DPT’deki bazı çevrelerden söz almışlardı ve yeni bir yapılanmaya umut bağlamışlardı.
Bu arada, Planlama’nın görüşü reasüransın yürütülmesinin giderek bir “kamu teşebbüsü”
tarafından üstlenilmesine doğru kayıyordu. Bunda 12 Mart askeri müdahalesi ertesi kurulan
kabinedeki radikal teknokratların da payı vardı. Nitekim Üçüncü Beş Yıllık kalkınma Planı’nda,
Milli Reasürans’a verilen tekel ve öteki kamu hizmetlerinin imtiyaz süresi sonunda bir “kamu
teşebbüsü”ne devir edilmesi öngörülmüştü. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin
görüşü Milli Reasürans’ın direnişi karşısında güç yitirmişti.
Tüm bu gelişmeler, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği için beklenmedik bir
gelişmeydi. Türkiye Reasürans Anonim Şirketi’yle ilgili hazırlıklar 1971 Mayıs ayında
tamamlanmıştı. Sigorta şirketleri DPT’yle temasları nedeniyle reasürans tekelinin 1972
başından itibaren artık uzatılmayacağına ya da uzatılsa bile işletilmesinin Milli Reasürans’tan
alınarak kendi kurdukları şirkete verileceğine kesin gözüyle bakıyorlardı.
Danıştay’a Dava Açılışı
Uğranılan düş kırıklığı ve kızgınlık, sekiz sigorta şirketini harekete geçirdi. 7/3587 sayılı
reasürans tekeli kararnamesinin iptali yolunda Danıştay’da dava açmak son çareydi. Birlik
İdare Heyeti, 13 sigorta şirketinin temsilcisiyle 6 Ocak 1972 günü Hanefi Ulutekin’in
başkanlığında toplanarak uzatma kararını görüşmüştü. Şark Sigorta temsilcisi Hayri Başer,
reasürans tekeli hakkındaki bir çalışmasını İdare Heyeti başkanlığına sunarak, kararnamenin
kanuni mesnetlerden yoksun olduğunu bildirmişti. Alınan kararda, uzatmanın ancak
sigorta şirketlerinin muvafakatine bağlı kaldığı, söz konusu kararnamenin dondurulması
için teşebbüse geçilmesi, bu nedenle ilgili makamlara Birlik görüşünü içeren bir muhtıranın
gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Bu arada sonuç alınamaması durumunda, 7’ye karşı 6 oyla
Bakanlar Kurulu’nca alınan kararın iptali için Danıştay’a müracaat edilmesi, prensip olarak
kabul edilmişti. Muhtıranın hazırlanması için Hayri Başer’in başkanlığında Haluk Akan,
Haşim Ekener, Ali Neyzi ve Erdoğan Sergici’den kurulu bir komisyon görevlendirilmişti.
Böylece, Birlik yeni bir görüş oluşturarak değişik resmi merciler nezdinde bir kez daha
girişimde bulunuyordu. Bu görüşte, 43 yıla yaklaşan bir zamandan beri yürütüle gelen böyle bir
reasürans tekeline ne Ortak Pazar üyesi ülkelerde ne Avrupa İktisadî İşbirliği’ne dâhil ülkelerde
rastlanmadığı belirtiliyordu. Tekel müessesesi, kanunî mesnedini oluşturan 1160 sayılı
kanunun 4. maddesinde öngörülen şartını çoktan yitirmişti. Uzatma kararı, yasama organınca
kabul edilmiş İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda öngörülen tedbir kararına aykırıydı. Ayrıca
Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığı’ndan alınan reasürans tekeline ilişkin 22 Aralık
1971 günlü mektupta açıklanan “imtiyaz uzatma süresinin bir yılı geçmemesi, hayat branşının
eskiden olduğu gibi tekel kapsamı dışında bırakılması” yolundaki Devlet Planlama görüşüne de
zıt düşmekteydi. Bundan başka AET Roma Anlaşması’nın 37. maddesinin birinci fıkrası hükmü
gereğince de bu kabil tekellerin tedricen kaldırılması gerekmekteydi. Nitekim bu nedenle de
Batı ülkelerinde tek örnek olarak gösterilen Caisse Centrale de Réassurances müessesesinin
reasürans tekel imtiyazı, 1971 başından itibaren sona ermiş ve bu müessese birleşmeyle Société
Commerciale de Réassurances (SCOR) bünyesine karışarak ortadan kalkmıştı.
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Mükerrer sigorta tekel imtiyazının bu sonuncu uzatması gerek yerel mevzuata gerekse
uluslararası yükümlülüklerimize uymamakta ve kanuni mesnetlerden yoksun kalmaktaydı.
Tekel tatbikatının fiilen devam edebilmesi ancak, sigorta şirketlerinin rıza ve muvafakatine
bağlı olmalıydı. Nitekim, Kalkınma Planı’nın 1972 uygulama kararları içinde yer alan 355
numaralı hükmünde “Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde reasürans tekelinin uygulanıp
uygulanmayacağı, uygulanacaksa işletme şekli konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığı’yla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce yapılacak araştırma 1972 yılı
Haziran ayından önce tamamlanacaktır” denilmekteydi. Bu hükümde öngörülen araştırma
yapılıp tamamlanmadan önce alınan uzatma kararının, üstelik Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nın ilk iki yılına da sirayet edecek şekilde genişletilmesi sözü geçen uygulama kararları
hükmüne de uymamaktaydı. Bu durumda, İkinci Beş Yıllık Plan’ın 1972 de uygulanacak
kararlarına kadar sigorta şirketlerinin, tekel imtiyazının uzatılmasına rıza ve muvafakat
gösterebilmeleri için, hayat hariç ve 1971 yılı hüküm ve şartları aynen uygulanmak kaydıyla,
yukarıda sözü geçen araştırmanın yapılmasına değin bir yıl için uzatılmasını teminen gerekli
düzeltmenin yapılması istenmekteydi.
Milli Reasürans ve Danıştay Kararı
İsteklerinin karşılanmadığını ve yeni bir gelişme olmadığını görmeleri üzerine süratle gerekli
hazırlıkları yapan sekiz sigorta şirketi, 1 Mart 1972 günü kararnamenin iptali için Danıştay
Dava Daireleri Genel Kurulu’nda, reasürans tekeli uygulama şart ve esaslarını gösteren “teknik
temeller”in iptali için de 21 Haziran 1972 günü iptal davaları açıyorlardı. Davacılar Başak
Sigorta, Halk Sigorta, İstanbul Umum Sigorta, Şark Sigorta, Şeker Sigorta, Tam Sigorta, Tam
Hayat Sigorta ve Türkiye Genel Sigorta anonim şirketleriydi. Davacıların avukatları olarak
Ekrem Amaç ve Feyzi Amaç seçilmiş; aşağı yukarı üç yıl süren bu dava sırasında, sigorta
şirketlerinin reasürans tekeli aleyhinde yıllardan beri ileri sürdükleri iddialar, bir kez daha
gündeme getirilmişti. Açılan davada ana hatlarıyla şu hususlar vurgulanıyordu:
31 Aralık 1971 tarihinde sona erecek olan reasürans tekelinin, üç yıllık bir dönem için
uzatılması, zorunlu sesyon oranının %25 olarak aynen korunması, mükerrer sigortaya
tâbi olup da tekel dışında kalan sigorta miktarları için eşit haklar altında reasürans tekeli
işletmesine rüçhan hakkı tanınması ve reasürans tekelinin işletilmesinin Milli Reasürans
Türk Anonim Şirketi’ne verilmesi için bu şirketle sözleşme yapılmasına ve bunun için
de Ticaret Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına itiraz ediliyor; buna dair, 27 Aralık 1971
gün ve 7/3587 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ve bu kararın ekini oluşturan reasürans
tekelinin işletilmesine ilişkin “temel ve koşullar”ın, tekel için 1160 sayılı Kanunun 4.
maddesiyle tespit edilen yirmi beş yılın dolmuş olması nedeniyle, bu sürenin Bakanlar
Kurulu kararıyla uzatılamayacağı öne sürülüyordu. 521 sayılı Danıştay Kanunu’nun 29
ve 53. maddelerine aykırı olarak kararname, Danıştay’ın incelemesinden geçirilmemişti.
Reasürans tekeli işletmesinin Milli Reasürans’a verilmesi Anayasa’nın eşitlik ilkesini
ihlal ediyordu. Güvenlik ve kararlılık içinde çalışmayı engellemesi nedeniyle Anayasa’nın
40. maddesine de aykırı düşüyordu. Sigorta şirketlerinin denetiminin özel hukuk tüzel
kişisi olan bir şirkete verilmesi Anayasa’nın 117. maddesine aykırıydı. Kararnamenin 2.
maddesiyle şirketlerin akdettikleri sigortaların tamamının bir yüzdesinin buna ihtiyaçları
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olup olmadığına bakılmaksızın mükerrer sigortaya tâbi tutulması 7397 sayılı kanunun
59. maddesine ve Danıştay’ın bu konudaki kesinleşmiş bir kararına aykırı düşüyordu.
Tekel dışı sigorta kısmının reasüransında Milli Reasürans’a rüçhan hakkı tanınmakla
1160 sayılı kanunun 2. maddesine aykırı hareket ediliyordu. Tekele tâbi mükerrer
sigorta komisyonlarının kararnameyle düşük oranlarda tespiti, Mükerrer Sigorta
Talimatnamesi’nin 3. maddesine aykırıydı ve yabancı reasürörlerin komisyon nispetlerini
düşürmeleri sonucunu doğuracaktı; bu da döviz kaybı anlamına geliyordu. Kararnamede
yer alan hükümler Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşması’nın 37. ve 62. maddelerine
aykırı bulunuyordu. Önceki kararnamelerde tekel dışında bırakılan hayat sigortasının,
bu kez tekel kapsamına alınması, hukuka aykırıydı ve iptali gerekiyordu.
Sonuç olarak, üç yıl süren dava sonucu davacıların iddiaları, Danıştay Dava Daireleri
Genel Kurulu’nun 10 Şubat 1975 günlü ve 1975/225 sayılı kararıyla reddedilmişti.
Davacıların tashihi karar talepleriyle Danıştay 12. Daire’de açtıkları iptal davaları da aynı
şekilde reddedilecekti. Bu suretle bir kısım sigorta şirketlerinin reasürans tekelinin her
yenilenmesinde tekrar tekrar ileri sürmüş oldukları iddialarının hiç birisinin geçerli olmadığı,
Milli Reasürans’ın hukukî durumunun mevzuata tamamen uygun bulunduğu, bu defa
Danıştay kararıyla da sabit olmuştu.
70’li Yıllarda Sigorta Sektörü
Tüm bu gelişmeler sürecinde Anadolu Sigorta Milli Reasürans’ın yanında yer almıştı.
Reasürans işlerinde, 70’li yılları işgal eden ihtilaflı durum 1979 yılının son aylarına kadar
sürmüş, kotpar esasına göre Türkiye’deki reasürans kuruluşlarına hisse verilmesini öngören
6/1 sayılı Tebliğ için Maliye Bakanlığı aleyhine dava açan 13 sigorta şirketi davayı Danıştay’da
kaybetmişlerdi. Tashihi karar safhasına giren konu, daha sonra 29 Aralık 1979 tarihli bir
tebliğle yeni bir şekle dönüşmüş, kapasiteyi %25’le sınırlayan bir mahiyet almıştı. 28 Aralık
1979 tarihli diğer bir tebliğse reasürans tekeliyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin
uygulama süresini iki yıl daha, yani 31 Aralık 1981’e uzatmıştı.
70’li yılların önemli bir gelişmesi de 1973 yılında ticarî mevduata faiz verilmemesi konusunda
alınan karardı. Bu karar sigorta piyasasını olumsuz etkilemişti. O yıllarda ihtimalî matematik
ve istatistik prensiplerine dayanmak suretiyle riskleri karşılayan sigorta hesaplarında
faiz, önemli bir faktör olarak yer alıyordu. Bu yönden sigorta kuruluşlarının ekonominin
diğer alanlarında faaliyet gösteren işletmelerden ayrı bir konumu vardı. Öte yandan, ödeme
mehilleri ve azamî komisyon hadleri hakkında 18 Ağustos 1972 günlü Ticaret Bakanlığı tebliği,
uygulama bakımından sigorta şirketlerini etkilemişti.
Uzun süre yeni sigorta şirketi kurulmamışken 70’li yılların sonunda sektör yeniden canlandı.
1979 yılında, Sabancı Holding’e bağlı üç sigorta şirketinden Doğan ve Atlantik, faaliyetlerini
kısıtlayarak portföylerini Ak Sigorta’ya devretmeye başlamışlardı. Atlantik Sigorta münhasıran
reasürans işlemleri yapmaya başlamıştı.
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Yeni şirket kurulması yönünde yapılan iki teşebbüs yılın son aylarında sonuç vermiş ve Halk
Reasürans ile İstanbul Reasürans unvanlı iki reasürans şirketi kurulmuştu. 2 milyon lira
sermayeli Halk Reasürans, Halk Sigorta Şirketi tarafından, 26 milyon lira sermayeli İstanbul
Reasürans ise seri IV, sayı 6/1 Tebliğ hükümlerine karşı dava yoluna giden 13 sigorta şirketi
tarafından kurulmuştu.
Enflasyonun en yüksek oranda kendisini gösterdiği 1979 yılında, sigorta şirketlerinin
portföylerindeki büyüme hızı da artmış, ayrıca teknolojik gelişmeler ve sigorta bilincinin
yayılması, bu artışa destek olmuştu. Özellikle politik ve toplumsal hareketlerin yurt bünyesinde
meydana getirdiği tahribat, anarşik olaylar, sınaî rizikoların artışına hız vermişti. Böylece
büyüyen iş hacmi mevcut sigorta şirketleri arasında aşırı bir rekabet düzeni içinde paylaşılmıştı.
70’li yıllara gelindiğinde izlenen “ithal ikâmeci” politika sonucu sektör, büyük ölçüde yerli
şirketlerin denetimine girmişti. Ancak, sigorta bilinci henüz kitlelere ulaşmamıştı. Türkiye
yeni yeni kentleşmekteydi. Kent kültürü olmadıkça insanlar gelecek bilincinden yoksundu.
Günübirlik yaşamlarında risk faktörünü gözardı ediyorlardı. Türkiye’de sigortacılığın Batı
ülkelerindeki düzeye ulaşabilmesi için öncelikle Türk toplumunun refah düzeyinin yükselmesi
gerekiyordu. Ayrıca sigorta kültürünün topluma aşılanması bir toplumsal sorun olarak kendini
göstermekteydi. 60’lı ve 70’li yıllarda pool’ler aracılığıyla sigortacılıkta bir gelişme izlenmişse
de dünya ölçeğinde Türkiye çok gerilerdeydi. 1968 yılında prim gelirleri kişi başına Almanya’da
97,8 dolar, Fransa’da 77,7 dolar, Belçika’da 74,6 dolar, Norveç’te 73,2 dolar iken Türkiye’de
1.7 dolar düzeyindeydi. Aynı yıl primin gayrı safi milli hasıladaki oranı Almanya’da %5,3,
Fransa’da %4, Belçika’da 4,5, Norveç’te 4,1 iken Türkiye’de %0,5’ti.
Türkiye’de ulusal tabanlı sigortacılık sektörü, geride 50 yılı bıraktığı halde, istenilen gelişimi
gösteremiyordu. Sigorta Dünyası adlı meslekî dergide sorunu ele alan sigortacılık uzmanı Aslan
Tufan Yazman, Türkiye’de sigorta sektörünün uzun yıllar “üvey evlat” muamelesi gördüğünü
ileri sürüyordu. Bu nedenle sigorta endüstrisi bir türlü toparlanamıyordu. Bir Murakabe Kanunu
çıkarılmıştı. Onunla sigortacılığın “zapt u rap” altına alınması düşünülmüştü. Bu kanun,
adından da belli olduğu üzere “gelişme”yi değil, “murakabe”yi, denetimi hedef almıştı. Denetim
işi de Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir daireye bırakılmıştı. Yani iş bir dairenin içine sıkıştırılmış ve
bu daire Demokles’in kılıcı gibi sigortacılık sektörünün üzerinde asılı kalmıştı. Sonuç olarak,
bütün didinmelere rağmen sigorta prim rakamı 70’li yılların ortalarında ancak iki milyar lirayı
bulmuştu. Aslan Tufan Yazman’a göre, Türkiye’nin konumu “dünya klasmanında sonuncu”luktu.
Türkiye’den daha aşağı prim yapan yer, Afrika’da adı dahi tam bilinmeyen bir ülkeydi.
1975 yılında Anadolu Sigorta ve Güven Sigorta 50. yıllarını kutlamışlardı. Atatürk’ün
emriyle Celâl Bayar’ın öncülüğünde kurulan sigortacılık sektörü elli yılda gereken büyümeyi
gösterememişti. Oysa dünyada, sigorta şirketlerinin topladığı primler, büyük rakamlara
ulaşmakta ve ülkelerin yatırım programları kaynaklarının en büyüklerinden birini
oluşturmaktaydı. Türkiye’de sigortada toplanan fonlar çok düşüktü; yatırımlarda büyük önem
taşımıyordu. Geliştirilirse sigortadan gelebilecek tasarruflar, ülkenin hatırı sayılır malî bir
fonunu teşkîl edebilirdi.
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Bölüm VI

Ulusaldan Küresele Doğru

Anadolu Sigorta, yarım yüzyılı aşan geçmişinde, kendi büyüme ve gelişmesini, daima
sektörün sağlıklı ve güvenli büyümesinde aramış; yalnızca kâr amacı gözetmeyip yurt
ekonomisine yararlı olmayı ana ilke olarak benimsemiştir. Bu tutumuyla, tıpkı kurucusu
Türkiye İş Bankası gibi, sektörde bir okul niteliği kazanmış; bugün sigorta sektöründe
önemli görevler üstlenmiş bulunan pek çok değerli sigortacının
yetişmesine katkıda bulunmuştur.
Sigorta kesiminin önümüzdeki yıllarda hızlı bir gelişim göstermesi beklenmektedir.
Bir yandan sigorta potansiyelinin gelişmesi, diğer yandan yeni sigorta türleri ve
tekniklerinin uygulanması biçiminde kendini gösterecek bu gelişimde,
hiç şüphesiz, Anadolu Sigorta güçlü geçmişine ve saygın adına
yaraşır biçimde yerini olacaktır.
Genel Müdür Bedii Tümer - 1990.
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24 Ocak Kararları Ertesi Sigortacılık
24 Ocak kararları ve ardından 12 Eylül askeri müdahalesi, Türkiye’de finans sektörü için de yeni
bir dönemin başlangıcı olmuştu. 1980 yılı içinde, özellikle son üç aylık devreye girinceye kadar,
siyasal ve toplumsal hareketler, anarşik olaylar, sürekli artan enflasyon, sınaî rizikoların artışını çok
hızlandırmış; bu arada, hiçbir eğitim ve reklam faaliyeti olmadığı halde, toplumda sigorta bilincini,
özellikle kasko, ev eşyası ve bina yangını sigortalarında olmak üzere, bir ölçüde harekete geçirmişti.
Bu arada bazı şirketler, yurt dışından teminat bulmakta büyük zorluk çekmişlerdi. Buna, bazı
şirketlerin borçlarını düzenli bir şekilde ödeyememiş olmaları ve Türkiye’deki kargaşa ortamı
neden olmuştu. Prim alacaklarını tahsil edemeyen, ayrıca devalüasyon nedeniyle bu alacakları
daha da düşen yabancı reasürörlerden dünya piyasasında isim yapmış bazıları, Türkiye
piyasasından yavaş yavaş çekilmeye başlamışlardı.
1980 yılında, yüksek kredi faizinin ve yüksek maliyetin büyük sınaî kuruluşlarda meydana
getirdiği likit imkânsızlık dolayısıyla, sigorta piyasasında da önemli derecede para sıkıntısı
çekilmişti. Sınaî teminatın yüksek oranda bulunduğu Anadolu Sigorta’da da bu tür sigortaların
prim tahsilâtında sorunlar yaşanmış, zaman zaman Türkiye İş Bankası’nın Şirket’e yardımcı
olması için girişimde bulunulmuştu. Şahıs acentelerinde de bu dönemde sorunlar yaşanmıştı.
Ödemeler yakından takip altına alınmış ve geç ödemeyi usul ya da alışkanlık haline getirmiş
kimi acentelere, ödeme yapmadıkça yeni poliçe verilmeyerek iş hacimleri daraltılmıştı. Kimi kez
de icraî takibata gitme gereği doğmuştu.
Tüm bu sorunlara rağmen Anadolu Sigorta’nın 1980 yılı prim üretimi bir önceki yıla oranla
%85’lik bir artışla 2,208 miyona ulaşmıştı. Bu olağanüstü artış bir önceki yıla oranla 1,018
milyon lira fazlalık göstermişti. Diğer taraftan 1980 yılının genel olarak az hasarlı bir yıl olarak
geçmesi nedeniyle, bu üretim artışıyla teknik kâr %114 oranında artarak 115 milyon liradan 242
milyon liraya yükselmişti.
1980 yılında, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği başkan vekilliği görevini ifa eden Anadolu
Sigorta, Birlik’e birçok konuda öncü olmuş, ülkede sigortacılığın güçlendirilmesi, yatırım
olanaklarının artırılması, yatırım gelirlerinin gider vergisine tâbi tutulmaması, idare harçlarının
yeniden ihdası, yangın, malî mesuliyet, yük ve yolcu taşıma sigortalarının zorunlu hale
getirilmesi, hayat sigortalarının teşvik önlemlerinin geliştirilmesi, ihracat sigortalarına işlerlik
kazandırılması konularında bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuş, ayrıca kasko sigortaları
için yeniden düzenlenen bir tarife rejimi tanzim ederek tasdike göndermişti.
1981 yılı Türkiye sigorta endüstrisinde, sigorta şirketlerinin ortak davalarının biraz daha su
yüzüne çıktığı, birlik ve beraberlik fikrinin daha bir vurgulandığı yıl olmuştu. Bu durum bir
ölçüde, ekonomik baskının bir sonucu olarak değerlendirilmişti. Yüksek faizle birlikte devam
eden para darlığı, bir yıl önce olduğu gibi 1981 yılında da sigorta şirketlerini bir tahsilât
sorunuyla karşı karşıya bırakmış, para akımının olmaması, şirketleri acenteler karşısında
birlikte hareket etme, hiç değilse bu konuda bilinçlenme gereğine götürmüştü. Ancak, bir
yandan piyasanın baskısı, diğer yandan farklı uygulama heves ve çabalarının sürmesi, tahsilât
konusunun 1981 yılında da en önemli sorun olarak kalmasına neden olmuştu.
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Enflasyon hızının yavaşlaması sigorta portföyünü aynı şekilde etkilemiş ve bir önceki yılda
görülen %90 düzeyindeki artış, 1981’de %40 dolayına inmişti. Bu arada, askeri ortam
nedeniyle, grev, lokavt ve kötü niyetli hareketlere karşı sigortalar tamamen iptal edilmiş, yangın
dalındaki büyüme hızı yavaşlamıştı. Yalnız, ihracat seferberliğinin doğal sonucu olarak nakliyat
sigortaları önemli artış kaydetmişti. Öte yandan toplumsal hareketlilikte düşüş, yurt dışında
Türk sigorta piyasasının yeniden önem kazanmasına neden olmuş, yabancı şirketler teminat
satın alırken eskisi kadar güçlük çıkarmamışlardı.
1981 yılının son ayı içinde,
Bakanlar Kurulu kararıyla,
reasürans tekeli on yıl süreyle
yenilenmiş ve bu yenilenme
sırasında kotpar esasına
göre olan zorunlu sesyonlar
bu kez, eksedan esasına
göre düzenlenmişti. Bu
arada, daralma döneminde,
1980 yılı içinde, Anadolu
Sigorta Şirketi’yle reasürans
anlaşmalarını sürdüren, ancak
diğer Türk sigorta şirketlerinin
hemen hepsiyle ilişkilerini
kesmek suretiyle piyasadan
çekilen dünyanın en büyük
reasürans şirketlerinden
Swiss Reinsurance Company,
ortamın yeniden cazip hale
gelmesi üzerine, Türkiye
piyasası içinde çok sınırlı
bir faaliyeti olan La Swiss
adındaki yabancı sigorta
şirketinin yönetimine geçerek, birkaç isim yapmış Türk sigortacıyı da bu şirketin kadrosuna
almak suretiyle, Türkiye’de direkt sigortacılık faaliyetinde bulunmaya başlamıştı.

1980’li yıllarda Anadolu
Sigorta’daki çalışma ortamı

1981 yılında, Anadolu Sigorta’nın öz kaynaklarını enflasyon tahribatından korumak üzere
planladığı gayrı menkul yatırım çalışmaları, ilk sonuçlarını vermiş ve 1 Nisan 1981’de
İzmir’deki beş katlı iş hanı ve şube binası hizmete açılmıştı. 130 milyon liraya mal olan binanın
birinci katı şube faaliyetlerine ayrılmıştı. Bodrum ve asma katı B.C.C. I adlı bir yabancı
bankaya yirmi yıl süreyle, tamamı ilk dört yıl içinde eşit taksitlerle ödemeli, 275 milyon liraya;
ikinci katı Citibank’a, her yıl toptan eşya fiyatlarının gösterdiği artış eklenmek suretiyle beş
yıllık peşin, ayda 475 bin liraya; üçüncü katı İzmir Amerikan Konsolosluğu’na üç yıllık peşin
ve her üç yılda bir %20 zamla, ayda 600 bin liraya kiraya verilmişti.
1981 yılında beş adet A, 21 adet B olmak üzere 26 yeni acentelik tesis edilmiş, buna karşın
üretim ve tahsilât durumu itibarıyla Şirket’in politikasına ters düşen altı acentenin sözleşmesi
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feshedilmişti. Böylece bankalar dışındaki acente sayısı 168’e yükselmişti. Yine aynı yılın şubat
ayında, Anadolu Sigorta ilk kez bir acenteler sohbet toplantısı düzenlemişti. Sheraton Oteli’nde
yapılan bu toplantıda değişik türde konular gündeme gelmiş, sorunlara çözüm çareleri aranmıştı.
1981 yılı Anadolu Sigorta’nın reklam faaliyetinin en yüksek düzeye çıktığı bir yıl olmuştu.

1980’li yıllarda Anadolu
Sigorta’nın bilgisayar
donanımı

Anadolu Sigorta’nın Yeni Ürünleri
1982 yılında Anadolu Sigorta piyasaya yepyeni bir ürün sunmak için hazırlıklara girişmişti.
Geliştirilen yeni ve verimli bir sigorta türü olan kombine poliçe, evle ilgili bütün teminatları
içerecek şekilde hazırlanmıştı. Bu poliçenin arzında Türkiye İş Bankası öncü rolü oynayacak,
“mavi sigorta” adıyla bunu halka duyuracaktı. Hazırlıklar zaman almış ve “Mavi Sigorta
Poliçesi” Mart 1983’de piyasaya çıkarılmıştı.
Anadolu Sigorta’nın yeni otomasyon sistemi, 1981 yılı Haziran ayından itibaren, terminalli ve 1
milyar 200 milyon karakter kapasiteli bilgisayarla çalışmalara başlamıştı. Bundan böyle, bütün
servisler terminallerle donatılmış, yeni poliçeler ve tecditlerin yanı sıra muhasebe ve tahsilât
kayıtları da işlem sırasında bilgisayara depolanmıştı. Ancak, reasürans işi, her poliçedeki riskin
mahiyetine göre saklama payı oranının saptanması tek tek çalışmayı gerektirdiğinden, bir süre
hem terminal yoluyla otomatik reasürans, hem de elle yapılan reasürans birlikte yürütülmüştü.
Yeni otomasyon düzeni sektörde ilgiyle karşılanmış, kimi sigorta temsilcileri sık sık Anadolu
Sigorta’ya gelerek çalışmaları izlemişlerdi.
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Yangın sigortalarının son birkaç yılının az hasarlı geçmesi, Ticaret Bakanlığı’nı yangın tarife
fiyatlarını bir miktar aşağı çekmek üzere girişimde bulunmaya sevk etmişti. 1983 yılı içinde
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği de bu görüşe katılarak %15 oranında bir indirimi uygun
bulduklarını Bakanlığa bildirmişlerdi. İş hacmini artırmaya yönelik olan ve Birliğin ekserî
üyelerinin katıldığı bu görüş, Anadolu Sigorta tarafından erken bulunmuştu. İstatistikî
verilerin tam bir kanaat oluşturmadığı bu kısa dönemde yapılacak bu tür bir indirim, birdenbire
çok hasarlı yılların gelmesi halinde sigorta sektörünü güç durumda bırakabilecekti. Anadolu
Sigorta bu konuda bir rapor hazırladığı sırada, Ticaret Bakanlığı’ndan 15 Nisan 1984 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere, yangın sigortalarında sınaî rizikolar için %10, sivil rizikolar için
%15 oranında tarife indirimi yapıldığı bilgisi gelmişti.
Bu arada, Türkiye’de uzun yıllar zararlı sonuçlar veren kasko sigortaları, tarife fiyatlarındaki
değişikliğin de etkisiyle son yıllarda kârlılığa dönüşmüştü. Anadolu Sigorta’da da seleksiyon
uygulaması hafifletilmek suretiyle kârlılık oranı artırılmıştı. Bu branşta daha fazla prim
imkânına sahip olabilmek için, taleplerin normal şartlar dâhilinde bir yangın poliçesi gibi
rahatlıkla kabul edilmesi hususunda, servis yetkililerine talimat verilmişti. Bu tür özendirici
önlemlerin yanı sıra kaza kombine poliçesinin çıkarılması yolunda da çalışmalar hızlandırılmıştı.
1984 yılında, Anadolu Sigorta’nın hayat branşında büyük bir artış yaşanmıştı. Toplam prim
%87 artışla 511 milyon liraya yükselmişti. Bu artışa, temmuz ayında satışa başlanan “geleceğin
sigortası” etken olmuştu. Küçük tasarrufları aylık taksitler halinde celbeden ve bunları piyasa
faiziyle çalıştırdıktan sonra kâr payı olarak yine poliçe sahiplerine geri veren ve böylece belirli
devreler sonunda çok cazip kapitallere ya da aylık gelirlere dönüştürülen bu sistem, Anadolu
Sigorta’nın portföyüne çok sayıda poliçe getirmişti. Başlangıçta ferdî poliçelerle yola çıkılmış,
ancak bu sigorta türünün şirket ve meslekî kuruluşlara grup halinde sunulması tasarlanmıştı.
Bu arada “geleceğin sigortası” tahminlerin çok üstünde satış yaptığından bu sigorta türünün
Şirket içinde işlemlerini de süratle yürütebilmek için özel bir servis kurulmuştu. Hayat
branşındaki büyüme, otomasyonla ilgili çalışma programlarını da hızlandırmış, “on line”
M-38 yeni bir bilgisayarın daha siparişi yapılmıştı. Geleceğin sigortası 1984’ün son altı ayında
20.781, 1985 yılında 63.536, 1986 yılında 210.761 adet olmak üzere yıl sonunda toplam
295.078 adet poliçeye ulaşmıştı. Toplam poliçe adedinin %27’si İş Bankası, %73’ü acenteler
tarafından sağlanmıştı. Bu çalışmalarla, 1984 yılında Türkiye toplam üretimi içinde %1,3’e
kadar gerileyen hayat primlerinin payı 1985’te %2’ye, 1986’daysa %5’e yükselmişti. Anadolu
Sigorta’daysa bu oranlar sırasıyla %5, %10,6 ve %20,8 olmuştu.
80’li yılların ortalarına doğru, Türkiye’de gelişen iktisadî yapı, primlerin artmasına neden
olmuştu. Ancak tahsilât da her geçen gün güçleşmişti. Değerlerin büyük artış göstermesi
karşısında toplumda rizikoya karşı korunmak için daha fazla bir eğilim doğmuş, diğer
taraftan sigortacıların da eskiye oranla daha gerçekçi davranmaları nedeniyle sigortacılık
Türkiye’de giderek önem kazanmıştı. Sektörün küçük tasarruflardan fon yaratma şeklindeki
diğer bir özelliği de değerlendirilmeye başlanmıştı.
1984 yılında, Batı Sigorta adıyla yeni bir sigorta şirketi daha faaliyete geçmiş ve böylece sigorta
ve reasürans şirketlerinin sayısı 36’ya yükselmişti. Aynı yıl, sigorta yasasının değişikliği
de gündeme gelmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hazırladığı yeni yasa tasarısı, görüşleri
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BASİSEN ile Anadolu
Sigorta arasında toplu iş
sözleşmesinin imza töreni;
BASİSEN Başkanı Metin
Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu
Başkanı Burhan Karagöz ve
Genel Müdür Mustafa Su

alınmak üzere sigorta şirketlerine
gönderilmişti. Tasarı birçok yönüyle
Anadolu Sigorta’nın BASİSEN’e Üye Olması
önemli değişiklikler getiriyordu: Şöyle
ki, sigorta ve reasürans şirketlerinin
Anadolu Sigorta çalışanları uzun süre Sigorta’nın bünyesinde kurulmuş olan
sermayelerinin asgâri 500 milyon
sendika tarafından temsil ediliyordu. İş Bankası iştiraklerinde çalışanların
liraya çıkarılmasına dair yeni hüküm,
Türkiye ölçeğinde faaliyet gösteren BASİSEN’e üye olmaları önerisiyle Anadolu
yabancı sigorta şirketleri tarafından
Sigorta mensupları oybirliği ile 1983’te BASİSEN’e üye oldular. Sigortacılık
tepkiyle karşılanmış, yabancı
sektöründe BASİSEN çatısı altında yer alan ilk sigorta Anadolu Sigorta oldu.
şirketlerin kuruluş ve yönetim
Daha önce Anadolu Sigorta’nın bünyesindeki sendikada çalışanları temsil edenler
esaslarının Türk sigorta şirketleri
BASİSEN’de de görevlerini sürdürdüler. 1983’den bu yana Anadolu Sigorta
gibi olmasını içeren hükme de bu
çalışanlarının toplu iş görüşmeleri BASİSEN tarafından yürütülmektedir.
şirketler itiraz etmişlerdi. Diğer
taraftan sigortacılığın bir meslek
olarak kabulüyle bu işi yapanların
başka işle uğraşmamaları hakkındaki yeni hükmün, gelişme halindeki sigortacılığa darbe
vuracağı, Türkiye’de sigortacılığın yeniden ve süratle gerileyeceği, birçok acentenin kapanacağı
görüşü birçok sigorta şirketince paylaşılmıştı. Keza sigorta bedeli peşin tahsil edilmeden poliçe
verilmemesine dair hüküm de o günün piyasası şartları dâhilinde gerçekçi görülmemiş, bu
uygulamanın yumuşatılması gerektiği savunulmuştu. Ayrıca cezaî müeyyideleri asgâri on kat
artıran hata ve ihmal halinde dahi yöneticilere para ve hapis cezası getiren hüküm eleştirilmişti.
Tüm bu tartışmalar sürüp giderken, Anadolu Sigorta, ülkedeki sigortacılık sorunlarının
çözümü için sigorta şirketleri arasında etkili bir örgütlenmenin kurulması gereğine dikkat
çekmişti. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bu amaca yönelik tek kuruluş olarak
görülüyor, sigorta şirketlerinin bu kuruluşa daha fazla yaklaşmaları, sorunları çözebilecek
aktif üyelerin iş başında bulunmaları, davaların hükümet yetkililerine daha etkili bir şekilde
duyurulması gereği vurgulanıyordu.
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Sigortacılıkta Yeni Teknikler
Bu arada altmış yıllık bir geçmişi olan Anadolu Sigorta’da birçok işlemin, yılların alışkanlığı
ve uygulamalarıyla yürütülmekte olduğu görülmüştü. Son üç yıllık terminalli otomasyon
çalışmaları, bütün servislerin işlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve basitleştirmeye
gidilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymuştu.
1984 ve 1985 yıllarında, Anadolu Sigorta gayrı menkul plasmanlarını hızlandırmıştı. Ankara
Şube binası olarak kullanılmak üzere Atatürk Bulvarı ve Meşrutiyet Caddesi’nin kesiştiği
noktada Koray A.Ş.’den 100 milyon lira bedelle 500 m2’lik bir kat, Tasfiye Kurulu’ndan
pazarlık yoluyla 31.5 milyon liraya Bursa’nın merkezi bir bölgesinde Kastelli’ye ait 225 m2’lik bir
kat, İstanbul’da Babıali’de 225 milyon liraya beş katlı bir iş hanı ve yine Bebek’te 85 milyon lira
bedelle, ana cadde üzerinde bir Genel Müdürlük lojmanı satın alınmıştı.
Anadolu Sigorta söz konusu yıllarda, sigorta tekniğinin gerektirdiği ihtiyatlarını, sigorta
piyasası içindeki ciddiyet ve ağırlığıyla ve tedbirli tutumuyla kanunun belirlediği asgâri
hadlerin üstünde ayırmasına rağmen, teknik kârda sektörde sürekli ilk sırayı korumuştu.
Anadolu Sigorta’nın malî gelirleri de sürekli ilk sırayı işgal etmişti. Bu alanda gayrı menkul
yatırımlarına öncelik vermiş ve bu yatırımlar sürekli artış göstermişti. Verimi düşük olsa
da, hayat sigortası şartları gereği ipotek karşılığı ikrazat da artışını sürdürmüştü. Bu
borcun önemli bir kısmı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları grup sigortalarındaki personel
tarafından kullanılmıştı.
Sigorta sektörü 1986 yılında da sağlıklı gelişimini sürdürmüştü. Prim üretiminin yıl sonunda
%50 artışla 200 milyar liraya ulaştığı görülüyordu. Bu yılda prim-hasar oranının %40
gibi düşük oranda seyretmesi sigorta şirketlerinin kâr oranlarını yükseltmelerine olanak
sağlayacaktı. 1985 yılıyla birlikte artmaya başlayan hayat primleri payı 1986 yılında %5’e
çıkmıştı. Konjonktüre hassas olmayan hayat sigortalarına olan bu yöneliş, gecikmiş de olsa,
sektörün geleceğini güvence altına alıyordu. Hayat sigortaları dışındaki branşlarda da genel
olarak artışlar sürmüştü. Ancak kaza branşı içindeki kasko, trafik, malî mesuliyet sigortaları
fiyatlarının, enflasyon ve parça fiyatlarının gerisinde kalışı kimi sigorta şirketlerinin yıl sonuna
doğru bu tür sigortaları yapmaktan çekinmelerine neden olmuştu. Anadolu Sigorta da bu
doğrultuda karar almış, hasar frekansı çok büyük olan ve tarifelerin tatminkar bulunmaması
nedeniyle gittikçe hasar-prim oranını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülen bu tür poliçelerin
portföy içindeki oranını düşürmek üzere 1987 yılının içinde ferdî kaza sigortalarına daha
fazla yönelmişti. Bunlar arasında; karı-koca, çocuklar için özel standartlı aile sigortaları, tatil
seyahatlerini kapsayan ferdî aile ve turizm – seyahat şirketleri için “holiday insurance”, büyük
kuruluşlardaki yönetici ve pazarlama elemanları için iş seyahatlerini kapsayan “Business travel
insurance” yer alıyordu.
1986 yılında yaşanan önemli bir olay C.E.A’nın (Comité Européen des Assurances), yani
Avrupa Sigorta Şirketleri Birlikleri Komitesi’nin kuruluşundan beri 32 yıldır her yıl yapılan
komite toplantısı ve genel kurulunun ilk kez İstanbul’da örgütlenmesiydi. 3 Eylül’de
başlayan toplantılar bir hafta sürmüş ve 18 Avrupa ülkesinden 130 sigorta yetkilisi eşleriyle
birlikte ağırlanmıştı.
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80’li yıllarda Anadolu Sigorta hızla büyümüş ve sigorta poliçelerinden hatırı sayılır bir artış
gözlenmişti. Bu hızlı büyüme, büyük ölçüde, hayat poliçeleri sayesinde gerçekleşmişti. 1981’den
itibaren poliçe sayıları şu dökümü vermişti:
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		

192.985
245.895
263.533
355.630
482.957
682.745

80’li yıllarda makine-montaj sigortalarının primleri de sürekli artmıştı. Türk müteahhitlerinin
yurt dışı işlerinde Suudi Arabistan şirketleriyle işbirliği yapmaları, bu branşın prim artışında
bir hayli etkili olmuştu. Suudi Arabistan’da Tekfen İnşaat firmasına ait Riyad-Cubai su boru
hattı sigorta işini Anadolu Sigorta üstlenmişti. 1985 yılına oranla %60 artış göstererek 1 milyar
925 milyon liraya ulaşan makine-montaj (mühendislik) sigortalarının 1986 yılı teknik kârı
143 milyon liraya ulaşmıştı. Portföyün 644 milyon liralık kısmı Karakaya Barajı’ndan, 345
milyon liralık kısma, ilk yıl olarak,
Atatürk Barajı’ndan, 100 milyon
liralık kısmı Şirket’in yeni ürünü
Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Nedeniyle
Elektronik Cihaz sigortalarından,
Balmumu Müzesi Projesi
200 milyon liralık kısmı makine
Atatürk’ün 100. Yıldönümü dolayısıyla, Kültür Bakanlığı tarafından
kırılması sigortalarından, geri kalan
Şirketimize 15 Mayıs 1981 tarihine kadar, bir Mumyalar Müzesinin yapılmasının
600 milyon liralık kısmıysa diğer
önerildiğine, bu öneri üzerine konu incelendiğinde, gerek sanatkâr gerek süre
projelerle ilgili İnşaat-Montaj All
itibarıyla böyle bir çalışmanın çok yönlü ve zor olduğu anlaşıldığından, İş Bankası
Risks sigortalarından sağlanmıştı.
yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve bilâhare Bakanlıkla temaslardan sonra,
konunun daha basit bir şekilde ele alınmasının uygun olacağına, bu maksatla,
1986 yılında büyük barajlardan
belirli bir kompozisyon içinde Atatürk ve İnönü’nün mumyadan birer heykelinin
Atatürk Barajı ve Yenikapı
yaptırılarak Şişli’deki Atatürk müzesine yerleştirilmek suretiyle Şirketimizin bu yıla
kanalizasyon deşarj işi, büyük fiyat
böyle bir katkıda bulunmasının kararlaştırıldığına, bu işi yapabilecek sanatkârlarla
mücadelelerinden sonra, Anadolu
yapılan temaslardan sonra, Bakanlığın tavsiyesi de dikkate alınarak, eski emekli
Sigorta’nın portföyünde kalmıştı.
subay Ressam Nevzat Duruak ile bir ön anlaşmaya varıldığına, figürlerin her
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevre
biri 150.000 TL’ den olmak üzere 300.000 TL’ye yaptırılabileceğine dair Genel
yolları ve Galata Köprüsü işleri başka
Müdürün verdiği izahat görüşülmüş ve bu izahat muvacehesinde; iki mumya
şirketlere kaptırılmıştı.
heykelin 300.000 TL’ye yaptırılarak asıllarına çok benzediği takdirde Şişli’deki
Atatürk Müzesine konulması mevcûdun oybirliğiyle uygun görülmüştür.
Ziraî sigortalar, Anadolu Sigorta
portföyünde, 1 Ocak 1987
İdare Meclisi, 20 Ocak 1981
tarihinden itibaren yer alacaktı.
Bu branşın eğitim çalışmaları,
iklim şartlarının özelliği dikkate
alınarak, Güney ve Güneydoğu Anadolu’dan başlatılmış daha sonra Trakya, Bursa
havalisi ve İç Anadolu’da devam edilerek tamamlanmıştı. Çalışmalar, Anadolu Sigorta
şubeleri personeli, acenteler ve İş Bankalılarla birlikte yürütülmüştü. Ziraî sigortalarda
nahiye esasına göre risk ve reasürans işlemleri yapılmıştı. Reasürans’ın %90’ı Münich
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Re., %10’u Milli Reasürans’taydı. Yapılan
tretede nahiye başına 500 milyon limit
öngörülmüştü.
Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği
Sigorta Murakabe Kanunu’nun 4. maddesi,
Türkiye’de faaliyette bulunacak yerli ve
yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin,
kuruluş ve çalışma esaslarının bir yönetmelikle
tespit olunacağı hükmünü getirmiş, kanunun
bu hükmüne istinaden Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu
Devlet Bakanlığı’nca hazırlanan “Sigorta ve
Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma
Esasları”na dair yönetmelik 21 Haziran 1988
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı
tarihte yürürlüğe girmişti.
Yönetmelik, sigorta ve reasürans şirketlerinin
kurulmasını ve yabancı şirketlerin Türkiye’de
şube açmalarını, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın iznine tâbi tutmuştu.
Yabancılar, kanun ve yönetmelikteki şartları
yerine getirmek kaydıyla Türkiye’de,
Türk kanunlarına göre sigorta şirketi
kurabilecekleri gibi, Türkiye’de şube açmak
suretiyle faaliyette bulunabileceklerdi. Eski
düzenlemeden farklı olarak Müsteşarlık izni
kanun ve yönetmelikte aranan şartların yerine
getirilip getirilmediğiyle sınırlı kalacaktı.
Diğer bir deyişle eski düzenlemeden farklı
olarak “concession” (müsaade) sisteminden
uzaklaşılarak normatif (kurumsal) sisteme geçiliyordu.
Yönetmelik, “Türkiye’de kurulacak sigorta şirketlerinin hisse senetlerinin nama yazılı olması” ve
%10 ve daha fazlasını iktisap eden ortakların kurucularda aranan özellikleri taşıması hükmünü
getirmişti. Bu durumda Anadolu Sigorta’nın ana sözleşmesinin hisse senetlerinin %60’ının
nama, %40’ının hamiline yazılı olacağı hakkındaki 7. maddesinin tadili gerekiyordu.
Murakabe Kanunu’nun 41. maddesinde, eskiden olduğu gibi sigorta ve reasürans şirketlerinin
iştigâl mevzularıyla ilgili olmayan taahhüt ve muamelelerde bulunamayacakları hükmü
bulunmaktaydı. Yönetmeliğin 12. maddesinde bu kural tekrarlandıktan sonra, Bankalar
Kanunu’nun 49. ve 50. maddelerine paralel olarak, sigorta şirketleri ve yabancı şirket şubelerinin
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ticaret amacıyla emtia ve gayrı menkul alım ve satımıyla uğraşamayacakları hükmü yer almıştı.
Sigorta şirketlerinin ticaret amacıyla değil, sermaye ve ihtiyatlarının nemalandırılması için gayrı
menkul iktisap etmelerinin amaç olduğu düşünülmekteyse de gayrı menkul ve hisse senedi
iktisabı yönetmeliğinin 27. maddesiyle diğer bir kısıtlamaya daha tâbi tutulmuş oluyorlardı.
Bu maddeye göre, sigorta şirketlerinin sahip oldukları gayrı menkuller ve hisse senetleri tutarı
özkaynak toplamını geçemeyeceği gibi, özkaynaktan gayrı menkullerle iştirakler düşüldükten
sonra kalan kısım, toplam aktif tutarının %8’inden aşağı olamayacaktı. Buna göre gayrı
menkul ve iştirakler toplamı, 27.7 milyarı aşan ve öz kaynağı da son sermaye artırımıyla
11.6 milyara ulaşan Anadolu Sigorta, yeni gayrı menkul alamayacağı gibi, mevcûdunun bir
kısmını da özvarlık yetersizliği nedeniyle üç yıl içinde elden çıkarmalıydı. İstenmeyen bu
sonucu önleyebilmek için, son yapılan artışa ilişkin sermayenin ödenmeyen kısmının, apellerin
çabuklaştırılması suretiyle bir an önce kapatılması ve yeni yapılacak sermaye artışlarıyla
özvarlığın yeterli seviyeye çıkarılması gerekiyordu.
Yönetmeliğin 15. maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının hukuk, iktisat,
maliye, matematik, işletmecilik dallarında, 16. maddesi genel müdür ve yardımcılarının
da yukarıda belirtilen dallarda, yüksek öğrenim görmüş olmalarını ve genel müdürlüğe
atanacakların en az yedi yıl, genel müdür yardımcılıklarına alınacakların beş yıl sigortacılık
ya da işletmecilik dallarında çalışmış olmalarını; denetçilerin de genel müdürlerde aranan
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niteliklere haiz olmaları şartlarını aramaktaydı. O sırada Anadolu Sigorta’da görevde olan üç
kişinin bu hükme intibak sorunu vardı.
Murakabe Kanunu’nun ek maddesi, hayat branşlarında çalışan şirketlerin bu branşla ilgili
muamelelerini, diğer sigorta branşlarıyla ilgili muamelelerden tamamıyla ayrı ve müstakil
olarak yürüteceği hükmünü getirmişti. Yönetmelik bu işlemin Müsteşarlıkça tespit edilecek
usul ve esaslara göre yapılacağını açıklamıştı. O sırada Türkiye hayat portföyünün %61,18’sine
sahip bulunan Anadolu Sigorta bu doğrultuda çalışmalarına o tarihte başlamıştı. Yönetmeliğin
27. maddesi, sigorta şirketlerinin malî bünyelerini güçlendirme gayesiyle “yükümlülük
karşılama yeterliliği” fıkrası altında prim ve hasar esasına göre hesaplamalar getirmiş ve
özkaynak toplamının bu hesaplamalara göre bulunan “yükümlülük karşılama yeterliliği”
tutarından düşük olmayacağını belirtmişti. Ayrıca yükümlülük karşılama yeterliliği tutarının
1/3’ü, mütehavvil teminat toplamından yüksekse aradaki farkın, ilâve teminat olarak
Müsteşarlık adına bloke edilme şartı da vardı. Ancak, bu durum Anadolu Sigorta için bir sorun
oluşturmuyordu. Anadolu Sigorta o gün için yeterlilik sınırı altında bulunmuyordu.
Murakabe Kanunu’nun diğer bir maddesi sigorta şirketlerini, sigorta aracıları ve sigortalılardaki
alacaklarının %15’i oranında teminat göstermeye mecbur tutuyordu. Yönetmelik buna ek olarak
sigorta şirketlerine, sigorta aracıları ve sigortalılar uhdesindeki alacakları için 6, 9, 12 ve 18
ay sonunda, sırasıyla, %25; %50; %27 ve %100 oranında karşılık ayırmaları ve bilançoda bu
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alacaklarını, karşılıklar düşüldükten sonra net olarak göstermeleri hükmünü getiriyordu. Bu hükümle, sigorta alacağının
süratle tahsili amaçlanmaktaydı. Bu nedenle, gerek banka ve gerekse diğer acentelerin poliçe bedellerini zaman yitirmeksizin
tahsil ederek şirkete ödemeleri, tahsil edilemeyen poliçelerin iptale alınması hususunda azami dikkat ve ihtimam göstermeleri
gerekiyordu. Aksi takdirde, zamanında tahsil edilmeyen sigorta primleri için karşılık ayrılması, kârı azaltacaktı.
Son olarak, Yönetmelik, sigorta şirketlerinin ortaklık ilişkisi içinde oldukları tüzel kişilere ait menkul kıymetler tutarının, menkul
kıymetler cüzdanı içinde %25 oranını aşmayacak düzeyde olmasını öngörmüştü. Anadolu Sigorta’da bu oranı aşan değerde
bir menkul kıymet bulunmuyordu.
Aracılar Hakkında Yönetmelik
7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun 3379 sayılı kanunla değiştirilen 9. maddesi sigorta ve reasürans aracılarının
çalışma esaslarının bir yönetmelikle tespit olunacağı hükmünü getirmişti. Kanunun bu hükmüne istinaden Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı’nca hazırlanan “Sigorta ve Reasürans Aracıları Hakkında
Yönetmelik”, 31 Ağustos 1988 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmişti.
Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerinde, gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranan şartlar ve acentelik yapamayacak olanlar
sayılıyordu. Bu şartlar içinde üzerinde durulması gereken en önemlisi “münhasıran sigortacılığı meslek ittihaz
etmeyenler”in acentelik yapamayacakları hükmüydü. Anadolu Sigorta yönetimine göre, yönetmelik, kanun hükmüne
de tecavüz etmişti. Murakabe Kanunu’nun 9. maddesinde “acentelik yapacak kişiler (bankalar hariç), sigortacılıkla
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bağdaşmayan bir işle iştigâl edemezler” hükmü yer aldığı halde, yönetmelik sigortacılıkla
bağdaşsın bağdaşmasın hiçbir işe cevaz vermemekteydi. Ancak yönetmelik bu konuda
bankalarla diğer finansal kurumlar için bir istisna hükmü getirmişti. Buna göre bankalar ve
finansal kurumlar faaliyetleriyle ilgili olarak acentelik yapabileceklerdi ve anılan kurumlar için
diğer acentelerde belirlenen hususlar aranmayacaktı.
Öte yandan, yönetmeliğin 6. maddesinde, tüzel kişilerin acentelik yapabilmesi için şirket
ortaklarının gerçek kişi olmaları öngörülmüştü. Bu hükmün limited ve kolektif şirketlerde daha
geçerli olabileceği, anonim şirket şeklindeki acenteliklerdeyse büyük sorun yaratacağı barizdi.
Örnek vermek gerekirse, Anadolu Sigorta’nın Şişe-Cam grubu acenteliği ya da Rabak acenteliği
bu bağlamda sorun oluyordu.
Anadolu Sigorta, bu maddelerde yer alan “münhasıran sigortacılığı meslek ittihaz etmek”
ve “tüzel kişi acentelerinde ortakların gerçek kişi olmaları” hükümlerinin kaldırılmaları ya
da uygulamaları aksatmayacak şekilde yumuşatılmaları hususunda müsteşarlığa başvuruda
bulunmuştu.
Yönetmeliğin yine 6. maddesinde gerçek kişi acentelerinin en az lise mezunu olmaları hükmü
yer almıştı. Bu hükmün yeni acentelerden bekleneceği, halen mevcut acenteleri kapsamayacağı
sigortacılık sektöründe hâkim görüştü. Anadolu Sigorta’da o sırada bu tür acente sayısı 15 kadardı.
Yönetmeliğin 12. maddesine göre, acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişiler, faaliyete başlamadan
önce, ilgili sigorta şirketine en az 10 milyon lira teminat akçesi vermek zorundaydılar. Bu
teminat akçesi, her takvim yılı sonunda acentenin borcunun %20’sinden az olmayacak şekilde
düzenlenecek ve fark, izleyen mart ayı sonuna kadar tamamlanacaktı. Teminat akçesi hiçbir
surette 10 milyon liranın altına düşmeyecekti. Geçici 1. madde, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihte faaliyette bulunan acentelerin asgâri teminat miktarını 31 Aralık 1988 tarihine kadar
yatırmaları zorunluluğunu getirmişti.
Teminat olarak gayrı menkul ipoteğinin kabul edilmemesi, uygulamada bir hayli sorun
yaratıyordu. Anadolu Sigorta’nın birçok bölgesinde çalışan acentelerin hem münhasıran
acentelik işi yapmaları hem de bir defada 10 milyon liralık menkul ya da nakit teminat
göstermeleri çok zordu. Bu durumda bazı acenteler faaliyetlerine son vereceklerdi. Öte yandan
mevcut acentelerin yıl sonuna kadar asgâri 10 milyon liralık teminatı göstermeleri güçtü.
Anadolu Sigorta, acentelerden gayrı menkul teminatı alınması yolundaki eski uygulamanın
devam etmesi için de müsteşarlık nezdinde girişimde bulunmuştu.
Yönetmeliğin 16. maddesine göre, sigorta primlerinin peşin olarak tahsili esastı. Ancak primin
tahsili taksite bağlanabilecekti. Bu takdirde sigorta ücretinin en az %40’ı peşin olarak tahsil
edilecek, geri kalan kısmı altı ayı geçmeyecek şekilde taksite bağlanabilecekti. Bu hükmün
eski uygulamaya nazaran farkı, peşin tahsilâtın %30’dan %40’a çıkarılmasıydı. Yönetmelik,
aracı komisyonun azami haddini net prim üzerinden %30 olarak tespit etmiş, acentenin ve
sigortanın türüne göre ayrıntılı bir düzenlemeye girişmemişti. Hayat sigorta komisyonları,
sigorta aracılarına verilen teşvik komisyonları, eğitim masrafları ve yeni kurulan sigorta
aracılarına belge karşılığı verilebilecek tesis masraflarının oran ve miktarı ve esasları şirketlerce
serbestçe tespit edilecekti.
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O güne kadarki uygulamada, sigorta ve acente türüne göre ayrı komisyon hadleri tespit edilmiş
bulunmakta ve her sigorta türü için hazırlanan fiyat tarifelerinde komisyon miktarları tarifenin
içinde yer almaktaydı. Bu açıdan, her sigorta şirketine, acenteleri için serbestçe kabul edecekleri
komisyon haddi tanınması fiyat tarifelerinin tekniğine aykırı düşecek ve bu uygulama, o gün
için sigorta piyasasının hiç hazırlıklı olmadığı serbest tarife rejimine en kısa sürede geçişi
sağlayacaktı. Bu konuda da Anadolu Sigorta, müsteşarlığa başvurmuştu. Sigorta şirketlerinin
sigorta türlerine göre Sigorta Şirketleri Birliği tarafından saptanacak azami komisyon hadleri
dâhilinde çalışmaları konusunda yönetmelik tadili öneriliyordu.
Acenteler, tahsil ettikleri primleri, tahsilâtı takip eden ayın sonuna kadar sigorta şirketine
nakden ödemek ya da şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırmak zorundaydılar. Bu
husus, eski bakanlık tebliğlerinde de yer almaktaydı. Yönetmelik, kanunun 37. maddesinde
belirtilen esaslar dairesinde prodüktörlerde aranacak vasıfları da acentelere paralel olarak
tespit etmişti. Bunlar arasında en önemli hususlar, prodüktörlerin en az lise mezunu olmaları,
prodüktörlük dışında başka bir işle uğraşmamaları ve 100.000 lira teminat göstermeleri
zorunluluğuydu.
Yönetmelik ayrıca, sigorta ve reasürans denetimi hakkında hükümler de içeriyordu. Aracılar
Sigorta Murakabe Kurulu’nun denetimine tâbi oldukları gibi, sigorta şirketleri de aracıların
yönetmelik hükümlerine uyup uymadıklarını denetlemekle ve uymayanları Murakabe
Kurulu’na bildirmekle yükümlüydüler. Yönetmelik o sırada faaliyette bulunan aracılar için iki
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yıllık bir intibak süresi tanımıştı. Yönetmelikte mevcut borçların en geç iki yıl içinde tasfiye
edilmesi hükmü de yer alıyordu.
1989-1993 Arası Gelişmeler
1989 yılı, dünyada büyük yangınların ve katastrofik hasarların meydana geldiği, sigorta
şirketleri açısından oldukça sınırlı teknik kârlılıkların elde edildiği bir yıl olmuştu. Türkiye,
dünya sigorta piyasasında elde edilen sonuçlar itibarıyla olumlu görünüm arz eden ender
ülkelerden biriydi. Anadolu Sigorta’nın lider olarak kapattığı bu yıl, hayat dışında üretilen
doğrudan prim toplamı 874 milyar TL idi.
1990 yılında, sektörde benimsenen liberal ekonomik sistem gereği serbest tarife rejimine
geçilmiş ve yabancı sigorta şirketlerinin kuruluşuna izin verilmişti. Körfez krizinin patlak
verdiği bu yılda sektörde 1.748 milyon TL prim üretimiyle 1989’a oranla %50 reel büyüme
gerçekleştirilmişti. En önemli gelişme, Milpa tarafından düzenlenen kampanyaların Şark
Sigorta’ya açılım sağlaması ve 1990 ve 1991 yıllarında art arda Şark Sigorta’nın Anadolu
Sigorta’nın önüne geçmesiydi.
1991 yılı, serbest tarife ortamına geçen Türk sigortacılığı açısından köklü değişimlerin yoğun
şekilde yaşandığı bir yıl olmuştu. Öte yandan Körfez Savaşı, siyasi belirsizlikler, yüksek faiz
oranları ve enflasyonun yarattığı ekonomik durgunluk ve yatırımlardaki daralma, sigortacılık
sektörünü de etkilemişti. Sektörde büyüme yavaşlamış, rekabet yoğunlaşmış, büyüme hızı bir
önceki yıla oranla düşmüştü. 3.125 milyar TL üretimle %26 reel artış sağlanmıştı. Rekabetin
fiyat ve vadede yoğunlaşması, portföylerde kaza sigortalarının ağırlığının artması, yangın ve
nakliyat sigortalarında taşınan riskler artarken primlerin düşmesiyle hasar/prim dengesinin
bozulması, sonuçta sigorta şirketlerinde likidite sorununun ön plana çıkmasına neden olmuştu.
Bu sonuç, sektörün tahsilât sorununa çözüm yollarının hızla bulunması gereğini gündeme
taşımıştı. Bu arada hayat dışı alanlarda dört yeni sigorta şirketi kurulmuştu.
1992 yılı, dünya sigorta ve reasürans piyasalarında kapasitelerin daraldığı, yapısal bir değişim
içerisine girildiği ve olumsuz sonuçların elde edildiği bir yıl oldu. Türkiye’de serbest tarife
rejimine geçilmesiyle başlayan fiyat bazında rekabet 1992 yılında da devam etmiş, hasar/
prim dengesi arzu edilen seviyelerde korunamamış ve sonuçta kârlılık açısından sektör
hedefine ulaşamamıştı. 1991 ve 1992’de rekabetin fiyatlar üzerinde yoğunlaşması etkisini
yalnız teknik kârlarda değil, aynı zamanda sigorta şirketlerinin reasürörlere devrettikleri
risklerin devir şartlarında da göstermişti. Reasürörler dünya piyasalarında uğradıkları büyük
kayıpların yanı sıra, bu yıllarda Türkiye piyasasından da bekledikleri kârı elde edememişler
ve bu durum onları ivedi bazı önlemler almaya yöneltmişti. Bu önlemler riskleri kısıtlıyor ve
sorumlulukları azaltıyor, böylece sigorta şirketlerinin teknik ve malî sonuçlarını etkiliyordu.
1992 yılı, sektördeki şirketlerin reasürans anlaşmalarını önceki yıllara göre daha olumsuz
koşullarda yenilediği bir yıl oldu. Üç yeni şirketin sektöre katıldığı bu yılda bazı şirketler
zarar etti; yerli ve yabancı bazı sigorta şirketlerinde yönetim değişiklikleri ve başka sermaye
gruplarına devirler oldu. Sektörün temel sorunu olan üretimden kaynaklanan nakit girişinin
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ve alacakların vadelerinde tahsil
edilememesi sorunu giderek ciddi
boyutlara ulaştı; çözümü konusunda
arayışlar sürekli gündemi işgal etti.
Tüm bu gelişmelere rağmen 1992
yılında sektörde 6.455 milyar TL
prim üretimi sağlandı. Sektörün
performansı 1990 yılındaki hızına
erişememekle birlikte, 1991 yılına
göre yüksek sayılabilecek reel %39’luk
bir artış hızı kaydetti.
Bu evrede Anadolu Sigorta, Türkiye
İş Bankası tarafından yaygın ve
yoğun olarak kullandırılan taşıt
kredilerinin, finansal kiralama
imkânlarının yarattığı potansiyelin
de değerlendirilmesiyle üretimini
artırdı. Şirket, sektörün üretim artış
trendinin üzerinde bir hızla %44 reel
büyüme sağlayarak yeniden sektörün
lideri konumuna yükseldi. Teknik ve
malî kârlılığını önceki yıllara göre
artıran Anadolu Sigorta, sektörün en
güçlü sermaye yapısına sahip şirketi
oldu. Yine 1992 yılında Anadolu
Sigorta, ortak girişim anlaşmasıyla
yurt dışında, Azerbaycan’da, şirket
kuran ilk Türk sigorta şirketi oldu.
Serbest rekabet ortamında,
sunduğu hizmete hız, nitelik, nicelik
kazandırarak farklılık yaratmayı
amaçlayan Anadolu Sigorta, değişen
ve gelişen koşulları dikkate alarak,
kendisine bir dizi hedef koymuştu.
Pazar genişletilecek, büyüyen
pazardan daha fazla pay alınacak,
mevcut ürünleri hedef kitlelerin
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde
geliştirecek, satış kanalları ve üretim
noktalarının motivasyon düzeyini
ve bilgisini artıracak, insanların
ve çeşitli meslek gruplarının özel
beklentilerini karşılayacak sigorta

Ana Sözleşme Değişiklikleri

1993 Olağanüstü Genel Kurulu
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 24 Kasım 1993 tarihinde
olağanüstü olarak toplanan ana sözleşme değişikliğine ait ortaklar olağanüstü
genel kurul zaptı:
Yürürlükteki ana sözleşme:
Şirketin Amaç ve Konusu
a. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri
yapmak;
b. Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve
acenteliğini almak;
c. Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili malî,
ticarî ve sınaî taahhüt ve teşebbüslere katılmak, banka ve şirketler kurmak ve bu
amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen
devir almak;
d. Taşınmaz mal ipoteği karşılığı ödünç para verme işlemleri yapmak;
e. Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için her çeşit
hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar almak ve satmak,
inşaat yaptırmak ve her türlü kullanımda bulunmaktır.
Yukarda sayılanların dışında kalan ve ilerde gerekli veya yararlı görülecek
diğer işlerin Şirket konusuna alınması ana sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.
Yeni Şekil:
Şirketin Amaç ve Konusu
a. Türkiye’de ve yabancı ülkelerde her türlü sigorta ve reasürans işlemleri
yapmak;
b. Başka sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve
acenteliğini almak;
c. Sigorta işleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlerle ilgili malî,
ticarî ve sınaî taahhüt ve teşebbüslere katılmak, banka ve şirketler kurmak ve bu
amaçla kurulmuş ya da kurulacak teşebbüslere katılmak, kısmen veya tamamen
devir almak;
d. Taşınmaz mal ipoteği karşılığı ödünç para verme işlemleri yapmak;
e. Şirket amacına ulaşılması ve sermaye ve ihtiyatların işletilmesi için, aracılık
faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla
her çeşit hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, taşınır, taşınmaz mallar almak ve
satmak, inşaat yaptırmak ve her türlü kullanımda bulunmak;
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f. İlgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonları kurmak ve
işletmektir.
Yukarda sayılanların dışında kalan ve ilerde gerekli veya yararlı görülecek
diğer işlerin Şirket konusuna alınması ana sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla olur.

