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Kapak Hakkında 

 
 
Bambu daima yeşil kalan, ot familyasına mensup odunsu bir bitkidir. 
 
İlk yıllarında bambu zamanının çoğunu toprak erozyonunu önleyen, toprağı temizleyen ve etkin su sınırı çizgileri 
oluşturan yoğun ağımsı kök sistemlerini geliştirmeye adamaktadır. 
 
Daha sonra büyümeye başlar. Bambu genel olarak en hızlı büyüyen bitki olarak değerlendirilir- günde bir metre 
yükselebilmektedir. Göz alıcı hızlı büyümesi nedeniyle bambu çıplaklaşmış arazileri süratle yeşillendirebilir. Ayrıca, 
bir bambu koruluğu eş değer sayıda ağaca göre daha fazla karbon dioksit emebilmekte ve oksijen 
üretebilmektedir.1 
 
Bambu bir “ağırsıklet”tir- hafif ve esnek olmasına rağmen gerilme mukavemeti çelikle2, mukayese edilebilir. 
Bambu en güçlü inşaat malzemelerinden biri olup fiziksel özelliklerinin özgün bileşimi nedeniyle depreme dayanıklı 
mimaride kullanılmaktadır. Odunun iyi bir alternatifi olduğundan ormanların korunmasına yardımcı olmaktadır3. 
 
Bambular zemin üzerinden hasat edildikleri için kök sistemleri sağlam kalır, böylece bitki kendini korumaya devam 
eder ve toprak yüzeyini muhafaza eder. Kendini hızlı bir şekilde yenilemesi nedeniyle bambunun düzenli bir 
şekilde hasadı yapılır. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünyada iki milyardan fazla kişi işi ve yaşamı 
için bambu endüstrilerine bağımlı durumdadır4. 
 
Yüzyıllardan beri bambu çok çeşitli amaçlara hizmet etmiştir5 – gıda, barınak, alet, ilaç ve yakıttan ulaştırma, ev 
eşyası, el işi ve sanata kadar. Bunların hepsi bugün de sürmektedir. 
 
Bambu yenilenebilir bir kaynaktır, tıpkı güneş, rüzgâr ve su gücü gibi. Büyümenin, dayanıklılığın ve çok yönlülüğün 
simgesi olup sürdürülebilirliğin parlayan bir örneğidir. Birçok bambu türü yıllar boyunca ortak bir niteliği 
paylaşmaktadır – hepsi de yeşil kalmaktadır. 
 
Butch Bacani tarafindan yazılmıştır, UNEP Finans Girişimi. 
 
 

 
 
1 Genç bir orman yılda 15 ton karbon dioksidi yok ederken bir hektar bambu ormanı yılda 62 ton karbon dioksidi yok 

etmektedir. Aynı miktardaki ağaca göre bambular %35 daha fazla oksijen üretebilmektedir. Çevresel Bambu Vakfı 
 

2 Sıradan bir bambunun gerilme direnci 1968 kg/cm2 iken, yumuşak çeliğin gerilme direnci 1616 kg/cm2’dir. Bambu cm2’ye 
3654 kg’lık bir basınca kadar direnç gösterebilir ve bambunun ağırlık-direnç oranı grafitin oranını aşmaktadır. Çevresel 
Bambu Vakfı 
 

3 Kesilen 18,5 metrelik bir ağacın yeniden aynı duruma gelmesi 60 yıl alırken, kesilen aynı yükseklikteki bir bambunun eski 
haline dönmesi 59 gün almaktadır. Uluslararası Bambu ve Hint Kamışı Ağı 
 

4 Dünyada 1 milyarın üzerinde insan bambu evlerde yaşamaktadır. Bangladeş’te nüfusun %73’ü bambu evlerde yaşamaktadır. 
Bambu ve Hint kamışının dünya ticaretinin her yıl 5 milyar dolar civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Uluslararası 
Bambu ve Hint Kamışı Ağı 
 

5 Çevresel Bambu Vakfı bambunun çok sayıdaki kullanım alanını A’dan Z’ye sıralamıştır. 
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Önsöz 
 

 
 

 
Küresel sigortacılık endüstrisi, bireylerin, toplulukların ve işletmelerin riskleri anlamaları, yönetmeleri ve 
hafifletmelerine ve varlıklarını korumalarına yardımcı olan kilit bir kesişim noktasında bulunmaktadır. İyi kazanan 
piyasalar canlı toplumları desteklemekte ve canlı toplumlar da piyasaların iyi kazanmasına yardımcı olmaktadır. 
Sigorta ürünlerinin, hizmetlerinin ve uzmanlığının sunulması ekonomik gelişmeyi ve toplumsal kalkınmayı 
destekleyen temel bileşenlerden biridir. 
  
