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TÜRKİYE’NİN
SİGORTASI
Sigorta sektörü artık yepyeni bir döneme adım
atıyor. Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini
Varlık Fonu çatısı altında birleştiren Türkiye
Sigorta kuruldu. 38 bölge ve 2 bin 620
çalışanla, şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet
veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik
şirketi hayata geçti. Bu platformun elementer
hayat, emeklilik ve İslami sigorta alanlarında
bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine
ulaştırılması hedefleniyor.
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igorta sektöründe dev birleşme
gerçekleşti. Üç kamu sigorta
şirketi Türkiye Sigorta A.Ş., üç
kamu hayat emeklilik şirketi ise
Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. çatısı altında
birleştirildi. Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk
Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra
yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat
Emeklilik çatısı altında devam edecekler.
Böylece 38 bölge ve 2 bin 620 çalışanla, şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve
emeklilik şirketi kurulmuş oldu.
Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın
da aralarında olduğu isimlerin katılımıyla
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törendeki konuşmasında 2016 yılında gelecek nesillere güçlü bir ekonomi
bırakma hedefiyle Türkiye Varlık Fonu'nun
kuruluşunu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Fonun, kuruluşundan bu yana geçen
dört yıllık sürede sekiz farklı sektörden, 20
şirket, iki lisans ve taşınmazlardan oluşan
güçlü bir portföye ulaştığını vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de sigorta sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağına inandığım stratejik bir hamleyi
hayata geçiriyoruz" diye konuştu.
“Reformları hızlandıracağız”
Geçen yıl açıkladıkları yeni ekonomi
programında sigortacılık ve bireysel emeklilik alanındaki reformları hızlandıracaklarını ilan ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye
Reasürans Anonim Şirketi’ni kurarak bu
yönde iki kritik adım attık. Kamu sermayeli
sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile bu sürecin eksik kalan yanını da
tamamlamış oluyoruz. Ziraat Sigorta, Halk
Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik,
Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan
sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam
edecekler. Böylece 38 bölge ve 2 bin 620
çalışanla, şimdilik, 15 milyon müşteriye
hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta
ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Bu bü-
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Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi
Tuna-1 Doğalgaz Platformu'na
kesildi. Bu poliçe ile doğalgaz
platformu 883 milyon liraya
teminat altına alındı.

yük birleşme ile Türk sigortacılık sektörünü
çok daha organize, çok daha rekabetçi bir
yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan bu
adımın sadece sigortacılık sektörüne değil
finans piyasasına ve reel ekonomiye de
önemli katkılarının olacağını belirterek,
"Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar
yüksek düzeyde fon biriktirirse ülkemizin
büyümesine ve kalkınmasına o derece
destek verecektir. Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi uzun dönemli ve
düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır. Devletin desteği ve
teşvikiyle fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve düşük
maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecek-

tir. Birbirini tamamlayan kamu sermayeli
altı köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek
çatı altında toplanması bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek,
sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır"
değerlendirmesinde bulundu.
“Sigorta sektörü yeni ürün
geliştirmede yetersiz kalıyor”
Türk sigortacılığının en önemli sorununun sektörün belirli branşlarda yoğunlaşması ve yeni ürün geliştirmekte
yetersiz kalması olduğunu dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla sigortacılık
hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı
adına önemli bir misyon üstlenecektir.
Yeni yapının kâr gayesi yanında sektör ve
kamu yararını da önceleyen bir zihniyetle çalışması sistemin yenilikçilik açığını
da giderecektir. Önümüzdeki dönemde
sektörde hem sigorta hem de emeklilik
tarafında önemli gelişmeler yaşanmasını
bekliyoruz. Türkiye'den bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım
daha yaklaştığımıza inanıyorum. Adını

gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta
sektörümüzü küresel rekabette zirveye
taşımasını ümit ediyorum" dedi.
Çin'de başlayan Covid-19 hastalığının
insanlığın son bir asırda karşılaştığı en
ciddi sağlık krizlerinden birisi olduğuna
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,
900 bine yakın insanın hayatına mal olan
bu salgına gelişmiş ülkeler dahil birçok
devletin hazırlıksız yakalandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Maddi zenginlik olarak bizden kat be
kat üstte olan devletler bu süreçte kamu
güvenliğinden temel sağlık ihtiyaçlarının teminine kadar birçok alanda ciddi
sıkıntılarla karşılaştılar. Sağlık sigortası
olmayan insanların ölüme terk edildiği,
tedavi hizmetlerinin astronomik rakamlarla sunulduğu durumlara dünyada şahit
olduk. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağı yeni bir döneme girmiştir.
Her ne kadar Covid-19 öncelikle sağlıkla
ilgili bir kriz olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır.
İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine, ekonomiden
turizme kadar pek çok alanda salgının
artçı şoklarını halen hissediyoruz."
Ekonomik İstikrar
Kalkanı Paketi’nin faydaları
Yılın ilk yarısında küresel ölçekte büyük üretim kayıpları, işsizlik oranlarında
yükseliş ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının sarsıcı etkisinin daha iyi anlaşılmasıyla uluslararası
kuruluşlar küresel büyüme tahminlerinde
aşağı yönlü revizyona gitmek durumunda
kalmışlardır. Ekonomik veriler ve beklentiler Amerika, Almanya, Japonya, İngiltere
gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını, çok ciddi ekonomik
kayıplar verdiklerini gösteriyor. Ekonomide 2020 yılının ikinci çeyreğinde Japonya
yüzde 10, Almanya yüzde 11.7, Fransa
yüzde 19, İngiltere yüzde 21.7 ve İspanya
yüzde 22.1 oranında daralmıştır. İlk çeyrekte yüzde 4.4 büyüyen Türkiye, ikinci
çeyrekte yüzde 9.9'luk küçülme oranı ile
bu ülkelerden ayrışmıştır" bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tabloda
salgının yayılmasına karşı aldıkları tedbirlerin ve uyguladıkları destek politika-

“Güçlü bir sigorta
sektörü istikrarlı
bir kalkınma
mücadelesinin
formülüdür”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgın tedbirleri
nedeniyle bu yıl 7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Sigorta
Haftası’nı kutladı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dünya
ekonomisinde, ülkelerin gelişmişlik indekslerinin en önemli göstergelerden
biri sigorta sektörünün büyüklüğüdür.
Türkiye, özel sektör merkezli büyüyen
bir ekonomiye sahiptir. Ülkemizde özel
sektörün reel bir şekilde gelişebilmesi
veya büyüyebilmesi için ülkemizdeki
mali varlıkların ve ticari risklerin sigortalanması gerekmektedir. Bu sene
küresel risklerin önemini, Covid-19
ile tüm dünya bir kez daha görmüş
oldu. Yaşadığımız bu zorlu mücadele
döneminde her sektörde iş kayıpları
yaşanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin
her geçen gün yükseldiği bu devirde
etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir
sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma
mücadelesinin formülüdür.
Bu çerçevede, son yıllarda sigortacılık sektörü adına ülkemizde
önemli adımlar atılmıştır. Sigortacılık
ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşekkülü, Türk
Reasürans A.Ş.’nin kuruluşu, alacak
sigortası, kefalet sigortası ve bireysel
larının çok büyük katkısı bulunduğuna
değinerek, şunları kaydetti:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile
vatandaşlarımızı, esnafımızı ve firmalarımızı salgının olumsuz etkilerine karşı
korumaya aldık. Salgının en kritik evresinde ne sağlık sistemimizin çökmesine
ne kamu düzeninde herhangi bir aksaklık yaşanmasına ne de ekonomimizin