ürünlerini sunacaktı. Bu çabalar sonucu aile sigortası, seyahat sigortası, turistik tesis sigortaları
ve doğalgaz sigortalarını pazara sunmuştu.
Öte yandan Anadolu Sigorta, tek pazar oluşturma süreci içerisinde olan AET ülkelerinde
sürdürülen sigortacılıkla ilgili yapılanma ve mevzuat değişikliklerini, yakından izliyordu.
AET’nin sektörle ilgili direktifleri dikkate alınıyor, Türkiye’de uygulaması henüz olmayan
sigorta konularında uyarlama çalışmaları ilk kez Anadolu Sigorta tarafından yapılarak
Başbakanlık’a sunuluyordu. Hukuki Koruma Sigortası’nın Türkiye’de de bağımsız bir branş
olarak kabul edilmesi Anadolu Sigorta tarafından sağlanmış ve bu şirket tarafından hazırlanan
sigorta genel ve özel koşuları Bakanlıkça onaylanmıştı. Böylece Hukuki Koruma Sigortası,
Anadolu Sigorta’nın gayretleriyle sigorta sektörüne kazandırılmıştı. Yine AET direktiflerince
zorunlu olarak tüketiciye sunulan, mal ve hizmetten kaynaklanan üreticilerin hukuki
sorumluluklarını esas alan sigorta uyarlama çalışmaları, Anadolu Sigorta tarafından yapılarak
hükümetin onayına sunulmuştu.
1992 yılı itibarıyla 52 sigorta ve dört sigorta reasürans şirketi olmak üzere toplam 56 olan
şirket sayısı, 1993 yılında yeni kurulan iki, faaliyeti sona eren bir sigorta şirketiyle birlikte
57’ydi. Hayat dışında sektörde, 41 sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği 1993 yılında, yangın
sigorta genel koşulları, deprem ve terörizm, grev-lokavt-kötü niyetli hareketler tarifeleri
reasürörlerin istekleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve bu rizikolarda zorunlu
tarife oluşturulmuştu. Zor koşullar ve yoğun rekabete rağmen 1993 yılında Anadolu Sigorta
dört yıl önce sektörün toplam prim hacmi olan 1 trilyon TL üretim hacmine 1993 yılında tek
başına ulaşan sigorta şirketi olarak sektörde bir ilke imzasını atmıştı.
1989-1993 arası beş yıllık sektör trendi göz önüne alındığında, 1991 yılındaki düşüşten
sonra, sektör ivme kazanarak artma eğilimine girmişti. Şirketler bazındaysa Anadolu Sigorta
1991, 1992, ve 1993 yıllarında sürekli olarak sektör ortalamasının üzerinde artış oranlarıyla
seyretmişti. Bu evrede, ilk on şirket arasında en emin adımlarla yürüyen şirketlerse Anadolu
Sigorta, Oyak Sigorta ve Ak Sigorta idi. Branşların portföydeki dağılımları incelendiğindeyse
sektör genelinde kaza branşının payı gittikçe artmaktaydı. 1989 yılında kaza branşının payı
%46 dolayındayken bu oran 1993 yılında %65’e kadar yükselmişti. Bu, Türkiye’de otomotiv
sektörünün hızla gelişmesinin sonucuydu.
1993 yılı sonuçları, Anadolu Sigorta’nın köklü ve sağlam stratejisini, bir kez daha, ortaya
koymuştu. Şirket, yoğun bir fiyat rekabeti olan bu piyasada, hizmet kalitesinden ve teknik
standartlarından ödün vermeden iş hacmini ve kârını yükseltebileceğini kanıtlamıştı.
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Hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi, hasar ödemelerinin gecikmeksizin yapılması ve
yeni ürünlerin sunulması, Anadolu Sigorta’nın müşteri ihtiyaçlarına gösterdiği hassasiyetin
göstergeleri olmuş ve şirketin gelişmesinde önemli rol oynamıştı.

Anadolu Sigorta 1993 yılında, 1.618 milyar liralık prim üretmişti. Teknik sonuçlar 277.2
milyar liralık teknik kâr oluşumuna imkân verirken, 279.4 milyar liralık malî gelir ve 323.3
milyar lira gider ve ayrılan karşılıklar sonucunda 1993 yılı 305 milyar liralık bilanço kârıyla
kapanmıştı. Bilanço kârı bir yıl önce 50 milyardı.
1993 yılında Anadolu Sigorta açısından bir başka dönüm noktası, sermayesinin %15’lik
bölümünü ekim ayında halka açması olmuştu. Nitekim Anadolu Sigorta’nın sektördeki
konumu, malî gücü ve kârlılığı, hisse senetlerine, yurt içi ve yurt dışından yoğun bir talebin
oluşmasını sağlayacaktı.
Mevzuat açısından da 1993 yılı önemli bir dönüm noktası oldu. 15 Eylül 1993 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan ve Sigorta Murakabe Kanunu’nun birçok maddesini değiştiren 510 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname (KHK), sigorta acenteleriyle ilgili olarak bir dizi düzenleme
getiriyordu. Bundan böyle poliçe yapmak ve prim tahsil etmek yetkisi verilen acenteler sigorta
acenteliği dışında başka bir ticarî faaliyette bulunamayacaklardı. Yetki verilen acenteler tahsil
ettikleri primleri en geç on iş günü içerisinde komisyon ve ilgili vergiler düşüldükten sonra
sigorta şirketine intikal ettirmek zorundaydılar. Son olarak poliçe kesme yetkisi verilen
acenteler düzenledikleri tüm poliçeleri ve bunlara ilişkin primleri düzenleme, iptal, tahsilât
ve taksitlendirme gibi ayrıntılarıyla poliçe bazında hesaplarında göstermek zorundaydılar.
KHK’de ayrıca, yönetmeliğe uygun olmayan acentelerle yapılan acentelik sözleşmelerinin,
31 Aralık 1993 gününden itibaren geçersiz sayılacağı belirtiliyordu.
Ancak, sigortacılık sektörü AB standartlarına uyum amacıyla hazırlanan ve Sigorta Murakabe
Kanunu’nun birçok maddesini değiştiren 510 sayılı KHK’nin iptali için Anayasa Mahkemesine
başvurdu. İptal kararı 22 Aralık 1993 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
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1994 ve Sonrası Gelişmeler
1994 yılında ekonomide karşılaşılan sıkıntılar, sigortacılık sektörünü de oldukça etkiledi.
Yeni üretime yönelik talepler durduğu gibi, kazanılmış bulunan işlerden de kayıplar gözlendi.
Sıralamada tüketicinin ihtiyaç listesinde sigorta alt sıralarda yer alıyordu. Öte yandan yabancı
reasürans şirketleri, Türk sigorta şirketlerine 1993 yılında uyguladıkları şartları, 1994 yılı
için daha da ağırlaştırdılar. Bu kapsamda, sigorta şirketlerinin tuttukları prim rezervleri
düşürülmüş, reasürörlere rezervler için ödenen faiz oranı üç katı aşan oranda artırılmış ve
reasürans primlerinin devir süresi bir ay daha kısaltılarak beş aya indirilmişti. Yeni şartlar,
sigorta şirketlerine önemli ölçüde ek maliyetler getirmekteydi. Bu yükler sektör için bir uyarı
niteliğindeydi. Yeni şartların, sektördeki, özellikle oto dışı branşlarda sürmekte olan, ölçüsüz
rekabeti bir ölçüde frenleyerek fiyatları olması gereken düzeylere getireceği umuluyordu.
Anadolu Sigorta bu koşulların şirketleri, tahsilâtta yasaların öngördüğü oran ve diğer şartlara
uymaya sevk edeceği beklentisi içerisindeydi.
1994 yılında, hayat dışı alanlarda elde edilen prim üretiminde sektörde %95 oranında
bir artış sağlanmıştı. Ancak, 1994 yılı Toptan Eşya Fiyatlarına göre ortalama olarak
enflasyonun %121 olduğu düşünüldüğünde sigorta sektöründe prim üretiminde %26 reel
gerileme görülüyordu. 1994 yılında Anadolu Sigorta’nın prim üretimi, tüm olumsuzluklara
rağmen, alınan reasürans primleriyle birlikte, bir önceki yıla oranla %78’lik artış
göstererek, 2.880 milyar liraya ulaşmıştı. 1993 yılındaki artış oranıysa %112,4 olmuştu.
1994 yılında üretim artış hızındaki yavaşlama, toplam portföy içinde önemli bir yer tutan
kasko sigortalarının, tüketici kredileri ve otomobil satışlarındaki durgunluk nedeniyle
azalmasından ileri gelmişti. Ağırlığını kaza (kasko) branşının oluşturduğu bir portföy
profiline sahip olan Anadolu Sigorta, 1994 yılında da sektör liderliğini korumuş; toplam
prim üretiminin yanı sıra kaza ve yangın branşlarındaki prim üretimlerinde birinci, nakliyat
ve mühendislikteyse üçüncü gelmişti.
1994 yılında, Anadolu Sigorta açısından önemli olan bir diğer husus da, şirket sermayesinin
125 milyar liradan 375 liraya çıkarılmasıydı.
Hukuksal Koruma Sigortası
Hukuksal Koruma Sigortası, Anadolu Sigorta’nın girişimiyle Türkiye’ye kazandırılmış
bağımsız bir sigorta dalıydı. 28 Haziran 1995 tarihli çalışma ruhsatıyla Anadolu Sigorta, bu
dalda çalışma hakkını alan ilk sigorta şirketi oldu. Bu doğrultuda Anadolu Sigorta bünyesinde
Hukuksal Koruma Sigortaları Müdürlüğü adı altında yeni bir müdürlük kuruluyordu.
Hukuksal Koruma Sigortası’yla Anadolu Sigorta sektörün en genç, en dinamik sigorta uygulamasına
geçmiş oluyordu. Bu girişim Türkiye için önemli bir adımdı. Zira bu sigortanın bir amacı da insan
haklarının gerçekleşmesinde ve hak aramada “fırsat eşitliği” sağlanmasına yardımcı olmaktı.
Aslında Hukuksal Koruma Sigortası, sigorta sektörünün bir buluşu değildi. Çağın kaçınılmaz
bir ürünüydü. Teknik ve ulaşımın önlenemez gelişimine uyarak sanayileşen toplumda, bireyin
Ulusaldan Küresele Doğru

173

hukuksal çıkarları yara almakta ve onu haklarını savunmaya zorlamaktaydı. Nitekim o
tarihlerde Almanya’da halkın %58’i bu sigortayı yaptırmaya ihtiyaç duymuştu.
Hukuksal Koruma Sigortası’nın kökeni, ortak çıkar grubu oluşturan insanların haklarını
korumak için kurdukları dayanışma derneklerine dayanıyordu. Örneğin, topraktan maden
çıkarılması sırasında kendi taşınmazları zarar gören taşınmaz mal sahipleri ya da denizaşırı
yük taşıyan gemi sahipleri, uyuşmazlığa düştüklerinde haklarını bir örgütsel yapı altında
aramaya çalışmışlardı. Hukuksal koruma sigortalarının bağımsız bir sigorta dalı olarak özel
sigorta şirketleri aracılığıyla örgütlenmesinin asıl kaynağı “trafik riskleri”ydi. Özellikle, 1917
yılında yapılan bir otomobil yarışı sırasında birçok kişinin yaşamını yitirmesi sonucu, zorunlu
trafik sigortası çerçevesinde, ölenlerin haklarının iyi korunamadığı görülmüştü. Çünkü trafik
sigortacısıyla davalı sigortalı arasında dava sonucuna bağlı kader birliği olduğundan, zararı
görenden çok sigortacının kendisini koruma endişesi önemli bir sorundu.
Türkiye’de Hukuksal Koruma Sigortası yapılması konusunda ilk girişim, 8 Mayıs 1991
tarihinde Başkanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ve Sigorta Murakabe Kurulu’na
Anadolu Sigorta tarafından hazırlanan özel Hukuksal Koruma Sigortası Genel Koşulları’nın
sunulmasıyla başlıyordu. Daha sonra, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce
kurulan komisyon, bu özel Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları’nı temel alarak üzerinde
çalışmış ve taslağı 28 Temmuz 1992 günü müsteşarlığa göndermişti. Müsteşarlık, Türkiye
Barolar Birliği’nden ve üniversitelerden aldığı görüşleri değerlendirerek hazırladığı genel
şartları, 16 Mart 1993 tarihinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne göndermişti.
Hukuksal Koruma Sigortası o güne kadar uygulana gelen yangın, nakliyat, kaza gibi klasik
sigortalardan farklı bir nitelik taşıyordu. Bu sigortanın genel konusu, sigortalının hukuksal
çıkarlarının gözetilmesi amacıyla yapılacak masrafları ödemekti. Sigorta kapsamına giren
risklere ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, sigortalının hak arama ya da savunma
uğruna yapmak zorunda kaldığı yasal giderler sigortanın konusuydu. Tutar sigortaları, zarar
sigortaları bölümlemesi yapıldığında, Hukuksal Koruma Sigortası zarar sigortası içinde yer
alıyordu. Pasif zarar sigortalarına, sorumluluk sigortaları reasürans ve masraf sigortaları olarak
baktığımızda, hukuksal koruma sigortası bir masraf sigortasıydı. Hakkını kanıtlamak isteyen
sigortalının hakkını elde edebilmesi için zorunlu “hak arama masrafları”nı yükleniyordu.
Sigortacı, uyuşmazlığın dostluk girişimiyle çözümünde rol oynuyor ve yargılama yoluna
gidilmesi zorunlu olan durumlarda, yargılama giderlerini ve avukatlık masraflarını ödüyordu.
Hukuksal Koruma Sigortası, sigortalıya hak arama kolaylığı sağlarken, avukatlara da yeni iş
olanakları sunuyordu. Sigortalının avukatını serbestçe seçmesi ilkesi bu açıdan önemliydi.
Uyuşmazlık sonucu mahkemeye gidilmişse danışma avukatlık ücreti, davacı ve davalının
avukatlık ücretiyle, mahkeme sonunda dava kaybedilmişse karşı tarafın avukatlık ücreti, bu
sigorta kapsamındaydı.
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları çatısı altında toplanan dört tür sigorta vardı.
Bunlar: Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası, Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası,
Kişi-Aile Hukuksal Koruma Sigortası ve Taşınmaza Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası’ydı.
Anadolu Sigorta, bu sigorta türlerinde ilk ikisine öncelik tanıyordu.
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Gaziantep İrtibat Bürosu
Türkiye sanayileştikçe sigorta sektörü daha etkin bir biçimde Anadolu’ya yayılıyordu. Her
ne kadar daha önceleri Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü oluşturulmuşsa da Gaziantep,
gelişme düzeyi ve sigorta potansiyeli bakımından yörenin diğer illerine oranla hızla gelişen bir
kentti. Bu durum, merkez konumu itibarıyla geliş-gidişlerin sıklığında ve bölge insanlarının
Gaziantep’i örnek alan uygulamaları tercih etmelerinde kendini gösteriyordu. Daha önce
7397 sayılı Murakabe Kanunu’nun getirdiği %40 peşin, altı ay vade esası üzerine kurulu
tahsilât sistemi, Gaziantep çevresindeki diğer sigorta şirketlerinin farklı uygulamalar yapması
nedeniyle işlerlik kazanamamıştı. Öte yandan, 539 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin
yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin getirdiği sisteme uyma
zorunluluğu bulunduğundan, diğer sigorta şirketleriyle rekabet şartları giderek eşitlenmişti.
1995 yılı başlarında tüm Türkiye’de verilen yatırım teşviklerinin, özellikle tekstil sektöründe ve
Kahramanmaraş ilinde, ağırlık kazandığı gözleniyordu. Kahramanmaraş’ın Gaziantep’e komşu
il konumunda olması da kurulacak birimin gelişmesine katkıda bulunacaktı.

İş Bankası Genel Müdürü
Burhan Karagöz Anadolu
Sigorta Yönetim
Kurulu eski Başkanı Salih
Erden ve eski Genel Müdürü
Bedii Tümer

Gaziantep’teki bankaların sigorta konularında yeterince hâkim görünmemeleri yüzünden,
firmalar, banka şubeleri aracılığıyla sigorta yaptırmakta çekingen davranmaktaydılar.
Türkiye İş Bankası’nın üretimi, ağırlıklı olarak oto kredilerinden kaynaklanmaktaydı. Şahıs
acentelerinin sanayi sektörüne ulaşabilme yeteneği ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün
bu ildeki firmalara yönelik pazarlama etkinliğini yürütecek sayı ve nitelikte elemanının
bulunmaması bir büro kurulması için bir başka gerekçeydi. Gaziantep’teki diğer sigorta
şirketleri, ilin yüksek potansiyelini değerlendirebilmek amacıyla, özel tarife oluşturmuşlardı.
Anadolu Sigorta’nın Gaziantep’e odaklanması artık kaçınılmaz olmuştu. Bu nedenle ilde
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faaliyete geçirilecek birimin, hem “şube” niteliğinde çalışma yapması hem de şube tescil
işlemlerinin gerektirdiği yükümlülüklere tâbi olmaması için, kuruluşun “büro” şeklinde olması
uygun görülüyordu. Böylece, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Gaziantep İrtibat Bürosu
ticarî unvanıyla bir büro kurulması karara bağlanıyordu.
Bir yetkili ve iki elemandan oluşacak Gaziantep bürosu, Genel Müdürlük bilgi işlem sistemine
on-line bağlı olarak çalışacaktı. Pazarlama faaliyetlerinde bulunacak, bu bölgedeki Anadolu
Sigorta acentelerine ve Türkiye İş Bankası şubelerine danışmanlık hizmeti verecek, direkt
işlerin tahsili ve acente ve Türkiye İş Bankası tahsilâtının takibini yapacak, hasar işlemlerini
yürütecek ve Karadeniz Ereğli Şubesi’ne tanınan yetki limitleriyle aynı seviyede ödeme yetkisi
bulunacaktı.
Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Güneydoğu’nun ardından Anadolu Sigorta, Karadeniz’e yönelecekti. Trabzon ve çevresinde
gelişen iş potansiyelini değerlendirmek ve bölgedeki acentelerle Türkiye İş Bankası şubelerine
hizmet vermek için Trabzon il merkezi uygun konumdaydı. Trabzon’a karayoluyla makul bir
zamanda ulaşılabiliyordu. Türkiye İş Bankası bölge müdürlüklerinin yapılanmalarıyla benzerlik
sağlamak, şube potansiyellerinin değerlendirilmesinde etkin olabilecek bir husustu. Bu itibarla,
Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nün hizmet vereceği illerin Trabzon merkez olmak üzere, Samsun,
Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin olarak belirlenmesi uygun
görülmüştü. Liman, havaalanı ve serbest bölgesiyle gelişen bir ticaret potansiyeline sahip olan
Trabzon’un stratejik önemi, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle sınır kapılarının açılması
ve Kafkasya, Orta Asya ve Rusya’yla gelişen ilişkiler sonucu ön plana çıkmıştı.
Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nün önerilen faaliyet alanı içerisinde 51 Türkiye İş Bankası şubesi,
14’ü şahıs acentesi olmak üzere 65 acentesi bulunuyordu. 1995 yılı itibarıyla, 102 milyar TL prim
üretimi gerçekleştiren bu acentelerin sigortalılarına aynı dönemde 45 milyar TL hasar ödenmişti.
Söz konusu acenteler, 1995 yılında prim üretimlerini bir önceki yıla oranla %81 artırmışlardı.
Trabzon ilinde, Ak Sigorta, Merkez Sigorta ve Universal Sigorta şirketleri, genel müdürlüklerine
bağlı ve çevre illere de hizmet verebilen bürolar aracılığıyla temsil ediliyorlardı. Başak
Sigorta’ysa bölge müdürlüğünü açmak üzereydi. Diğer sigorta şirketleriyse acentelikler
aracılığıyla hizmet vermekteydiler. Anadolu Sigorta dışında sigorta sektörü, il sınırları içinde
61’i şahıs, 66’sı banka şubesi olmak üzere toplam 127 dağıtım noktasıyla faaliyet gösteriyordu.
Türkiye İş Bankası dâhil olmak üzere iki bankanın bölge müdürlüğü bulunan ilde, merkezde
40 olmak üzere 20 bankanın toplam 77 banka şubesi vardı.
119 sınaî firması bulunan Trabzon’da, sanayi büyük ölçüde tarımsal yapıya bağımlıydı. Diğer
sanayi kollarında orta ve küçük ölçekte işletmeler bulunuyordu. Ancak, kurulma çalışmaları
son aşamasına gelen organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle sanayide canlılık artacaktı.
İlde 50 bin küçük ve orta ölçekli firma bulunuyordu. Bunlardan 5057’si tüzel kişilikti. 1995
sonu itibarıyla ilin ihracatı 71 milyon dolar, ithalatı 295 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Aynı dönemde 55 milyon dolar turizm geliri elde edilmişti.
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Trabzon ilinin sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin 1992-1995 döneminde sayısal verilerden
yola çıkılarak, başlıca branşlar itibarıyla bunların oluşturabileceği sigortalanabilir hacim ve
sigorta bedelleri muhafazakar bir yaklaşımla tahmin edilmiş, rekabetçi bir fiyatlandırmayla
ilin sigorta prim üretim kapasitesi 3.9 trilyon lira olarak öngörülmüştü. Bölge müdürlüğünün
kurulması halinde, Anadolu Sigorta yalnızca Trabzon ilinden, 230 milyar TL prim üretebilecekti.

İş Bankası Genel Müdürü
Burhan Karagöz İş Bankası
Yönetim Kurulu eski Başkanı
Ferruh Bozbeyli ve Anadolu
Sigorta eski Genel Müdürü
Bedii Tümer

Bölgeye satış, pazarlama, tahsilât, muhasebe, bütçeleme ve diğer tüm işlemleriyle
belirlenen hedeflere ulaşmasından sorumlu bir müdür atanacaktı. Ona bağlı olarak,
Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki banka ve
banka dışı acenteleri dolaşacak iki satış personeli, ayrıca poliçe üretimi, hasar tasfiyesi,
muhasebeleştirme ve idari işlerden sorumlu bir yetkili ve bu kişiye bağlı bir memur
bölgenin asgâri kadrosunu oluşturacaktı.
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Anadolu Sigorta’nın bölge müdürlüklerinin mevki seçiminde Türkiye İş Bankası bölge
müdürlüklerinin yapılanması yönlendirici oluyordu. Karadeniz Bölge Müdürlüğü
oluşturulurken aynı anda Akdeniz yöresinde de benzer bir bölge müdürlüğü kurulması
kararı alındı. Akdeniz bölgesi için uygun merkez Antalya’ydı. Hizmet vereceği iller Muğla,
Burdur, Isparta ve Afyon olacaktı. Geniş ve verimli işlenilebilir arazisi, olumlu iklimi ve
coğrafi koşulları nedeniyle ekonomik gücü sanayiden daha çok tarım ve turizme bağı olan
Antalya, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biriydi. 1995 yılında 3,5 milyon yerli, 2
milyon yabancı turist ili ziyaret etmişti.
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Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nün faaliyet alanı içerisinde 43’ü Türkiye İş Bankası şubesi, 16’sı
şahıs acentesi olmak üzere 59 acente bulunuyordu. 1995 yılı itibarıyla 102 milyar TL prim
üretimi gerçekleştiren bu acentelerin sigortalılarına, aynı dönemde, 36 milyar TL hasar
ödenmişti. Söz konusu acenteler, 1995 yılında prim üretimlerini bir önceki yıla oranla
%217 artırmışlardı.
Antalya ilinde Güneş, Şark, Ak, Başak, Halk, Oyak, İsviçre, Güven, Merkez ve İnan Sigorta
şirketleri genel müdürlüklerine bağlı ve çevre illere de hizmet verebilen bürolar vardı. Diğer
sigorta şirketleriyse acentelikler aracılığıyla hizmet vermekteydiler. Anadolu Sigorta dışında
sigorta sektörüyse il sınırları içinde 151’i şahıs, 112’si banka şubesi olmak üzere toplam 263
altmış üç dağıtım noktasıyla faaliyet gösteriyordu. Türkiye İş Bankası dâhil olmak üzere altı
bankanın bölge müdürlüğü bulunan ilde, merkezde 50 olmak üzere, 20 bankanın toplam 117
şubesi vardı.
Küçük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin ağırlıklı ve gelişmekte olduğu ilde, faaliyette olan
10 organize sanayi bölgesi vardı. 9 sanayi bölgesiyse kurulma aşamasındaydı. Küçük ölçekli
imalat sanayi hızla gelişiyordu. Bu alanda 1465 işletme faaliyetteydi. Antalya Sanayi ve Ticaret
Odası’na kayıtlı işyeri sayısı 1992 yılı verilerine göre 12.214 idi. Bunlardan 1918’i limited
şirket ve 992’si anonim şirketti. 1995 yılı itibarıyla Antalya gümrüklerinden ve kısmen serbest
bölgeden yapılan mal ihracatı 124 milyon dolar, ithalatıysa 96 milyon dolardı. 1995 yılı sonu
itibarıyla, 98 işletmeye Antalya Serbest Bölgesi içinde geçerli faaliyet ruhsatı verilmişti.
1992-1995 sayısal verilerinden yola
çıkılarak, ilin sigorta primi üretim
Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 1996 günlü kararı ile Anadolu Sigorta’nın
kapasitesi 5,3 trilyon lira olarak
sermayesi 750.000.000.000 TL’den 1.500.000.000.000 TL’ye yükseltiliyordu.
öngörülüyordu. Bölge Müdürlüğünün
kurulması halinde Anadolu Sigorta
yalnızca Antalya ilinden 384 milyar
TL prim üretebilecekti. Bölge
Müdürlüğü aynen Karadeniz’de olduğu gibi bir müdür ve iki satış personelinden oluşacaktı.
Benzer şekilde, Akdeniz Bölge Müdürlüğü için Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nde olduğu gibi 10
milyar TL tutarında bir yatırım yapılacaktı.
Yeniden Yapılanma – On Lıne Real Tıme
1990 yılında Anadolu Sigorta’nın bilgi işlem kadrosu çok dardı ve müdürlük beş kişiden
ibaretti. Aslında Anadolu Sigorta sektörde bilgisayarı ilk kullanan şirketti. 1965-1970 yıllarında
Türkiye İş Bankası doğrultusunda bilgisayar kullanılmaya başlanmış ve 1990 yılına kadar
programlar off- line düzene göre yürütülmüştü. Bu düzende, acenteler yazılı bir teklifname ile
merkeze poliçe taleplerini bildiriyorlar, merkezde poliçeler üretilip yönlendiriliyor, bu şekilde
uygulama devam ediyordu.
1975-1980 arası kayıt girişi için kullanılan disket makinelerine, müdürlüklerin hazırlamış
oldukları veriler, operatör kadrosu tarafından punch makineleri denen araçlar yardımıyla
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kayıt olarak girilip o disketler üzerinde belirli bir formata yerleştiriliyordu. Program yazılım
teknolojilerinde delgili (delinmiş) kartlar kullanılıyordu. Bu program kartları, IBM’in System
3 makineleri tarafından okunarak disketlerdeki veriler okunarak veri olarak yüklenip arka
tarafta kullanılan algoritmalarla işleme tabi tutuluyordu. Bunlarla muallak, muhasebe, üretim,
yenileme kayıtları ve girişleri yapılıyordu.
1981 yılı ortalarında, Genel Merkez’de IBM’in Sistem 38 denen makinelerine geçildi; ilk
“interactive” çalışmalara başlandı. Bölge müdürlüklerinde IBM Sistem 36 makineleri vardı ve
S-38 ile aynı programlar kullanılıyordu. Her makine kendi bulunduğu alanda “On line” bazı
işlemleri yapabiliyordu. Veriler haftalık ve aylık olarak disketlerle Genel Merkez’e geliyordu.
Haftalık olanlar bilgi amacıyla geliyor, ay sonu verileri ise ay sonu poliçe kapama işlemleri adı
altında Genel Merkez’de yenileme ve muhasebe hasar ve reasürans işlemlerinin kapanışı için
kullanılıyordu. Bu işlemler, 90’lı yıllara kadar, bu şekilde devam etti. Bu arada bölgelerdeki
S-36’ların Genel Müdürlük’teki System 38’lere uzaktan On line olarak bağlanmaları sağlandı.
Bölge müdürlükleriyle Genel Merkez arasında disket getirip götürme işi son buldu. 199394 yıllarında S-38 ve S-36’ların yerine Genel Merkez’e AS400 makinesi konuldu ve bölge
bağlantıları yapılarak “realtime” bağlantısı kurulmuş oldu. Bu arada teknolojiye bağlı olarak
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k i ye’nin Sigorta s ı

180

arka plandaki makine parkının yapısı da gittikçe küçülmeye başladı. Daha önce çok büyük
track’ler halinde harici olarak yer alan diskler artık dahili disklere dönüştü. İşlemcileri ve
hafızası daha yüksek makineler alındı.
1990’lı yılların ilk yarısında, bankacılıkta olduğu gibi sigortacılıkta da bilgisayarın daha etkin
biçimde kullanılmasının mümkün olduğu görülmüştü. Eski uygulamada tüm çalışmalar
merkezde yürütülüyor ve poliçeler üretilerek dağıtımı yapılıyordu. 1992 yılında başlayan ve
bir yıl süren çalışmalarla acentelerde kullanılmak üzere bir off-line program hazırlatılarak
bilgisayar disketleriyle 120 acenteye dağıtıldı. Her bir değişiklikte disketler, düzeltilip tekrar
gönderiliyordu.
Böylece bölgeler, 1994’e girerken merkeze bağlı olarak “On line real time” çalışmaya başladı.
Bölgelere bağlı acenteler, poliçelerini bağlı oldukları bölgelere götürdüler ve orada giriş yapılıp,
teknik terimle “antre edilip” dağıtıldı. Fakat sistemin tamamı, özellikle de tahsilât ayağı off-line
idi. Tahsilât yapılıyor ve listelerden kimin ne kadar ödeme yaptığı kaydediliyordu. 500 acente
ve 800 Türkiye İş Bankası şubesiyle, toplam 1400 kadar tahsilât mutabakatı yapılması gereken
nokta mevcuttu. Bu nedenle uzun yıllar mutabakatsızlıklar sürüp geldi.
1990’lı yılların başında, Anadolu Sigorta’da gerçek anlamda teknoloji, iş süreçlerine bağlı
olarak değişmeye başlanmıştı. Bu yıllarda yeni istihdam edilen organizasyon ve metot
uzmanları ile birlikte “Recon” diye bilinen yeniden yapılanma projesi başlamış oldu. Bunun
business tarafındaki çalışması 1990’ların ortalarına kadar sürdü. Bu evrede işin IT tarafındaki
program yazılımları başladı. 1990’lara kadar 6-7 kişilik IT kadrosu, 38 kişiye kadar yükseldi.
Recon projesinin yapımı sırasında sadece reasürans projesinde dış kaynak kullanımına
gidildi. Diğer projeler IBM’in proje yöneticiliği danışmanlığında Şirket’in kendi kaynaklarıyla
yürütüldü. Business tarafındaki çalışmanın tamamlanmasını “adaptasyon implemantasyon”
işlemleri izledi. Bütün satış kanallarının verilerinin anında sistem ortamında görülebilmesi
1997’nin Ocak ayında gerçekleşmiş oluyordu. 1997’de “Recon” başlarken pilot olarak 80 acente
ile aynı anda yola çıkıldı. O zamanın koşullarına göre bu önemli bir atılımdı.
Projenin ilk dönemlerinde sistem mimarisi üzerinde ortak çalışmalar yapıldı. Poliçe çıktı
tasarımları yeniden düzenledi. O zamana kadar nokta vuruşlu yazıcılar kullanılırken
lazer yazıcılarla uyumlu tasarımlar gerçekleştirildi. Ancak lazer yazıcılar çok kısa bir süre
kullanılabildi. Zira altyapı ile tam uyum sağlanamamıştı. O günün altyapısı bu şekilde bir veri
yoğunluğunu kaldıramıyordu. Ayrıca lazer yazıcıların kullandıkları kağıt da farklıydı ve nokta
vuruşlu yazıcılara göre daha fazla sarf malzemesi kullanılır olmuştu. Bunun gibi nedenlerle
nokta vuruşlu yazıcılara geri dönüldü.
İlk hedef tahsisat bakımından tek bir “file” oluşturmak, bütün tahsilâtlar “On line real time”
olarak yapılmaya başlandığında bu dosyaya yazmak ve mutabakat sorunu çıkmasını önlemekti.
İkinci hedef, poliçe üretimini kullanıcıya uygun hale getirip fiyatı, markası, modeli gibi pek
çok sabit bilgiyi merkezde tutmak; her acenteye de bir terminal koyarak acenteyi kontrol altına
alıp bütün acentelerin merkez sisteme bağlı biçimde poliçesini üretmesini sağlamaktı. Bir diğer
deyişle, iki ayaklı bu sistemin ilki poliçe üretimi, diğeri tahsilâttı. Bu kontrol ancak merkezi bir
sistemle sağlanabilirdi. Bu amaçla bütün programlar bu esasa göre 1994’ten itibaren yeniden
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yazıldı. Yaklaşık 400 programın yazılımı 1997’de sonuçlandırıldı. Ancak tahsilât ve hasar
gibi bazı ayaklarda hâlâ gecikmeler vardı. Proje çerçevesinde yazılan programların güncelliğini
yitirmemek için 1 Ocak 1997 itibarıyla yeni uygulama başlatıldı.
Bu düzen, 1997 yılının başına kadar, böyle devam etti. Bu arada ilgili müdürlük, Organizasyon
ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne dönüştürülerek 1997 yılı başında 28 kişilik uzman kadroya ulaştı.
Yeniden yapılanma projesi bu kadroyla yürütülecekti.
Yeni düzene girilirken sistem, AS 400’ün üst bir modeliyle değiştirildi. Bir süre eski makineler
kullanıldı. Ancak nihayet tüm uygulamalar yeni makineye aktarılarak poliçe üretimine başlandı.
Bölge müdürlüklerinde, hem güzel yazdığı hem de hızlı olduğu için lazer yazıcılarla başlangıç
yapıldı. Ancak, makinelerin gücü ve hatların kapasitesi lazer yazıcıya yetmedi. Programlar tekrar
lazer yazıcıdan matrix yazıcılara aktarıldı ve matrix yazıcılar devreye girdi. Ocak 1997’de hat
tesisleri tamamlanarak 80 acenteyle bölge müdürlüklerinde proje işler duruma geldi.
Türkiye İş Bankası’ndaysa tüm şubeler, tahsilât işlemleri bakımından merkeze bağlandı.
Böylece, Anadolu Sigorta’nın hazırladığı bütün programlardan, tahsilâtta, poliçe üretiminde
vs. Türkiye İş Bankası’nın 800 şubesi yararlanma imkânına kavuşmuş oldu. Tüm Türkiye İş
Bankası şubeleri dosyalara anında ulaşıp tahsilât ve kayıt yapabilecek düzeye erişmişti.
Bu dönemde, Anadolu Sigorta’nın yaklaşık 500 acentesi 300 kadar çalışanı vardı. Acente
ve Türkiye İş Bankası şube kanalları da dahil üç, dört bine yakın bir kullanıcı sayısı ile yola
çıkılmıştı. Bu o zaman için teknolojik bir devrim sayılabilirdi. Nitekim o zamanki televizyon
reklamlarında bile bu teknolojinin duyurusu yapılıyordu.
İlk etapta üretim ağırlıklı ürünler ve reasürans, yeni sisteme geçti. 1997’nin son çeyreğine
doğru muhasebeyi, yeni sisteme uyarlama çalışmaları tamamlandı. On line real time
uygulamalar tahsilat amacıyla da oluşturuldu. İlk uygulamalar “mail order” sistemi
ile başladı, kredi kartından tahsilata, sanal pos ile blokeli kredi kartı ve sanal pos
uygulamalarıyla çoğaltıldı. Bu sayede banka kanalıyla hasar ödemeleri ve nakit olarak
prim ödemesi de yapılmaya başlanmıştı. Aynı döneme denk gelen bir başka girişim
anlaşmalı servis istasyonları için OSİ projesiydi. Bunun sistem üzerindeki yapılandırılması
oluşturulmuş ve günümüze kadar halen devam eden hasarlanmış araçların anlaşmalı
servis istasyoları üzerinden onarımlarının yapılabilmesi organizasyonel ve teknik
çalışmalarla hayata geçirilmişti. Aynı şekilde 1992’de Erzincan, 1999’de Marmara ve
Düzce depremlerinde, mobil cihazlar deprem bölgelerine ulaştırılarak hasar ve ekspertiz
hizmetlerinin yapılabilmesi sağlanmıştı. Bu şekilde 2003’ün başlarına kadar gelindi. Böylece
bütün satış kanalları On line realtime yapıya geçilmiş oluyordu. 1990’ların başında bu
tür teknolojiye geçişteki en önemli nedenlerin birisi iş süreçleri içerisinde kullanılan kağıt
miktarının da azaltılmasıydı.
Daha sonra gelişen teknoloji paralelinde, SWEP diye adlandırılan web tabanlı yeni
bir sistem geliştirilmeye başlandı. Sistem Web Entagrasyon Projesi- SWEP, Recon’un
AS400 ortamında oluşturulan uygulamalarının birebir web ortamında çalışabilecek
hale getirilmesiydi. Bugün gelinen noktada, web tabanlı yapıya dönüş için ilk ürünler,
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2008’in Şubat ayında, trafik
poliçeleriyle hayata geçti. Bunu,
2008’in Temmuz’unda kasko
ürünü takip etti. İzleyen kısa
sürede yaklaşık, on iki ürün AS
400 ortamından web ortamına
aktarıldı.
Anadolu Sigorta’nın Türkiye İş
Bankası’yla birlikte çalışması,
kısa sürede sonuç verdi. Anadolu
Sigorta’daki tüm bilgilere
Türkiye İş Bankası’ndan,
anında terminaller aracılığıyla
ulaşma imkânı sağlanmış oldu.
Yönetim Kurulu Başkanı Burhan
Karagöz uygulamayı “çok önemli
bir adım, bir inkılâp” olarak
değerlendiriyordu.
Günay Anadolu Sigorta
- Azerbaycan
Bağımsızlığına kavuşan
Azerbaycan, sosyalist düzenden
ayrılırken sigortacılık alanında da
ilk adımlarını atıyordu. Anadolu
Sigorta, Türkiye İş Bankası Dış
İşler Müdürlüğü aracılığıyla,
sigorta şirketi kurmak için Türk
ortak arayışı içerisinde olan
Mahmud Mamedov’la temasa
geçti. İlk görüşmeler sonunda
Anadolu Sigorta müdürlerinden
Şahap Tezer ve Zeki Demirci bir
hafta süreyle, piyasa araştırması
yaptılar.
Temmuz 1992’de bir “ön anlaşma” imzalandı ve bu anlaşma çerçevesinde Azerbaycan
mevzuatına uygun bir “ortaklık anlaşması”yla “ana sözleşme” hazırlanarak 12 Ağustos 1992
günü Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü’nde imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre 200.000 dolar
sermayeyle kurulan şirketin adı Günay Anadolu Sigorta J.V. oldu. Sermayenin %30’u Anadolu
Sigorta’ya, %70’i Mahmud Mamedov’un iki şirketine ayrıldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı
Mahmud Mamedov oldu; genel müdürüyse Anadolu Sigorta tarafından atandı.
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Şirketin kuruluş işlemleri Eylül 1992’de tamamlandı ve 1992 Ekim ayında Bakü’de ilk genel
kurul ve yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Şirket sermayesi 1995 yılında %100 arttırılarak
400.000 dolara çıkarıldı. 1997 Mayıs ayı itibarıyla şirketin üç ortağı bulunuyordu. Bunlar
Günay Bank (Baku), Anba Internasyonel Ticaret (İstanbul) ve Anadolu Sigorta’ydı. Sermaye
paylarıysa sırasıyla %51, %19 ve %30’du. Anba şirketi 1990’ların başında bir Türk şirketi olarak
kurulmuştu ve MNM Holding’e aitti.
Kuruluş sırasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’na göre, beş kişilik yönetim kurulunun
başkan dâhil üç üyesi MNM Holding’e, başkan vekilliğiyle birlikte iki üyesi Anadolu Sigorta’ya
aitti. Şirketin genel müdürü Anadolu Sigorta’nın onayıyla atanmaktaydı ve bu görev Anadolu
Sigorta’nın emekli müdürleri ya da çalışanlarınca yürütülüyordu.
Yönetim kurulu başkanlığı Mahmud
Mamedov tarafından üstlenilmişti.
Anadolu Sigorta’yı yönetim kurulunda
Reasürans/Yangın Müdürü Hamdi
Sarıkaya temsil ediyordu. Diğer iki üye
Günay Bank Genel Müdürü Alovset
Gocayev ve Günay Gazete Genel Müdürü
İlham Emiraslanov’du.
Şirketin kuruluş aşamasında, Mahmud
Mamedov’un eski sigorta şirketinde
görev yapan üç elemanı Günay
Anadolu Sigorta’ya transfer edilmiş ve
kendilerine İstanbul’da birer ay temel
sigortacılık eğitimi verilmişti. Şirketin
muhasebe ve malî işleri için, Azerbaycan
Maliye Bakanlığı’nda müfettişken
Günay Anadolu Sigorta’ya transfer
edilen Mehrali Hasanov, baş muhasip
unvanıyla görevlendirilmişti. 1995
yılında İstanbul’da Anadolu Sigorta’nın
Hasar Müdürlüğü’nde bir aylık eğitimin
ardından kendisine ayrıca hasar
işlemlerinin sorumluluğu verilmişti.
Kuruluşundan itibaren 1997 yılına
kadar şirket genel müdürleri, Anadolu
Sigorta tarafından sağlanmıştı. Bunlar
atanma sırasına göre Hatusil Bilgi
(genel müdür), Faruk İdikut (teknik
müdür) ve Derya İlter (genel müdür) idi.
Şirketin kuruluşundan 1997 yılına kadar
geçen süre içinde işe alınan yaklaşık
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on beş eleman şirkette bir ila üç yıl kadar çalıştıktan sonra ayrılmışlardı. Bunlar arasında
yetiştirilmesinde çok emek sarf edilen Rafael Kerimov ve Emin Aslanov şirket için önemli birer
kayıptı. Emin Aslanov, Rus Petrol Şirketi Lukoil tarafından kurulan Ateşgah isimli sigorta
şirketine transfer olmuştu.
Şirket, 1992 yılında kuruluşundan 1997 başına kadarki süre içinde kabul ettiği işler sonucu,
630.787 dolar tutarında prim geliri elde etmiş ve bu primin %10’unu saklama payında tutarak
%90’ını, büyük kısmını Anadolu Sigorta’ya olmak üzere reasürörlere devretmişti. Şirketin aynı
süre içinde teknik kârı 138.036,77 dolar, bilanço zararıysa 256.559 dolardı. Bu zararın 233.934
dolar tutarındaki kısmı, Azerbaycan devletinden özelleştirme yasası gereğince satın alma
amacıyla kiralanan binanın tamir giderlerinden oluşmaktaydı.
Azerbaycan sigorta piyasasında 1997 Mayıs itibarıyla 52 sigorta şirketi faaliyet gösteriyordu.
Ancak aktif olanların sayısı onun altındaydı. Bunlardan beşinde yabancı sermaye vardı. Yabancı
sermayeli sigorta şirketleri ve sermayeleri sırasıyla şöyleydi: Günay Anadolu (Türkiye) 400.000
dolar, Başak-İnam (Türkiye) 249.218 dolar, Caspian Insurance (İngiltere) 247.218 dolar,
CI Sigorta (Dubai) 127.317 dolar ve Atesgah (Rusya) 247.218 dolar. Ayrıca Sedgwick, C.E.
Heath ve Gibbs Hartley Cooper adlı uluslar arası sigorta ve reasürans brokerleri de yerel
temsilcilikleri aracılığıyla piyasada faaliyet gösteriyorlardı.
Günay Anadolu Sigorta, Azerbaycan sigorta piyasasında oldukça saygın bir yere sahipti.
1996 yılı prim geliri itibarıyla üçüncü sıradaydı ve %4’lük bir pazar payına sahipti.
Başlangıçta Günay Anadolu Sigorta’nın bütün reasürans ihtiyacı Anadolu Sigorta tarafından
karşılanıyordu. 1993-1994 yıllarında Anadolu Sigorta tek reasürör olarak şirketin reasürans
ihtiyacını karşılamış, 1995 yılındaysa yangın ve mühendislik branşlarındaki reasürans
anlaşmasına Destek Reasürans ve Milli Reasürans da iştirak etmişti. 1 Ocak 1996 tarihinden
itibaren Anadolu Sigorta’nın
reasürans anlaşmaların teminat
kapsamına (kasko hariç) Günay
Yönetim Kurulu’nun 10 Mart 1997 günlü kararı ile Anadolu Sigorta’nın
Anadolu Sigorta tarafından üretilen
sermayesi 1.500.000.000.000 TL’den 3.000.000.000.000 TL’ye
poliçeler de dâhil edildi.
yükseltiliyordu.
2001 yılı Şubat ayında yapılan olağan
genel kurulda, MNM Holding’in
sahibi Mahmud Mamedov yönetim kurulu başkanlığından ayrılmış; üye sayısı, üçü Anadolu
Sigorta’ya ait olmak üzere, yediye çıkarılmış ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yavuz
yönetim kurulu başkanlığına seçilmişti. Yönetim kurulunda Anadolu Sigorta’nın diğer iki
temsilcisi Genel Müdür yardımcıları Şahap Tezer ve Hamdi Sarıkaya’ydı. Bu arada iki buçuk
yıldır görev yapmakta olan Türk genel müdür görevden ayrılmış, bu göreve yönetim kurulu
üyesi Elöset Gocayev vekâleten atanmıştı.
2000 yılında, 49 sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği Azerbaycan’da, toplam prim üretimi
17 milyon doları aşmıştı. Bu üretimde, devlete ait dört sigorta şirketinin payı %64 idi. Günay
Anadolu Sigorta %5’lik pazar payıyla altıncı sırada yer alıyordu; ancak, poliçe sayıları, verdiği
hizmet kalitesi ve güvenilirlik açılarından ilk sıralardaydı.
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Henüz sigortacılığın çok başında olan Azerbaycan sigorta piyasasında Günay Anadolu Sigorta,
ortakları arasında yer alan Anadolu Sigorta isminin etkisiyle başta Türk şirketleri olmak üzere,
bazı yabancı şirketler ve özellikle yabancı ülke elçilik ve konsoloslukları nezdinde muteber bir
sigorta şirketi konumundaydı.
Bugün Anadolu Sigorta’nın Günay Anadolu Şubesi ile ilişkisi kalmamıştır.
Anadolu Hizmet Paketi
Anadolu Sigorta’nın 1998 yaz aylarından itibaren uygulamaya koyduğu Anadolu Hizmet
Paketi, sigortalı araç ve sahibinin kazaya maruz kalması ya da yolda kalması durumunda, genel
anlamda ihtiyaç duyacağı hizmetleri en kısa sürede ve en kolay şekilde elde etmesini sağlayacak
şekilde araca bağlı teminatlar, kişisel teminatlar, bagaj teminatları ve araca bağlı hukuksal
yardım teminatları olmak üzere dört ana başlığı içeriyordu. Kasko sigortası poliçeleriyle verilen
teminat dâhilindeki hizmetler, Türkiye’nin her yerinde haftanın yedi günü yirmi dört saat
kesintisiz olarak sigortalılara sunuluyordu.
Araca bağlı teminat, kaza halinde ya da arıza halinde gündeme geliyordu. Aracın hareketsiz
kalmasına yol açacak elektrik ya da mekanik arıza, karayolu trafik kazası, yangın veya hırsızlık
sonucundaki zarar, hasar veya tahribatın yol açacağı masraflardı. Aracın çekilmesi ya da
kurtarılmasının yanı sıra olayın sigortalı kişinin ikâmet yerine 25 km mesafeden itibaren
herhangi bir yerde meydana gelmesi halinde, konaklama bedelini de içeriyordu. Teminat, araç
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arızalandığı gün onarılamadığı takdirde, arıza günü dâhil üç güne kadar geçerliydi. İkamet
yerine dönüş için gerekli tüm masraflar karşılanıyor, ikâmet yerine dönüş masraflarını
aşmamak üzere, seyahate devam olanağı tanıyordu. Öte yandan, kazanın yine sigortalı kişinin
ikâmet yerine 25 km mesafeden itibaren herhangi bir yerde meydana gelmesi ve aracın onarım
süresinin 48 saati aşması halinde teminat, kiralık araç devreye sokabiliyordu.
Kişisel teminatlar, hastalık ya da yaralanma sonucu nakli içeriyor, lehtarın yaralanması ya
da hastalanması halinde, ambulansla veya refakatçi doktorun ve şirket doktorunun gerekli
gördüğü taşıma aracıyla, uygun bir sağlık merkezine veya bir hastaneden başka bir hastaneye
taşınmasını veya ikâmet yerine geri götürülmesini kapsıyordu.
Bagaj teminatı, bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve sigortalıya ulaştırılmasını kapsıyordu.
Bagajın kaybolması ve varışı takiben 24 saat içinde bulunamaması halinde, teminattan
yararlanacak kişilere para yardımı yapılacaktı.
Son olarak, hukuksal yardım teminatı, sigortalı aracın bir kazaya karışması halinde sigortalı
kişi ya da poliçede adı yazılı sürücünün yararlandığı bir teminattı. Sürücünün kazadan doğan
cezaî suçlamalara karşı savunma masraflarını ve duruşmalardaki yasal gider ve harcamaların
ödenmesini garanti etmek için lehtardan talep edilen kefalet tutarını karşılıyordu. Aynı şekilde
yine kazadan doğan duruşmalarda, sürücünün geçici olarak salıverilmesini temin etmek için,
sürücüden talep edilen kefalet tutarını karşılıyordu. Ancak kefalet tutarları borç olarak veriliyordu.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1999 İlkbaharında “Eğitim Müdürlüğü” ile “Personel ve Emekli Sandıkları Müdürlüğü”
birleştirilmiş ve “İnsan Kaynakları Müdürlüğü” tesis edilmiştir. Ancak yeni müdürlüğün
eğitim bölümü, 2000 yılında, “Eğitim Müdürlüğü” adıyla İnsan Kaynakları’ndan ayrılmıştır.
2004 yılına gelindiğinde ise, Eğitim Müdürlüğü bir kez daha İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile
birleşmiş ve günümüzdeki “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü” oluşmuştur.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü üç birimden oluşuyordu. Bunlar Personel , Emekli Sandığı ve
Eğitim Birimi’ydi. Personel Birimi’nin geniş bir iş tanımı vardı. Çalışan ve emeklilerin sağlık
faturalarının incelenip ödenmesi için Muhasebe ve Malî İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesinden
toplu sözleşme çalışmalarını yapmaya, taslaklarını hazırlamaya ve toplu sözleşme
görüşmelerine katılmaya kadar, personelin her türlü işlemlerinden sorumluydu. Hastanede
yatarak tedavi olacak mensupların hastane işlemlerini yürütecek, günlük iş giriş ve çıkışları
kontrol ederek Personel Devam Raporu’nu hazırlayacak, genel değerlendirme dönemlerinde
Personel Değerlendirme Formlarına ilişkin süreçleri işleterek atama ve yükselmelerin yapılması
ile çalışanların performanslarına göre gerekli düzenlemeleri sağlayacak, yurt dışı iş ya da eğitim
amaçlı seyahat edeceklerin vize işlemleri için Eğitim Birimi’ne destek olacak, personelin yıllık
izin listesini takip edecek, imza sirkülerlerini çıkaracak ve personelle ilgili tüm resmi işlemleri
gerçekleştirecekti. Ayrıca Personel Birimi personel alımında, başvurulardan sınava seçme ve
yerleştirmeye kadar bütün aşamalardan sorumluydu.
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Anadolu Sigorta emeklilerinin emeklilikle ilgili her türlü işlerini Emekli Sandığı Birimi
yürütüyordu. Maaş, vergi iadesi ödemeleri, emekli üye aidatları bu birimin sorumluluk alanına
giriyordu.
Eğitim Birimi dört ayrı grubun eğitiminden sorumluydu. Çalışanlar önce “Temel Sigortacılık
Bilgileri Eğitim” sürecine alınıyor, uyum eğitimi görüyorlardı. Daha sonra, şirket organizasyon
yapısına göre, iş başında uygulama eğitimine alınarak birimlerde rotasyona tâbi tutuluyorlardı.
Teorik ve uygulamalı eğitim süreçleri sonunda değişik birimlere yerleştirilen çalışanlar,
görevli oldukları birimlerde yaptıkları görevin ve konumlarının gerektirdiği bilgi eksikliklerini
gidermek, gelişmelerini sağlamak için yurt içinde, yabancı dil bilgisi düzeyinin yeterliliği
halinde yurt dışında, aşamalı olarak, teknik alanlarda ihtisas eğitimi görüyorlardı.
Anadolu Sigorta’ya acentelik için başvurusu olumlu karşılanmış, gerekli yasal işlemleri
tamamlamış acente adayları, Şirket’çe düzenlenen “Temel Sigortacılık Bilgileri Eğitimi”ne
tâbi tutuluyorlardı. Bu, “Şahıs ve Kurumsal Acentelerin Eğitimi” kapsamına giriyordu.
Ayrıca mevcut acenteler de eğitime tâbi tutuluyordu.
Eğitim Birimi’nin bir başka hedef kitlesi Türkiye İş Bankası çalışanlarıydı. Türkiye İş
Bankası Eğitim Müdürlüğü’nce II. Müdürlük sınavını kazandıktan sonra düzenlenen
eğitim programında “Sigorta Hizmetleri ve Pazarlama” dersini vermek, bu birimin
sorumluluğundaydı. Operasyonel faaliyetleri yürüten kişiler de birer hafta süreyle “Temel
Sigorta Bilgileri” eğitim programına alınıyordu. On-line bağlantılı şubelerdeki çalışanlara
ayrıca ekran bilgisi eğitimi veriliyordu.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2000 yılı mayıs ayında, Pazarlama Müdürlüğü bünyesinde bir birim tarafından
gerçekleştirilmekte olan halkla ilişkiler etkinliklerinin, idari gerekçelerle Halkla İlişkiler
Müdürlüğü adı altında ayrı bir müdürlük bünyesinde faaliyetini sürdürmesi uygun görüldü.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurulum amacı şirketin kamuoyundaki olumlu imajının etkili
bir biçimde sürdürülmesini sağlamak, şirkete olan güven duygusunu artırarak yeni müşteriler
kazanmak ve mevcut müşterilerle olan ilişkileri güçlendirmekti. Bunun için her türlü reklam
ve halkla ilişkiler yöntemleri kullanılacak, piyasaya nüfuz edilecek ve piyasada Anadolu
Sigorta lehine sigorta talebi yaratılacaktı.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün iki ana görev alanı vardı. Bunlar reklam ve halkla ilişkiler
faaliyetleriydi. Şirket hizmetlerini tanıtmak, şirket, müşteriler, acenteler ve Türkiye İş
Bankası şubeleriyle ilişkileri güçlendirmek; sunulan hizmetlere olan talebi ve şirketin
iş hacmini artırtmak amacıyla reklam araçlarından en iyi şekilde yararlanmak; reklam
faaliyetlerinin öncelikli hedefleriydi. Reklam ajanslarıyla gerekli bağlantılar kurulacak,
yapılacak reklamın amacı doğrultusunda, şirket için uygun koşullarda reklamların
yayınlanması sağlanacaktı. Sunulacak hizmetleri daha ayrıntılı ve yaygın olarak tanıtmak
amacıyla çeşitli broşürler, afişler, faaliyet raporları ve tanıtıcı dosyaların hazırlanması,
sponsorluk talep ve tekliflerinin değerlendirilmesi, fuar organizasyonlarının yapılması,
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promosyon malzemeleri ve hediyelerle ilgili araştırmaların yürütülmesi yine reklam
faaliyetleri kapsamına giriyordu.
Müşterilerin talep ve şikayetlerini değerlendirmek ve çözüme ulaştırmak halkla ilişkiler
faaliyetleri arasındaydı. Acente toplantılarının organizasyonu, sigorta prim üretiminde
şirketin kıstaslarına göre başarılı olan Türkiye İş Bankası şube müdürleri ve diğer acenteler
için ayrı ayrı toplantılar, bölgesel olarak yıllık değerlendirme toplantıları, bu kapsamda
gündeme geliyordu.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yukarıda sayılan görevleri dışında kurumsal kimlik çalışmalarında
reklam ajansları ve şirket birimleriyle koordineli ve etkin bir şekilde rol alması bekleniyordu. Basın
yoluyla şirketin imajını yükseltici kamuoyunu ilgilendiren haberlerin yayınlanmasını sağlamak ve
basın bültenleri hazırlamak, şirketle ilgili piyasa araştırması yapmak, müşteri memnuniyetini en
üst düzeye çıkaracak çalışmalara katılmak müdürlüğün diğer görevleriydi.
Eğitim Müdürlüğü
Yine aynı tarihte, Mayıs 2000 yılında, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden ayrılan bir diğer
birim eğitim etkinliklerini düzenleyen Eğitim Müdürlüğü’ydü. Şirket faaliyetlerini uygun
şekilde yürütecek insan gücünü, sigortacılık konularında yetiştirmek üzere eğitim, seminer
Ulusaldan Küresele Doğru

189

ve benzeri etkinlikleri programlamak ve düzenlemek bu yeni müdürlüğün görev tanımına
giriyordu. Müdürlük ayrıca şirket personelinin ihtiyaç duyacağı konularda yurtiçi ve yurtdışı
eğitim programları yapacaktı.
Eğitim verilecek kişiler, beş ana gruptan oluşuyordu. Her şeyden önce Şirket bünyesinde
çalışanlar öncelikle “Temel Sigortacılık Bilgileri Eğitimi” sürecine alınacaktı. Ardından,
şirketin organizasyon yapısına göre, iş başında uygulama eğitimi verilecek, birimlerde rotasyon
uygulanacaktı. Teorik ve uygulamalı eğitim süreçleri sonunda değişik birimlere yerleştirilen
çalışanların, görevli oldukları birimlerde yaptıkları görevin ve konumlarının gerektirdiği bilgi
eksiklikleri giderilecek, gelişmelerini sağlamak için yurt içinde, yabancı dil bilgisi düzeyi yeterli
olanların yurt dışında aşamalı olarak değişik teknik alanlarda ihtisas görmeleri sağlanacaktı.
Şirketçe acentelik için başvurusu olumlu karşılanmış, gerekli yasal işlemleri tamamlamış
acente adayları, şirket personeli için öngörülmüş olan temel sigortacılık bilgileri eğitimini
göreceklerdi. Keza, mevcut acentelerin yetkilileri ve elemanlarına, Şirket’in yeni sigorta
hizmetlerine ilişkin her türlü konuda eğitim programları verilecekti. Bu tür hizmetler
Türkiye İş Bankası ve Anadolu Sigortası’nın acentesi olan diğer banka yönetim kadrosu ve
çalışanlarına da verilecekti. Türkiye İş Bankası Eğitim Müdürlüğü’nce II. Müdürlük sınavını
kazandıktan sonra düzenlenen eğitim programında Sigorta Hizmetleri ve Pazarlama dersine
yer verilecekti. Operasyonel faaliyetleri yürüten kişiler de birer hafta süreyle Temel Sigorta
Bilgileri Eğitimi programına alınacaktı. On-line bağlantıya geçecek ya da geçmiş şubelere
ayrıca, ekran eğitimi verilecekti.
Eğitim Müdürlüğü’nün bir diğer görevi, Şirket’e eleman alımı için sınav düzenlemekti.
Şirketin eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ilan aracılığıyla duyurulan nitelik, yetenek ve
koşullara uygun adayların genel yetenek, meslek, yabancı dil, kompozisyon sınavları bu birim
tarafından yürütülecekti. Ayrıca işe başlayacaklara uyum eğitimi verilecekti. Yeni elemanların
görev alacakları alanlara göre, işe uyum eğitimi, İnsan Kaynakları Birimi ve elemanın
görevlendirileceği birimle eşgüdümlü olarak belirlenecekti.
Son olarak Eğitim Müdürlüğü, kütüphane ve süreli yayınlardan sorumlu olacaktı. Sigorta’nın
bu alanda yayın ihtiyaçlarını saptayacak, alınan yayınların kitaplık düzeninde korunmasını
sağlayacak ve tüm şirket çalışanlarının yararlanması için gereken düzenlemeleri yapacaktı.
İnsan Kaynakları ve Eğitim’den oluşan ikili yapı, uzun süre devam etmedi. İnsan Kaynakları
Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü arasında bölünmüş işlerin tek müdürlükte toplanması,
insan kaynakları yönetim süreçlerinin bölünmemesi, kariyer ve insan gücü planlamasının
etkin yapılabilmesi ve organizasyonel yapıda bütünlük sağlanması amacıyla 1 Ağustos 2004
tarihinden itibaren tek bir müdürlük bünyesinde birleştirilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü’ne dönüştürülmesi uygun bulunacaktı.
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Yeni Genel Müdürlüğe Taşınma
Anadolu Sigorta 50 yılı aşkın Galata’da, Anadolu Sigorta Hanı’nda faaliyet göstermişti. Bu
süre içersinde birçok birim bina dışına taşmak zorunda kalmıştı. 90’lı yıllarda Türkiye İş
Bankası genel merkezini İstanbul’a taşıma kararı almış, bu amaçla Dördüncü Levent’te bir
genel müdürlük inşasına girişmişti. Bu denli geniş bir projenin ardında ana iştirakleri aynı
çatı altında toplamak ve böylece etkin bir yapı oluşturmak yatıyordu. Bu anlayış, Anadolu
Sigorta’nın da bu mekâna taşınması anlamına geliyordu.
Yönetim Kurulu’nun 12 Kasım 1999 günlü kararıyla, Türkiye İş Bankası’nın Dördüncü
Levent’teki yeni Genel Müdürlük Kompleksi’nde bir bölümün, Türkiye İş Bankası yetkilileriyle
mutabık kalınacak bedel üzerinden Anadolu Sigorta Genel Müdürlük hizmet binası olarak
kiralanmasına karar veriliyordu. Anadolu Sigorta’nın yeni Genel Müdürlüğü için uygun bir
bölüm, kompleksin Kule-2’deki 21 ila 26. katlarıydı. Bu arada zemin kat alışveriş merkezinde,
birleştirilerek müşteri hizmetlerine tahsis edilecek iki dükkân da Anadolu Sigorta’ya
tahsis edilecekti. Ancak, Genel Müdürlük Kompleksi’nin Alışveriş Merkezi bankanın dışa
açılan vitrini konumundaydı. İş Gayrı Menkul Yatırım Ortaklığı’nın girişimiyle, zemin katta
Anadolu Sigorta’nın müşteri hizmetlerine tahsis edilecek mekân, kısa bir süre sonra, Paşabahçe
Mağazası açılmak üzere Şişecam Grubu’na devredilecekti.
Yeni Genel Müdürlük hizmet binasının yapım ve maliyet giderlerinin, 3 milyon dolar dolayında
tutacağı hesaplanıyordu. Bu binaya taşınmanın ardından, Anadolu Sigorta Han’daki Genel
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Müdürlük’ün tüm işlevleriyle, yeni Genel Müdürlük hizmet binasına taşınmasının ayrıca 600 bin
dolara mal olacağı öngörülüyordu. Bu arada, Anadolu Sigorta Hanı’nın değerlendirilmesi hususunda
yapılan araştırmalar ve ekspertiz sonucunda, piyasa koşulları paralelinde 8 milyon dolara kadar
satılması ya da m2 si 13 dolara kadar kiralanmasına karar veriliyordu.
Yeni Genel Müdürlük mekânına
geçiş bir buçuk yıla yakın bir süre
aldı. Taşınma süreci 18 Şubat 2001
tarihinde sonuçlandı ve 19 Şubat
2001 gününden itibaren Anadolu
Sigorta, Büyükdere Caddesi İş
Kuleleri, Kule 2 Kat: 21-26 Levent /
İstanbul adresinde faaliyete geçti.

Yönetim Kurulu’nun 30 Mart 2000 günlü kararı ile Anadolu Sigorta’nın
sermayesi 12.000.000.000.000 TL’den 30.000.000.000.000 TL’ye
yükseltiliyordu.