İklim değişikliği, kaynakların tükenmesi, çevresel erozyon veya insanoğlunun karşı karşıya olduğu diğer birçok 
sayısız konudan biri olsun, karşı karşıya olduğumuz ortak çevresel ve yaygın sürdürülebilirlik tehditleri daha açık 
hale geldikçe, sigortacılık endüstrisi geleceği anlamamıza ve bunu cesaretle ele almamıza yardımcı olan gittikçe 
daha hayati bir rol ortaya koymaktadır. Güçlü bir sigortacılık endüstrisi bilinçli tercihler yapmamıza, işletmelerin 
gelişmesine ve sürdürülebilir yaşam alanlarını oluşup yeşermesine imkân veren kapsamlı risk analizleri ve erken 
uyarı sistemleri sunmaktadır.  
 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişiminin Sigortacılık Çalışma Grubuna katılan on altı kuruluş yeni 
fırsatların keşfedilmesinde bilgi ve düzgün risk yönetiminin hayati yapı taşları olduğunu açık bir biçimde gösteren bu 
rapordaki en iyi uygulama örnekleriyle bu alanda bir liderlik ortaya koydukları kabul edilmelidir. Bu durum, 
sigortacılık endüstrisinin, politika oluşturucuları, finans sektörü ve sivil toplumun hep beraber yüz yüze kaldığımız 
tehditleri daha derinlemesine anlamalarına, bunlara çözüm bulmalarına ve geleceğin fırsatlarını açığa 
çıkarmalarına imkân vermek suretiyle uzmanlığını meselelere daha fazla katma yönündeki artan sorumluluğuna 
vurgu yapmaktadır.  
  
Birlikte hareket etmek suretiyle bu liderler sürdürülebilirliğin bir gerçeklik kazanması hususunda sigortacılık 
sektörünün oynayabileceği hayati rolün altını çizerek zamanlaması iyi bir mesaj ortaya koymaktadırlar. UNEP, bu 
başlangıç raporunun net bir biçimde taşıdığı pozitif enerjiyi, yenilikçi düşünceyi ve ileriye dönük bakış açısını açığa 
çıkaran UNEP FI kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde gelişen bu işbirliğinin devamını temenni etmektedir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Paul Clements-Hunt 
Başkan 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi 



Liderler neden ve nasıl yapıyorlar 7 
 
 
 

Başkanların Mesajı 
 

 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) bir kamu özel sektör işbirliğinin nasıl 
çalışabileceğini göstermiştir. 2006 yılında sorumlu yatırım ve iklim değişikliği gibi bir dizi konuda çevre ve 
sürdürülebilirliğe ilişkin en iyi uygulamaları başarılı bir şekilde teşvik ettikten sonra, UNEP FI farkına varmıştır ki 
sürdürülebilir finansa ilişkin öncü rolünü diğer önemli konulara doğru genişletmesi gereğinin zamanı gelmiştir- 
Sigortacılık Çalışma Grubu (IWG) oluşturulmuştur. 
 
IWG kurumsal sorumluluklarının ayrılmaz bir parçası olarak sürdürülebilirlik ilkesini kendi faaliyetlerinde 
geliştirmeye ahdetmiş, Avustralya, Bermuda, Fransa, Almanya, Yunanistan, Japonya, Norveç, İspanya, İsveç, 
İsviçre, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinden on altı önde gelen sigortacı, reasürör ve 
brokerlerden oluşan özgün bir ittifaktır. IWG çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) konuların temel süreçlere, 
ürünlere ve hizmetlere eklemlenmesinin şirketin uzun vadeli değerini geliştirilmesinde önemli olacağına 
inanmaktadır. IWG bir bütün olarak bu stratejik yaklaşımı İnsan, Gezegen ve Kar şeklinde belirlenen “Üçlü Kar 
Hanesi” ile tutarlı bir kavram olan “sürdürülebilir sigortacılık” olarak adlandırmaktadır. 
 
Ancak, sürdürülebilirlik konularıyla ilgilenmenin getireceği yararların yeterli ölçüde anlaşılmadığı kanaatindeyiz. 
Sürdürülebilirlik konuları genelde sigortacılık sektörü tarafından bir belirsizlik perdesi arkasından izlenmektedir 
ve bu durum risklerin yetersiz ve bazen hatalı bir şekilde anlaşılmasına yol açmaktadır. Böyle olunca birçok 
fırsat kaçırılmış olmaktadır. Muhakkak sürdürülebilirliğin tüm kuruluş çapında etkin bir şekilde 
basamaklandırılması için en tepeden verilen açık bir direktifin varlığı kaçınılmazdır. Ayrıca başta gelişmekte olan 
ülkelerdekiler olmak üzere birçok şirketin sürdürülebilirlik konularını kendi başlarına ele almak için yeterli 
kaynaklara sahip olmadıklarını da değerlendirmekteyiz. 
 
Sigortacılık sektörünün karşı karşıya bulunduğu en büyük çevresel risk iklim değişikliği olsa da tek risk bu 
değildir. Yoksulların sigortalanması, doğal kaynakların korunması, nanoteknoloji gibi yeni riskler gibi bir dizi 
diğer sürdürülebilirlik konusu ile birlikte iklim değişikliği tarafından sağlık ve yaşam boyu gelir üzerinde 
oluşturulan tehdit proaktif olarak ele alınma zarureti göstermektedir. Bunun yanında bu konularla bağlantılı olan 
riskler bazı umut verici fırsatları da sunmaktadır. 
 
IWG risk yönetiminde doğası gereği sahip olduğu uzmanlıkla ekonomik kalkınmanın bir kaldıracı olan 
sigortacılık sektörünün günümüz ve geleceğin küresel tehditlerinin ele alınmasında hayati bir rol oynayacağını 
değerlendirmektedir. Bu çerçevede, sürdürülebilir sigortacılığın sürdürülebilir kalkınmanın genel amaçlarının 
karşılanmasında kaçınılmaz bir araç olduğuna inanmaktayız. Bu anlayış ışığında IWG - küresel sürdürülebilirlik 
konularını cesaretle ve yenilik anlayışı içinde ele alma gerekliliğini destekleyerek ve mevcut ve muhtemel 
risklerin sürdürülebilir sigortacılık için büyük fırsatlar yaratabileceğini örnekleyerek- kendisini paydaşlarına 
tanıtmanın en uygun şey olacağını düşünmektedir. 
 
