Reasürör Gözüyle

1 Haziran 2006 tarihi itibarýyla yürürlüðe giren ve ülkemiz tarým ve hayvancýlýksektörünü tehdit
eden önemli risklerin teminat altýna alýnmasýnýöngören Devlet Destekli Tarým Sigortasý, sadece
Tarým Sigortalarý açýsýndandeðil, ayný zamanda ülkemiz tarým iþletmeleri açýsýndanda oldukça önemli bir geliþmedir. Bir sigorta þirketinin tek baþýnaüstlenemeyeceði,özellikle don ve kuraklýk gibi katastrofik olaylarýn teminat altýna alýnmasýnýsaðlamak amacýyla uygulamaya geçirilen bu sistem ile; tarým iþletmeleri nezdinde sigorta bilincinin arttýrýlmasýve sigorta þirketleri arasýndaki
mevcut haksýzrekabetin önlenerek, her bakýmdan iþbirliðinin yaratýlmasýamaçlanmaktadýr. Bu amaca ulaþmada gerek primlerin ödenmesi,gerekse reasürans teminatýnakatýlýmkonularýnda devlet
desteði son derece önemli olmaktadýr. Ýlgili kanun gereði kurulmuþ ve Tarým Sigortalarý Havuz Ýþletmesi A.Þ. olarak tanýmlanmýþbir þirket tarafindan iþletilecek olan bu sistem hakkýndaki ayrýntýlý
bilgiler, Þirket 'in Genel Müdürü SayýnBülent Bora tarafindan verilmektedir.
Avrupa Birliði Finansal Hizmetler Eylem Planý 'nýn bir parçasý olan ve 9 Aralýk 2005 tarihinde
Birliðin Resmi Gazetesi'nde yayýnlanarak yürürlüðe giren Reasürans Direktifi, reasürans iþlem ve
faaliyetlerinde, Birlik üyesi ülkeler arasýndaki sýnýrlarýkaldýrarak, sadece iþlemlerde serbestlik getirmeyi amaçlayan 1964 tarihli Direktij'in aksine, oldukça kapsamlý bir düzenleme getirmektedir.
Ancak, kapsadýðýbir çok konuyla ilgili olarak Direktif; ayrýntýlardaki düzenlemeleri, benimsenrnek
istenen T.ekPiyasa 'nýn özüne aykýrýolmamak kaydýyla Üye ülkelerin kararýna býrakmýþtýr.Normal
olarak 9 Aralýk 2005 tarihinden itibaren iki yýl içerisinde uygulanmaya baþlayacak olan Direktif;
bazýzorunlu haller için bir yýl ek süre tanýmýþtýr.Dergimizin bu sayýsýnýn
içeriðinde, Avrupa Birliði 'ne girme amacýndaki ülkemiz için olduðu kadar, ülkemizin tek yerel reasürörü olan Þirketimiz için de önemli bir geliþme olan 2005/68/EC sayýlýDirektij'in ayrýntýlarýhakkýnda bir çalýþmayer
almaktadýr.
Dergimizin Yabancý Basýndan Haberler Bölümü 'nde ise, Standard&Poor's gibi önemli bir
rating kuruluþunun yapmýþ olduðu Reasürans Piyasasýna iliþkin analizler, özellikle katastrofik teminatlar açýsýndanönemli bir piyasa haline gelen Bermuda piyasasýnýnne þekilde çalýþtýðýnadair
bir makale ve katastrofik hasarlarýn önümüzdeki 10 yýl içerisindeki olasýgeliþimini kýsaca açýklayan bir çalýþmayer almaktadýr.
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15 Yýlýn Hikayesi

1

Haziran 1991 tarihinde,
yani 15 yýl önce bugünlerde Reasürör Dergisi
yayýn hayatýnabaþlarken, Milli
Reasürans olarak amacýmýz,
Türk sigorta þirketlerine gerek
teknik, gerekse istatistiki bilgi
vermeyi ana iþlevi olarak gören, bunun yaný sýra, sektör
çalýþanlan için bir tartýþma ve
düþünce platformu oluþturan
bir dergi yayýnlamaktý. Nitekim, bu amacýmýzý,"sigorta
sektörünün her branþýndan
uzman kiþilerin deðiþik konulardaki telif yazýlanyla yayýnýmýza destek olacaklanný umut
etmekteyiz.
Böylece,

sigortacýlýk sektörüne teknik
anlamda bilgi saðlamaya çalýþmýþ,bu süre içerisinde tüm
branþlan içeren sigortacýlýk,
reasürans ve genel mahiyette
335 telif ve çevirinin yaný sýra,
zorunlu sesyon devri döneminde tarafýmýza intikal eden
iþler çerçevesinde derleyebildiðimiz, prim ve hasarlara iliþkin istatistiki çalýþmalan da
sektör çalýþanlanve araþtýrmacýlann yararlanmasýna sunmuþtur. Ancak, baþlangýçtada
ifade etmiþ olduðumuz, "tüm
sektörümüze ait bir platform"
olma amacýmýzý,maalesef tam
anlamýyla gerçekleþtiremedi-

Reasürör Dergisi sadece þirketimize deðil, tüm sektörümüze
ait bir platform olabilecektir"
cümleleriyle, ilk sayýnýnbaþyazýsýnda açýkça ifade etmiþtik.
Yayýn hayatýmýzdaki 15 yýlýn muhasebesini yaptýðýmýzda,
bu amacýmýzýbelli bir ölçüde
gerçekleþtirebilmiþ olduðumuzu düþünmekteyiz. Reasürör
Dergisi, elinden geldiðince ve
imkanlar elverdiði ölçüde Türk

ðimizi itiraf etmek durumundayýz. Reasürör Dergisi 'ni yayýnlamaya baþlarken hiç ummadýðýmýz,ancak bizim açýmýzdanoldukça sevindirici bir
geliþme, akademik çevrelerin
dergimize göstermiþ olduðu
olaðanüstü ilgi olmuþtur. Bu
geliþmede, þirketimiz tarafýndan, 1997-2003 yýllan arasýnda
yedi yýl süreyle düzenlenenve
yaklaþýk yansý akademik çevrelerden olmak üzere toplam
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101 çalýþmanýnkatýldýðý "Sigortacýlýk Sektörü Bilimsel
Çalýþma Y anþmasý"nýn çok
büyük bir katkýsý söz konusudur.
15 yýl içerisinde dergimizde
yer verdiðimiz, 178 telif ve
157 çeviri olmak üzere toplam
335 çalýþmanýnbranþlar itibanyla ayýnmýaþaðýdakitabloda
gösterilmiþtir:
Reasüransve
Genel içerikli
Sigorta

19

Yangýn
-

3

Nakliyat

3

Kaza -36
Hayat ve Saðlýk
Toplam

335

Ciddi ve güvenilir yabancý
kaynaklarda yer alan, dünya
sigorta ve reasürans piyasalanna iliþkin güncel araþtýrma
yazýlan ve haberlerin yanýsýra,

sigorta ve reasüransýn teknik
esaslarýve prensipleri hakkýndaki çalýþmalarýdilimize çevirerek araþtýrmacýlarýn yararlanmasýnasunmak, yukarýda ifade ettiðimiz, dergimizin genel amacýna yönelik bir düþüncedir. Bu düþünceden hareketle, yayýna baþladýðýmýz
ilk günden beri hemen her sayýda, güncel bir konu, teknik
bir prensip veya esasa iliþkin
birkaç çeviriye yer verilmiþtir
ve bu çalýþmalar tamamen þirketimiz çalýþanlarý tarafýndan
yapýlmýþtýr.
Bu amacýmýzýdesteklemek
üzere, Dergimiz, her ýo sayýda bir, son ýo sayýda yayýnlanan tüm telif ve çevirileri, yukarýdaki tabloda belirtilen kategorilere uygun bir þekilde ayýrarak, "Ýndeks" baþlýðý altýnda yayýnlamakta ve böylece, sigortacýlýk sektörü çalýþanlarýna ve araþtýrmacýlara
kolaylýk saðlanmaktadýr.

Ekonomisi dünyanýn en
büyük 20 ekonomisi arasýnda
yer almasýna raðmen, sigorta
konusunda güvenilir kaynaklarýn yapmýþolduklarý, toplam
prim üretimi sýralamalarýnda
ülkemizin yeri maalesef, 50'li
basamaklar olmaktadýr. Gerek
kiþi baþýna düþen sigorta primi, gerekse gayri safi milli
hasýla içerisindeki
sigorta
priminin payý bakýmýndanyapýlan sýralamalardaise, durum
daha da kötüdür. Bu olumsuzluðun bir çok nedeni 01makla birlikte, ekonomik büyümenin topluma dengeli bir
þekilde
yansýtýlamamasýna
baðlý olarak, kiþilerin sigorta
harcamalarý için ayýrabilecekleri kaynaklarýn çok kýsýtlý
olmasý veya hiç olmamasý, sigorta bilincinin yeterince geliþmemiþ olmasý, devletin sigorta sektörüne olan ilgisizliði
en bilinen nedenlerdir. Sigorta
þirketleri, ellerindeki tüm im-
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kanlarý kullanarak bu engelleri
aþmaya çalýþmaktave belli bir
ölçüde de baþarýlý olmaktadýrlar. Ancak, sigorta þirketleri, her alanda, özellikle halkýn
sigorta bilincinin geliþmesine
doðrudan ve dolaylý etkide
bulunabilecek
elemanlarýný
çok iyi eðitmek durumundadýrlar.
Milli Reasürans'ýn yayýn
organý Reasürör Dergisi, ýs
yýllýk yayýn hayatý boyunca,
bir reasürör hizmeti olmanýn
ötesinde, sigorta þirketlerinin
kendi elemanlarýný eðitmek
konusundaki çabalarýna küçük
bir katký saðlamak amacýnda
olmuþtur ve bundan sonraki
dönemde de bu amacýna
yönelik faaliyetlerini devam
ettirmeye çalýþacaktýr. Bu çabalarýmýzda, sektör çalýþanlarýnýnbizim açýmýzdanson derece önemli katkýlarýnýn artarak devam edeceði umudunu
taþýmaktayýz.