İş Kuleleri’nde, Türkiye İş Bankası’nın iştiraklerinin çoğunluğunun bir arada olmasının
büyük yararı vardı. Müşteri veri tabanlarının ortak kullanılması önemli bir avantajdı. Eskiden
İş Bankası kendi birimleriyle ve iştirakleriyle birbirinden çok uzakken, kulelerdeki fiziksel
yakınlaşmayla aynı network’un kullanılması sinerjiyi çok daha fazla yükseltecekti.
Bu arada 2001 yılında İş Kuleleri’nin sigorta işleri tamamlanıyordu. Birinci Kule 163 milyon
dolara, İkinci ve Üçüncü Kuleler de 120 milyon dolara sigortalanıyordu. Anadolu Sigorta’nın
limitini aşan kısımlar için Güneş ve Koç Allianz Sigorta şirketleriyle birlikte çalışılmış,
dağılım %67 Anadolu Sigorta, %18 Güneş Sigorta ve %15 Koç Allianz şeklinde olmuştu.
Sigorta Portföyü Değerleme Stratejisi
Anadolu Hayat Sigorta AŞ’nin halka açılmasından sonra, Anadolu Sigorta’nın hisse senetleri
ve iştirakler portföyünde gerek sınıflandırma ve gerekse değerleme yapılmasıyla ilgili
olarak, yeni bir strateji belirlenmesinin gerekli olduğu ortaya çıkmıştı. Sigorta Murakabe
Kanunu’nun [SMK] öngördüğü Tekdüzen Hesap Planı İzahnamesi’nde hisse senetleri ve
iştiraklerin değerlemeye tâbi tutulması ve değeri düşenler için değer düşüş karşılığı ayrılması
şeklinde bir hüküm vardı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kanunu’nda [SPK] yer alan Sermaye
Piyasası Tebliği’nde, halka açık şirketlerde istenirse hisse senetlerinin iştirakler ve iştirak
olmayanlar şeklinde iki sınıfa ayrılabileceği, iştirak olarak belirlenenlerin değerlemeye tâbi
tutulup tutulmayacağının serbest olduğu, değerleme yapılması durumunda değer artışlarının
pasifte, Yeniden Değerleme Fonu’nda toplanabileceği, özkaynaklar içinde gösterilebileceği
belirtiliyordu. O güne kadar Anadolu Sigorta hisse senetlerinin aktif toplam içindeki meblağı
sınırlıydı. Sigorta mevzuatına uygun şekilde değerleme yapılıyor ve değer artışları kâra
yazılarak oradan da sermayeye aktarılıyordu.
SPK mevzuatına göre bir değerleme yapılması halinde bu meblağ, sermayeye ilave
edilemeyecekti; ilave edilebilmesi için satılması gerekiyordu. Anadolu Hayat Sigorta AŞ’nin
yaklaşık 55 trilyon TL tutarındaki hisse senedi satış değerinin aktifte iştirakler hesabına,
pasifte de Yeniden Değerleme Fonu’na yazılıp yazılmaması hususunda SPK mevzuatı
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şirketleri serbest bırakıyordu. Anadolu Sigorta’nın özkaynaklarının büyük dalgalanmalara
maruz kalmaması için iştiraklerinin borsadaki değer artışlarının gösterilmemesi, iktisap
değerinden aşağı düşenlerin zarara yazılması, iktisap değerinin üstüne çıkanların bilançoda
gösterilmeyip iştirak olan veya olmayan her bir hisse senedinin dipnotlarda ayrıntılı olarak
gösterilmesi gerekiyordu.
Bu amaçla, 24 Nisan 2000 tarihli Yönetim Kurulu’nda, Şirket portföyündeki hisse senetleri
ve iştirakler yeni bir tasnife tâbi tutuluyordu. Bundan böyle hisse senedi kategorisinde yer alan
menkul değerler, SMK ve SPK hükümlerine göre borsa rayicinde değerlemeye tâbi tutulacak ve
değer artışları gelir, azalışlarsa gider yazılacaktı. İştirak kategorisindeki Anadolu Sigorta’nın
menkul değerlerinin, 31 Aralık 1999 tarihindeki, kayıtlı değerleri maliyet bedeli kabul edilecek
ve bu tarihten sonra iktisap edilen iştirakler, maliyet bedeliyle kayda alınacaktı. Bu iştiraklerin
borsa değerinin maliyet bedelinin üstüne çıkması durumunda değerleme yapılmayacak, altına
düşmesi durumundaysa değer düşüşü gider yazılacak ve bilançoda bu tutar, iştirakler Değer
Düşüş Karşılığı hesabında gösterilecekti. Tüm iştirakler portföyü ayrıntılı olarak ve piyasa
değerleriyle öngörülen formatta bilanço dipnotlarında gösterilecekti.
21. Yüzyıla Girerken Genel Bilanço
Anadolu Sigorta Cumhuriyet’in ilk evresinden itibaren ülkedeki en büyük sınaî kuruluşlarına,
binalara ve projelere sigorta teminatı vermişti. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’ndan Ereğli
Demir Çelik tesislerine, SEKA’yı, Petkim’i, Keban Barajı’nı, Boğaz Köprüsü’nü, ülkedeki birçok
kalburüstü kuruluşu sigortalamıştı. Bu bağlamda, Anadolu Sigorta “Türkiye’nin Sigortası”
olarak görülüyordu.
Büyük hasarlar, Anadolu Sigorta’nın gücünü ve güvenilirliğini kanıtlaması için fırsat yaratmıştı.
1936 ve 1937 yıllarındaki Üsküdar yangınları, 1954’te 1394 dükkanın kül olmasına neden olan
Kapalıçarşı yangını, 1970’teki Atatürk Kültür Merkezi yangını Anadolu Sigorta’nın yüzünün
akıyla üstesinden geldiği hasarlardı.
Anadolu Sigorta bilgisayar sistemine geçen ilk sigorta şirketi oldu. 1962 yılında IBM
421 bilgisayarıyla muhasebede otomasyon sistemine, 1966 yılında Univac 9200’le
kart sistemine geçildi. 1975 yılında IBM sistem 3 Disc bilgisayarıyla ilk bilgi bankası
oluşturuluyordu. 1981 yılı başında Türkiye’de, ilk on-line IBM sistem 38 bilgisayar
hizmete sokularak anında poliçe düzenlenmesinden, her türlü bilgi alışverişine kadar
tüm işlemler hızlandırıldı.
Sigortacılık sektörü, 20. yüzyılın son çeyreğinde, hızlı bir biçimde gelişiyordu. Doğal olarak
bu gelişim çizgisi rekabeti gündeme getiriyordu. Ortama uyum sağlamak Anadolu Sigorta
için de öncelikli bir konuydu. Anadolu Sigorta’nın gerçekleştirdiği iki uygulama geniş
kitlelerce benimsenmiş, halkın güvenini kazanmıştı. Bunlardan ilki, 1983 yılında, poliçeyi
imzalayanı tam 17 tehlikeye karşı sigortalayan Mavi Sigorta paket sigorta sistemiydi. 1984
yılında uygulamaya geçilmesiyle birlikte kamuoyunda ve sektörde büyük yankı uyandıran
Geleceğin Sigortası’ysa Türkiye koşullarına uygulanmış en kapsamlı ve en ileri düzeyde bir
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hayat poliçesiydi. %95 kâr paylı bu hayat sigortası poliçesi, geniş bir müşteri kitlesi oluşturdu.
Anadolu Sigorta 1986 yılında, bu kez Türkiye sigortacılığı için yeni bir branş olan Elektronik
Cihaz branşında poliçe üretimine başlamıştı. 1987 yılındaysa Tarım Sigortaları branşıyla ziraî
sigorta, hayvan ve dolu bölümleri portföye katıldı. Hayat sigortası etkinliğiniyse 1991’de çıkan
yasanın getirdiği düzenlemeye uyarak, Türkiye İş Bankası’yla birlikte kurduğu Anadolu Hayat
Sigorta Şirketi’ne devredecekti.
Ülke ekonomisindeki uygulamalar, Anadolu Sigorta’nın uluslar arası pazarlarda hizmet
vermesine yol açtı. Anadolu Sigorta, Türk Müteahhitlik, Mühendislik firmalarının Suudi
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Arabistan, Bileşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerindeki taahhüt işleriyle ilgili
sigorta hizmetlerini karşılar oldu. Bu alandaki çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesi için
Suudi Arabistan’daki sigorta kuruluşlarıyla (Saudi Pearl Ins. Co. Ltd. ve Tragex International
Trading ve Agencies Co. Ltd) temsilcilik ve ortaklık ilişkisine geçildi.
Ayrı bir branş olarak kabul edilen “Hukuksal Koruma Sigortası”nı da Anadolu Sigorta
gündeme getirmişti. Ayrıca, 21. yüzyıl sigortacılığında önemli bir hacme ulaşması beklenen,
meslekî sorumluluk, ürün sorumluluğu gibi sorumluluk sigortalarında, önemli çalışmalar yaptı
ve sektöründe uygulayabileceği aşamaya getirdi.
1990’lı yıllar, zorunlu sigorta tarifesinden serbest tarifeye geçiş evresiydi. Sigorta sektöründe
o zamana kadar görülmemiş, yoğun bir rekabet ortamı oluşmuştu. Bu koşullar altında
Anadolu Sigorta da bir dizi atılımda bulunacaktı. 1993 yılında Anadolu Sigorta, yurtdışında
sigorta şirketi kuran ilk Türk sigorta şirketi olacaktı. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Günay
Anadolu Sigorta gerek sermaye gerekse teknik bilgi açısından Anadolu Sigorta’nın kanatları
altında güç kazandı.
Yine 1993’te, prim üretimi 1 trilyon TL’yi aşan Anadolu Sigorta, bu düzeye ulaşan ilk sigorta
şirketi olarak sektör öncülüğünü pekiştirecekti. Aynı yıl Anadolu Sigorta’nın hisse senetleri,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda satışa sunulacak, Anadolu Sigorta bu alanda da bir
ilke imzasını atacaktı. 1997 yılında bilgi işlem teknolojisinden en üst düzeyde yararlanmak
amacıyla “yeniden yapılanma” projesi uygulamaya konulacaktı. Bu projenin amacı, bütün
acentelerin gerçek zamanlı ve çevrimiçi (on line real time) olarak merkezi bilgi işlem sistemine
bağlanması ve müşterilere anında hizmet vermelerinin sağlanmasıydı. Böylece hizmet
rekabetinin, fiyat rekabetiyle eşdeğerde olduğu inancını kanıtlıyordu.
17 Ağustos 1999 depremi sonrası, sigortalıların kayıplarının en kısa sürede kapatılması
gerekiyordu. Anadolu Sigorta çalışanları ve acenteleri olağanüstü bir çalışma sürecine girerek
24 saat kesintisiz hizmet verdiler. Anadolu Sigorta, güçlü malî yapısı ve hasar inceleme
kadrolarının etkin ve özverili çalışması sonucu bu büyük felakette sigortalıların hasarlarını
gecikmeksizin tazmin etmeyi başardı.
2001 yılında, Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü, İş Kuleleri, Kule 2’deki yeni adresine
taşındı Böylece çağdaş bir çalışma mekânına kavuşmuş oldu. Bu ortam, Anadolu Sigorta’ya
diğer Türkiye İş Bankası iştiraklerine yakın olma avantajını da sağladı. Şirket, 2002 yılında,
organizasyon yapısında önemli bir değişikliğe gitti. İstanbul’da üç bölge müdürlüğü kurarak
operasyonel işlemlerin tümünü bölge müdürlüklerine devretti.
2004 yılı, Anadolu Sigorta için bir atılım yılı oldu. Benimsediği kalite anlayışının
uluslararası düzeyde geçerliliğinin kanıtı olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
belgesini elde etti. “Ürün ve hizmetlerinden genel olarak en fazla memnun olunan sigorta
şirketi” seçilerek, Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü’nü
kazandı. Yasal düzenlemeler gereği sağlık branşını Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’den
devralarak hizmet yelpazesini genişletti. 7 gün 24 saat tüm Türkiye’ye hizmet veren
“Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı”nı açtı.
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2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarını ardı ardına prim üretiminde sektör birincisi olarak
tamamladı. “Ürün ve hizmetlerinden genel olarak en fazla memnun olunan sigorta şirketi”
seçilerek Active Academy Sigortacılıkta Bireysel Müşteri Memnuniyeti Ödülü’nü bir kez
daha kazandı.
Anadolu Sigorta giderek artan sigorta şirketleri arasında gerek iş hacmi, gerekse ihtiyat ve
karşılıkları açısından daima ön sırada yer aldı. Kuruluşundan beri, özel ve kamu sektörüne
ait varlıkların ve kıymetlerin koruyuculuğunu yaptı; sigorta primlerinin yurt içinde kalmasına
katkıda bulundu.
Anadolu Sigorta, sektörün gelişmesinde en büyük rolü oynadı. Önderliğini sürekli olarak kendisini
yenilemesine, çağdaş sigortacılığın gereklerine uygun olarak yapısını modernleştirmesine
borçluydu. Her yıl belli sayıda elemanını, Avrupa’daki büyük sigorta şirketlerine staja göndererek
kadrolarının, bilgi, meslekî kültür ve deneyimlerinin artmasına olanak sağladı.
21. Yüzyılda Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta 2000 yılında 21 trilyon TL net kâr elde etmişti. Toplam prim üretiminde
1999 yılında elde edilen 60,6 trilyon TL’ye karşılık 2000 yılında bir önceki yıla oranla %100,6
oranında artış kaydedilerek 121.6 trilyon TL prim üretimi gerçekleştirilmişti. %39’luk enflasyon
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oranına karşılık toplam prim üretiminde bu tür bir üretime ulaşmak büyük bir başarıydı. Anadolu
Sigorta’nın teknik kârı 1999 yılında 7,3 trilyon TL iken 2000 yılında bir yıl önceye kıyasla %185,3
oranında artarak 20,9 trilyon TL olmuştu. Teknik kârlılık oranı %12,1’den %17,2’ye yükselmişti.
Genel giderler bir yıl önce 9,3 trilyon TL iken 2000 yılında %69,9 oranında artarak 15,8 trilyon
TL’ye çıkmış, malî gelirler 37,8 trilyon TL’den 38,8 trilyon TL’ye yükselmişti. Brüt kâr 1999 yılında
29,1 trilyon TL iken %15,8’lik artışla 33,7 trilyon TL’ye yükselmişti. Net kârsa 1999’da 16,9 trilyon
TL iken %23,4 oranındaki artışla 21 trilyon TL’ye yükselmişti. Serbest karşılık için 2,1 trilyon
TL ayrılmış, toplam serbest karşılık rakamı 25,7 trilyon TL’ye çıkmıştı. Bilançodaki en olumlu
gelişme, Anadolu Sigorta’nın özvarlığının %111,6 oranında artışıydı. Elde edilen kârla birlikte,
yaklaşık 80 milyon dolar, özvarlık rakamına ulaşmış olunuyordu.
2000 yılı toplam prim üretiminde Türkiye İş Bankası’nın payının artmış olması başka bir
gelişmeydi. Hasar ödemelerinde saklama payı oranı %55’ten %70’e çıkmasına karşın, hasar/
prim oranında önemli bir düşüş gerçekleşmişti. Teknik kâr toplamı, nominal olarak genellikle
gelirlerin %20’sini oluştururken bu oranın %42’ye çıkmış olması teknik kârlılıkta elde edilen
büyük bir başarıydı. Teknik kârlarda kaza branşında %911,3 oranında artış kaydedilmişti. Bu
sonuca, otomotiv sektöründeki talep doğrultusunda kasko sigortasındaki artışın yanında,
özellikle, etkin bir risk yönetimiyle ulaşılmıştı. Bilançodaki diğer olumlu bir husus acentelerden
yapılan tahsilât oranındaki artış hızının yükselmesiydi. Bundan böyle, 2001 yılında belirlenen
hedef, sermayenin 50 trilyon TL’ye çıkarılmasıydı.
Ancak, 2001 krizi etkisini göstermekte gecikmedi. Prim üretimi bu yıl enflasyonun altında
kalacaktı. Yine de diğer şirketlerle yapılan karşılaştırma, Anadolu Sigorta’nın daha iyi durumda
olduğunu ortaya koyuyordu. Bu arada Türkiye İş Bankası bünyesinde sigortacılık alanında
olumlu gelişmeler kaydediliyordu. Banka’daki uzmanlık alanlarına sigorta uzmanlığının
da eklenmesi ve bu uzmanların öncelikle büyük şubelerde görev alarak sadece sigortacılıkla
ilgilenmeleri, hem Anadolu Sigorta için olumluydu hem de şubenin sigorta işinden kazanacağı
komisyonu yükselterek Türkiye İş Bankası’na da kazanç getirecekti.
İstanbul’da Üç Bölge Müdürlüğü
Anadolu Sigorta’nın İstanbul ve yakın çevresindeki faaliyetleri uzun yıllar Genel Müdürlük
çatısı altında tek merkezden yürütülmekteydi. Yakın zamana kadar ticarî faaliyetlerin
tek merkezde toplanması denetim ve strateji oluşturmada, pazarlama faaliyetlerinin
yürütülmesinde operasyon kolaylığı sağlamaktaydı. Gelişen piyasa koşulları, artan rekabet ve
adetlerdeki artış, pazarlama, satış, risk analizi, hasar ve tahsilât yöntemi gibi pazara yönelik
operasyonel işlemlerin dağınık yetki merkezlerine yönlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştu.
Genel Müdürlük bünyesinde, üretim, hasar ödeme, pazarlama – satış ve malî işlemlerin bir
arada yürütülmesi, operasyonel ve planlama işlemlerinin zaman zaman birbirini olumsuz
yönde etkilemesine neden olmakta, gereksiz kaynak israfıyla sonuçlanmaktaydı. Çok büyük
bir pazar olan İstanbul ve çevresinin operasyonel işlemlerinin tek merkezde yoğunlaştırılması
sonucunda sağlıklı bir müşteri-acente yönetimi ve müşteri memnuniyeti sağlamakta zaman
zaman yetersiz kalınıyordu.
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Anadolu Sigorta’nın toplam prim üretiminin %50’sinden fazlası İstanbul’da elde ediliyordu.
İstanbul için müşterilerin ihtiyaçlarına daha çabuk, sağlıklı ve doğru cevap verilebilmesini
sağlayacak yeni bir örgütlenme, 21. yüzyılla birlikte artık kaçınılmaz olmuştu. Poliçe üretiminin
tamamen acente ve banka şubelerinde yapılır hale gelmesi ileride gerçekleşmesi beklenen bir
durumdu. Portföyün kalitesi açısından riziko teftişinin mahallinde yapılması, kalitenin baştan
sağlanması amaçlanmaktaydı.
Kadroları, Genel Müdürlük ve bölge müdürlüklerinde çalışanlardan oluşturulmak üzere,
İstanbul’da üç ayrı yerde bölge müdürlükleri kurulmasına karar verilecekti. Amaç, her şeyden
öncelikle hizmeti daha etkin yararlanabilecekleri şekilde müşteri, acente ve banka şubelerinin
ayağına götürmekti. İkinci husus, strateji saptanan, politika belirlenen, ürün geliştiren,
pazar araştırması yapılan, mevzuat hazırlanan ve düzenlenen, kamu otoritesiyle ilişkilerin
yürütüldüğü bir karargâh konumundaki Genel Müdürlük’ün bilfiil üretim nedeniyle dikkatinin
dağılmasıydı. Üretimle Genel Müdürlük arasına mesafe konmalıydı. Böylece Genel Müdürlük
strateji üretmeye zaman ayırabilecekti. Dolayısıyla, üretimin belli noktalara dağıtılması
suretiyle, Genel Müdürlük’ün karargâh işlevine kavuşturulması hedeflenmekteydi.
Yapılan araştırmalar sonucunda bölge müdürlüklerinin, Genel Müdürlük’ün toplam
üretimi içinde %13’lük payı olan Bakırköy’de, %15’lik payla Kadıköy’de ve %17’lik
payla Beşiktaş ya da Taksim’de kurulması uygun olacaktı. Bu bölge müdürlüklerinde
hasar ödemelerinin de yapılması ve her birinin kendi muhasebesini oluşturması
öngörülmekteydi. Bakırköy 32, diğer iki bölge müdürlüğü 34’er kişilik kadrolardan
oluşacaktı. Genel Müdürlük’ten yapılacak nakillerle İkinci Kule’nin iki katının
boşaltılması suretiyle tasarruf da sağlanacaktı.
Görüşmeler sonucunda Şirketin mevcut portföy dağılımı ve İstanbul’un coğrafi genişleme
potansiyeli dikkate alınarak Bakırköy, Kadıköy ve Beşiktaş (veya Şişli) ilçelerinde üç bölge
müdürlüğünün kurulmasına karar veriliyordu.
Bu karar doğrultusunda Kozyatağı’nda, Sarıkanarya Sokak’taki K2 Plaza’da Kadıköy Şubesi,
Merter’de Ali Rıza Gürcan Caddesi’ndeki Merter İş Merkezi’nde Bakırköy Şubesi ve Şişli’de
Büyükdere Caddesi’ndeki Beytem Plaza’da Şişli Şubesi açılacaktı.
Bölge müdürlüklerinin kurulmasında öncelikli beklenti, İstanbul’un belli segmentlere ayrılması
ve sorumluluğun bu bölgelerdeki yöneticilere verilmesiydi. Nihaî beklenti, bölge müdürlüklerinin
birer “profit center”a (kâr merkezi) dönüştürülmesiydi. Aylık bilançoların düzenlenmesi, kâr
zararın çıkarılması, tahsilâtın ve performansın takibi, Genel Müdürlük’e raporlama yapılması
bu merkezlerin sorumlulukları arasındaydı. İleride Türkiye İş Bankası şubelerinin kendi
poliçelerini üretmeye başlamaları halinde, yine yetki üstü poliçeler için bölge müdürlüklerine
ihtiyaç duyulacaktı. Bunun yanında pazarlama faaliyetleri kendi alanları içinde yapılabilecekti.
Bölge müdürlükleri yerine çok sayıda temsilcilikler kurulması da gündeme gelmişti. Bölge
müdürlükleri aracılığıyla riziko teftişi konusunda da rahatlama sağlanmış olacaktı.

Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k i ye’nin Sigorta s ı

198

DASK ve Konut Sigortası
27 Eylül 2000 tarihinde, zorunlu deprem sigortalarının yürürlüğe girmesiyle konut
poliçelerine olan talepte bir daralma olmuştu. Zorunlu deprem sigortası yaptıran yeni
müşterilerin büyük bir çoğunluğu isteğe bağlı konut poliçelerini talep etmemişler, DASK
poliçesiyle yetinmişlerdi. Mevcut sigortaların bazıları da sadece DASK poliçesi alarak mevcut
poliçelerini yenilememişti.
Konut poliçelerini adet ve prim üretimi açısından istenen düzeye ulaştırabilmek için aktif bir
pazarlama politikası ve reklam stratejisiyle tanıtımı yapılmalıydı. Ayrıca acentelerin ürünle
ilgili olarak eğitilmeleri gerekiyordu. Anadolu Sigorta ile Türkiye İş Bankası arasındaki
işbirliği çerçevesinde, bankanın mevduat ve kredi kartı müşterilerine de ürünün satışı
yönünde çalışmaların yapılması öneriliyordu.
Genel Müdürlüğün Yeni Yapısı
Yönetim Kurulu’nun 27 Kasım 2001 günlü kararıyla Kadıköy, Bakırköy ve Şişli ilçelerinde üç adet
bölge müdürlüğü kurulmuştu. Buna paralel olarak, genel müdürlüğün de operasyonel işlemlerden
arındırılmış olarak ve bölgelere daha etkin destek olacak şekilde yeniden yapılandırılması
gereği gündeme gelmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yeni organizasyon konusunda alınan
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kararlar doğrultusunda uygulamaya geçilmesi için, genel müdürlükte kalan birimler belirlenmiş
ve görev tanımları yeniden ele alınmıştı. Bu tanımlar yapılırken hasar konusundaki stratejik
kararların tek elden verilmesi ve teknik açıdan birbirine benzeyen sigorta branşlarının aynı
müdürlük altında toplanarak daha sade bir organizasyon yapısına geçilmesi hedeflenmişti. Ancak,
planlanan organizasyona geçilebilmesi için önemli alt yapı ve eğitim çalışmalarının yapılması,
personelin özellikle iletişim, yönetim ve teknik konularda eğitimden geçirilmesi gerekiyordu. Yeni
düzenlemede Genel Müdürlük bünyesinde toplam dokuz müdürlük yer alıyordu.
Trafik, kasko, artan malî sorumluluk, ferdî kaza, vize, oto arıza, yeşil kart ve hukuksal korumadan
sorumlu olan Oto Sigortaları Müdürlüğü belirtilen sigortacılık branşlarının tarife ve teknik
esaslarını belirleyecek, bölge müdürlüklerine sigortacılık tekniği konusunda destek sağlayacaktı.
Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürlüğü’nün sorumluluk alanına yangın (sivil, sınaî, ticarî),
hırsızlık (konut, işyeri, kasa, kredi kartı hırsızlıkları), DASK, cam kırılması, taşınan para, emniyet
suiistimali, makine montaj, makine kırılması, elektronik cihaz, inşaat riski, kâr kaybı, tarım
(dolu, sera, hayvan hayat) giriyordu. Nakliyat (emtia, tekne, yat), oto dışı sorumluluk, havacılık
ve özel riskler Nakliyat ve Sorumluluk Müdürlüğü’nün ilgi alanlarıydı. Bu son iki müdürlük Oto
Sigorta Müdürlüğü’nde olduğu gibi tarife ve teknik esasları belirlemek ve bölge müdürlüklerine
sigortacılık tekniği konusunda destek sağlamakla yükümlüydüler.
Hasar Müdürlüğü’nün başlıca işlevleri, şirketin hasar konusundaki genel politikasını saptamak ve
büyük hasarların sonuçlandırılmasını sağlamaktı. Müdürlüğün özellikle poliçe bazında risk seçimi
yapılan (nakliyat, mühendislik vb.) branşlarda teknik müdürlüklere düzenli olarak geri besleme
yapması, önem taşımaktaydı. Teknik müdürlükler teknik branşlardan sorumlu olduğu müşteri
gruplarını ve ürünleri temsil etmediği için, Pazarlama Müdürlüğü’nün bu temsil işlevini yerine
getirecek şekilde iç yapılanmaya gitmesi özel önem taşımaktaydı. Bu nedenle, müşteri gruplarını
ve ürünleri temsil edecek şekilde, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki servis oluşturuluyordu.
Yeni yapılanmada, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne, eski görev tanımında var olan işlerin yanı
sıra, acente kuruluş/fesih işlemleri operasyonu ve web sitesi içeriği belirleme işleri de verilmişti.
Web sitesi içeriği Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında oluşturulacaktı. Şirket’i
kamuoyuna temsil eden reklam, broşür gibi araçlarla internet’teki görünüm arasında tutarlılık
sağlanacaktı. Eğitim Müdürlüğü’nün başlıca sorumluluğu, eskiden olduğu gibi, personelin ve
sigorta satış örgütünün eğitimini sağlamaktı.
Yeni organizasyonda da personelle ilgili görevler İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün
sorumluluğuna verilmişti. Bölgelerin açılmasıyla tahsilât işlerini devreden Muhasebe ve Malî
İşler Müdürlüğü, şirket genelindeki muhasebe işlerini yürütecek, bilanço hazırlama ve fon
yönetimi gibi konulara yoğunlaşacaktı.
Dört Yönetmelik
2002 yılında Anadolu Sigorta bünyesinde dört yeni yönetmelik yürürlüğe konuyordu. Bunlar
Sovtaj Yönetmeliği, Elektronik İletişim Yönetmeliği, Öneri Sistem Yönetmeliği ve Arşiv
Yönetmeliği idi. Bu yönetmelikler 1 Şubat 2002’den itibaren yürürlüğe giriyordu.
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k i y e’nin Sigorta s ı

200

Anadolu Sigorta’nın Genel
Merkezi, İş Kuleleri, Kule II

Sovtaj Yönetmeliği, Anadolu Sigorta’ya sigortalı olan bir araç ya da emtianın tam hasara
uğraması durumundaki değerlendirme esaslarının düzenlenmesini amaçlıyordu. Anadolu
Sigorta’ya sigortalanmış bir aracın hasar görmesi sonucunda eksperce pertotal-tam hasarlı
olduğunun belgelenmesi halinde sigortalıya, aracın değeri kadar tazminat ödenmesi ya
da aracın sigortalıya bırakılarak belli bir limite kadar tazminat ödenmesi teklif ediliyor ve
sigortalının tercihine göre işlem yapılıyordu. Sovtaj yöntemi, hasarlı araçların satışı için bu işle
ilgilenen kişi ve şirketlerden fiyat teklifi alınması, değerlendirmenin yapılması ve satılmasına
kadar süren uygulamalardı.
Elektronik İletişim Yönetmeliği, elektronik ortamda yapılan yazılı iletişim uygulama esaslarını
belirliyordu. Öneri Sistemi Yönetmeliği’yle, çalışanların Şirket faaliyetleri ve uygulamalarıyla
ilgili sunacakları önerilerin değerlendirme esasları belirleniyordu. Önerilen işin boyutuna ve
niteliğine göre teşekkür belgesi veriliyor ya da öneri sahibi maddi olarak ödüllendiriliyordu.
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Organizasyon Müdürlüğü koordinasyonunda toplanacak Öneri Değerlendirme Komitesi, gelen
önerileri değerlendirerek İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne aktaracak ve personel biriminde bu
önerinin ödül derecesi saptanacaktı. Maddi ödüller belirli limitleri aşarsa Yönetim Kurulu’nun
onayına sunulacaktı. Bu yönetmelikte, Türkiye İş Bankası’ndaki uygulamadan esinlenilmişti.
Türkiye İş Bankası’nda 1996 yılından beri öneri sistemi uygulanıyordu.
Arşiv Yönetmeliği, Anadolu Sigorta’nın arşiv işlemlerinin düzenlenmesini, arşiv elemanlarının
görevlerinin tanımlanmasını amaçlıyordu. Galata Kuledibi semtindeki eski arşiv binası
boşaltılarak Seyrantepe semtinde kiralanan bir binaya taşınmıştı. Bölge müdürlükleri
kurulduktan sonra arşivin uygun olan binalardan birine nakledilmesi düşünülüyordu. Bu
bağlamda, daha ileri yöntemler
de gündemdeydi. Türkiye İş
Bankası’nda elektronik arşiv
Yönetim Kurulu’nun 4 Mart 2002 günlü kararı ile Anadolu Sigorta’nın
grubu oluşturulmuştu. İki yılda
sermayesi 50.000.000.000 TL’den 80.000.000.000.000 TL’ye yükseltiliyordu.
tamamlanmak üzere bütün geçmiş
evrakın elektronik ortama aktarılması
projesi başlatılmıştı. Bundan böyle
her türlü kayıt elektronik ortamda saklanacak, basılı evraklardan sadece saklanması gerekenler
arşive alınacaktı. Anadolu Sigorta için bu uygulama bir örnek olabilirdi.
Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi
Anadolu Sigorta’nın kayıtlı sermaye tavanının 30 trilyon liradan 80 trilyon liraya yükseltilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16 Şubat 2000 tarihli kararıyla uygun görülmüştü. 2002 yılında
Anadolu Sigorta’nın çıkarılmış sermayesi 50 trilyon liradan 80 trilyon liraya artırılarak, mevcut
kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmıştı.
Diğer yandan, 1999 yılında yaşanan depremlerde oluşan hasar tazminatlarının önemli
bir kısmı, yurtdışı reasürörler tarafından üstlenildiğinden, 2000 yılından itibaren riskin
yurt dışı reasürörler tarafından kabul edilme bedeli, yani sigorta şirketlerinin reasürans
maliyetleri, önemli oranlarda artmıştı. Bunun yanı sıra, 11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta
yaşanan terörist saldırılar Türk sigorta şirketlerinin daha zor ve pahalı reasürans kapasitesi
bulabilmesine neden olmuştu. Bu gelişmeler sigorta şirketlerini, kabul ettikleri riskin nispeten
daha fazla bölümünü kendi saklama paylarında tutmalarına zorlamaktaydı. Buysa sermaye
artırımlarını zorunlu hale getirmekteydi. Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu da bir süredir
Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 100 milyon dolara yükseltilmesini bir hedef olarak koymuştu.
Saklama payı limitlerini yükseltebilmek, ülkede ve dünyada meydana gelen olumsuz ekonomik
gelişmelerden mümkün olan en az ölçüde etkilenmek, gelişmekte olan sigorta talebine
uygun bir sermaye seviyesi yakalamak ve sigortacılığın gerektirdiği alt yapı yatırımlarını
sürdürebilmek için Şirket sermayesinin, Yönetim Kurulu’nun da koyduğu 100 milyon dolarlık
hedefe ulaştırılmasına ihtiyaç vardı. Ancak, bunun için mevcut kayıtlı sermaye tavanı yeterli
değildi. 2003-2005 döneminin sermaye artırımı ihtiyaçları göz önünde tutularak o sırada 80
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trilyon lira olan kayıtlı sermaye tavanının 200 trilyon liraya çıkarılması gereği doğmuştu. 80
trilyon lira olan çıkarılmış sermayenin 2003 yılında 115 trilyon liraya, 2004 yılında 155 trilyon
liraya ve 2005 yılında 200 trilyon liralık sermaye tavanına ulaştırılması da öngörülüyordu.
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Genel Müdürlük’ün bölge müdürlükleri nedeniyle oluşan yeni yapısı uygulama sürecinde test
ediliyor, aksaklıkların giderilmesi için yeni kararlara gerek duyuluyordu. Bu nedenle, yapı kısa
bir süre sonra yeniden düzenlenecek, mevcut organizasyon yapısında ayrı ayrı birer müdürlük
olan Pazarlama ve Halkla İlişkiler müdürlükleri aynı çatı altında yer alacaktı. Pazarlama ve
Halkla İlişkiler müdürlükleri görev tanımları bakımından birbirlerine yakın ve tamamlayıcı
olduklarından aynı yöneticiye bağlı olmaları halinde iş gücünü kullanmada etkinlik,
koordinasyondaysa kolaylık sağlanacaktı.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevleri, Anadolu Sigorta’da o gün için ayrı bir müdürlük ihdasını
gerektirecek ölçüde bir iş yükünü gerektirmemekteydi. Yakın bir zamana kadar bu görevler
müdür ve bir eleman tarafından yürütülmekteydi. Oysa organizasyonel açıdan bir yöneticiye
düşen ideal kadro dört ila yedi kişi arasında değişmekteydi. Dolayısıyla tek elemandan oluşan
bir müdürlük rasyonel bir yapılanma olarak görülmüyordu.
Yılın ilk yarısında gündeme gelen yapılanma sonucu, 1 Haziran 2002 tarihinden itibaren acente
tesis ve fesih ilkelerini saptama görevi Pazarlama Müdürlüğü’ne, operasyon görevlerinin yerine
getirilmesi göreviyse Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne verilmişti. Acentelikle ilgili tüm görevlerin
tek bir müdürlük altında toplanması acente ve bölge müdürlükleri için tek bir başvuru noktası
olmasını sağlayacaktı. Genel Müdürlük birimleri açısından da tek iletişim noktası olacaktı.
Bu arada Pazarlama Müdürlüğü’nün yöneticisi henüz belirlenmemişti. Her iki müdürlüğün
birleştirilmesi sonucu yönetimi halen Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten yönetici
tarafından yapılacağından, Pazarlama Müdürlüğü’ndeki eksiklik de giderilmiş oluyordu.
Bilgi İşlem Sistemleri Yükseltimi
2003 yılına gelindiğinde Anadolu Sigorta’nın mevcut ana sistemi olan AS400 sistemi,
Şirketin artan bilgi işlem talepleri ve kullanıcı adetleri karşısında gerek işlem gücü gerekse
bellek kapasiteleri açısından sıklıkla yetersiz kalmaya başlamıştı. Özellikle işlem taleplerinin
yoğunlaştığı her ayın son haftasıyla takip eden ayın ilk haftası, cevap zamanları kabul gören
limitlerin dışına çıktığı için, bu dönemlerde yoğun kullanıcı şikayetleri gelmekteydi. Cevap
zamanlarında meydana gelen artış, sistemde yürüyen iş adetlerinde de artışa neden olmakta,
bu da genel sistem performansını düşürmekteydi.
Öte yandan, teknoloji hızla değişiyordu. Web tabanlı yapıya yapıya geçmek için bir talep vardı.
Bazı uygulamalarda bu çalışmalar başlamıştı. Ayrıca web tabanlı uygulamalar göze daha hoş
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geliyordu. Kullanıcılar bunları
kullanmak isiyorlardı. Renkli pencere
ekranları, klavye yerine mouse’un
kullanılması, yeşil ekran olarak tabir
edilen teknolojilerin terk edilmesine
ve web tabanlı teknolojilere geçilmesi
düşüncesine yol açtı.
Web tabanlı yapıda uygulamalar
geliştirmek AS 400’ten kolaydı.
Ancak arka planda teknolojinin
çeşitliliği ve yoğunluğu açısından
birden fazla uzmanlık alanı
gerektiren kaynakların şirket
bünyesinde bulundurulması gerekti.
Dolayısıyla Şirket 2004-2005
arasından ilk kez bu tarzda uzman
elemanlar istihdam etmeye başladı.
Öte yandan 2004’ün Eylül ayında
Anadolu Hayat Emeklilik içinde
yer alan sağlık branşı, Anadolu
Sigorta’ya tamamen devredildi. Bu
branş da Şirket’in AS 400 sistemleri
üzerinde yerini aldı. Halen de bir
bölümü AS400 bir bölümü web
ortamında devam etmektedir.

BÖYLE BİR FOTOĞRAF
HER KURUMA NASİP OLMAZ.
Ulu önderi Anadolu Sigorta’nın önünde gösteren bu eski fotoğraf,
bugün milyonlarca TL’lik portföye ve milyonlarca müşteriye
sahip şirketimizin en değerli varlığı.
Bu fotoğraf bize kuruluş hikayemizi anlatıyor.
Türkiye’nin ulusal sigorta şirketi olarak üstlendiğimiz misyonu hatırlatıyor.
Her zor anında Türk halkının yanında olabilmek için,
hep daha fazla çalışmak için bize güç veriyor.
1 Nisan 1925’te Atatürk’ün talimatıyla kurulan
Anadolu Sigorta, bugün 85 yaşında.
85 yıldır olduğu gibi, daima bu fotoğrafın bize gösterdiği yolda.

Sistemin kapasitesi itibarıyla
aynı anda kullanıcı sayısı 1500
dolayına ulaştığında sıkışıklıklar
artmaktaydı. O tarihlerde, ilave
kullanıcılarla birlikte, sistemde
tanımlı 2500 kullanıcı sayısına
ulaşılmıştı. Kasko, konut ya da
trafik sigortalarında tarife değişiklikleri gibi işlem birikmelerini takiben, bu kullanıcıların
sistemde aynı anda işlem yapabileceği 2003 yılı başında tarife değişiklikleri yaşanmıştı.
85.yil 27,2x39.indd 1
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Sistem değerleri incelendiğinde, kullanılan disklerin yüksek performans gösterebilmesi için doluluk
oranlarının maksimum %70 dolayında olması genel kanıydı. Oysa o sıralarda sistemin doluluk oranı
%80 dolayındaydı. Bu performans kaybının giderilebilmesi için disk alımı yapılması zorunluydu.
Web teknolojilerine geçiş eş zamanlı işgücünün sistem ortamında azalmasına neden
olmaktaydı. Web teknolojileri için kullanılan donanım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle,
ileriki yıllarda bu avantajın sağlanabilmesi için, mevcut kullanılan program geliştirme
yazılımından farklı olarak JAVA yazılımının kullanılması gerekiyordu. JAVA programlama
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dilinin donanımı bağımsız olarak kullanılabilmesi, ileriki yıllarda donanım bağımlılığının
ortadan kalkması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından faydalı olacaktı. 2004 yılında sağlık
branşının eklenmesi halinde, sisteme katılacak yeni kullanıcılar da sistemde ek disk ve işlemci
kullanımı ihtiyacı doğuracaktı.
1999 yılında, şirketin bilgisayar ve iletişim altyapısını geliştirmek üzere tahsis edilmiş olan
ödeneğin büyük bir kısmı, geçen süre içinde, merkezi bilgisayar sistemine, acente bağlantılarına
ve Şirket içi PC ağına harcanmıştı. Artan iş hacmi ve genişleyen yurtiçi bağlantı ağı, merkezi
bilgisayarların modellerinin yükseltilmesini, çevre ünitelerin büyütülmesini, ayrıca günün
ihtiyaçlarına uygun web tabanlı yazılım ortamına geçiş için yeni yazılım ve donanımların satın
alınmasını gerektiriyordu. Bu veriler doğrultusunda Genel Müdürlük’e Eylül 2003’te harcama
yetkisi verilecekti.
1980’li yılların başlarında Türkiye İş Bankası tarafından temelleri atılan yüksek teknoloji
ortamlarının oluşturulması projesinin devamı, 1990’lı yılların başlarında, özellikle süreçlerin
ele alınması bağlamında, Anadolu Sigorta’da da gündeme geldi. Bu çerçevede İş Bankası,
Anadolu Sigorta’ya destek verdi.
2000 yılında, bütün dünyada olduğu gibi, Anadolu Sigorta’ta da millenyum teknolojisi projesi
yürütüldü. Sistemler üzerindeki yazılım ve donanımlarda 2000 yılına dönüşte bir takım
sıkıntılar olabileceği tüm dünyada gündeme gelmişti. Anadolu Sigorta, 21. yüzyıla herhangi
bir sorun yaşamadan ve veri kaybına uğramadan girmiştir. Benzer bir durum 2005-2006
döneminde paramızdan altı sıfır atılması döneminde de oluşmuş ve o dönem de hiçbir sorun
yaşanmadan aşılmıştır.
Ürün Geliştirme Komitesi
Mevcut ya da yeni ürün geliştirme sürecini düzenleyerek Anadolu Sigorta’nın birimleri
arasındaki eşgüdümü sağlamak, böylece ürün kalitesini belirli bir standarta yükseltmenin
yanı sıra birimlerin iş planlaması ve zaman yönetimi yapmalarını ve işgücünü daha etkin
kullanmalarını sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu 27 Mayıs 2003 günü Ürün Geliştirme
Yönetmeliği’ni kabul ediyordu. 2 Haziran 2003 gününden itibaren yürürlüğe konan bu
yönetmeliği uygulayacak olan birim Ürün Geliştirme Komitesi’ydi.
Yeni ürün ihtiyaçlarını belirlemek ya da Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve diğer
müdürlüklerden gelen yeni ya da mevcut ürün geliştirme taleplerini değerlendirmek bu
komitenin görevleri arasındaydı. Komite, ürün geliştirme sürecini başlatarak bir yandan
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak ilerlemesini bir yandan da ürün geliştirme
sürecine katılan birimler arasında eşgüdümü sağlayacaktı.
Komite üyeleri bir Genel Müdür Yardımcısı, Organizasyon Müdürü, Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Müdürü ve ilgili teknik müdürlerden oluşacaktı. Komite Başkanı, toplantıya katılan Genel Müdür
Yardımcısı’ydı. Ürün Geliştirme Komitesi, ürün geliştirme sürecinin tüm adımlarının takibinden
sorumluydu. Ayrıca sürecin her adımından belli birimler sorumlu tutulmuştu.
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Risk Yönetimi Etkinlikleri
2004 yılı sonunda, Türkiye İş Bankası Risk Yönetim Müdürlüğü, risk yönetimi sistem
ve süreçlerinin tesisi için Anadolu Sigorta’ya bir dizi öneride bulunmuştu. Yürürlükteki
düzenlemeler gereğince, risk yönetiminin ana ortaklıkla sınırlı kalmaksızın, konsolide bazda
tesisi ve idamesi için yapılması öngörülen çalışmaların değerlendirildiği, geniş katılımlı olarak
toplanan Türkiye İş Bankası Üst Düzey Risk Komitesi’nin kararı, Türkiye İş Bankası’nın tüm
iştiraklerine ulaştırılmıştı.
Risk yönetimi tekniklerinin birer yönetim aracı olarak etkin biçimde kullanılmasının, maruz
kalınan risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi, getiriyle risk arasındaki bağlantının
daha açık biçimde ortaya konulması hususlarında büyük katkı sağlayacağına inanılıyordu.
Şirketin maruz kaldığı risklerin belirlenerek, tanımlarının yapılması, diğer bir deyişle, risk
kataloglarının hazırlanması, bu arada iç denetim ve risk yönetiminin mevzuat gerekleri
ve şirketin ihtiyaçlarına uygun biçimde yapılandırılması bakımından ayrı birimlerin tesisi
öneriliyordu. Belirtilen hususlardaki uygulamaların ve planın 10 Ocak 2005 tarihine kadar
Türkiye İş Bankası’na bildirilmesi talep ediliyordu.
Sigorta şirketinin ana faaliyet konusu esasen riskti. Bu risk bankacılıktaki piyasa, kredi ve
operasyon riskine ek olarak bankacılıkta bulunmayan sigortacılık riski ya da “aktueryal” riskti.
Bu riskin yönetimi sayesinde, olup olmayacağı belli olmayan doğal risklerle, olacağı kesin olarak
bilinen ancak ne zaman olacağı belli olmayan olaylara teminat verme faaliyeti, sürdürülebilir
bir ticarî kazanca dönüşebilmekteydi. Bu hususta ve sigortacılığın mevcut teknik bilgi-beceri
birikimi (know-how) konusunda yeterli bilgi sahibi olmadan yapılacak ve risk değerlendirmede
yararlı olabileceği düşünülen değerlendirmeler, sigortacılık riskinin yönetimiyle tam olarak
bağdaşmıyordu.
Türkiye İş Bankası’nın düzenlediği listedeki önerilerden bir kısmı esasen Anadolu Sigorta
bünyesinde yapılmaktaydı. Diğer bir kısmıysa sigortacılık tekniğine uygun değildi. Fon
yönetimi ve muhasebe işlemlerinden sorumlu kişi ve birimlerin ayrıştırılması önerisine
verilen cevapta, söz konusu işlemlerin sınırlı bir kadroyla yapılması nedeniyle, ayrı bir
müdürlük kurulmasının maliyetli olacağı belirtiliyordu. Bununla beraber Muhasebe ve Malî
İşler Müdürlüğü içinde Fon Yönetimi Birimi’ne ilişkin muhasebe işlemlerinin farklı kişiler
tarafından yapılmasında fayda görülüyordu. Bilgi işlem sisteminin işleyişinin iç denetim
kapsamında ele alınması, yedekleme sisteminin işlerliğinin düzenli olarak sınanması önerisi de
Şirket açısından uygulanabilirdi.
Başka bir husus, Teftiş Kurulu’nun Yönetim Kurulu’na bağlanmasıydı. Hazine Müsteşarlığı’nın
29 Eylül 2004 tarihli kararıyla yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim
Sistemlerine İlişkin Genelge uyarınca, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu’na bağlı bir İç Denetim
Müdürlüğü’nün kurulmasına karar verilmişti. Yeni müdürlük, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
göreve başlayacaktı.
Görev, yetki ve sorumlulukların yazılı hale getirilmesi önerisine ilişkin olaraksa, Anadolu
Sigorta’da yürütülmekte olan ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları paralelinde
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görev, yetki ve sorumluluklar yazılı hale getirilerek 17 Aralık 2004 tarihi itibarıyla ISO 9001
2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınmıştı.
Tüm bu veriler ışığında, risklerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi hedefine
ulaşmak için hareket noktası olan “risk kataloğu” 2005 Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak
risk yönetim sürecinin yeniden yapılandırılmasına gidilecek, Anadolu Sigorta açısından
uygulanabilir olan öneriler, Haziran 2005 sonuna kadar hayata geçirilecekti.
Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Anadolu Sigorta bünyesinde ayrı bir birim
oluşturulması, maliyetleri artıracaktı. Bu nedenle “şimdilik” düşünülmüyordu. Bunun yerine
Muhasebe ve Malî İşler Müdürlüğü’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebe ve Malî
İşler Müdürü, Reasürans Müdürü, Fon Yönetimi biriminden sorumlu en az uzman seviyesinde bir
personel ve münhasıran risk yönetimiyle uğraşacak bir uzmandan oluşan, toplam beş kişilik bir Risk
Yönetim Komitesi kurulacak ve bu komite çalışmalarını Yönetim Kurulu’na bağlı olarak sürdürecekti.
Risk Yönetimi Sekreterliği göreviniyse Muhasebe ve Malî İşler Müdürlüğü üstlenecekti.
İç Denetim Sistemleri
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına dair Yönetmelik 27 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmişti. Söz konusu yönetmeliğin 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince, sigorta
ve reasürans şirketlerinin bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen
koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, iç denetim sistemlerini kurmak,
idame ettirmek ve geliştirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştı. Bu çerçevede iç denetim
sisteminin uygulanmasına ilişkin olarak Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim
Sistemlerine İlişkin Genelge hazırlanmıştı. Bu itibarla, sigorta ve reasürans şirketleri 31 Aralık
2004 tarihine kadar, doğrudan yönetim kuruluna bağlı olacak şekilde iç denetim birimi
oluşturmak ve iç denetim biriminden sorumlu müdür ile bu birimde görev yapacak iç denetim
elemanları görevlendirmek zorundaydılar.
İç denetim sistemi, sigorta ve reasürans şirketinin tüm iş ve işlemlerinin, özellikle yürürlükteki
kanun, yönetmelik, tebliğ, tarife ve talimatlar, genel şartlar ve diğer mevzuata, şirketin
iç yönergeleri ve yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğun sürekli kontrol edilmesi,
denetlenmesiyle hata, hile, usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulan sistemi
ifade ediyordu. İç denetim faaliyeti, sigorta ve reasürans şirketinin tüm faaliyetleriyle genel
müdürlüğü, bölge müdürlükleri, şubeleri, taşra teşkilatı, iş ortağı konusundaki hizmet birimleri
ve acenteleri de dâhil olmak üzere tüm birimlerini kapsıyordu.
Sigorta ve reasürans şirketlerinin oluşturdukları iç denetim sistemine ilişkin tüm politika ve
prosedürlerini yazılı hale dönüştürmeleri zorunluydu. İç denetim sistemine ilişkin bu gibi
yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için sigorta ve reasürans şirketi yönetim
kurulu kararı şarttı. İç denetim sistemi kapsamındaki faaliyetler, yönetim kuruluyla sigorta ve
reasürans şirketinin her seviyedeki personelinin yardımıyla, iç denetimden sorumlu elemanlar
tarafından yürütülecekti.
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Sigorta ve reasürans şirketlerinin iç denetim faaliyetleri, tespit edilen risklerin de izlenmesine
olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek ve
sürdürülecekti. Etkin bir iç denetimin sağlanabilmesi için, tüm personelin kendi görevlerini
yazılı prosedürlere uygun olarak yerine getirmesi gerekiyordu. Meslek ilkeleriyle bağdaşmayan
uygulamalar ve kurum politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususlar üst
düzey yönetime aktarılacaktı. Bu nedenle, görev ve yetkiler yazılı olarak tanımlanacak ve
ilgili personele bildirilecekti. Prosedürler, her düzeyde personelin etkin bir şekilde iç denetim
sistemine katılımını sağlayacak şekilde oluşturulacaktı.
Sigorta ve reasürans şirketlerinin bünyelerinde bir iç ddenetim birimi oluşturmaları ve bu
birimde münhasıran çalışmak üzere yeterli sayıda iç denetim elemanını ve bu birimden
sorumlu müdürü istihdam etmeleri zorunluydu. İç denetim birimi doğrudan Yönetim
Kurulu’na bağlı ve sorumlu olarak çalışacaktı. İç denetim elemanları, sigorta ve reasürans
şirketinin tüm birimlerinin faaliyetlerinin sigortacılık mevzuatı, sigorta ve reasürans şirketi
ana sözleşmesi ve şirketin iç yönergeleriyle iç denetime yönelik yazılı prosedürleri çerçevesinde
yürütülmesinin kontrol ve denetiminden sorumluydular. Sigorta ve reasürans şirketinin malî
durumunu zayıflatacak ya da olağandışı sonuçlar doğuracak herhangi bir durumun varlığının
tespit edilmesi halinde, iç denetim birimi, hazırlayacağı raporu en kısa sürede Yönetim
Kurulu’na sunacak ve bir örneğini Hazine Müsteşarlığı’na gönderecekti.
İç Denetim Müdürlüğü
Anadolu Sigorta bünyesinde, Hazine Müsteşarlığı’nın 29 Eylül 2004 tarihli yazısıyla
yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemine İlişkin Genelgesi
gereği, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak fonksiyonlarını icra
etmek üzere bir İç Denetim Müdürlüğü kuruluyordu. Görevlerinin tamamının İç Denetim
Müdürlüğü’nce üstlenilmiş olması nedeniyle Teftiş Kurulu Başkanlığı böylece lağvediliyordu.
İç Denetim Müdürlüğü, iç denetim müdürü ve yeterli sayıda iç denetçi ve iç denetçi
yardımcılarından oluşuyordu.
İç Denetim Müdürlüğü, faaliyetlerini, esas olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayınlanan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge’ye
ve şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İç Denetim Yönetmeliği’ne uygun
olarak yürütecekti. Bu amaçla çıkarılan İç Denetim Yönetmeliği, Anadolu Anonim Türk
Sigorta Şirketi İç Denetim Sistemi’ni açıklıyordu. İç Denetim Sistemi, Şirket’in tüm iş ve
işlemlerinin, yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ, tarife ve talimatlar, genel şartlar ve
diğer mevzuata, şirketin iç mevzuatıyla yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun
sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesiyle hata, hile, usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti
amacıyla yapılan sistemi ifade ediyordu. İç denetim faaliyeti, Şirketin dışarıdan hizmet satın
alımı dâhil, tüm faaliyetleriyle genel müdürlüğü, bölge müdürlüklerini, şubelerini, irtibat
bürolarını ve acenteleri de kapsıyordu.
İç Denetim Müdürlüğü, tüm teşkilâtta denetim, kontrol, soruşturma ve inceleme yapmakla
yükümlüydü. Bölge teşkilâtı dâhil şirketin tüm birimleri yılda en az bir kez yerinde, acenteler
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en az üç yılda bir kez yerinde ya
da merkezden denetlenecekti.
İstisna olarak, Şirket’in toplam
prim üretimi içerisindeki payı
yüksek olan ya da tahsilât oranı
düşük olan acenteler için yılda
en az bir kez yerinde denetim
yapılacaktı.
Denetimler sonucunda görülen
hata ve noksanlar, yönetici,
personel ve acentelerin çalışma
tutum ve davranışları için
düzenlenen teknik ve idari
raporlarda belirtilecekti.
Teknik raporda, denetlenen
birimin açıklamalarına da yer
verilecekti.
Müdürlük, yolsuzluk,
usulsüzlük, ağır ihmal ve
şikayetlerin doğruluğunu
saptamak ve sorumlularını
ortaya çıkarmak üzere
soruşturma yapabilecekti.
Soruşturma sonucunda
edinilen somut bulgular,
belgeler ve raporu düzenleyen
İç Denetim Müdürlüğü
personelinin kanaatleri,
soruşturma raporunda yer
alacaktı. Denetlenen birimin
işlemlerinde sigortacılık
mevzuatı ve şirket iş mevzuatı
çerçevesinde görülen hata ve
noksanlar, kanıtlarıyla birlikte,
teknik raporda gösterilecekti.
16 Aralık 2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında on altı adet yönetmelik ya da uygulama
esasları adı altında mevzuat, yürürlüğe giriyordu. Bunlar arasında İç Denetim Yönetmeliği, İç
Denetim Müdürlüğü Görev Tanımı, İç Denetim Müdürlüğü Pozisyon Görev Tanımları’nın yanı
sıra Acente Kuruluş ve Fesih İşlemleri Uygulama Esasları, Arşiv Uygulama Esasları, Bilgi İşlem
Alt Yapısı Uygulama Esasları, Hasar Uygulama Esasları, Poliçe Hazırlama Uygulama Esasları,
Poliçe İptal İşlemleri Uygulama Esasları, Poliçe Yenileme Uygulama Esasları, Reasürans
Uygulama Esasları, Rücu Uygulama Esasları, Sigorta İhalelerine Katılım Uygulama Esasları,
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Tahsilât Tediye Uygulama Esasları, Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Uygulama Esasları, Mali
Tablo ve Raporlar Listesi yer alıyordu.
“İç denetim sistemi gereği oluşturulan yönetmelik ve uygulama esaslarının devamı
olarak hazırlanan 2005 yılı Çalışma Esasları” 2005 yılının şubat ayında Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na sunulacaktı. Bu raporda acentelerin kartvizitlerinin ve acente tabelası
standartından acentenin kullandığı tahsilât makbuzunun standartına kadar ayrıntılı bilgiler
ve bunların örnekleri ve şablonları yer alıyordu. Kartvizit şablonuna göre, Anadolu Sigorta
logosunda yazı renk kodu “431 pantone”, logoda bulunan “İ” harfinin üzerindeki baklava
şeklindeki noktanın renk koduysa “286 pantone” olacaktı. Acentelerin kullanacakları
kartvizitlerin boyutu 5x9 cm olarak saptanmıştı. Keza Anadolu Sigorta reklam tabelaları
için altı tip belirlenmişti. Farklı tip düşünülüyorsa, mutlaka Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü’ne başvurulması ve onay alınması gerekiyordu.
Hazine Müsteşarlığı 21 Haziran 2008 günlü Resmi Gazete’yle “Sigorta ve Reasürans
ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin” yeni bir yönetmelik yayınlayacaktı.
Yönetmeliğin amacı sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuracakları iç
kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları
düzenlemekti. Şirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması
amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm bölge
müdürlükleri ve birimleri ile yürürlüğe konulan düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslar
çerçevesinde yeterli ve etkin iç sistemler kurmak, işletmek ve geliştirmekle yükümlüydüler. İç
kontrol sisteminin amacı, şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerini etkin ve verimli bir
şekilde mevzuata, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak
yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve
bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamaktı.
Mevzuattaki Gelişmeler
16 Aralık 2004 günlü Yönetim Kurulu toplantısı, birçok yönetmelikle ilgili revize
çalışmalarının yapıldığı bir toplantı olmuştu. Organizasyon Müdürlüğü’nün
koordinasyonunda Mart 2004 tarihinde çalışmalarına başlanan ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi kuruluş çalışmaları kapsamında hazırlanan Kalite El Kitabı, Organizasyon
El Kitabı, Disiplin Yönetmeliği, İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Sağlık Yardımı Yönetmeliği,
Satın Alma Yönetmeliği ve Yazılı İletişim Yönetmeliği uygulamaya konmuş; daha önce Yönetim
Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe giren Harcırah Yönetmeliği ve Öneri Sistemi Yönetmeliği
revize edilmiş, ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın lağvedilmesi nedeniyle Teftiş Kurulu
Yönetmeliği ve Elektronik İletişim Yönetmeliği iptal edilmişti.
Disiplin Yönetmeliği, çalışanlardan Şirket’in ilke ve kurallarıyla her türlü yasal düzenlemeye
aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin ilke ve yöntemleri
düzenliyordu. Bu yönetmelik hükümleri Şirket’te kadrolu olarak çalışan tüm çalışanlar için
geçerliydi. Ancak, sendikalı çalışanlar, Toplu İş Sözleşmesi’nde disiplinle ilgili hükümler
bulunduğu sürece, bu yönetmelik hükümlerine tâbi olmayacaklardı.
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İnsan kaynakları planlamasının yapılış biçimine, çalışanların işe alınışına, çalışma şartlarına,
niteliklerine, atanma ve yükselmeleriyle sicil ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar, İnsan
Kaynakları Yönetmeliği’nde belirtilmişti. Sağlık Yardımı Yönetmeliği, iş kazası ve meslek
hastalığıyla bunun dışında kalan hastalık, kaza, sakatlık, analık ve ölüm hallerinde şirket
mensuplarına, şirket mensubunun bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ve sandıktan gelir
veya aylık alan emekli, dul ve yetimlerle bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine,
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı Senedi Yönetmeliği
uyarınca yapılacak sağlık, protez, analık ve ölüm hali yardımlarını düzenliyordu.
Satın Alma Yönetmeliği’nin amacı, Genel Müdürlük’ün, bölge müdürlüklerinin ve
Şirketçe uygun görülen durumlarda acentelerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının, verimlilik ve
kârlılık açısından, istenilen miktar, nitelik ve özellikler çerçevesinde en uygun koşullarda,
iç ve dış piyasalardan karşılanmasına ilişkin esasları belirliyordu. Yazılı İletişim
Yönetmeliği, Şirket’teki yazılı iletişimin, kurum kimliğine uygun ve Şirket’in genelini ya
da birimlerini temsil edecek şekilde yapılış biçimini açıklayan ve bu konuda standartlar
belirleyen yönetmelikti. Kağıt üzerindeki ve elektronik yazılı iletişim bu yönetmeliğin
kapsamı içindeydi.
Şirket’te görev alan çalışanların yurt içinde ya da yurt dışında görev, nakil ve atama, eğitim
ve tedavi nedeniyle yapacakları yolculuklarda uygulanacak kuralları Harcırah Yönetmeliği
düzenliyordu. Öneri Sistemi Yönetmeliği’nin amacıysa Şirket bünyesinde geliştirilen “Öneri
Sistemi”nin işleyiş biçimini belirlemekti. Öneri Sistemi’yle çalışanların şirket faaliyetleri
ve uygulamalarıyla ilgili sunacakları öneriler değerlendirilmekte, uygun görüldüğünde
uygulamaya alınmakta ve ödüllendirilmekteydi. Bu önerilerin, yönetmelik hükümlerine göre
değerlendirilebilmesi için, Şirket’e yeni hizmet sahaları bulmak, yeni ürünler ve uygulamalar
geliştirmek, Şirket’in kurumsal kimliği ve imajını güçlendirmek, müşterilere daha iyi ve kaliteli
hizmet etmek, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, işlemlerin daha
az emek, zaman ve masrafla yapılmasını gerçekleştirmek, işyerlerindeki çalışma ortamını ve
şartlarını daha elverişli hale getirmek, çalışanların iş tatminini ve motivasyonunu yükseltmek,
çalışanların, müşterilerin ve çevrenin can ve mal emniyetini sağlamak gibi yenilik getirici bir
nitelik taşıması gerekiyordu.
Risk Yönetim Politikaları
Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetini sürdürecek olan Risk Yönetim Komitesi’nin
kurulmasının ardından, Kasım 2005’te, “Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Risk Yönetimi
Politikaları” adlı belge hazırlandı.
Risk yönetimi politikalarının temel amacı, risk ölçme, değerlendirme ve kontrol usullerinin
saptanması ve nihaî olarak şirketin aktif kalitesiyle belirli bir getiri karşılığında üstlenmeyi göze aldığı
risk düzeyinin, sigortacılık mevzuatının öngördüğü sınırlar ve şirketin risk toleransıyla uyumunun
sağlanmasıydı. Nihaî amacın gerçekleştirilmesi için izlenecek bir dizi yol vardı. Sigortacılık
faaliyetinden kaynaklanan riskin seçiminde, riske ilişkin tam ve doğru bilgi edinme yoluyla riskin
kalitesinin önemle gözetilmesi gerekiyordu. Risk portföyü, hasar frekansıyla hasar şiddetlerini
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izleyecekti. Treteler, ihtiyarî reasürans
ve koasürans anlaşmaları gibi riskin
devrine ilişkin araçlar, risk limitleri gibi
risk yönetimi araçları, etkin biçimde
kullanılacaktı. Şirkete borçlular ve
bunların faaliyetleri hakkında kapsamlı
bilgi edinme yoluyla şirketin alacak
kalitesi gözetilecekti. Alacaklar için
teminat ve garantiler alınmak suretiyle
risk azaltıcı faktörlere başvurulacaktı.
Şirketin menkul kıymetler portföyünden
gelen piyasa riski dönemsel olarak
ölçülecek, ölçüm sonuçları güvenilirlikleri
açısından test edilecekti. Şirket için
geçerli tüm risk faktörleri dikkatle
değerlendirilecek, değişik senaryolar
tahtında izleyeceği seyir incelenecek ve
raporlanacaktı.
Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek
risklerin sınıflandırılması “Şirket Risk
Kataloğu” düzenlenerek izleniyordu.
Şirket Risk Kataloğu, karşılaşılabilecek
tüm risklerin tanımlanması ve
sınıflandırılmasında kullanılan temel
belge niteliğindeydi ve değişen koşullar
doğrultusunda güncelleniyordu.
Risklerin uygulanma işlevlerinden ya
da “icraî fonsiyonlar”dan bağımsız bir
şekilde incelenmesi sonucunda ulaşılan
tüm bulgular, Risk Yönetimi Komitesi
tarafından Yönetim Kurulu’na ve
üst yönetime düzenli olarak raporlanıyordu. Risk toleransı, şirketin uzun vadeli stratejileri,
özkaynak olanakları, sağlanacak getirilerle genel ekonomik beklentiler dikkate alınarak,
Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor ve risk limitleriyle ifade ediliyordu. Yönetim Kurulu,
gerekli gördüğü durumlarda iş akışlarının hızlandırılması amacıyla limitler konusundaki
yetkilerinin bir bölümünü Genel Müdürlük’e devredebiliyordu.
2005 Değerlendirme Raporu
2002 sonrası, Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmıştı. 1982 yılından beri
%30’ların altına düşmeyen enflasyon 2002 yılı sonunda %29,78’e iniyor, izleyen iki yıl
içersinde de Türkiye 35 yıl sonra ilk kez, tek haneli enflasyon rakamını görüyordu. 2002
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k i ye’nin Sigorta s ı