emeklilik sistemindeki yeni düzenlemeler bunların önemli birer örneğidir.
Yapılan bu düzenleme ve uygulamaların olumlu etkisi sektörde ve ülke
ekonomisinde güçlü bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır.
Birliğimiz çatısı altında örgütlenen
acenteler ve eksperler, Türkiye’deki
sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde
gelişmesine önemli katkılar yapmaktadırlar. Sigortanın tabana yayılması
ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık
oranının artmasında sigorta acentelerinin; risklerin belirlenmesi ve bir hasar
durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlamakta
ise eksperlerin büyük payı vardır. Her
iki mesleğin mensuplarının geleceğe
daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre
daha fazla katkı yapmalarını sağlamak
için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
olarak her türlü desteği veriyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, TOBB
nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak
üzere, tüm iş âleminin ve sektörde görev yapan tüm paydaş ve çalışanların
Sigorta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”
tümüyle durmasına izin verdik. Yine bu
dönemde milletimize sürekli karamsarlık
aşılayan, haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye örnek gösteren
muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa
düşmedik. Türkiye gerçeklerinden kopuk,
topluma maliyeti hesap edilememiş fevri
kararları almak yerine soğukkanlı bir şekilde süreci yönettik. Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan: Türkiye
Sigorta'nın, sigorta
sektörümüzü küresel
rekabette zirveye
taşımasını ümit ediyorum.

Hükümet Sistemi'nin getirdiği avantajları
en iyi şekilde kullanarak hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik."
"Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen
çevrelere yedirmemekte kararlıyız" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski
günlerine geri döndürmesine asla izin
vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19
salgını ile ilgili, "Vazgeçin bu dönemde
şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek
suretiyle bu dönemi gelin atlatalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz
bu salgın sürecinden, diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır.
Bunun için milletimizin tüm fertlerinin
tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak: Türk
sigortacılık sektörü
için tarihi bir gün
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye
Sigorta Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk sigortacılık sektörü için tarihi
bir gün yaşandığını söyledi.
Sigorta ve emeklilik sektörünün, kişi
ve kurumların risklerini devralarak iktisadi
ve sosyal hayatın devamlılığını sağladığını,
deprem ve diğer doğal afetlerde kamunun
yükünü hafiflettiğini belirten Bakan Albayrak, sektörün biriktirdiği fonlarla ekonomik
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büyüme için ihtiyaç duyulan finansmana
kaynak sağlama işlevlerini de yerine getirdiğini anlattı.
Bakan Albayrak, Türk sigorta ve emeklilik sektörünün ne kadar yüksek düzeyde fon
birikimine katkı sağlayabilirse ülkenin büyüme ve kalkınmasına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış olacağına işaret ederek,
sektörün, bugünkü kapasitesiyle dünyada
39'uncu sırada yer aldığını ifade etti.
Bu sıranın, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından, ulaşmak istenen hedeflerin çok gerisinde olduğuna dikkat çeken
Bakan Albayrak, çok daha üst basamaklara
çıkmayı, bu sektörde daha iyi durumda
olan ülkeleri geride bırakmayı esas hedef
olarak önlerine koyduklarını dile getirdi.
Ekonomik istikrar ve ekonomik gelişim
açısından sigorta ve emeklilik sektörlerinin
kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan
Bakan Albayrak, potansiyelinin altında kalan bu sektörleri, hedefler doğrultusunda,
yeni ekonomik model kapsamında "stratejik sektörler" arasına aldıklarını kaydetti.
Bakan Albayrak, sigortacılık sektörünü arzu
edilen seviyeye ulaştırmak amacıyla, Yeni
Ekonomi Planı'nda da yer alan hedefler
çerçevesinde önce Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (SEDDK), sonra yüzde 100 Hazine
sermayeli olarak Türk Reasürans AŞ'yi (Türk
RE) kurduklarını anımsattı.
“Küresel rekabette güçlü
bir piyasa oyuncusu olacak”
Bakan Albayrak, bu iki temel reform
hamlesinden arzu edilen verimin alınabilmesi için zincirin bir diğer kritik halkası olan
piyasa yönlendirici, güçlü ve lider bir sigorta
şirketinin kurulmasının da çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İşte, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta, bu reformist hamlelerin en önemli
halkalarından birisi olacak. Kamunun gücü,