Tarým Sigortasýnda Yeni Dönem..
DevletDestekli Tarým Sigortasý Sistemi

T

arým sektörü, dünya
nüfusu açýsýndantaþýdýðýkritik önernin yaný
sýra ekonomik, sosyal, siyasal,
teknolojik ve kiþisel risklerden
yüksek düzeyde etkilenen, son
derece hassasbir faaliyet sahasý olarak kendine özgü bir yapýya sahiptir. Bu açýdanbakýldýðýnda, tarýmýn insanlýðýn
beslenmesindeki fonksiyonunu
etkili bir þekilde yerine getirmesi; tarýmsalüretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle doðrudan iliþkilidir. Bu nedenle,
geliþmiþ ülkeler, uyguladýklarý
çeþitli korumacýlýkpolitikalan,
"Risk Yönetim Programlarý"
ve bu programlar içerisinde önemli bir yer alan; "Tarým Sigortalarý Uygulamalarý" ile.
risk paylaþýmýnýve transferlerini
gerçekleþtirmektedirler.
Ülkemizde de tarým sektörünü
tehdit eden risklerin teminat
altýna alýnabilmesi amacýyla
bir sigorta mekanizmasýnýn.
devreye sokulmasý düþünülmüþ ve bu amaçla 14/06/2005

tarihli 5363 sayýlý "Tarým Sigortalarý Kanunu" çýkarýlmýþtýr.
Bu Kanuna göre;
.Kanun
kapsamýna alýnan.
riskler ile ilgili olarak yapýlacak sigorta sözleþmelerinde standardýn saðlanmasý, riskin en iyi koþullarda
transferi için uygun ortam
oluþturulmasý, oluþacak hasarýarda tazminatýn tek
merkezden ödenmesi ve tarým sigortalarýnýngeliþtirilmesi, yaygýnlaþtýrýlmasýamacýnayönelik olmak üzere
bir Sigorta Havuzu kurulmuþtur.
Bu Havuza iliþkin tüm iþ ve
iþleIiýler, bu havuza katýlan
sigorta þirketlerinin eþit hisselerle ortak olacaklarý bir
iþletici þirket tarafýndan yürütülmektedir.
Sigorta þirketleri poliçeleri
kendi adlarýna düzenlemekte, ancak riskin ve pri-
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min %100'ünü zorunlu olarak Havuza devretmektedirler, ihtiyari olarak da
Havuzda oluþan riskten
retrosesyon yoluyla pay alabilme haklarývardýr.
Devlet, bu Kanun kapsamýnda yapýlacak sigorta
sözleþmelerine
münhasýr
olarak çiftçi adýna sigorta
primine destek saðlamaktadýr. Devlet prim desteðinin
miktarý her yýl ürün, risk,
bölge ve iþletme ölçeði itibariyle, Bakanlar Kurulu
karanyla belirlenecektir.
Havuz Uygulamasýile;
.Bir sigorta þirketinin tek baþýna üstlenemeyeceði kuraklýk ve don gibi katastrofik risklerin teminat kapsamýnaalýnabilmesi,
.ReasÜfans katýlýmýnýnteþvik edilerek reasÜfanskapasitesi ve kapsamýnýngeniþletilmesi,
.Sigorta
þirketlerinin bilgi,

personel ve mali kaynaklarýnýn ortak olarak daha verimli bir þekilde kullanýlmasý,
.Devletin
prim ve hasar fazlasý desteðinin etkin þekilde
kullanýlmasý,
.Fiyatlarda
haksýz rekabetin
önlenmesi,
.Sigortaya
katýlýmýn artýrýlmasý
saðlanacaktýr.mak,

Ýþletici Þirket:

Kanunda görevleri kýsaca;
Havuz Kurulunca alýnan kararlarýn uygulamasýnýyapmak,
primleri tahsil etmek, hasar ödemelerine esas teþkil edecek
hasar tespit iþlemlerini ve tazminat ödemelerini yapmak, reasürans iþlemlerini yürütmek,
tanýtým faaliyetlerinde bulunistatistik tutmak, Havuz
kaynaklarýný yatýrýma yönlenHavuz Yönetim Kurulu:
dirmek þeklinde tanýmlanan
Tarým Sigortalarý Havuz ÝþKanun, Havuzun iþleyiþine letmesi AÞ, havuza katýlan siiliþkin uygulama esaslarýný, gorta þirketleri tarafýndan2005
hasar tespit iþlemlerine iliþkin
yýlýsonundakurulmuþtur.
esas ve usulleri belirlemek,
6 Milyon YTL sermaye ile
kanun kapsamýnda tarým si- kurulan þirketin ortaklarý Ak,
gortalarý alanýnda faaliyet Anadolu, Ankara, Axa Oyak,
göstermek isteyen sigorta þir- Baþak, Garanti, Genel, Güneþ,
ketleri ve havuz iþletici þirketle Güven, Ýhlas,Ýsviçre,Iþýk, Koç
sözleþme yapmak, kapsama a- Allianz, Ray, Þeker ve Yapý
lýnacak riskler ve prim deste- Kredi sigorta þirketleri olup eðinin belirlenmesi için çalýþ- þit paya sahiptirler.
malar yaparak önermek ve uyÞirket Havuz Kurulu 'nun
gulamada karþýlaþýlansorunlarý oluþmasýný takiben Ocak ayý
tespit etmek, bunlarýn çözü- sonundan itibaren çalýþmalarýmüne yönelik çalýþmalar yapný hýzlandýrmýþ, bir yandan
mak üzere Tarým Sigortalarý yukarda belirtilen görevlerini
Havuzu Yönetim Kurulu'nu
yapabilmek için gerekli orgagörevli ve sorumlu kýlmýþtýr.
nizasyonu kurmaya baþlarken,
Kurul, Tarým ve Köy Ýþleri diðer yandan Havuz' Kurulu
Bakanlýðý ve Hazine Müsteçalýþmalarýnýn yürütülmesini
þarlýðýndanikiþer, Türkiye Sisaðlamýþ ve sistemin iþleyegorta ve Reasürans Þirketleri
bilmesi için gerekli teknolojik
Birliði, Türkiye Ziraat Odalarý altyapý yatýrýmlarýný baþlatBirliði ve Ýþletici Þirketten bimýþtýr.
rer olmak üzere toplam yedi
üyeden oluþmaktadýr. Kurulun
Sistem Nasýl Ýþleyecek?
üç yýl süre ile görev yapacak ilk
üyeleri 16 Ocak 2006 tarihinde
Havuza katýlan sigorta þirBakan oluru ile atanmýþlarve ketleri, kapsam içindeki sigöreve baþlamýþlardýr.
gorta ürünlerini kendi daðýtým
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kanallarý üzerinden ve kendi
adlarýna düzenledikleri ancak
Havuz tarafýndan belirlenen
standart poliçeler ile satacaklardýr. Poliçenin düzenlendiði
anda bitkisel ürün sigortalarýnda primin %lO'u, diðer sigortalarda %25'i peþin tahsil edilecek, bakiye bitki ürünlerinde
hasat sonunda, diðer sigortalarda 5 eþit taksitte ödenecektir.
Sigorta þirketleri düzenledikleri poliçelere ait primleri
kendi üretimleri olarak gösterecek ve yazýlan primler ile
riskin %lOO'ünü Havuza devredeceklerdir. Havuz, devredilen primler üzerinden þirketlere komisyon ödemesi yapacaktýr.
Sigorta þirketlerince satýlan poliçelere ait risklerin
%lOO'ünü üstlenen Havuz,
devraldýðý riskleri retrosesyon
yapmaya yetkili olup, istekte
bulunanlar arasýndan, Hazine
Müsteþarlýðýnca tespit edilen
kurallar çerçevesinde retrosesyon alabilecek sigorta þirketleri belirlenecektir. Yeterli
retrosesyon teminatý saðlanamadýðý takdirde, kalan kýsma
Devlet tarafýndan iþtirak edilebilecektir.
Ayrýca, ulusal ve uluslararasý piyasalardan reasürans
teminatý alýnabilecek olup, gene yeterli teminat saðlanamazsa Bakanlar Kurulunca belirlenecek kýsým Devlet tarafýndan
taahhüt edilecektir.
Oluþan hasarlarla ilgili ihbarlar Havuza iletilecek, Hazine Müsteþarlýðý Havuz Eks'-

perleri Siciline kayýtlý eksperler vasýtasýylayapýlacak hasar
tespitleri sonucunda belirlenen.
tazminatlar Havuz tarafýndan
sigortalýlara ödenecektir. Bitkisel ürün sigortalarýnýn hasar
tespitleri ziraat mühendislerinden, ziraat tekniker ve teknisyenýerinden, çiftlik hayvanlarý
sigortalarýnýnhasar tespitleri ise veteriner hekimlerden oluþan eksperler tarafýndan yapýlacaktýr.

nýmlanmýþ nedenlerle ölmeleridir.
Kümes Hayvanlarý Sigortasý: Sigorta konusu, tüm
Türkiye'de kapalý sistemde
üretim yapan biyogüvenlik
ve hijyen tedbirleri almýþ
tesislerde yetiþtirilen kümes
hayvanlarýdýr.Teminat kapsamý, sigorta konusu olan
kümes hayvanlarýnýn genel
þartlarda tanýmlanmýþ nedenlerle ölmeleridir.

Satýlacak Sigorta Türleri:

Devlet Desteði:

.Bitkisel
Ürün Sigortasý: Sigorta konusu, tüm Türkiye' de, tarla, bað ve bahçelerde yetiþtirilen her türlü
bitkisel üründür. Teminat
kapsamý, sigorta konusu 0lan üründe dolu, yangýn,
fýrtýna, heyelan ve hortum
nedeniyle oluþan hasarlardýr. Bu teminata 90 ilçede
don nedeniyle oluþacak hasarlar da dahil edilmiþtir.
.Sera Sigortasý: Sigorta konusu, tüm Türkiye'de seralarda yetiþtirilen her türlü
bitkisel üründür. Teminat
kapsamý, sigorta konusu 0lan üründe ve seranýnkendi sinde veya teçhizatýnda
dolu, yangýn, fýrtýna, heyelan ve hortum nedeniyle 0luþan hasarlardýr.

28 Þubat 2006 tarihinde yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararý ile Devlet Desteði %50 0larak belirlenmiþtir. Diðer bir
deyiþle Tarým Sigortalarý Kanunu kapsamýnda yapýlacak
sigortalarýn prim tutarlarýnýn
yarýsýçiftçi, diðer yarýsýDevlet
tarafýndanödenecektir.
Devlet desteðinden yararlanabilmek için, bitkisel ürün ve
sera sigortasý yaptýracak çiftçilerin Tarým ve Köy Ýþleri
Bakanlýðý nezdinde bulunan
Çiftçi Kayýt Sistemine kayýtlý
olmasý, sigortalanacak süt sýðýrlarýnýnsoy kütüðüne kayýtlý
olmasý, tavuk çiftliklerinin ise
kapalý sistemde üretim yapan
biyogüvenlik ve hijyen tedbirlerini almýþiþletmeler olmasýgerekmektedir.