212

yılı Eylül ayında %37,1 olan TÜFE, 2005’in Eylül ayında %8 düzeyine gerilemişti. 2001
krizinden sonra küçülen ekonomi istikrarlı bir büyüme ortamına kavuşmuş, 2002 yılından
2005’e reel büyüme %27,9 olmuştu. Bu oran, 1953’ten beri dört yıllık süreçlerdeki en yüksek
büyüme oranıydı.
Yine son yıllardaki istikrar ortamına bağlı olarak nominal ve reel faiz oranlarında önemli
düşüşler yaşanmıştı. Eylül 2002’de ortalama %62,2 düzeyinde olan nominal faizler, Eylül
2005 itibariyle %14,8 düzeyine gerilemişti. Uygulanan malî disiplin sonucu bütçe açığı
2003 yılında 40,2 katrilyon TL iken 2004’te 30,3 katrilyon TL olarak gerçekleşmişti. 2005
yılı sonundaysa bütçenin 14,6 milyar YTL dolayında bir açıkla kapanacağı öngörülüyordu.
Bu olumlu gelişmelerin yanında cari açık, işsizlik ve kayıt dışılık bir sorun olarak varlığını
korumaya devam ediyordu.
Bu olumlu gelişmeler, tüm sektörleri olduğu gibi sigorta sektörünü de etkilemişti. Avrupa
Birliği’ne tam üyelik sürecinde olan ülkenin, etkileniş düzeyinin ve şeklinin tespit edilmesi
amacıyla Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği aracılığıyla Yönetim Kurulu’na bağlı İç Denetim Müdürlüğü’nden Anadolu
Sigorta’ya yönelik bir değerlendirme çalışması yapmasını istemişti.
Değerlendirme raporu genel olarak sektör, branşlar, dağıtım kanalları ve sonuç olmak üzere
dört ana başlık ve bunlara bağlı alt başlıklardan oluşmuştu. Karşılaştırmaların daha kolay
yapılabilmesi ve anlaşılır olması için tablo ve grafiklerden yararlanılmıştı. Bu tablo ve grafikler
hazırlanırken, sektöre ilişkin veriler Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin
hazırlamış olduğu yıllık faaliyet raporlarından, Anadolu Sigorta’ya ilişkin verilerse Şirket
kayıtlarından alınmıştı. Bu rapor aynı zamanda Anadolu Sigorta’nın 80 yıllık performansının
bir değerlendirmesi niteliğindeydi.
Sigorta sektörü güvence pazarlayan bir sektör olması nedeniyle, sektörde faaliyet gösteren
şirketlerin, sigortalılara karşı taahhüt ve sorumluluklarını tam ve zamanında yerine getirmesi
en önemli husustu. Bunun gerçekleşmesi, hizmet kalitesinin ve sektöre duyulan güvenin
artmasının yanı sıra güçlü bir malî yapı ve yeterli özkaynağa sahip sigorta şirketleriyle
mümkündü. Başarıyla devam eden enflasyon politikası ve ekonomideki risk beklentilerinin
azalması sonucunda reel faiz oranlarının düşmesi nedeniyle malî kârlılık da düşmekteydi.
Yatırım araçlarından reel anlamda enflasyon oranlarının üzerinde faiz getirisi elde etmek
mümkün olmakla beraber, enflasyon oranlarının çok üzerinde getiri elde etme dönemi
artık kapanmıştı. Bunun sonucu olarak, elinde sermayesi olanların bunları yatırımlara
yönlendirerek daha yüksek gelir elde etme eğilimine girmeleri bekleniyordu. Bunun da genel
anlamda ekonomide büyümeyi ve beraberinde sigortalanabilir değerlerde artışı getireceği
düşünülüyordu.
Sigortacılıkta rekabet fiyattan önce hizmette ve hizmet kalitesinde yaşanmalıydı. Ancak,
Türkiye’de tüketici baskıları sonucu rekabet, öncelikle ve hatta sadece, fiyatlarda görülüyordu.
Bu durumun tüm sigorta şirketleri açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu ortadaydı.
Şirketler, portföylerine yeni müşteriler kazandırmak adına, teknik geliri dahi göz ardı ederek,
yüksek oranlarda prim indirimine gidiyorlardı. Henüz poliçe düzenlenirken şirketleri zarar
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noktasına getiren bu gibi uygulamaların durdurulması, şirketlerin malî gücünün korunması
adına ölçüsüz rekabetin önlenmesi gerekiyordu. Serbest piyasa koşulları çerçevesinde
fiyatların, maliyet unsurları da dikkate alınarak belirlenmesi kaçınılmazdı. Azalan malî kârlar
da dikkate alındığında, özellikle prim üretiminin lokomotifi olan kaza branşının yanı sıra
sağlık branşında da şirketlerin kâr elde etmek için maliyetlerini düşürmesi ve/veya mevcut
fiyat seviyelerini gözden geçirmesi gerekiyordu.
Yangın ve makine montaj gibi branşlardaysa iş alabilmek için yapılan fiyat indirimleriyle
reasürörlerin kabul etmeyeceği fiyatlara inilmesi sonucu, şirketlerin eksik reasürans
plasmanlarıyla sigorta risklerini üzerlerinde tutmaları tehlikesi de bulunmaktaydı. Bu
durumda oluşacak hasarların şirket bünyesinde yaratacağı olumsuz etki çok daha fazla
olacak, sermaye yapısıyla uyumsuz risk altına giren şirket için son derece vahim sonuçlar
doğurabilecekti. Diğer taraftan, bölüşmeli tretelerde yer alan asgâri fiyatların altında fiyatlarla
risk kabul edilmesi halinde, aradaki farkın reasüröre ödenmesi de teknik sonuçları olumsuz
etkileyecekti. Malî açıdan vasat seviyedeki güçsüz şirketler daha fazla brüt prim uğruna
yapılan bu tür rekabetten ciddi boyutta etkilenebileceklerdi.
Avrupa Birliği sürecinin resmen başladığı gerçeğinden hareketle, sigorta şirketlerinin
stratejilerini güncellemesi ve böylelikle orta-uzun vadede AB sigorta şirketleriyle rekabet
edebilir konuma gelmesi gerekiyordu. Türkiye’de esas rekabetin AB’ye girince başlayacağı
ve o günkü aşamada önlemlerin alınması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, AB’ye
üyelik süreci içinde Türk sigorta sektörünün malî açıdan çok güçlü bir hale getirilmesi
zorunluydu. Zira AB’ye tam üye olduktan sonra, tek lisans ilkesi nedeniyle, AB üyesi ülkelerin
sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsat almaksızın, sadece şube açarak Türkiye’de
faaliyet gösterebileceklerdi. Türk sigorta sektörü dışarıdan gelecek rekabete, gücü oranında
dayanacaktı. Dolayısıyla, malî açıdan bakıldığında sigorta sektörü olarak, gelecek olan rekabete
dayanabilmek ve yurt dışı reasürans piyasalarına mümkün olduğunca az bağımlı olmak için
özkaynak açısından güçlenmek gerekiyordu.
Türkiye’de malî bünyesi güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardı. Şirketlerin prim üretimleri
kadar özkaynak, teknik kâr, bilanço kârı ve aktif büyüklüklerine de önem vermeleri gerekliydi.
Malî bünyesi güçlü bir sektör oluşturmak için, şirketlerin teknik kârlılıklarına dikkat etmeleri,
riziko alma ve fiyatlandırma çalışmalarında daha rasyonel davranmaları ve ölçüsüz fiyat
rekabeti yerine rasyonel rekabet ve hizmet kalitesine odaklanmaları kaçınılmazdı. Sigortalının
taşıdığı riskin gerektirdiği teminatların, uygun primler karşılığında verilmesi ve hızlı hasar
ödeme sürecinin sağlanması gibi hizmetlerdeki gelişimin artarak devam etmesi, sigorta
bilincinin yerleşmesine yardımcı olmak ve doğan yeni ihtiyaçların karşılanmasına da imkân
vermek suretiyle poliçe sayılarının artışını sağlayacaktı. Bu ilerlemenin devamıysa şirketlerin
malî yapılarını daha da güçlendirmelerine bağlıydı. Bu tür çabaların ilk aşamada sadece
şirketlerin yararına olduğu düşünülse de, malî bünyesi güçlü şirketlerden oluşan bir sigortacılık
sektörü özelde tüketiciye, geneldeyse ülkeye yarar sağlayacaktı.
Sigorta şirketlerinin malî bünyelerinin korunması ve güçlendirilmesi kapsamında “saklama
payı serbest karşılığı” adı altında yeni bir karşılık ihdas etmeleri, ihtiyatlılık prensibi
gereği, faydalı olacaktı. Elinde poliçe olan sigortalılarına karşı malî yükümlülüklerini yerine
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getirememe riskini minimalize etme amacıyla sigorta şirketlerinin malî yeterliliğine ilişkin
yeterlilik rasyolarının güçlendirilmesi gerekiyordu.
Doğru yol, sektördeki şirketlerin sadece prim odaklı davranmayıp teklif verdikleri riskin
özelliklerine göre fiyatlama yapmaları ve sadece iş almak uğruna kendi teknik gelirlerinde ciddi
miktarda azalmaya neden olacak kararlardan uzak durmalarıydı. Sektör şirket sıralamasında,
prim üretiminin yanı sıra kârlılık ölçütünün de dikkate alınması bu konuda atılabilecek önemli
adımlardan biriydi. Aracılara sağlanan uzun vadeler ve ilave komisyonlar her şirketin malî gücü
çerçevesinde, kendi içinde vereceği kararlar olmakla birlikte, yine yoğun rekabetin beraberinde
getirdiği durumlardan biriydi. Fiyat rekabetinde gösterilmesi gereken hassasiyet bu konuda da
ortaya konmalıydı.
Son dönemde, ekonomik koşullarda ve AB sürecinde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde,
sektörün yeni ekonomik koşullara ve sürece uyumunun sağlanmasında sektörü düzenleyici
otoriteye ve sektördeki sigorta şirketlerine büyük sorumluluk düşüyordu.
21. Yüzyılda Türk Sigorta Sektörü
Dünya ekonomisi 2004 yılında %5’lik büyümeyle son 25 yılın en parlak performanslarından
birini göstermişti. Bu olumlu hava, dünya sigorta sektörüne de aynı şekilde yansımış ve
elementer branş prim üretiminde net %6 artış elde edilmişti. Benzer artış, kasko prim
üretiminde de görülmüştü. Dünya genelinde elementer sigorta ürünleri arasında, kasko
sigortası büyük öneme sahipti. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki yaygın sigorta bilincinin de
yansıması olarak, bu ülkelerdeki sigortasız araç adedi Türkiye’ye oranla çok daha düşüktü.
Avrupa ve Türkiye’deki sigorta sektörleri karşılaştırıldığında sigortacılık tekniği, ürün çeşitliliği
ya da hasar ödemeleri konularında Türk sigortacılığının, Avrupa’daki uygulamalardan çok
fazla bir eksiğinin olmadığı görülüyordu. Ancak, buna rağmen ferdî sigortaların Avrupa’da
daha yaygın olduğu bir gerçekti. 2003 yılı itibarıyla Avrupa’da kişi başına düşen prim üretimi
yılda ortalama 1230 dolarken, Türkiye’de ancak 47 dolar düzeyinde kalmıştı. 2004 yılına
gelindiğindeyse kişi başına düşen prim üretimi Avrupa’da 1427,9 dolar olarak gerçekleşmişti.
Türkiye’deyse bu miktar, sigorta sektörünün prim üretiminde reel büyüme yaşaması ve döviz
kurunun düşük seyretmesi sonucu 67,7 dolara yükselmişti.
2000 yılında, kişi başına düşen sigorta priminin 40 dolar düzeyinde bulunduğu, ancak
hemen sonrasındaki kriz döneminde 25 dolara düştüğü göz önüne alındığında, 2003 ve 2004
yıllarında prim üretiminde hızlı bir artış yaşanmıştı. Bununla birlikte 2004 yılında 20 dolarlık
bir artışla 67,7 dolar düzeyine ulaşan ve henüz iki haneli rakamlarda gerçekleşen kişi başı prim
üretimi, olması gerekenin çok altındaydı. Dünya genelinde kişi başına düşen prim üretimi
ortalama 511,5 dolar idi. Türkiye’nin dünya üretimindeki payının %0,14 olduğu göz önüne
alındığında, ülkede sigortalanma oranının oldukça düşük düzeyde kaldığı görülüyordu.
Türkiye’de kasko sigortalarında %25 olan sigortalanma oranı, konut sigortalarında %1516 dolayındaydı. Oysa konut sigortalarında, AB ve ABD’de sigortalanma oranı ortalaması
%60’ın üzerindeydi. Sigortalanma bilincinin böyle düşük bir düzeyde seyretmesinin en önemli
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nedenlerinden biri yaşanan tüm sıkıntılara ve depremlere karşın genel toplum profilinde
geleneksel kadercilik anlayışının hâlâ hüküm sürmesiydi. Öte yandan bilgi eksikliğinden
kaynaklanan ilgisizlik ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle bireysel bazda sigortaya ayrılan
gelirin düşük olması sektörün boyutlarını sınırlandırıyordu.
Avrupa ve Türk sigorta sektöründeki esas farklılık, şirketlerin büyüklüklerinde ve
özkaynaklarında göze çarpmaktaydı. Sigorta sektörünün güvence pazarlayan bir sektör olması
sebebiyle sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sigortalılarına karşı taahhüt ve sorumluluklarını
tam zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi en önemli husustu. Bunun gerçekleşmesi,
hizmet kalitesinin ve sektöre duyulan güvenin artmasının yanı sıra güçlü ve yeterli özkaynağa
sahip şirketlerle mümkündü. Güçlü özsermaye yapısı, şirketlerin üzerlerinde daha fazla prim
tutabilmeleri, dolayısıyla ihtiyaçları doğrultusunda reasürans politikalarını en azından belirli
ölçüde istedikleri gibi şekillendirebilmeleri ve nihayet Avrupa Birliği sürecinde giderek önem
kazanan uluslararası rekabete ayak uydurabilmeleri açısından oldukça büyük önem taşıyordu.
Anadolu Sigorta’da Yeni Bir Anlayış
Türk sigorta sektörü 21. yüzyıla girerken fiyat indirimine dayalı aşırı rekabet sonucu bir kısır
döngü içine girmiş ve sektör sahip olduğu potansiyele göre düşük bir gelişme göstermişti.
Sigorta şirketleri, yüksek prim üretimi ve pazar payı için hizmete dayalı rekabet yerine, fiyat
ve tahsilât vadelerinde aşırı rekabet uygulamaları içine girmişlerdi. Rekabet adı altında yapılan
ve prim üretiminde ön sıralarda yer almak amacıyla uygulanan teknik dışı fiyatlandırma
sonucu, sektör büyük bir prim ve kâr kaybına uğramıştı. Rekabet tanımı, yeni potansiyel
müşterilere ulaşacak pazarın pastasını daha fazla büyütme çabaları yerine, şirketlerin
portföyleri dahilinde bulunan mevcut müşterilere yönelmek şeklinde algılanır hale gelmişti.
Anadolu Sigorta, fiyat rekabetinin yaşandığı sigorta sektöründe, 21. yüzyılın ilk yıllarında toplam
prim üretimiyle ilk sırada yer almasına ve aynı zamanda teknik kâr elde etmesine rağmen,
özellikle kaza ve sağlık branşlarındaki aşırı fiyat rekabetinden olumsuz etkilenmişti. Bu
durum, malî tablolara teknik kârın düşmesi olarak yansımıştı. Bu olumsuzluğun giderilmesi
için tarifelerde fiyat artırımı yoluna gidilse de fiyat bazlı rekabetten ötürü, istenilen başarı
sağlanamamaktaydı. Bu aşamada da hasar maliyetini düşürücü projeler geliştirerek uygulama
yoluna gidiliyor ve olumlu sonuçlar elde ediliyordu. Yangın, makine montaj ve nakliyat
branşlarında da fiyat yoğun rekabet görülmekle birlikte bu rekabet diğer iki branşta olduğu oranda
değildi. Bu branşlarda teknik anlamda yapılan risk analizi ve fiyatlandırmalarla mevcut durumun
korunması sağlanmaktaydı. Aracılarla olan ilişkilerde de diğer şirketlerin tahsilât sürelerini uzatma
ve komisyon oranlarını yükseltme politikaları nedeniyle, sorunlar yaşanmaktaydı.
2005 yılında, müşteri cephesinde yapılan pazar araştırmalarına göre, mevcut ve potansiyel
sigorta sahiplerinin dörtte üçüne yakın kesiminin Türkiye’de sigorta sektörünü güvenilir ve
sağlam bir sektör olarak değerlendirmedikleri görülmüştü. Geri kalan dörtte birlik kesimin
Türkiye’de sigorta sektörünü güvenilir bulmama nedenlerinin başındaysa vaat edilenlerin
yerine getirilmemesi geliyordu. Bunu, sigorta sektörüne ilişkin olumsuz duyumlarla hasar
ödemelerinin tam ve zamanında yapılmaması gibi nedenler takip ediyordu. Sigorta sektörüne
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duyulan güvenin artırılması, poliçenin düzenlendiği andan hasar ödemesi anına kadar
müşteri memnuniyetinin mümkün olan en üst noktaya çıkarılması hedefinden geçmekteydi.
Bu hedef doğrultusunda oluşturulacak pazarlama faaliyetlerinin, fiyatta rekabetten çok
hizmet kalitesinde rekabet üzerine
kurulması gerekiyordu.
Anadolu Sigorta, sigorta sektöründe
kendine düşen sorumluluğun bilincindeydi.
Yoğun rekabet ortamında daha önceki
yıllarda olduğu gibi, sadece prim odaklı
değil, kârlılık ve hizmet kavramları
üzerinde durmak suretiyle, gerek malî
yapısıyla gerekse müşteri nezdinde
güvenilir imajıyla, sektördeki yerini
koruyordu.
Türkiye’de 2003 ve 2004 yılı sonu
itibarıyla hayat dışı branşlarda üretim
yapan sigorta şirketlerinin prim üretim
rakamları karşılaştırıldığında, Anadolu
Sigorta’nın prim üretimi bakımından
her iki yılda da birinci sırada yer aldığı
görülüyordu. Ödenen tazminat tutarına
göreyse Anadolu Sigorta, 2003 yılında
üçüncü ve 2004 yılında ikinci sıradaydı.
Yıllar itibarıyla Anadolu Sigorta’nın
hasar / prim oranının, hem sektör
ortalamasının hem de 31 Aralık 2004
itibarıyla prim üretiminde ilk on sırada
yer alan sigorta şirketlerinin hasar/prim
oranının altında kaldığı görülmekteydi.
Ödenen tazminata göre sıralama
yapıldığında Anadolu Sigorta, her geçen
yıl daha üst sıralarda yer almasına
rağmen hasar/prim oranı bu artış
trendine paralel seyretmiyordu. Kısaca prim üretimindeki artış, ödenen hasar tazminatındaki
artışın üzerindeydi. Anadolu Sigorta’nın prim üretimi, ödenen tazminat tutarı ve hasar/prim
oranı verileri, hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren diğer sigorta şirketlerinin verileriyle
karşılaştırıldığında, onun en iyi portföy yapısına sahip şirketlerden biri olduğu görülüyordu.
Branşlardaki Gelişmeler: Kaza Branşı
2000’li yılların başında kaza branşı üretimi, Türkiye’de sigorta sektörü toplam üretiminin
yarısından fazlasını oluşturuyordu. Toplam prim üretimi içinde kaza branşı 2003 yılında
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%60, 2004 yılında %61,1 oranında bir paya sahipti. 2002-2004 yılları arasında kaza branşı
payının sürekli bir artış sağlamasının önemli nedenlerinden biri, söz konusu dönemde, oto
satışlarında yaşanan artışlardı. Özellikle 2003 yılı mayıs ayından sonra tüm sigorta şirketleri,
ertelenmiş talebin de ortaya çıkmasıyla kasko sigortaları açısından çok iyi bir yıl geçirmişti.
Enflasyon oranındaki hızlı düşüş, döviz kurlarının durgun bir seyir izlemesi ve buna bağlı olarak
bankaların düşük faizli tüketici kredisi vermelerinin yanı sıra, bir dönem hurda işlemiyle yeni
alımlarda dolaylı bir indirim sağlanması ve ikinci el araçlarda alım-satım vergisinin kalkmasının
etkisiyle, söz konusu dönemde, araç satışlarında hızlı bir artış yaşanmıştı. Otomobil
Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2004 yılında bir yıl önceki yılla
karşılaştırıldığında, oto satışlarında %92 oranında bir artış gerçekleştirilmiş; otomobil ve hafif
ticarî araçlardan oluşan pazarda, tarihi bir rekor kırılmıştı. 2004 yılına gelinceye kadar, otomobil
satışlarının en yüksek rakama ulaştığı 2000 yılında 620.237 adet otomobil ve hafif ticarî araç
satışı yapılmışken, 2004 yılında, oto satış rakamı 691.226 adete ulaşmıştı.
Sigorta bilincinin kaza branşında daha yaygın olmasının da etkisiyle, söz konusu artışa
paralel olarak, kaza branşı prim üretimi 2004 yılında diğer branşlara göre daha hızlı artmış
ve toplam prim üretimi içerisindeki payı yükselmişti. Ancak yine de 2003 ve 2004 yıllarında,
otomobil satışlarında rekor kırılarak sisteme yeni sigortalı girişi sağlanmış olması, sigorta
şirketleri arasındaki fiyat rekabeti nedeniyle prim üretimlerine gerektiği gibi yansımamıştı.
Reel büyümenin, sigorta şirketlerine kârlılık ve özkaynak yaratma şeklinde geri dönüşü
olmamıştı. Sektör dergilerinde şirket yetkilileri, 2003 ve özellikle 2004 yılında yoğunlaşan
fiyat rekabetinin, tüm sigorta şirketlerini olumsuz yönde etkilediğini vurguluyorlardı. Kasko
poliçelerinden oluşan hasarların, alınan primlerle karşılanabilmesi konusunda ciddi sıkıntılar
yaşanmış ve bu sıkıntılar ileriki dönemlerde de devam etmişti.
Diğer branşlarla karşılaştırıldığında, kaza branşının hasar frekansı, son derece yüksekti.
Ödenen tazminatlar içinde en büyük paya kaza branşı sahipti. Otomotiv sektörü tarafından,
özellikle sigorta şirketlerince yüksek frekansta ödenmekte olan oto parçalarına yönelik
enflasyon oranının çok üzerinde gerçekleştirilen fiyat artışlarına bağlı olarak, hasar
maliyetleri her geçen gün artış gösteriyordu.
Prim üretimi artışının, ödenen tazminat tutarındaki artışın üzerinde gerçekleşmesi
nedeniyle, yıllar itibarıyla kaza branşı hasar/prim oranı düşüş trendi içindeydi. Anadolu
Sigorta, kaza branşında %95’lik paya sahip bulunan kasko poliçelerinde hasar maliyetlerini
düşürebilmek amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirmişti. Bu proje ve uygulamalarla hasar
maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmakta ve bu amaç doğrultusunda, olumlu sonuçlar elde
edilmekteydi.
Projeler kapsamında öncelikle, otomotiv sektörü tarafından değişimi gerçekleştirilen oto
parçalarına ilişkin maliyetlerin sistemsel olarak kontrol altına alınabilmesi ve ülke genelinde
standart parça fiyatlarının uygulanabilmesine yönelik olarak oluşturulan, sistem üzerinden
parça fiyatlarının tespit edilerek ödenmesi, sağlanmıştı. Oto parça bedellerindeki artış
karşısında maliyetleri düşürmek için yapılan ikinci proje, parça tedariki uygulamasıydı.
Bu uygulamaya 25 Mayıs 2005 tarihinde, İstanbul ilinde pilot çalışmayla başlandı. Anadolu
Sigorta’nın portföyünün önemli bölümünü oluşturan markaların önde gelen bayileriyle
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yapılan anlaşmalar çerçevesinde, eksperler tarafından değişimi onaylanan parçaların, piyasa
koşullarının üzerinde bulunan iskonto oranlarıyla temin edilmesi sağlandı. Ancak, blok
muafiyeti dolayısıyla hasar maliyetlerinin düşürülmesine önemli derecede katkı sağlayan
parça tedariki projesi, ilk aşamada sadece özel servis ve tamirhanelerde onarılan araçlar için
yürütülebilmiş, yetkili servislerde gerçekleştirilememişti. Hasar maliyetlerinin düşürülmesine
yönelik olarak gerçekleştirilen üçüncü projeyse “mini onarım hizmeti” uygulamasıydı.
Sigortalılara ait araçlarda meydana gelen çizik, sıyrık, ufak göçük gibi hasarlar, “mini onarım
hizmeti” kapsamında onarılmaktaydı. Mini onarım hizmetinin amacı hasar maliyetlerinin
düşürülmesinin yanı sıra, sigortalıdan hiçbir ek prim alınmaksızın ve hasarsızlık indirimi
etkilenmeksizin aracın onarılması, yani müşteri memnuniyeti sağlanmasıydı.
Kaza branşında önemli bir husus suiistimallerdi. Bu durumun mümkün olduğunca
önlenebilmesine yönelik olarak, Şirket araştırma görevlisi ve profesyonel araştırma şirketleri
aracılığıyla çalışmalar yürütülmekteydi. Bunların dışında, mevcut sorunla mücadele
kapsamında, 2005 yılından itibaren, “hasar denetim elemanı” unvanıyla personel istihdam
edilmeye başlanmıştı. Bu kadroyla normal nitelikli hasarların yanında, şüpheli nitelik
taşıyan hasarlı araçların tamirhane ve servis istasyonlarında, daha yakından takip edilerek
denetimi sağlanmıştı.
Oto malî sorumluluk branşındaki veriler incelendiğindeyse, ilgili branş ileri dönük olarak
büyük ölçüde risk taşıyordu. Oto malî sorumluluk branşı altında trafik sigorta poliçeleriyle
birlikte birleşik kasko sigorta poliçeleri kapsamında verilmekte olan artan malî mesuliyet
teminatı yer alıyordu. Kaza ve yangın branşlarından sonra ödenen tazminatlar içerisinde
en büyük paya oto malî sorumluluk branşı sahipti. Yıllar itibarıyla, oto malî sorumluluk
branşından ödenen tazminatların prim üretiminin üzerinde bir artış göstermesi nedeniyle,
branşın toplam tazminatlar içindeki payı artmaktaydı. Buna paralel olarak hasar/prim
oranının da artış trendi sergilediği görülüyordu. Tanzimatların büyük bir bölümünün maddi
kazalarda, araç ve kaza başına teminat limitinin altında tazminat ödenen hasar dosyalarından,
yapıldığı anlaşılıyordu. Yüksek tutarlı tazminat ödemeleriyse genellikle, ölüm teminatı
kapsamında yapılan ödemelerden kaynaklanıyordu.
Oto Malî Sorumluluk branşında tarife ve talimatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından
hazırlanıyordu. Bununla birlikte, 1 Haziran 2004 tarihli Trafik Sigortası Bilgi Merkezi’nin
faaliyete geçmesiyle, trafik sigorta poliçelerinde sektör genelinde yaşanan düzensizlik
ve takipsizliklerin önüne geçilmiş, şirketler arası geçmiş dönem sigortalılık bilgisinin
edinilememesi nedeniyle karşılaşılan prim farklılıkları sona ermişti. Motorlu kara taşıtları
birleşik kasko sigorta poliçeleri kapsamında hukuksal koruma teminatı da veriliyordu. Ancak,
sigortalıların yeterli bilince sahip olmaması nedeniyle, bu tür bir tazminat talebinde bulunan
ve ödeme yapılan hasar dosyası sayısı oldukça düşüktü.
Bu arada Trafik Sigortası poliçelerinde kısmi serbest tarifeye geçiliyordu. 6 Şubat 2008
tarihli, Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası’nda Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik uyarınca 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sigortalanacak
aracın türüne, sigortalının özel veya tüzel kişiliği haiz olmasına ve illere göre değişen prim
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tutarlarının şirketlerce serbestçe belirlenmesine izin verilmişti. Ancak indirim ve artırım,
Müsteşarlık’ça belirlenen oranlar dahilinde yapılabilecekti.
Ayrıca, Anadolu Sigorta tarafından verilen ve sektörde ilk olan sınırsız ihtiyari mali mesuliyet
(İMM) uygulamasına geçiliyordu. Artan Mali Sorumluluk Sigortası ise teminat limitinin
sınırsız olarak karşılanması, sigortalının aracıyla üçüncü şahıslara ve mallarına verebileceği
zararlara karşı tam güvence sağlamaktaydı.
Oto’da Teknik Kâr Zarar Sorunu
2005 yılında hükümetin otomotiv sektörüne müdahaleleri, ithal otomobil satışına getirilen
kısıtlamalar, hurda indiriminin kaldırılması, ÖTV oranının yükseltilmesi gibi nedenlerden
dolayı araç satışlarında, özellikle sıfır araç satışında durağanlığa, hatta bir düşüş dönemine
giriliyordu. Bu daralmaya bağlı olarak, sektörde kasko branşı üreminde 2004 yılının altında
kalınması kaçınılmazdı. Bunun yanı sıra, 2005 yılında teminat tutarında artış olmaması, hatta
bazı marka ve modellerde teminat tutarlarının azalması, hasarsızlık indirimi uygulaması ve
2004 yılında yapılan üretimin 2005 yılına yansıyan hasarları, tabloyu daha da olumsuz bir
çizgiye çekiyordu. Bir kısım şirketler, rekabet edebilmek için fiyatlarda indirime gitmiş, böylece
kârlılık oranları 2004’e göre düşmüştü.
Yeni araç satışındaki düşüşle kaskoda rekabet daha da artmıştı. Ancak bu rekabette
sürekli fiyat kırmaya yönelik bir politika izlenmesinin, bu branşın teknik sonuçları da
dikkate alındığında, sigorta şirketleri için olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmazdı.
Kıyasıya rekabet yerine, başta yeni model araçlar olmak üzere, özellikle henüz
sigortalanmamış araçları kendi portföylerine katabilmek için sigorta şirketlerinin,
sunulan ürünü güçlendirme ve çeşitlendirme, ayrıca hizmet kalitesini yükseltme gibi
politikalar izlemesi gerekiyordu.
Kaza branşı oto malî sorumluluk portföyü teknik kârındaki düşüş, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren ilgili branşta %82’lik paya sahip olan zorunlu malî sorumluluk sigortası
poliçelerinde, herhangi bir ek prim alınmaksızın otomatik teminat limiti artışı yapılmasından
kaynaklanıyordu. Nitekim 2005 yılında, trafik sigortası poliçeleri için primlerin %6-7, buna
karşılık teminatlarınsa %25 oranında artırılması ve fark eklerinin kaldırılması nedeniyle,
şirketler ek prim gelirlerinden mahrum kalmıştı. Vadesi 2004 yılında başlayan ve 2005
yılında da devam eden poliçelerde 2005 yılında oluşan hasarlar, 2004 yılında elde edilen prim
karşılığında ama 2005 yılı teminatlarıyla ödenmekte olduğundan, trafik branşında teknik
zarar yazan şirketler vardı. Bu nedenle, trafik sigorta poliçelerinde yeni uygulamanın bir an
önce terk edilmesi ya da hasar ödemelerinin primi ödenen limitler dâhilinde gerçekleştirilmesi
konusunda düzenlemelere gidilmesi gerekiyordu.
Kaza branşı içinde yer alan diğer ürünlerdeyse Anadolu Sigorta üst yönetimi tarafından
onaylanan tarifeler uygulanmaktaydı. Bu tarifeler çerçevesinde poliçe düzenlenebilmesi için
sistem üzerinde etkin bir denetim oluşturulmuştu. Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri ve
acenteler olmak üzere, kademeli olarak yetki kullanımı politikası izlenmekteydi. Acentelerin
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maruz kaldıkları rekabet ortamında tarife fiyatlarından yapılabilecek indirimler, tüm üretim
kanallarında geçerli olmak üzere Şirket’in üst yönetimi tarafından belirlenmişti.
Sigorta sektörünün lokomotifi sayılan kaza branşı ve bu branş içinde de kasko sigortası,
portföy yapısını ve kârlılığı etkileyen önemli bir kalemdi. Anadolu Sigorta aşırı rekabetin
yaşandığı bu branşta, tarife fiyatlarında çok fazla taviz vermeden, diğer şirketlerle rekabet
etmeye çalışıyor diğer taraftan hasar maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalarla gelir/gider
dengesini gözeterek bu branşta, teknik kâr elde etmeyi hedefliyordu.
Branşlardaki Gelişmeler: Yangın Branşı
Sektör genelinde toplam üretim rakamları incelendiğinde, kaza branşından sonra en yüksek
prim üretimi, yangın branşında gözleniyordu. Sağlık sigortalarının büyük bir kısmının,
elementer branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerine devredildiği 2004 yılında,
sigorta sektörünün toplam prim üretiminin yaklaşık %20’sini yangın branşı primleri
oluşturuyordu.
2003 yılında sabit fiyatlarla milli gelir %5,9 oranında artmış; tarım, inşaat ve malî kuruluşlar
dışındaki tüm sektörlerdeyse bu oranın üzerinde bir büyüme gerçekleştirilmişti. 2000 ve 2001
yıllarında yaşanan ekonomik kriz sonrası birçok sektörde hızlı bir büyüme sürecine girilmesi,
2003 ve 2004 yıllarında yangın branşı prim üretiminde yüksek oranlı artışların görülmesine
neden olmuştu.
2003 ve 2004 yıllarında yangın branşında ilk sırada, Anadolu Sigorta yer alıyordu. Anadolu
Sigorta, yangın sigortalarını “ticarî-sınaî” ve “sivil” riskler temel başlıkları altında ele alıyor; her
iki başlığın ihtiyacı olan hizmet kalemlerini tespit ederek gerek fiyat gerekse kapsam anlamında
doğru bir ürün gamı yaratmayı ve böylelikle “sigorta riski profili” ile “işletme riski profili”
kriterlerinin etkin biçimde değerlendirilebileceği bir havuz oluşturmayı hedefliyordu. Böyle bir
havuzun oluşumu, gerek “fiyat rekabeti” ortamının teknik kâr üzerinde yaratabileceği negatif
etkileri asgâri seviyelere indirgemeye gerekse “sigortalanma bilinci”nin artırılabilmesi için temel
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ihtiyaçlardan biri olan ve Anadolu Sigorta tarafından da üzerinde yoğun bir şekilde durulan
“hizmet” anlayışını tabana yaymaya imkân tanımaktaydı.
Ticarî-sınaî riskler, Anadolu Sigorta yangın sigortaları portföyünün “prim hacmi” anlamında
ağırlığının oluştuğu ve sigorta bedellerinin nispeten yüksek olduğu risklerdi. Tabana yayılmayı
ve hizmet unsurlarıyla farklılık yaratmayı hedefleyen Anadolu Sigorta, özellikle küçük ve
orta ölçekli işletmelere yönelik ciddi pazarlama stratejileri geliştiriyordu. Böylelikle, “sigorta
risk profili” düşük olan tesislerin genel portföy içersindeki oranı artmış oluyordu. Bu hedefe
ulaşılabilmesi, Anadolu Sigorta’nın “işletme risk profili”nin optimize edilebilmesi açısından
önem arz ediyordu.
Diğer taraftan, fiyat rekabetinin azami seviyelere ulaştığı ve müşterilerin “sigorta” konusunda
sadece bir “masraf kalemi” olarak baktığı KOBİ pazarında, söz konusu tesislerin Anadolu
Sigorta’ya kazandırılması adına, zaman zaman, gerek Anadolu Sigorta gelirlerinden gerekse
aracı kurumların gelirlerinden fedakârlık edilmesi yoluna gidiliyordu. Ancak yine de gelir
kalemindeki böyle bir kesintinin, muhtemel bir hasarla birleşerek, teknik kâr üzerinde daha da
büyük bir negatif etki yaratmaması için, doğru risk seçimine büyük özen gösterilmekteydi.
Sınaî tesislere yönelik düzenlenen sigorta poliçelerinde de tablo hemen hemen aynıydı. Özellikle,
gerek prim hacmi gerekse prestij anlamında önem arz eden ülkenin büyük ölçekli sınaî tesislerinde
ve devlet ihalelerinde fiyat rekabeti had safhadaydı. Bu tür büyük işlerde dahi Anadolu Sigorta,
uluslar arası piyasaların saygın reasürans şirketleri ve brokerleriyle iş birliğine gidiyor, risklerin en
doğru fiyat ve şartlarla teminat altına alınması için çaba sarf ediyordu. Ancak, çoğu zaman, Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayımlanan ve zorunlu bir tarifeye tâbi olan deprem fiyatının bile altında
fiyata haiz tekliflerle karşılaşılıyor, istenen verimde geri dönüşler sağlanamıyordu.
Sivil riskler, Anadolu Sigorta’nın yangın sigortaları portföyünün “adet hacmi” anlamında
ağırlığının oluştuğu risklerdi. Sivil riskler, prim hacmi bakımından her ne kadar yangın
sigortalarının küçük bir kısmını oluşturan bir branş olarak görülse de ticarî-sınaî risklerde
meydana gelebilecek çok büyük çaplı hasar potansiyeli taşımadığından, teknik kârlılık
anlamında sigorta şirketlerinin yüzünü güldüren bir branştı. Sigortalanma bilincinin düşük
olması ve konut sahiplerinin araç sahipleri kadar mülklerini sigortalatma isteğinde olmaması,
sigorta şirketlerini konut poliçe fiyatlarında güncelleme yapmaktan alıkoymaktaydı. Konut
poliçelerinde yaşanan fiyat rekabeti, ticarî-sınaî poliçeler kadar vahim boyutlara ulaşmamıştı.
Ancak, sigorta şirketleri kasko branşında olduğu kadar da rahat, yükseltme anlamında, fiyat
revizyonuna gidememekteydiler.
Bunun bir diğer sebebi, yukarıda da belirtildiği gibi, 2001 yılında 578 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’yle yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlaşması,
konut sahiplerinin evlerini yangın ve diğer risklere karşı sigortalatmayıp sadece zorunlu
deprem sigortasıyla yetinmeleriydi. Sonuç olarak sivil risklerdeki fiyat rekabeti çoğunlukla,
sektördeki şirketlerden kaynaklanmayan, daha çok, sigortalanma bilinciyle ortaya çıkan bir
durumdu. Anadolu Sigorta, söz konusu sivil risklerde teknik kârlılık açısından nispeten iyi bir
durumdaysa da sigortalanma bilincinin gelişmesiyle birlikte daha kârlı bir duruma gelebilecekti.
Bu bilincin geliştirilmesiyse sigorta şirketlerine düşüyordu.
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Yangın Sigortalarında Risk
Anadolu Sigorta yangın branşında sektör lideri olması nedeniyle, aşırı fiyat rekabetine en
çok maruz kalan şirketlerden biriydi. Bununla birlikte, risk analizi yaparak, risklerde seçici
davranmak suretiyle, uygun riske doğru fiyat vererek teknik kâr hedefliyor ve çalışmalarını bu
yönde sürdürüyordu.
Yangın sigortalarında “risk” sözcüğü iki anlamda kullanılmaktaydı. Bunlardan ilki, sigortaya
konu olan değerin, gerek faaliyet gösterdiği alan gerekse işletme koşulları gereği taşıdığı ve
poliçe cetvelinde yer alacak teminatlar perspektifinde karşılaşılması olası tehlikelerdi. Örnek
vermek gerekirse, bir fabrikanın konumlandığı arazi koşulları ve söz konusu arazinin yıl
boyunda maruz kalması olası katastrofik riskler ve bu risklere karşı işletme yönetiminin
aldığı önlemlerle işin doğası gereği karşılaşılabilecek olası riskler bir arada değerlendirilmekte,
böylelikle sigortaya konu olacak tesisisin bir “sigorta riski profili” ortaya çıkmaktaydı.
İkinci risk tanımıysa, sigorta şirketinin düzenlediği poliçelerin oluşturduğu ve kendi
içerisinde faaliyet konusu, deprem bölgesi, sigorta bedeli vb. temel kıstaslar bazında
ayrıştırılabilecek bir “risk havuzu”nda yer alan ve şirketin geçmiş verilerinin göz önünde
bulundurulması suretiyle, gelecek hakkında projeksiyon yapılabilmesine imkân tanıyan
“işletme risk profili”ydi. Söz konusu risk tanımlarının her ikisinin de etkin biçimde
değerlendirilmesi, gerek sigortacılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği gerekse “sektörel
sorumluluk” kavramı altında yer alan en temel faktörlerden birisi olan “rekabet unsuru”
anlamında, büyük öneme sahipti.
Özellikle 2000’li yıllarla birlikte, yangın sigortalarında kıyasıya bir “fiyat rekabeti”
yaşanmaktaydı. Bazı sigorta şirketleri, her ne kadar yaptıkları reasürans anlaşmaları
vesilesiyle belirli fiyat ve şartlara tâbi olsalar da portföylerini koruyabilmek ve pazar paylarını
artırabilmek adına, sektörün geleceğine zarar verebilecek kararların altına imza atıyor ve
poliçe fiyatlarını aşağılara çekmek için yoğun çaba sarf ediyorlardı. Bu uğraşın sonunda
teknik kârlar, doğal olarak, istenilen düzeyin altına inmekte ve bundan sigorta şirketlerinin
malî yapılarındaki dengeler de olumsuz yönde etkilenmekteydi.
Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumlu gelişmeler sonucunda, yıllardan beri alışılagelen
yüksek enflasyon dönemi stratejileri bırakılmaya başlanmıştı. Malî kârların asgâri düzeylere
gerilediği bir ortamda “teknik kârlılık” sigorta şirketlerinin yegâne hedefi haline geliyordu.
Primi oluşturan ana unsurlardan sigorta bedelinde düşüş yaşanmaya başlandığı ve buna bağlı
olarak da prim üretimi artışının önceki yıllar üretim artış oranlarına göre sınırlı kaldığı bir
ortamda, yukarıda sözü geçen her iki risk tanımının da doğru bir şekilde ayakta tutulması,
ek olarak, işletme giderlerinin düşürülmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve yeni
pazarlama stratejilerinin belirlenmesi önem kazanıyordu.
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Branşlardaki Gelişmeler: Makine Montaj
Anadolu Sigorta 2004 sonu itibarıyla makine montaj branşında sektör liderliğini elde etmişti.
Bu branşta da diğer branşlarda olduğu gibi fiyat rekabeti yoğun bir şekilde gözlenmekteydi.
Anadolu Sigorta, bu branşta da malî açıdan bir sıkıntı yaşanmaksızın, riskte seçicilik, doğru
fiyatlandırma ve ihtiyaç halinde uygun ihtiyarî plasmanla teknik kârlılığı hedeflemekteydi.
Makine montaj branşı prim üretimi rakamlarının hızlı artış ve azalış göstermesinde,
yüksek primli ve proje bazlı sigortalar konumundaki inşaat ve montaj sigortalarında,
şirketlerin elektronik cihaz veya makine kırılması sigortalarında olduğu gibi belli bir portföy
oluşturarak bunu uzun süre devam ettirememeleri etkili oluyordu. Şirketlerin portföyünde
bulunan büyük proje ve tesis sigortalarının yenileme dönemlerinin sona ermesi veya el
değiştirmesiyle ya da tam tersi yeni bir iş alınmasıyla şirketlerin prim üretim rakamları,
dolayısıyla piyasa payları, büyük değişiklikler göstermekteydi. İnşaat/montaj sigortaları gibi
yalnızca proje süresince yürürlükte olan ve “yenilenebilir” niteliğe haiz olmayan sigortalar,
makine montaj sigortaları portföyünün dengeli bir seyir izlemesini güçleştiriyordu.
İstikrarsızlığın nedenlerinden bir diğeriyse diğer branşlara oranla makine montaj branşının,
piyasa derinliğinin sığlığıydı.
Prim hacmi açısından daha büyük bedelli işler oluşları nedeniyle bu branş, rekabet iştahını
artırıcı özellikler taşımaktaydı. Ülkenin politik ve ekonomik durumuna bağlı olarak, belirli
dönemlerde yatırımlar ivme kazanmakta ve beraberinde proje sigortaları prim artışı olumlu
yönde etkilenmekteydi. Bununla birlikte, ülke çapında gerek prim potansiyelinin gerekse
prestij açısından büyük projelerin sayıca az olması nedeniyle, bu sınırlı pastadan pay almak
isteyen sigorta şirketleri arasında oldukça yoğun rekabet yaşanmaktaydı.
Yurt içi projelerde, proje başlangıcında sigortalanmamış ve belirli bir süredir devam eden,
buna karşılık risk anlamında kümül oluşturarak gerçekte en riskli döneme girmiş bulunan
yol, baraj vb. gibi Kamu İktisadi Teşekküllerin işveren konumunu üstlendiği işler, çoğu kez,
sadece yasal gereklilik (hak ediş vb.) nedeniyle sigortalanıyordu. Sektörde yer alan pek çok
firma, prim üretimi kaygısıyla, bu tür risklere teknik anlamda olması gerekenden daha düşük
fiyatlarla, hatta asgâri fiyatların da altında poliçe düzenlemekteydiler. Söz konusu durum,
rekabet açısından Anadolu Sigorta’yı güç durumda bırakmaktaysa da Şirket’in portföyünün
hasar/prim dengesinin korunabilmesi için temkinli ve seçici davranılıyordu.
Makine montaj sigortalarında yaşanan rekabetin boyutu, işletme sigortaları açısından
değerlendirildiğinde, daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyordu. Makine montaj sigortalarında
portföy dengesi, makine kırılması ve elektronik cihaz sigortaları gibi “yenilenebilir” türde
poliçeler içeren işletme sigortalarıyla mümkün olabilmekteydi. Ancak, işletme sigortalarında
da gerek şirketlerin tretelerindeki farklılıklar gerekse firmaların banka kredi ilişkileri nedeniyle,
oldukça yoğun bir rekabet yaşanmaktaydı. Portföyün devamlılığının sağlanabilmesi adına,
rekabetin zorlayıcı etkisiyle teknik anlamda oldukça yetersiz, çoğu zaman asgâri fiyatlarla
poliçe düzenlenmekteydi. Özellikle, iş makineleri, enerji sektörü ve ağır sanayi gibi yüksek
risk grubunda yer alan makine ve ekipmanların sigortalanmasında, prim/risk dengesi sigortacı
aleyhine bozulabilmekteydi.
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Makine montaj sigortalarında 2003 yılına kadar, temel fiyatlar için herhangi bir tarife
uygulanmamıştı. 2003 yılında, şirketlerin reasürans anlaşmaları paralelinde getirilen
asgâri fiyat uygulamalarıyla primlerin teknik açıdan daha tatminkâr bir seviyeye getirilmesi
amaçlanmıştı. Ayrıca yine pek çok sigorta şirketi tarafından uygulandığı üzere, 11 Kasım 2002
gününde açıklanan ve trete devir şartı olarak yerini bulan terör tarifesiyle, söz konusu teminata
yönelik alınan primler konusunda, sektörde belli bir standarda ulaşılmıştı. Benzer şekilde,
1 Kasım 2003 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren deprem tarifesinin uygulanmasıyla, makine
montaj primleri, poliçe bazında hatırı sayılır oranda artmış ve rekabete belirli bir oranda
düzenleme getirilmesi mümkün olmuştu.
Böylece bu branşta, yoğun rekabet sonucu şirketlerin olumsuz etkilenmelerinin, bir nebze
önüne geçilmiş olunuyordu. Ancak söz konusu pastanın oldukça küçük olması nedeniyle,
teknik anlamda istenilen prim düzeyine ulaşılması güçtü. Makine montaj branşında söz sahibi
sigorta şirketlerinden bazılarının trete yapılarındaki faklılık, rekabet güçlerini artırmakta, pek
çok şirketin belirlenen ve uygulanması zorunlu olan asgâri fiyatların altında fiyatlarla poliçe
düzenleyebilmelerine olarak tanımaktaydı.
Müteahhitlerin kredi ilişkileri ve ortaklık yapıları, ülke genelinde yürütülmekte olan projelerin
sigortalanması konusunda yaşanan rekabetin, bir diğer nedenini oluşturmaktaydı. Bunun yanı
sıra deneyimli ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kendilerini kanıtlamış pek çok müteahhit,
genel ekonomik eğilimler nedeniyle, yurt dışında projeler üstlenmekteydiler. Söz konusu
projelerin sigortalanması konusunda, ilgili ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik durumu da göz
önüne alınarak daha seçici davranılması gerekiyordu. Ayrıca, herhangi bir hasar gerçekleşmesi
durumunda, ekspertiz ücretleri, yol giderleri gibi hasarın tasfiyesi için gerekli masraflar da
teknik kârlılığı olumsuz etkileyebilecek kalemlerdi.
Makine montaj sigortalarında pazarın oldukça sınırlı olması nedeniyle, sigorta şirketleri, fiyat
bazında büyük bir rekabet içine girmişlerdi. Bu durumun doğal bir sonucu olarak riskler, hak
ettiği prim ve koşullarla fiyatlandırılamamaktaydı. Bu nedenle, makine montaj branşı sigorta
şirketlerinin teknik zarar yazdıkları branşlardan biri hâline gelmişti.
Branşlardaki Gelişmeler: Nakliyat
Rekabet koşulları ve serbest tarife, fiyatları oldukça aşağılara çekmişse de branşlar bazındaki
teknik kâr/prim oranlarına bakıldığında, prim hacmi içerisinde önemli yer tutan branşlar arasında
nakliyat branşının istikrarlı bir artış seyri gösterdiği görülüyordu. Ancak, her ne kadar mevcut
durum itibarıyla bu fiyatlara rağmen kağıt üzerinde o yıl için teknik anlamda kâr gerçekleşiyor gibi
görünse bile, emtia sigortalarının yapısı nedeniyle, meydana gelebilecek olan büyük bir hasarda,
bir anda son iki, üç yılda elde edilen teknik kârların da kaybedilme olasılığı bulunuyordu.
2000’li yılların başında nakliyat branşı, sektör genelinde prim üretiminin yaklaşık %5’ini
oluşturuyordu. 21. yüzyıla girerken nakliyat branşındaki prim üretimi reel artışı, çok
yüksek oranlarda gerçekleşmemişti. Söz konusu branşın toplam prim üretimi içerisindeki
payı giderek azalıyordu. Türkiye’de toplam sigorta prim üretiminin milli gelirden aldığı
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payın, gelişmiş ülkelere göre düşüklüğü göz önüne
alındığında, diğer elementer branşlardaki büyüme
potansiyelinin nakliyat branşına göre çok daha yüksek
olduğu görülüyordu.
2000-2001 krizinin ardından Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın verilerine göre, 2002 yılında
36 milyar dolar olan toplam ihracat, 2003 yılında 47
milyar dolar, 2004 yılındaysa 63 milyar dolar olmuştu.
Döviz kurlarında çok büyük bir değişiklik olmamasına
rağmen, dış ticarette meydana gelen bu olumlu
gelişmeler, nakliyat branşındaki prim üretiminde gözle
görülür bir artışa neden olmuştu. Anadolu Sigorta bu
alanda da açık farkla lider konumundaydı.
Nakliyat sigortaları, geleneksel olarak, emtia ve tekne alt
başlıkları altında iki ana bölümden oluşuyordu. Emtia
sigortalarında tüm sigorta şirketlerince belirlenmiş bir
tarife fiyat yapısı olmasına rağmen uygulamada poliçe
fiyatları, piyasadaki rekabet şartlarına göre bu tarife
fiyatlarının oldukça altındaydı. Fiyatlandırmada dikkate
alınan etkenler oldukça nesneldi; bunlara göre standart
bir fiyatlandırma sistemi kurmak mümkündü; ama
tatbikatta, nesnel olarak benzer sevkiyatın birbirinden
çok farklı sonuçlar verdiği de bir gerçekti. Taşınan
risklerin, deneyim, istatistik kayıt ve veri değerlendirme
sistemiyle somutlaştırılması gerekliydi. Böylece,
riziko alt grupları ve en azından belirli bir portföy hacminin üzerindeki müşteriler ayrı ayrı
değerlendirilip sonuçların sürekli kötü gitmesi halinde fiyatı yükseltme, teminatı daraltma,
muafiyet uygulama ya da hasarı önleyici tedbirler alma gibi önlemlere başvurulabilmekteydi.
Tekne sigortası, emtia sigortalarına göre daha uzmanlık gerektiren bir branştı. Bu nedenle,
uygulanacak olan fiyatların mutlaka aşırı rekabetten arındırılmış olması gerekiyordu. Tekne
sigortalarında sabit bir tarife yapısı bulunmamakla birlikte, fiyatlar genellikle geminin yaşına,
tonajına, filo olup olmamasına, geçmiş yıl hasarlarına ve armatörün sektördeki deneyimine
göre farklılık göstermekteydi. Anadolu Sigorta bu branşta, genellikle, Londra’da (Lloyds)
kabul gören fiyatları kullanmaktaydı.
Türkiye’de sigorta piyasası, harp ve grev rizikolarının fiyatlandırılmasında Londra sigorta
piyasası fiyatlarını izlemekteydi. Yurt dışı tekne sigortacıları, son zamanlarda, muafiyetleri
mümkün olduğunca düşürmekte primleriyse artırmaktaydılar. Yapısı itibarıyla, bir riskin
gerçekleşmesi sonucu son derece yüksek tazminatların ödendiği bu sigorta dalı için
Türkiye’de, primlerin tatminkâr düzeylere çekilmesi elzemdi. Sigortaya konu olan tekne
adetinin sınırlı sayıda olması ve sigorta şirketleri arasındaki fiyat rekabeti, primlerde de
yüksek hacimlere ulaşılmasını engelliyordu.
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Öte yandan, Türk deniz ticaret filosu, sektörün genellikle
sigorta etmek istemediği yaşlı gemilerden oluşmaktaydı.
Ancak, bu gemiler özellikle Cezayir-Türkiye-Rusya
üçgeninde çok iyi navlunlarla çalışmaktaydılar. Hal
böyle olunca, sigortalının gemisine göstermesi istenen
özen, had safhada bu gemilere uygulanmaktaydı. Ancak,
salt yaşı nedeniyle bu gemiler teminat bulamamakta ve
değeri genellikle sigorta şirketlerinin saklama payında
kalmaktaydı. Sırf bu gemiler için bir havuz yaratılarak
sadece tam zıyâ ile sınırlı teminatlar verilebilirdi ve
karşılığındaysa çok yüksek fiyat uygulayarak prim girdisi
elde edilebilirdi. Sonuç olarak, gerek emtia nakliyat ve
gerekse tekne sigortaları alanında sigorta şirketlerinin,
poliçe fiyatlarını belirlerken, sadece ilgili yıla ait teknik
sonuçlardan ziyade, en azından son beş yılın kümülatif
tekne sonuçları doğrultusunda, gelecekteki sektörel
beklentilere göre hareket etmeleri, doğru olacaktı. Bu da
fiyatların daha tutarlı düzeylere çıkarılmasını ve rekabet
sonucu gereksiz fiyat indirimlerinden kaçınılmasını
gerektiriyordu.
Reasürörlerin özellikle harp ve grev fiyatları için standart
tarifeleri vardı ve bu fiyatların zorunlu olarak tüm
şirketlerce uygulanmasını talep ediyorlardı.
Tekne sigortaları, sigortacılığın en teknik dallarından
biriydi. Hususi avarya, müşterek avarya, tam zıyâ, kurtarma yardım, dava say, çatışma
sorumluluğu olmak üzere poliçeyi oluşturan altı farklı olgu vardı ve sigorta bedelinin beş
katına kadar tazminat ödenmesi söz konusu olabiliyordu. Her bir riskin çok dikkatli bir
şekilde irdelenmesi gerekiyordu. Tekne sigortası yapısı itibarıyla hasar frekansı düşük ancak
hasar hacmi diğer sigorta türlerine göre daha yüksek bir özellik arz ediyordu. Dolayısıyla
olası bir “total loss” durumunda alınan primler toplamı, bu hasarı karşılamaya yeterli
olmayabiliyordu.
Anadolu Sigorta, nakliyat sigortalarında özellikle tekne ve tekneye bağlı yapılan
sigortalarda, risk yönetimine önem vererek risk faktörünün daha titizlikle incelenmesi,
istatistikî verilerin daha iyi analiz edilmesi ve uluslar arası kabul görmüş fiyat politikaları
doğrultusunda fiyatlandırma yapılması yöntemini benimseyerek teknik kârlılığını
sürdürüyordu.
2008 yılında Anadolu Sigorta’nın organizasyon yapısında gerçekleşen değişiklik sonrasında
daha özel riskleri olması nedeniyle, bu risklerin daha iyi yönetilmesi amacıyla, Nakliyat
Sigortalarının hasarlarının, müdürlüğün kendi bünyesinde değerlendirilmesine karar verildi.
Böylece diğer teknik müdürlüklerin hasarlarına, Hasar Müdürlüğü bakarken, Nakliyat
Sigortaları kendi hasarlarına kendi bakan tek teknik müdürlük oldu.
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Branşlardaki Gelişmeler: Sağlık
Sağlık Sigortaları, bireysel emeklilik şirketlerinin sağlık branşında üretim yapmamalarına ilişkin
düzenleme sonrasında, 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’den
Anadolu Sigorta’ya devrolan ve o tarihten itibaren Anadolu Sigorta bünyesinde yer alan bir branştı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık sigortası branşı teknik kâr elde etmenin zor
olduğu bir alandı. Anadolu Sigorta’nın sağlık sigortası portföyünün prim üretimine göre
bireysel ve kurumsal olarak dağılımının %20’si bireysel, %80’i kurumsaldı. Kurumsal
sağlık sigortası alanında fiyat rekabetinin daha fazla olması nedeniyle, bireysel işlerde kâr
elde edilmesine rağmen toplamda, Anadolu Sigorta sağlık branşında zarar ediyordu. Oransal
dengesizlik nedeniyle bireysel sağlık sigortalarından elde edilen kâr kurumsal işlerden doğan
zararı kapatamıyordu.
Sektörde, özellikle kurumsal sağlık branşındaki poliçelerin yıllık prim tutarları, diğer
branşlarda olmadığı kadar yüksekti. Yine de zaman zaman üretim sıralamasında üstlerde yer
alma kaygısıyla bu poliçelerden vazgeçilemiyor, zararına fiyatlar veriliyordu. Yılsonu ödenen
tazminat tutarları, yıllık poliçe primlerinden daha fazla olabiliyordu. Bu durum, toplamda
sağlık sigortası branşında zarar edilmesine neden oluyordu.
Anadolu Sigorta, kârlı olan bireysel sağlık sigortası portföyündeki sigortalı sayısının artırılması
ve acentelerin bireysel sağlık sigortası satışı için teşvik edilmesi amacıyla, belli bir sigortalı
sayısının üzerinde yeni bireysel sağlık sigortası satışı yapan aracılara, ek komisyon veriyordu.
Bireysel portföy kârlı olduğu için bu durum bir risk oluşturmamakta aksine, bu uygulamayla
Anadolu Sigorta toplam sağlık portföyündeki riskini azaltmaktaydı.
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda sağlık sigortasının yaygınlaşması, kişilerin
primleri düşük ancak güvencesi yüksek olan sadece yatarak tedavi giderlerini kapsam içine
alan poliçeleri satın almasıyla mümkün olabilecekti. 2005 yılında, Türkiye’deki sağlık
sigortalarına bakıldığında, toplam prim üretiminin yaklaşık %60’ını firmaların çalışanlarına
yaptırdığı, %40’ınıysa bireylerin kendi kararlarıyla yaptırdığı sağlık sigortalarının
oluşturduğu görülüyordu.
2000’li yılların başındaki ekonomik kriz sonucunda, hem firmalar hem de bireyler, sağlık
sigortası için ayırmış oldukları bütçelerini kısma eğilimine girmişlerdi. Buna bağlı olarak,
sigorta şirketleri prim tutarlarını asgâri düzeylere çekmiş, bu uygulama sonucunda da sağlık
sigortalarında beklenen prim üretimi yakalanamamıştı. Bu süreç bir süre devam etti ve ülkede
hem kurumsal hem bireysel anlamda özel sağlık sigortasına ilgi olmakla birlikte, bu ilgi sektöre
yeni sigortalılar kazandıramadı. Pek çok firma çalışanlarına sağlık sigortası yaptırmak için
sigorta şirketlerinden teklif almış; ancak prim tutarı planladıkları bütçeyi aştığı için bu hizmeti
satın almaktan vazgeçmişti.
Sağlık branşı, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ’den devralındıktan sonra, Şirket’in teknik bölüm
dengesini bir süre negatif yönde etkileyen bir branş olarak görüldü. Dengeli bir prim geliri ve
hasar ödemesi, dolayısıyla, teknik kâr elde edebilmek için fiyat dışında unsurlar kullanılmaya
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çalışılmakla birlikte, fiyat bazlı aşırı rekabet bu dengenin sağlanmasını zorluyordu. Anadolu
Sigorta tarafından ödenen toplam tazminat tutarı içinde sağlık branşı, nakliyat ve makine
montaj branşından daha yüksek bir paya sahipti. Sağlık branşı, elementer branşlarla
karşılaştırıldığında hasar/prim oranı son derece yüksek bir branştı. Önlem alınmadığı
takdirde, sağlık branşından ödenen tazminatlar Şirket’in hasar/prim oranını ve teknik
kârlılığını olumsuz yönde etkileyecekti.
Bu amaçla, Şirket bünyesindeki sağlık portföyü içinde bireysel müşteri portföyü yükseltilmeye
çalışılacak, aynı zamanda etkin bir hasar denetimine gidilecekti. Bireysel portföyü artırmak
amacıyla kampanyalar yürütülecek, bireysel müşterilere yönelik, sadece yatarak tedavi
teminatı içeren daha hesaplı aynı zamanda daha ağır riskleri teminat altına alan ürünlerin
pazarlamasına, ağırlık verilecekti. Bu strateji doğrultusunda, 2005 yılı başından itibaren,
sadece sağlık sigortasına yönelik reklam kampanyası düzenlenecek, acentelere ferdî sağlık
sigortası ürünlerini ve uygulamalarını kapsayan eğitimler verilecekti.
Dağıtım Kanalları
2000’li yıllarla birlikte, sektör genelinde üretimin yaklaşık %70’inin acenteler, %8’inin banka
şubeleri, %7’sinin brokerler ve %15’inin merkezden gerçekleştirildiği görülüyordu. Sigortacılık
sektöründe dağıtım kanalları incelendiğinde, profesyonel acenteler, banka ve brokerlere göre
çok daha önemli yer tutuyorlardı. Bunun en önemli nedeni müşteri odaklı hizmet anlayışının
ve müşteri ilişkileri yönetiminin acenteler aracılığıyla gerçekleştiriliyor olmasıydı. İleriki
yıllarda sigorta şirketleri genelinde acente sayılarındaki artış süreci devam edebilirdi; ancak
bu noktada, acentelerin nicelik bakımından olduğu kadar nitelik olarak da üst seviyeye
çıkarılması gerekiyordu. Acentelerin verdiği hizmet, poliçenin düzenlenmesiyle sınırlı değildi;
prim tahsilinden hasarın takibine kadar her süreçte acente etkin olarak rol oynuyordu.
Sigorta şirketinin temsilcisi durumunda olan acente, sigortalıdan şirket adına tahsil ettiği
emanet niteliğindeki primi, süresi içinde şirkete intikal ettirmekle yükümlüydü. Poliçe
bazında hesaplaşmanın mümkün olmadığı geçmiş yıllarda, acentelerin hangi sigortalıdan
ne kadar tahsilât yaptığı, özellikle hasar durumunda, ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyordu.
Poliçe bazında takibe geçilmesiyle artık şirketlerin hangi poliçenin priminin ödendiğini
takip edebilmesi ve primini ödemeyen müşteri için teminatı sonlandırması mümkün hale
gelmişti. Ancak, acentenin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına üstlendiği tahsilât
fonksiyonu kimi zaman faiz geliri elde etmek için suiistimal edilerek şirketlere zamanında
yatırılmamakta, kimi zaman da acente, sigortalısının ödemesi gereken primi kendisi finanse
ederek müşterisinden geç tahsilât yapmaktaydı.
Gerek sigortalıdan yapılan tahsilâtlar üzerinden acentenin faiz geliri elde etmek arzusu
gerekse müşteriyi kazanma adına acentenin sigortalısına tahsilâtta verdiği tavizler, sigorta
şirketlerine tahsilât sorunu olarak yansımakta ve acentelerin vade talep etmelerine neden
olmaktaydı. Piyasalarda oluşan bu eğilim sonucu, Anadolu Sigorta da bazı acenteleriyle
özel koşullarla çalışmak zorunda kalmıştı. Ancak bu tür uygulamaların sınırlı kalması için
azami çaba sarf edilmekteydi. Özellikle belirli portföy büyüklüklerine sahip acentelerde
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vadenin yanı sıra ilave komisyon uygulamaları da gündeme gelmekteydi. Söz konusu talepler
değerlendirilirken, acente portföyünün hem malî hem de teknik açıdan kârlılığının dikkate
alınması gerekiyordu.
Söz konusu değerlendirmeler yapılmadığı takdirde, hem teknik hem de malî açıdan kâr
edilemeyecek portföylerin şirketler üzerinde baskı yaratması kaçınılmazdı. Şirketlerin
alacaklarını zamanında tahsil edememesi, aktif yapısında bozulmaya yol açabilecek potansiyel
risklerin başında gelmekteydi. Bu bozulmayı, malî yapısı güçlü olmayan şirketlerce tahsilâtta
acentelere tanınan vadeler ve söz konusu şirketlerin hasar ödeme sürelerinin uzaması takip
edebiliyordu. Diğer taraftan, prim üretimini sınırlı sayıda ve belirli birkaç acente üzerine
yoğunlaştırmış şirketler için acentelere tanınan ek süre ve komisyon gibi avantajlardan
vazgeçilmesi mümkün olmayabiliyordu.