Biz bu başlangıç raporunu sigortacılık endüstrisindeki meslektaşlarımıza yeni ilhamlar kazandırmak, düzenleyici 
ve politika yapıcı kuruluşlardakilerin dikkatini çekmek ve genel olarak sigorta yaptıran kamuoyunun 
farkındalığını artırmak amacıyla sunmaktayız. Bu devamlı surette değişen risk ortamına uyum sağlamak ve en 
çok baskısını hissettiğimiz sürdürülebilirlik konularına kolektif bir biçimde çözümler bulmak doğrultusundaki 
taahhüdümüzün –ve sigortacılık endüstrisinin bu husustaki ihtiyacının- somut bir gösterimidir. 
 
 
 
 
 
 
Catherine Boiteux-Pelletier 
Grup Başkanı – Sürdürülebilir Kalkınma 
AXA 
Eş Başkan, UNEP FI Sigortacılık Çalışma 
Grubu 
 

Pauline Gregg 
Senior Manager – Sustainable Business Practices 
Insurance Australia Group (IAG) 
Co-Chair, UNEP FI Insurance Working Group 
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UNEP FI Sigortacılık Çalışma Grubu  
 

 
 
 
Üye Kuruluş  Ülke 
Achmea Hollanda 
Allianz SE Almanya 
Amerikan Uluslar arası Grubu (AIG) ABD 
AXA Fransa 
Folksam İsveç 
HSBC Sigorta Broker Ltd Birleşik Krallık 
Avustralya Sigorta Grubu (IAG) Avustralya 
Amerika Kıtası Elen Yaşam Sigortası Şirketi Yunanistan 
Llyod’sA Birleşik Krallık 
MAPFRE İspanya 
Münih Reasürans Şirketi Almanya 
Norveç Union (Aviva) Birleşik Krallık 
Storeband Norveç 
İsviçre Reasürans ŞirketiB İsviçre 
Tokyo Marine & Nichido Yangın Sigorta Şirketi Japonya 
XL Sigorta Bermuda 
 

ALloyd’s, Mayıs 2007’de UNEP FI’ya taraf ve Sigorta Çalışma Grubu’na üye olmuştur. 
BSwiss Re, 1 Nisan 2007’den itibaren geçerli olmak suretiyle Sigorta Çalışma Grubu’na resmen üye olmuştur. 
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Yönetici Özeti 
 

 
Bu raporun amaçları sigortacılık endüstrisinin sürdürülebilirliğe hali hazırda yapmış olduğu katkılara ilişkin 
farkındalığı artırmak ve önümüzde duran büyük tehditleri ve fırsatları belirlemektir. Bu Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı Finans Girişimi (UNEP FI) bünyesindeki Sigortacılık Çalışma Grubuna (IWG) ait başlangıç raporudur. 
IWG sürdürülebilirlik için çalışmayı arzulayan on altı sektör liderinin zamanlı bir şekilde bir araya gelmesinden 
oluşmaktadır.  
 
Sürdürülebilirlik burada geniş anlamda sigortacıların faaliyetlerini uzun vadede çevresel, sosyal ve finansal 
bakımlardan imkanlı kılmaları olarak tanımlanmıştır. Bu İnsana, Gezegene ve Karlılığa olumlu yönde katkı 
sağlamayı amaçlayan Üçlü Kar Hanesi olarak bilinmektedir. 
 
Sigortacılık ve Ekonomik Mevcudiyet 

 
 
Sigortacılık sektörü büyüklüğü, topluma erişim düzeyi ve ekonomide oynadığı önemli rol nedeniyle 
sürdürülebilirliğin uygulanmasında güçlü bir kaldıraç vazifesi görmektedir. 2005 yılında dünya genelinde prim 
hacmi 3,4 trilyon doları aşmıştır. Bunun kabaca yüzde 60’ı hayat sigortası yüzde 40’ı da hayat sigortası dışındaki 
faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu rakam sigortacılık sektörünü küresel ekonominin en büyük endüstrisi yapmaktadır. 
Yönetim elindeki küresel varlıklar daha da büyüktür- 2005 yılında rakamlar sigorta için 16,6 trilyon dolara, emeklilik 
fonları için 20,6 trilyon dolara ve yatırım fonlar içinse 17,8 trilyon dolara ulaşmıştır.  
 
Sigorta faaliyetleri işleyen bir ekonomi için kaçınılmazdır. O olmadan işletmeler ve bireyler risk alamazlar ve 
varlıklarını koruyamazlar. Sigortanın erişilebilir olması bireyleri varlık almaya ve geleceğe yatırım yapmaya teşvik 
etmektedir. Sigorta kazaya maruz kalan kurbanların finansal olarak kendilerini toparlamalarına imkân vermekte ve 
hane halkının ölüm ve özürlülük karşısında mali durumlarını korumalarına yardımcı olmaktadır. Yıllık gelir sigortaları 
bir emeklinin parasız kalma ihtimalini azaltmaktadır. Bu hizmetleri sunmak suretiyle sigortacılar kamu kaynakları 
üzerindeki baskıyı da hafifletmektedirler. Sigortacılar ve aracılar risk yönetimi danışmanlığı da yapmakta ve riski 
fiyatlandırarak diğer tarafları potansiyel riskler hakkında uyarmaktadır. Son olarak, sundukları korumanın 
karşılığında aldıkları primlerle sigortacılar aynı zamanda yaptıkları ciddi yatırımlar yoluyla ekonomiye önemli ölçüde 
katkı sağlamaktadırlar. 
 