.Hayvan
Hayat Sigortasý:
Sigorta konusu, tüm Türkiye' de ön soy kütüðü ve soy
kütüðüne kayýtlý olan süt sýðýrlarýdýr.Teminat kapsamý,
sigorta konusu olan süt sýðýrlarýnýngenel þartlarda ta-

Þu Anda Gelinen Nokta:
Havuz Yönetim Kurulu,
sistemin baþlamasýiçin gerekli
tüm çalýþmalarýhemen hemen
tamamlamýþtýr. Ýþletici þirket
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ile sözleþme yapýlmýþ olup,
Havuza iþtirak eden sigorta
þirketleri ile yapýlacak sözleþmeler de hazýrlanýp ilgili þirketlere gönderilmiþtir.
Yönetmelikler, standart poliçeler, tarife ve talimatlar, genel.ve teknik þartlarla ilgili çalýþmalar sonuçlandýrýlmýþolup,
01.06.2006 tarihinde yürürlüðe
girmiþtir.
Havuzun kullanacaðý sistemin donanýmý satýn alýnmýþ,
kurulumu tamamlanmýþve çalýþýrduruma getirilmiþtir. Sisteme iliþkin yazýlýrnýnüretim
modülü (poliçe düzenlenmesi)
bitkisel ürün ve hayvan hayat
sigortalarý için tamamlanmýþ
olup, þu anda sigorta þirketlerince
kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

A. Bülent BORA
TARSÝM (Tarým Sigortalarý
Havuz Ýþletmesi A.Þ.)
Genel Müdürü

Avrupa Birliði 2005/68/EC Sayýlý
Reas ürans Direktifi

A

vrupa Parlamentosu
ta- rans þirketlerinin faaliyetleri
rafýndan 2005 yýlýnýn yasal bir düzenlemeyetabi 01Haziran ayýnda onay- makta, ancak, önemli ölçüde
lanan ve 17 Ekim 2005 tari- reasürans faaliyetinde bulunhinde Konsey tarafýndanbe- mayan direkt sigorta þirketleri
nimsenenReasüransDirektifi, ile "run-off' hesap düzenine
9 Aralýk 2005 tarihinde Avru- geçmiþreasüransþirketleri,Dipa Birliði ResmýGazetesi'nde rektifin kapsamýdýþýndabýrayayýnlanarak yürürlüðe gir- kýlmaktadýr.
miþtir. Bu tarihten itibaren
Tarihselolarak,
Avrupa
Birliðe Üye ülkelerin, Direk- Birliði'ne üye ülkelerdereasütif'in gereklerini yerine getirmeleri için
tam iki yýl süreleri
2005/68/EC
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özgürlük getirmeyi amaçlamaktay~~.Bu amacýndýþýnda,
Birliðe Uye ülkeler, reasÜfans
iþlemve faaliyetlerinebelli bir
düzenleme getirip getirmeme
konusunda tamamen serbest
hareket edebilmekte, uygun
görenÜye ülke, reasÜfansfaaliyetlerini belli kurallara baðlayabilmekteydi.
Avrupa Birliði Finansal
Hizmetler EY1.em
Planý'nýnbir parçasý
olan yeni Direktif,

reasürans
bakýmýn-

dan düzenleyici bir
çerçeve oluþturarakgenel anlamda bazýdüzenlemelergetirilmekte ve her Üye ülkenin,
Direktif'in özüneuygun olarak
kendi yasal sistemini oluþturmasýöngörülmektedir.Böylece, Üye ülkelerde (yukarýda

belirtilen üye olmayan üç ülke
de dahil) reasürans faaliyetlerinin düzenlenmesi zorunlu
tutularak zaman içerisinde uyumlaþtýrýlmasýsaðlanmýþolacaktýr.
Yukanda belirtildiði üzere,
Reasürans Direktifi, Birlik dahilindeki reasürans faaliyetleri
hakkýnda düzenleyici bir çerçeve oluþturmaktadýr. Avrupa
Birliði Komisyonu, bu nitelikte bir direktifin oluþturulmasýiçin iki önemli neden ileri
sürmektedir: Birinci neden,
yasal düzenlemeye kavuþturulmuþ olan reasürans hizmetleri, sigorta þirketlerine de
belli bir oranda istikrar getirecek ve sigorta þirketlerinin iflasý veya mali açýdan zor duruma düþmesiyle çok yakýndan
ilgili olan sigortalýlann (tüketicilerin) zarara uðrama ihtimalini azaltacaktýr. Ýkinci neden ise, reasürans faaliyetlerine bir þeffaflýk getirecek olan
Direktifin,
dolaylý olarak
finansal piyasalara da bir istikrar kazandýracakolmasýve buna baðlý olarak, finansal hizmetýere iliþkin yasal düzenlemelerde reasürans açýsýndan
söz konusu olan açýðýkapatacak olmasýdýr.
Reasürans Direktifinin getirdiði yeni düzen, týpkýsigorta
iþlemlerinde olduðu gibi, iki
ana prensibe dayanmaktadýr:
Karþýlýklý Tanýma (Mutual
Recognition) Prensibi:
Bu prensibe göre, Avrupa
Birliði'ne Uye olan bir ülkede,

o ülkenin yetkili makamlan tarafýndan reasürans faaliyetinde
bulunmaya yetkili
kýlýnmýþ
(authorised) bir reasürans þirketi, diðer Üye ülkelerde reasürans faaliyetinde bulunmak
için, o ülke veya ülkelerin her
birinin resmi makamlanndan
yasal izin almak durumunda
deðildir. Bir anlamda, reasürans þirketlerine "Tek Pasaport" saðlayan bu Prensip sayesinde reasürans þirketleri,
Avrupa Birliði ve adý geçen üç
ülke sýnýrlandahilinde serbest
bir þekilde reasürans faaliyetinde bulunabilecektir. Burada
belirtilmesi gereken önemli bir
husus, yetkili kýlýnmýþreasürans þirketinin mali denetiminin, kendisine yetki veren
(Home Member State) ülkenin
yetkili makamlan tarafýndan
yapýlacak olmasýdýr. Herhangi
bir Üye ülke, baþka bir Üye
ülke tarafýndanyetkili kýlýnmýþ
reasürans þirketini dolaylý bir
þekilde dahi denetleyebilecek
kurallan empoze etmek yetkisine sahip deðildir.

ye/lere yoðunlaþmasýriski ortadan kalkmýþolacaktýr.
2005/68/EC sayýlý Reasürans Direktifi, 1964 tarihli Reasürans Direktifi 'ne göre 01dukça uzun ve kapsamlý niteliktedir. ýo Baþlýk (Title) altýnda, 66 maddeden (Article)
meydana gelen Direktifin,
hangi konulan kapsadýðýnýbelirleyebilmek
amacýyla bu
Baþlýk'lann içerikleri hakkýnda
kýsaca bilgi vermekte yarar
bulunmaktadýr.
1 Numaralý Baþlýk, Direktifin kapsamýný açýklamakta
ve Direktif içerisinde kullanýlan tüm teknik terimlerin tanýmlamalanna yer vermektedir
(Madde l, 2).
2 Numaralý Baþlýk, Avrupa
Birliði dahilinde bir reasürans
þirketinin faaliyete baþlamasý
ve yetki verilmesi sürecine iliþkin aynntýlan düzenlemektedir (Madde 3-l4).

3 Numaralý Baþlýk, reasürans
faaliyetine iliþkin hükümleri iUyum (Harmonisation)
çermekte, reasürans þirketinin
Prensibi:
mali denetimi, portföy transferi, þirket satýn almalan veya
Bu Prensip ise, Direktifin
satýþý,þirket sermayesi ya da
genel bir çerçeve kapsamýnda Genel Kurulu 'nda belli bir 0öngördüðü asgari standartlann, rana sahip olma durumu, Üye
tüm Üye ülkeler tarafýndanya- ülkeler arasýndamali konulara
pýlacak olan yasal düzenleme- iliþkin bilgi alýþ veriþi, mali
lere uygulanmasýný ifade et- konulardaki gizli bilgilerin
mektedir. Böylece, Birlik da- kullanýmý, bilgilerin açýklanhilinde faaliyet göstermekte masý, yetkili denetçilerin göolan reasürans þirketlerinin,
revleri, teknik karþýlýklar,denyasal düzenlemelerin en alt gelerne rezervleri, teknik kardüzeyde yapýldýðý Uye ülkeþýlýklar için aynýmýþ temi-

ýo

natIar, mali yeterlilik, teminat
fonlan, zor durumda olan reasürans þirketlerini kurtarmaya
yönelik planlar, yetkinin geç~rsiz kýlýnmasýgibi mali konulan düzenlernektedir (Madde 15-44).
4 Numaralý Baþlýk, finansal
reasüransa ait hükümleri düzenlemektedir (Madde 45, 46).
5 Numaralý Baþlýk, Avrupa
Birliði dahilinde þirket kurma
hakký ve hizmet serbestisine iliþkin olarak, her bir Üye ülke
yetkili organlannýn kendi sýnýrlan dahilinde kurulacak þirketlerin kanuni þartlan yerine
getirmediði takdirde nasýl bir
yaklaþýmda bulunabileceðini
ve reasÜfans þirketlerinin tasfiyesi durumunu düzenlemektedir (Madde 47, 48).
6 Numaralý Baþlýk, þirket
merkezi Birlik dýþýnda olan,
ancak Birlik dahilinde reasürans faaliyetinde bulunacak 0lan reasÜfans þirketlerine iliþkin hükümleri düzenlemektedir (Madde 49,50).
7 Numaralý Baþlýk, üçüncü
bir ülkenin kanunlanna göre
yönetilen ana þirketlerin, bir
Avrupa Birliði reasÜfans þirketinin sermayesinin veya Genel Kurulu'nda oy verme hakkýnýnbelli oranlanný veya daha
fazlasýný doðrudan veya dolaylý olarak ele geçirmesi ve
ele geçirilen Birlik reasürans
þirketinin, üçüncü ülke kanunlanna göre yönetilen ana

þirketin yan kuruluþu haline
gelmesi halinde söz konusu 0labilecek durumlan düzenlemektedir (Madde 51, 52).

Direktifi (Madde 57-60).