Üretim kanallarının nitelik ve niceliliğinin etkin şekilde kontrol altında tutulması, sigorta
şirketi ve sigortalı arasındaki ilişkinin korunması ve sağlıklı bir şekilde devam etmesi
açısından önemliydi. Üretim potansiyeli yüksek olan acenteleri kendisine çekmek isteyen
sigorta şirketlerinin, bu acentelere, özel sigorta hizmetinden bağımsız, genelde maddi
imkânlara dayalı uygulamalar yapmakta veya önermekte olduğu görülüyordu. Bu durum, yeni
acente adaylarının beklentilerini yükseltirken, var olan acenteler arasında da huzursuzluk
yaratabiliyordu.
Söz konusu özel koşullar, özellikle 2000’li yıllarla birlikte, belirginleşmişti. Piyasa koşulları
içinde üretimi yüksek acentelerin kazanılması diğer şirketlere yakın imkânların tanınmasıyla,
mevcut acentelerin rakiplere karşı korunmasıysa özel tahsilât ve komisyon imkânlarının
verilmesiyle mümkün olmaktaydı. Diğer şirketler tarafından sektörde dengeye gelmiş
komisyon oranlarının oldukça üzerinde oranlar, yüklü tefrişat yardımları, tahsilâtın 10-12 aya
kadar varan sürelerde yapılması gibi imkânların önerilmesi sonucunda, acentelerin Anadolu
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Sigorta’ya bağlılıklarını korumak giderek güçleşiyordu. Sigorta
şirketlerince tanınan özel imkânlarla çalışan acentelerin, uzun
vadede tüm teşkilât üzerinde olası olumsuz etkileri, zamanla
şirket ve sektör üzerinde risk oluşturmaya başlıyordu. Aynı
zamanda bu imkânların sağladığı üstünlükler nedeniyle, diğer
dağıtım kanalları da zayıflıyor ve tüm sektör bu durumdan
olumsuz etkileniyordu.
Diğer bir sorun, sektördeki acentelik teminat tutarlarından
doğuyordu. Rakip şirketlerin daha düşük miktarlarda
teminat alması nedeniyle Anadolu Sigorta acentelerinin kendi
teminatlarının artırılmaması, hatta indirilmesi talebinde
bulundukları görülüyordu. Sigorta şirketlerinde olduğu gibi
aracılarda da dikkate alınması gereken malî güç konusu bu
noktada önem kazanıyordu. Bu kurumların da yeterli alt
yapıya sahip olması ve sigorta şirketleri nezdinde yeterli
tutarda teminat tesis etmesi gerekliydi. İçinde bulunulan piyasa
koşullarındaysa her acenteden yeterli teminat alınamamaktaydı.
Bu durum, sektör için olduğu kadar Anadolu Sigorta için de risk
teşkil ediyordu.
Bir diğer sorun, kimi acentelerin yeterli bilgi donanımına
sahip olmamalarından kaynaklanıyordu. Bu durum, müşteriyi
bilinçlendirme misyonuna sekte vurmakta, eksik bilgiyle
düzenlenen poliçeler sektörde, tekrar kazanılması çok zor olan
memnuniyetsiz müşteri kitlesi yaratmaktaydı. Bu olumsuzluğu
gidermek amacıyla Anadolu Sigorta tarafından acenteler
düzenli bir şekilde eğitilmekteydi.
Tali acentelerde de benzer sorunlar vardı. Önemli bir kısmının
ticaret sicil kaydı dahi olmaksızın faaliyet gösterdiği, eğitim,
donanım, teminat gibi temel zorunlulukları yerine getirmediği
ve çoğu zaman sigorta şirketlerinin bilgisi dışında faaliyet
gösterdiği görülmekteydi. Acentelerin yüksek prim üretimine
ulaşmak ve sigorta şirketlerinden özel koşullar almak amacıyla
oluşturdukları tali acente temelli yapıların sıkı şekilde
denetlenmesi, kurallara uygun olmayan teşkilatlanmaların
engellenmesi ve etkin bir yaptırım mekanizması kurulması
gerekiyordu. Bu amaçla, 2005 yılı başından itibaren yürürlüğe
giren genelge kapsamında, Anadolu Sigorta acenteleri üzerinde
denetim çalışmalarına başlanmıştı.
Öte yandan etik kurallara uygun hareket eden acenteler
de piyasa koşullarından etkilenmekteydi. Acenteler arası
rekabet müşterinin sektöre bakışını olumsuz yönde
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etkilemekte, verilen bilgiye inancını azaltmaktaydı. Müşteriye pek çok aracı teklif vermeye
çalışmaktaydı. Aynı şirkete bağlı farkı acentelerin farklı teklifler sunması sorunlara ve
müşteri memnuniyetsizliğine, hatta güven kaybına neden olmaktaydı. Kimi zaman şirketin
farklı fiyatları, kimi zaman acentelerin komisyonlarından yaptıkları indirimler nedeniyle
oluşan farklı tutarlar, kimi zaman da farklı teminatlara sahip sigorta paketleri, müşterinin
sektör ciddiyetinden şüphe duymasına neden oluyordu. Yaşanan prim kaygısıyla kimi sigorta
şirketi bu duruma göz yumuyordu. Ancak son kertede, bu tür uygulamalar, çoğu zaman
acentelerin ve sigorta şirketlerinin gelirlerinde düşüşe neden oluyordu. Bu tür durumların
daha az yaşanması, acentelerin belirli sayıda şirketle çalışması konusunda sınır getirilmesiyle
mümkün olabilecekti.
Sigorta sektörü, doğru risk değerlendirmesi ve teknik kârlılığı göz önünde bulunduran
satış politikalarıyla hem ürün gamında daha zengin içeriklere sahip olacak hem de malî
bünyesini sağlam bir şekilde sürdürecekti. Bu düşünceden yola çıkarak Anadolu Sigorta,
tüm dağıtım kanallarına gösterilen pazarlama stratejisini, portföy seçimini risk kabul ilkeleri
doğrultusunda gerçekleştirmek ve buna bağlı olarak sürdürülebilir ve yeterli teknik kâr
sağlamak olarak belirlemişti. Anadolu Sigorta’nın acente performans değerlendirmeleri de bu
esasa göre oluşturuluyordu.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2007 yılı başında, o sırada Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte
olan halkla ilişkiler, pazarlama ve acente teknik destek faaliyetlerinin etkinliğini artırmak
için yeni bir organizasyona gitmek gereği doğmuştu. Halkla ilişkiler faaliyeti farklı bir
profesyonelleşmeyi gerektirdiğinden ayrı bir müdürlük bünyesinde yürütülecekti. Acente
takip ve teknik destek faaliyetleri pazarlama faaliyetleriyle organik bütünlük arz ettiğinden
aynı müdürlük bünyesinde kalmakla birlikte, kurulacak yeni birim bölge müdürlükleri görev
tanımında yer alan tesis ve fesih işlemlerini takip edecek ve daha geniş ve etkin bir acente destek
ve değerlendirme sistemini hayata geçirecekti.
Ayrıca, Türkiye İş Bankası şubelerinin bölge müdürlükleri üzerinde yarattığı büyük işlem
ve telefon yükünü tek merkezde toplayarak etkinliği artırmak üzere bir Banka Operasyon
Birimi kurulacaktı. Söz konusu birim, bölge müdürlüklerinde Türkiye İş Bankası şubelerine
poliçe üretimi ve tahsilât konularında verilen hizmetleri yerine getirecekti. Birimin görev
alanı, başlangıç aşamasında, İstanbul bölge müdürlüklerine bağlı Türkiye İş Bankası şubeleri
olacaktı. Birim, idari olarak pazarlamadan sorumlu müdürlüğün çatısı altında olmakla birlikte,
Şişli Bölge Müdürlüğü’nün üst katında faaliyet gösterecekti. Böylece Pazarlama ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü’nün adı Acenteler ve Pazarlama Müdürlüğü olarak değiştirilecek, ayrıca bir
Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulacaktı.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Organizasyon Müdürlüğü’yle birlikte kurumsal kimlik
çalışmalarını yürütecek, bu kapsamda broşür afiş, form, basılı evrak, web sitesi vb. görsel
malzemenin tasarımlarında kurumsal kimlik standartlarının korunmasını sağlayacak, bu
standartları geliştirmek için girişimlerde bulunacaktı. Bölge Müdürlüğü çalışma ortamında
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(tabela, ofis dekorasyonu, vb.) kurumsal kimliğe uygunluk kriterlerini belirlemek, reklam
ve kurumsal iletişim faaliyetlerini sürdürmek, ajansları belirlemek ve ajanslarla ilişkileri
yürütmek yine Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyet alanına giriyordu. Son olarak müdürlük,
markalaşma çalışmaları, yeni ürünlerin ve şirketle ilgili gelişmelerin duyurulması amacıyla,
ajanslarla işbirliği içerisinde reklam kampanyaları planlayacak ve gerçekleştirecekti.
Acenteler ve Pazarlama Müdürlüğü
Acenteler ve Pazarlama Müdürlüğü üç birimden oluşuyordu: Bunlar, Pazarlama Birimi,
Acenteler Birimi ve Banka Operasyon Birimi’ydi.
Pazarlama Birimi bünyesinde, Kurumsal Pazarlama ve Bireysel Pazarlama servisleri yer
alıyordu. Ürün geliştirme faaliyetleri, kampanya ürünleri, rakip analizleri ve önlemler,
ulusal ve uluslararası trendler, pazar araştırmaları, pazarlama ağına ilişkin hedefler, bölge
müdürlükleri ve acente hedefleri, tanıtım, promosyon program ve bütçelerini kapsayan
Pazarlama Planı’nın oluşturulması, Pazarlama Birimi’nin görevleri arasındaydı. Ayrıca
ekonomik gelişmeleri, tüm sektörlerdeki ve özellikle sigorta sektöründeki gelişmeleri
izleyecek, rakiplerin durumu, rakip ürünler, fiyat seviyeleri ve satış koşulları hakkında bilgi
toplayacak ve bu doğrultuda Şirket uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yapacaktı.
Son olarak müşteri kazanmak için çeşitli projeler üretecek, hedef müşteriler için coğrafi
konumlarına göre ilgili bölge müdürlüklerini yönlendirecek, bu konuda yapılan çalışmaları
periyodik olarak takip edecekti.
Bireysel Pazarlama Servisi’yse ürün geliştirme faaliyeti kapsamında ve müşteri hedef
kitlesinin tespiti konusunda çalışma yürütecekti. Çeşitli yöntemlerle müşteri memnuniyet
ölçümleri yapmak ve yaptırmak, sonuçlar doğrultusunda Şirket kalite standartlarının
belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, görevleri arasındaydı. Ayrıca müşteri
duyarlılık, müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti, bilinirlik ve bunlar gibi pazara ve müşteri
beklentilerine ilişkin araştırmaları planlayacak, çalışmayı yürütecek firmaları belirleyerek,
çalışmayı yürütecek, sonuçları değerlendirecek ve ilgili müdürlüklerle paylaşacaktı.
Acenteler Birimi’yse Acenteler Servisi ve Bankalar Servisi’nden oluşuyordu. Şirketin acentelik
kıstaslarını oluşturmak, tesis ve fesihle ilgili uygulama esaslarını belirlemek, Şirket’in acente
profili, acentelerin beklentileri, sadakati, motivasyonu, diğer şirketlerle çalışma durumu ve
benzeri konularda araştırma yapmak Acenteler Servisi’nin görevleri arasındaydı. Hedeflenen,
etkin bir acente ilişkileri yönetimi idi. Bu amaçla acentelerin performanslarını değerlendirmek
için kıstaslar sistemi oluşturulacak, bu kıstaslara göre acente performansları ölçülecek,
düzenli takip sonrasında beklenen performansı gösteremeyen acenteler uyarılacaktı.
Acenteler Servisi, acente dağılımının coğrafi olarak pazarlama stratejisine uygun olmasını
gözetecekti. Belirlenen coğrafi alanlardaki sigortacılık faaliyetlerini, pazar potansiyelini,
ekonomik ve toplumsal göstergeleri saptayacak ve değerlendirmesini yapacaktı. Doğrudan
ve bölge müdürlükleri kanalıyla gelen acentelik müracaatlarını kabul etmek, dosyalarla
birlikte değerlendirmek üzere Acentelik Kurulu’na sunmak, yine Acenteler Servisi’nin üzerine
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düşüyordu. Başvurusu kabul edilen acenteliklerin tesis işlemlerini bölge müdürlükleriyle
eşgüdüm halinde yürütecek, hedeflerine ulaşamayan acenteleri uyaracak, gerekli gördüğünde
acenteleri feshedilmek üzere Acentelik Kurulu’na sunacaktı. Acenteler Servisi feshedilmesine
karar verilen acentelerin fesih işlemlerini bölge
müdürlükleriyle eşgüdüm halinde yürütecekti.
Banka acentelerinin performanslarını
değerlendirmek, Bankalar Servisi’nin göreviydi.
Bu amaçla kıstaslar sistemi oluşturacak, bu
kıstaslara göre acente performanslarını ölçecek,
düzenli takip sonrasında beklenen performansı
gösteremeyen banka şubelerini uyaracaktı.
Bu tür bir görevi yerine getirebilmesi için
banka acenteleriyle etkin bir iletişim kurması
gerekiyordu. Bankalar Servisi, Türkiye
İş Bankası’yla birlikte tespit edilen hedef
müşterileri, coğrafi konumlarına göre ilgili bölge
müdürlüklerine yönlendirecek, bu konuda yapılan
çalışmaları periyodik olarak takip edecekti.
Banka Operasyon Birimi’nin görevi İstanbul
bölge müdürlüklerine bağlı Türkiye İş Bankası
şubeleriyle sınırlıydı. Poliçe, yenileme, ek ve
teklif düzenleme, bunları basma ve sevk etme,
ön ekspertiz taleplerinin yerine getirilmesini
sağlama gibi yükümlülükler için ilgili
bölge müdürlüğüyle irtibata geçerek gerekli
bilgilendirmeleri yapacaktı. Ayrıca risk kabulü
yapma, riziko teftişi gerektiren veya başka
bakımlardan özellik taşıyan konuları ilgili bölge
müdürlüğüne yönlendirme, tahsilâtla ilgili
soruları gerektiğinde ilgili bölge müdürlüğüyle
irtibata geçerek yanıtlama, kredi kartı talimat girişi yapma, müşteri bilgilerini güncelleme,
şubelerin ekran kullanımıyla ilgili sorularını cevaplama, şubelerin levazım taleplerini alma
Banka Operasyon Birimi’nin üzerine düşüyordu. 1.08.2010 itibariyle Banka Sigortacılığı
Müdürlüğü’nün kuruluşunun ardından, Türkiye İş Bankası bölüm ve birimleriyle Anadolu
Sigorta arasındaki iletişimi sağlamak, entegrasyon olanaklarını araştırmak ve ilişkileri
yürütmek görevleri bu müdürlüğün sorumluluğuna geçiyordu. Bu yeniden yapılanmanın
ardından, müdürlük bünyesinde kalan birimlerin isimleri; “Müşteri Yönetimi Birimi ile
Acenteler” ve “Kanal Yönetimi Birimi” olarak değiştiriliyor, görev tanımları ayrıştırılarak,
netleştiriliyordu.
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Satın Alma, Destek ve İnşaat
Müdürlüğü
Farklı müdürlükler bünyesinde
bulunan satın alma, levazım ve idari
işler 1996 yılında kurulan İnşaatEmlak ve İdari İşler Müdürlüğü çatısı
altında birleştirildi. Zamanla müdürlük
yükümlülükleri arasında satın alma
ve destek hizmetleri de girdi. 2006
yılında adı değişikliğe uğrayarak Satın
Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü
oldu ve Satın Alma, İnşaat-Emlak
ve Destek Hizmetleri başlıklı iş
birimlerinden oluştu.
Şirketin sigortacılık faaliyetini
sürdürebilmesi için gerek duyduğu
mal ve hizmetleri Satın Alma Birimi
sağlıyordu. Basılı evraklardan,
güvenlik hizmetine; promosyon
malzemelerinden bilgisayar ürünlerine;
personel ulaştırma hizmetinden
otomobil alımına kadar geniş bir ürün
ve hizmet alımı bu birimin alanına
giriyordu.
Şirket bünyesinde bulanan
gayrimenkullerin kiralanması, satın
alınması, satılması, kiraya verilmesi,
işletimi ve idaresinden İnşaat-Emlak
birimi sorumluydu. Taşınma, yeni
birim açılışı, genel yenileme ve
tadilatlar gibi konularda gerekli olan
fizibilite çalışmalarının yapılması, mekanik, elektrik ve mimari projelerin hazırlanması, şirketin
faaliyetini yürüttüğü hizmet binalarında iklimlendirme, havalandırma ve diğer tesisat ve
teçhizatların, genel bakım ve onarım işlerinin uygulatılması ve bunların kesintisiz ve sağlıklı
yürütüldüğünün takip edilmesi bu birimin yükümlülük alanına giriyordu.
Destek hizmetleri ise muhaberat, levazım, arşiv, santral, ulaştırma ve idari işler birimlerinden
sorumluydu. Muhaberat biriminde gelen/giden evrak takip ediliyor, bu işlemlerin yapılabilmesi
için satın alınması gereken taşıma hizmeti alımlarına destek olunuyor, ayrıca Şirket içi
mevzuatın da dağıtımı sağlanıyordu. Satın alınan ve süreli kullanıma tabi tüm ürünler
depolanması, stok takibi yapılması ve hem iç kullanıma hem de dağıtım kanallarına sevkiyat
işlemleri levazım biriminin yükümlülüğüne giriyordu. Arşiv biriminde gerekli belgeler
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saklanıyor, ihtiyaç halinde ise bu belgeler kullanıma veriliyordu. Santral biriminde gelen
çağrılar yanıtlanıyor ve ilgilisine aktarılıyordu. Ulaştırma birimi kullanımda olan araçların
bakım-onarımı ile hizmet ve makam araçlarının sürücülüğünü yapmakla sorumluydu. İdari
işler birimi ise makam hizmetlerini yürütüyordu.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yukarıda belirtildiği gibi, Hazine Müsteşarlığı’nın 29 Eylül 2004 tarihli kararıyla yürürlüğe
giren sigorta ve reasürans şirketlerinin iç denetimine ilişkin genelge uyarınca, Anadolu Sigorta
Yönetim Kurulu’na bağlı bir İç Denetim Müdürlüğü kurulmasına karar verilmişti. Buna bağlı
olarak Anadolu Sigorta, 1982 yılından beri faaliyette bulunan Teftiş Kurulu’nu 31 Aralık 2004
tarihi itibarıyla lağvetmiş ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bu kurulun kadrolarını yeni
kurulan İç Denetim Müdürlüğü’ne kaydırmıştı.
İç Denetim Müdürlüğü, genelgeyle tanımlanan görevlerin yanı sıra Teftiş Kurulu’nun mevcut
görevlerini de üstlenerek çalışmasına başlamış ve iki yıl boyunca bunu başarıyla yerine
getirmişti. Bununla birlikte, geçmişten gelen kurum kültürüne göre Teftiş Kurulu’nun,
Anadolu Sigorta içinde ayrı bir yeri ve önemi bulunuyordu. Türkiye ölçeğinde de Teftiş
Kurulu, ayrı bir anlam ifade ediyordu. Maliye Bakanlığı bünyesinde de teftiş kurulunun ve
maliye müfettişlerinin geçmişten gelen ayrı bir konumu vardı.
İsim değişikliği yapılan birimin, müdüriyet unvanıyla Yönetim Kurulu’na bağlanması, Şirket
uygulamaları ve kültürü açısından farklılık yaratmıştı. Öte yandan, İç Denetim Müdürlüğü’nün
eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan sınav sürecinde, başvuru yapan adaylarla
yapılan görüşmelerde, yeni mezunlar ya da iş hayatına yeni atılanlar için “iç denetim” ve “iç
denetçi” kavramlarının pek anlam ifade etmediği görülüyordu. “Teftiş Kurulu” ve “müfettiş”
kavramlarının daha etkili ve çekici olduğu bir gerçekti.
Bu tür algılamaların giderilmesi amacıyla, genelgede belirtilen fonksiyonları aynen yerine
getirmek üzere, iç denetim sistemi içinde tanımlanan “İç Denetim Müdürlüğü” adının
“Teftiş Kurulu” olarak değiştirilmesi iç denetim elemanlarına da “müfettiş” unvanının
kullandırılması daha uygun olacaktı. İsim değişiklikleri için Anadolu Sigorta, Hazine
Müsteşarlığı’na başvurmuş ve Hazine Müsteşarlığı bu isteği yerinde bulmuştu. Anadolu
Sigorta İç Denetim Müdürlüğü elemanlarının unvanları, mevcut özlük haklarıyla birlikte
değiştirilerek müdür, başkan olmuş; iç denetçilere müfettiş denmiş; iç denetçi yardımcıları
da müfettiş yardımcısı unvanını, almışlardı. Bu doğrultuda İç Denetim Müdürlüğü için
hazırlanan mevzuat Teftiş Kurulu Yönetmeliği olarak, İç Denetim Müdürlüğü Görev
Tanımı’ysa Teftiş Kurulu Görev Tanımı olarak değişikliğe uğramıştı. 2007 yılında yapılan bu
değişiklik sonrasında Teftiş Kurulu, 21 Haziran 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
“Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik”
kapsamında görevini sürdürdü.
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Elektronik-Hizmet Provizyon
Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası kapsamında, 130.000’e yakın sigortalı, ayakta ve yatarak
tedavileri için, anlaşmalı 60 şehre yayılmış sayıları 2000’e yakın sağlık kuruluşuna
başvurabilmekteydi. Bunlar bilindiği üzere, hastane, tıp merkezi laboratuar, görüntüleme
merkezi, eczane, muayenehane sahibi doktordan oluşuyordu. Sağlık sigortası portföyündeki
sigortalılara 2007 yılı sonunda, yılda yaklaşık 800.000 adet tazminat dosyasıyla 110 milyon
YTL’ye yakın bir tazminat ödemesi öngörülüyordu.
Sağlık sigortasında tazminat ödemeleriyle ilgili yürütülen anlaşmalı kuruluşlara verilen
provizyon süreçlerinde, sigortalılara teknolojik yenilikleri kullanarak daha çağdaş, 7 gün
24 saat kesintisiz bir hizmet sunmak; bu hizmeti sunarken anlaşmalı sağlık kuruluşlarıyla
yapılmış olan anlaşmaları elektronik ortamda kontrol ederek bilgi akışını yürütmek ve
tazminat kontrolü sırasındaki kaçakları en alt düzeye indirmek; ayrıca manuel ya da elle
yapılan kontrol nedeniyle yaşanan işgücü ve zaman kayıplarını azaltmak ve tüm anlaşmalı
kurumlarda yürütülen işlemleri aynı kodlarla aynı ortamda tutarak birbirleriyle karşılaştırmak
ve değerlendirmek imkânlarına sahip olmak amacıyla, Sağlık Sigortaları Müdürlüğü uzun bir
araştırma-inceleme çalışmasına girişmişti.
Bu çalışma sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın Sağlık Yardım Vakfı mensupları için ve
Anadolu Sigorta’nın sağlık sigortalılarıyla Şirket’in Sağlık Yardım Vakfı mensupları için
“Elektronic Claim Processing” adı verilen eczane otomasyon sisteminde de birlikte çalışılan
Tepe Teknoloji Servisler A.Ş. ve Promed Bilgi Yönetim Sistemleri ve Sağlık Danışmanlık
A.Ş.’yle işbirliğine başlanması kararlaştırılmıştı.
Elektronik-Fatura, Elektronik-Hizmet Provizyon olarak adlandırılan projede, analiz
sürecinde belirlenen hizmet kurallarının elektronik ortama aktarılarak sistemler
aracılığıyla ve bunlara bağlı olarak kural setlerinin işleteceği ek sistemlerle kontrol işlemleri
gerçekleştirilecekti. Projenin Elektronik-Fatura başlığı kapsamında; sağlık kurumları
tarafından fatura edilecek tüm hizmetlerin elektronik olarak sigorta sistemlerine aktarımı,
her bir işlem için anlaşmalı kurum fiyatının kontrol edilmesi, ödenecek ve ödenmeyecek
işlemlerin ayrıştırılması, işlemlerin teminatlara göre elektronik olarak gruplanması ve
toplamlarının hesaplanması, bu toplamların ilgili teminat limitlerinde sorgulanması,
sorgu sonucunun sağlık kurumu tarafına elektronik olarak dönülmesi, gerekli durumda
“çağrı merkezi” elemanının ekranına gelmesi, sigortalının limitinde bloklanması ve
orijinal faturayla ödeme dosyaları/paketleri şekline dönüştürülmesi sağlanacaktı. Projenin
Elektronik-Hizmet Provizyon başlığı kapsamındaysa Elektronik-Fatura’yla birlikte, kişiye
özel istisnaların destekleneceği kural tabanları, işlem frekans kontrolleri, işlem uzmanlık
kontrolleri, poliçe özel şartları olacaktı.
İş geliştirme, analiz, yazılım çözümü, entegrasyon sürecini, Tepe Teknolojik Servisler
A.Ş. ve Promed Bilgi Yönetim Sistemleri ve Sağlık Danışmanlık A.Ş. ile Anadolu Sigorta
çalışanlarından oluşan bir ekibin 12 ayda tamamlaması planlanmıştı. Tepe Teknolojik
Servisler A.Ş.’nin Anadolu Sigorta için özel olarak geliştireceği programın, devletin o sırada
kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları için kullanımını zorunlu hale getirdiği Medula isimli
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programla benzer kodlama sistemini kullanarak, benzer bir mantıkla çalışması planlandığı
için, anlaşmalı sağlık kuruluşlarının bu programı kullanarak provizyon alma konusunda bir
zorluk yaşamayacakları düşünülmüştü. Proje sonuçlanıp sistem yürürlüğe girdikten sonra,
sistemden Anadolu Sigorta ve Türkiye İş Bankası Sağlık Yardım Vakfı mensuplarının da
faydalanması imkânı doğacaktı.
İş Süreçlerinin Analizi ve Süreç Yönetimi Çalışmaları
Sigortacılık sektöründe, bankacılık sektöründe olduğu gibi, uluslararası firmalarla
yapılan şirket evliliklerinin yaygınlaşması nedeniyle, sektörde yaşanacak rekabete hazır
olmak gerekiyordu. Bunun yanı sıra, Anadolu Sigorta’nın, kurumsal hedefleri ve vizyonu
çerçevesinde ulusal arenadaki öncülüğünü sürdürmesi uluslararası standartlara ulaşması
amacıyla, iş süreçlerini analiz ederek iyileştirmek ve süreç yönetimi anlayışını şirket
uygulamalarına yerleştirmek için izlenecek yol ve yöntemler konusunda bir süredir, Anadolu
Sigorta bünyesinde çalışılıyordu.
Süreç yönetimi projesiyle üç ana kazanımın sağlanması bekleniyordu: Her şeyden önce
ulusal ve uluslararası sektör yaklaşımlarının gözlemlenip Şirket’e üst seviyede bir bakış açısı
kazandırılması, uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve bunu yaparken aynı zamanda, kısa
vadede uygulamaya alınabilecek çözümlerle, hızlı kazançların elde edilmesi amaçlanıyordu.
İkinci bir kazanım, süreç bazında iş akışlarının belirlenmesiyle müdürlüklerden bağımsız
bir üstten bakış yaklaşımının getirilmesi, böylece iş akışındaki gereksiz adımların tespiti ve
buna bağlı olarak gereksiz iş gücü harcamasının engellenmesi, maliyetlerin düşürülmesiydi.
Personelin süreç odaklı bir perspektif kazanmasını sağlayarak sürekli iyileştirme anlayışının
şirket kültürüne yerleşmesi bir diğer kazanımı oluşturuyordu.
Süreç yönetimi projesinde en iyi uygulamalardan faydalanmak, projeyi profesyonelce ve
etkin yürütmek amacıyla, bu alanda deneyim sahibi bir danışman firmadan hizmet alınması
gerekiyordu. Bu amaçla sekiz değişik firmayla masaya oturuldu.
Yapılan görüşmelerde sekiz danışmanlık firmasının proje deneyimi, ekip kompozisyonu, bilgi ve
tecrübe düzeyi, proje yönetimine yaklaşım ve proje amaçlarına ulaşma yeteneği sınanmış, iki firmanın
danışman firma olarak Anadolu Sigorta’ya fayda sağlayacağı kanaati oluşmuştu. Bu iki firmayla daha
ayrıntılı görüşmelere girişilmiş ve nihaî değerlendirme sonucu kapsam ve maliyet açısından en tatmin
edici teklifi sunan, Accenture firması, danışmanlık hizmeti için uygun bulunmuştu.
Anadolu Sigorta ve Penetrasyon
Banka sigortacılığı olarak de isimlendirilen bankasürans terimi, bir sigorta şirketinin banka
şubeleriyle yaptığı işbirliğiyle o bankanın ya da bankaların ticarî ve kurumsal müşterilerine
ulaşmak suretiyle sigorta ürünlerini ve hizmetlerini sunması olarak tanımlanıyordu.
Dolayısıyla bankasürans, sigorta şirketlerinin kendi fiziksel kabiliyetlerinin ötesinde çok daha
fazla müşteriye, tüzel ya da bireysel anlamda ulaşmasına yardımcı olacak bir dağıtım kanalıydı.
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Sigorta şirketlerinin pazarda birbirlerine rekabet avantajı yaratacak yeteneklerinden en
önemlilerinden birisi, geliştirdikleri ürün ve servislerin, hedef müşteri kitlesine etkin bir
yaklaşımla dağıtılmasıydı. Avrupa pazarında sigorta ürünlerinin dağıtımında farklı birçok
kanal kullanılmakla birlikte en önemli kanallar, Türkiye’de olduğu gibi, müşteriyle yüz yüze
iletişimi gerçekleştiren direkt satış ekibi, acente ve brokerlerle banka şubeleriydi. Banka şubeleri
sigorta ürünlerinin dağıtımında giderek önem kazanıyordu. Her şeyden önce banka, finansal
ihtiyaçların karşılanmasında müşteriler için güven yaratan bir markaydı. Geniş bir müşteri
portföyüne sahipti. Banka aracılığıyla müşteri yönlendirmesi ve çapraz satış fırsatlarının
değerlendirilerek dağıtım verimliliğinin artırılması mümkündü. Müşteriyle sık ve bilgi
açısından zengin ilişki kurulabiliyordu. Bu ilişkilerin satışa döndürülme potansiyeli yüksekti.
Banka şubelerinde yapılan pazarlama ve satış faaliyetleri maliyeti, diğer yüz yüze iletişimin
gerçekleştiği kanallara göre, daha düşüktü. Son olarak, farklı finansal ihtiyaçların tek bir
noktadan sunulmasıyla müşteriye rahatlık ve kolaylık sağlanıyordu.
birincilik2 5/9/08 9:03 PM Page 1
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Hayat ve bireysel emeklilik sigortalarının
dağıtımındaki önemini 1990’lı yıllarda
artıran bankalar, Avrupa’nın birçok
ülkesinde en önemli dağıtım kanalı
haline gelmişti. 2007 yılında hayat ve
bireysel emeklilik pazarında, İspanya,
İtalya ve Fransa gibi ülkelerde banka
kanallarının toplam dağıtım kanalları
içerisindeki payı %60, hatta 70’lere
kadar çıkmıştı. Bu oran Portekiz’de
%90’lar düzeyindeydi. Hayat dışı sigorta
ürünlerinin pazarlanmasındaysa banka
sigortacılığı daha düşük bir etkinlik
göstermekteydi. Tecrübeler ışığında,
her hayat dışı sigorta ürününün banka
kanalları aracılığıyla satışının uygun
olmadığı ortaya çıkmakta ve bu durumun
doğal sonucu olarak, Avrupa piyasasında
elementer branşlardaki banka sigortacılığı
penetrasyon düzeyi %10’ların altında
kalmaktaydı.
Banka sigortacılığı, yalnız sigorta
şirketlerine değil, bankalara da çeşitli
avantajlar sağlamaktaydı. Bu avantajlar,
ürün çeşitlendirmesi ve komisyon
kazancının dışında, sigortacılık
ürünlerinin bankacılık ürünlerine kıyasla
çok daha uzun ömürlü olmaları nedeniyle
müşteri sadakatini artırmada bir araç
olarak kullanılabilir olmalarıydı.
Composite
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21. yüzyılda Türkiye’de, acenteler hâlâ en önemli dağıtım kanalı durumundaydı. Türkiye’deki
mevcut banka sigortacılığının payı, hayat ve emeklilik branşlarında, Avrupa ülkelerine
göre önemli oranda düşük olmakla birlikte, elementer branşlarda benzer yoğunluktaydı.
Elementer branşlardaki banka üretimi payının yıllar itibarıyla seyri incelendiğinde, banka
penetrasyonun giderek artmakta olduğu görülüyordu. 2006 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de
banka penetrasyonu %12 düzeyine yükselmişti. Büyük sigorta şirketlerinin birçoğu dağıtım
kanalı olarak bankalarla anlaşmalı durumdaydı. Gelişmeler, sigortacılar için banka dağıtım
kanalının daha da yaygınlaşacağını gösteriyordu. 2007 yılında çıkarılan “mortgage” yasasıyla
birlikte, ev kredisiyle ilgili sigortacılık ürünlerinin satışının da artacağı beklenmekteydi.
Ayrıca, Türkiye sigorta pazarına girmekte olan yabancı yatırımcıların da banka sigortacılığını
sıklıkla kullanacakları tahmin ediliyordu. Bunun yanı sıra, AB’yle uyum sürecinde yapılacak
düzenlemelerle, acentelerin yerini broker ve bankaların alacağı düşünülüyordu.
Bankasürans’ta, banka çalışanlarının sigorta ürünleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları
gerekiyordu. Ayrıca satış yapıldıktan sonra acente gibi hizmet verilmesi bekleniyordu. Her
şeye rağmen, kredi işlemleriyle birlikte kolaylıkla sigorta satılabilmesi ve geniş müşteri
portföyü, bankaların sektör açısından avantajı olarak öne çıkıyordu.
Kısaca dünya geneline bakıldığında, bankasürans uygulamalarının penetrasyon oranının,
genellikle, hayat ve bireysel emeklilik sigortalarında yüksek olduğu görülüyordu. Elementer
branşlardaysa banka sigortacılığı penetrasyon oranını, Türkiye ve dünya genelinde
birbirine yakın değerlerdeydi. 2006 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de banka penetrasyonu
%12 düzeyindeydi. Sigorta şirketleri bazında yapılan incelemede, Ak Sigorta ile Garanti
Sigorta’nın 2006 penetrasyon oranları yüksekti. Ancak Garanti Sigorta’nın banka şubesi
odaklı pazarlama stratejisinin son yıllarda değiştiği, acentelik teşkilâtını güçlendirme çabası
içinde olduğu, bu nedenle penetrasyon oranının düştüğü görülüyordu.
Anadolu Sigorta’nın penetrasyon oranıysa yıllar itibarıyla düşüş göstermekteydi. Banka
kanalıyla yapılan üretimin Anadolu Sigorta toplam üretimi içerisindeki payı, 2002’den
itibaren gerilemişti. 2002-2006 döneminde % 15 düzeyinden %12 düzeyine düşmüştü. Bu
oran, 2007 yılında biraz daha azalarak %10,49’a inmişti. Bu düşüş, 2008 yılında da devam
etmişti. O sıralarda Şirket bünyesinde bir bankasürans birimi bulunmamaktaydı. Gündemde,
bankasüransla ilgili bir birimin oluşturulması vardı.
wAnadolu Sigorta’nın banka sigortacılığı faaliyetlerinin istenilen düzeye yükselmesi için,
Türkiye İş Bankası’nın geniş müşteri kitlesine ulaşması gerekiyordu. Mevcut potansiyel,
karmaşık ve derinliği olan sigorta ürünlerinin sigorta deneyimi olmayan bankacılar
tarafından pazarlanamaması nedeniyle, o güne kadar kullanılamamıştı. Bankasüransı
geliştirmek için, Anadolu Sigorta 2007 yılında yeni bir uygulamayı başlatmıştı. Bazı
Türkiye İş Bankası şubelerinde konuşlandırılan Maksimum Sigorta Uzmanları (MSU) bu
iş için görevlendirilmişti. O gün için İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan MSU
yapılandırmasının tüm bölge müdürlüklerinin bulunduğu illeri de kapsayacak şekilde
genişletilmesi ve MSU sayısının 46’dan 100’e çıkarılması konusunda Türkiye İş Bankası’yla
mutabakat sağlanmıştı. Öte yandan, güvenirliği ve bilgisi yüksek, seçilmiş bazı profesyonel
acentelerin, MSU prensipleri doğrultusunda, Türkiye İş Bankası müşteri portföyüne
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yönlendirilmesi düşünülüyordu. Bu modeli o sıralarda, Anadolu Hayat Emeklilik profesyonel
acenteler için uygulamaktaydı.
Tüm şirket hedeflerinde başarıya ulaşmanın yolu, rekabet avantajı ve farklılık yaratacak bir
stratejiyi hayata geçirmek için atılması gereken adımları önemli bir değişim programının
parçası olarak görmekten geçiyordu. O sıralarda başlatılmış olan “Closer to Customer
(C2C)” adlı değişim programında,
Bankasürans projesi de gündeme
gelmişti. Bu projenin, banka
Anadolu Sigorta’nın sermayesi 10 Mart 2008 günlü ve 5925 sayılı kararla
sigortacılığı faaliyetlerinin
275 milyon YTL’sından 350 milyon YTL’sına çıkarılıyordu.
artırılmasında anahtar olacağı
düşünülmüştü.
Teknik Karşılıklar ve Yatırılacak Varlıklar
2008 yılı ilk çeyreği gerek sektör için gerekse Anadolu Sigorta için birçok değişikliğin ve yeni
uygulamanın hayata geçtiği bir dönem olmuştu. 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve söz konusu kanuna bağlı olarak yayınlanan
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik gereğinde 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren teknik
karşılık hesaplamalarında bazı düzenlemeler getirilmişti.
Bu yönetmelik doğrultusunda, kazanılmamış prim karşılığı, 2008 yılı başında düzenlenen
poliçelerden başlanmak üzere komisyon düşülmeden brüt prim üzerinden hesaplanmaya
başlanmıştı. Komisyon tutarlarıysa ertelenmiş komisyon hesabı kullanılmak suretiyle ayrı
bir hesapta takip ediliyordu. Takip eden hesap döneminde meydana gelebilecek tazminat
oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere, kredi
ve deprem teminatları üzerinden dengeleme karşılığı ayrılmaya başlanmıştı.
Cari hesap dönemi muallâk tazminat karşılığı tutarının müsteşarlıkça belirlenen
aktüeryal zincirleme merdiven metoduyla bulunan tutardan küçük olamayacağı,
ayrıca muallâk tazminat karşılığına ilişkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri
gelir kalemlerinin tenzîl edileceği belirtilmişti. Sigorta sözleşmesinin süresi boyunca
üstlenilen risk düzeyiyle kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı,
kabul edilen sigorta branşlarında, kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı
risk ve beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde, bir karşılık ayrılmaya
başlanmıştı. Teknik kısma aktarılan faaliyet giderlerinin dağılımındaysa prim üretimi,
hasar dosya sayısı ve poliçe adeti kriterleri göz önünde bulunduruluyordu. Teknik kısma
aktarılan yatırım gelirleri tutarının belirlenmesi de standart hale getirilerek, teknik
karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirlerin,
teknik kısma aktarılması sağlanmıştı.
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Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü
Anadolu Sigorta, kurumsal müşterileriyle ilişkileri tek merkezden yürütmek ve hizmet
standartını artırmak amacıyla, kurumsal müşterilere müşteri temsilciliği hizmetinin
verilmesi, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, hasar ve muhasebe işlemlerinde
ilgili bölge müdürlükleriyle koordinasyonun sağlanarak bu işlemlerin takip edilmesi,
kurumsal müşteri portföyünün genişletilmesi, yangın ve mühendislik branşlarında
fronting işlemlerinin takip edilmesi, aynı zamanda bir reasürör gibi davranıp diğer sigorta
şirketlerine destek olunması görevlerini yerine getirmek üzere 31 Ocak 2008 tarihli Yönetim
Kurulu toplantısında, Genel Müdürlük’e bağlı bir birim olarak, Kurumsal Sigortacılık
Müdürlüğü’nün kurulmasına karar veriyordu.
Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü (KSM), İstanbul bölge müdürlüklerine bağlı broker ve
kurumsal acentelerin tüm işlerine, ayrıca tüm Türkiye’deki kurumsal müşterilere ve bunlarla
bağlantılı, gerçek ya da tüzel müşterilere satış, teklif, üretim işlemleri, yeni iş yaratma,
performans takibi ve poliçelendirme konularında hizmet verecekti. Hasar ve tahsilât işlemleri,
KSM’yle koordinasyon ve iletişim halinde mevcut yapılarla devam edecekti.
Kasım 2007 itibarıyla, 50 bin YTL üzeri prim üretiminin olması “kurumsallık” kriteri
olarak belirlenmiş ve bu tanıma uyan müşteriler belirlenerek sistemde “kurumsal” olarak
işaretlenmişti. Yeni kurumsal müşteri tanıtma işlemiyse bölge müdürlüğü/acente talebi
üzerine ya da KSM’nin hedefleri doğrultusunda sadece KSM tarafından yapılabilecekti.
Kurumsal müşteri ayrımında, başlangıç olarak prim tutarı dikkate alınmışsa da müşteri
bilgilerinin ve ihtiyaç duyulan bilgilerin tamamlanmasının ardından, ciro büyüklüğü ve
varlıklar kurumsal müşterilerin belirlenmesine esas kıstas olacaktı.
Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü temel olarak, sorumlu olduğu kanallar ve müşteri
segmentindeki satış/pazarlama, üretim faaliyetlerini, teklif, özel fiyat çalışmalarını,
ihtiyarî reasürans işlemlerini, risk analizlerini, gerekli hallerde hasarların, yine gerekli
hallerde tahsilât/muhasebe işlemlerinin Bölge Müdürlükleriyle koordineli olarak takibini,
bu işlemlerin hızlı, tek noktadan ve verimli bir şekilde yürütülmesine yetecek yetkilerle
donatılmış olarak gerçekleştirecekti. Bu görevlere ek olarak, ihale kapsamındaki işlerin
büyüklüğü KSM sorumluluğuna girecek boyutta olduğundan, bu müdürlüğün yetkisi
alanında yer alacaktı. Böylelikle birden fazla müdürlüğün devreye girmesi nedeniyle uzayan
sürecin, tek müdürlük içinde ele alınarak kısaltılması amaçlanıyordu.
Bundan sonraki hasar sürecinin daha verimli ve hızlı işlemesi için hasar işlemlerinin
tümünün merkezileşmesi daha da önem arz ediyordu. Ayrıca, tahsilât sisteminin de daha
uzun vadede standartizasyona gidilerek otomatikleşmesi ve merkezileşmesi, KSM’nin
işleyişini kolaylaştıracaktı. Öte yandan, portföy kapsamındaki işler için düzenlenen teklifler,
bölgeye uğramadan, Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü’nün onayına gelecekti. Müdürlüğün
yetkileri teknik müdürlük seviyesinde olacağından ayrıca onay adımı da olmayacaktı.
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Bu amaçla, Anadolu Sigorta’nın Merter’de faaliyet göstermekte olan Bakırköy Şubesi’nin
ticaret unvanı İstanbul Şubesi olarak değiştiriliyor, Şişli’de faaliyet göstermekte olan Şişli
Şubesi lağvedilerek, portföyü İstanbul Şubesi’ne devrediliyordu. Böylece Şişli’deki bina,
Genel Müdürlük birimi olarak Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü’ne tahsis ediliyordu.
Satış Destek ve Risk Mühendisliği Birimi ile Poliçe Üretim ve Teknik Operasyon
Birimi’nden oluşan Müdürlük, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren faaliyete geçiyordu.
Risk Mühendisliği Birimi’nde görevli olan farklı mühendislik formasyonlarına sahip risk
mühendisleri, risk teftişlerinin yapılması, raporlanması ve sigortalılara risk yönetimine ilişkin
geri bildirimlerde bulunması görevlerinin yanı sıra, büyük tutarlı hasarların incelenmesi ve
hasarların tekrarlanmaması için gerekli çıkarımların yapılarak uygulamaya konması ve riziko
adreslerine ilişkin kümül ayrım çalışmaları yapılması ile de ilgilenmekteydi.
Birim faaliyete geçtiği zamandan bu yana 550’yi aşkın tesis ziyaret etmiş ve risk değerlendirme
raporlarını derlemişti. Ayamama deresi gibi yüksek tabii olaylar riskini haiz lokasyonlarda
teftiş Şirketin teminat verme politikasını belirlenmesine yardımcı olmuş, risk mühendisliği
uygulamaları ile ilgili www.anadolurisk.com sitesini hayata geçirmişti.
Risk mühendisliği Biriminin risk teftişi işleyiş sürecinde, mevcut portföyde bulunan işler
faaliyet koduna göre sistem üzerinden raporlanıyor; işbu tesisler için risk teftişi yapılmadan
poliçelerin yenilenmemesi için sistem üzerinden yenileme tekliflerinin kapatılması uygulaması
yapılıyor; söz konusu tesislere yönelik poliçe vadelerine göre hazırlanmış olan Tesis ziyaret
listeleri bölge müdürlüklerine gönderiliyor ve randevuların alınması talep ediliyordu. Bunun
ardından teftişe gidiliyordu. Birimce olumsuz olarak değerlendirilen tesisler ile ilgili derhal ilgili
müdürlüklere gerekli bildirimde bulunuluyor; diğer tesisler ise iş programına göre raporlanıyor
ve tüm raporlar bölge müdürlükleriyle paylaşılıyordu. Mevcut portföyde bulunmayan
yeni işler için ise bölge müdürlükleri ve yetkili diğer kanallar münferit bazda başvuruda
bulunmaktaydılar. Bu talepler de önem derecesi/işin aciliyeti vb. kriterler göz önüne alınarak
sisteme dahil edilmekteydi.
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Bölüm VII

2008 Krizi ve Sonrası

Geride bıraktığımız 85 yılda başarımıza başarı katarak büyüdük. Şimdi ileriye dönük
güzel hayallerimiz var. 2025 yılına geldiğimizde, 100. yılımızı kutlarken Türkiye’de
her evde herhangi bir Anadolu Sigorta poliçesi olduğunu hayal ediyoruz. Önümüzdeki
15 yıl içinde bu hayali gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Anadolu Sigorta’yı,
sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği sigorta markası yapacağız.
Anadolu Sigorta’nın kurumsal hedefleri ve vizyonu çerçevesinde ulusal arenadaki
öncülüğünü sürdürmek, uluslararası standartlara ulaşmak amacıyla iş süreçlerini analiz
ederek iyileştirmek, süreç yönetimi anlayışını şirket uygulamalarına yerleştirmek ve
maliyetleri azaltıp pazar payını artırırken maksimum hizmet anlayışı çerçevesinde müşteri
hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla köklerimizi koruyarak değişiyoruz.
Tek amacımız sadece markamızın algısını güçlendirmek değil; aynı zamanda
Türk insanının sigorta bilincini de artırmayı hedefliyoruz.
Mustafa Su - 2010
Anadolu Sigorta Genel Müdürü
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2008 Krizi ve Anadolu Sigorta
2007’de toplam prim üretiminde bir milyar dolar eşiğini geçen ilk sigorta şirketi olan Anadolu
Sigorta, müşteri memnuniyetinde liderliği beş yıldır kimselere kaptırmamıştı. Bu sırada 1929
krizinden beri dünya ilk kez derin bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Anadolu Sigorta bir buçuk
yıldır kârlılığa yatırım yaparak ilerlediği için global krize hazırlıklı yakalanmıştı.
Kriz başlamadan önce, 2008 yılında sektörü etkileyen önemli gelişmeler yaşanmıştı. Yabancı
sermayenin mevcut sigorta şirketlerini almayı sürdürmesi, TEB Sigorta AŞ’nin Zürich Finansal
Hizmetler Grubu, Ankara Emeklilik A.Ş’nin Aegon Grubu tarafından satın alınmaları, Axa
Oyak Sigorta Şirketi’nde Oyak grubunun ortaklıktan ayrılması, Koç Allianz Sigorta ve Koç
Allianz Hayat ve emeklilik şirketlerinden Koç grubunun ayrılması önemli gelişmelerdi.
Sigortacılık sektöründe 2008 yılı içinde yaşanan bir diğer önemli gelişme, yönetmeliklerdeki
bazı değişiklik ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesiydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun, bankalar için getirdiği düzenlemelerin iştiraklere de yansımasına ilaveten, 1 Ocak
2008 tarihinden itibaren yönetmelik gereğince teknik karşılık hesaplamalarında da bazı
düzenlemeler getirilmişti. Bu düzenlemeler beş başlık altında toplanıyordu:
İlk olarak kazanılmamış prim karşılıklarını hesaplama yöntemi, 2008 yılı başında düzenlenen
poliçelerden başlanmak üzere değişmişti. İkinci bir düzenleme, takip eden hesap dönemlerinde
meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik
riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları üzerinden dengeleme karşılığının
ayrılmaya başlanmasıydı. Üçüncüsü, cari hesap dönemi muallâk tazminat karşılığı tutarının,
müsteşarlıkça belirlenen hesaplama yöntemiyle bulunan tutardan küçük olamayacağı, ayrıca
muallâk tazminat karşılığına ilişkin hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemlerinin
tenzîl edileceği hususuydu. Dördüncü düzenleme, sigorta süresi içinde üstlenilen risk
düzeyiyle kazanılan primlerin, zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen
sigorta branşlarında, kazanılmamış primler karşılığının, şirketin taşıdığı risk ve beklenen
masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde, devam eden riskler karşılığının ayrılmasıydı.
Son düzenlemeyse, teknik bölüme aktarılan faaliyet giderlerinin dağılımında prim üretimi,
hasar dosya sayısı ve poliçe adeti kriterlerinin göz önünde bulundurularak yine teknik bölüme
aktarılan yatırım gelirleri tutarının belirlenmesinin standart hale getirilip teknik karşılıkları
karşılayan varlıkların, yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirlerin, teknik bölüme
aktarılmasının sağlanmasıydı.
Anadolu Sigorta’nın Stratejisi
Anadolu Sigorta, sektörde yabancı hâkimiyetin arttığı bir evrede, maliyet açısından çok daha
güçlü bir konuma ulaşıp yurtdışına bağımlı olmamak adına önemli stratejiler geliştirmişti.
Global kriz, Türk sigorta sektöründe kuşkusuz olumsuz gelişmelere neden olmuştu. 2008
reel anlamda kaybedilmişti. 2009 da parlak geçmemişti. Dünyayı etkisi altına alan ekonomik
kriz, Türkiye’yi tam olarak vurmamış olsa da kredilerin kısılması, yeni yatırımların olmaması,
sigorta işlerinin de kısılmasına neden olmuştu.
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KREDİ KARTINIZA TAM KORUMA.
Anadolu Sigorta Kart Koruma Poliçesi.

Artık kredi kartlarınız yurtiçi ve yurtdışında çalınma ve kaybolmaya karşı Anadolu Sigorta’nın koruması altında.
Kart Koruma Poliçesi’yle kredi kartlarınızdan yapılan harcamaları, çanta, cüzdan ve hatta kimlik yenileme masraflarınızı
teminat altına alabilirsiniz. Üstelik tek bir telefonla tüm kartlarınızı iptal edebilir, 7/24 ücretsiz
tıbbi danışmanlık, ambulans, çekici ve çilingir hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
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Sonuçta sigortacılık, ekonomik olumsuzlukların sonradan yansıdığı bir sektördü. Ancak
krizlerin kendi fırsatlarını da yarattığı unutulmamalıydı. Anadolu Sigorta krize, kârlılığının
arttığı, maliyet probleminin olmadığı bir dönemde yakalanmıştı. Sigorta şirketlerinin maceraya
girme gibi bir lüksü yoktu. Anadolu Sigorta, gücümüzü sağlam fonlarda değerlendiriyordu.
Prim üretiminde altı yıl üst üste lider olan Anadolu Sigorta, bu liderliği 2008’in dokuzuncu
ayında bilinçli bir tercihle kaptırmıştı. Eylül sonu verilerine göre %10.78’lik pazar payı ve 821
milyon 762 bin 520 YTL prim üretimiyle Axa’dan sonra ikinci sıradaydı. Net kârın 2008’in
ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre %144, artış göstermesi Anadolu Sigorta’nın
politikasının doğruluğunu yansıtıyordu.
Türkiye’de 2009 yılı toplam prim üretimi, 2008 yılına göre %5,5 oranında artarak 12
milyar 425 milyon lira oldu. Prim üretiminin 10 milyar 603 milyon liralık bölümü hayat
dışı sigortalardan, 1 milyar 822 milyon lirası da hayat sigortalarından elde edildi. Hayat
dışı sigortalarda büyüme oranı %4 olurken hayat sigortalarında artış oranı %16 olarak
gerçekleşti.
Sigorta sektörünün 2009 yılı büyüme oranı, enflasyonun (TÜFE: 6.53, ÜFE: 5.93) gerisinde
kaldı. Sigorta sektörü 2009’da reel olarak %1 oranında küçülürken, bu durum genel olarak
hayat dışı sigortalardan kaynaklandı. Hayat dışı sigortalar 2009’da reel olarak %2,5 oranında
küçülürken, hayat sigortaları reel olarak büyüdü. Türkiye ekonomisinin 2009 yılının dokuz
aylık döneminde %8,4 oranında küçüldüğü dikkate alındığında, reel olarak %1 küçülen sigorta
sektörünün ekonomik krize karşı oldukça dirençli olduğu görüldü.
Sektörün lokomotifi olan kaza branşı 2009 yılında %2,4 oranında küçüldü. Enflasyon
da dikkate alındığında bu branşta reel küçülme yaklaşık %9 oldu. 2009 yılında trafik
sigortalarındaki prim artışı %10 olurken, yangın %3, DASK %18, nakliyat %-9, ferdî kaza
%10, mühendislik %16, tarım %21 ve sağlık sigortaları prim üretimi %6 oranında arttı.
Anadolu Sigorta’nın 2009 yılındaki üretimi 1 milyar 243 milyon liraydı. Sektörde global krizin
etkisiyle enflasyonun altında bir prim üretimi gerçekleştirilmişti. Ancak kriz kadar önemli bir
diğer neden, pazardan pay kapabilmek adına yapılan aşırı fiyat rekabetiydi. Daha fazla prim
yazmak adına yapılan düşük fiyatlandırma, sektörü olumsuz etkilemişti. Kriz, büyük oranda
2010 yılında kontrol altına alınmıştı. Buna paralel olarak, pazarın tekrar hareketlendiği
görülmüş, uzun vadeli planlamaların yapılmasına elverişli bir durum gözlenmişti. Sektördeki
daralma 2010 yılında açılmaya başlamıştı.
Anadolu Sigorta, kriz ortamında da kârlılığı ön planda tutan ve sağlam temellere dayanan
büyüme stratejisini sürdürdü. Bu amaçla piyasaya yeni ürünler sürdü. Ekonomiye büyük katma
değer yaratan KOBİ’lerin ihtiyaçlarını analiz ederek, özellikle kriz koşullarında tehlikelere
karşı büyük riskler taşıyan bu işletmeleri güvence altına almak amacıyla, “KOBİ Paket Poliçesi”
ürünü geliştirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline özel Mehmetçik Kasko Sigortası; TSK
mensupları, onların eş ve çocuklarıyla TSK emeklileri, TSK yararına faaliyet gösteren vakıflar
ve bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının personelinin özel amaçlı kullandıkları hususi
otomobil grubu araçlar için avantajlı fırsatlar sunuluyordu. Kamu Kasko Sigortası ürünüyse
Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu’na bağlı sendikaların kurucuları, yöneticileri
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Kazalar pahalıya patlamasın.
Anadolu Sigorta’dan kasko yaptırın. Priminizi
hesaplarken tüm bilgilerinizi hesaba katalım.
En ekonomik koşullarda sizi ve aracınızı koruma
altına alalım.

Ar tık
primle
paharilıniz de
patlam ya
ıyor.
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ve üyeleriyle bunların eş ve çocuklarına, özel amaçlı kullandıkları hususi grubu araçlar için
avantajlı fiyatlarla düzenleniyordu.
Anadolu Sigorta’dan bir diğer yenilik, işe gidip gelirken servis kullanan çalışanlara yönelik
kampanyaydı. Uygulama, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren özel
şirketlerde çalışanlarla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve iş yerlerine servis
araçlarıyla gidip gelen sigortalıları kapsıyordu. Kampanyaya göre Anadolu Sigorta’nın “Birleşik
Kasko” ürününü tercih edecek olan sigortalılar, işe gidiş gelişlerinde servis kullandıklarını
belgeledikleri takdirde bulundukları şehre göre farklı oranlarda indirime hak kazanacaklardı.
Hâlihazırda birleşik kasko ürününe sahip olan sigortalılarsa uygulamadan poliçe yenilenmesi
esnasında faydalanabileceklerdi.
Kampanya, özel araç yerine servis hizmetinden faydalanan, dolayısıyla özel araçlarını daha az
kullanan sigortalıların menfaatlerini daha iyi koruyabilmek amacıyla geliştirilmişti. Türkiye’de
ilk defa yaşama geçirilen uygulamada indirim oranları, İstanbul’da %30, Ankara’da %20,
İzmir’de %15, diğer illerdeyse %10 olarak belirlenmişti. İndirimden faydalanmak isteyen
sigortalılar, servis kullandıklarına dair çalıştıkları şirket tarafından hazırlanacak olan belgenin
örneğini, Anadolu Sigorta’dan temin edebileceklerdi.
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Anadolu Sigorta’nın birleşik kasko ürününde yaptığı yeniliklerse sadece servis indirimiyle
sınırlı değildi. Anadolu Sigorta’nın sigortalılarına sunduğu bir diğer yenilik, model yılı
uygulamasıyla ilgili gerçekleşiyordu. Oranı %30 olarak güncellenen model yılı indiriminin, ek
olarak minibüsler için de geçerli olması sağlanıyordu. Diğer yandan Anadolu Hizmet Kasko
Hususi Otomobiller teminatı da, yolda onarım amacıyla yardım aracı gönderilmesi, yolda
onarım, kısa mesafeli yolcu taşıma ve transfer hizmetleri, araç trafik muayene işlemlerinin
organize edilmesi gibi hizmetleri kapsayacak şekilde genişletiliyordu.
Anadolu Sigorta’nın bir başka hizmeti, domuz gribi belirtileriyle sağlık kuruluşlarına başvuran
sigortalıların, Influenza hızlı testi, viral paneller ve H1N1 PCR testine ait giderler dışındaki tüm
muayene, ilaç, müşahede ve yatışlı tedavi giderlerini karşılamaya yönelikti. Poliçe özel şartlarında
“resmen ilân edilmiş salgın hastalıklara ait giderler ödenmez” ibaresi bulunsa bile, Anadolu
Sigorta domuz gribiyle ilgili giderleri ödemeye karar veriyordu. Anadolu Sigorta’nın yatarak tedavi
ve yoğun bakım giderlerini ödemesi, sigortalıların domuz gribi nedeniyle yaşadıkları endişeleri
ortadan kaldırıyordu. Salgın hastalıklar devlet kontrolü altında idi. Bu hastalıkların tanı ve
tedavisi, Sağlık Bakanlığı tarafından referans olarak belirtilen hastanelerde sürdürülüyordu.
Buna rağmen Anadolu Sigorta, domuz gribi hastalığıyla ilgili giderleri ödeme kararı almıştı.
Son olarak, Anadolu Sigorta, 18 yaş altındaki çocuk ve gençleri ebeveynleri olmadan tek
başlarına, bireysel sağlık sigortası branşındaki tüm ürünleri kapsamında sigortalayan tek şirket
olarak, yine bir ilke imza atıyordu. Ailede 18 yaşın altında birden fazla çocuk olduğu takdirde,
ebeveynleri olmadan tüm çocukların sigortalanması ön koşuluyla bu uygulamayı hayata
geçiriyordu. Bu uygulama sayesinde, 18 yaş altında bir veya birden fazla çocuğu olan bir ailedeki
anne-baba, kendileri sigortalanmadan sadece çocuklarını standart prim üzerinden belirli
oranlar kadar ek prim ödeyerek Anadolu Sigorta’da sigortalatabiliyorlardı.
Aynı poliçe kapsamında Anadolu Sigorta bir ilke daha imza atıyor ve 18 yaş altındaki çocuklarla
gençlere, sigortalarını koşulsuz olarak hayat boyu yenileme garantisi veriyordu. Böylece özel
sağlık sigortası sistemine erken yaşta ve sağlıklıyken katılmanın önemine dikkat çekiliyordu.
Özellikle çocukluktan itibaren özel sağlık sigortasına sahip olan bireyler, önemli bir güvenceye
sahip olacaklardı. Özel sağlık sigortası poliçesine sahip olmak bireyin dünyaya, geleceğe ve
riske bakış açısının gelişmiş olmasıyla ilgiliydi. Sağlıklıyken sağlık sigortası poliçesi satın alan
kişi, gelecekte sağlık sorunlarıyla karşılaştığında, özel sağlık kuruluşlarında istediği hız ve
kalitede, iyi bir sağlık hizmeti almayı garanti etmekteydi. Sağlıklıyken özel sağlık sigortası
yaptırmak kişinin geleceğe yaptığı bir yatırımdı.
Anadolu Sigorta, her bütçeye uygun geniş kapsamlı sağlık sigortası ürünleri sunuyordu.
Sigorta’nın ayrıca normal ürünlerden %20-25 oranında daha uygun primlerle satın alınabilen
eko ürünleri de bulunuyordu. Ancak, sağlık sigortası ülkemizde lüks olarak görülüyordu. Oysa
kişinin sahip olduğu en değerli varlığı öncelikle kendi sağlığıydı.
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Kaybetmek Yok.

Anadolu Sigorta’dan kasko yaptırın,
aracınızda oluşacak tüm hasarlar hızla karşılansın.