Pandeminin etkisi azaldı
sektörde kârlılık arttı
Mart ayından beri yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilediği ve Nisan-Mayıs aylarında satışların düştüğü sigorta sektöründeki
kârlılık yüzleri güldürdü.
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB)
açıkladığı ‘Haziran Sonu Teknik Sonuçları’na göre, yılın ilk yarısında
hayat dışı sektörde (elementer) teknik kâr, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 127 artışla 4 milyar 771.6
milyon TL olarak gerçekleşti. Hayat
dışı sektör, 2019’un ilk yarısında da
2 milyar 102.8 milyon TL kâr etmişti.
Hayat dışındaki kârlı tablonun temel
nedeni; ‘hasarlardaki düşüş.’
Hayat dışı sektörde ‘ödenen
hasarlar’(net), geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk 6 ayında
797.9 milyon TL azalışla 9 milyar
645.6 milyon TL olarak gerçekleşti.
Hasarlardaki azalış da Covid-19 dönemindeki sokağa çıkma yasağı ve
kısıtlayıcı önlemlerle yakından ilgili.
Trafikteki araç sayısındaki azalışa
bağlı olarak trafik kazaları ve hasar
frekansındaki düşüş, doğal olarak
kasko ve trafik sigortalarında hasarların da azalmasına yol açtı.
Nitekim yılın ilk yarısında ödenen
hasar (net), trafik sigortasında 185.6
milyon TL, kaskoda ise 483.8 milyon
TL azaldı. Geçen yıllarda hayat dışındaki kârlı tabloda etkili olan teknik
olmayan bölümden aktarılan yatırım
gelirlerinin bu yıl kârlılık üzerinde
etkisi olmadı. Yılın ilk yarısında teknik
olmayan bölümden aktarılan yatırım
gelirleri geçen yılın aynı döneminde
olduğu gibi yaklaşık 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti. İlk yarıda, faiz oranlarındaki düşüş, yatırım gelirlerinin
artmamasında etkili oldu. 2020’nin ilk
6 ayında 1 milyar 600.5 milyon TL teknik kârla, en kârlı branş kasko oldu.
Varlık Fonu’nun sağlayacağı güvenle Türkiye
Sigorta, sektöre yön verebilecek, kar güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel
rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak
inşallah. Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin
tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin de-

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak: Türkiye
Sigorta, ülkemizdeki
sigorta sektörünü küresel
rekabette daha etkin bir
noktaya taşıyacak.

vamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen
Türkiye Sigorta’nın önümüzdeki dönemde

global bir marka olma hedefiyle ülkemizdeki sigorta sektörünü küresel rekabette daha
etkin bir noktaya taşıyacağından eminiz.
Türkiye Sigorta, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeye katkı sunulmasında,
sigorta sektörünün ekonomik büyümeye
sağladığı katkının artırılmasında ve sektörün daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasında öncü bir marka olacak."
Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam
finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin
eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten

SEKTÖRÜN PAZAR PAY ve TOPLAM PRİM DEĞİŞİMLERİ
(01.01.2020-31.07.2020)
2020-07
Branş Adı
Kaza
Hastalık-Sağlık
Kara Araçları
Kasko
Raylı Araçlar
Hava Araçları
Su Araçları
Nakliyat
Yangın ve Doğal Afetler
Genel Zararlar
Kara Araçları Sorumluluk
Trafik-Yeşil Kart Dahil
Hava Araçları Sorumluluk
Su Araçları Sorumluluk
Genel Sorumluluk
Kredi
Kefalet
Finansal Kayıplar
Hukuksal Koruma
Destek
Hayatdışı Toplam
Hayat Toplam
Genel Toplam

2019-07

Toplam Üretim (TL)
1.291.557.287
5.999.147.939

Pazar Payı %
3,37%
15,63%

Toplam Üretim (TL)
1.277.266.314
4.945.090.857

Pazar Payı %
3,88%
15,02%

5.591.743.575
5.591.743.575
15.272
78.640.574
359.452.763
676.949.207
5.781.067.654
5.116.554.147
11.412.702.454
10.970.411.244
60.131.294
38.523.478
1.226.835.508
273.465.968
39.112.671
296.627.857
130.014.696
1.928
38.372.544.272
8.978.045.399
47.350.589.671