ýo Numaralý Baþlýk ise, Reasürans Direktifi 'nin yayýnlandýðýtarihten itibaren söz konu8 Numaralý Baþlýk, Diðer
su olacak "geçiþ dönemi" duHükümler baþlýðýaltýnda bulurumunu ve nihai hükümleri inan maddelerde, mahkemeye çermektedir. 10 Aralýk 2007
baþvurma hakký, Üye ülkeler tarihine kadar reasürans sözile Avrupa Birliði Komisyonu
leþmesi yapmayacak olan þirarasýndaki iþbirliði, Komite
ketlerin durumuna deyinilprosedürü ve uygulama tedbir- mekte, Reasürans Direktileri düzenlenmektedir (Madde fi'nin, Üye ülkeler tarafýndan
53-56).
10 Aralýk 2007 tarihine kadar
iç hukuka aktanlmasý gereðini
9 Numaralý Baþlýk, 2005/ öngörmekte ve Direktifin yü68/BC sayýlýReasüransDirekrürlüðe giriþ tarihini belirletifi, halihazýrdayürürlükte olan mektedir. Bu Baþlýk altýndaki
bazý Direktifler'de deðiþiklikson maddede ise (ayný zamanler yapmaktadýr. Deðiþiklik
da Direktifin
son maddesi),
yapýlan Direktifler þunlardýr:
Reasürans Direktifi'nin
muhatabýnýnÜye ülkeler olduðu
-Direktif 73/239/EEC: Ha- ifade edilmektedir (Madde 61yat-dýþýDoðrudan Sigortacýlýk 66).
Faaliyetlerine Baþlama ve YüReasÜfansDirektifi, her ne
rütme ile Ýlgili Kanun, Tüzük kadar Birlik dahilindeki reasüve Idari Düzenlemelerin Korans hizmetleri konusunda geordinasyonu Hakkýnda 1. Konnel bir çerçeve çizmekte, aysey Direktifi.
nntýlann düzenlenmesini Üye
-Direktif 92/49/EEC: Ha- ülkelere býrakmakta ise de, reyat-dýþýDoðrudan Sigortacýlýk asürans þirketlerinin statüsünü
Faaliyetleri ile ilgili Kanun, açýkça belirlemiþ, þirketleri
Tüzük ve Ýdari Düzenlemele- gruplara ayýrarak, Üye ülkelerin Koordinasyonu Hakkýnda rin her bir gruba giren þirketler
3. Konsey Direktifi.
itibanyla hak ve yetkilerini ta-Direktif 98/78/EC: Bir Si- nýmlamýþtýr.Özellikle 3. gruba
gorta Grubu Ýçerisinde Faaligiren þirketler için, Üye ülkeyette Bulunan Sigorta Ýþlet- lere, Direktifin özüne aykýrý
melerinin Tamamlayýcý veya düþmernekkaydýyla, kendi huEk Denetimini Hakkýnda A vkuk sistemlerine uygun dürupa Parlamentosu ve Konsey zenlemeler yapma yetkisi
Direktifi.
vermiþtir. Bu gruplar þunlardýr:
-Direktif 2002/83/EC: Hayat Sigortalan'na Ýliþkin Av1. Avrupa Birliði dahilinde
rupa Parlamentosu ve Konsey
kurulmuþ (incorporate) rea.i
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sÜfansþirketleri.
halihazýrda faaliyette bulunan
2. Avrupa Birliði dýþýndakuþirketler için de, 2005/68/EC
rulmuþ, ancak Avrupa BirsayýlýReasÜfansDirektifi'nde,
liði dahilinde iþ yapan veya mali yeterlilik þartlarýnauyum
AB içinde þubeleri olan rea- açýsýndanbelli bir geçiþ süresi
sürans þirketleri.
öngörülmektedir.
3. Avrupa Birliði dýþýndakuYetki ve Pasaport Sistemi
rulmuþ, faaliyetleri de Av(Authorization and Passport)
rupa Birliði dýþýnda olan, olarak adlandýrýlanve sigorta
ancak Avrupa Birliði si- faaliyetlerini
düzenlemeye
gorta þirketlerine reasürans yönelik, daha önceleri yayýnteminatý veren reasÜfans lanmýþ direktifterin öngördüðü
þirketleri.
dahili piyasa rejimlerini esas
alan bu sistem, sadece reasü1. Gruba giren reasÜfans rans þirketlerine uygulanacakþirketleri, Avrupa Birliði üyesi týr. Burada belirtilmesi gereken
olan herhangi bir ülkede ku- önemli bir husus, kendi ülkerulan þirketlerdir ve Avrupa
sinden (Home Member State),
Birliði'ne üye olan diðer ülAvrupa Birliði dahilinde faalikelerden izin almaksýzýn, ser- yette bulunma konusunda yetbestçe reaSÜfans faaliyetinde ki almýþ bir reasürans þirketibulunabilecektir (cross-border nin mali ve idari konulardaki
business). Direktif yayýnlandý- denetiminin, sadece, faaliyet
ðý sýrada,Avrupa Birliði dahiiznini almýþ olduðu Üye ülkelinde faaliyette bulunmakta 0- nin yetkili makamlarýna ait 01lan þirketler de otomatik olarak duðudur. Diðer bir Üye ülke"authorised" (reasürans faalinin yetkili makamlarý, doðruyetinde bulunmaya yetki vedan veya dolaylý bir þekilde,
rilmiþ) kategorisinde kabul e- bu gruptaki reasÜfansþirketledileceklerdir. Ancak, bilindiði
rini denetleyecekveya onlar üüzere, Avrupa Birliði ülkelezerine denetleyici hükümler
rinde reasürans piyasalarý için,
empoze edecek yetkiye sahip
daha önceleri herhangi bir dü- deðildirler.
zenleme yapma zorunluluðu
2. Gruba giren reasÜfans
söz konusu deðildi ve bazý ülþirketlerinin statüsü, birinci
keler, örneðin Belçika gibi,
gruptakilere göre bazý dezahiçbir düzenlernede bulunmavantajlar getirmektedir. Bu tür
mýþlardý. Bazý ülkelerde ise, þirketler faaliyet izinlerini, fabir düzenleme yapýlmýþ 01- aliyette bulunmayý düþündükmakla birlikte, yeni Direktirin
leri Üye ülkelerin her birinden
öngördüðünden daha alt dü- almak zorundadýrlar. Ancak
zeyde bir düzenleme ve dene- Üye ülkeler, bu gruba giren
tim öngörülmekte idi. Dolayý- reasürörler için,I. Gruba giren
sýyla, Üye ülkelerin farklý reasÜfans þirketlerine saðlanmevzuatlarýna göre kurulmuþ, mýþolan haklardan daha geniþ,

12

daha avantajlý þartlar saðlayamayacaklardýr.
3. Gruba giren reasürörlerin
durumu ise biraz farklýdýr. Direktif, bu þirketlerin faaliyetleri konusunda açýk hükümler
getirmek yerine, inisiyatifi tamamen Üye ülkelere býrakmayý tercih etmiþtir. Örneðin, bu
tür þirketlerin, Avrupa Birliði
sigorta þirketlerine reasÜfans
teminatý vemiesini yasaklamamakla birlikte, Üye ülke,
uygun gördüðü takdirde, bu
gruba giren herhangi bir reasürans þirketinin faaliyetini engeýýeyebilme hakkýna sahip
olmasýnýnyaný sýra,bu þirketin
ülkesinin uygulamalarý dolayýsýyla, KarþýlýklýlýkÝlkesine dayanan bazý þartlar ileri sÜfebilmektedirler. Direktif, Üye
ülkeyi, kendi sigorta þirketlerini korumak amacýna yönelik
olarak, bu tür reasÜfans þirketlerine
karþý
teminat
(collateral) þartýkoyma konusunda da serbest býrakmýþ,
onlarý denetleyebilecek dolaylý
bir
takým
düzenlemeler
(indirect supervisory rules)
yapma yetkisi vermiþtir. Kýsa~
ca söylemek gerekirse, Üye
ülkeler, AB dýþýreasÜfansþirketleri için, kendi hukuk sistemine göre bir uygulama getirme hakkýna ve yetkisine sahip olmaktadýrlar.
Direktife göre, her Üye ülke, kendisinden faaliyet izni
isteyen reasüransþirketinden;
-Reasürans faaliyetleri ve ilgili operasyonlarýnýbelirlemesini,

-Bir iþ planý teslim etmesini,
-Asgari garanti fon þartlanný
yerine getiren sermayeye sahip
olmasýný,
-ilgili þirketi veya yan kuruluþu yönetecek kiþilerin yeterli
bilgi ve tecrübeye sahip olmasýný
þart olarak öne sürme yetkisindedir. Aynca, her reasürans
þirketi, yeterli bir dahili kontrol mekanizmasýnýnyaný sýra,
uygulama ve usul yönünden
saðlam muhasebe sistemini
(prosedür) kurmak zorundadýr.
Reasürans Direktifi, "runoif' düzenine geçmiþ reasürans
þirketleri için de bir hüküm getirmekte ve bu þirketlerin, Reasürans Direktifi 'nin konusu
olmadýðýnýaçýkça belirlemektedir. Ayný þekilde, önemli ölçüde reasürans faaliyetinde
bulunmayan direkt sigorta þirketleri de, Reasürans Direktifi'nin getirdiði þartlarla prensip
olarak baðlýdeðildirler.
Avrupa Birliði sigorta düzenlemesinin çok önemli köþe
taþlanndan olan Mali Yeterlilik ii (Solvency Margin II)
sistemi, bilindiði üzere, taþýnan
riski esas alan sermaye uygulamasýna geçýrleyi öngörmektedir. Yeni ReasüransDirektifi
de, Mali Yeterlilik ii projesinde sigorta þirketleri için hesaplanan benzer bir mali yeterlilik öngörmektedir. Genel
olarak ifade etmek gerekirse,
Hayat ve Hayat-dýþýreasürans
þirketleri için uygulanmasýöngörülen Mali Yeterlilik kurallan, Hayat-dýþýsigorta þirketle-