Sigorta ve Geniş Kapsamlı Sürdürülebilirlik 

 
 
Riskleri azaltmak ve sürdürülebilirliği geliştirmek sigortacıların yararınadır. İlk olarak, toplanan fonlar tüm tazminat 
taleplerini karşılamaya yeterli hale geleceğinden karlılığı artıracaktır. İkinci olarak, sürdürülebilir bir toplumda 
risklerin sigortalanabilir olma ihtimali daha yüksektir ve ekonomik büyüme daha istikrarlı olacaktır, böyle bir ortamda 
sigorta piyasası da gelişecektir. Ancak, özel sektör makul yönetişim standartlarını temin eden ve yenilikçiliği 
destekleyen düzgün bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duymaktadır.  
Sigortacılık endüstrisi ekonominin tüm taraflarıyla etkileşim içinde olup sürdürülebilir davranışları teşvik edecek çok 
geniş bir kapsamı ihtiva etmektedir. Sigortacılar tazminat taleplerini karşılamak için her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar 
ödeme yapmakta olup bu durum ürünlerin ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin artırılması için bir kapı açmaktadır. 
Hayat sigortası ve tasarruflar alanında sigortacılar müşterilerini finansal bakımdan güvenli bir gelecek planlamaları 
yönünde eğitime tabi tutmaktadır. Bir diğer açık örnek ise uzun vadeli bakışı desteklemek, varlıkları getirilerini 
artırmak ve faydalanıcıların risklerini düşürmek ve yatırım faaliyetlerini toplumun genel hedefleri ile daha uyumlu 
hale getirmek üzere çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇSY) konuları bütünleştiren küresel bir çerçeve olan BM 
Sorumlu Yatırım İlkelerini (UN PRI) kabullenen sigortacı sayısının ve emeklilik fonu miktarının artıyor olmasıdır. 

IWG üyelerine göre, aciliyetleri, potansiyel etkilerinin büyüklüğü ve sigortacılık endüstrisinin bunlarla muamelede 
oynayabileceği roller nedeniyle dokuz küresel sürdürülebilirlik konusu günümüz sigortacı nesli için hayati 
durumdadır 

1. İklim Değişikliği 4. Sağlık 7. Doğal Kaynaklar 

2. Mikro Sigorta 5. Gelişmekte olan İnsan Kaynaklı Riskler 8. Geri Dönüşüm 

3. Yaşam Boyu Gelir 6. Çevresel Sorumluluk 9. İç Etkinlik 
 

Bu dokuz alanda sigortacıların sergilemiş olduğu temel sürdürülebilir davranış örnekleri ana metindeki örnek 
olaylarla desteklenerek açıklanmaktadır. 
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Risk Yönetimi 
 

 
Sigortacılar riskleri anlamak ve bunları etkin bir şekilde yönetmek bakımından bilgiye kilit bir rol atfetmektedir. 
Riskler stratejik düzeyde araştırma ve analiz yoluyla ele alınmakta ve bu alanda politika yapıcılar, işletmeler ve 
STKlar gibi paydaşlarla işbirliğine gidilmektedir. Mikro düzeyde saha incelemeleri temel risk yönetimi aracı olarak 
kullanılmaktadır. Tipik bir risk değerlendirme faaliyeti, gayrimenkul zararı, gelir kaybı ve hırsızlıktan üçüncü taraf 
sorumluluğuna bir dizi riski kapsamaktadır. 
 
Bir diğer kritik faaliyet ise kaybın önlenmesidir. İşletmeler işlerini ihtiyatlı bir biçimde yapılandırmak suretiyle belirli 
risklerden kaçınabilirler. Tesis ve süreçlerin tasarımı ve kayba karşı alınacak tedbirlere ilişkin sistemler 
oluşturulması yoluyla kayıp potansiyeli daha da düşürülebilir. Ayrıca, sigortacılar kendilerine ait laboratuarlar ve 
test tesisleri ile on yıllardır bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde hep ön planda yer almışlardır. 
 
Sürdürülebilir Sigortacılığın Önündeki Temel Fırsatlar

 
 
Sigortacıların, hali hazırda bir dizi sürdürülebilirlik konusu ile uğraşmakla beraber, üç alana daha fazla dikkat 
göstermelerinde fayda bulunmaktadır: 
 

 Mikro finansla bağlantılı olarak mikro sigorta hizmetleri sunmak 
 Researching Gelişmekte olan riskleri araştırmak ve bu yöndeki bilgiyi paydaşlarla paylaşmak 
 Doğal kaynaklara ilişkin sigortacılık ürün ve hizmetlerini geliştirmek 

 
Sürdürülebilir Sigortacılığın Önündeki Engeller 

 
 
Sürdürülebilir sigortacılığın önünde iki tür engel bulunmaktadır – tüm finans sistemini etkileyen yapısal engeller ve 
sigorta edilebilirliğin önündeki engeller. Temel yapısal engeller şunlardır: 
 

 Yanlış algılamalar – genelde işletmeler ÇSY konularının kendileriyle ilgisiz olduğu yönünde bir ön yargıya 
sahip bulunmaktadırlar, diğer taraflar da işletmelerin kar güdüsünün sürdürülebilirlikle bağdaşmadığını 
düşünmektedir. 
 

