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IX. TÜRKİye mUHASeBe DeNeTİmİ SemPOZyUmU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLARARASI TÜRKİye mUHASeBe DeNeTİmİ SemPOZyUmU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Sorular ve Cevaplar

Cansen Başaran SymeS
Oturum Başkanı

Panelin başından bu yana risk bazlı düzenlemelerle oldukça bilgilendirdik. Şimdi sıra sizde. Ben
panelistlere teşekkür ediyorum. İyi kullandılar zamanı. Söz sizde eğer sorular varsa.
SORU: Adım İlhan Güven. Konuşmacılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorum Onur
Acar beye. Bu sermaye yeterliliğinin tespiti acaba sigorta şirketleri riski üstlendikten sonra
mı bu sermaye yeterliliği tespit ediliyor. Bunu çok iyi anlayamadım.
CeVAP: Aslında önce ya da sonra değil, beraber devam eden bir süreç. Riskleriniz çok çeşitli dolayısıyla iş yazdığınız zaman, poliçe üretmeye başladığınız zaman otomatik olarak üstlenmiş olduğunuz riskler var ve bu risklerle uyum bir şekilde sermaye ayırmanızı sizden sistem istiyor. Ama ayıracağınız sermayeyi daha düşürmek için risklerinizi daha iyi yönetip, bazı risklerden kaçınarak da bunu sağlayabilirsiniz.
O yüzden ilke bazı düzenlemeler aslında. Siz daha fazla sermaye tutmaya razı iseniz daha fazla riskler
alıp riskli işlerde yazabiliyorsunuz.
SORU: Adım Arif Aytulun. Sorum Ahmet beye. Türkiye de bankaların yüzde 44’ü sigortaların da yüzde 51’i yabancıların üzerinde olduğuna göre sizin bu anlattığınız Basel 2 ekonomimize ne gibi etkileyecektir.
CeVAP: Efendim güzel soru. Türkiye’deki yabancı finans kurumlarının kendi merkezleri eğer Basel
2’ye göre sistemde denetleniyorsa. Türkiye’deki uygulamalar ne derse desin, oradaki merkez böyle uygulama içersinde mecbur olarak bu sisteme geçecekler.
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SORU: Turgut Arı. efendim sayın Onur beye sorum. Sigortacılığın uygulanmasında
sigortanın ve sigortalı arasında bir poliçe düzenlenir. Bu poliçenin arkasında karınca yazısı
gibi, mikroskopla okunabilecek kadar ince ve küçük yazılar var. Hiç birimiz bunların tamamını okumak ve anlamak durumunda değiliz. Kriz olduğu zaman sigorta bunu ödüyor ama
sonrasında sigortalı daha sonra kendi durumuna dönerek çek veya senetle kendi durumunu kurtarmaya çalışıyor. Bunun sigorta amacıyla ne derece bağdaşır, hukuksal boyutu
nedir?
CeVAP: Poliçe ile beraber sigorta özel şartları poliçenin arkasında yazılıyor. Yeni düzenlemelerle
artık bunların belirli puntolarla belirtilmesi gerektiği açıklamaların hep sigortalıya bildirilmek zorunda
yeni bilgilendirme yönetmeliği ile beraber son iki sene de bilgilendirme fonu altında bir form verilmekte.
Bu formla da sigortalıların aldıkları ürün hakkında en doğru bilgiye sahip olmaları sağlanmaya çalışılmakta.
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