ri için uygulanmasý öngörülen
kurallarla aynýdýr.Ancak, Hayat reasürans þirketlerinin faaliyetleri için öngörülen Mali
Yeterlilik kurallan için, bu þirketlerin kaynaklannýn yatýnm
fonlanyla doðrudan baðlantýlý
olmasý nedeniyle, Üye ülkeler
tarafýndan daha sýký düzenlemeler getirilmesi doðaldýr. Aynca, yukanda da belirtildiði üzere, Reasürans Direktifi, Avrupa Birliði ülkeleri açýsýndan
Asgari Uyum prensibinden hareketle belli kurallar getirmekte, ancak Üye ülkelere, özellikle Mali Yeterlilik konusunda daha kapsamlý ve sýký
kurallar uygulayabilme hakkýnývermektedir.
Yeni Reasürans Direktifi,
tek baþýnabir reasürans þirketinin mali yeterlilik açýsýndan
incelenmesindenöte, reasürans
þirketinin içinde yer aldýðý
grubun da ma)i yeterlilik durumunun incelenmesi gereðini
öngörmekte ve kontrol mekanizmalan, þirket sahipliði, þirket yönetimi ve þirket yatýnmlan konusunda da bir takým
asgari standartlar öngörmektedir.
2005/68/EC sayýlý Reasürans Direktifi'nin diðer önemli
bir özelliði, Üye ülkelerin yetkilerinin sýnýrlanný,hangi konularda düzenleme yapamayacaklanný belirlemesidir. Örneðin, Üye ülkeler, yetkilendirilmiþ bir reasürans þirketinin
kendi ülkesi dýþýnda (Home
Member State) baþka bir AB
ülkesinde, doðrudan veya dolaylý denetime tabi tutulama-
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yacaklanný,
prim
(Home
Member State) oranlannýn belirlenmesi ve denetlenmesi amacýyla kýsýtlayýcýmüdahalelerde bulunamayacaklanný açýkça hüküm altýna almýþtýr.
Ayrýca, sigorta þirketlerinin ayýrmýþ olduklan teknik karþýlýklarda reasürörün hissesine isabet eden kýsmýiçin bir teminat (collateral) ayýrma þartý
empoze edilemeyecek (sadece
AB þirketleri için), poliçe genel ve özel þartlan, diðer basýlý
belge veya doküman için bir
ön onayalýnmasý veya bunlann sistematik bir þekilde bildirilmesi bir zorunluluk olarak
öngörülemeyecektir. Üye ÜIkenin, kendisinden yetki almak
üzere baþvurmuþ reasürans
þirketinin bu talebini, yükümlülüklerini gerektiði þekilde
yerine getiren, yeterli sayýda
reasürör olduðu gerekçesiyle
geri çeviremeyecek olmasý
hükmü de, Üye ülkelerin yetkilerine getirilmiþ diðer bir sýnýrlamadýr.
Genelolarak ifade etmek
gerekirse, Üye ülkelerin yetkilerinin bazý konularda sýnýrlandýnlmýþ olmasýnýn en önemli nedeni, bu tür kýsýtlayýcý,
engelleyici müdahalelerin, sýnýr aþýn hizmetlere ve faaliyetlere önemli zararlar vermesi, Direktirin özünde bulunan
"sýnýr aþýn faaliyetlerde özgürlük" uygulamasýný baltalýyor olmasýdýr.
Yeni Reasürans Direktifi'nde ele alýnmýþ olan diðer
önemli bir konu, Finansal Reasürans'týr. Finansal Reasürans,

Direktif içerisinde açýkça tanýmlanmakta ve Üye ülkelerin
bu alanda kendilerine ait ek bir
düzenleme (regulation) yapabileceklerini
öngörmektedir.
Bu düzenlemeler, Mali Yeterlilik konusunda olabileceði gibi,
Finansal Reasüranssözleþmelerine bir takým emredici þartlar
ve hükümler koyabilme, Finansal Reasürans'ýn muhasebeleþtirilme prosedürleri, dahili
kontrol sistemi, risk yönetimi
gibi konulan içerebilecektir.
Ancak, Direktif, Finansal Reasürans konusunda düzenleme
yapmayýveya yapmamayýÜye
ülkelerin tercihine býrakmaktadýr. Bu konuda düzenleme
yapmak istemeyen Üye ülkeyi
baðlayýcýbir hüküm bulunmamaktadýr. Bu durum, bir açýdan, DirektiPin özünde bulunan veya DirektiPin dinamiði
olan "yasal düzenlemelerde uyum" konusunda bir eksiklik
olarak düþünülebilir.
Reasürans þirketlerinin ser-

mayesinin devri iþlemi, Direktifin kapsadýðýdiðer önemli bir
konu olmaktadýr. Sermayenin
veya ilgili þirketin Genel Kurulunda oy verme hakkýnýnbir
Üye ülkeden diðer bir Üye ülkeye transferi konusunda, her
üye ülkenin kendisinin bir sistem (mekanizma) geliþtirmesi
öngörülmekte ise de, DirektiPin kesinlikle öngördüðü
þart, ilgili þirketin kurulmuþ
olduðu Üye ülkenin (Home
Member State) ön onayýnýnalýnmasýdýr.Söz konusu þirketin sermayesinin veya ilgili
þirketin Genel Kurulu'nda oy
verme hakkýnýn%20, %33 ve
%50'si veya daha fazlasýnýn
devri iþlemi, ilgili Üye ülkenin ön onayýna tabi olmaktadýr. Bunun yaný sýra,herhangi
bir reasürans þirketinin portföy devri yapabilmesi de, ayný
þekilde, þirketin kurulmuþ 01duðu ülkenin ön, onayýna baðlýdýr.
Sonuç olarak, 2005/68/EC
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sayýlýReasüransDirektifi, reasürans konusunda asgari þartlar ortaya koyarak genel bir
çerçeve belirlemekte, aynntýlar
konusunda Üye ülkelere yetki
vermektedir. Direktif öncesinde, yukanda da belirtildiði üzere, bazý ülkeler reasürans
konusunda aynntýlý düzenlemelere sahipken (örneðin Ýngiltere gibi), bazý ülkeler ise
hemen hiç düzenleme getirmemiþ olduklan için, yeni Reasürans Direktifi, Üye ülkeleri
farklý ölçülerde etkileyecektir.
Ancak, bu Direktif, uzun vadede Avrupa Tek Piyasasý 0luþturma amacýna, reasürans
faaliyetlerinin belli bir ölçüde
uyumlaþtýnlmasýný saðlayarak
yardýmcýolmaktadýr.

Y. Kemal ÇUHACI
Milli Reasürans T .A.Þ.

yoðunlaþmýþPXRe, IPC Re ve
Montpelier Re gibi reasürörlere göre daha iyi sonuçlar elde etmiþlerdir.

Yüksek Fiyat Ortamýndan
piyasalan arasýndabir algýlayýþ
Kar Çýkarma
farký söz konusudur. Avrupalý
.reasürörlere
göre, riske uygun
Fýrtýnalannanca~ býrkaç ay þekilde yapýlmýþfiyatlandýrma,

Standard&Poor's'un, fýrtýnalann hemen ardýndan belirlediði öncelikli gündem maddeleri; bu afetlerin mali sonuçlan, piyasaya sermaye aktarmak
isteyen
taraflann
finansal esneklikleri, büyük
hasarlara karþýyýlýn geri kalaný
ve daha sonraki dönemler için
mevcut retrosesyon teminatýnýn yeterliliði ve maliyetinin
sorgulanmasýve son olarak da
büyük hasarlann frekansýnýn
gözle görülür þekilde artýþýyla

s°n.rasý~da y~pýla?ýlen. d~ha
den~ bý! analý~, nsklenn ýsabetlý býr ~ekýlde fiyatlandýnlmýþ oldugunu net olarak ort~ya koymaktadýr. Reas~ans
pýyasalan 2001 yýlýndan ýtýbaren, hem fiyat, ~~m d~ anlaþma koþull~nn.da ~n~~kýyýlla~a
kýyasl~ belýrgýnbýr ýyýleþmenýn
avantajýnýyaþamakta?ýr. 2005
yýlýnýn,Kuzey A~e~k~ ~asý.~g~ se~o~.unumalý gucunu buyuk o~çude.muh~~~~a ~derek
atlatabýlmesý,sektorun býlanço

birlikte,
katastrofik
risklerin niteliklerinden
kaynaklanan
modellerne
landýrma

ve fiyatzorluklan-

2005
asýrga

büyük

ten

at

olmuþtur;

L

sezonunu

ölçüde
b

ata

OL
i

L O
00 00
i gucunu

ma

muhafaza
o

mesý,

bir görüþ ileri sürmüþlerdir.
Görünüþ
itiba-

KuzeyAmerika

k

dýr. Kasýrgalann mali
açýdan etkisi gerçekbüyük

yýlýnýn,

ana branþlann her birinde hedeflenen getirilere ulaþabilrnek için yeterli olmuþ; üstelik beklenen hasarlann ve
katastrofik hasar riskine maruz
branþlar için gereken sermaye
yükümlülüklerinin
daha da
yükselmesine raðmen, bu karþýlýklar için belli bir marj býrakýnýþtýr. Oysa, Ocak 2006
yenilemeleriyle
ilgili
daha
farklý deneyimlere sahip birçok Bermuda þirketi ve Londra
broker piyasasý daha temkinli

k
se

00
torun

ederek
o.

b

OL
i

nyla,
2005
gerçekleþen

fetlerden
etkilenen

anço

ancak piyasa bu etgücünü
kanýtlamaktadýr.
kiyle baþa çýkabilmiþtir. Aynca, halihazýrda fa~li!et ?ÖSgücünü kanýtlamaktadýr. Bu
teren reasurorlenn gerçekleþ- olumlu seyir ABD kaza iþletirdikleri sermaye artýþlannýn rinde 1997 il~ 2001 arasýndaki
d~ telafi edici bir ~t~i~i ol~~þ~ sorunlu dönem nedeniyle tubýla~çola?n yeterlýlýgýyle ýlgýlý tulmuþ rezervlerde ortaya çýendýþelen ortadan kaldý~ýþtýr. kan eksikliklerin, geçtiðimiz
Mevcut retro~esyontemýn~tla~ yýllann çarpýcýkarlanyla telafi
n ve bu temýnatlann malýyetý edilebileceði anlamýnýda taþýkonusu önemini korumaktadýr; maktadýr.
anca~ pi~asalann bu ~o~nu~
Ocak 2006 yenileme döned~ ..ustesýn~en gelebýldýklen mi, fiyat ve koþullardaki 0g.orulmektedýr.
.Katas~rofik lumlu seyrin devam etmekte
r~sk modellemelen ve nskleolduðunu göstermiþtir. Ancak,
nn fiyatlandýnlma.sý husus~n- büyük Avrupa reasürörleri ile
da beklene~ ge~ýþmeler.ýse Bermuda þirketleri ve Londyakýndan takýp edýlmektedýr.
ra' da faaliyet gösteren broker
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o.