 Kurumsal Katılık – düzenleyici çerçeveler etkili bir karşılık verilmesini engellemektedir. Kanunlar 
sigortacıların türevler gibi yenilikçi ürünleri üretmelerini yasaklamakta ve yabancı şirketlerin gelişmekte 
olan ülkelere girişini engellemektedir. 
 

 Yetersiz Kapasite – gelişmekte olan ülkelerde özel finansal sektör oldukça zayıftır. 
 

 Kırılganlık – en fazla etkilenen insanlar karşılarına çıkan tehditle en az baş edebilecek durumda 
olanlardır. 

 
Yukarda sıralanan yapısal engellere ek olarak sigorta edilebilirliğe ilişkin arz yanlı veya talep yanlı engeller 
bulunmaktadır. Bunların örnekleri, katostrofik kayıp potansiyeli, kötü veriler, gevşek risk düzenlemeleri, yüksek 
idari masraflar ve tüketici farkındalığının eksikliğidir. Raporda bunlar ayrıntısı ile ele alınmıştır. 

 
Sürdürülebilir Sigorta Piyasalarının Geliştirilmesinde Kilit Stratejiler 

 
 
Bu rapordaki analiz sigortacıların sürdürülebilir sigortayla daha derin ve proaktif bir biçimde ilgilenme 
doğrultusunda bir kampanya yürütmelerine yönelik strateji tavsiyeleri sunmaktadır. 
 

 Risk Bilgisi – araştırma ve analiz yapmak çok önemlidir. Karşılaşılan risklerin kapsamlı bir şekilde 
anlaşılması ve bunların etkin bir şekilde yönetilmesi hayati bir öneme sahip olup özel projeler ve yeni 
becerilerin kazanılmasını gerektirebilmektedir. 
 

 Kamu-Özel Sektör İşbirliği – kamu özel sektör ortaklığı ÇSY risklerinin sigortalanmasında uygun bir 
model olabilecektir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve katostrofik kayıp potansiyeli olan risklerde. 

 
 Bilgi Teknolojisi – risklerin kesin bir biçimde ölçülebilmesi için bilgi teknolojileri yenilikçi bir biçimde 

kullanılabilir.Piyasalar farklı kesimlere ayrılabilir ve bireysel riskler uygun bir şekilde ağırlıklandırılabilir. 
 

 Dağıtıma Yönelik Ortaklıkların Kurulması – tasarruflarla bağlantılı olsa bile tüketiciler genelde sigortayı 
memnuniyet verici olmayan ve nadiren kullanılan bir iş olarak görmektedir. Sigortacıların yerel düzeyde 
birimleri olmaması halinde müşterilere ulaşabilmek ve onların güvenlerini kazanabilmek için o yerlerde 
etkin olan diğer kuruluşlarla ortaklık kurmaları hayati önem kazanmaktadır. 
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 Tüketici Eğitimi – Birçok tüketici finans alanına ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip değillerdir. İşbirliği içinde 
hazırlanan tüketici eğitimi programları özellikle kamu sektörü ve STKlarla birlikte yapıldıklarında etkili 
sonuçlar verebilmektedir. 

 
 

 
Sonraki Adımlar 

 
 
Sürdürülebilir sigorta herkes için riskleri azaltmakta, yeni piyasalar ve fırsatlar oluşturmakta ve kurumsal sosyal 
sorumluluğun bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak, böyle geniş bir alanda en çok baskı yapan sürdürülebilirlik 
konularına odaklanmak çok önemli olup bu alanda paydaşlarla birlikte çalışmak gerekmektedir. 
 
IWG kritik sorunun şu olduğuna inanmaktadır: sigortacılık gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir bir şekilde 
büyümesine nasıl katkı sağlayabilir? BM Binyıl Kalkınma Hedefleri (MDGler) gelişmekte olan ülkelere yönelik sekiz 
kilit sürdürülebilirlik tehdidini kapsamaktadır. Mikro sigorta çiftçiler için hava türevleri ve aileler için sağlık sigortası 
gibi ürünler yoluyla MDGlerin çoğunu destekleyebilmektedir. Bu tür programların katkısı doğal afet havuzları, kamu 
özel sektör işbirliği ve afet bonoları gibi alternatif risk transferi (ART) ürünleriyle güçlendirilebilmektedir. Ancak, 
politika oluşturucuların ve kanuni düzenleme yapma yetkisine sahip olanların bu hususlardaki yapısal engelleri 
kaldırma doğrultusunda bir rol oynamaları gerekmektedir. Mikro sigorta IWG için önemli bir çalışma alanı olacaktır. 
 
İkinci olarak IWG’nin referans alınacak örnek bir girişimi olarak önde gelen taraflar ve diğer paydaşlarla iş birliği 
içinde küresel sigortacılık endüstrisi için “Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri” geliştirilebilir. IWG, ÇSY kıstaslarının 
temel süreçlere, ürünlere ve hizmetlere derç edilmesine ilişkin ortak bir rehber çerçevenin sürdürülebilir sigortacılık 
gündeminin geliştirilmesi bakımından kaçınılmaz önemi olduğuna inanmakta ve ayrıca küresel bir sürdürülebilir 
sigortacılar ağının oluşturulmasını istemektedir. 
 