14,57%
14,57%
0,00%
0,20%
0,94%
1,76%
15,07%
13,33%
29,74%
28,59%
0,16%
0,10%
3,20%
0,71%
0,10%
0,77%
0,34%
0,00%
81,0%
19,0%
100,0%

5.197.008.696
5.197.008.696
13.280
87.460.952
256.367.485
576.901.128
4.655.680.838
3.859.026.682
10.318.339.901
9.941.107.782
71.568.168
32.198.566
1.009.975.710
210.254.768
33.053.476
281.234.967
115.796.244
154.552
32.927.392.583
5.365.212.977
38.292.605.559

15,78%
15,78%
0,00%
0,27%
0,78%
1,75%
14,14%
11,72%
31,34%
30,19%
0,22%
0,10%
3,07%
0,64%
0,10%
0,85%
0,35%
0,00%
86,0%
14,0%
100,0%

Kaynak: TSB
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KAPAK

TVF Genel Müdürü
Sönmez: Gücü adında olan
Türkiye Sigorta ve Hayat
Emeklilik, Türkiye'nin lider
kuruluşlarından biri olacak.
ve krizden geçtiği böyle bir dönemde
yatırımlarına, projelerine ve belki de hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız
kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
"Sanayide çarklar güçlü dönmeyi
sürdürüyor. Klasik mal ve hizmet ithalatı
içinde yer almayan bir yatırım, sermaye
malı olan ve ülkemiz açısında bir fonlama açığı oluşturmayan altını bir kenara
koyduğumuzda, çünkü altın tüketim malı
değil, altın hariç ithalatımız azalmaya, cari
açığımız düşmeye devam ediyor. Bu yıl
yeni tip koronavirüs salgını olmasaydı 40
milyar dolarlık turizm geliri bütçemizde
vardı. Yılın sekiz ayında salgın nedeniyle
kaybettiğimiz turizm gelirlerini de normal
şartlar altında denkleme koyduğumuzda
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye
cari açıkla değil, cari fazlayla devam etmiş
olacaktı. Ekonomide tüm kurumlarımızla
güçlü koordinasyon içinde, hedeflerimize
yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama
ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için
çalışıyoruz. İnşallah, çok yakın bir dönem
içinde toparlanmanın ekonominin tüm
paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi şekilde
hissedilmeye başladığına şahit olacağız."
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Sönmez: Tasarrufun
artırılması için sigorta
sektörü genişlemeli
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez törende yaptığı konuşmada, son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Büyük Türkiye" vizyonuyla stratejik
gördükleri alanlarda yatırım yapmak üzere
TVF'yi yeniden yapılandırdıklarını söyledi.
Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren
Sönmez, "Sayın Bakanımızın liderliğinde
Yeni Ekonomi Planı'nda da bahsedildiği
üzere sigorta sektöründeki penetrasyonu
artırmak, bankacılık dışı finansal sektörün
payını önemli şekilde yükseltmek, Türkiye'nin tasarruf bazını artırmak ve önce
bölgesel, sonra global sigorta lideri şirketi
oluşturmak amaçlarıyla çıktığımız yolda
bugün önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.
Ekonominin uzun vadeli, sürdürülebilir
büyümeyi yakalaması adına en önemli ya-

pısal reform alanlarından birinin "ülkenin
toplam tasarrufu" olduğuna işaret eden
Sönmez, tasarrufun artırılması için ise bankacılık dışı finans ve sigorta sektörlerinin
hızlı şekilde genişlemesi gerektiğini bildirdi.
Sönmez, "Bugün Türkiye'de tasarrufun
gayrisafi milli hasılaya (GSMH) oranı yüzde
25 civarındadır. Orta-üst gelir seviyeli ülkelerde bu oran yüzde 35'tir. Daha çarpıcı
olması açısından Çin'de bu oran yüzde
50'nin üzerindedir" bilgisini paylaştı.
Türkiye'nin bugün itibarıyla finansal
sektöründeki en büyük proje yönetimini 1
yıldan kısa vadede gerçekleştirdiğini ifade
eden Sönmez, şu değerlendirmede bulundu: "Üç kamu sigorta şirketimizi Türkiye
Sigorta AŞ, üç kamu hayat emeklilik şirketimizi de Türkiye Hayat Emeklilik AŞ çatısı
altında birleştirdik. Gücü adında olan ve
Türkiye ismini taşıyan Türkiye Sigorta ve
Türkiye Hayat Emeklilik’in parçası olarak
üzerimizdeki sorumluluk bilincini ülkemi-