riskleri

yýlýnda
doðal
a-

en

çok
enerji

(onshore/

offshore), ABD'nin
kýyý bölgelerindeki
mal sigortalan ve
..mal
sigortalanna ilýþkýn retrosesyon programlan
gibi alanlarda, fiyatlandýrma
ve .teminat þartla~nd~ ?nemli
gelýþmele~~aydedýlmýþtýr.A~cak bu ý~!~eþ~eler, afetlenn
gerçekleþt~~ýbol~elerle sýnýrlý
kalmýþ; 'dýger cografi alan ve
branþlara yayýlmamýþtýr.Diðer
a~anlarda~
fiy.~t ve þartla~n sabýt kaldýgýgozlenmektedýr. Bu
d:uru~, .hasarlan~ frek~ns ve
þýddetýnýnartacagýna daýr varsayýmýnhasara maruz bölge ve
anlaþmalar dýþýnda.da fiyatlandýrma ve temýnat þartla-

rýnda önemli geliþmeler yaratacaðý beklentisiyle çeliþmektedir. Fiyat ve þartlardaki 0lumlu geliþmelerin diðer alanlara sirayeti þu ana dek kýsýtlý
olmuþtur.
2005 yýlý Kuzey Amerika
kasýrga sezonundan doðrudan
etkilenmiþ anlaþmalarýn pek
çoðunun yenilemesi Nisan ve
Temmuz aylarýndan önce yapýlmayacaktýr;üstelik, gerek bu
anlaþmalar kapsamýndaki risklerin hasar geçmiþleri ve gerekse ilgili modellernelerin 2005
yýlýnda yaþananlarý yansýtacak
þekilde revize edilmekte olduðu
düþünüldüðünde, söz konusu
anlaþmalarýnþartlarýnda kayda
deðer geliþme beklenmektedir.
Sonuç olarak, Kuzey
Amerika kasýrga sezonunun, en azýndan
yüksek prim uygulamalarýnýn hakim
olduðu mevcut dönemi

uzatarak,

piyasa

2005
k
uru

genelinde yaþanabilecek büyük çapta bir
fiyat

düþüklüðünü

engellediði
bilir.

kim olduðu piyasa koþullarýn- lecektir. 2001/2002 dönemi ve
da primleri düþürecek yönde 2005 yýlý katýlýmcýlarýnýn
sayýbir etki yaratmasýbeklenmek- sý göz önünde bulunduruldutedir. Yeni þirketlerin kuru- ðunda, piyasada mevcut deneluþlarý 2005 yýlýnýn sonlarýna yimli iþgücünün reasürans þirsarktýðýiçin, Ocak yenilemele- ketleri arasýndaki daðýlýmýsýrine katýlýmlarý kýsýtlý ölçüde nýrlý ölçekte gerçekleþecektir.
gerçekleþmiþtir, fakat 2006 ve Diðer yandan, özel sermayedar
somasýnda brokerlar kanalýyla ve Hedge Fonlarýnýnreasürans
anlamlý miktarlarda kýsavadeli piyasasýna yapýlan yatýrýmlara
iþ üstlenmeleri beklenmekte- yönelik ilgisinin bu süre zardir. Bununla beraber, piyasada fýnda baþka piyasalara kayatutunabilmek amacýyla, daha bileceði düþünüldüðünden, söz
yüksek ratingiere sahip rea- konusu þirketlerin büyük bir
sürörlerin reddettikleri iþleri
kýsmýnýnmuhtemelen bir veya
kabul etmek zorunda kalabiiki yýllýk süre içindeki ilk hallirler. Yeni kurulan reasürans ka arz satýþýndaelden çýkarýlaþirketlerini bekleyen diðer bir
caðýbeklenmektedir.
zorluk ise, mal sigortalarý koPiyasa, 2005 yýlý Eylül anusunda verdikleri katastrofik yýndan itibaren, sermaye aktarýmý
konusunda
farklý bir alanda daR
00
o
L
ha canlýlýða tanýk
easuranspýyasa
arý
olmaktadýr. Özelyýlý sonlarýna
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tikleri
telafi

olan
pek

þirçok

kaybet-

sermayeyi
edebilmek
ve

teminat için gerekli sermaye
yükümlülüklerinin 2001 döneminden bu yana önemli ölçüde artmasý ve bu nedenle

kendilerini
2006
yýlýnýnzorlu piyasasýnda avantajlý bir
þekilde konumlan?ýrabilmek
amacýyla sermaye pýyasalarýna
baþvurmaktadýr.Aralarý~da XL

yýlý so~larýna dogru yený kuru~an þýrketler ar.acýlýðýyla 7:4

sermayedarlarýnýn bekledikleri
getirilere ulaþabilmelerinin da-

Re, Endurance, Montpelýer R~,
IPC Re, PXRe, ~ransatlantýc

~ý~y~r dolarlýkbýr sermayenýn
~ýrýþýnetanýk olmuþtur. Bu gelýþme, 2001 yýlýný? sonlarýnda
gerçekleþen8.6 mýlyar dolarl~k
sermaye aktarýmýna paralellýk
göstermektedir ve halen yüksek fiyat uygulamalarýnýn ha-

ha da güçleþmiþolmasýdýr.
Standard&Poor's'a göre, bu
þirketlerin bir kýsmýyöneticilik
vasýflarýnda geniþlik ve derinlik anlamýnda üst düzey kadro
ve personel istihdamý konusunda zorluklarla karþýlaþabi-

Re~~verest Re, A:xýs;e P~rtner
Re ~ý~. de. bulundugu býrçok
reas~or, ~ýl~nçolarýný.kuvvetl~n~ý~ek ýçýnbaþ~ adýve..tercýhlýh~s~esenetlerýolmak uzere, çeþýtlýbono ve borç en.strümanlarýndan oluþan kombýnas-

Sermaye Giriþi
Reasürans piy~salarý .2005

olmuþtur.

Bermuda'da

reasürör,
k

taný

likle
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yonlan piyasaya sürmüþtür. sermaye karþýlýðýndadaha az sürdüreceði konusunda þu an
Aynca, PXRe'nin artan so- yükümlülük üstlenecekleri yöiçin net bir yorum yapmak
rumluluk riskine karþý piyasa- nünde bir beklenti yaratmakta- mümkün deðildir. Ancak, bu
ya çýkardýðýkatastrofik bono- dýr. Bu þartlar dahilinde, mevoluþumlar piyasada özellikle
lar örneðinde olduðu gibi kimi
cut reasürörlerin 2006 yýlýnda kapasitenin daraldýðýdönemler
farklý risk transfer metodýanna % i O ile %30 arasýbir büyüme için cazip bir seçenek oluþturda baþvurulmaktadýr.
kaydedebilecekleri
düþünül- maktadýr.
2006 yýlý için beklenen mektedir. Ancak, söz konusu
Ayrýca, kýsa vadeli bir iþ
kayda deðer fiyat artýþlan ve büyümenin, yükümlülük artýþý planý içerdiklerinden, fiyatlann
mevcut reasÜförlerin geçtiði- yerine, büyük ölçüde fiyatlandüþme eðilimi gösterdiði dumiz aylar içinde sermaye piyadýrma þartlanndaki iyileþmeyi
rumIarda, piyasada tam kapasalanndan yararlanma konuyansýtacaðýbeklenmektedir.
siteyle faaliyet göstermeküzere
sunda sergiledikleri beceriye
2005'teki oluþum döne- kurulan yeni þirketlere kýyasla,
raðmen, reasürans þirketlerinin miyle ilgili bir diðer geliþme iuzun vadede yaratacaklan rebüyük bir kýsmýnýn 2006'da se "side-car" olgusudur. Side- kabet daha sýnýrlý olacaktýr.
risk yükümlülüklerini arttýrma car'lar, üçüncü þahýsolarak fa- 2005 yýlýndaki yeni oluþumkonusunda istekli görünmeme- aliyet gösteren özel yatýnmcý- lar sayýca Standard&Poor's'un
si ilginç bir geliþme olarak de- lann (özellikle Hedge Fonlan) baþlangýçtaki beklentilerinin
ðerlendirilmektedir. Þirketlerin
bir araya gelerek mevcut gtesindedir. Bu oluþumlann en
pek çoðu, 2006 yýlýnda risk reasürörlere mal sigortalan ve azýndan2006 yýlý için öngörüyükümlülüklerini sabit tutmayý diðer kýsa dönemli iþlerde ek len fiyat artýþlannýkýsmen sýveya azaltmayý plannýrlayacaðý muhaklamaktadýr.
kaktýr; orta ve uzun
Standard&Poor's'a
Birçok
reasürör,
bilançolarýný
vadede ise fiyatlark
i
d.
k
..
fi
kl
daki
düþme
eðilimine
göre bu durum, þirketlerin

piyasayý

et-

kileyebilecek büyük
ölçekli doðal afet hasarlannýn frekansýnýn

uvvetýen

risk

ýrme

transfer

ýçýn

ar

metodlarýna

baþvurma

kta d ýr.