Sistem Web Entegrasyon Projesi
Sistem Web Entegrasyon Projesi şirket uygulamalarını internet uygulamaları haline
dönüştürmek amacıyla başlatılmıştı. Proje için teknoloji seçim aşamasında yapılan Ar-Ge
çalışmaları sonucu, yazılım dilinin JAVA olmasına karar verilmişti. Platform seçimi için yapılan
araştırmalar sonunda Türkiye İş Bankası üst yönetimiyle görüşülmüş ve Mart 2004 yılında
yazılım platformu için karar kılınmıştı. Seçilen yeni teknoloji için BİM personelinin eğitimleri
gerçekleştirilmişti. Bu arada Temmuz 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında TL’den altı sıfır
silinerek YTL’ye dönüşüm projesi nedeniyle, projeye ara verilmişti. Mayıs 2005-Kasım 2006
arasında süreç tabanlı programlama yapısı, kullanıcı alt yapısı, ürün motoru, kural motorunu
oluşturan platform alt yapı çalışmaları tamamlandı. Kasım 2006-Mart 2007 döneminde
sigorta ürün uygulamalarına yönelik ilk analiz ve tasarımlar gerçekleştirildi.
Nisan 2007’de, TİBAŞ / BİM’den de görüş alınarak Türkiye İş Bankası’nca da tercih edilip
satın alınan ve performans testleri en iyi sonuç veren yeni bir veri tabanı ürünü seçildi
ve kurulum işlemleri başlatıldı. Yeni teknolojiye bağlı olarak projelendirilen sigortacılık
uygulamaları için ilk olarak, yetki sistemi, müşteri alt yapısı, yazıcı kuyruğu işlemleri, ürün
modelleme işlemleri, taksit tiplerinin tanıtılması, otomatik poliçe çıktısı oluşturmaya yönelik
alt yapı uygulamaları, 2007 yılı sonunda tamamlandı. Aralık 2007’de, Maksimum Trafik
ürünüyle pilot acentelerle gerçek ortamda ilk poliçe üretimine başlandı.
Aralık 2007-Eylül 2008 döneminde, Oto Sigortaları Müdürlüğü ürünlerinin %95’i yeni
teknolojik ortamda, yeni analiz tasarımlarıyla birlikte uygulamaya alındı. Yeni teknolojik yapıda
ürün geliştirebilmek çok esnekti. 2008 yılının ikinci yarısında Mehmetçik Kasko, Mehmetçik
Yaşam ve Kamu Kasko ürünleri süratle uygulamaya alındı. Böylece SWEP’in hızlı ürün
geliştirme hedefine ulaşılmış oluyordu.
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C2C bünyesinde devam
eden ayrıntılı tasarımlara
paralel olarak, Sistem
Web Entegrasyon Projesi
kapsamında tasarımlar
ve uygulama geliştirme
çalışmaları da bir yandan
devam etmekteydi.
C2C (Closer to
Customer) Projesi
2008 yılından itibaren,
Anadolu Sigorta’nın hedefleri
ve vizyonu çerçevesinde,
ulusal arenadaki öncülüğün
sürdürülmesi, uluslararası
standartlara ulaşmak
amacıyla iş süreçlerinin
analiz edilerek iyileştirilmesi
ve süreç yönetimi anlayışının
şirket uygulamalarına
yerleştirilmesi amacıyla
izlenecek yol ve yöntemler
konusunda çalışmalar
yapılmış, maliyetleri azaltıp
pazar payını artırırken
maksimum hizmet anlayışı
çerçevesinde müşteri
hizmetlerinin kalitesini
yükseltmek hedefine yönelik
olarak süreç yöntemi
projesinin başlatılmasına
karar verilmişti. Çalışma
modeli, süreç ve hizmetlerde müşteri odaklılığın hedeflendiği bu değişim programının ilk adı
Üst Seviye Çalışma Modeli ve Süreç Tasarımı Projesi’ydi. Kısa bir süre sonra projeye “Closer to
Customer”, kısaca, C2C adı verildi.
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C2C Değişim Programı’nın amacı, beş başlık altında toplanıyordu. Her şeyden önce
sigortacılık sektöründe, bankacılık sektöründe olduğu gibi uluslararası firmalarla yapılan
şirket evliliklerinin yaygınlaşması nedeniyle sektörde yaşanacak rekabete hazır olunacak,
kurumsal hedefler ve vizyon çerçevesinde ulusal arenadaki öncülük sürdürülecek, uluslararası
standartlara ulaşmak amacıyla iş süreçleri analiz edilerek iyileştirilecek, süreç yönetimi anlayışı
şirket uygulamalarına yerleştirilecek ve nihayet maliyetler azaltılıp pazar payı artırılırken
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maksimum hizmet anlayışı çerçevesinde müşteri hizmetlerinin kalitesi yükseltilecekti.
7 Ocak 2008-16 Nisan 2008 tarihleri arasında yürütülen Üst Seviye Çalışma Modeli
ve Süreç Tasarımı Projesinde, Accenture firması danışmanlığında Anadolu Sigorta’nın
çalışma modelinin ve süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bir dizi çalışma
gerçekleştirilecekti. Öncelikle müşteri odaklı yaklaşım ve operasyonel verimliliği artıracak
süreçler belirlenecekti. Hedef çalışma modeli ve organizasyonel yapının tasarlanması, bir diğer
çalışma konusuydu. Genel Müdürlük, Türkiye İş Bankası, bölge müdürlükleri ve dağıtım
kanalları arasındaki ilişkiler yeni yapıdaki işleyişin tanımlanması kapsamında ele alınıyordu.
Hızlı kazanım fırsatlarının belirlenmesi sürecinde aşırı yatırım gerektirmeden kısa vadede
yapılabilecek değişiklikler gündeme geliyor ve nihayet uygulamaya geçişe ilişkin yol haritası
hazırlanıyordu.
Satış ve hizmet modeli; iş süreçleri; kontakt merkezi ve ortak hizmet merkezi; performans
yönetimi, üst yönetim raporlama ve planlaması; organizasyon, insan kaynakları ve eğitim;
bilgi yönetimi portalı; SWEP ve teknoloji uygulama; son olarak da program ve değişim
yönetimi, Üst Seviye Çalışma Modeli ve Süreç Tasarımı Projesi sonunda belirlenen yol haritası
çerçevesinde yer alan sekiz iş bloğunu oluşturuyordu.
Blokların proje tasarımları doğrultusunda, hedef organizasyonel yapıya aşamalı geçiş
sürecine 2008 sonundan itibaren başlanmıştı. Satış ve Hizmet Modeli iş bloğunda yer alan,
Bankasürans Projesi’nin çıktılarının kabul edilmesini takiben 1 Temmuz 2009 tarihinde
Acenteler ve Pazarlama Müdürlüğü bünyesinde Bankasürans Birimi kurularak sorumlulukları
ayrıştırılmıştı. Hasar ve Rücu Projesi, İş Süreçleri bloğunun alanına giriyordu: Hasar
Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak 2 Şubat 2009 tarihinde Hasar Yönetimi ve Oto Hasar
Müdürlükleri kurulmuştu. Yedinci iş bloğu, SWEP ve Teknoloji Uygulama süreci bünyesinde
yer alan IT Organizasyonel Yeniden Yapılandırma Projesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yeniden
yapılandırılmasını gerektirmiş, 1 Aralık 2008 tarihinde Yazılım Geliştirme Müdürlüğü
faaliyete geçmişti. Program Yönetimi Yaklaşımının Kurulması Projesi, Program ve Değişim
Yönetimi Projesi başlığını taşıyan sekiz numaralı iş bloğunun altında yürütülen bir projeydi:
Organizasyon Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak, 20 Temmuz 2009 tarihinde Proje
Yönetimi ve Organizasyon Müdürlüğü kurulmuştu. Müdürlük bünyesinde İş Analizi ve Proje
Yönetim Ofisi birimleri oluşturulmuştu.
C2C projelerindeki tasarımların tamamlanma aşamasına gelmesi ve teknolojik uygulamalardaki
ihtiyaçların tanımlanması sonrasında, Mart 2009 itibarıyla proje ekipleri ihtiyaç duyulan
teknolojik uygulamaların belirlenmesi için çalışmalara başlamışlardı. Proje ekiplerince yapılan
incelemelerde, tasarımların hayata geçirileceği teknolojik uygulamaların Anadolu Sigorta Yazılım
Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilmesi alternatifinin yanı sıra, dış kaynaklar tarafından
ihtiyaçlara göre uyarlanacak paket uygulamaların satın alınması ve/veya dış kaynaklar tarafından
belirlenen platformda uygulama geliştirilmesi, alternatifleri de tartışılmıştı.
C2C projelerinde yaklaşık 65.000 adam/günlük efor harcanması bekleniyordu. 31 Aralık 2009
tarihi itibarıyla C2C projelerinin tamamlanma oranı yaklaşık %30 olarak hesaplanmıştı. O
güne kadar harcanan çabanın büyük kısmı, proje ekiplerinin analiz ve tasarım çalışmalarına
ilişkindi. 31 Aralık 2009 tarihinden sonra, bütün C2C projeleri için öngörülen toplam eforun
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%50’sinin uygulama geliştirme, uyarlama, entegrasyon ve sistem testlerine ilişkin harcanması
beklenmekteydi. Bu arada bilgi teknolojileri odaklı çalışmalar yoğunluk kazanacaktı.
Proje Yönetimi ve Organizasyon Müdürlüğü
C2C Değişim Programı kapsamındaki İş Bloğu 7/Proje 1 – BİM Organizasyonel Yeniden
Yapılanma çalışması çıktıları, 3 Eylül 2008 günü Yönlendirme Komitesi’ne sunulmuştu.
Komite toplantısında Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, Yazılım Geliştirme Müdürlüğü ve Bilgi
İşlem Müdürlüğü olarak ayrılmasına ve Organizasyon Müdürlüğü’nün de sorumluluk alanının
genişletilerek yeniden yapılandırılmasına karar verilmişti.
IB7P1 çalışması kapsamında Anadolu Sigorta’nın bilgi teknolojileri yönetiminde yeni süreçler
ve bunlarla bağlantılı rol ve sorumluluklar tanımlanmış, mevcutların dağılımında değişiklikler
yapılmıştı. Buna göre, Organizasyon Müdürlüğü’nün yeniden yapılanmasıyla birlikte yeni rol
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ve sorumluluklarını yansıtabilmesi için müdürlük isminin Proje Yönetimi ve Organizasyon
Müdürlüğü olarak değiştirilmesi uygun görülmüştü.
Organizasyon Müdürlüğü, o güne kadar yönetim sistemleri kuruluş ve koordinasyonunu, iş
süreçleri ve organizasyonel değişim çalışmalarını, mevzuat ve tanıtım işlemleri ve sorumluluğu
kapsamındaki iş analizi ve proje yönetimi çalışmalarını yürütmekteydi. Yeni yapılanmada
PYOM, bu rol ve sorumluluklarını, C2C programı çıktıları ve yaklaşımı doğrultusunda, yeni
bir dağılım ve bakış açısıyla yürütecekti.
Yönetim Kurulu’nun 29 Temmuz 2010 tarihli toplantısında, kapsamlı bir değişim sürecinden
geçen Şirket, stratejileri doğrultusunda iyileştirme, değişim ve gelişim ihtiyaçlarının
belirlenmesi; bu ihtiyaçların tetiklediği proje ve bakım taleplerinin değerlendirilmesi,
önceliklendirilmesi, iş analizlerinin yapılması, hayata geçirilmesi süreçlerini 1 Ağustos 2010
itibariyle “Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı” adı altında yeni bir yapılanma içerisinde
yürürlüğe soktu. Başkanlık doğrudan Genel Müdür’e bağlı olacaktı.
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Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı’nın görev ve sorumluluk alanları şu şekilde olacaktı:
Şirket, iş birimlerinden gelen talepleri öncelikleri doğrultusunda yönetecek; talepleri ön
analiz için ilgili birimlere iletecek ve gerekli durumlarda önceliklendirmek üzere üst yönetime
sunacak; İş Olurluk Raporu hazırlanması istenen projeler için İş Analizi ve Bilgi Teknolojileri
bilimleriyle işbirliği içinde kapsam, amaç, varsayımlar, kaynaklar, masraflar gibi kalemleri
içeren İş Olurluk Raporu’nun hazırlanmasına destek verilecekti. Bu hususlar talep yönetimi
bağlamında gündemdeydi.
Öte yandan, değişim projelerinin merkezi olarak ve koordinasyon içinde yönetimi söz
konusuydu. Şirket, stratejileri doğrultusunda değişim, iyileştirme ve gelişim ihtiyaçlarını
belirleyecek; proje ve değişim taleplerini değerlendirecek, proje seçim sürecini destekleyecek ve
yönlendirecek; proje önceliklendirmesi konusunda ilgili komiteleri destekleyecek, yıllık master
planı oluşturacak ve proje portföy yönetimi hizmeti sunacak; ilgili taraflar birlikte projelerin iş
olurluk raporlarını hazırlayacak ve master plana etkilerini değerlendirecekti.
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İlgili komiteler tarafından onaylanan projelerde kullanılacak kaynakları ilgili BT ve iş
birimlerinden temin etmek, danışmanlık ve diğer dış satın almalarla ilgili faaliyetleri
yürütmek; proje paydaşları arasında oluşan uyuşmazlıklarda, stratejik önceliklerin, projenin
sağlıklı ve amacına uygun yürütülmesinin ve diğer proje bağımlılıklarının gözetilmesini
sağlayacak yönlendirmelerde bulunmak; kararlar almak, paydaşlar arasındaki uyum ve
eşgüdümü sağlamak; proje kapsam, zaman, maliyet ve kalite planları ile risk ve sözleşmelerini
takip etmek, proje ve değişim girişimlerini izlemek, projelerin zamanında tamamlanmasını
sağlamak; ve nihayet projenin tamamlanması sonrasında ihtiyaç duyulan değişim yönetimi
ve yaygınlaştırma hizmetlerini sunmak yine bu bağlamda gündeme geliyordu.
Son olarak, iş analizi fonksiyonunun yürütülmesi aynı birimin görev ve sorumlulukları alanına
giriyordu: Proje geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla iş birimleri ile görüşmek,
ihtiyaçları çözümlemek, rafine etmek, fonksiyonel ve tamamlayıcı gereksinimleri tanımlamak,
ihtiyaçları karşılayacak kavramsal tasarımları yapmak ve belgelemek yanı sıra iş mimarisi
kuralları, en iyi uygulamalar ve kıyaslama bilgilerini kullanarak projeler kapsamında yer alan
süreçler ve organizasyonda hedef yapıyı tanımlayıp ilgili bölümün mutabakatını sağlamak bu
amaca yönelik hedeflerdi.
Ayrıca, kullanım senaryolarını geliştirmek ve kullanıcı önyüzlerini tasarlamak ve nihayet
kullanıcı kabul test senaryolarını hazırlamak, kullanıcı kabul testlerinin gerçekleştirilmesine
yönelik eşgüdümü sağlamak ve nihayet proje taleplerinin yapılması ve iş olurluk raporlarının
hazırlanmasında iş birimlerine destek olmak, değişim faaliyetlerine katkıda bulunmak iş
analizi fonksiyonunun yürütülmesi için gerekli hususlardı.
Yazılım Geliştirme ve Bilgi İşlem Müdürlükleri
Bilgi İşlem Müdürlüğü içerisinde yer alan Yazılım Geliştirme Birimi, fonksiyonlarını sadece
yazılıma odaklamıştı. İş ihtiyaçlarını en iyi ve en yeni teknolojilerle gerçekleştirmek üzere,
Yazılım Geliştirme Müdürlüğü adı altında yeni bir müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürecekti.
Bilgi İşlem Müdürlüğü’yse yürütmekte olduğu yazılım dışı diğer faaliyetlerini aynı isimle
gerçekleştirmeye devam edecekti.
Yazılım Geliştirme Müdürlüğü, yeni yapılanmada yazılım geliştirme, veri modelleme, veri
ambarı kurulumu/yönetimi ve yazılıma bağlı test süreçlerini belirli bir standart ve metodoloji
kullanarak yürütecekti. Bu görevlerini Proje Yönetimi ve Organizasyon Müdürlüğü’nün
oluşturacağı çıktılara göre, orta boy sistemlerdeki iş yönetimi anlayışı dışında dokümantasyona
dayalı, süreç temelli, çok katmanlı mimari üzerine yapılanmış yeni bir yazılım anlayışıyla
yürütecekti. Bilgi İşlem Müdürlüğü’yse Şirket’in faaliyetlerinin kesintisiz, hızlı ve etkin devam
edebilmesi için bilgi sistemleriyle ilgili Ar-Ge, güvenlik veritabanı, sistem, sunucu, ağ, santral,
kontrat,fatura yönetimine ve operasyon işlemlerine odaklanacaktı.

2008 Krizi ve Sonrası

259

Bilgi Teknolojileri Mimari
ve Güvenlik Danışmanlığı
C2C Değişim Programı
kapsamında tamamlanan Teknik
Mimarı Tanımlama Projesi
sonucunda, mevcut durum
ve hedef yapıyla ilgili sonraki
aşamalardaki odaklanacak noktalar
belirlenmişti. Proje sonuçlarının
değerlendirilmesiyle program
içerisindeki bilgi teknolojileri (BT)
projelerinin bağımlılıklarının
ve Anadolu Sigorta’nın bilgi
teknolojileri mimari ve güvenlik
ihtiyaçlarının yönetilebilmesi için bir
organizasyonun Şirket bünyesinde
hayata geçirilebilmesi önem arz
ediyordu.
Buna göre, yapılan teknik mimari
çalışmayı devralıp bundan sonraki
aşamaları üstlenmek, temel mimari
strateji ve standartlarını belirlemek üzere, Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Danışmanlığı adı
altında bir ekip oluşturuluyordu. Bu birimin ana görevi, BT mimari ve güvenlik ağırlıklı üst seviye
tasarım, strateji–temel oluşturma, entegre veri mimarisi, sistem performans tasarımı vb. konularda
prosedür belirleme, kural koyma olarak tanımlanmıştı. Şirketin ilgili birimlerine bilgi aktararak
alacağı kararlarda yön gösterecekti. Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Danışmanlığı, doğrudan
bilgi teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak çalışacaktı.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü
Mustafa Su

Anadolu Sigorta ve Ödüller
Son yıllarda, Türkiye’nin öncü sigorta şirketi Anadolu Sigorta’nın başarısı, Active Academy ve
Capital tarafından verilen iki ayrı ödülle, bir kez daha kanıtlanıyordu. Anadolu Sigorta’ya ilk
ödül Active Academy tarafından, Sigorta Zirvesinde “Yenilikçi Şirket Ödülü” kategorisinde
verildi. 9 Nisan 2008 tarihinde İstanbul Swissôtel’de gerçekleştirilen etkinlikte, Hazine’den
Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından takdim edilen ödülü, Anadolu Sigorta
adına Genel Müdür Mustafa Su aldı. Anadolu Sigorta o yıl ilk kez düzenlenen ve sektörün
önemli oyuncularını bir araya getiren zirvede ödülü, yedek parça fiyat ve kalitesini Türkiye
çapında standart hale getirip hasarlı araçların tamiri sürecinde sigortalıların mağduriyetlerini
en aza indirmeyi amaçlayan, yukarıda da sözü edilen, “Parça Tedariki Projesi”yle elde etti.
Anadolu Sigorta’ya bir diğer ödül, Capital dergisinden geldi. “Türkiye’nin En Beğenilen
Şirketleri 2007 Araştırması”nın 9 Nisan tarihinde İstanbul Ritz Carlton Oteli’nde
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gerçekleştirilen ödül töreninde Anadolu Sigorta, sektörünün en beğenilen şirketi ödülüne
layık görüldü. Sekizinci kez düzenlenen araştırma, çok sayıda sektörden 1350 üst ve orta
düzey yöneticiyi kapsıyordu. Araştırmada, yöneticilerden iş dünyasındaki şirketler ve kendi
sektörlerindeki rakipleri hakkında görüşleri istenirken yapılan değerlendirmeler sonucunda,
33 sektörün en beğenilen ilk üç şirketi belirleniyordu.
Öte yandan, Anadolu Sigorta, önde gelen uluslararası ekonomi ve finans dergisi Euromoney
tarafından da Türkiye’nin en iyi sigorta şirketi seçilecekti. Anadolu Sigorta, Genel Birincilik’e
ek olarak hasar ödeme, yenilikçilik ve fiyat alt kategorilerinde de ilk sırayı alacaktı. Anadolu
Sigorta’nın başarısı uluslararası araştırma şirketi Nielsen’in gerçekleştirdiği Markalar 2007
Türkiye Araştırması’nda da görüldü. Üç büyük kentte 1401 denek üzerinde yapılan araştırmada
Anadolu Sigorta, sigorta kategorisinde ilk hatırlanan marka oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede
bulunan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, alınan yeni ödüllerin, Anadolu Sigorta’nın
müşteri memnuniyetini temel alan üstün hizmet anlayışını teyit ettiğini vurgularken, Anadolu
Sigorta’nın sigortalılarına menfaatlerini korumak amacıyla yenilikçi ürün ve çözümler üretmeye
devam edeceğini kaydediyordu.
Nihayet, İstanbul Four Seasons Hotel’de dünyanın en prestijli denizcilik yayını Lloyd’s
List düzenlenen Üçüncü Lloyd’s List Türk Denizcilik Ödülleri’nde Anadolu Sigorta, “Yılın
Denizcilik Servis-Hizmet Şirketi” kategorisinde, Türkiye’nin En İyi Şirketi seçilerek ödüle layık
bulunuyordu. Anadolu Sigorta, denizcilik sektörüne sağladığı katkısını son yıllarda önemli
ölçüde artırmayı başarmıştı. Denizcilik sigortaları, Anadolu Sigorta’da nakliyat sigortacılığı
branşı altında değerlendiriliyordu. Söz konusu branşta, tüm taşıma sigortalarıyla tekne ve bağlı
risklerin sigortaları gerçekleştiriliyordu.
Bu alanda değişen ekonomik ortam ve bu ortam içinde denizcilik sektörü sürekli izleniyor ve
gelişmelere gecikmeksizin tepki veriliyordu. Son dönemde, düşen tekne bedelleri sonrasında
fiyat ayarlamalarına gidilerek sigortalıların prim iadelerinin yapılması sağlanmıştı. Ayrıca
müşterek avarya ile hususi avarya olayının iç içe yaşandığı durumlarda, hususi avarya hasarı
düşünülerek gerekli teminatları ve ödemeleri de en kısa sürede gerçekleştirilmekte ve olayın çok
boyutluluğu nedeniyle, gecikmenin ve hasarın ağırlaşmasının önüne geçilmekteydi. Sigortalı
donatanlar özellikle bu nedenle Anadolu Sigorta’yı tercih ediyorlardı.
85 Yılın Muhasebesi: Tanıtımda Öncülük
Türk reklam dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen ve Reklamcılar Derneği tarafından 2010
yılında yirmi ikincisi düzenlenen “Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri” 30 Haziran akşamı
İstanbul Suada’da yapılan törenle sahiplerini buldu. 85. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle giriştiği
etkin tanıtım kampanyası Anadolu Sigorta’ya, beş dalda ödül getirdi. Anadolu Sigorta’nın
Kristal Elma’ları: “Basın”, “Televizyon”, “Çok Mecralı Kampanya”, “En İyi Reklam Filmi
Yapımı” ve “Cast Özel Ödülü” dallarında geldi.
Anadolu Sigorta’nın 85. kuruluş yılı anısına çekilen ve şirketin kuruluş öyküsünü anlatan
reklam filmi “En İyi Reklam Filmi Yapımı” seçilirken, “Basın” dalında “Sporcular İçin
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Sağlık Sigortası”, “Televizyon” ve “Çok Mecralı Kampanya” dallarındaysa “Kaza Geliyorum
Demez” isimli çalışmalar, Kristal Elma’ya layık görüldü. Anadolu Sigorta’nın beşinci
Kristal Elması’ysa, “Cast Özel Ödülü” kategorisinde, kasko reklam kampanyası için çekilen
“Kamyoncu” tiplemesine geldi.
Beş Kristal Elma’nın dışında Anadolu Sigorta, konut sigortaları reklamıyla “Radyo” kategorisinde,
ferdî kaza sigortası reklamıyla “Açıkhava Reklamcılığı” dalında, “Kaybetmek Yok” jingle’ıyla “En
İyi Reklam Müziği” kategorisinde, 85. yıl reklam filmiyle, “En İyi Reklam Yönetmeni” ve -“Dede”
rolündeki performansla- “Cast Özel Ödülü” kategorilerinde ikinciliğe sahip oldu.
Son olarak Anadolu Sigorta’nın üçüncülükleri, “85. Yıl Kampanyası” reklamıyla “Televizyon”
dalında, “Trafikte Tehlikeler” reklam çalışmasıyla “Radyo” dalında ve 85. yıl reklam filmindeki
Atatürk performansıyla “Cast Özel Ödülü” kategorilerinde geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, Anadolu Sigorta’nın
sektöründe üstlendiği öncü rolünü iletişim alanına da taşıdığını ve her yıl aldığı ödüllerle bu başarısını
taçlandırdığını söylüyor, iletişim çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiyordu.
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k i ye’nin Sigorta s ı

262

Her Eve Anadolu Sigorta Poliçesi
85. yıl nedeniyle Genel Müdür Mustafa Su “çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat temellerini attığı şirketimizin 85. yılını gururla
kutluyoruz. Başarılarla dopdolu 85 yılı geride bırakırken 100. yıl hedeflerimizi de belirledik.
Tarih 2025’i gösterdiğinde ümit ediyoruz ki, Türkiye’de herhangi bir Anadolu Sigorta poliçesi
olmayan ev kalmayacak” diyordu.
Cumhuriyet tarihindeki ilk sigorta şirketi olmanın verdiği gurur, sorumluluk bilinci ve tarihten
alınan güçle Türk ulusuna ilk günkü heyecan ve azimle hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, Anadolu Sigorta’nın öncülüğünde ülkede sigortacılık
sektörünün de geliştiğine dikkat çekiyordu. Su, şöyle devam ediyordu: “Geride bıraktığımız 85
yılda başarımıza başarı katarak büyüdük. Şimdi ileriye dönük güzel hayallerimiz var. 2025 yılına
geldiğimizde, 100. yılımızı kutlarken Türkiye’de her evde herhangi bir Anadolu Sigorta poliçesi
olduğunu hayal ediyoruz. Önümüzdeki 15 yıl içinde bu hayali gerçekleştirmek için var gücümüzle
çalışacağız. Anadolu Sigorta’yı, sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği sigorta markası
yapacağız. Doğru riske doğru fiyat verdik, teknik kârlılığı prim üretimi kadar önemsedik”.
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Mustafa Su, 2008 yılında ilk kez olumsuz etkilerine tanık olunmaya başlanan global krizin,
2009 yılı ikinci çeyreğinden itibaren azalmaya başlamasının Anadolu Sigorta’nın prim
üretimini olumlu yönde etkilediğini vurguluyor, şirketin pazar payındaki artışta, uygulanan
fiyat politikası, sigortalılara sunulan hizmet ve dağıtım kanallarına verilen tam desteğin de payı
olduğunu söylüyordu.

Anadolu Sigorta‘nın 85. yıl
reklam filminden bir kare

Anadolu Sigorta’nın 2009 yılı toplam prim üretiminin 2008 yılına oranla %7,07 artarak 1
milyar 243 milyon 477 bin TL olduğunu ifade eden Mustafa Su “Kârlılıktan ödün vermeden
pazar payımızı geliştirme hedefimiz, 2010 yılında da değişmeden devam edecektir.
Şirketimizin bu anlamda temel felsefesi; hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği ve güven unsurlarının,
salt fiyat rekabetinden önce geldiğidir. Bu doğrultuda pazar payımızı, doğru riske doğru fiyat
vermeye devam ederek artırmayı planlıyoruz” diyordu. 2010 için konan hedef, sektörün %5-8
arası büyümesine karşılık, %9’luk bir büyümeydi.
Ge çmi ş t e n Ge l e ce ğe A N A D O LU S İGO RTA T ür k i ye’nin Sigorta s ı

264

Anadolu Sigorta’nın kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki sigortacılık sektörünün
gelişimine yön vermeyi, sigorta bilincinin geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı ve üstün hizmet
kalitesi anlayışıyla sigortalılarına güvence vermeyi kendisine misyon edindiğinin altını çizen
Mustafa Su, Anadolu Sigorta’nın, 85 yıllık deneyiminden aldığı güçle, sektördeki öncü ve
rekabetçi pozisyonunu sürdürmek ve iş süreçlerini dinamikleştirmek amacıyla yeni projeler
geliştirmeye devam ettiğini söylüyordu.
Bu kapsamda başlatılan ve iki, iki buçuk yıl sürecek bir dönüşüm süreci olan C2C (Closer to
Customer) projeleri için milyonlarca dolar bütçe ayrıldığını belirten Mustafa Su, C2C Değişim
Programı’nın amacının, yapılan her işi gözden geçirerek tüm iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması
ve Anadolu Sigorta’nın köklerini muhafaza ederek değişimi olduğunu ifade ediyordu.
Mustafa Su sözlerini şöyle sürdürüyordu: “Anadolu Sigorta’nın kurumsal hedefleri ve
vizyonu çerçevesinde ulusal arenadaki öncülüğünü sürdürmek, uluslararası standartlara
ulaşmak amacıyla iş süreçlerini analiz ederek iyileştirmek, süreç yönetimi anlayışını şirket
uygulamalarına yerleştirmek ve maliyetleri azaltıp pazar payını artırırken maksimum hizmet
anlayışı çerçevesinde müşteri hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla köklerimizi
koruyarak değişiyoruz. Tek amacımız sadece markamızın algısını güçlendirmek değil, aynı
zamanda Türk insanının sigorta bilincini de artırmayı hedefliyoruz.”
Dünyada 2008 yılı son çeyreğinde meydana gelen küresel malî kriz sonrası alınan tedbirlere
paralel olarak, Türkiye’de de 2010 yılında ihtiyatlı biçimde sektör faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla “Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Malî
Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge” yayınlandığını
hatırlatan Mustafa Su, söz konusu genelgeyle sektördeki şirketlerin agresif büyüme
stratejilerini terk ederek, risk seçimi
ve fiyatlama konularına daha fazla
çaba sarf edeceklerini kaydediyordu.
85. Yıl Filmi ve Atatürk
Böylece sektördeki rekabet daha adil
bir seyir izleyecekti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün girişimiyle ilk ulusal banka olarak 1924’te kurulan Türkiye
İş Bankası’nın öncülüğünde, 1 Nisan 1925’te kurulan Anadolu Sigorta,
85. yılını çektiği bir reklam filmiyle kutlayacaktı. İş Bankası’nın sağladığı güçle
genç Türkiye’de yaratılan ulusal değerleri güvence altına almak amacıyla kurulan
Anadolu Sigorta’nın kuruluşunu anlatan film, Erzurum’da çekildi. Reklam filmi,
1924 yılında Erzurum-Pasinler depreminde yıkılan köyleri kalabalık bir heyetle
ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün yıkıntılar arasında sessizce oturan yaşlı
bir adama yaklaşarak, onunla sohbetinin görüntülerine yer veriyordu. İhtiyarın
zor duruma karşın vakur davranışları, devletten bir şey beklemeyen tokgözlülüğü
Gazi’yi duygulandırmıştı. Bu konuşmadan altı ay sonra, bu tür afetlere çözüm
olacak Anadolu Sigorta kurulacaktı.
102 saniye süren reklam filminde Gazi’yi Makedonyalı Mustafa Preşeva
oynamıştı.
2008 Krizi ve Sonrası
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Sonuç: Geleceğe Yönelirken
Türkiye Cumhuriyeti inşa edilirken henüz ulusal bir sigorta piyasası oluşmamıştı. Türkiye, son
derece sınırlı bir finansal piyasada, yerel girişimlerin rakibi ve büyük olanaklarla çalışan yabancı
sigorta şirketlerinin faaliyette bulunduğu bir ülkeydi. Kapitülasyonlarla bağımlı kılınmış olan bir
imparatorluktan ulus devlete geçiş, ülkede ulusal nitelikte finansal kuruluşları zorunlu kılmıştı.
Anadolu Sigorta Cumhuriyet’in ilk yıllarında izlenen “milli iktisat” anlayışının bir tezahürüydü.
Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde yeni bir zihniyeti temsil ediyordu.
Anadolu Sigorta kurulduğu günden bugüne kadar geçen 85 yıllık süreçte, büyük mücadelelerle ve
özveriyle kurulan laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nde, sigortacılık sektörünün
omurgasını oluşturdu. Cumhuriyet tarihinin ilk sigorta şirketi olmanın verdiği gurur, sorumluluk
bilinci ve tarihten alınan güçle topluma, ilk günkü heyecan ve azimle, yıllarca hizmet etmeyi
sürdürdü. Öncü bir kuruluş olarak sigortacılık sektörünü Türkiye’de saygın bir konuma taşıdı.
Türkiye İş Bankası ve İttihad-ı Milli Sigorta Şirketi ortaklığı tarafından dörtte biri ödenmiş
500.000 TL sermayeyle kurulan ve faaliyetine İstanbul’da, Galata’da bir han odasında
başlayan Anadolu Sigorta, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla kayıtlı sermayesi toplam 500 milyon
TL, ödenmiş sermayesiyse 425 milyon TL’ye ulaşan saygın bir kuruluş oldu. Dokuz bölge
müdürlüğü, bir şube, 1030 Türkiye İş Bankası şubesi ve 1516 acenteyle, sigortalılara ve potansiyel
müşterilere hizmet verir duruma geldi. 2009 yılı toplam prim üretimini, 2008 yılına oranla
%7,07 artırarak 1 milyar 243 milyon 477 bin TL’ye ulaştırdı. Tüm bu süreç içinde kârlılıktan
ödün vermeden pazar payını geliştirmeyi hedef edindi. Bunda, uygulanan fiyat politikasının,
sigortalılara sunulan hizmet ve dağıtım kanallarına verilen tam desteğin önemli payı oldu.
85 yıllık deneyimden aldığı güçle, sektördeki öncü ve rekabetçi konumunu sürdürmek ve iş
süreçlerini dinamikleştirmek amacıyla Anadolu Sigorta, sürekli yeni projeler geliştirdi. Bu
kapsamda, yapılan her işi gözden geçirerek tüm iş süreçlerinin yeniden yapılandırılmasını
ve Anadolu Sigorta’nın köklerini muhafaza ederek değişimin gerçekleştirilmesini hedefleyen
C2C (Closer to Customer) projesi için milyonlarca doların üzerinde bütçe ayrıldı. Kurumsal
hedefleri ve vizyonu çerçevesinde ulusal planda öncülüğünü sürdürmek, uluslararası
standartlara ulaşmak amacıyla iş süreçlerini irdeleyerek iyileştirmek, süreç yönetimi anlayışını
şirket uygulamalarına yerleştirmek ve maliyetleri azaltıp pazar payını artırırken “maksimum
hizmet” anlayışı çerçevesinde müşteri hizmetlerinin düzeyini yükseltmek, 85 yıllık
geçmişinden gelen değer normlarını koruyarak değişimi gerçekleştirmek, Anadolu Sigorta’nın
geleceğe yöneliminde temel ilkelerini oluşturuyordu.
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta, ulusal değerleri korumayı,
Türk halkına kadercilik yerine sigorta güvencesi anlayışını aşılamayı amaç edinmişti. 100.
yılına yönelirken 2025’te Türkiye’de herhangi bir Anadolu Sigorta poliçesi olmayan ev
bırakmamayı hedefliyordu.
Laik, demokratik ve çağdaş kimliğiyle ve sektöründe standartları belirleyen yenilikçi uygulama
ve çözümleriyle, Anadolu Sigorta, Türk sigortacılığına yön veren bir şirketti. Türkiye’de sigorta
sektörünün öncü kuruluşuydu; “Türkiye’nin Sigortası”ydı.
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Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanları

Celâl Bayar

Fuad Bulca

Şefik Türsan

A. Halet Taşpınar

Hamdi Aksoy

Ekmel Zadil

Ayetullah Üsküdarlı

Sait Bilgiç

Ali Sait Gönenç

Salih Erden

Erkal Vakur Cöbek

Halil Yetgin

Şahin Ayhan

Burhan Karagöz

Anadolu Sigorta Genel Müdürleri

Ahmet Vefik Sertel

Rabbani Fehmi Tunaman

Halil Mirat Yenel

Suphi Tanel

Reşit Egeli

Osman Nuri Göver

Veysi Emre

Celalettin Aksoy

Bedii Tümer

Ahmet Yavuz

G. Mahir Bayyurdoğlu

Mustafa Su
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Bölüm VII
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Çizimler: Ramiz
1937
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Birinci Fayda

Ölüm, sıraya bakmaz, her zaman gelebilir
Toprağa karışırız uzun ömür umarken!...
O gün bir ocak söner, bir aile devrilir,
Evdekiler aç kalır gözümüzü yumarken!...
Gerçi bizim dinlenir ebediyen başımız,
Yoksulluk fakat o gün eve gelir yetişir:
Çocuğumuz, dul kalan hayat arkadaşımız
Ölümden beter olan açlıkla pençeleşir!...
Sağken yapacağımız Hayat Siogtasile
Çocuğumuz bu korkunç felâketten kurtulur!...
Eşimiz bizi anar şükran dolu yasıyle,
Onlar rahat yaşarken ruhumuz sükûn bulur!...
Kulağında küpe olsun:
Ecnebilerin yüzde sekseni niçin zengin ve
mesuddur?...
Çünkü: Onlarca Hayat Sigortası su,
ekmek ve hava gibi lüzumludur. Avrupada
bir aile yoktur ki az veya çok miktarda
istikbalini sigorta ettirmiş olmasın.
Anadolu Sigorta Şirketi bu yedi fayda ile
sizi felâketten kurtaracaktır!...

Dul kadın: – Kocam hayatta iken çalışır, bizi geçindirdi. O, şimdi öldü. Biz artık sürünmeğe
mahkûmuz!...
– Hayır!... Kocanız evvelce bu tehlikeyi düşünerek Anadolu Sigorta Şirketi’nde bir Hayat
Sigortası yapmıştı. İşte paranızı getirdim. Sefil olmayacaksınız!...
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İkinci Fayda

Felâket geliyorken izini belli etmez,
Belki de sakat kalır; koşup, uğraşamayız!...
Böyle malûl olunca işe gücümüz yetmez,
Kazancımız kesilir, çünkü: çalışamayız!...
Malûl kalan adama kim elini uzatır,
Ömrünce ekmek verir kim kötürüm olana?...
Artık gönül alınmaz, artık sorulmaz hatır,
En yakın olanlar da uzaklaşır bir yana!...
İşte o gün sigorta bize dostluk gösterir,
Bizi kurtarmak için yalnız o açar kucak:
Ölmemiş olsak bile bütün parayı verir;
Bize kara gün dostu (Anadolu) dur ancak!...
Baba nasihati:
Evet; felâket geliyorken haber vermez!...
bir otomobil, bir tramvay çarpışması
veya her hangi bir kaza ile malûl olup
çalışamayacak hale gelirsen, seni kırk
yıllık işinden bile çıkarırlar. Eğer servetin
yoksa, o zaman yegâne yapacağın bir iş
var: Dilenmek…
Halbuki bir sigorta yapdırırsan kendini
açlık felâketinden kurtarırsın. Bu ikinci
faydadan istifade etmek için Anadolu
Sigorta Şirketi’ne başvur!..
Malûl: – Bir kaza neticesi malûl oldum. Artık çalışamıyacağım!...
– Evvelce Anadolu Sigorta Şirketi’ne yaptırdığınız hayat sigortası sizi bundan sonra rahatça
yaşatmağa kâfidir. Bu paralarla kimseye muhtaç olmayacaksınız!...
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Üçüncü Fayda

Hastalık, sağlık bizim… buna karşı konulmaz:
Alnımızın yazısı… Tanrı yazmış… ne denir!...
Meselâ: yürüyorken dikkat etmesek biraz,
Ansızın ayağımız, kolumuz zedelenir!...
Biz boşluk belki kalkamayız iki üç gün ayağa,
Kaza boşluk kolay savulmaz… buna boyun
eğeriz!..
Belki de esir olur haftalarca yatağa,
Para kazanamayız, hazırdakini yeriz!...
Böyle yoksul bir insan nasıl borcunu verir
Ancak evimiz için elimizde para var!...
İşte bize sigorta gene dostluk gösterir,
Bizden para istemez, taksitleri bağışlar!...
Mühim madde:
Her hangi bir yerde sigortalı olabilirsin.
Fakat bir kaza ile çalışamayıp, elindeki
parayı ancak kendine hasrettiğin bir
zamanda senden taksit isteyeceklerdir.
Veremeyeceksin…
İşte Anadolu Sigorta Şirketi böyle kara bir
günde, alacağı taksiti sana bağışlar!...

Hasta: – Mukavvat bir malûliyete uğradım. Şimdilik çalışamıyorum. Sigortamın taksitlerini
nasıl vereceğim?...
– Anadolu Sigorta Şirketi bu malûliyet geçinceye kadar sizden para almayacaktır. Bedava
Sigortalısınız.
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Dördüncü Fayda

Her yılın dönümünde müşteri para alır
Sigorta Şirketinin kârına ortak gibi!...
Buna Sigortalılar elbette memnun kalır :
Kâr var mıdır her sene temettü almak gibi?...
Beş on kuruş verirsen, arttırıp bir kenarda
Yaptırdığın sigorta bir yandan işleyecek!...
Hem de bir yıl içinde biriken paralardan
Temettü alacaksın: bütçen genişleyecek!...
Seviyorsan yurdunu, koruyorsan keseni
Kendi öz malın olan müesseseyi tanı!...
Bu eski, büyük Şirket zengin edecek seni :
(Anadolu)ya yaptır mutlak sigortanı!...
Bir taşla iki kuş:
Sigorta için vereceğim para hayatını
ve istikbalini temin edecek. Fakat, bir
bankada işletiyor gibi, aynı zamanda bu
paranın temettüünü de alacaksın.
Bir taşla iki kuş vurmak fırsatını sana
Anadolu Sigorta Şirket’ veriyor!...

– Bir yandan hayatınızı temin eden sigortanız işlerken, bir yandan da verdiğiniz paranın her
sene temettüünü alacaksınız. Anadolu Sigorta Şirketi size böyle bir irad temin ediyor. Kârlı
değil misiniz?...
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Beşinci Fayda

Ne kadar ihtiyatlı, tutumlu kimse olsak,
Kara gün akçemizi ayırsak bir kenara;
Başımız darda kalır bir gün bizim muhakkak ,
İnsana lâzım olur daha büyük bir para!...
Felâket karşısında, baş vursak da dört yana
Gene bir şey bulamaz, derd içinde kalırız!...
Deriz: denize düşen sarılırmış yılana…
Biz, yüzde yüz faizle, sarraftan borç alırız!...
Faizleri yığılır, bu borç ödenmez çabuk,
Artık zındana döner hayatın sağı, solu!...
Para almak istersen gene gösterir dostluk,
Bizi bu sıkıntıdan kurtarır (Anadolu)!...
- Borç para almak istiyorum, ne kolaylık gösterebilirsiniz?.
- İpoteksiz para veremeyiz!...

Felâket karşısında:
Evet; gün gelir ki, deve bir akçeye bile olsa
gene alamayız… Böyle bir zamanda dosta,
düşmana muhtaç olmayacak Anadolu
Sigorta Şirketi’nden yardım göreceksin!...

- Sizde, evvelce yaptırdığım bir hayat sigortam var. Biriktirdiğim paranın bir mikdarını bana
ikraz eder misiniz?...
- Size, memnuniyetle para veririz. Evvelce hayat sigortası yapmak basiretini göstermiş
olmasaydınız, bu gün sıkıntı çekecekdiniz. Hâlbuki şimdi Anadolu Sigorta Şirketi size elini
uzatacaktır!...
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Altıncı Fayda

Gençken fakir olsak da gene eğlenir gönül:
Genç olan neşelidir, kedere yabancıdır!...
Küçük yaşta edilir yoksulluğa tahammül,
Fakat ihtiyarlıkda sürünmek çok acıdır!...
Dağ başlarında akan küçük ırmaklar, çaylar
Doldurur gördüğümüz umman gibi gölleri!...
Damla damla para ver; geçer seneler, aylar,
Yaşlılıkta kasanın altın dolar her yeri!...
Bil ki: parasız gençten daha itibarlıdır
Bu iktisat devrinde paralı bir ihtiyar!...
Sözümü kulağında küpe yapan kârlıdır:
Hayat sigortasile olacaksın bahtiyar!...
Gençlikde ölüm, ihtiyarlıkda yoksulluk
acıdır:
Ekmeden biçilmez, çiğnenmeden
yutulmaz!... Bütün gençliğince
sebatkârane devam ettiğin sigortanın
meyvasını, paraya en fazla muhtaç
olduğun çağlarda alıp, bahtiyar bir hayata
daldığın zaman, sana bu saadeti sunan
Anadolu Sigorta Şirketi’ni sevgi ile
selâmlayacaksın.

- Genç iken Anadolu Sigorta Şirketi’ne yaptırdığım hayat sigortası ile şimdi zengin oldum.
Artık ömrümü seyahatte, otomobilde ve alacağım köşkümde mes’ud geçireceğim!...
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Yedinci Fayda

Evleniriz… bir çocuk gözlerimizde tüter,
Ona malik oluruz… büyütürüz emekle!...
Onun istikbali de fakat korunmak ister,
Bu kabildir küçükken sigorta ettirmekle!...
Evlâdımıza toplu bir servet göstermeden
Pek çabuk varabilir bir mezara yolumuz!...
Sigorta devam eder artık para vermeden,
Büyüdüğü gün alır, sefil olmaz oğlumuz!...
Dosttan, düşmandan almaz hatta bir kuruş
bile,
Bir genç kız gelin olur; tel, duvağını taşır!...
(Anadolu)da olan (Cihaz Sigortası)yle
Toplu parası vardır, saadete ulaşır!...
En büyük emel:

- Küçükken Anadolu Sigorta Şirketi’ne
yapılan bir cihaz sigortasile bu gün paralı
bir kızım. Yetim kalmaklığıma rağmen
kimseye muhtaç olmadan evlenebilirim!...

- Babam beni küçükken Anadolu Sigorta
Şirketi’ne sigorta ettirmişti. Şimdi
paralarımı aldım. Bununla hem yüksek
tahsilimi ikmal edecek, hem de bir
sermaye yapacağım!...

Düşündünüz bir kerre; En kıymetli
varımız, en büyük emelimiz çocularımız
değil midir?... Fakat gözümüzü kapayınca
onlar aç ve sefil sürünürlerse, mezarda
kemiklerimiz sızlamaz mı?... İşte Anadolu
Sigorta Şirketi’ne koşup çocuklarımıza
(Cihaz Sigortası) yaptırırsak bu endişe
bertaraf edilmiş olur!...
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Anadolu Sigorta’nın İlk 15 Yılının
İdare Meclisi Üyeleri, Murakıpları ve Müdüriyet Heyetleri

Aza: Kâzım Refik Beyefendi – Türkiye İş Bankası Memurîn Müdürü
Aza: Sakizade Kemal Beyefendi – Tüccar

1925-27

Müdüriyet Heyeti
Müdür: Rabbani Fehmi Bey
İkinci Müdür: Sait Rıza Bey
Fen Müşaviri: M. Antuvan Piyo
Fen Müşaviri: Ahmet Vefik Bey

Reis: Mahmud Celâl Beyefendi – Türkiye İş Bankası Müdür-i
Umumisi
Reis-i sânî: Fuad Beyefendi – Rize Mebusu, Türkiye Tayyare Cemiyeti
Reisi
Aza: Hasan Beyefendi – Trabzon Mebusu, Büyük Millet Meclisi Reis
Vekili
Aza: Mahmud Beyefendi – Siirt Mebusu, Türkiye İş Bankası Meclis-i
İdare Reisi
Aza: Salih Beyefendi – Bozok Mebusu
Aza: Edib Servet Beyefendi – İstanbul Mebusu
Aza: Yelkencizade Lutfi Beyefendi – Vapur sahiplerinden
Aza: Kâzım Refik Beyefendi – İspirto ve Meşrubat-ı kü’uliyye İnhisarı
İşletme Türk Anonim Şirketi Müşaviri – Sabık Türkiye İş Bankası
Kâtib-i Umumîsi
Aza: Enver Bey – İzmir Meb’us-ı Sabıkı
Müdüriyet Hey’eti:
Müdür: Ahmed Vefik Bey
Müdür-i Sânî: Rabbani Fehmi Bey
Fen Müşaviri: Mösye Antuan Piyos
Fen Müşaviri Muavini: Mösye Orel Peruvini
Murakıb ve hesabât Müfettişleri
Ahmed Muvaffak Bey: Türkiye İş Bankası Muhasebe-i Umumiyye
Müdürü
Manyasizade Rufi Bey: Emlâk ve Eytam Bankası Meclis-i İdare
azasından
Hakkı Savfet Bey: Emlâk ve Eytam Bankası Müdür-i Umumî Muavini
1928 – İkinci Sene-i Hesabiyye:
Bir önceki gibi:
Murakıblardan: Manyasizade Rufi Bey eksik.

1930 - Dördüncü Sene-i Hesabiyye
1929’un aynısı
1931 – Beşinci Sene-i Hesabiyye
İkinci Müdür: Kemal Bey
Diğerleri aynen 1929 ve 30 yılları gibi
1932 – Altıncı Sene-i Hesabiyye
Bir önceki yılın aynısı
1933 – Yedinci Sene-i Hesabiyye
Mahmud Celâl yerlerine:
Kılıç Ali Beyefendi – Gazi Ayıntap Meb’usu ve Türkiye İş Bankası
Meclis-i İdare azasından
1934 – Sekizinci Hesap Senesi
Bir önceki yılın aynısı
1935 – Dokuzuncu Hesap Senesi
Bir önceki yılın aynısı – Soyadları ile birlikte:
Fuat Bulca; Salih Bozok, Mahmut Soydan, Ali Kılıç, Osman Zade
Hamdi Aksoy, General Hakkı Şinasi Erel, Kâzım Refik Anabolu,
Nedim Servet Tör, Kemal Saka,
Müdür Heyeti:
Rabbani Tunaman, Kemal Celâl, Antuan Piyos, Vefik Sertel.
1936 – Onuncu Hesap Senesi

1929 – Üçüncü Sene-i Hesabiye
Reis: Mahmut Celâl Beyefendi -İktisat Vekili Sabıkı ve Türkiye İş
Bankası Umumî Müdürü
İkinci Reis: Fuat Beyefendi–Rize Meb’usu ve Türkiye Tayyere
Cemiyeti Reisi
Aza: Mahmut Beyefendi. Siirt Meb’usu ve Türkiye İş Bankası Meclis-i
İdare Reisi
Aza: Salih Beyefendi: Yozgat Meb’usu
Aza: Hakkı Şinasi Paşa – Cumhuriyet Halk Fırkası Müfettişi ve
İstanbul Meb’usu
Aza: Edip Servet Beyefendi – İstanbul Meb’usu ve Balya Karaaydın
Madenleri Anonim Şirketi müdürlerinden
Aza: Osmanzade Hamdi Beyefendi – İzmir Mebusu

Ziraat Bankası’nın ortaklığı nedeniyle köklü değişiklik: İdare Meclisi
on kişiye çıkıyor:
General Hakkı Şinasi Erel, Kâzım Refik Anabolu ve Kemal Saka yerine
Muammer Eriş: Türkiye İş Bankası Genel Direktörü
Sabit Sağıroğlu: Türkiye Ziraat Bankası İdare Meclisi Reisi
Kemal Zaim Sunel: Türkiye Ziraat Bankası İdare Meclisi azasından
Dr. Cevdet Nasuhî Savran: Türkiye Ziraat Bankası İdare Meclisi
azasından.
Malî Müşavir: Bay Muammer Eriş
Murakipler:
Bay Fazıl Öziş
Bay Muvaffak İşmen
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Bay İhsan Abidin
Müdüriyet Heyeti
Direktör: Bay Halil Mirat Yenel
Direktör Muavini: Bay Kemal Ayral
Fen Müşaviri: Bay Refi Celâl Bayar
Fen Müşaviri: Bay Yusuf Ziya Öziş

Kemaliddin Suher Müdür Muavini oluyor. İkinci bir İkinci Müdür
olarak Rakım Enç göreve başlıyor.
1941 – On Beşinci Hesap Senesi
Baki Sedes yerine murakıplığa İzzet Çintav geliyor.
Kemaleddin Suher Fen Müşaviri oluyor.

1937 – On Birinci Hesap Senesi
Mahmut Soydan ve Dr. Cevdet Nasuhî Savran İdare Meclisi’nden
ayrılıyorlar. İdare Meclisi tekrar dokuz kişiye düşüyor.
Dr. Cevdet Nasuhî Savran yerine İhsan Abidin Akıncı [Türkiye Ziraat
Bankası İdare Meclisi Âzası] geliyor.
Dr. Cevdet Nasuhi Savran, İhsan Abidin Akıncı yerine murakıp
oluyor.
1938 – On İkinci Hesap Senesi
Kemal Zaim Sunel yerine Nusret Meray [Türkiye Ziraat Bankası Genel
Direktörü] geliyor.
Dr. Cevdet Nasuhî Savran yerine Hulki Alisbah murakıp oluyor.
Osman Fikret Arkun Kemal Ayral yerine direktör muavini oluyor.
Fen Müşaviri tek kişi oluyor: Yusuf Ziya Öniş
İki ikinci direktörlük ihdas ediliyor: Kemaleddin Suher, Şeref N.
Serdengeçti.
1939 – On Üçüncü Hesap Senesi
Nedim Servet Tör dışında tüm İdare Meclisi üyeleri değişiyor:
Reis: Emekli General Şefik Türsan
Reis Vekili: Bay Enver Tekand
Aza: Bay Hilmi Devres
Aza: Bay Sami Pankoğlu
Aza: Bay Şükrü Pala
Aza: Bay Haydar Vaner
Aza: Bay Emin Draman
Aza: Bay Nedim Servet Tör
Aza: Bay Ali Haydar Sağıroğlu
Murakıplar:
Bay Mazhar Nedim Göknil
Bay Etem İzzet Ayaydın
Bay Muvaffak İşmen
Müdüriyet:
İkinci Müdür teke indiriliyor: Şeref Serdengeçti.
1940 – On Dördüncü Hesap Senesi
Reis Vekili: Haydar Vaner oluyor.
Enver Tekand yerine Raif Köseraif İdare Meclisi’ne geliyor.
Etem İzzet Ayaydın ve Muvaffak İşmen yerine murakıplara Nureddin
Suner ve Baki Sedes getiriliyor.

İlk 40 Yılın Yönetim Kadrosu
Anadolu Sigorta’nın ilk müdürü ünlü Vefik Paşa’nın torunu Ahmet
Vefik Sertel’di. 1925 Yılının Mart’ından 1929’un Martına kadar
tam dört yıllık bir süre müdürlük görevini sürdürdü. 8 Mart 1929
günü görevinden ayrıldı ve Şirketin Fen Müşavirliğini üstlendi.
Onunu yerine Rabbani Fehmi Tunaman getirildi. Aynı tarihte
ikinci müdürlüğe Sait Riza Sevsay atanmıştı. Ancak kısa bir süre
sonra Sevsay, 1929’da kurulmuş olan Millî Reasürans Şirketi’nin
ikinci müdürlüğüne getirilince yerine İkinci Müdür olarak Kemal
Ayral tayin edildi. Bu durum 1935 yılına kadar sürdü. O tarihte
Rabbani Fehmi Tunaman yeni kurulan Güven Sigorta’nın müdürü
oldu ve eski müdür Ahmet Vefik Sertel, beş ay süre ile müdürlük
mevkiini tedvire memur edildi. Bu görev, 11 Temmuz’dan 8 Ekim’e
kadar sürdü.
8 Ekim 1935 tarihinden itibaren dördüncü müdür Halil Mirat Yenel
göreve başladı. O tarihte Müdürler Heyeti şu kişilerden oluyordu:
Müdür Halil Mirat Yenel, İkinci Müdür Kemal Ayral, Fen
Müşaviri Vefik Sertel. 1936’da Fen Müşavirliğine Refi Bayar, ikinci
müdürlüğe Kemal Süher atandı. 1937’de Osman Fikret Arkun ve
Şeref Serdengeçti ikinci müdür olarak görev aldılar. 1940 yılında
Kemal Süher Fen Müşavirliğine kaydırıldı; yerine ikinci müdürlüğe
Rakım Enç getirildi. 1942 yılında Şeref Serdengeçti Anadolu
Sigorta’dan ayrıldı.
1947 yılında yönetimde büyük bir değişiklik oldu. Müdürlüğe Suphi
Tanel, müdür muavinliklerine Burhan Olcaytuğ ve Bülent Kozlu
getirildi. 1949 yılında Bülent Kozlu görevinden ayrıldı, yerine
Ekrem Berkmen atandı.
1952 yılında Müdürlüğe Reşit Egeli tayin edildi ve Burhan Saltuğu
Müdür Muavini oldu. 1953 yılında Osman Nuri Göver Anadolu
Sigorta’nın altıncı müdürü olarak görev aldı. İki yıl sonra
müdürlüğe Veysi Emre getirildi. 1957’de Selahattin Solmaz müdür
muavini oldu. Aynı yıl Şefik Akil ve Faruk Seven şirketin ikinci
müdürlüklerine atandılar. Kemal Süher’in vefatı üzerine 1959
yılında Ekrem Berkmen Fen Müşavirliğine getirildi. 1965’te müdür
muavinlerinden Burhan Saltuğ vefat etti.
1969-1977 yılları arasında Celâleddin Aksoy Genel Müdürlük
görevini yürüttü. Genel müdür yardımcılığını ise Muzaffer Taray
ve Erdoğan Arıbal yapmışlardı. Bedii Tümer 1975 yılında Genel
Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Bedii Tümer 1977’den 1978’e
kadar genel müdürlüğe vekâlet etti; 1978’de de Genel Müdür oldu.
1980 yılında Erdoğan Arıbal Genel Müdür, başyardımcılığına
Belgeler
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İhsan Alhas, Sedat İlkar, Ömer Yörük ve Erol Korkmazoğlu
da Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildiler. 31 Ekim 1980
tarihinde Erdoğan Arıbal emekliye ayrıldı. Sedat İlkar’ın da
1982’de emekliye ayrılmasıyla İbrahim Yaycıoğlu Genel Müdür
Yardımcılığı’na atandı.

Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında Kanun’un
Gerekçesi
Memleketimizin hayat-ı iktisadiyyesinde mühim roller ifa eden
müessesât meyânında yerli ve ecnebî sigorta şirketleri en mühim
mevkilerden birini işgal etmektedir.
Ahalinin hayat sigortalarında tasarrufât vak’asını, harîk ve nakliyat
sigortalarında ise servetlerinin emr ü muhafazasını müessesât-ı
mezkûreye tevdi eylemelerine nazaran bu gibi müesseselerin
faaliyetini daimi ve müessir bir murakabe altına almak bilûmum
memâlik-i mütemeddinede olduğu gibi hükûmet için bir zaruret-i
kat’iyye hâlini almıştır.
Diğer cihetten sigorta muamelâtı yüksek bir seviye-yi ilmiyenin
mahsulü olmak itibarıyla menafi-i mütekâbilenin muvazene
tahtında bulundurulması ancak tarafeynin aynı seviye-i
ictimaiyye ve ilmiyeye vasıl olmuş bulunması ile kâbildir. Hâlbuki
memleketimizde sigortacı sınıfı garp terakkiyyât-ı ulûmunun
en dakik ve en ziyade müktesebâtıyla mücehhez oldukları halde
sigorta edilen sınıf maatteessüf henüz aynı vukuf ve malûmâta
sahip olmaktan çok uzaktır. Bu vaziyet de murakabenin,
lüzumunu teyid eden esasâttandır. Filvâki yeni Ticaret
kanunumuzda hayat sigortalarıyla harîk, kaza ve sair sigortaların
ne gibi esasât drairesinde akdedilebileceğine ve Ticaret-i Bahriyye
Kanunu’nhda nakliyat-ı mahriyye sigortaları hakkında ahkâm-ı
mahsusa münderiç bulunmakta ise de sigorta şirketlerinin teftiş
ve murakabesi hakkında 30 / 11/1330 tarihli Ecnebî ve Sermayesi
Eshâma Munkasem Şirketler Kanun’unun ikinci faslını teşkîl eden
birkaç maddeden başka bir kanun ve nizam mevcut olmayıp işbu
mevzuatın noksanını telâfi eylemek üzere son senelerin ihdas
eylediği ihtiyacı nazarı dikkate almak ve memâlik-i sairede bu
bâbda mevcut kanunlardan da istifade edilmek suretiyle tanzîm
olunan lâyiha-i kanuniyye leffen takdim kılınmıştır.
Birinci ve ikinci maddeler yerli ve ecnebî sigorta şirketlerinin sigorta
ticaretine ibtidar etmezden evvel ifasına mecbur tutuldukları
merasim-i kanuniyyeden bahistir.
Üçüncü maddede ecnebî sigorta şirketleri için Türkiye’de yalnız bir
vekil-i umumî bulundurabilmek esası kabul edilmiştir ki bundan
maksat şirketin hükûmete tediyesiyle mükellef bulunduğu rüsum
ve tekâlif ile kanunların tamamen icrasından şirket namına
hükûmete karşı yalnız bir şahsın mes’ul tutulmasıdır. Hâl-i
hâzırda birçok ecnebî şirketlerin muhtelif beldelerde aynı selâhiyete
hâiz müteaddid umumî vekilleri bulunması yüzünden malî ve idarî
murakabe noktasından teşerrüşat zuhur etmektedir.

Dördüncü madde, Sigortacılık Daire-i Merkeziyyesi namı altında
teşkîl olunacak sigorta dairesinden bahistir. Sigorta muamelâtı cari
olan bütün memleketlerde sigorta tariflerinin bidâyeten tanzîmi
ve sigorta umurunun tedviri için mümâsil teşkilâtlar mevcut olup
bunlar meyânında İngiltere’de (Casper Office Company) namıyla
maruf teşkilât bir asra yakın bir zamandan beri ifa-yı vazife
etmektedir.
Sair bilûmum ecnebî memleketlerinde ise sigorta daire-i merkeziyyesi
bulundukları memleketlerin isimlerini taşımakta ve memleket
dâhilinde mevcut bilûmum sigorta şirketleri için yeknesak tarifeler
tanzîm ve istimâl eylemektedirler ki bu hususun bir talimatname-i
mahsus ile tespiti Ticaret Vekâleti’ne tevdi bulunmaktadır.
Beşinci madde, Türkiye’de ifa-yı muamele eden yerli ve ecnebî sigorta
şirketlerinden kâfi derecede istidât-ı maliyeyi haiz olmalarını ve
bu maksatla Türkiye’deki taahhütlerinin ifasını kâfil olmak üzere
asgâri mâlik olmaları iktiza eden sermaye ve ihtiyat akçelerini
teminen vaz’ edilmiştir.
Altıncı madde, Ticaret Vekâleti’nden sigorta şirketlerine verilecek
ruhsatname ile ruhsatname için istifa edilecek rüsumdan bahisdir.
Yedinci madde, iflâs ve sermayelerini tebdil vayahut başka şirketlerle
bileşen ve vekillerini tebdil eden sigorta şirketlerince ifası lâzım
gelen muamelât-ı kanuniyye nelerden ibaret olacağı tadat
olunmaktadır.
Sekizinci madde, ecnebî sigorta şirketleri Türkiye’nin diğer
mahallerinde küşad edecekleri tali şube ve acenteler için lâzım
gelen merasim-i kanuniyyeden bahistir.
Onuncu ve on birinci maddelerde, sigorta muamelâtının her şubesi
için sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri i’tâsı mecburiyeti vaz’
edilmiştir. Münferiden harîk ve hayat şubesi için sabit kefalet
akçesi miktarı yetmiş beş bin lira vaz’ edilmiştir. Bu iki şube-i
muamelâta mahsus taahhüdât daha mühim mebâliğ ve daha uzun
müddetler için olduğundan sabit kefalet akçesi miktarı diğerlerine
nisbetle fazla tayin edilmiştir. Nakliyat-ı bahriye sigortası için ise
kefalet-i nakliye yalnız yirmi beş bin lira olarak tesbit edilmiştir.
Çünkü nakliyat sigortalarında taahhüdâtın müddeti devamı pek
kısa olduğundan bu miktar kâfi gelmiştir.
Şirketlerin muamelâtının derece-i vüs’atları ile mütenasib olan
mütehavvil kefalet akçesine gelince; bu kefalet miktarı muamelâtın
inkişafı nisbetinde peyder pey tezyîd edileceğinden sabit kefalet
akçesine müsavi bir miktara baliğ olduğu zaman işbu sabit kefalet
akçesinin nısıf miktarına ircaı münasib görülmüştür. Bu usul
birçok ecnebî memleketlerinde kabul ve tatbik edilmektedir. Ecnebî
şirketlerin bunları i’tâ edecekleri kefalet akçelerini nakden veyahut
devlet eshamı olarak kabulü mecbur görülmüştür.
On ikinci madde, iflâs veyahud tatil-i muamelât eden sigorta
şirketlerinin hesaplarının tasfiyesinden bahistir. Bilûmum sigorta
şirketlerinin bilanço ve kâr ve zarar hesapları on üçüncü ve on
dördüncü maddelere tevfiken tanzîm olunacaktır. Türkiye’de icrayı muamele eden sigorta şirketleri hesabâtının yeknesak olarak
tanzîmi, muamelâtın teftiş ve murakabesini teshil edeceği gibi
memleket dâhilinde icra edilensigorta ticareti için de umumî bir
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istatistik yapılmasına imkân hazırlamış olacaktır.
On yedinci madde, sigorta şerâit-i umumiyyesinin Ticaret Vekâleti’nce
tedkîk ve tasdikini amirdir.
On sekizinci madde, ruhsatsız şirketlerin muamele yapmamalarını
teminen vaz’ edilmiştir. Elyevm İstanbul piyasasında birçok büyük
sigorta işleri Türkiye’de müseccel olmayan şirketler tarafından
ifa edilmesi ahâlinin büyük bir kısmı sigortalarına mahsus
rüsumu tediye etmemek için sigortalarını ruhsatsız şirketler
nezdinde ve memâlik-i ecnebiyyede akd eylemektedirler. Bu tarz-ı
hareket varidat-ı hazineyi mutazarrır etmekte olduğundan bu
misil muamelât icra edenler hakkında ahkâm-ı cezaiyye vaz’ına
mecburiyet görülmüştür.
Yirminci madde mucibince sigorta şirketlerinin istihdam edecekleri
seyyar acente ve dellâlân Ticaret Vekâleti’nden verilmiş bir hüviyet
varakasını hâmil bulunacaktır.
Yirmi ikinci madde mütekabil sigorta şirketleri hakkındadır.
Kanunun mevadd-ı mütebâkiyyesi ahkâm-ı müeyyide ve cezaiyyeden
ibarettir.
Bundan maada öteden beri şirketlerin murakabesi hususunda yapılan
tecrübeler bilhassa halkın tasarruf ettiği paraların tevdi ve emlâk
ve eşyanın temin edildiği sigorta şirketlerinin muntazam ve daimî
surette murakabe edilmelerinin minkulli’l-vücûh faidesi olacağı
kanaatini bahşetmiştir.

1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Kanunu’nun 23 Mayıs 1926
günlü gerekçesi:
“Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde sekizi Türk mütebâkisi ecnebî olmak
üzere elliye yakın sigorta kumpanyası icra-yı muamele etmekte
olup bunların senevî prim olarak aldıkları meblâğ altı milyon
lirayı mütecaviz bulunmakta ve bu primlerin hemen sülüsânı [üçte
ikisi] mükerrer sigorta suretiyle memâlik-i ecnebiyyedeki mükerrer
sigorta kumpanyalarına devredilmektedir. Bu hâl bilhassa iki
nokta-i nazarda Hükûmet-i Cumhuriyetimizin takip etmekte
bulunduğu iktisad siyasetine muhâlif bulunmaktadır.
Evvelâ mükerrer sigortalar için tediyesi icab eden mebâliğ servet-i
umumiyyemizden eksilerek bankalar vasıtasıyla memâlik-i
ecnebiyyeye nakil ve bu yüzden hemen her sene dört milyon Türk
lirası derecesinde mebâliğin ihracı dolayısıyla kambiyomuzun
tenezzülüne [değer kaybına] bais sebeplerden biri husule
geliyor. Sâniyen memâlik-i ecnebiyyyeye nakledilen bütün bu
mebâliğ Hazine-i devlete hiç bir faide temin etmeksizin ahâlî ve
tüccarların cebinden çıkarak diyâr-ı ecnebiyyedeki kumpanya
ve sermayedârların kasalarına girmekte bulunuyor. Bu nokta-i
nazardan hem hükûmete muhtelif vergi vermekle mükellef tutulan
yerli ve ecnebî sigorta şirketlerinin faaliyetlerine halel vermemek
hem de Hazine-i devlete menâfi temin etmek için şirketlerin
kabiliyet-i tahammüliyyetleri fevkinde aldıkları sigorta işlerinden
kendi hadd-ı mahfuzlarının fazlası memâlik-i ecnebiyyedeki

mükerrer sigorta kumpanyalarına sigorta ettirecekleri yerde
Hazine’ce tayin ve takdir ettirilecek mebhûs [adı geçen] hadd-i
mahfuz fazlalarından yüzde ellisini hükûmet tarafından tesis
edilecek bir millî mükerrer sigorta şirketine ettirmeğe mecbur
tutarak her sene memâlik-i ecnebiyyeye gitmekte olan birkaç
milyon liranın Türkiye dâhilinde kalması ve bunun menâfiinden
hâsıl olacak varidâtla Hazine’nin temin-i menfaati kaziyesi bu
bâbdaki lâyiha-i kanuniyyenin tanzîmine saik olmuştur.”