Şimdi sizi, sürdürülebilir sigortacılığa olan ilgi büyüdükçe bu hususta daha fazla aydınlanma sağlayacağını 
düşündüğümüz bu raporu derin bir şekilde incelemeye davet ediyoruz. 
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Birinci Bölüm: Giriş ve Arka plan 
 

 
Bu raporun amacı sigortacılık sektörünün sürdürülebilirliğe yapabileceği – ve halen yapmakta olduğu- katkılar 
hakkındaki farkındalığı en iyi uygulama örneklerini göstermek ve önümüzde duran önemli fırsat ve tehditleri 
belirlemek yoluyla artırmaktır. Çalışmanın hedef kitlesi kıdemli sigortacılık sektörü yöneticileri, düzenlemeden 
sorumlu görevliler, politika oluşumunda rol alan yetkililer ve STÖ ve medya gibi diğer kilit paydaşlardır. 
 
Sürdürülebilirlik bu raporda geniş anlamda tanımlanmıştır- sigortacıların işlerinin hayatiyetini çevre, sosyal ve mali 
bakımlardan uzun vadede devam ettirebilmesi. Sigortacılar paydaşlara, poliçe sahiplerine, yararlanıcılara, 
çalışanlara ve tedarikçilere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirebilir ve çevre üzerinde olumlu etkilere sahip 
olup, sağlıklı topluluklar yaratabilir ve aynı zamanda kendilerini de düzgün bir şekilde idare edebilirler. Bu “Üçlü 
Kar Hanesi” olarak bilinmektedir- İnsanlar, Gezegen ve Kar’a olumlu bir katkı sağlamayı hedefleyen. 
 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) UNEP ile küresel finans sektörü arasındaki stratejik 
bir kamu- özel işbirliğidir. UNEP FI geniş bir yelpazede sürdürülebilirliği teşvik etmektedir, şirket değerinin 
artırılmasındaki maddi rolünü göstererek, finans sektörünün stratejilerinde ve süreçlerinde sürdürülebilirliğin 
eklemlenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Resmi olarak 2006 yılında kurulmuş olan UNRP FI Sigortacılık Çalışma 
Grubu (IWG) sürdürülebilirliği hedefleyen on altı sektör liderinin zamanında bir araya gelmesi sonucu oluşmuştur. 
IWG sürdürülebilirliğe ilişkin ilgili araştırma, eğitim, ürün geliştirme ve metodolojilerin geliştirilmesini üstlenecek ve 
teşvik edecektir. Çalışma programının önemli bir kısmı temel süreçler, üretim ve hizmetlerdeki en iyi uygulama 
örneklerini belirlemek oluşturmaktadır. 
 
IWG’nin bu başlangıç raporu beş bölümde düzenlenmiştir. 
 
Bölüm I – sigortacılık sektörünü tanıtmakta ve sürdürülebilir sigortacılık için iş temelini oluşturmaktadır. 
Bölüm II – temel sürdürülebilirlik konularını ve sigortacıların bunları nasıl kavradığını özetlemektedir. 
Bölüm III – süreçlerin nasıl daha sürdürülebilir hale getirilebileceğini göstermektedir. 
Bölüm IV – sürdürülebilirliğin ürünlere ve hizmetlere nasıl entegre edilebileceğini incelemektedir. 
Bölüm V – ileriye dönük konuları tartışmaktadır. 
 
1. Sigortacılık ve Ekonomik Sürdürülebilirlik 

 
 
Sigortacılık sektörü, yüz milyonlarca poliçe yoluyla topluma ulaşma noktasındaki genişliği ve ekonomide oynadığı 
rol bakımlarından sürdürülebilirliğin sağlanmasında güçlü bir kaldıraç olmaktadır. 2005 yılında sigortacılık 
sektörünün dünya çapında üstlendiği toplam prim miktarı 3,4 trilyon1 doları aşmıştır, bunun kabaca yüzde 60’ı 
hayat sigortası kalanı diğer sigorta dallarından oluşmuştur. Bu da küresel ekonomide sektörü en büyük sektör 
durumuna getirmiştir. Kontrol altındaki küresel varlıklar daha da büyüktür- 2005 yılında sigortacılık için rakamlar 
16,6 trilyon dolara, emeklilik fonları için 20,6 trilyon dolara ve yatırım fonları için 17,8 trilyon dolara ulaşmıştır (Bkz. 
Tablo 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kaynak: Swiss RE, Sigma No.5/2006(Bkz. Tablo7) 
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Tablo 1: Yönetimdeki Küresel Varlıkların Kaynakları Milyar Dolar (2005 yılı sonu) 
 
USD milyar (2005 sonu) 

 Geleneksel Yatırım Yönetimi 
Emeklilik Fonları Sigorta Varlıkları Yatırım Fonları Toplam Geleneksel 

ABD 12,119 5,465 8,905 26,489
Japonya 3,419 2,264 470 6,153
Birleşik Krallık 1,607 1,907 547 4,061
Fransa 165 1,527 1,363 3,055
Almanya 114 1,370 297 1,781
Hollanda 693 385 94 1,172
İsviçre 469 337 117 923
Diğer 1,967 3,371 5,978 11,316
Toplam 20,553 16,626 17,771 54,950

 

Kaynak: IFSL tahminleri Watson Wyatt, Bridgewell, Merill Lynch ICI, Swiss Re ve Henessee Grup verilerine dayanmaktadır. 
 