(en azýndan kýsa ve
orta vadede) yükselereasürans kapasitesi saðlamak
bileceði görüþünden yola çýka- amacýyla oluþturduklan özel
rak, bilançolanndaki denge- amaçlý oluþumlardýr. Side-car
sizliði arttýrabilecek yükümyatýnmcýlanyla reasürör aralülüklerden kaçýnma eðilimini
sýndaki anlaþma, genellikle
yansýtmaktadýr. Reasürörler reasürörün kýsa vadeli iþ portaynca, üstlenecekleri her bir
föyünü iki veya üç yýllýk doðkatastrofik risk birimi için ge- rudan kotpar esasýyla teminat
rekli olan sermaye miktanný altýna almaya yönelik bir 0belirleyebilmek
amacýyla, luþumdur. Önümüzdeki aylarkendi modellerne çalýþmala- da piyasada faaliyete geçecek
nnda ek bir emniyet marjý 0side-car'lann miktan ve bunluþturmayoluna gitmektedirler
lardan kaçýnýnmodellerde önki, bu da þirketlerin 2006 yý- görülen iki veya üç yýllýk sürelýndan itibaren ayný miktarda
nin sonrasýnda da varlýðýný
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ý

katkýda

bulunacakla-

n düþünülmektedir.
Birleþme ve
Devirler Yeniden
Gündemde
Eski iþ yýllanna ait karþýlýklann sürekli arttýnlmasý seb~biyle yerleþik reasürörlerin
býlançolannda ortaya çýkan
belirsizlik, geçtiðimiz yýllarda
sektörün birleþme ve devirler
konusunda isteksiz bir tutum
sergilemesine neden olmuþtur.
Uluslararasý reasÜfans piyasasý, son iki yýldýryalnýzca organik olarak veya belirli alanlardaki iþlerden oluþan portföyleri üstlenmek suretiyle bü-

yümeyi tercih etmiþtir. Reasürörler,
þirketleri bütünüyle
devralmak yerine, sadece belirli bir portföye ait iþlerin yenilerne haklanm satýn alarak
kendilerini eski yýllara iliþkin
hasarlann sorumluluklanndan
muaftutabilmektedirler.
Bu ortamda, Swiss Re'nin
2005 yýlýsonundaGE Insurance
Solutions'u devralma niyetinde
olduðunu açýklamasýpiyasada
sürpriz etkisi yaratmýþtýr. Bu
devrin, Swiss Re'yi uluslar arasýalanda en büyük reasÜföryapacaðý tahmin edilmektedir.
GE Insurance Solutions'ýn devirden önce tuttuðu karþýlýklan
3.4 milyar dolarlýk bir artýþla
güçlendirecek olmasý, bu þirketin rezervlerinde önümüzdeki dönemde
ortaya çýkabilecek 0lumsuz
geliþmeleri
o
büyük

ölçüde

azalta-

cak olsa da; Standard
&Poor' s' a göre ana
tartýþma

olan

konusu,

sergileyeceði perforyönünde

lýdýr.Þirket,

Olumlu Geliþmeler
Standard&Poor's, geçmiþ
dönemlerde piyasaya büyük
zarar vermiþ olan kronik fiyat
döngüsünün önümüzdeki dö-

Geçmiþ
b

pýyasaya

Swiss Re'nin ileride
mans

mýþ devirlerI e ilgili yapýlan analizler, bu tür devirlerin
sektör açýsýndan olumlu sonuçlar yaratmadýðýný göstermektedir. Devrin nihai sonuçlan muhtemelen, Swiss
Re'nin aðýrlýklý konumunu avantajýna kullanarak piyasa
geneline göre daha iyi sonuçlar elde etmesinin beklendiði
bir sonraki gevþek piyasa koþullannda (soft cycle) ortaya
çýkacaktýr.

olma-
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iþ hac-

min~ lehin.e~evirerek,
~aalýyet~enm~en.~el~meksuretýyle, ~ýyas_~u~~ bý~.~on~a
u~~þabýlece~ý
gýbý; bu~lugun~n y~attýgý d~zavan~J.ne,den~yle pýyasa gelýþmelenmbýrebýr ~~nsýtansonuçlar da elde edebýlýr.
G~ ~nsurance Solutions:ýn
po~~oyu her ne ka~.ar..Swýss
Re nýn me:~ut po~f~yuyle uyum sergýlýyor gorunse de,
geçmiþte piyasalarda yaþan-

yatýnmcýlann,
se

sahipleri-

nin, piyasadan elde

nemde etkisini azaltacaðý görüþündedir. ReasÜfansþirketlerinin faaliyet ort~mýmüspet bir
geliþme göstermektedir. Avrupalý reasÜförler açýsýndan
mevzuat yönünde olumlu adýmlar atýlmaktadýr;risk yönetimi konusunda ilerlemeler
kaydedilmiþtir ve reasürörler,
teknik faaliyetleri ve mali bilgileriyle ilgili açýklamalannda
daha þeffaf tutumlar sergilemektedirler.

kazancýn

deðiþkenliðini

ve

katastrofik
karþýlýðýrida
n
tazminatýn

liðini

19

gerek-

poliçe

edilecek
e

azaltacaðý

kl
e

Ayrýca, uzun zamandýr düþük bir seyir izleyen yatýnm
gelirleri ve hissedar, poliçe sahibi ve brokerlann beklentileri
þirket yöneticilerinin önceliklerinin baþýndayer almakta ve
performans konusunda muhtemelen daha önce hiç karþýlaþýlmamýþyoðunlukta baský 0luþturmaktadýr. Sektörün dinamik bir süreç içinde olduðu
kesindir ve 2005 yýlý olaylannýn yansýmalan çeþitli zorluklar teþkil etmeye devam edecektir. 200l yýlýDünya Ticaret
Merkezi hasan ve 2005 Kuzey
Amerika kasýrga sezonunun aðýr sonuçlan düþünüldüðünde,
son beþ yýllýk dönemde gerçekleþen hasar miktannýn piyasa açýsýndansarsýcý
bir etki yarattýðý görülmektedir.
Gerek

olaylar
alacaklayeterli-

sorgulamalan

ge~ekmekt:dir.
Modellerneler ve ý~ kabulu .esaslannda kaydedIlen. gelýþmeler, 200.5 ~ýlýafetlen sonrasýnd~ kesýnlýkle devam. edecektýr; a~~ak b~~!a~ýnpýyasanýn degýþkenlýg~m azaltma
konusunda yeterlý olup olmayacaðý þu an için net d:ðildi~.
Bu konuda 2006 yýl~ ýle N~s~n ve Temmuz. yemle~elenmn yakýndan ýzlenmesý gerekmektedir.

2005Sonuclan:
(1.000ABD Dolan olarak)
Yazýlan Net prim

MunichRe
SwissRe
Haýmover
EverestRe
Partner Re
TransatlanticRe
XL Re
Scor
OdysseyRe
Converium
Platinum
Arch Re Ltd
Aspen
RenRe
Axis Capital
White Mountains
Endurance
Max Re
MontpelierRe
IPC Re
PXRe

2005
22,605.6
21,222.6
9,192.1
3,970.0
3,615.9
3,466.4
2,776.0
2,692.1
2,312.3
1,815.7
1,717.7
1,657.5
1,651.6
1,543.3
1,491.2
1,371.6
1,037.8
823.4
757.0
450.8
388.3

DeðiþiIdik
Yüzdesi
-2.3
-4.3
1.1
-12.4
-6.1
-7.5
-2.3
-6.9
-2.1
-51.3
4.4
4.4
21.7
14.4
40.7
10.1
-19.6
10.2
1.0
25.8
25.8

Birleþik Oran

2005
110.5
113.0
112.8
120.2
115,9
112.0
127.0
102.8
117.1
107.2
114.5
95.8
117.2
139.7
101.8
118.4
123.5
105.3
200.7
251.8
282.9

Vergi Öncesi Kar

2004
99.0
98.7
103.9
98.8
94.3
101.3
95.0
105.5
98.0
112.5
97.6
92.1
80.7
104.4
84.5
103.8
87.7
93.2
77.8
77.9
98.0

2005
442.9
550.2
-64.6
-371.2
-244.7
-86.0
DÝa
142.0
-239.0
58.8
-159.5
338.9
-156.0
-401.4
117.4
-94.2
-258.2
-33.2
-793.5
-612.8
-676.9

Deðiþiklik
Yüzdesi
-75.5
-66.6
-115.1
-179.0
-164.0
-133.9
DÝa
-26.4
-244.6
n.m
-240.9
8.3
-158.5
-465.9
-75.9
-263.8
-176.0
-163.8
-440.3
-562.0
-3,902.9

ÖZ Sermaye
Getirisi

Toplam ÖZ Kaynak

2005
2004
2005
12.3
4.4
29,199.0
10.2
6.2
19,310.6
1.9
4.0
3,739.0
-5.6
9.6
4,139.7
-1.6
9.4
3,092.8
1.5
6.4
2,544.0
DÝa
DÝa
DÝa
8.6
3.8
2,036.0
-6.2
6.3
1,651.6
4.0
-11.7
1,653.4
-12.2
7.4
1,540.2
10.9
16.0
2,480.5
-10.1
20.5
2,039.8
-11.5
7.2
2,253.8
2.9
17.6
3,012.4
DÝa
4.7
DÝa
-11.8
25.5
1,872.5
0.6
14.2
1,217.2
-53.6
27.0
1,057.7
-38.0
DÝa
1,616.4
-121.3
DÝa
465.3

DeðiþiIdik
Yüzdesi
19.4
8.9
3.3
11.5
-7.7
-1.7
DÝa
28.8
4.2
-4.7
35.9
10.6
37.7
-14.8
-7.0
DÝa
0.5
29.9
-39.6
-3.1
-33.2

NQ11qr,:

-nla: Mevcutdeðil
-n.m. Anlamlýdeðil
-YazýlanNetPrim sadeceHayat ve Hayat-Dýþý
reasüransprimlerini kapsamaktadýr.
-Net Primler hem WhiteMauntainshemdePXRetarafindankazanýlan
primleri kapsamaktadýr.
-Deðiþiklik Yüzdesiorijinal para birimi üzerindenhesaplanmýþtýr.
-Vergi öncesikar gerçekleþmiþ/gerçekleþmemiþ
yatmm kar/zaranmkapsamamaktadýr.
-Kimi þirketlereait sonuçlarbaskýaþamasýnda
mevcutdeðildir.

Kaynak:Standard&Poor's

The Review
Nisan 2006
Çeviren: GüneþKOÞAR
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Bermuda Tam OlarakNasýl Çalýþmaktadýr?