Anadolu Sigorta’nın Ilk Oturum Zabıtları
İlk Hissedarlar Umumî Heyeti
Şirket müessisleri tarafından Ankara’da 16 Mart 1925 tarihinde
akdedilen ictima’ın zabıtnamesidir.
İçtimada zevat-ı atiye hazır bulunmuşlardır.
Türkiye İş Bankası Anonim Şiketi namına
Mahmud Celâl Bey ve Mahmud Bey
İttihad-ı Milli Şirketi namına hazır bulunacak olan Hasan Bey beyân-ı
i’tizar ederek reyuni Mahmud Bey’e terk eylemiştir.
Şirketin teşekkülü – Mahmud Celâl Bey ictima’ı küşad ile şirketin
nizamname-i dâhilîsinin Hey’et-i Vekile’nin 8 Mart tarihli
ictima’ında bi’l-kabul ertesi günü Türkiye Cumhuriyeti riyasetinin
tasdik-i âlîsine iktıran eylemiş olmasını ve sermayenin tamamı
imza ve taahhüd edilerek yüzde yirmi beşi nakden tesviye kılınmış
bulunmasını mebni şirketin kanunen teşekkül etmiş olduğunu
beyân etti ve şirket nizamname-i dâhilîsinin tasdik olunduğunu
mündemic Ticaret Vekâleti tezkeresini tebliğ eyledi.
Meclis-i İdare – İlk Meclis-i İdare azası nizamname-i dâhilînin on
birinci maddesi mucibince mümessiller tarafından intihâb edilecek
olduğundan atiü’z-zikr zevatın tayini kabul edildi.
Elif – Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından
Mahmud Celâl Bey
Fuad Bey
Mahmud Bey
Salih Bey Kâzım Refik Bey
Be – İttihad-ı Millî tarafından
Hasan Bey
Edib Servet Bey
Yelkencizade Lutfi Bey
Enver Bey
İlk sene-i hesabiyyeye aid hakk-ı huzur mikdarı aza beyninde tensib
edecekleri vechile tevzi olunmak üzere 2000 Türk lirası olarak
tesbit olundu.
Hesabât Müfettişleri – Bade nizamname-i dâhilînin otuz dördüncü
maddesine tevfiken ilk sene-i hesabiye hesabât müfettişlerinin
tayinine ibtidar olunarak Ziraat Bankası Müdür-i Umumi Muavini
Rufi ve Türkiye İş Bannkası anonim Şirketi muhasebecisi
Muvaffak beyler münferiden veya müctemian hareket edebilmek
üzre herabât müfettişi tayin kılındılar. Mumaileyhadan her birine
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maktuen yüz Türk lirası ücret-i maneviyye i’tâsı takarrur etti.
Müessis hisseleri – Bundan başka nizamname-i dâhilînin kırk birinci
maddesi mucibince ihdas olunan bin müessis hissesinden altı
yüz bin Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi’ne ve dört yüz bin de
bunların tarz-ı tevzii suret-i katîyyede bilâhare bildirilecek olan
İttihad-ı Millî Şirketi’ne aid olması takarrur etti.
Ruznamede münderic mevaddın müzakeresi hitam bulduğundan
ictimaa nihayet verildi.

mukabilinde ıkrazat i’tâsına tahsisi kararlaştırıldı. Bundan maada
10.000 Türk lirası kıymet-i itibariyyesinde yüzde beş faizli
istikraz-ı dâhilî tahvili iştirasına ve bu hususun ifasına Müdüriyet
heyetinin memur edilmesine karar verildi.
Sigorta Kabul Hadleri, Şerâit-i Umumiyye, Mükerrer Sigortalar İctimada hazır bulunan İttihad-ı Milli Müdürü ve Anadolu Fen
Müşaviri Mösye Piyos ve Müdür Ahmed Vefik Bey, şirketin,
İttihad-ı Millî’ce takib edilmekte olan esasât-ı fenniyeye tevfiken
ifa-i muamele edeceğini ve binaenaleyh ayni şerâit-i umumiyye
ve aynı muhafaza hadlerini kabul eyleyeceğini bunun üzerinde
bilâhare lüzum görülecek tadilat ifa edileceğini beyân eylediler.
Meclis-i İdarenin 16 Mart 1925 tarihinde Ankara’da münâkid ilk
Meclis bu tarz harekâtı kabul ederek muhtelif aksam-ı muamelât
ictimaının zabıtnamesidir
için mükerrer sigorta akdi hususunda da müdüriyet heyetine
salâhiyet verdi
Mahmud Celâl ve Hasan Beyler celseyi küşad ile şirket nizamname-i
Ruznamede muharrer mevaddın hitam bulduğundan Mösyö Piyos söz
dâhiliyesinin Hey’et-i Vekile’ce bilkabul Türkiye Cumhuriyeti
alarak, gerek Anadolu şirketinin tedvir-i umurunu deruhte etmiş
riyasetinin tasdik-i âlîsine iktıran eylemiş olmasını ve sermayesinin
olan İttihad-ı Milli’nin ve gerek Müdüriyet heyetinin kendilerine
tamamı imza ve tasdik edilerek yüzde yirmi beşi nakden tesviye
tevdi olunan bu vazifenin hüsn-i suretle ifası için ellerinden geldiği
kılınmasını mebni şirketin kanunen teşekkül etmiş olduğunu
kadar sarf-ı mesai edeceklerini beyân ve Meclis-i idare azasının
beyân ederler.
ibraz etmiş oldukları kıymetli muavenetten dolayı mumaileyhe
……….
teşekkür eyledi.
Şirketin Merkezi – Şirket’in Ankara’daki merkez-i idaresinin Türkiye
Ve yeni şirketin temin etmiş olduğu menâfi ve müzâherâtı sayesinde
iş Bankası binasında tesisine, bu bâbda mezkûr banka tarafından
yakında müessisler tarafından atfolunan inkişafa nail olacağı
vâki olan teklif vechile karar verildi. Şirketin Dersaadet’teki merkez
ümidini izhar etti. Mahmud Celâl Bey cevab vererek Mösyö Piyos’u
muamelatının ise İstanbul’da Dördüncü Vakıf Hanı’na nakl
göstermiş olduğu faaliyetten dolayı tebrik ve şirketin inkişafı
olununcaya değin muamelat-ı şirketin Galata’da Ünyon Hanı’nda
hakkındaki temenniyâtına iştirak etti.
İttihad-ı Millî şirket merkezinde tedvir olunması takarrur etti.
İşletilecek olan aksam-ı muamelât, muamelâta ibtidar tarihi, tahrirat-ı
umumi – Şirket bidayette harîk, kaza ve berrî, bahrî nakliyat
sigortalarıyla iştigâl ve muamelâta resmen 1 Nisan 1925 tarihinde
Anadolu Sigorta’nın Tescîl İlânı
ibtidar olunması karargir oldu.
Şirketin Bankası – Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, şirketin resmi
27 Mayıs 1925 günlü Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, sayfa 4.
bankası olarak tayin olunması ….
…….
Türkiye İş Bankası tarafından teşkîl olunan
Hakk-ı Rüçhan – Hükûmetin temettüata iştirakine mukabil olmak
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nden
üzere şirketin nizamname-i esasisine derc edilmiş olan hakk-ı
rüçhanın Ticaret Vekâleti’nce muhtelif devair-i hükûmete
Merkez-i idaresi Ankara’da ve merkez-i muamelâtı İstanbul’da olmak
bildirildiği ve bu bâbda vilayâta da tahrirât-ı umumi irsâl kılındığı
ve gerek Türkiye’de gerekse memâlik-i ecnebiyyede hayat ve her nevi
reis tarafından beyân olundu. Müdüriyet işbu hakk-ı rüçhandan
mevadd üzerine alelumûm sigorta ve mükerrer sigorta muamelâtıyla
bihakkın istifade eylemek üzere lâzım gelen teşkilâtın ifasıyla
iştigâl eylemek ve berrî ve bahrî nakliyat sigortalarıyla mükerrer
tavzif olundu ve Kâzım Refik Bey de kâtibi olmak sıfatıyla bu
sigortalarını dahi icra etmek ve temettu’âtının %25 ini hükûmete
hususu Ankara’da devâir-i iadesi nezdinde takibe memur edildi.
tahsis ve terk eylemesine mukabil hükûmetin ve hükumetle
Ankara ve Bursa Şubeleri – Türkiye İş Bankası muamelâta başladığı
alakadar müessesâtın sigortaları hususunda şerâit-i mütesâvîyye
şehirlerde şirketin vekâletini ifa etmek arzusunu izhar eylediğinden
dâhilinde hakk-ı rüçhana haiz bulunmak üzere 40 sene müddetle
Anadolu Şirketi’nin Ankara ve Bursa şubeleri umurunun İş
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi namıyle bir şirket teşkîl
Bankası’na tevdi’ine ve bu şubeleri tesis eylemek üzere mezkûr
edilerek nizamname-i dâhilîsi İcra Vekilleri Hey’etinin 8-3-1341
şehirlere şirketce bir müfettiş izamına karar verildi.
tarihli ictimaında bi’t-tedkîk ve Türkiye Cumhuriyeti Riyasetinin
Sermaye’nin Suret-i İstismarı – Bade Meclis sermayenin suret-i
tastik-i âlisine de iktirân eylemiştir. Şirket maksad-ı teessüsüne
istismarını tedkîk ederek bunun bir kısmının nizamname-i
dâhil bilumum sigorta muamelâtı meyanında bilhassa bervech-i âti
dâhiliyede tayin olunan hudud dâhilinde ve her ikraz muamelesi
muamelât ile iştigâl eder.
ayrıca tedkîk olunmak üzere emlâk-ı gayr-ı menkule teminatı
Elif – Harike ve hariin bilcümle netaicine karşı sigorta. Be – Her türlü
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kaza ve sirkate karşı sigorta. Cim – Hayat-ı beşer üzerine her
tarzda sigorta. Dal – Berrî ve bahrî nakliyat muhataralarına karşı
sigorta.
Sermaye-i şirket beş yüz bin Türk lirasından ibaret olup beheri yirmi
Türk lirası kıymetinde yirmi beş bin hisseye münkasımdır. Şirketin
umuru ve mesâlihi Hey’et-i Umumiyye tarafından üç sene müddet
için mensub ve elli hisseye mâlik beş ilâ dokuz azamdan mürekkep
bir Meclis-i İdare’ye ihale olunmuştur.
Şu kadar ki ilk üç sene müddet için teşkîl edilen Meclis-i İdare azası
müessisler tarafından tayin kılınmıştır. Meclis-i İdare şirketin
umur ve emvalinin idaresi için iktidar-ı tammı haizdir. Meclis-i
İdare mukarrerâtın icrası ve mesâlih-i cariye-i şirketin idaresi bir
müdür ve iki müşavir-i fenden mürekkep müdüriyet hey’etine
müfevvazdır. Müdür veya Müdür Muavini veya imza selâhiyetini
haiz iki vekil mehâkim ve devâir-i resmiyye huzurunda şirketi
temsil ederler.
Meclis-i İdare’nin lâakal ayda bir defa Ankara veya İstanbul’da
toplanması lâbüddür. Hey’et-i Umumiyye her sene-i hesabiyyeyi
takip eden ilk altı ay zarfında şirketin merkezinde suret-i adiyyede
akt-i ictima eder ve asaleten veya vekâleten lâakal on hisseye
mâlik hissedârândan mürekkep bulunur. Hey’et-i Umumiyye’ye
dâhil olmak hakkını haiz bulunan bilcümle hissedârân hisse
senetlerini ictima gününe takaddüm eden on gün zarfında Meclis-i
İdare tarafından irae olunacak mahalle teslim etmelidir. Hey’et-i
Umumiyye gerek asaleten ve gerek vekâleten şirket sermayesinin
bir rub’una müsavi hisse senedâtına mâlik hissedârân hazır bulur
ise teşekkül etmiş addolunur. Temettu’ât-ı safiyyeden nizamî
ihtiyat akçesi olarak %15 ve sermayenin tesviye edilmiş kısmı için
%yedi faiz tesviyesine kâfi meblağ ayrıldıktan sonra fazla kalan
miktarın bir rub’u hükûmete ait olacak ve mütekâkisi – ihtiyarî
ihtiyat akçesi olarak bir miktar ifrazı hakkında Meclis-i idare
tarafından vâki olabilecek teklif nazar-ı itibara alındıktan sonra
%15 müesses hisselerine, %15 Meclis-i İdare’ye, %10 müdüriyet ve
memurîne, %60 da temettu’ olarak hissedârâna tevzi’ kılınacaktır.
Anadolu Şirketi’nin merkez-i idaresi Ankara’da İş Bankası’nda ve
merkez-i muamelâtı muvakkaten Galata Ünyon hanındadır.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Müdürü
Ahmet Vefik
Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Vekâleti
Ticaret Müdüriyet-i Umumiyyesi
1219 Umumî
100 Hususî
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne,
İcra Vekilleri Hey’etinin 8/3/341 tarihli ictima’ında bit-tedkîk tasdik ve
teşkili kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Riyasetinin tasdik-i

âlisine de iktirân eylemiş bulunan Anadolu Anonim Türk Sigorta
Şirketi’nin nizamname-i dâhilisi Ankara Kâtib-i Adliliğinde tescîl
kılınarak leffen irsâl edildi.
Nizamne-i dâhilînin kırkıncı maddesiyle temettu’ât-ı sâfiyyenin
rub’unu hükûmete tahsis eylemiş olan Anadolu Anonim Türk
Sigorta Şirketi’nin, hükûmetin ve hükûmetle alâkadar olan
müessesâtın sigortaları hususunda şerâit-i mütesâvîyye dâhilinde
hakk-ı rüçhanı haiz bulunduğu alâkadar vekâletlere arz ve mülhak
müessesâta tebliğ edilmiştir efendim.
		
19 Mart 1941
Müdür-i Umumî Vekili
Aziz
		

Ticaret Vekâleti namına
Müsteşar		
Vahid

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Nizamnamesi
Türkiye Cumhuriyeti Riyasetinin tasdik-i âlisine iktirân eyleyen
8 Mart 1341/1925 tarihli İcra Vekilleri Hey’eti karariyle teşkîl
kılınmıştır.
Birinci Fasıl
Şirketin Teşkîli ve Maksadı ve İsmi ve Merkezi Beyânındadır.
Madde: 1 Gerek Türkiye’de ve gerekse memâlik-i ecnebiyyede hayat
ve her nevi mevadd üzerine alelumûm sigorta ve mükerrer
sigorta muamelâtıyla iştigâl eylemek ve berrî ve bahrî nakliyat
sigortalarıyla mükerrer sigortalarını dahi icra etmek üzere zîrde
muharririn-i imza Türkiye İş Bankası namına Siird Mebusu ve
mezkûr banka Meclis-i İdare Reisi Mehmud ve mezkûr banka
Meclis-i İdare azasından Müdür-i umumî Celâl ve İttihad-ı
Milli Türk Sigorta Şirketi namına mezkûr şirket Meclis-i İdare
azasından Trabzon mebusu ve Ticaret vekil-i sabıkı Hasan Bey
efendiler ile tertîb ve ihracı bervech-i âtî kararlaştırılan hisseler
eshâbı beyninde bir Türk Anonim Şirketi teşkîl olunmuştur.
Şirket maksadı-ı teessüsüne dâhil bilumum sigorta muamelâtı
meyanında bilhassa bervech-i âtî muamelât ile iştigal eder:
Elif – Harike ve harikin bilcümle netaicine karşı sigorta.
Be – Her türlü kaza ve sirkate karşı sigorta.
Cim – Hayat-ı beşer üzerine her tarzda sigorta.
Dal – Berrî ve bahrî nakliyat muhataralarına karşı sigorta.
Şirket bundan maada maksad-ı teşekkülüyle alakadar olan her nevi
muamelât ile iştigâl edebileceği gibi alemumum sigorta enva’ını
aynı zamanda işletmek veyahut enva-i mezkûrenin yalnız
bazılarını işletmek hususunda serbesttir.
Madde 2. Şirketin unvanı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
olacaktır.
Üçüncü Madde – Şirketin merkez-i idaresi Ankara’da ve merkez-i
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muamelâtı İstanbul’da olacak ve Türkiye Cumhuriyeti
memâlikinin sair bir mahallinde veya memâlik-i ecnebiyyede dahi
acente ve şubeleri bulunabilecektir. Şube ve acenteler açıldıkça
Ticaret Vekâleti’ne malûmât verilecektir.

taht-ı hacize vaz’ını taleb ve şirketin umur-ı idaresine müdahale
edemezler. Ve istifa-i hukuk için şirketin muhasebe defatiri ile
hey’et-i umumiyyenin kararlarını kabule mecburdurlar.

Dördüncü Madde – Şirketin müddeti, bazı esbâbdan dolayı kat’i veya
temdîd edilmedikçe kırk seneden ibaret olacaktır.

Dokuzuncu Madde – Evkat-ı muayenede tekasiti tediye olunmayan
hisse senedâtının sahiblerinden tecirat-ı vakiadan dolayı ihtar
keyfiyete hacet kalmaksızın taksitin hululü gününden itibaren
senevî yüzde dokuz hesabiyle faiz ahz olunacaktır.

İkinci Fasıl
Sermaye ve Hisse Senedâtı Beyânındadır.
Beşinci Madde – Şirketin sermayesi beş yüz bin Türk lirasından ibaret
olub beheri yirmi Türk lirası kıymetinde yirmi beş bin hisseye
münkasimdir.
Hey’et-i Umumiyye’nin işbu sermayeyi bir misli tezyîd etmeğe
salâhiyeti olacaktır. Tezyîd-i sermayeye karar verildiği zaman
hükûmete malûmât verilecektir. Bidayeten ihrac edilen hisse
senâtı bedellerinin tamamen tesviyesinden mukaddem sermaye
hiçbir suretle tezyîd edilemeyecektir. Sermayenin bir mislinden
fazla tezyîdi evvel emirde hükûmetin muvafakatinin istihsâline
mutevakkıftır. Şirketin ihrac eyleyeceği hisse senedâtının
numuneleri kable’l-ihrac liecli’t-tasdik Ticaret Vekâleti’ne tevdi’
edilecektir.

Onuncu Madde – Şirketin, taksitleri vaktiyle tediye edilmeyen senedât
eshâbı aleyhine ikâme-i deâvi etmeğe veyahud hisseleri satdırmağa
salâhiyeti olacaktır. Ve bu mukavele satılması lazım gelen hisse
senedâtının nümeroları gazeteler marifetiyle neşr ve ilân olunarak
tarih-i ilânından on beş gün sonra şirket hiçbir guna ihtara ve
muamelât-ı adliyeye mecbur olmamak ve zarar ve ziyanı sahibine
aid olmak üzere Dersaadet borsasında ve borsalarda henüz alınıp
satılması kabul olunmamış ise müzayede tarîkiyle hisseleri
sattıracaktır. Bu cihetle füruht olunan senedât ibtal olunacak
ve müşterilere eski senedlerin nümerolarını hâvî olmak üzere
yeni senedât i’tâ kılınacaktır. Satılan senedin esman-ı hâsılası
hissedarın şirkete olan deynine hasr ve tahsis olunur. Ve noksanı
ondan talep olunacağı gibi fazlası var ise ona i’tâ olunur.

Altıncı Madde – Şirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde onu
istihsâl olunduktan sonra suret-i kat’iyyede teşekkül etmiş
addolunacak ve hissedâr yazılanlara tediye ettikleri takasiti
mubeyyin muvakkat senedât verilecek ve bilâhare eshâbı yedinde
bulunan senedât-ı muvakkate senedât-ı asliyeye tahvil edilecektir.
Şirketin hisse senedâtının bir tarafı Türkçe ve diğer tarafı Fransızca
lisanları ile tanzîm olunacaktır.
Sermayenin ilk taksitinin tediyesinden sonra kalacak muktarı
şirketin ihtiyacâtına göre mukasseten veya def’aten hey’et-i
umumiyyenin kararıyle Ankara ve Dersaadet’de resmi ve gayr-ı
resmi bazı gazetelerle lâakal otuz gün evvel ilân olunarak metalibe
olunacaktır. İstenilen her cüz’ sermaye tamamen istifa edildikten
sonra keyfiyet Ticaret Vekâleti’ne bildirilecektir.
Yedinci Madde – Hisseler bedelinin yüzde onu tediye olunmadıkça
kabil-i havale ve füruht olunamayacaktır. Hisse senedâtından
yüzde altmış nama muharrer olub hamilleri münhasıran Türk
tebaasından olacaktır. Mütebaki yüzde kırkı bendelerinin nısfı
tediye olunduktan sonra hamiline aid olacaktır. Namı muharrer
olan hisse senedâtının havale ve füruhtu şirketin defterine kayd
edilerek ziri bayi’ ile müşteri ve şirketin salâhiyatdar erkânı
tarafından imza olunmakla icra olunacak ve keyfiyyet havale ve
füruhtu senede dahi zikr ve işaret kılınacaktır.
Sekizinci Madde – Hisse senedleri şirket nazarında kâbil-i inkisâm
değildir. Ve şirket her hisse için bir sahib tanır. Bir hissedarın
varis veya dâyinleri hiçbir vesile ile şirketin emval ve emlakinin

Üçüncü Fasıl
Şirketin umur-ı dâhiliyesi beyânındadır.
On Birinci Madde – Şirketin umur ve mesalihi Hey’et-i Umumiyye
tarafından üç sene müddet için mansub ve beşden dokuza kadar
azadan mürekkeb bir meclis-i idareye ihale olunur. Ve şu kadar ki ilk
üç sene müddet için teşkîl olunacak meclis-i idare azası müessisler
tarafından tayin olunacak ve bunların memuriyeti üçüncü sene-i
hesabiye muamelâtını tedkik zımnında idayyen in’ikad edecek olan
Hey’et-i Umumiyye ictimaına kadar devam edecektir.
On İkinci Madde – ilk Meclis-i İdare azasının memuriyetleri
hitamında intihâb icrasıyle aza kâmilen tecdîd olunacaktır. İşbu
tarihden itibaren meclis-i idare her sene azası adedine nazaran
ve üç sene üzerine tayin edilecek bir nisbet dairesinde tecdîd
edilecektir. İlk değişecek aza kura ile ve ondan sonda değişecekler
kıdem itibarıyla çıkarılacak yerlerine ahiri intihâb ve tayin
kılınacaktır. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar intihâbı caiz olacaktır.
Meclis-i idare azası kâmilen Türk olacaktır.
On Üçüncü Madde – Meclis-i İdare’nin ictima’ı icab-ı mesalihte tâbi
olacak ise de lakal ayda bir def’a Ankara veya İstanbul’da toplanması
lâbüddür. Müzakerâtın muteber olması lâakal nısfından bir ziyade
azanın bizzat huzurına veya temsil edilmiş olmasına menûttur.
Meclis-i idarenin kararları hazır bulunan azanın ekseriyet-ı ârâ’sıyle
muteber olur. Tesâvî-i ara vukuunda keyfiyet ictima’-i atiye talik
edilir. Ve anda dahi tesâvî-i ara vuku bulursa mevzubahs olan teklif
reddolunur.
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On Dördüncü Madde – Meclis-i idarenin müzekerâtı zabıt defterine
kayd olunur. Ve zîrde reis ile hazır-ı bilmeclis bulunan aza
tarafından imza edilir. Zabtın sureti veya bir fıkra-i muhrecesi
muteber olmak için reis veya vekili veyahud meclis-i idare
azasından ikisi tarafından imza olunmak lazım gelir.
On Beşinci Madde – idare Meclisi azasından her birinin şirketin elli
hisse senedine mâlik olması lazım gelir. Senedât-ı mezbure şirketin
sandığına tevdi’ olunacak ve azanın müddet-i memuriyetleri
zarfında satılamayacaktır. Bunların üzerine füruhtu caiz
olmadığını mübeyyin bir damga vurulacaktır.
On Altınca Madde – Meclis-i İdare azasından bir veya birkaçının
vefatı veya istifası vukuundan veya sair bir sebebden olayı bir
veya birkaç aza yeri münhal kalır ise meclis-i İdare işbu yerlere
muvakkaten aza tayin eyleyecek ve intihâb-ı kat’i gelecek hey’et-i
umumiye tarafından icra olunacaktır. Bu suretle yeniden intihâb
olunan aza yerine geçtiği azanın müddet-i memuriyetini itmam
edinceye kadar vazifesine muhafaza eder.
On Yedinci Madde – Meclis-i İdare her sene izası meyanında bir reis
ve bir reis vekili intihâb eder. Ve reisin veya vekilinin gıyabında
vekâlet etmek üzere azadan birini tayin eyler.
On Sekizinci Madde – Azadan memâlik-i ecnebiyyede ikâmet veya
muvakkaten gaybubet edenler esna-i müzakeratta kendilerine
vekâlet etmek üzere refiklerinden azadan birini tayin
edebilirler. Şu kadar ki vekâlet edecek azanın kendi reyi dâhil
olduğu halde ikiden ziyade reyi olamıyacaktır. Bila mazeret
sıra ile üç ictimada bulunmayan meclis idare azasına istifa
etmiş nazarıyla bakılacak ve usulüne tevfiken yerine bir diğeri
intihâb olunacaktır.
On Dokuzuncu Madde – Meclis-i İdare şirketin umur ve emvalinin
idaresi için iktidar-ı tamı haizdir. Zîrde tadad edilen hususât bir
maniyyet-i tahdidiyyeye haiz olmamak şartıyle meclis-i idare
başlıca muamelât-ı atiyyeyi icra etmek salâhiyetini haizdir.
1. Nukud-ı mevcûde ile ihtiyat akçesinin suret-i tenmiyye ve
istimali ve muamelât-ı şirketin ihtiyacat-ı ruzmerresine muktezî
mebaliğin muvakkaten suret-i istimalini temin etmek.
2. Gerek huzur-ı muhakeme gerek eşhas-ı sâliseye karşı şirketi
temsil eylemek veya bu babda şirkete vekil irade etmek ve
fıkarât-ı atiyyede musarrah şerâite tevfiken her türlhü emval-i
menkule ve gayr-ı menkulenin iqştira, bey’, mübadele, icar ve
isticarına ve şirkete aid bulunun bilumum nukud ve eshamın
ahzına ve havalesine ve elden çıkarılmasına müsaade etmek;
nukud-ı şirketi -eşhas-ı hükmiyyenin emval-ı gayr-ı menkuleye
tasarruflarına dair olan kanun ahkâmına tevfiken – şehin ve
kasabalar dâhilinde her türlü emval ve akar iştirası ve – emval-i

gayr-ı menkulenin teminat iraesine dair olan kanun ahkâmına
tevfiken yani irtihan edeceği bu gibi emval-i gayr-ı menkuleyi
ferağ-ı kat’i ile uhde-i tasarrufuna geçirmemek üzre – kezâlik
şehir ve kasabalarda kâin emval-i gayrı menkule terhinine
mukabil ikrazat icrası suretiyle istimal ve tenmiye etmek (şu
kadar ki emvalin terhinine mukabil ikraz edilecek mebaliğ-i
nukud şirketin yüzde ellisini tecavüz edemez). Kredi küşadı
tarîkiyle yahud tahvilat ihracından gayri aher bir suretle şirketin
emval-i menkule ve gayr-ı menkulesi teminat irae edilmek
veyahud edilmemek üzre istikrazlar akd etmek; ticarethanelerin
maddeten mevcûd emvalini ve müteferriatını rehin almak,
tediyeden evvel veya sonra fekk-i rehin ve fekk-i haciz etmek ve
itiraz ve sair hukuktan feragat etmek; maksad-ı şirketle alakadar
olmak üzre alelumûm sigorta kumpanyaları ve sair şirketler ile
işletme ve iştirak mukaveleleri akd etmek ve bu mukaveleleri
tecdîd eylemek ve başka bir sigorta kumpanyasının muamelâtını
devren satın almak.
3. Sigorta ve mükerrer sigorta mukavelâtı şerâit-i umumiyyesini
ve muhtelif muhâtara enva’ına tatbik edilecek ücûrât tarifelerini
tezekkür ve tayin eylemek.
4. Şirketin matlubu olan bilcümle mebaliği ahz u kabz ederek
ibra makbuzu vermek.
5. Şirketce tesviyesi iktiza eden ziyanlar ile hasarâtın tediyesini
taht-ı karara almak ve bu tediyâta müsaade etmek.
6. Her türlü deâvi ikâmesine müsaade etmek.
7. Şirketin alelumûm menafi ile tahaddüs etmiş veya edecek
bilcümle deâvi hakkında akd-ı mukavele ve mesâlihe etmek ve
hakeme müracaat eylemek.
8. Hesabâtı tanzîm ve hey’et-i umumiyyeyi alelade davet ve
hey’et-i mezkûreye hesabât-ı mebhuse ve muamelât-ı şirketin
hal ve vaziyeti hakkında rapor vermek ve tevzi edilecek temettu’
miktarı ile tefrik edilecek ihtiyat akçeleri miktarlarının tayininini
teklif etmek.
9. Hey’et-i umumiyyeyi fevkalâde ictimaa davet etmek ve hey’et-i
mezkûreye işbu nizamname-i dâhiliyede tadilat veya ilavat
icrası ve şirketin temdîd-i müddeti, diğer bir şirketle bileşemesi
yahud müddet-i muayyenin inkızâ’sından evvel feshi hakkında
teklifatta bulunmak.
10. Müdürü müdür muavinlerini müdür-i sanileri, acenteleri ve
alelmumum şirket memuriyetini nasb ve azl etmek ve maaşlarını
tayin eylemek.
11. Bâlâda münderic dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci ve
onuncu fıkralarda muharrer salâhiyetlerin umumi yahud bir
kısmı hususunda müdürü – Meclis-i idarece her ne zaman
istenirse azl eylemek şartıyle – hususi vekâletnameler yahud
alelade mukarrerat ile tevkil eylemek.
12. Şirkete mensub olmayan bir veya müteaddid zatı dahi hususi
vekâletname ile ve muayyen umurun icrası için tevkil etmek
velhâsıl şirketin idaresine müteallik her nev’i muamelâtı icra
eylemek.
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Yirminci Madde – Meclis-i İdare azası hâsılat-ı safiyyeden kendilerine
tahsis kılınacak hisseden başka meclisde hazır bulunacakları
günler için hissedârân hey’et-i umumiyyesince takdir ve tayin
edilecek bir ücret dahi ahz edeceklerdir.
Müdüriyet
Yirmi Birinci Madde – Meclis-i İdarece ittihaz olunan mukarreratın
icrası ve mesalih-i cariye-i şirketin idaresi bir müdür ve iki
müşavir-i fenniyeden mürekkep müdüriyet hey’etine müfevvez
olub işbu hey’et ekseriyet-i ârâ’ ile ittihaz-ı mukarrerat eder.
Müdüre muavenet ve gaybubeti yahud mazereti halinde ona
vekâlet etmek üzere bir veya birkaç müdür muavini ve salâhiyatdar
vekil tayin edilebilir.
Yirmi İkinci Madde – Müdüriyet hey’eti bilcümle memurin ve
müstahdemin-i şirketin nasb ve azlini meclis-i idareye teklif eder.
Müdüriyet hey’eti şirket memurin ve müstahdeminin doğrudan
doğruya amiri olub nef’anü’l-muamelât işinden el çekdirmeğe
lüzum gördüğü memurin ve müstahdemine işden el çektirmek
hakkını haizdir. Ve bu hakkını istimal ettiği takdirde meclis-i
idarenin ilk ictima’ında meseleyi meclis-i mezkûre arz eder ve
işden el çekdirilmiş olan memurin ve müstahdemine tatbik
edilecek muamele hakkında meclis-i idarece karar-ı kat’i verilir.
Müdüriyet hey’eteti şubelerin tesis ve ilgasını dahi meclis-i idareye
teklif eder.
Yirmi Üçüncü Madde – Müdüriyet hey’eti her üç ay nihayetind meclis-i
idareye umur-ı şirketin hal ve ceryanı hakkında rapor i’tâ eder.
Yirmi Dördüncü Madde – Müdüriyet hey’eti meclis-i idarenin
celselerinde hazır bulunur ise de reyi ancak istişarîdir.
Yirmi Beşinci Madde – Müdüriyet hey’eti her ne vakit lüzum görürse
meclis-i idareyi davet edebilir.
İmzalarıyla Şirketi taht-ı Taahhüde Alabilecek Zevât
Yirmi Altıncı Madde – Emval-i gayr-ı menkulenin bey’ ve iştirasına
ve teminat iraesine dair olan vesâik ve hayat sigortası poliçeleri
ve kayd-ı hayat ile meşrut olan irad senedâtı ve alelıtlak şirketin
mes’uliyet-i maliyesini mucib olabilecek vesâik mündüriyet
hey’etinden biri ile beraber meclis-i idarece bu husus için irae
edilen meclis-i idare azasından bir zat tarafından imza edilecektir.
Hayat sigortasından maada sigorta poliçeleri ve mekâtib ve evrak-ı
muhabere yalnız müdüriyet hey’etinden biri tarafından yahud bu
hususda mezun kılınan zevat-ı saire tarafından imza edilebilir.
Müdürün veya müdür muavininin veya hud imza salâhiyetini haiz
iki vekilin mehakim ve devair-i resmiye huzurunda şirketi temsil
etmeleri makbul ve muteberdir.

Dördüncü Fasıl
Hey’et-i Umumiye Beyânındadır.
Yirmi Yedinci Madde – Suret-i muntazamada akd-i ictima’ eden
hey’et-i umumiye umum hissedârânın hey’et-i mecmu’ası
makamında bulunur.
Yirmi Sekizinci Madde – Hey’et-i umumiyyenin her sene-i hesabiyyeyi
takib eden ilk altı ay zarfında şirketin merkezinde meclis-i idarenin
veyahud mezkûr meclisin davete adem-i teşebbüsü halinde Ticaret
Vekâleti’nin davetiyle suret-i adiyyede akd-i ictima’ eder. Bundan
başka sermayenin rub’una mâlik olanların talebi üzerine veyahud
doğrudan doğruya meclis-i idare ve mezkûr meclisin imtina’ı
halinde Ticaret Vekâleti icab eyledikce suret-i fevkalâdede olarak
hey’et-i umumiyyeyi davet ve ruzname-i müzakerâtı tayin edebilir.
Her sene hey’et-i umumiyyenin ictima’ı nihayet yirmi gün akdem
tahriren Ticaret Vekâleti’ne ihbar olunacak ve bunu mutazammın
olan istidanameye ictima’ edecek hey’et-i umumiyyeye arz
edilmek üzere ihzar edilmiş olan meclis idare ve müfettiş raporları
ve senelik bilançonun birer sureti lef olunacaktır. Ve hey’et-i
mezkûrede canib-i vekâletden bir komiser hazır bulundurulacaktır.
Meclis-i idare ve müfettiş raporlarıyla senelik bilançodan ve hey’et-i
umumiye zabıtnamelerinden ve hey’et-i mezkûrede hazır bulunan
hissidarının esami ve mikdar-ı hisselerini mubeyyin cedvelden
dörder nüshası Ticaret Vekâleti’ne hey’et-i umumiyyenin son
ictima’ gününden nihayet bir ay zarfında gönderilecektir.
Yirmi Dokuzuncu Madde – Hey’et-i umumiyye vekâleten veya
asaleten lâakal on hisseye mâlik olan hissedârândan mürekkeb
olacaktır. On hisseden az hisseye sahib olanlar bir araya
toplanarak on hisse teşkîl etmek ve içlerinden birini veyahud
hey’et-i umumiyye azasından bir zatı hey’et-i mezkûreye kendi
taraflarından vekil tayin etmek salâhiyetini haizdirler. Hey’et-i
umumiyyede gerek asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunan
hissedânın her on hisse için bir reyi olacaktır ve şu kadar ki her bir
hissedarın gerek kendi namına gerek vekil sıfatıyla yüzden ziyade
reyi olamayacaktır.
Otuzuncu Madde – Davetnameler yevm-i ictimadan lâakal bir mah
evvel altıncı maddede beyân edildiği veçhile gazetelerde ilân
kılınacak ve davetnamelere ruzname-i müzakerat derc edilecektir.
Otuz Birinci Madde – Hey’et-i umumiyye gerek asaleten ve gerek
vekâleten şirket sermayesinin bir rub’una müsavi hisse senedâtına
mâlik hissedarlar hazır bulunur ise teşekkül etmiş addolunur.
Hey’et-i umumiyyede hazır bulunacak hissedârânın mutasarrıf
oldukları hisselerin salifü’z-zikr bir rub’una müsavi olub olmadığı
anlaşılmak üzere hey’et-i umumiyyeye dâhil olmak hakkını haiz
bulunan bilcümle hissedârânın hisse senedlerini ictima’ gününe
takaddüm eden on gün zarfında meclis-i idare tarafından irae
olunacak mahalle teslim etmeleri davetnamelerde ihtar olunacaktır.
Bilmuracaa hisse senedlerini tevdi’ eden hissedarlara verdikleri
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hisse senedlerinin aded ve nümerolarını nâtık birer dühuliye
varakasıyla içtima’ edecek hey’et-i umumiyyeye arz olunmak
üzere hazırlanmış olan meclis-i idare ve müfettiş raporlarından
ve senelik bilançodan birer nüshası talebleri üzerine verilecektir.
İşbu hey’et-i umumiyyenin def’a-i evveli ictimaında hazır bulunan
hissedarânın asaleten ve vekâleten hâmil bulundukları hisse
senedâtının miktarı derece-i kifayede olmadığı halde hel’et-i
umumiyye ikinci def’a olarak ictima’a davet edilir.
İşbu ikinci ictima’da hazır bulunan hissedârân hisselerinin mikdarı ne
olur ise olsun birinci ictimada müzakere olunmasına karar verilmiş
olan hususât hakkında icra-i müzakerât edeceklerdir. Ve bu vechile
ceryan eden müzekerât mer’i ve muteber olacaktır. Birinci ictima’
ile ikinci ictima’ beynindeki müddet yirmi günden dûn ve bir
mahdan efzûn olmayacak ve ikinci ictima’ın davetnameleri on gün
evvel ilân olunacaktır.
Otuz ikinci Madde – Hey’et-i umumiyyeye meclis-i idare reisi ve
reis mevcûd olmadığı halde reis vekili riyaset eder ve ikisinin
de mâni’i olduğu takdirde meclis-i idare azası içlerinden birini
riyaset vekâletine intihâb eylerler. Hey’et-i umumiyyede hazır olub
en ziyade hisseye mâlik olanlardan ikisi rey toplamak hidmetini
ifa eder. Hey’et-i umumiyye kâtibi reis ile rey toplamağa memur
olanlar tarafından tayin olunur.
Otuz Ücünü Madde – Hey’et-i umumiyyede müzakere olunan
hususâta ekseriyet-i ârâ’ ile karar verilir. Ruzname-i müzakerâta
dâhil olacak mevadd meclis-i idarenin teklifâtı ile hamil oldukları
hisselerin bedeli şirket sermayesinin lâakal yüzde yirmi beşine
baliğ olan hissedârân tarafından yevm-i içtimadan lâakal on gün
evvel vuku bulacak teklifattan ibaret olacaktır.
Otuz Dördüncü Madde – Hey’et-i umumiyye bilcümle hesabâtın
tedkîki için gerek hissedârândan ve gerek haricden bir veya
müteaddid müfettiş tayin eder. Şu kadar ki ilk hesab senesi için
iktiza eden müfettişler müessisler tarafından intihâb olunacaktır.
Müfettişler vazifelerinin tamami-i ifasından ve verecekleri
raporların hakikate mukarenetinden gerek hissedarlara ve gerek
hükümete karşı mes’uldürler. Müfettişler ancak teftişe salâhiyetdâr
olub idare umuruna müdahale edemezler. Müfettişlerden biri
vazifesini ifa edemeyecek bir hale gelirse hey’et-i umumiyyenin
ictima’ına kadar şirket muamelât ve hesabâtını diğer müfettişler
teftiş ederler.
Otuz Beşinci Madde – Her sene akd-i ictima’ edecek olan hey’et-i
umumiyye şirketin umur ve mesalihine dair her sene meclis-i
idare tarafından takdim olunan lâyiha ile hesabâta dair müfettiş
tarafından verilen raporun kıratını istimâ’ ve hesabâtı ledde’lmüzakere ya kabul veya red eder ve hisse-i temettu’ tayin eyler.
Tebdili iktiza eden meclis-i idare azasının yerlerine diğerlerini nasb
ve leddelicab bunları azl eder ve şirketin bilcümle umur ve hususâtı
hakkında bil-müzakere karar-ı kat’i i’tâ ve meclis-i idarenin icab

eylerse iktidnarını tevsi’ eyler. Fakat hey’et-i umumiyyede asaleten
ve vekâleten şirket sermayesinin lâakal nüsülanına müsavi hisseler
eshâbı mevcûd olub bunların ekseriyet-i ârâ’sı hâsıl olmadıkça
sermayenin tezyîdine karar verilemez.
Otuz Altıncı Madde – Hey’et-i umumiyyenin zabt olunan müzakerâtı
bir defter-ı mahsusa kayd ve ziri hey’et-i umumiyye reisi ile rey
toplamağa memur olanlar ve kâtib tarafından imza olunur. Hey’et-i
umumiyyenin her ictima’ında hazır bulunan hissedaârın esamisiyle
ikâmetgâhını ve her birinin hâmil olduğu hisselerin mikdarını
mübeyyyin bir cedvel tanzîm ile mevcûd olanlar tarafından imza
edilib zabıt defterinin o günkü varakasına rabt ve taleb vuku’unda
alakadarâna tebliğ olunur.
Otuz Yedinci Madde – Liecli’l-ihtiyac ibraz olunacak hey’et-i
umumiyyenin zabıt sureti veya fıkarât-ı muhrecesi meclis-i idare reis
veya meclis-i mezkûr azasından bu hususa memur edilmiş bir zat
veyahud kezâlik meclis-i idare azasından ikisi tarafından imza edilir.
Otuz Sekizinci Madde – Hey’et-i umumiyye tarafından işbu
nizamname ahkâmına tevfiken verilecek kararlar ictima’da
hazır bulunan veya muhtelif reyde bulunan hissedârân için dahi
mecburiü’l-icradır. Hey’et-i umumiyye bir günde mezükerâtı
bitiremezse müzâkere gününü takib eden hafta içinde ictima’
etmek üzere ictima’ günü gazetelerle ilân olunacaktır. Eyyam-ı
tatiliyye-i resmiyyede hey’et-i umumiyye ictima’ı caiz değildir.
Beşinci Fasıl
Okuz Dokuzuncu Madde – Şirketin sene-i hesabiyyesi kanun-ı sânî
ibtidasından beda ile kanun-ı evvelin sonuncu günü hitam bulur.
Fakat birinci sene-i sehebiyye müstesna olarak şirketin suret-i
kat’iyyede teşekkül ettiği seneyi takib eden senenin 31 Kanun-ı
evvel beynindeki müddeti şamil olacaktır. Meclis-i idare her
sene nihayetinde şirketin matlubât ve düyûnâtını hâvî bir defter-i
umumî tanzîm ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabâtı
hey’et-i umumiyyenin ictima’ından kırk gün evvel müfettişlere
ira’e ve tebliğ edecek ve hey’et-i umumiyyenin hin-i ictima’ında ona
takdim eylecektir. Hey’et-i umumiyyeye dâhil olmak salâhiyetini
haiz olan her hissedâr mezkûr defterleri ve hesabâtı mutalaa ve
muayene edebilir.
Altıncı Fasıl
Temettu’âta Hükûmetin Hisse-i İştiraki
Kırkıncı Madde – Hükûmet tarafından devair-i hükûmetin ve
hükûmetle alakadar müessesâtın şirketçe işletilmekte olan
kısımlara dâhil her nevi sigortaları hususunda şerâit-i mütesâvîyye
dâhilinde şirkete hakk-ı rüçhan bahşedilmiştir. Buna mukabil
zîrdeki kırk ikinci maddede beyân olunan ve nizamname-i esasî
mucibince tefriki lâzım gelen ihtiyat akçesiyle sermayenin tesviye
edilmiş kısmının faizleri ayrıldıktan sonra baki kalan temettu’ât-ı
safiyyenin rub’u hükûmete ait olacaktır.
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Yedinci Fasıl
Müesses Hisseleri, Temettuâtın Suret-i Taksimi ve İhtiyat Akçesi
Beyânındadır
Kırk Birinci Madde – Bin aded müessis hissesi ihdas edilmiştir. Bu
müessis hisseleri ilk beş sene müddet zarfında nama muharrer
olacak ve bu müddette satılamayacak ve şirketin bütün müddeti
esnasında senevî temettu’ât-ı safiye üzerinden yüzde on beş
atideki kırk ikinci madde mucibince işbu müesses hisselerine aid
olacaktır. Müessis hisse senedâtı hamillerinin şirket muamelâtının
idaresi ve hesabâtının tanzîmi hususlarına müdahalelerine
salâhiyet veremez. Haklarının istimal ezcümle tevzi’i lazım gelen
temettu’ mikdarınının ve imha ve itfa tertîbâtına tahsis olunacak
mebâliğin ve kırk üçüncü madede muayyen ihtiyat akçeleri
mikdarlarının tayini hususunda şirketin bilançolarına ve hey’et-i
umumiyyece ittihaz olunan mukarrerâta etbâ’a mecburdurlar.
Hiçbir halde ve sermayenin tezyîdi takdirinde bile müessis
hisselerinin mikdarı tezyîd edilemiyeceği gibi işbu hisselere tahsis
edilen temettu’at mikdarı dahi tadil edilemez. Müessis hisseleri
şirketin tarih-i tesisinden on sene sonra hey’et-i umumiyye
karariyle kâmilen veya kısmen şirket tarafından mübaya’a
edilebilir. Fakat müessis hisseleri eshâbının ekseriyetle bu kararı
tasvib etmeleri şarttır. Ekseriyet bu kararı tasvib ederse ekaliyetin
itirazı makbul değildir. Mübaya’aya dair verilen karar müessis
hisseleri eshâbı tarafından ekseriyetle kabul edildiği halde mezkûr
hisselerin bedel-i iştirası kıymetinin en zayıf bulunduğu iki sene
çıkarıldıktan sonra iştiraya karar verilen zamanın mukabilindeki
son yedi sene zarfında tevzi’ edilen temettu’ât hadd-i vasatîsi
senevi yüzde on hesabiyle resülmâle tahvil olunarak kararlaştırılır.
Fakat bedel-i iştira müessis hisselerinin iştirası kararlaşdırıldığı
sene-i muamelâtdan evvel geçen sene zarfında o hisselere tevzi’
edilen akçenin on mislinden eksik olmayacaktır. İşbu salâhiyet-i
iştira senedât üzerinde muharrer bulunacaktır. Müessis hisse
senedâtının kısmen iştirası takdirinde satın alınacak senedât bu
hisse adedine göre bir nisbet dairesinde tayin olunacak ve mezkûr
senedâtın nümeroları merakiz-i şirkette münteşir iki gazete ile neşr
ve Arthur Sulzbergerilân olunacaktır. Mezkûr senedâtın iştirası
için iktiza eden sermaye hey’et-i umumiyye karariyle gerek kırk
üçüncü madde mucibince tefrik edilen hususi ihtiyat akçelerinden
ve gerekse tezyîd-i sermaye takdirinde tezyîd olunacak mikdar
sermayeyi imza ve taahhüd edecek olanlar tarafından verilen
primlerden teşkîl olunacaktır. İştira kılınan müessis hisselerine
aid yüzdeler hisse senedâtı temettu’lerini tezyîd eyleyecektir. İştira
olunan mezkûr müessis hisseleri ibtal edilecektir.
Kırk İkinci Medde – Şirketin temettu’ât-ı seneviyyesinden bilumum
mesârifine ve imha ve itfa tertîbâtına ve her hangi bir taahhüdatın
ifasına muktezî mebaliğ bade’l-tenzîl
Evvela – Kırk beşinci maddeye tevfiken tefriki lazım gelen ihtiyat
akçesi için %10
Saniyyen – Sermayenin tesviye idilmiş kısmı için yüzde yedi faiz
tesviyesine kâfi meblağ ayrılacak;

Sâlisen – Fazla kalan mikdardan bir rub’u kırkıncı maddede beyân
edildiği vechile hükûmete aid olacak.
Rabıen – Mütebaki kalan meblağ kırk üçüncü madde nazar-ı itibara
alındıkdan sonra bervech-i âtî tevzi’ olunacaktır:
%15 Müessis hisselerine
%15 Meclis-i idareye
%10 Meclis-i idarenin tensibi vechile tevzi olunmak üzere müdüriyet
ve memuriyete
& 60 temettu’ olarak hissedârâna
Kırk Üçüncü Madde – Nizami ihtiyat akçesi için balada tayin edilen
mebaliğ efraz ve tesviye edilmiş sermayenin faizi ve hükümete
aid hisse i’tâ edildikten sonra hey’et-i umumiyye diğer mebaliğ
tevzi’ine mübayeret etmeden evvel tahakkuk eden temettu’
üzerinden bir mikdarının muhassas-ı lehi tayin edilerek veya
edilmeyerek veyahud sadece sene-i atiye hesabâtına nakl edilmek
suretiyle meclis-i idarenin teklifiyle tefrik ve ifrazına karar
verilebilir.
Hey’et-i mezkûre yine meclis-i idarenin teklifiyle bu suretle teşkîl
edilmiş olan ihtiyarî ihtiyat akçelerinin mahal-i tahsisini tadile veya
kısmen ve kâmilen tevziine dahi karar verebilir. Bu halde mebaliğ
meblağ-ı mezbur kırk ikinci maddenin dördüncü fırkasına tevfiken
tevzi’ olunacaktır.
Kırk Dördüncü Madde – Temettuât-ı sermayeye yüzde yedi faiz
i’tâsına kifayet etmediği takdirde noksanı madde-i sabıkada zikr
olunan ihtiyarî ihtiyat akçelerinden icab eden meblağ alınmak
suretiyle itmam ve ikmal edilecektir.
Mazü’z-zikr ihtiyat açelerinin de sermayeye yüzde yedi faiz i’tâsına
adem-i kifayeti halinde sinin-i mütekâbilede, nizamname-i
dâhili mucibinde temettu’âtdan ifrazı muktazi ihtiyat akçesinin
tefrikinden sonra diğer hususât için mebaliğ ifraz edilmeden,
noksan olarak i’tâ edilmiş olan sene-i sabıka faizi yüzde yediye
iblağ edilecektir.
Kırk Beşinci Madde – İhtiyat akçesi kırk ikinci madde mucibince
temettu’ât-ı seneviyyeden mefrûz mebâliğin terakümünden
teşekkül edecek ve mesârif-i fevkalâde ve gayr-ı melhûzeye karşılık
tutulacak ve işbu akçenin mikdarı şirket sermayesinin yüzde
yirmi beşine müsavi bir raddeye baliğ oldukda ihtiyat akçesi ifraz
olunmayacaktır. Şu kadar ki ihtiat akçesi sermayenin yüzde yirmi
beşine baliğ olduktan sonra ondan sarfiyat icrasıyle mikdarı
nisbet-i mezkûreden aşağı düşerse tekrar temettu’âttan tevkifat
icrasına mübaşeret olunacaktır.
Sekizinci Fasıl
Şirketin Temdîd müddet ve Feshi ve Kat’-ı Muamelâtı Beyânındadır.
Kırk Altıncı Madde – Meclis-i idare her ne vakit ve her ne sebeble
olursa olsun hey’et-i umumiyyeyi ictima’a davetle şirketin
müddetinin temdîdini veya feshi ile tasfiye-i muamelâtını veyahud
sair şirket ile birleşmesini teklif edebilir. Sermaye-i şirketin nısfına
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mâlik olan hissedârân tarafından taleb edildiği takdide meclis-i
idare hey’et-i umumiyyeyi işbu maddede muharrer hususât
için davet etmeğe mecburdur. Şu kadar ki temdîd-i müddet
edilmesi veya icab ederse şirketin sair şirket ile bileşmesi ve işbu
nizamnamenin tadili maddeleri her halde hükûmetin ruhsatına
mütevakkıftır.
Kırk Yedinci Madde – Meclis-i idare şirket sermayesinin nısfı zayi’
olduğu halde şirketin feshine veya devam-ı muamelâtına karar
verilmek üzere hey’et-i umumiyyeyi davet eder.
Kırk Sekizinci Madde – Şirketin müddeti münkazi oldukda veya
müddeti tekmil olmaksızın fesh olundukda ictima’ eden
hey’et-i umumiyye şirketin tasfiye-i muamelât ve hesabâtına
karar verecek ve tasfiye-i hesab için bir veya birkaç memur
tayin edecektir. Hey’et-i umumiyye şirketin mevcûd olduğu
zamanlarda olduğu gibi tasfiye-i hesab esnasında dahi iktidar ve
salâhiyetini istimale devam edecektir. Tasfiye-i hesaba memur
olanlar işbu emr-i tasfiyeyi kavanin-i devlete Tevfik hareket
etmek şartiyle şirketin diğer bir şirketle bileşmesini mükerrer
sigorta akdi ve bey’ u ferağ suretiyle yahud tensib edeceği her
hangi bir tarz-ı diğerle icra edebilirler ve sulh olmak ve hükûmete
müracaat eylemek salâhiyetini dahi haizdirler. Tabir-i aherle
tasfiye-i hesab memurlarının iktidar ve salahâyeti gayet vâsi’
olub işbu iktidar ve salâhiyet ancak hey’et-i umumiyyece tahdid
edilebilecektir.
Kırk Dokuzuncu Madde – Düyûnâtın itfasından sonra bakiye-i
matlub evvel emirde sermayenin tesviye edilmiş kısmının
hissedârâna iadeten tediyesine tahsis olunacak ve bakiye kalırsa bu
dahi hissedârâna – müessis hisseleri hariç ommak üzere – mâlik
oldukları hisseler adedi nisbetinde taksim kılınacaktır. Tasfiye
muamelâtının hitamında tasfiye hey’eti kat’i bilançoyu tanzîm
edip fevkalâde surette ictima’a davet edilecek hey’et-i umumiyyeye
tevdi’ ve tasfiye memurlarının bir elzem olduğu ve şirketin
mevcûdiyetine kat’iyyen nihayet verildiği Ticaret Vekâleti’nhe
ihbar ve gazetelerle ilân olunacaktır.
Ellinci Madde – İşbu faslın hâvî olduğu maddelerde gösterilen
hususâta karar vermek üzere suret-i Arthur Sulzbergerfevkalâdede
davet edilecek hey’et-i umumiyyede şirket sermayesinin lâakal
nısfına müsavi hisse senedâtını hamil hissedârân hazır olmadıkça
cereyan edecek müzakerât ve hey’et-i umumiyyede hazır bulunan
azanın ekseriyet-i mutlaka-i arası ile ittihaz edilmeyen mukarrerat
makbul ve muteber olamaz. İlk ictimada hazır bulunan veya temsil
edilen hissedârân adedi kâfi olmadığı takdirde ikinci bir hey’et-i
umumiyye ictima’a davet olunur ve işbu hey’et-i umumiyyede hazır
hissedârânın temsil eyledikleri sermaye neye baliğ olursa olsun
müzakerât mer’i ve muteber olacaktır.

Dokuzuncu Fasıl
Mevadd-ı müteferrika beyânındadır.
Elli Birinci Madde – İşbu nizamname-i dâhili sureti şirketin teşkîline
hükûmetce müsaade i’tâ olunduktan sonra bir ay zarfında
merkez-i hükûmetde ceride-i resmiye ve diğer muteber bir gazete
ile ve şirketin muamelâtı veya şuabât idaresi bulunun yerlerde
cerâid-i resmiye ve saire ile aynen veya icmâlen neşr olunacağı gibi
nizamname-i dâhilîde hükûmetin müsaadesiyle vuku’ bulacak
her güne tadilat ve her senenin hey’et-i umumiyye mukarreratı ve
senelik bilanço suretleri dahi gerek merkez-i hükûmet ve gerek
taşrada bervech-i muharrer ilân kılınacaktır.
Elli İkinci Madde – Şirketin ihraç edeceği hisselere sahib kaydı
zımnında neşr edileceği tarifnamede evvela şirketin maksad-ı
teşekkülünü ve müddeti, saniyen müessislerin esamesini, sâlisen
sermayenin mikdarını ve suret-i tezyîdini, rabien temettu’ât
suret-i taksimini ve bu meyanda müessislere ve hey’et-i idare
azasına tahsis kılınacak mekadiri sarâhaten derc ve beyân
edilecektir.
Elli Üçüncü Madde – Şirketin işbu nizamnameyi tab’ ve temsil
ettirerek talib olan alakadarâna i’tâ eyleyeceği gibi elli nüshasını bir
def’aya mahsus olmak üzere Ticaret Vekâleti’ne irsâl edecektir.
Elli Dördüncü Madde – Şirket istatistik idaresince i’tâ kılınacak
numunesine tevfiken her sene muamelâtına dair bir istatistik
cedveli tanzîm ve Vekâlete takdim eyleyecektir.
Elli Beşinci Madde – Ticaret Vekâleti şirketin nizamname-i
dâhilisinden mütevellid hususât hakkında şirket üzerine murakabe
hakkını haizdir.
Türkiye İş Bankası Namına
Meclis-i idare azasından Müdür-i Umumî
Mahmud Celâl
		

Meclis-i İdare
Reisi ve Siirt Mebusu
Mahmud

İttihad-ı Millî Türk Sigorta Şirketi namına
Meclis-i İdare azasından Trabzon Mebusu ve Ticaret Vekil-i Sabıkı
Hasan Hüsnü
18 Mart 1341
Hey’et-i Celile-i Vekile’nin 8 Mart 1341 tarihli ictima’ında kabul
ve Türkiye Cumhuriyeti riyasenin tasdik-i âlisine iktirân eden
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin işbu nizamname-i
dâhilisi takdik kılınır.
Ticaret Vekâleti
Ticaret-i Müdüriyet-i Umumîsi
		

Ticaret Vekili namına
Müsteşar
Vahid
Belgeler
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İşbu nizamname-i dâhilî Ankara Birinci Kâtib-i Adliliğince 18 Mart
1341 tarihinde tescîl kılınmıştır.

Anadolu Sigorta’nın Ziraat Bankası Acentelikleri İçin İlk Teması
İdare Meclisi – 17 Ağustos 1925
Bilcümle hükûmet ve hükûmetle alakadar müessesât sigortalarını
yapmak üzere teşkîl eylemiş Şirketimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin
her tarafında temsil edilmesi elzem, hâlbuki her şehir ve kasaba
için derhal bir acente tayini gayr-i kabil bulunduğundan, buna
bir çare olmak üzere üç yüzü mütecaviz şube ve sandığı mevcut
bulunan Ziraat Bankası’na Şirket’in acenteliğinin verilmesi,
ancak Türkiye İş Bankası şubeleri Şirket’in tabii acenteleri
bulunduğundan Ankara, İzmir, Bursa ile ziyade muamele
yapması muhtemel olan Adana ve Mersin şehirleriyle kadim İzmir
vilayetini temsil eden İzmir, Aydın, Denizli, Saruhan, Menteşe
vilayetleri dâhilindeki şehirler müstesna olmak üzere diğer
mahallerde şirket acenteliğinin Ziraat Bankası şube ve sandıklarına
verilmesi muvafık görülerek bu bâbda mukavelenamenin ihzar
ve Ziraat Bankası Müdüriyet-i Umumisiyle teatisi hususu Şirket
müdüriyetine havale olundu.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sermayesi 500.000 Türk
lirası olub rub’u tediye edilmiştir.
Merkez-i idaresi Ankara’da;
merkez-i muamelâtı İstanbul’da Dördüncü Vakıf Hanı’ndadır
31 Kanun-ı evvel 1926 tarihinde kat’ olunan hesabât hakkında 27
Mart 1927 tarihinde mün’akid hissedârân hey’et-i umumiyyesine
muti Muamelât Raporu
İlk sene-i hesabiye
İstanbul
Zelliç Biraderler Matbaası–Beyoğlu, Yazıcı Sokağı
1927
-

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
27 Mart 1927 tarihinde mün’akid heyet-i umumiye-i adiye
Meclis-i İdare Raporu
Beyefendiler,
Nizamname-i dâhilimizin 39 uncu maddesi mucibince şirketimizin
ibtida-ı teşekkülünden yani 1 Nisan 1925 tarihinden 31 Kanun-ı
evvel 1926 tarihine kadar olan 21 aylık müddeti ihtiva eden ilk
sene-i hesabiyyemiz zarfında muamelâta aid raporu bervech-i zirk
tasvib-i alilerinize arza müsaraat eyleriz:
İşbu ilk sene-i hesabiye zarfındaki mesaimizin mühim bir kısmı, ahere
eylemekte olduğumuz muhtelif sigorta aksamının gerek muamelât-ı
dâhiliye gerekse haricî münasebat hususunda istilzam eyledediği
teşkilâtın ikmaline hasr edilmiş olmakla beraber bu gün heyet-i
muhteremenize hem sigorta işleri tedariki ve bunların dakik bir
tasfiyeye tâbi tutulması yolundaki mesaiye hem de şirketimizin
muhterem halkımıza telkin ettiği emniyet ve itimad sayesinde
sigorta sahasında bir hamlede elde etmiş olduğu mevki’e ma’kes
olan bir bilanço ve kâr ve zarar hesabı arz edebilmekle müftehiriz.
Bu vesile ile hükümetin ve hükümetle alakadar müessesatın sigortaları
hakkındaki hak-ı rüçhanımızın istimalini teshil hususunda
şirketimize erzân buyurulan müzaherattan dolayı hükümet-i
Cumhuriyyemize burada bilhassa arz-ı teşekkür eylemeği bir
vecibe addeyleriz.
Şirketimizin teşekkülünü müteakib ilk hedeflerden biri
sigortalarımızın eshabının menafini gayet emin esasâta rabt
edecek mükerrer sigorta münasebatı tesis etmek olmuştur.Diğer
cihetten büyük ecnebi şirketleriyle vuku’ bulan itilafat neticeside
şirketimize bütün dünya üzerinde münâkid sigortalardan mühim
bir hisse-i menfaat temin edilmiştir. Bu suretle hem işlerimiz
teksir ederek binnetice bu yüzden mühim bir kâr hâsıl olmuş, aynı
zamanda şirketimiz uhdesinde bulunan sigortalardan mütevvellid
tehlikelerin de toplu bir halde kalmasına meydan verilmeyerek
bilakis inkısamı temin edilmiş ve muamelât-ı şirkette – sigorta
sahasında pek ziyade şâyân-ı arzu olan – tam bir muvazenet
teessüs etmiş bulunmaktadır.
Sigorta işlerimizin şâyân-ı memnuniyet bir surette inkişaf ve
tevessu eylemesine rağmen fennî hususatta en dakik ihtiyat
ve basiret kavaidi muamelâtımıza esas ittihaz edilmiş ve
şirketimiz uhdesinde hıfz edilen taahhüdatın – başlangıç halinde
bulunmaklığımızı nazar-ı dikkate alarak – kâfi gördüğümüz
nisbetleri tecavüz etmemesine itina olunmuştur. Aynı esasatı
takibe yine devam etmekle beraber, şirketimiz hesabına hıfz
edilecek taahhüdat nisbetlerini muamelâtımızının tevessu’u ile
mütenasiben ve tedricen tezyîd eylemeği derpîş etmekteyiz.
Harik kısmında 21 aylık semne-i hesabiye zarfında gerek Türkiye
ve gerek memâlik-i ecnebiyede doğrudan doğruya yapılan veya
mükerrer sigorta suretiyle alınan muamelâta aid ücûrât teferruatıyla
birlikte 721941,45 Türk lirasına reside olmuştur. İşbu mebaliğin
mükerrer sigortalarımız için tediye edilen 364361,26 Türk lirası
bade’l-tenzîl 357580,19 Türk lirası kendi hissemize hıfz edilmiştir.
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Tazminat olarak – mükerrer sigortacıların hisseleri de dâhil olmak
üzere – 132055,83 Türk lirası tediye edilmiş ve hitam bulan sene-i
hesabiyeye aid olmakla beraber henüz tesviye edilmemiş bulunan
tazminattan kendi hesabımıza isabet eden kısmına karşılık olmak
üzere sene-i atiyyeye 16354,88 Türk lirası devr edilmiştir.
Geçen sene-i hesabiye zarfında tahsil edilmekle beraber aid oldukları
sigortaların müteakib sene-i hesabiye esnasında da devam
eyleyeceğine mebni tamamı irad kayd olunamayan ücûrâttan –
şirketimiz hesabına hıfz olunan taahhüdatın kısm-ı mütebâkisine
karşılık olarak – sene-i atiyyeye 44826,29 Türk lirası devr
olunmuştur.
Mesârif-i umumiyyemiz ile tediye eylediğimiz komisyonların
Arthur Sulzbergeryekûnu, mükerrer sigortacılarımızdan alınan
komisyonların tenzîlinden sonra, 82249,10 Türk lirasından ibaret
kalmaktadır.
Nakliyat-ı Berriyye ve Bahriyye kısmından hâsıl olan ücûrât
teferruatıyla birlikte 91263,75 Türk lirasına baliğ olmuşdur.
Bundan 71850,57 Türk lirası mükerrer sigortacilarımıza aid olub
19413,28 Türk lirası da kendi hesabımıza hıfz edilmiştir.
Tediye edilen ve derdest tediye bulunan tazminatın yekûnu – mükerrer
sigortacılarımızın hissesi dâhil olmak üzere 21676 Türk lirası olub
bunun 6696,94 Türk lirası kendi hesabınadır.
31 Kanun-ı evvel tarihinde müddetleri munkazi olmayan sigortalardan
şirketimiz uhdesinde bulunun taahhüdâtın kısm-ı mütebâkisine
karşılık olmak üzere sene-i atiyyeye 2502,87 Türk lirası devr
edilmiştir. Nakliyat kısmına aid mesârif ve komisyonlar, mükerrer
sigortacılarımızdan alınan komisyonların tenzîlinden sonra
3483,70 Türk lirasından ibaret bulunmaktadır.
Diğer sigorta aksamından daha sonra icrasına mübaşeret eylediğimiz
kaza kısmı muamelâtına gelince, bu kısımdan hâsıl olan ücret ve
teferruatının yekûnu 8654,63 Türk lirasına baliğ olmuş ve bunun
5797,84 Türk lirası kendi hesabımıza hıfz edilmiştir. İşbu ücûrâta
mukabil tediye edilen ve derdest tediye bulunan tazminatın
miktarı 2082,43 Türk lirası olub bunun 1531,74 Türk lirası kendi
hesabımızadır.
Kâr ve zarar hesabı, alelhesab olarak 31 Kanun-ı evvel 1925 tarihinde
– nizamname-i dâhilimizin 42 inci maddesi mucibince bit-taksim
– tevzi’ edilen 55921 Türk lirasının tenzîlinden sonra
		
118.470,48 Türk lirası
Kâr bakiyesi irae etmekte olub bundan nizamname
nizamname-i dâhili mucibince tefriki muktezî ihtiyat
akçesi için %15 yani
17.773 Türk lirası
ve sermayenin tediye edilmiş olan kısmına ilk temettu’ hissesi olarak
%7 faiz yani
8750 Türk lirası
Ki cem’an
26.523 Türk lirası
		
26.523,00 Türk lirası
İkraz edilenden sonra
91.947,48 Türk lirası
kalmaktadır. İşbu meblağın %25’i olarak
22.987,00 Türk lirası
hükûmete aid olub bunun da tenzîlinden sonra 68.960.48 Türk lirası
bakiyeden sene-i atiyyeye devrini teklif eylediğimiz 210,48 Türk lirası
çıkarılınca
68.750,00 Türk lirası

kalmaktadır ki işbu meblağ nizamname-i dâhilimiz mucibince
bervech-i âti tevzi edilmek lazım gelir:
%15 müessis hisselerine
10.310 Türk lirası
%15 meclis-i idareye
10.310 Türk lirası
%10 müdüriyet ve memurîne
6875 Türk lirası
%60 ikinci hisse-i temettu olarak hissedarlara
41.250 Türk lirası
		
68.750.00 Türk lirası
21 aylık ilk sene-i hesabiyyemiz temettu’âtından nizamname-i
dâhilimizin 40 ıncı maddesi mucibince hükûmet hissesine isabet
eden mikdar bu suretle 33230 Türk lirasına baliğ olmaktadır ki
bunun 10243 lirası 31 Kanun-ı evvel 1925 tarihinde alelhesab
olarak tediype edilmiştir. Nizamname-i dâhili mucibince tefrik
edilen ihtiyat akçesine gelince, bunun da miktarı 26160 Türk
lirasına reside olmaktadır.
Hey’et-i muhteremenizce teklifatımız bâlâdaki cedvelde gösterilen
şekilde kabul buyurulduğu takdide, beher hisseye isabet eden
2 lira ile beher müessis hissesine düşen 10 lira 31 kuruşun
– kazanç vergileri hin-i tediyede tevkif edilmek üzere –
önümüzdeki Nisan’ın beşinden itibaren tediyesine mübaşeret
edilecektir.
Bundan maada 1927 sene-i hesabiyyesi için Meclis-i İdarenize tahsis
edilecek hakk-ı huzur miktarını da tayin eylemenizi ve Meclis-i
İdareni azasından gerek kendi şahısları namına gerek diğer
şirketlerin meclis-i idare azası veya müdür sıfatiyle şirketimizle
icra-i muamele edebilmeleri için kendilerine salâhiyet vermenizi
rica ederiz.
Beyânatımıza hitam verirken, şirketimizin tedvir muamelâtında
gösterdikleri dikkat ve itinadan dolayı müdüriyet heyetimiz
azasına burada beyân-ı teşekkür etmekle sizin de hissiyatınıza
tercüman olduğumuza emin bulunduğumuzu ilâve ve bilumum
memurinimizle müfettiş ve acentelerimizin faaliyet ve hidematını
dahi takdirle zikr eyleriz.