Sigortacılığın işlevi sürdürülebilirlikle oldukça yakından ilişkilidir. Hayat ve emeklilik dallarında sigorta insanların 
refahına ilişkin ciddi riskleri kapsamakta ve tasarruflarını söz konusu fonlara aktaranlar için emeklilik sonrası gelir 
sağlamaktadır. Hayat sigortasının dışındaki alanlarda ise (mal ve kaza sigortaları olarak da adlandırılmaktadır) 
sigortacılar kişileri ve şirketleri varlık, gelir kaybı, üçüncü taraf sorumluluğu ve diğer alanlardaki risklere karşı 
korumaktadır.  
 
Sigortacılık sektörü işleyen bir ekonomi için kaçınılmazdır. O olmadan, kişiler ve şirketler risk alamazlar ve 
varlıklarını koruyamazlar. Sigorta yangın ve doğal afetlerden kaynaklanan kayıp korkusunu ortadan kaldırmakta 
ve şirketlerin harcamalarda beklenmeyen değişikliklerle karşılaşmadan bütçelerini yapmasına imkân vermekte ve 
böylece büyüme ve kalkınma için kaynakların toplanmasına yardımcı olmaktadır. Sigorta ayrıca girişimcileri 
caydırabilen belirli riskleri üstlenerek yenilikçiliği de doğrudan desteklemektedir. Bireyler için, sigortanın 
mevcudiyeti bireylerin varlık edinmesini ve gelirlerini sadece tüketme yerine, gelecek için yatırımda bulunmalarını 
teşvik etmektedir. 
  
Hayat sigortası dışındaki sigortalar, kaza kayıplarına uğrayanların kayıplarını tazminat taleplerini ödemek yoluyla 
finansal olarak karşılama imkânı sunmaktadır. Tazminat talepleri çözüme kavuşturulduğu zaman fonlar malların 
ve hizmetlerin satın alınması için tamirhaneler ve inşaat müteahhitler gibi yerel işletmelere aktarılmaktadır. Hayat 
sigortası ücretli bir çalışanın bağımlılarının maruz kaldığı kesintiyi en aza indirmek suretiyle hanelerin ölüm ve 
özürlülük durumlarında karşı karşıya kaldıkları finansman sıkıntısını aşmalarına yardımcı olmaktadır. Yıllık gelir 
sigortaları emekli olan bir kişinin parasız kalma ihtimalini azaltmaktadır. Bireylere bir finansal güvenlik aracı 
sağlamakla hayat sigortası ürünleri ekonominin istikrar kazanmasına yardımcı olmaktadır. Nihai olarak, koruma 
sağlamak için aldıkları primlerle sigorta sağlayıcılar ciddi yatırımlar yapmakta, büyük ölçekli projelerin ve 
faaliyetlerin gerçekleşmesine imkân vermekte ve böylece ekonominin en önemli katkı sağlayıcılarından biri 
olmaktadır.  
 
Tüm bu hizmetleri mümkün kılarak sigorta sağlayıcılar kamu sektörü kaynakları üzerindeki baskıyı 
hafifletmektedir. Giderek artan bir biçimde sigorta sağlayıcılar ve aracılar risk yönetimi danışmanlığı sağlamakta 
ve riski fiyatlandırmak suretiyle muhtemel tehlikeler hakkında diğer tarafları uyarmaktadır. Sigortacılık sektörünün 
ekonominin diğer kısımları ile etkileşime girmesi ölçüsünde paydaşlarının sürdürülebilir davranışlarını destekleme 
imkânı olacaktır (Bkz. Tablo 2). 
 
Tablo2: Sigorta ve Ekonomi 
 

Paydaşlar Üzerindeki Etkisi Temel Faydası
Sigortalama yoluyla her sektörden müşteri Risk transferi yoluyla işin geliştirilmesi 
Tazminat talep süreci yoluyla tedarikçiler Kayıpların tazmini ile tüketici refahı 
Yatırımcılar olarak işletme sektörü Yatırımların finansmanıyla ekonomik büyüme 
Risk danışmanı olarak hükümet Araştırma yoluyla güvenlik 

 
 
2. Sigorta Edilebilirlik 

 
 
Toplum geliştikçe ve bilim ve teknoloji ilerledikçe riskler de dönüşmekte ancak sigorta edilebilirliğin temel ilkeleri 
sabit kalmaktadır- riskler nicelikselleştirilebilmeli, rastlantısal olarak oluşmalı ve sayıca çok olmalı böylece 
tazminat taleplerindeki farklılıklar düzelecektir. Poliçe sahipleri açısından primler makul düzeyde olmalı ve 
sözleşme güvenilir bir biçimde işlemelidir. Primlerin bir fonda biriktirilmesi nedeniyle genelde çapraz 
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sübvansiyonlardan kaçınılması gerekmektedir aksi takdirde daha nitelikli riskler sigorta edilemeyecektir. Tazminat 
taleplerindeki yıllık değişimlere karşı bir dayanak olmak üzere sigorta sağlayıcılar genelde belirli bir öz sermayeye 
sahip olsalar da, sigorta sağlayıcıların ödeme yaptığı tazminat taleplerinin büyük kısmı tazminat talebinde 
bulunmayan “çoğunluğun” primlerinin tazminat talebinde bulunan talihsiz “azınlığa” dağıtılması suretiyle 
gerçekleşmektedir. Benzer şekilde, emeklilik şirketleri de yeni satışlar için kendi sermayelerine sahip olmak 
durumundadır. Genelde ödeme yaptıkları, emeklilik maaşları yararlanıcılarından sağladıkları birikmiş fonlar 
olmaktadır.  
 