G

eçtiðimiz yýl içerisinde Bermuda'da, mevcut þirketlerin "sidecar" uygulamalarýndan, Amlin
ve Hiscox tarafýndan oluþturulan yeni faaliyetlere kadar
birçok yeni reasürans giriþimi
kurulmuþtur. En son i i Eylül 'ün ardýndan gerçekleþen
büyük sermaye giriþinden bu
yana en önemli geliþme, yeni
yatýrýmlarýn önemli bir bölümÜllün Hedge Fonlarý ve giriþim sermaye
kredilerinden
geliyor olmasýdýr.
Atlantik
Okyanusu'ndaki
Ada 'nýn diðer reasürans merkezleri içinde öne çýkmasýný
saðlayan baþlýca unsur, pazar
fýrsatlarý ve mevcut sermayeden faydalanmak üzere þirket
kurabilmenin hýzýdýr. Bermuda' da bir þirket altý hafta gibi
kýsa bir sürede sermaye bulup,
lisans alýp faaliyete baþlayabilmektedir. Ayný süreç ingiltere'de dokuz ay ve ABD' de
bir seneden fazla bir süreyi
bulabilmektedir. Bir kere pazara girdikten sonra, olasý vergi
indirimleri ve rekabetçi aracý
masraflarý da Ada'yý maliyet

açýsýndanavantajlý bir faaliyet
sahasýhaline getirmektedir.
Diðer önemli bir avantaj ise Bermuda'daki iþgücüdür.
Gerek Bermuda vatandaþlarý,
gerek orada yaþayan göçmenler hali hazýrda zengin bir
reasürans tecrübesi ve uzmanlýðýna sahiptir.
Fakat,
mevcut kaynaklar, piyasa yapýst ve becerileri sergileyebilme ortamý, Ada 'nýn coðrafi
büyüklüðü ile sýnýrlýdýr (50
km2 alanda 65.000 nüfus).
Yeni giriþimler büyüyen rekabeti arttýrsa da, þirketlerin iþleri yola sokmasý için baþlangýçta taþeron hizmetleri mevcuttur. Yeni giriþimci Ariel Re
tarafýndan uygulanan diðer bir
seçenek ise var olan bir kuruluþun operasyonel alt yapýsýný
kullanmaktýr.
Þirketler ayrýca yurt dýþýndan eleman getirmek isteyebilir. Ancak mevkilerin öncelikle
uygun nitelikli yerel personele
teklif edilmiþ olmasý gerekmektedir. iþverenlerin, çalýþma
izni alýrken, pozisyonun yerel
deðil de dýþarýdangelen birisine verilmesinin nedenini a-

21

çýklama zorunluluklarý bulunmaktadýr. Yüksek mevkili pozisyonlarda pek bir sorun yaþanmamakla beraber, daha düþük mevkiler bundan etkilenebilmektedir. Ada 'ya çalýþmak
üzere gelmeyi planlayan kiþilerin ayrýca mevcut iskan, eðitim ve saðlýk hizmetlerinin kýsýtlýlýðýnýda göz önünde bulundurmalarý gerekmektedir.
Gerçekten de, baþvuranýnokul
çaðýndaki çocuk sayýsý dahi
bazen çalýþma izni baþvurularýnda verilecek kararý etkileyebilmektedir.
Derýnuda'da Vergiler:
Þirketler kar, gelir veya kar
payý üzerinden deðil, kiþilere
verdiði ücret üzerinden vergi
ödemektedir. Ancak þirketlerin Bermuda'ya gelmek istemelerinin ana nedeni vergi deðildir. Çünkü vergi avantajýndan sadece karlý þirketler faydalanabilmektedir. Eðer þirket,
Katrina Kasýrgasý'nda bir çok
kuruluþun ettiði gibi zarar ederse, mali bir dezavantaj ortaya çýkmaktadýr. Çünkü ger-

çekleþen zarar; ABD veya Ýngiltere'de olduðu gibi geçmiþ
veya gelecek yýl karlan ile telafi edilememektedir.
Ayrýca þirket herhangi bir
vergi indiriminden faydalanabilmek için zihniyet ve yönetim açýsýndan kendini kanýtlamalý, þirketin yönetim kurulu
toplantýlanný Ada' da
yapmalýdýr. Avrupa'dan Bermuda'ya uçuþ sayýsýnýn
kýsýtlýlýðý, yurtdýþýndanyönetici getirmek isteyen þirketler için
lojistik anlamda zorluklar yaratmaktadýr.

deyerek yaptýðý katký da unutulmamalýdýr.
Bermuda'da Denetim:

Bermuda 'nýn Mali Yetkilisi
BMA 'nýn denetimsel yaklaþý~ý, poliçe sahiplerini, ABD ve
Ingiltere'de yaygýn olarak görüldüðü gibi korunmasý gereken savunmasýztüketiciler olarak görmek yerine, kendi menfaatlerini gözetebilen kurumlar
olarak deðerlendirmektedir.
Ancak, Bermuda' daki kanuni düzenlemeler, en az rakip
ülkelerdeki kadar etkilidir.
Bermuda Þirketlerinin
Doðalolarak
yetkililer, APortföylerinin Büyük Bir
da 'nýn ekonomisi açýsýndan
KýsmýnýOluþturan ABD
büyük önem taþýyan sigorta
Kökenli iþler Konusunda
piyasasýnýnününe zarar vereABD Yetkililerinin Tavrý:
bilecek her türlü riske karþý01dukça dikkatli davranmaktadýr.
ABD'li yetkililer Bermuda
Tüm yeni giriþimler sýkýbir
þirketlerinden gelecek ekstra kontrole tabidir. Bu kontrol,
teminatý memnuniyetle karþý- yöneticiler ile bire bir görüþme
layacaklardýr. Çünkü ABD'de,
ve sermaye kalitesi ile iþletme
özellikle Florida' daki kasýrga- planýnýn uygulanabilme kapalar gibi belli katastrofik risk sitesi hakkýnda detaylý incelesýnýflan için talebi karþýlamaya meleri içermektedir. BMA 'nýn
yeterli reasÜfans kapasitesi onayýna ek olarak, Sigorta Ýbulunmamaktadýr. ABD yetkizinleri Komitesi (Insurance
lileri aynca Bermudalý bir rea- Admissions Committe) tarasürans þirketi ile iþ yapan tüm findan sektördeki tecrübeli
ABD iþletmeleri için %3 fede- profesyoneller aracýlýðýylabaral vergi koymaktadýr. Dolayý- ðýmsýz bir inceleme yapýlsýyla ABD Maliyesi Bermu- maktadýr.
da' dan alýnan teminatlann
Uygulamaya yönelik mevvergilendirilmesinden önemli zuat, her sigorta ve reasürans
ölçüde kazanç saðlamaktadýr. þirketinde yerel düzenlemelere
Ayrýca 2004 ve 2005 yýllannda uyumdan sorumlu Bermudalý
ABp'nin
kasýrga maðduru bir delegenin varlýðý ile desbölgelerdeki finansman prog- teklenmektedir. Yerel bir þirramýna, Bermuda þirketlerinin
ketin denetimcileri ve hukuk
hatýn sayýlýrmiktarda hasar ö- danýþmanlannýnmerkezinin de
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Ada'da bulunmasý gerekmektedir. Ayrýca sermayeyi korumaya yönelik sistem, rekabetçi
bir kredi notu gerekliliðiyle
desteklenmektedir. Yeni þirketler en düþük kredi notu olarak" A-" almaya çalýþmýþlardýr. Katrina'nýn ardýndanderecelendirme kuruluþlan, öncelikli
olarak sadece maV
katastrof riskleri üzerinde 0daklanan þirketler için sermaye
eþiðini artýrma eðilimine girmiþlerdir.
Bermuda Holding Þirketleri
ile Yabancý Ortaklarý
Arasýndaki Transferler:
Deniz aþýnsigorta þirketleri,
iþlerinin bir kýsmýnýkotpar olarak herhangi bir Bermuda þirketine vermek isteyebilir. Bu
durum karlý bir yýlda bazývergi
avantajlan saðlasada, herhangi
bir hasar vergiden düþülemeyecektir. Aynca sesyonkomisyonu, iþin bulunduðu bölgede
vergilendirilecektir.

Reinsurance
Mart 2006
Çeviren: Ekin ZARAKOL

Katastrofik M odelleme U zmanma Göre
Katastrofik Hasarlar 10 Yýl Içinde
Iki Katma Çýkabilir

.

.

2005 yýlýndagerçekleþen
58 milyar
dolarlýk katastrofik hasarýn bir
h
.kötÜf,°lduðunf,u du
k'.þün~n
hler,bdu
h.~Ylý
tur asar arýngeece te ua aa,.
kötüleþeceðinigöz önünde bulundurmalýdýrlar.

Karen Clark'a göre, Miami'yi
direkt olarak etkileyecek bir
kasýrganýn veya Kuzeydoðu
...v"
ABD yý etkýsý altýna alacak
büyük bir fýrtýnanýnmaliyeti
rahatlýkla ýoo milyar dolar veya üzerinde gerçekleþecektir.
..nde
gelen modellerne
Bilim adamlan, kasýrga faO þirketlerinden biri olan aliyetlerini etkileyen su yüzeyi
AIR Worldwide'ýn Yösýcaklýðýndaki yükselmenin
netim Kurulu Baþkaný ve döngüsel trendlere mi, yoksa
CEO' su olan Karen Clark,
uzun vadeli iklim hareketlerine
mal/kaza sigortalannda iþ ka- mi baðlanmasýgerektiðini tarbul eden sigorta þirketlerinin týþa dursunlar, Clark'a göre
2006 yýlýnda Katrina Kasýrga- katastrofik hasarlardaki artýþýn
sý'na göre %5 daha fazla hasar asýl nedeni sigorta yükümlüihtimaline karþý hazýrlýklý 01- lüklerinin artmasýdýr.
malan gerektiðini belirtmekte;
ABD'de son on yýlda ticari
teminat altýndaki risklerin sa- ve konut olarak kullanýlan biyýca artmasýve sigortalý meb- nalann yenileme bedelleri iki
laðlann giderek yükselmesi katýna çýkmýþtýr.Clark, açýknedeniyle
karþýlaþýlabilecek lamasýnda ülke genelinde kokatastrofik hasarlann önümüz- nutlann metrekare baþýnamadeki dönem içinde her on yýlda liyetlerinin %40 oranýnda artbir ikiye katlanacaðýtahminintýðýnývurgulamaktadýr. Swiss
de bulunmaktadýr. Clark bu yoRe'nin Kýdemli Baþkan Yarrumlanný, Insurance Services dýmcýsýAndrew Castaldi de,
Office'e baðlý Property Claim katastrofik
modellernelerin
Services'in Baltimore'da ya- büyük kasýrgalann ekonomik
pýlan yýllýk konferansýnda dile etkilerini azaltmak amacýyla
getirmiþtir.
kullanýlabilecek önemli araçlar
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olduðunu belirtmektedir. Son
zamanlarda karamsar tablo çizen tek modellerne þirketi
AIR Worldwýde degýldýr.
Risk Management Solutions
Inc.'ýn 23 Mart'ta yaptýðý açýklamada, yeni oluþturduklan
Amerikan kasýrga modelinin
karaya ulaþan kasýrga sayýsýndaki artýþýyansýtacaðýve ülkenin çeþitli bölgeleri için yapýlmýþ modellernelerde 2006 yýlý
için öngörülen sigortalý hasarlann %40 oranýnda arttýnýdýðý
belirtilmektedir.
Property Casualty Insurers
Association of America'nýn
Bölge Yöneticisi Greg La
Cost'a göre, Mayýs ayý içinde
açýklanacaðýbelirtilen bu model; sigorta fiyatlanný, sigortacýlann yükümlülükleriyle ilgili
görüþlerini ve sermaye ve tutulan karþýlýk seviyelerini önemli ölçüde etkileyecektir.
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