Murakıb ve Hesebât Müfettişlerinin Raporu
Beyefendiler,
16 Mart 1925 tarihinde in’ikad eden tesis hey’et-i umumiyyenizde
ve 3 Kanun-ı sânî 1927 tarihinde mün’akid hey’et-i umumiyye-i
fevkalâdenizde uhdemize tevdi’ buyurulan salâhiyete tevfiken -1
Nisan 1925 tarihinden 31 Kânun-ı evvel 1926 tarihine kadar olan
müddeti ihtiva eden – ilk sene-i hesabiyyeye aid bilanço ile kâr ve
zarar hesabının mevadd-ı muhtelifesi bi’t-tedkîk şirketimizin defâtir-i
hesabiyyesine tamamen mutabık bulunduğunu müşahede eyledik.
Binaelaleyh 31 Kânun-ı evvel 1927 tarihlinde kat’ edilmiş bulunun
bilanço ile kâr ve zarar hesabının hey’et-i muhteremenize arz
olunduğu şekilde kabul buyurulmasını teklif ederiz efendim.
						
12 Mart 1927
Ömer Muvaffak		Manyasizade Rufi

Hakkı Safvet
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Hey’et-i Umumiyye Kararları
Birinci Karar
Hey’et-i umumiyye meclis-i idare raporuyla murakıb ve hesabat
müfettişleri raporlarını bade’l-istima’ mezkûr raporları ve
kendisine arz olunan hesabâtı tasvib ve kabul ile meclis-i idareyi ilk
sene-i hesabiyyeye aid muamelâttan dolayı tebriye eyler.
İkinci Karar
Hey’et-i umumiyye, 31 Kanun-ı evvel 1925 tarihinde 55.921 Türk
lirasının alelhesab olarak tevzi’i muamelesini tasvib eder ve bu defa
hisse başına 2 lira ve beher müessis hissesine 10,31 lira tevziine
ve tevzi’ata – vergileri hin-i tediyede tevkif edilmek üzere – 2
nümerolu kuponun ibrazı bukabilinde 5 Nisan tarihinden itibaren
başlanmasına karar i’tâ eyler.
Üçüncü Karar
Hey’et-i umumiyye, meclis-i idareye 1927 sene-i hesabiyyesi için 9000
lira hakk-ı huzur tahsis eyler.
Dördüncü Karar
Hey’et-i umumiyye, meclis-i idare azasının gerek kendi şahısları
namına gerek diğer şirketler meclis-i idare azası veya müdürü
sıfatiyle şirketimiz ile muamele icra etmelerine mezuniyet i’tâ eyler.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Bahçekapı, Dördüncü Vakıf Han, İkinci Kat
Hayat Sigorta Acenteliği Tevzifnamesi
İstanbul, 9-9-1929
Akhisar - Türkiye İş Bankası Şubesine – Acente
Efendim,
Ol babdaki Meclis-i İdare kararı mucibince size tevdi’ olunan işbu
tevzifnama münderecatına tevfiken Anadolu Sigorta Şirketi’mizin
hayat kısmı muamelâtı için Akhisar Şubenizi acenteliğe tayin
eylediğimizi beyân ile müftehiriz.
Vazife ve Salâhiyet
Uhdenize terettüb eden başlıca vezaif gerek doğrudan doğruya gerekse
acenteliğinize berbut mutavassıt ve simsarları tesvit suretiyle hayat
sigorta işleri taharri ve tedarik ve teklifname dosyalarını tarafımıza
irsâl ve – deruhde etmiş olduğunuz takdirde – mukavelelerin
eshâbınca imzasıyle teatisine ve ücûrâtının tediyesine aid
muamelâtı intac ve ikmal etmekten ibarettir. Bundan maada
sigorta mukavelenamelerinin devam-ı mer’iyetini temine ve
uhdenize tevdi’ edeceğimiz vezaifin hüsn-i suretle ifasına sarf-ı
gayret etmeniz ve kavaid-i mevzu’adan ve tarafınıza tebliğ
olunacak talimatdan kat’iyyen inhiraf etmemeniz meşruttur.
Size tevdi’ olunan işbu acenteliği kabul eylemekle buna aid vezaifin
ifasına kemal-i faaliyetle sarf-ı gayret eylemeği ve gerek doğrudan

doğruya gerekse bilvasıta diğer kumpanyalara hayat sigortaları
tedarik etmemeği taahhüd etmiş bulunuyorsunuz.
Hayatdan gayrı ve şirketimizin iştigâl etmediği diğer bazı kısım
sigortalara aid acentelikleri ancak muvafakat-ı tahririyyemiz
üzerine kabul edebilirsiniz.
Rüfeka-i Mesai
Sigorta işleri tahriri ve tedariki hususunda çalışacak kimselerle teşrik-i
mesai etmeniz acenteliğinizin nef’i icabatındandır. Ancak bu
babda intihâb edeceğiniz zevatın müstakim ve şirketi temsile ehil
kimseler olması meşruttur. Tayin ve azillerinden bizi haberdar
etmeniz icab eden bu gibi ikinci derecedeki acente veya simsarların
aidâtı doğrudan doğruya tarafınızdan tesviye edilecek ve bunun
için şirketimizden bir guna tazminat veya munzam komisyon
talebe hakkınız olmayacaktır. İşbu ikinci derecedeki acenteler veya
simsarlar tarafından tedi’ olunacak kefalet akçeleri ol babdaki
teminat senedleri ile birlikte şirketin kasasında hıfz edilecektir.
Teftişât
Şirketimizden kat’i muntazam salâhiyetnameyi hamil müfettişler
bera-i teftiş şehrinize uğrayabileceklerinden bu müfettişlere
vazifelerinin ifası hususunda muavenet, acenteliğinize aid olan
bilcümle defâtir kuyudiyle pey akçesi makbuzlarını ve sair bilcümle
evrakı kendilerine ibraz ve vazifelerinin ifa ve ikmaline hadim
bilcümle muamelâtı kendilerine i’tâ etmeği şimdiden taahhüd
etmiş bulunuyorsunuz.
Bundan maada mezkûr müfettişler tarafından size verilecek kâffe-i
talimatı da icra ve tatbik ile mükellef bulunmakdasınız.
Mütekabiliyet
Bilcümle rüfeka-i mesai ve acentelerimizin Türkiye’nin her tarafında
hayat sigortası tedariki için serbestçe seyahat etmeleri bir kaide-i
müttehaza olduğundan siz de bu sıfatla Türkiye’nin her tarafında
hayat sigortası tedarikine mezunsunuz. Ancak; gideceğimiz
mahallerde müracaat edeceğiniz etıbbânın isimlerini ve bu gibi
işlerden alacağınız komisyonun mikdarını iş’ar edebilmemiz
için sigorta işleri tedariki zımnında gideceğiniz mahalleri
evvel emirde şirketimize bildirmeniz lazımdır. Buna mukabil
şirketimiz de, daire-i vekâletiniz dâhilinde gerek doğrudan
doğruya ve gerek bilvasıta hayat sigortası işleri tedarik etmek
hakkını muhafaza eder.
Ahkâm-ı Hususiyye
Sigorta işlerinin intacı, teklifname dosyalarının tanzîmi ve
umumiyetle mesainizden şâyân-ı memnuniyet netaic istihsâli
zımnında takib edeceğiniz hatt-ı hareketin tayini için acentelere
mahsus muhtıranın birinci kısmında münderic vesaya ve talimata
Tevfik hareket etmenizi rica eyler ve bilhassa nazar-ı dikkatinizi
mevadd-ı atiye üzerine celb eyleriz.
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Ucurâtın Tahsili

hesab edilmeyip resulmalin yüzde beşi olan 50 lira üzerinden
hesab edileceği gibi şayet senelik ücret 45 lira 40 kuruşdan
Ucurâtın tahsiline ancak bu cihet sarâhaten uhdenize tevdi’ edilmiş
ibaret bulunursa işbu mikdar resülmalin yüzde beşinden dun
olduğu halde mabâderet edebilirsiniz. Bu takdirde ücûrâtı şirket
olduğundan bu def’a komisyonunuz 45 lira 40 kuruş üzerinden
müdiriyetinin imzasını hâvî makbuzların eshâbına teslimi
hesab edilecektir.
mukabilinde istifa etmeniz meşruttur. Şirketin matlubu olan
İşbu
komisyonlara ancak aid odukları ücûrât veya tekasitin
meblağın emr-i tahsilinde size verilen mezuniyetten fazla mühlet
tarafımızdan tahsilinden sonra istihkakı hâsıl olur. Bir ücretin
i’tâsına, alelhesab para kabulüne ve mukavelenameler ile makbuzat
tahsili zımnında şirketimizce bazı mesârif ihtiyar edilmiş
bedellerinin tenzîl veya tezyîdine salâhiyetiniz yoktur.
bulunursa mesârif-i mezkûre o ücrete aid olan komisyonunuzdan
tenzîl edilecektir.
Muayyene-i Tıbbiye
Her ne sebebe mebni olursa olsun şirket bir sigorta primini tamamen
Teklif sahiblerinin muayene-i tıbbiyesi için ancak şirket tarafından
veya kısmen sahibine red etmekle mükellef bulunursa acenteliğiniz
evvelce ira’e edilmiş olan etıbbâya müracaat edebilirsiniz.
de komisyonununu aynı nisbet dâhilinde şirkete iade eyleyecektir.
İlk sene ücûrâtından gayrı ücûrâtın tahsili de acenteliğinize tevdi’
Pey Akçesi
olunduğu takdirde bunun için size %…… (yüzde…) tahsiliye
komisyonu tediye olunacaktır.
Eshâbı tarafından kabul olunmayan mukavelâta aid muayene-i tıbbiye
Şirketin müfettişlerinden birinin bilfiil inzimam-ı muaveneti ile
ücûrâtı tarafınızdan tediye olunacaktır. Bu gibi ahvalde mutazarrır
tedarik olunan işlere aid komisyondan ne kadarının müfettişe
olmamanızı ve teklif olunan sigorta işlerinin de neticesiz kalmamasını
ve ne kadarının acenteliğinize aid olacağı hakkında müfettişle
teminen teklif sahiblerinden pey akçesi istifa etmeniz lazımdır. İşbu
bili’tilaf bu ciheti tahriren tesbit eylemeniz lazımdır.
pey akçesi mukabilinde buna mahsus olarak şirket tarafından size
tevdi’ edilen koçanlı ve zımbalı bir defterden fekk edeceğiniz makbuzu Tazminat, ikrazat, temettu’âta iştirâk hissesi ve saire misillu şirketimiz
hesabına alakadarâna tediye edeceğiniz mebaliğden bir guna
alakadara tevdi’ edecek ve bu defterin aynı yaprağının yine zımbalı
komisyon veya aidat tevkifine hakkınız yoktur.
olan diğer kısmını dahi bilfiil şirkete göndereceksiniz.
Şirketimize
karşı olan taahhüdatınızı fesh ile diğer bir şirkete intisab
Pey akçesi aynen sigorta ücreti imiş gibi şirkete teslim edilir ve
eylediğiniz takdirde her türlü komisyonun i’tâsına nihayet verilecektir.
alakadar teklifini intac ettiği takdirde pey akçesi mikdarı ilk sigorta
ücretinden tenzîl edilir. Teklif sahibi mukavelenin imzasından
ve ücretin tesviyesinden istinkaf ederse muayene-i tıbbiye
Muhasebe
ücretiyle mukavele harcı muamele vergisi ve pul esmânı pey
akçesi mikdarından bi’t-tenzîl baki kalan mikdar komisyonunuz
Mesârif
nisbetinde acenteliğinize aid olur. Teklifin şirket tarafından reddi
Sigorta işi tedariki zımnında her ne nam altında olursa olsun sarf
hasılında ise bu babda i’tâ etmiş olduğunuz makbuz varakasının
edeceğiniz mebaliğ ile mesârif-i rahiyyeniz ve acenteliğiniz için
iadesi mukabilende pey akçesini kendi mes’uliyetiniz tahtında
teşkilât icrası hususunda icra eyleyeceğiniz mesârif ve rüfeka-i
alakadara geri vermeniz muktezîdir.
mesainize veya mutavassıt ve simsarlarınıza tediye edeceğiniz aidat
ve komisyonlar münhasıran acenteliğinizin uhdesine terettüb eder.
Aidât
Kezâlik sigorta acentesi sıfatiyle size tarh edilecek olan rüsum-ı
İfa eylediğiniz vezaif ve hidemata ve umumiyetle vazife–i vekâletinize
mahalliye, unvan tezkeresi ve diğer bilumum vergiler ile işlerinizin
müteallik kâffe-i hususatın icrasına mukabil tarafınızdan tedarik
tevsiini temin maksadına matuf neşriyat ve sairenin mesârifi
edilen bilumum sigortaların ilk sene ücretinin %80’i (yüzde
de size aiddir. Bundan maada resm-i damga ve ilh… hakkında
sekseni) komisyon olarak tarafınıza i’tâ olunacaktır. Ancak
kavanine adem-i riayetinizden dolayı tarh olunabilecek ceza-i
kadınların hayatı üzerine akd edilen sigortalara aid komisyonunuz
nakdiler de münhasıran acenteliğiniz uhdesine terettüb eder.
ilk sene ücretinin yalnız %80 (yüzde seksen) olacaktır.
Şirketimiz yalnız muhaberat yani mektub ve telgraf mesârifinizi
Mamafih mütenakıs ücûrâtlı muhtelit sigortalarda komisyonunuz
uhdesine alır. İşbu mesârif bu babda ibraz edeceğiniz şehrî
bilfiil tahsil edilen ücret üzerinden hesab edilmeyip aynı resülmal,
müfredât bordrolarına istinaden hesbınızın matlubuna kayd
aynı müddet ve aynı sin için akd olunan sabit ücûrâtlı muhtelit bir
edilecektir. Bundan maada beher muayene için ücer lira
sigorta için istifası lazım glen ücret üzerinden hesab edilecektir.
olarak doktora tesviye olunacak muayene-i tıbbiye ücûrâtı ile
Bundan maada şurası da bilhassa beyân olunur ki senelik ücreti,
müdüriyetinizden mu’tî bir mezuniyet-i tahririyyeye müsteniden
temin olunan resülmalin yüzde beşini tecavüz eden sigortalarda
icra edeceğiniz bilcümle mesârif ve tediyat de şirketimiz
komisyonunuz resülmalin yüzde beşi üzerinden hesab edilecektir.
uhdesinde bulunacaktır. Bu gibi mesârif veya tediyata aid
Mesela bin lirayı natık bir sigortanın tarife mucibince senelik ücreti
makbuz varakaları veya makbuzlu faturaların müdüriyetimize
35 lira 20 kuruşa bali’ olursa komisyonunuz bu mikdar üzerinden
irsâli muktezîdir.
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Usul-i Muhasebe
Tahsil ettiğiniz ucurâtı derakıb tahsilât ihbarnamesiyle tarafımıza
bildirmeniz ve tediye vadesi munkazi olub da bedeli tahsil
edilmeyen senedâtı şirketimize iade etmeniz lazımdır. Mezkûr
tahsilât ihbarnamelerine istinaden her ayın nihayetinde
o ay zarfındaki bilcümle muamelâtınıza aid hesab cedveli
müdüriyetimizce bittanzîm acenteliğinize gönderilecek olub
matlubunuz olan meblağı nihayet mezkûr hesab cedvelinin
şirketimizden irsâl edildiği ayın gayesine kadar şehrimiz üzerine
keşide edilmiş bir çekle veya banka veyahud posta havalesiyle
müdüriyetimize tesviye etmeniz icab eder.
Şirketimizin harik veya nakliyat acenteliği dahi uhdenizde bulunduğu
takdirde bu kısımlara aid hesabatın hayat kısmı hesabatına mezc
edilmemesini suret-i mahsusede rica eyleriz.
Neşriyat
Muamelât-ı şirkete mütedair olarak yapılacak bilcümle neşriyat,
tahrirat-i umumiyyeler ve ilânat için evvel emirde şirketimizin
muvafakatı istihsâl edilmelidir.
Mes’uliyet
Gerek müdüriyetimiz veya müfettişlerimiz tarafından i’tâ olunan
talimatın tatbikine ve sigortaların kabulüne gerekse tarife ve ona
mütedair nizamnamelerin tatbikatına ve ücûrât ve teferruatının
tahsiline aid kâffe-i hususattan ve umumiyetle acenteliğiniz
muamelâtının tedvirinden ve rüfeka/i mesainizle simsarlarınızın
ef’al ve harekatından şirketimize karşı münhasıran siz mes’ul
bulunmakdasınız.
Teminat
Vazife-i vekâletinizden dolayı ahdenize terettüb eden bilcümle vecaibin
ifası hususunda teminat olmak üzere şirketimize ……. Liralık bir
kıt’a kefaletname irsâl eylemeniz lazımdır. İşbu kefalet akçesinin
taahhüdatımızın derece-i ehemmiyetiyle mütenasib olmasını
teminen daha yüksek bir mikdara iblağını taleb etmek her zaman
hakkımız olacaktır. Vazife-i vekâletinizin hitamında bu kefalet
akçesi ancak hesabatınızın tamamiyle rü’yet ve tesviyesinden otuz
gün sonra size iade edilecektir.
Müddet, Salâhiyet-i Kaza
İşbu tevzif mektubumuzun hükmü 9 Eylül 2929 tarihinden beda
edecekdir. İşbu mektub gayr-ı muayyen bir müddet için muteber
olacak ve tarafeynden her biri taraf-ı diğere taahhüdli bir
mektubla bir ay evvel ihbar-ı keyfiyet şartiyle onu her zaman fesh
edebilecektir.
İşbu mektubun tefsir veya tatbikinde hadis olabilecek bilcümle
ihtilafatın halli için İstanbul mehakim-i aidesine müracaat
olunacaktır.

Ref’-i Salâhiyet
Şirket her istediği zaman acenteliğiniz muamelâtını tahdid etmek
veya muamelât-ı mezkûreye temamen nihayet vermek hakkını
muhafaza eder. Bu takdirde tarafınızdan bir guna zarar ve ziyan
taleb olunamayacağı mukarrerdir.
Her ne sebebe mebni olursa olsun vazife-i vekâletinize nihayet verildiği
takdirde şirketimiz muamelâtına müteallik olarak acenteliğinizde
mevcûd bulunacak bilcümle evrak, levazım ve matbualarla
şirketimize aid kâffe-i mevaddı iade etmeği taahhüd etmiş
bulunuyorsunuz.
İşbu mektubumuzun vusulunu iş’ar etmenizi ve muhtevasının
tarafınızdan tamamen kabul edildiğini teyiden, merbut
mektubu bil-imza iade ve balada zikri geçen ve bir sureti merbut
bulunan kefaletnameyi bil-ihzar şirketimize irsâl etmenizi rica
eder ve muvaffakiyet temennilerine terdifen arz-ı hürmet
eyleriz edendim.
Anadolu
Anonim Türk Sigorta Şirketi
Müdürü
Rabbani Fehmi

Anadolu Sigorta’nın Rüçhan Hakkının Kaldırılması
21. İçtima: 20 Şubat 929
Anadolu Sigorta şirketinin bidayeti teşekkülünde şirketin müessisi
bulunan İş Bankasıyle hükümetin anlaşması sayesinde şirket esas
mukavelenamesinin 40 ıncı maddesi mucibince temettuatı safiyesi
rubunun hükümete tesviyesi kabul edilmek şartiyle hükümet ve
hükümetle alakadar müessesatın sigortalarının icrası hususunda
diğer şirketlere karşı Anadolu’nun hakk-ı rüçhanı kabul edilmiş
ve şirket bu esas dairesinde muamelâtını ifaya ibtidar eylemiştir.
Bu hal hükümet ve hükümetle alakadar müessesat sigortalarının
bazılarını kısmen o zamana kadar icra etmekte olan sigorta
şirketlerinin istifadelerini ihlal eylemiş olduğundan mezkûr
şirketlerin mümkün mertebe arzularını tatmin etmek üzere alınan
sigortalardan bazı aksamı bunlara mükerrer sigorta suretiyle
verilmekte bulunmuştu.
Evvela birkaç şirkete inhisar eden bu tevziat tedricen diğer Türk
şirketlerine sirayet etmiş ve her teşekkül eden şirket, güya
Anadolu Şirketi mevcut bulunan bütün hükümet işlerini
elde edebileceği zannına düşerek Anadolu şirketiyle rekabete
kalkışmış ve Anadolu şirketinin bu gibi işler için vermekte
olduğu komisyon miktarlarının arttırılmasına sebebiyet
vermiş ve tedricen bu işlerin tedariki için yüzde kırk ve hatta
elli derecesinde fedakârlık edilmesini mucib olmuştur. Ahiren
neşredilen Ticaret Kanunu sigorta tarifelerinden tenzîlât
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icrasına cevaz vermiş olduğundan o güne kadar Sigortacılar
Daire-i Merkeziyesi’nin bir dereceye kadar tatbikine muvaffak
olduğu asgâri tarife meselesi kendiliğinden sukut ederek
her şirket istediği nispette tarifelerden tenzîlât yapmağı
şiar edinmiş ve birkaç kumpanyanın sigortalar Daire-i
Merkeziyesi’nden infikâk ederek serbestîlerini ihraz etmiş
oldukları ve infikâk etmemiş olanların da hiçbir kayda tâbi
olmaksızın Anadolu Sigorta’mızın işlerini elinden almak için
tenzîlât miktarlarını fevkalâde arttırarak son zamanlarda
tütün inhisar işleri için %60, şeker ve petrol işleri için %70
ve Maliye Vekâleti kırtasiye sigortaları için %58 nispetinde
fiyatlardan tenzîlât icra eylemişler ve şirketimiz de hakk-ı
rüçhanını ileri sürerek şerâit-i mütesâvîye tahtında bu işleri
elde etmeğe uğraşmıştır. Bütün bunlar bittabi sigorta ticaretide
büyük bir tezebzübü intaç eylemiş ve artık şirketimizin
hükümetçe mukaddema tanınmış olan hakk-ı rüçhanından
hiçbir istifade istihsâl edilmemekte bulunmuştur. Bunlara
zamimeten âhiren Türkiye İş Bankası’nın imtiyazını almağa
teşebbüs ettiği reasürans inhisarının bankaya tevdiinde
hükümet bir az mütereddit davranmış ve hükümet hükümetle
alakadrar müessesat işlerini yapmak hususunda hakk-ı
rüçhanı bulunan Anadolu Sigorta Şirketi’nin de Türkiye İş
Bankası elinde bulunması dolayısıyla buna ilaveten reasürans
inhisarının da aynı Bankaya tevdii halinde nevamâ sigorta
inhisarı ihdas edileceği derpîş edilerek mükerrer sigorta
inhisarı imtiyazının verilmesi ancak Anadolu’nun hakk-ı
rüçhanının ilgasına muvafakatımız halinde kabil olabileceği
hükümet tarafından bildirilmiş olduğundan esas itibarıyla
artık bir faidesi görülmemekte olan Anadolu hakk-ı rüçhanının
ilgasına muvafakat edilmesi halinde esas mukavelenamenin
kırkıncı maddesi bittabi ilga edileceğinden badema hükümete
verilmesi taahhüt edilmiş olan temettüatın rub’unun da şirkete
kalmasının temin edileceği ve mükerrer sigorta kanunun
tatbiki halinde bilumum sigortalar için muayyen asgarî tarife
tatbikinin mecburî olması sigorta muamelâtına yeni bir intizam
bahşedeceği ve şimdiye kadar yapılmakta olan %60 veya 70 gibi
tenzîlâtlı rekabetlere meydan vermeyeceği cihetle her ne kadar
Anadolu’nun hakk-ı rüçhanının ilgası dolayısıyla işlerden bir
miktarının zayi edileceği gayrı kabil-i inkar ise de gerek asgâri
tarife ile muhafaza edilecek işler gerekse yeniden elde edilecek
işlerle tedricen zayi edilen mebaliğin tekrar elde edileceği ve
bu suretle Anadolu’nun diğer şirketlerle daha eyi geçinmesi
ve muamelâtına daha ziyade vüs’at vermesi imkânı istihsâl
edileceği tahmin edildiğinden hükümetçe Reasürans inhisarı
imtiyazının Türkiye İş Bankası’na tevdi edilmesine muallâk
olarak Anadolu Şirketinin hakk-ı rüçhanının binnetice esas
mukavelenamesinin kırkıncı maddesinin ilgasına heyeti idarece
müttefikan karar verilmiş ve icap eden muamelenin icrasına
tevessül edilmesi müdüriyete havale olunmuştur.

Vekil-i Umur Mukavelesi Yenilenmesi
Ankara, 16 / 1/ 1930
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Vekili Umuru İttihadı Millî Türk
Sigorta Şirketine
Ünyon Han Galata
Efendim,
2/11/1929 tarihli mektubunuzu aldık.
Anadolu Sigorta şirketiyle müesseseniz beynindeki 21/2/341 tarihli
vekili umur mukavelesi mucibince idare masraflarının tarafınızdan
deruhte edilmesine mukabil Anadolu şirketinin şirketimize
vermekte olduğu %27 ½ komisyonun, Reasürans kanununun
tatbiki tarihinden itibaren ve primin nısfı üzerinden %30 olarak
verilmesi hakkındaki teklifinizi kabul ediyoruz.
Vekili umur mukavelesinin bu yolda tadili hakkındaki mutabakatımızı
teyit eyleriz. Sigorta işleriyle iştigâl erden memurlarımızın
maşatına şirketiniz iştirâki olarak tediye edilmekte olan senevî
8000 liranın 1930 senesi bidayetinden itibaren verilmemesini
kabul ettik ise de müdürlerimize verilmekte olan sigorta
komisyonunun nısfına iştirâkinizin devam etmesini rica ederiz.
Mektubunuzu birinci fıkrasında zikredilen ve vekili umur
mukavelesinde kabul edilen tadilât münasebetiyle bu mukavelenin
930 bidayetinden itibaren beş sene müddetle muteber olması ve
1935 senesi ilk altı ayı zarfında ademi devamı tarafınızdan iş’ar
olunmadığı takdirde müteakip beş sene için kendiliğinden tecdîd
edilmiş addolunacağına ve her beş senede bir bu suretle hareket
edileceğine dair bankamızın Mösyö Piyos’a bildirilmiş olan noktai
nazarının şirketinizce kabul ve teyit edilmesini rica ve bilvesile
hörmetlerimizi takdim eyleriz, efendim.
Türkiye İş Bankası
Umum Müdürlük
Muvaffak

M. Celâl

Refi Celâl Bayar’ın Muhtırası: 55. İçtimâ
3 Ocak 1936
Fen Müşaviri Refi Celâl Bayar:
Anadolu Sigorta Şirketinin bidayeti teşekkülünden beri İttihadı Milli
Sigorta Şirketiyle akdedilmiş olan Jeran Forfeter mukavelenamesi,
Şirketin bugünkü vaziyetine göre menfaati haleldar edici bir şekil
almıştır. Yetişen genç elemanlar şirketimizi başlı başlarına idare
edebilecek dereceye gelmişlerdir. Diğer taraftan, Anadolu’nun
halen acentesi bulunan Ziraat Bankası Şirketin hisse senedatına
sahip değildir. Şirketimiz için çok lüzumlu olan bu müessesenin
de hissedarlar meyanına alınması birçok noktai nazardan
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bizim için faideli olacaktır. Ünyon Sigorta Şirketlerinin sahip
bulundukları hisse senetlerinin satın alınarak Ziraat Bankasına
devri ve bu suretle daha milli bir veçhe alacak olan Şirketimizin
kuvvetli bir müzahir kazanacağını düşünerek gerek İttihadı Milli
ve gerekse Ünyon Sigorta Şirketi mümessili Mr. Piyos’la temasa
girdik. Malî müşavir ve İdare Meclisi reislerinin de muvafakatiyle
düşüncelerimizi temin eden bir muhtıra hazırlandı.
Madde 1 – umumî mahiyette bazı esbab dolayısıyla İş Bankası İttihadı
Milli Sigorta Şirketiyle mün’akit ve Jeran Forfeter mukavelesinin
feshine ve Anadolu Sigorta Şirketine yeniden iştirâk edecek
hissedarları terfik ve temin için de Anadolu Sigorta Şirketinin Ünyon
Sigorta Şirketleri nezdinde bulunan hisselerin tamamını veya asgarî
8000 adedini beheri 15 T. Lirasına mubayaayı arzu etmektedir.
Bu aksiyonların bedeli Paris’teki Ünyon Sigorta Şirketleri beynelmilel
Reasürans mukavelenamesi veyahut reasüransı sigortalarından
mütevellit hesap ile takas edilmek suretiyle tediye edilecektir.
Madde 2 – Servislerin devri tarihi olarak tesbit edilen 1 Şubat 936
tarihine kadar yapılacak işlerin komisyonu ve primlerin peyderpey
tahsili ve bilumum muamelenin yapılması sabık ajan forfetere ait
bulunacaktır.
Madde 3 – Sabık ajan forfeter tarafından Anadolu Sigorta Şirketi
namına akdedilmiş bilumum mukavelenamelerle pool ve
alelumûm reasürans mukavelenameleri, bilumum sigorta poliçeleri
ikinci nüshaları ve bunlara ait dosya ve bordrolar, bilumum
muhaberat evrakı, muhasebeye ait defatir ve evraki müsbite ile
Anadolu Sigorta Şirketine ait esham ve Bankalardaki mevcûdat,
ipotek dosyaları, bilumum istatistikler ve reasürans kümül kartları
velhâsıl bir sigorta şirketinde bulunması zarurî olan bilumum
evrak ve kıymetler Anadolu Sigorta Şirketi’ne devredilecektir.
Madde 4 – Halen ajan forfeter tarafından çalıştırılan memurlardan
hangisinin Anadolu Sigorta Şirketi’ne geçeceği ve iki taraf
beyninde tesbit edilecektir. Bu vaziyetin tesbitinden ve ajan forfeter
kendisine lazım olan memurları tefrik eyledikten sonra açıkta
kalacak memurlardan Anadolu Sigorta Şirketinin tarihi tesisinden
sonra alınmış olanlara verilmesi zaruri olan tazminat Anadolu
Sigorta Şirketi’nce verilecektir. Tazminatın şekli ve miktarı her
iki tarafça tesbit edilecek ve Anadolu’nun işbu tazminata tahsis
edeceği meblağ 5000 Türk lirasını tecavüz etmeyecektir.
Madde 5 – Şimdiye kadar ajan forfeterce tedvir edilen muamelenin
Anadolu Sigorta Şirketi’ne devri ve 3üncü maddede tesbit
edilen bilumum vesâikin Anadolu’ya verilmesi ve Jeran Forfeter
mukavelenamesinin feshi dolayısıyla Anadolu sigorta Şirketince
tazminat olarak bir def’aya mahsus olmak üzere 10.000 Türk
lirasının tediyesi kabul edilmiştir.
Madde 6 – Hariçte el’an mer’i olan reasürans mukavelenamelerine
nazaran şerâitte mütesâvîyet olmak şartıyla İş Bankası Ünyon’a
hakkı rüçhan vermeyi taahhüt etmektedir.
Madde 7 – Pool Anodulu’nun Pool’daki iştirâkinden kendi hissesine
ait olan pursantaj her üç senede yeniden kabili tespit olmak üzere
Anadolu’nun kendi konservasyonuna ve pool’e tediye ettiği

primlere müsavi olacaktır.
Madde 8 – Ünyon Sigorta Şirketleri’nin beynelmilel işler üzerinden
Anadolu Sigorta Şirketi’ne vermekte olduğu hisse baki kalmakla
beraber, mümkün olduğu takdirde ve ilk fırsatta bu hissenin
artırılmasına Ünyon Sigorta Şirketleri muvafakat edecektir.
Madde 9 – İş Bankası gerek Ünyon ve gerek ittihadı Milli’nin
ileride en sıkı ve samimi münasebetin idamesine arzu eylemekte
olduğundan, Anadolu Şirketi Müdürünce herhangi bir rekabete
mani olmak üzere lâzım gelen talimatı verecektir.
Madde 10 – Mr. Piyos’un Anadolu Sigorta Şirketi’ne vâki ve bundan
sonra vuku bulacak hizmetlerine bir mukabele ve teşekkür olmak
üzere Jeran Forfeter mukavelenamesinin feshinden muteber
olarak 3.1.937 tarihine kadar devam etmek üzere Anadolu
Sigorta Şirketi’nin hariçte ve dâhildeki reasürans plasmanlarını
da şirketin menafini gözetmesi şartiyle Anadolu’nun yangın ve
nakliyat reasürans mukavelenameleri sâfi primleri üzerinden
(Milli Reasürans hissesi hariç) %3 nisbetinde bir komisyon tediye
edilecektir.
Madde 11 – Servislerin devrinde tahaddüs edebilecek
anlaşamamazlıkların halli için İş Bankası müfettişlerinden Bay
Feridun tayin edilmiştir. Bu muhtaranın şirket menfaatlerini daha
ziyade kolaylıkla temin edeceği ve bu itibarla işbu muhtaranın
kabul ve tasvibini rica ederim. Vuku bulan müzakerat neticeside:
A – Muhtıradaki esasların kabulüne,
B – Hisse senetlerinin satın alınarak Ziraat Bankası’na devri hususunun
temini için malî müşavirimiz M. Eriş’e salâhiyet verilmesi,
C – Bu muhtıranın neticesi olarak yapılması lâzım gelen yeni
organizasyon, memurin kadrosunun tespiti, yeni bina isticarı ve
lazım gelen eşyanın satın alınması için mâli müşavirle beraber Fen
Müşaviri Refi Celâl Bayar’a salâhiyet verilmesine
D – İşbu yeni teşkilât vaziyetine göre akdi icap ed en teknik
mukavelenamelerinin tanzîmi ve kabulüne malî müşavirle beraber
Fen müşaviri Refi Celâl Bayar’a salâhiyet verilmesine,
E – Şirketimizin bu yeni şekilde idaresini eline alan ve halen Fen
Müşaviri bulunan Refi Celâl Bayar’a vergileri şirketimizce tediye
edilmek üzere ayda 500 Türk lirasının tediyesine, ittifakla karar
verilmiştir.

Reis Fuat Bulca’nın Beyânatı: 56. İçtima
14 Mart 1936
3 – Reis Fuat Bulca:
Şimdiye kadar Jeran Forfeter vasıtasiyle idare edilen Anadolu Sigorta
Şirketi vaziyetinin kuvvetlenmiş bulunmasına binaen müstakilen
idaresi ve ecnebiler elinde bulunan hisse senetlerinin satın alınarak
sigorta sahasında Ziraat Bankası ile teşriki mesai edilmek üzere
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mezkûr bankaya satılması muvafık görüldüğünü ve bu suretle
elde edilmiş bulunan 10.000 adet hisse senedinin Ziraat Bankası
tarafından mübayaa edilmiş bulunduğunu ve evvelce Ünyon
Kumpanyasiyle mevcut Pool ve Reasürans mukavelenameleri
fesh edilerek bunların yerine malî müşavir Muammer Eriş ve
arkadaşlarının himmet ve gayretiyle ve Ünyon Kumpanyası
müdürlerinin gösterdiği hüsnü niyet neticesi olarak bu kumpanya
ile Anadolu Şirketi lehine çok müsait ve elverişli şartlar ile yeni
Pool ve Reasürans mukavelenameleri akdedilmiş olduğunu İdare
Hey’etine izah etmiş ve bu esaslar İdare Hey’etince tasvip ve kabul
olunmuştur.
4 – Milli müesseselerin sigorta muamelatını alakadar edecek Türk
sigortacılığını takviye ve inkişaf ettirmek gayesiyle Anadolu
Sigorta şirketinin himaye ve vesayetinde ve umumi masrafların
tenkisi maksadiyle Anadolu’nun Jeran Forfeterliği altında iş
görebilecek Ankara isminde yeni bir şirket teşkîli ve bu şirketin
Belediyeler Bankası, Eti Bank, Adapazarı Türk Ticaret Bankası,
Milli Reasürans ve Anadolu Şirketlerinin iştirâkiyle tesisi
düşünülmüş olduğu ve bu teşekkülün vücut bulmak üzere
bulunduğu reis tarafından izah edilmiş ve bu noktai nazar çok
musip görülerek idare Hey’etince kabul edilmiştir.
5 – Sümerbank ile Emlâk Bankası tarafından ahiren bilumum
hisseleri iştira edilen ve Güven namı altında itimadı Milli Sigorta
Şirketinin de bizimle iştirâk etmek emaresini gösterdiği reis
tarafından memnuniyetle bildirilmiştir.
6 – Ziraat Bankası’nın Anadolu Sigorta Şirketi hisse senetlerinden
10.000 adedini iştira etmek dolayısıyle Anadolu idare Meclisi’nde
üç aza bulundurması lazım gelmesine binaen hali hazır idare
Meclisi azalarının kâffesinin istifa etmiş olduğu Reis Fuat Bulca
tarafından bildirilmiş ve keyfiyetin bir saat sonra içtima edecek
olan hissedarlar Umumî Hey’etine arz edilmesi takarrur etmiştir.
7 – Fen Müşaviri ve İdare Meclisi Umumî kâtibi Vefik Sertel’in
Anadolu Şirketinin Jeran Forfeterden ayrılarak 1 Mart 1936
tarihinden itibaren müstakilen idare olunmakta bulunmasına
ve ittihadı Milli Sigorta Şirketindeki vazifesini muhafaza
edeceğine binaen bu iki vazifeyi şahsında cem etmeğe imkân
bulamadığından Anadolu Şirket Fen Müşavirliği ve idare Meclisi
Umumi katipliğinden istifa etmiş olduğu Reis Fuat Bulca
tarafından bildirilmiş ve Vefik Sertel’in istifası idare Hey’etince
kabul olunarak şimdiye kadar şirkete ifa ettiği hizmetlerden dolayı
kendisine teşekkür edilmiştir.
8 – Vefik Sertel’in Fen Müşavirliğinden istifasına ve diğer Fen
Müşaviri Refi Bayar’ın tedavi için bir müddet gaybubet etmek
mecburiyetinde bulunmasına binaen Şirket muamelatının sekteye
uğramamasını teminen İstanbul iş Bankası şubesi Müdürü Yusuf
Ziya’nın Refi Bayar’ın avdetine kadar Anadolu Sigorta Şirketi Fen
Müşavirliğine tayini kararlaştırılmıştır.

Ankara Sigorta Şirketi ile Anadolu Sigorta Şirketi Arasında
İmzalanan İdare Mukavelenamesi
Bir taraftan merkezi muamelatı İstanbul’da Büyük Kınacıyan hanında
hususi dairesinde kâin Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, ve
diğer taraftan merkezi muamelatı yine aynı dairede kâin Ankara
Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında aşağıdaki şartlar dairesinde
akdi mukavele olunmuştur, şöyle ki:
Madde 1 – Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından işletilecek
her nevi sigorta aksam ve muamelâtının tedvir ve idaresi Anadolu
Şirketine tevdi edilmiş ve Anadolu Şirketi dahi kabul ve taahhüt
eylemiştir.
Madde 2 – Yukarıdaki madde mucibince Ankara Şirketi tarafından
tevdi ve Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından ifası
taahhüt olunan hususat şunlardır:
a) Ankara Şirketi tarafından işletilecek her nevi sigorta işlerinin
tedarik ve kabulü,
b) Acente, müstahsil ve sair prodüktörlerin temini ve bunlara ait
teşkilâtın ifası ve muamelat ve münasebatının tanzîmi,
c) Ankara şirketinin dâhili teşkilâtının tanzîm ve idaresi
d) Ankara Şirketine ait olacak işlerin ruyeti için lazım gelen idari ve
fennî teşkilâtın tanzîm ve ifası
e) Gerek yerli ve gerekse yabancı şirketlerle olan münasebatının ve
ezcümle mükerrer sigorta muamelatının tanzîm ve idaresi
Yukarda tespit edilen noktalar tahdidi olmayıp tadadi olduğundan
Ankara Şirketinin nizamnamei dâhilisinin 32 nci maddesinde
mündemiç:
“Şirketin dâhili talimatnamelerini tanzîm, şirketin memur ve
acentelerini tayin ve arz ve bunların maaş, yevmiye, ücret ve
ikramiyelerini takdir ve tespit ve bunların kabul ve tekaütleri
şerâitini tayin şirketin idaresi masarifi umumiyyesini ve
muamelatını muktazi levazımı tespit, alacakları tahsil,
borçlarını tesviye, senedatı ticariye tanzîm ve bunlara kefalet
etmek ve şirketin maksadı tesisi ile münasebattar bilumum
mukavelenamelerini akt ve tanzîm mübayaatı icra ve bunların
netayicinden olan muamelatı ifa alelumûm sigorta ve
reasürans kumpanyaları ile her türlü mukavele akt etmek ve bu
mukavelenameleri temdîd ve tecdîd etmek” gibi hususatta Anadolu
Anonim Türk Sigorta Şirketi Ankara Sigorta Şirketi idare meclisi
makamına kaim olacaktır.
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Ticaret Bakanlığı’nın “Tarife tenzîlleri ve komisyon iadeleri
hakkında” Anadolu Sigorta’ya Yazısı
T.C.		
TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Umum Müdürlüğü		
Sayı: 4 / 6443		
			

Ankara: 5.10.946
Öz: Tarife tenzîlleri
ve komisyon
iadeleri hakkında

Anadolu Sigorta Şirketine,
Yeni Postahane karşısı
Büyük Kınacıyan Han
Gayrımeşru maksatlı tarife tenzîllerinin ve komisyon iadelerinin
sigorta endüstrimiz üzerinde yaptığı tesirlerden müşteki bulunan
sigorta şirketlerimizin, bu şikâyetlerini tedkîk etmek üzere
memleketimizde faaliyette bulunan şirketler mümessillerinin
iştirâkiyle İstanbul’da yapılan muhtelif toplantılarda varılan
neticeler Sigorta Tedkîk Heyetinin kararı şeklinde Bakanlığıma
gelmiş ve incelenmiştir. Sigorta endüstrimizin işlemesini ve
gelişmesini tanzîm için hazırlanmakta olan sigorta kanunlarına bu
hususta lâzım gelen hükümler konacaktır. Ancak, buna intizaren
ve sigorta şirketlerimizin temennilerini bir an evvel yerine
getirmek üzere Sigorta Tedkîk Heyeti kararlarına dayanılarak
hazırlanan aşağıdaki esaslara riayet olunması bütün sigorta
şirketlerine Bakanlıkça önemle tavsiye olunur.
A.- 1149 sayılı kanunun 17 nci maddesi tasdikli tarifeler fevkinde
muamele ifasını men etmekle beraber bu tarifeler altında,
gayrımeşru maksada müstenid olmamak şartile, muamele
yapılmasına cevaz vermektedir. Aşağıda yazılı muameleler her
halde gayrı meşru maksada müstenid telakkî edilmekte olup
bakanlık, bu gibi hadiseler vukuunda 3392 sayılı kanunun 10
uncu maddesine göre takibat icrası talebi hususundaki yetkisini
kullanırken aşağıda yazılı halleri gayrımeşru maksada müstenid
takdiriyle hareket edeceğini şimdiden ilgililere bildirir.
1) Sigorta müesseseleri tarafından umumî acente veya acentelerle
sair sigorta istihsâl organlarına verilecek komisyonlarda “C” bendi
hükümlerine aykırı hareket etmek;
2) Sigorta müesseseleri tarafından tanzîm olunan poliçe ve
zeyilnameler üzerinden müşterilere iskonto, komisyon, risturn
ve sair her ne nam ile olursa olsun terk, tenzîl ve tediyelerde
bulunmak;
3) Açık resmî tenzîlâta dair olan “D” bendi hükümlerine aykırı
harekette bulunmak
4) Açık tenzîlât serbestliğine dair “B” bendinde yazılı hükümlere
aykırı hareket etmek;
5) Sigorta istihsâl organları tarafından “D” bendi hükümlerine
aykırı harekette bulunmak.

B.- Gayrımeşru maksada müstenid olmaksızın tarife dununda
muamele yapılması caizdir. Bu kabil tenzîlâtın aynı sınıf ve
zamlara tâbi bütün rizikolara ait poliçe ve tecdîdnamelere şamil
olacak surette umumî, alenî ve seyyan olması şarttır.
Sigorta müesseseleri, yapacakları açık hususî tarife tenzîllerini tatbik
mevkiine koymakla beraber, aynı günde Ticaret Bakanlığına yazı
ile bildirmek veya bu tenzîlâtı Bakanlığa bildirip cevabını aldıktan
sonra tatbik mevkiine koymakta muhtardırlar.
Ticaret Bakanlığı yapılan tenzîli gayrımeşru maksad bakımından
bittedkîk bu husustaki kararını, tenzîli yapan müesseseye tebliğ
eder.
Açık hususî tarife tenzîlleri, mükerrer sigorta talimatnamesinin 4 üncü
maddesi gereğince Millî Reasürans T.A.Ş.ne devrolunacak mecburi
hisseler üzerinde müessir olmaz.
C.- Sigorta müesseselerinin bilumum istihsâl organlarına ve diğer
sigorta müesseselerine verebilecekleri azamî komisyon nisbetleri
muhtelif sigorta branşlarına göre aşağıda tayin olunmuştur:
Bu azamî komisyon nisbetlerinden fazla komisyon tediye edilemez.
Bu komisyonlar haricinde masraf, tahsisat, maktu aidat maaş,
ücret, vergi, kira karşılığı ve sair her ne nam ile olursa olsun
tediyelerde bulunmak fazla komisyon tediyesi addolunur. Ancak
Hayat Sigortaları istihsâli için yapılan seyahatlerde nakil vasıtaları
ücretlerile Sigortacılar Dairei Merkeziyesinde tesbit olunacak
esaslar dâhilinde günlük masraflar ödenebilir.
Sigorta Şirketleri ile istihsâl organları arasındaki mukavelenamelere bu
esaslara aykırı hükümler konamaz.
İstihsal organlarile sigorta Şirketlerine (Reasürans ve retrosesyon işleri
hariç) verilebilecek azamî komisyon nisbetleri şunlardır.
Yangın Branşı:
Umumî acenteler				
Acenteler				
Diğer bulumum istihsâl organları			
Sigorta Şirketleri				
“D” bendine dâhil işler üzerinden
bilumum istihsâl organları				

%30
%25
%22,50
%30
%10

Nakliyat Branşı:
				
Umumî acenteler			
Acenteler			
Diğer bulumum istihsâl organları 		
Sigorta Şirketleri			
“D” bendine dâhil işler üzerinden
bilumum istihsâl organları			

Emtia
%22,50
%17,50
%15
%22,50

Tekne
%15
%12,50
%10
%15

%5

% 2,50
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Kaza Branşı
		
Umumî Acente
		
Acente		
				
				
a.- Ferdî, malî mesuliyet
%22,50 %20
serbest kolektif ve
cam işlerinde
b.- İş kazaları, otomobil
%17,50 %15
ve malî mesuliyet,
sirkat ve maç
c.- Tayyare teknesi ve
%10
%7,50
malî mesuliyeti
veya makine kırılması
ve sair işler
Hayat Branşı

Diger
Şirketler
bilumum
istihsâl
organları
%17,50 %22,50
%12,50

%17,50

%5

%10

		
Birinci sene İkinci sene Üçüncü sene
a.- Umumî acente ve acenteler %65
%15
%5
b.- Diğer bilumum istihsâl
organları
%60
%15
%5
D.- Aşağıdaki müesseselere tatbik olunan tarife primleri üzerinden
aşağıda yazılı iskonto yapılır:
1.- Devlet ve devlete bağlı müesseselerle bunların sermayesinin en az
yüzde ellisine iştirâk ettiği teşekküller, belediyeler, hususî idareler
ile bunların aynı nisbette iştirâk ettiği kurumlar:
Yangın sigortalarında				
Nakliyat sigortalarında (emtia ve tekne)			
Kaza sigortalarında 				

%15
%15
%15

2.- Umumî menfaate hadim müesseselerle kooperatifler ve hayır
müesseseleri:
Yangın sigortalarında				
Nakliyat sigortalarında (emtia ve tekne)			
Kaza sigortalarında 				

%15
%15
%15

“1” fıkrasında yazılı sigortalara ayrıca %10 risturn yapılır. Bu risturn
resmî tenzîlâttan bakiye kalan esas prim üzerinden ve poliçelere
intikal ettirilmemek üzere yapılır.
Sigorta müesseseleri veya istihsâl organları doğrudan doğruya veya
dolayısile bu miktarları her hangi suretle aşan bir tarife tenzîli veya
risturn yapamazlar.
Ticaret Bakanı a.
İmza: Cahit Zamangil

30’ların ikinci yarısında hazırlan Yeni Sigorta Kanun Tasarısının
Gerekçesinde Sigortalının Hukukunu Korumaya Dönük Söylem:
Sigorta ve mükerrer sigortanın içtimaî, iktisadî ve malî sahalardaki
inkişafımızla muvazi bir terakkiye mazhar olması bu sahadaki
teşebbüs ve hareketlerimizde müessir ve kıymetli hizmetlerde
bulunması hükûmetimizin takip ettiği bir gayedir. İç ve dış
ticaretimizin, sanayi faaliyetimizin ticaret ve istihsâl hayatına
kredi tevziatının, nakliyat sanayiinin kuvvetli bir sigorta ve
mükerrer sigorta teşkilâtı ile iş beraberliğine ihtiyacı vardır. Bu
gayeye ise ancak sigorta sanayini memleketimizde de sigorta ilim
ve tekniğinin beynelmilel mücerrep esasları üzerinde kurmak ve
yürütmekle erişebiliriz. Takdim kılınan lâyiha ile 1927 kanununa
nazaran bu yolda adımlar atılmak istemişlerdir.
Sigorta sanayi bankacılıktan daha çok geniş mikyasta ‘itibar’
mefhumuna dayanmaktadır. Peşinen prim tahsil edip istikbalde
tahakkuk etmesi muhtemel bir zarara karşı tazminat vaadinde
bulunan sigortacı hakkında hasar vuku bulmadan veya uzun vadeli
hayat poliçesi munkazi olmadan, sigortacıların sarih ve müspet bir
kanaat hâsıl etmesine maddî imkân yoktur. Halbuki son senelerin
tecrübesi de göstermiştir ki: Bir sigorta müessesesi, ‘izharı acz’
etmek devresine gelinceye kadar bozuk ve sarsılmış vaziyetini
uzun yıllar örtmeye ve ödemeye muvaffak olabilmektedir.
Muvazenesi bozulmuş bir vaziyeti, kanunî tasfiyeye kadar sürüklemek
pek kolaydır. Fakat tasfiye yolu ile hüsrandan başka bir teminat
istihsâl olunamayacağı da muhtelif misallerle tebeyyün etmiştir.
Bundan dolayı kanunî tasfiye safhasına intikal etmeden zamanında
tedbir almak ve böylece sigortalının hukukunu korumak icap
etmektedir.
Bu suretle sigortalının teminatını arttırmak fikri, takdim olunan
kanun lâyihasını ilham eden başlıca düşüncelerden biri olmuştur.
Fakat, diğer taraftan, bu layihada, sigortalının emniyeti
düşünüldüğü kadar, sigorta müesseselerinin, inkişaf halinde
olan sigortacılarımızın, teşebbüs kabiliyetini felce uğratmamak,
rantabilitelerini daraltmamak ve bilâkis hayatiyet ve inkişaflarını
tarsin etmek gibi korumanın en emin çaresinin sigortacıyı
kuvvetlendirmek olduğuna şüphe yoktur.
Ecnebi sigorta şirketlerinin memleketimizde çalışmalarını, hatta
faaliyetlerini arttırmalarını, memnuniyetle telakkî etmekteyiz.
Fakat bazı ecnebi şirketlerin memleketimiz dâhilinde hiçbir
aktif bulundurmadan faaliyette bulunmalarına da müsaade ve
müsamaha etmemize imkân tasavvur olunamaz.
Bu itibarla ecnebi sigorta müesseselerinin Türkiye’deki portföylerine
tekabül eden riyazî ihtiyatları memleketimizde bulundurmalarını
ve bunları millî şirketlerin tâbi oldukları şartlar dâhilinde
nemalandırmalarını âmir bir hükme layihada yer verilmiştir. 3
üncü maddenin birinci fıkrasınca, 1149 numaralı kanunun bu
kanun ile değiştirilen 10 uncu maddesi hükümlerinin riyazî
ihtiyatlara da tatbik edileceği yazılıdır ki, buna nazaran, Türk
şirketleri gibi ecnebi şirketlerin de bundan böyle riyazî ihtiyatları
memleketimizde plâse etmeleri mecburî bulunacaktır.
Belgeler
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Hayat üzerine iş yapan ecnebi şirketlerin, Türkiye’deki portföylerine
tekabül eden riyazî ihtiyatları memleketimizde bulundurmaları
yolunda lâyihaya konan bu hüküm beynelmilel bir sigorta
kaidesine istinad etmektedir. Nitekim birçok hükûmetler ecnebî
memleketlerde çalışan müesseselerine bu hususta kanunen
salâhiyet dahi vermiş bulunmaktadırlar.
Bu lâyiha hükümlerinde tamamlamaya çalıştığımız sigorta
mevzuatımız riyazî, malî ve hukukî bakımlardan esaslı ve ilmî
murakabeyi istihzam etmektedir. İlmî teknik kifayeti olmayan
unsurlarla yapılacak kontrolden müspet bir netice beklenmeyeceği
gibi kontrolün ciddiyeti hakkında menfi fikirler vermek gibi
tesirleri de gözden kaçırmamalıdır. Hakikî aktüerlere şiddetle
ihtiyacımız bulunmaktadır. Beynelmilel şöhreti haiz bir ecnebî
aktüer getirmek ve Türk aktüerler yetiştirmek sigortacılığın
murakabesinde birinci planda bizi düşündüren mevzulardır. Bu
mevzu ile alakadar olarak layihaya icab eden teşkilâtın yapılması
hakkında bir prensip hükmünü ihtiva eden bir madde konmuştur.

1957’de Hazırlanan Yeni Memurin Talimatnamesi
9 Aralık 195 - İdare Meclisi - 337 inci toplantı
İstanbul, 30 Eylül 1957
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
İdare Meclisi
Sayın Reisliğine
Uzun seneler tatbik edilmekte olan 28 Ocak 1948 tarihli Memurin
Talimatnamesi’nin yeni ihtiyaç ve esaslara göre tâdil ve tanzîm
edilmesi zarureti karşısında Meclisimiz 19 Eylül 1956 ve 1252
sayılı kararıyla bu işi tedvire azalardan Ali Fuat Dülger, Sezai
Feray, Burhanettin Semi ve Ertuğrul Adalı’yı seçmiş ve Komite Ali
Fuat Dülgerin riyasetinde çalışmalarına devam etmiştir.
Eski Memurin talimatnamesinin bugünkü ihtiyaçlara uymayan
cihetleri tatbikatla kabili telif olmadığı hallerde İdare Meclisleri
muhtelif tarihlerdeki kararları ile bu boşluğu doldurmağa gayret
etmiş ve bu ihtiyacı böylece gidermeğe tevessül eylemiştir. Fakat
eldeki mevcut talimatnamenin muhtelif kararlarla tatbik edilmez
hale gelmesi hem İdare Meclisini, hem de Müdüriyeti daima arızî
ve günlük kararlar almağa sevk etmiş ve bu suretle hem memurun
ıstırabına çare bulunamamış ve hem de İdare bazen müşkül
durumlarda kalmıştır.
İdare Meclisi’nin muhtelif toplantılarında bu cihet tebarüz ettirilmiş
olmasına rağmen bu güne kadar Memurin Talimatnamesi’nin
yeniden tanzîm edilmesi gibi zahmetli ve mes’uliyetli bir işe
kolayca el sürülememiştir.
Nihayet, hayat pahalılığı zamları, hakiki zamlar, yeni alınan
memurların eski memurlarla mukayesesinde haksızlıkların

tebarüz etmesi ve bu hususun bir an evvel tanzîm edilerek tatbik
edilmesine tevessül edilmesi kat’î zarureti İdare Meclisince nazarı
itibara alınarak yeni talimatnamenin tanzîmi karara bağlanmış ve
bu önemli vazife de biz Komite azalarına tevdi edilmiştir.
Meclisimizin teveccüh göstererek bize tevdi etmiş olduğu bu yorucu
ve o nispette mes’uliyetli işi uzun tedkîk ve mesaî mahsulü neticesi
hazırlamış ve tasvibinize arz etmiş bulunuyoruz.
Yeni Memurin talimatnamesinin hazırlanmasında nazarı dikkate
aldığımız esaslar;
A) Eski talimatname, esasen bir takım mevzuat nazarı dikkate
alınarak hazırlanmış olduğuna göre, bu günkü ihtiyaçlara
yarayan kısımları bazen aynen ve bazen de tadil suretiyle yeni
talimatnamede yer almış bulunmaktadır.
B) Eski talimatnamenin gayrı kabili tatbik olduğu veya tatbik
edilemeyen hususlar hakkında muhtelif tarihlerde İdare Meclisi’nin
almış olduğu kararlardan mülhem olarak yeni talimatnamenin
tanzîminde de bu hususlardan istifade edilmiştir.
C) Gerek müdürlerin ve gerekse İdare Meclisi’nin muhtelif
tarihlerde terfih veya terfî zamları teklifi suretiyle memurların
tahsil dereceleri ve memuriyet kıdemleri, bu terfih zamları terfî
zamlarıyla tedahül ettiğinden tatbikatta memnuniyetten ziyade
üzüntüye sebep olduğu müşahede edilmiş olduğundan yeni
talimatnamede bu cihet ehemmiyetle nazarı dikkate alınmak
suretiyle hiç olmazsa kısmî bir adalet tesisine gayret sarf edilmiştir.
D) Memurların ilk defa memuriyete alınmaları ve dereceleri, haddi
asgarî ücret meselesini ortaya atmıştır. Asgarî geçim haddinin
memurun hem sıhhati ve hem de verimini temin edeceği ve işte
istikrar sağlayacağı mülâhazasıyla, ilk, orta, lise ve üniversite
mezunlarına bir haddi asgarî ücret tespit edilmiştir ki, bu cihet
faydalı ve eleri bir adım telakkî edilmek icab eder.
E) Bu güne kadar terfih ve terfî zamları ile adaletsizliğe uğrayan
veya hasbelkader hakkından fazlasını alan memurların bu
talimatnamenin tatbikatından itibaren nazarı dikkate alınması
kaydıyla bir ayarlamaya tâbi tutulmuşlardır ki bu hususun, mümkün
olan adaleti ve rahatlığı temin edeceğini, kuvvetle ümid etmekteyiz.
F) Memurların terfîlerinin bir listeye bağlanması, objektif ve el ile
tutulur esaslara göre terfî ettirilmesi ve her suretle de çalışan ve
çalışmayan tefrik edilmiş bulunması ciheti üzerinde hassaten
durulmuş olup, haklı terfîlerin verimi arttıracağı mülahaza
edilmiştir.
G) Memurların memuriyet hayatının esaslara bağlanması arzusunun
talimatnamede derpîş edilmesi, memurun sicilinin muntazam
tutulmasını icap ettireceğinden ve bu talimatnamede ciddi bir
sicil sisteminin kurulması ve memur hukukunun bu sicillere göre
tertiplenmesi mecburiyeti ihdas edilmiştir.
H) Şirketimizin bir ticaret şirketi olduğu, zekâ, buluş, mesaî ve
ciddiyetin ve fevkalâde gayretin mükâfatlandırılmasının verime
tesir edeceği mülahazasıyla talimatnamenin maddei mahsusundaki
şartları ihraz eden memura fevkalâde terfi sağlanmış olduğundan
bir terfî müddeti zarfında iki defa terfî etmek imkânı da müstahak
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memura bahşedilmiş bulunmaktadır. Bu husus tamamıyla modern
malî ve ticarî müesseselerde tatbik edilen bir sistem olarak mutalaa
ve kabul edilmiştir.
I) Memurların muhtelif kademelerdeki durumları, terfî müddetleri
umumî yaş ve emeklilik müddetleri içinde mutalaa edilmiş ve
kabiliyet gösterenlere objektif esaslar muvacehesinde ilerlemek
imkânları bahşedilmiştir. Talimatnamenin umumi ahengi
memurun terfiini kendisince de mâlum olabilen esaslara istinad
ettirilmeğe dikkat edilmiş bulunmaktadır.
J) Yine yeni talimatnamede memurların hastalıkları, izinleri,
tasfiyeleri ve emekliye sevk edilmeleri yeni ihtiyaç ve şekillere göre
objektif esaslara istinad ettirilmeğe azami gayret sarf edilmiş ve bu
hususat maddelerde derpîş edilmiştir.
K) Taltif ve tecziyenin memurların verimine ve adalet hissinin
okşanmasına medar olacağı mülahazasıyla bu hususa da
ehemmiyet verilmiş ve buna mütedair maddelerde sarahate ve
tatbikatının teminine gayret sarf edilmiştir.
Yukarıda umumiyet itibarıyla kısaca izah edilen hususat
talimatnamenin ana ruhuna hâkim olmuş ve bu suretle
maddeler arasında ahenk temin edilmeğe gayret edildiği gibi, bu
talimatnameyi tatbik edecek olan müdürlerin de sarahat ve vuzuh
ile hareketlerini temin edecek hususat nazarı dikkate alınmış
bulunmaktadır.
Bu günü kadar tatbik edilmeyen veya eksik tatbik edilen ve fakat
İdare Meclisi kararları ile bünyesi sarsılarak umumî hukukî
ahenk ve vuzuhtan mahrum kalan eski talimatnamenin 1957
senesinin sonuna kadar mer’iyeti zarurî görülmektedir. Zira yeni
talimatnamenin Sayın Heyetinizce kabul ve tasdiki, matbaada
tab’ edilmesi, tashih ve tevziinin zamana mütevakkıf bulunması
ve sene sonuna da az bir müddet kalmış olması dolayısıyla bu
talimatnamenin bütün maddeleri ile birlikte 1957 senesi başında
mer’iyete girmesini muvafık mutalaa etmekteyiz.
Uzun tedkîk ve gayretler neticesi tanzîm edilen bu talimatnamenin
noksanlardan uzak olduğu iddiasını hiçbir zaman ileri sürmek
cesaretini kendimizde bulamıyoruz. Ancak, uzun seneler tatbik
edilen talimatname ve kanun ve kararlardan mülhem olarak
hazırlanan bu talimatnamenin Şirketimizin bu husustaki
ihtiyacına uzun seneler cevap vereceğini kuvvetle ümid etmekteyiz.
Ancak, en iyi kanunun da iyi olması, tatbik edilmesindeki hüsnüniyet
ve ciddiyete bağlı olduğundan, bu talimatnamenin tatbikinde
lazım olan titizliğin gösterileceğinden emin bulunmaktayız.
Komite Reisi
Komite azası
Ali Fuat Dülger Sezai Feray
				

Komite azası
Burhanettin
Semi 		

Komite Azası
Ertuğrul		
Adalı

Ziraat Bankası’nın Anadolu Sigorta’dan Ayrılma Kararına İlişkin
Yazısı
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Yolcu Salonu karşısı, Anadolu Sigorta Han
İstanbul–Galata
1 – Memleketimizde ziraî sigorta sahasında da faaliyet göstermek
maksadile uzun yıllardan beri yapıla gelen etüdlerin neticesi olarak
Bankamızla Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin ve İstanbul
Emniyet Sandığının %90 nisbetinde iştirâkile 3.000.000.Lira sermayeli, Başak unvanı ile yeni bir sigorta şirketi kurmuş
bulunuyoruz. Yeni Şirket faaliyetini ziraî sigorta branşları üzerinde
teksif etmekle beraber diğer sigorta sahalarında da faaliyet gösterecek
ve bilhassa ziraî işletmelerin ve köy ekonomisinin sigorta ihtiyaçlarını
karşılamağa çalışacaktır. Bu mevzu bankamızın ziraî kredi politikası
ile de yakından alakalı bulunmaktadır.
Yeni Şirketin esas mukavesinden iki nüsha leffen takdim edilmiştir.
2 – Değerli şirketinizle Bankamız arasında mevcut yangın, nakliyat,
kaza, hayat ve tekne sigortaları hakkındaki 10.11.1932 tarihli
anlaşma ile müteâkıp ek anlaşmaların hepsini, 11.10.1935 tarihli
zeyil mukavelenamede derpîş olunan üç aylık ihbar hükmüne
istinâden, aramızdaki umumî sigorta acenteliği mukavelenamesi
hükümlerinin, 31.12.1959 tarihinden itibaren devam etmeyeceğini
bu husustaki bütün sigorta muameleleri ile alâkalı bilumum
anlaşmaları feshedeceğimizi ihbar ediyoruz.
3 – Acenteniz sıfatile Bankamız teşkilâtı tarafından yapılmış olan
bütün sigorta muamelelerinin mukavele müddetlerinin sonuna
kadar devam edeceği tabiidir. Hesapların tasfiyesi ile alâkalı
olmak üzere Bankamız teşkilâtına vereceğiniz talimatın esaslarını
önceden Umum Müdürlüğümüzle temas edilerek müştereken
hazırlanmasını rica ederiz.
4 – Bankamız teşkilâtının ihtiyacı için Şirketinizce hususî mahiyette
bastırılmış olan matbualardan kullanılmayanlar mevcut olduğu
ve bunların yeni Şirket tarafından istimâli değerli Şirketinizce
mahzurlu telâkki edilmediği takdirde, mikdarının ve nerelerde
bulunduğunun fiatları ile birlikte kısa bir zamanda İdaremize
bildirilmesini ve birer örneklerinin de gönderilmesini dileriz.
5 – Müşterilerimizden sigorta muamelelerini Sayın Müessesenize
yaptırmak isteyenlerle acente teşkilâtınız mevut olmadığı
mahallerde müesseseniz için tavassutumuzu arzu edenlere ait
sigorta muamelelerini ne şekilde karşılayabileceğimiz hususunda
yeni bir teklifinizi memnuniyetle tedkîke âmâdeyiz.
6 – Değerli Şirketimizle tatbikatta mümkün olabilen hallerde
işbirliği yapması hususunda Başak Sigorta Şirketine tavsiyelerde
bulunulmuştur.
Uzun işbirliğimiz devresinde Bankamıza karşı gösterdiğiniz itimada
teşekkür eder, değerli müessesenize devamlı başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü,
İmza
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