Araç Tipi

Alt Branş Teminat Adet

Yazılan Prim

2.535.654

3.887.693.688

2-Taksi

5.182

12.821.091

3-Minibüs (Sürücü Dahil 9-15 koltuk)

55.612

97.354.121

4-Otobüs (Sürücü dahil 16-30 koltuk)

27.897

58.099.245

5-Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

7.662

85.880.816

6-Kamyonet

531.846

620.662.150

7-Kamyon

73.166

225.606.281

8-İş Makinası

9.773

21.428.315

9-Traktör

136.063

91.249.924

10-Römork

54.540

93.109.023

11-Motosiklet ve Yük Motosikleti

11.959

20.534.959

12-Tanker

4.422

13.109.119

13-Çekici

74.689

307.921.749

14-Özel Amaçlı Taşıt

12.242

39.791.434

15-Tarım Makinesi

1.919

3.507.847

3.542.626

5.578.769.762

1-Otomobil

Toplam
zin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize kılavuz edindik. Bu yolda elimizden
gelenin en iyisini yaparak, bu platformu,
ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat emeklilik ve İslami sigorta
alanlarında bölgesel ve küresel sigorta
lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam. Vizyoner duruşlarıyla TVF'nin bu
alanda öncülük etmesini sağlayan Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza
tekrar şükranlarımı sunmak isterim."
Sönmez sözlerini, "Gücü adında olan
Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, lider
Türkiye'nin lider kuruluşlarından biri olacaktır. Buradan bunun sözünü vererek
ayrılıyorum" diyerek tamamladı.
Benli: Hedefimiz
üretim ve kârlılıkta
sürdürülebilir liderlik
Türkiye Sigorta'nın 15 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye'nin en büyük

sigorta ve emeklilik şirketi olduğunu belirten Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de "Hedefimiz üretim ve
kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye
dışında da faaliyetleri bulunan global bir
sigorta şirketi olmak" ifadelerini kullandı.
Benli projeye imkân ve destek sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan
Albayrak'a, mesai arkadaşlarına, TVF, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın çalışanlarına ve proje paydaşı danışmanlarına
teşekkür etti.
Benli, "2020 yılının en büyük birleşmesini söz verdiğimiz takvimde ve pazar payımızı da artırarak hayata geçirdik" dedi.
Türkiye Sigorta’nın 38 bölge, 2 bin 620
çalışan ve 15 milyon müşteriye hizmet
veren Türkiye'nin en büyük sigorta ve
emeklilik şirketi olduğunu belirten Benli,
şunları kaydetti:
"Sigortacılığı yeniden tanımlamak
yepyeni alanlarda öncü olmak istiyoruz.

İsmimizden gelen sorumluluğun bilinciyle hedefimiz üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da
faaliyetleri bulunan global bir sigorta
şirketi olmak. Bir olmakla elde ettiğimiz
güçlü pozisyon sayesinde, sektörün büyümesinde ve finansal piyasalardan aldığı
payın artırılmasında öncü ve yönlendirici konumda olacağız. Güvene ihtiyaç
olan her alanda çözümlerimizle biz orada
olacağız. İsmimizin verdiği sorumlulukla
yaşadığımız çevreye ve toplumumuza
borcumuzu ödeme bilinciyle hareket
edeceğiz. Güven ve sigortayı eş anlamlı
hale getireceğiz."
Üretim, hedef ve başarı temelli bir
Türkiye için çalışacaklarını dile getiren
Benli, "Yerli ve milli yatırımlara teminat vererek daha da parlak bir gelecek inşasında Türkiye'nin gururlu ve dik duruşunda
Türkiye Sigorta olarak yerimizi alacağız"
diye konuştu.
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