Risklerin azaltılması ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesinin sigortacıların çıkarına olduğu iki temel nedenle açıktır. 
İlk olarak, kendini koruma açısından bakılırsa, toplanan fonların tüm tazminat taleplerini karşılaması bakımından 
bu durum karlılığı artıracaktır. İkinci olarak, sürdürülebilir bir toplumda risklerin sigorta edilebilir olma ihtimali daha 
yüksek olacak ve ekonomik büyüme daha istikrarlı olacak ve bu da sigorta piyasasını genişletecektir. Ancak, özel 
sektör tek başına hareket edemez. Özel sektör, makul yönetişim standartlarını garanti eden ve yenilikçiliği 
stekleyen düzgün bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç duymaktadır. Dahası, siyasetçiler, iklim değişikliği ve suç gibi 
fiziksel, çevresel ve sosyal riskler kontrolden çıkmayacak ve sigorta edilemez hale gelmeyecek bir biçimde 
hükümet etmelidirler. Çok büyük, belirsiz veya ticari olarak işlersiz olabilen bu tür riskler için kamu sektörünün 
esas risk taşıyıcısı olması gerekebilir fakat genelde özel sektör risklere karşı topluma yardım etmede kendi 
üzerine düşen rolü yerine getirecektir. Bu tehditlere 5’inci Bölümde geri döneceğiz. 
 
Sürdürülebilirlik aşağıdaki basit çizelgede görüldüğü üzere bir sigortacının üstlendiği tüm rolleri etkilemektedir: 
 
Tablo 3: Sigortacılar Tarafından Oynanan Roller ile Sürdürülebilirlik Stratejileri Arasındaki 
Bağlantılar 
 
Rol Sürdürülebilirlik Stratejisi 
Sigortacı Sürdürülebilir Temel Süreçler 
Yatırımcı Sorumlu Yatırım ve Finansman 
Toplumdaki Aktör Toplumun Katılımı, İşçi İlişkileri 
Tüketici Çevresel Dikkat 

 
Bir sigortacının “varlık nedeni” müşterilerinin karşı karşıya olduğu riskleri yönetmek ve taşımaktır. Bu, hepsi de 
sürdürülebilir bir biçimde tasarlanabilen çeşitli temel süreçleri içermektedir.  
 
Tablo 4: Temel Sigorta Süreçleri ve Sürdürülebilirlik 
 
Temel Süreçler Sürdürülebilirlik Konuları 
Risk Değerlendirmesi Veri toplamada dürüstlük, risk modellerinin geliştirilmesi, fiyatlama 

Risk Azaltma Sigortanın alternatifleri hakkında tavsiyede bulunma. Risk azaltma 
tedbirlerinin uygulanması 

Riske Maruz Kalma Kontrolü Ödeme aczine düşmemek için toplam risk yönetimi 
Stratejik Planlama Gelişmekte olan sosyal ve çevresel risklerin izlenmesi 
Ürün Tasarımı ÇSY perspektifine göre geçerli olan risklerin karşılanması 
Dağıtım Risk altındaki müşterilere erişim için ağlarla işbirliği kurulması 

Pazarlama Tüketici ürünü eğitimi verilmesi. Sigorta yaptırmak için adil teşviklerin 
verilmesi. Çekilmenin tercih edilmesi (Opt-outs) 

Tazminat Taleplerinin 
Karşılanması 

Tazminatların hızlı ve makul bir şekilde ödenmesi, sorunların adil bir şekilde 
çözümlenmesi 

Satın Alma Olumlu ÇSY etkisi oluşturmak için sürdürülebilirlik düşüncesi olan 
tedarikçilerle işbirliği kurulması 

İdare Doğru kayıt tutulması. Şikâyetlerin erişilebilir olması. 
 
Tarihsel olarak, çevre ve yönetişim meseleleri ile sosyal konular yatırımcılar tarafından yatırım analizi ve karar 
verme süreçlerine geniş ve açık bir biçimde dâhil edilmemiştir. Çoğunun önceliği, getirisi kısa vadeli finansal 
kazançlarla ölçülen ve getirisi en çok olan varlıklara yatırım yapmak olmuştur. Ancak, bu yaklaşımın müşterilerin 
uzun vadeli çıkarları ile örtüşmediği gittikçe daha açık hale gelmekte ve günümüzde gittikçe artan bir biçimde 
müşterilerin kendileri varlıklarının daha sorumluluk bilinci içinde (örneğin, karlı ama insanlara ve gezegene zarar 
vermeden) kullanıldığından emin olmak istemektedirler. Sigortacılar önemli yatırımcılardır ve faaliyetlerini yerine 
getirmek için büyük sermaye miktarlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Yatırımlardan elde edilen gelir, hayat 
sigortasının dışındaki alanlarda gerçekleşen düzensiz tazminat taleplerine karşı, bir tampon oluşturmakta ve 
hayat ve tasarruf sigortalarındaki işletme kazançlarını finanse etmektedir. Sigortacıların ünü kendilerine yatırılan 
sermayenin değerinin devamlılığı açısından önemli bir faktördür ve bu nedenle sürdürülebilirlik onlar için de 
önemli bir meseledir. 
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Bir sigorta şirketi toplumun önemli bir aktörüdür. İyi bir işveren olma görevi vardır ve içinde bulundukları 
topluluklarda ve geniş anlamda toplumun içinde sorumluluk bilinci içinde hareket etmek zorunluluğundadır. 
Çalışanları ezmek daha kötü işlerin ortaya çıkmasına yol açar ve işsizlik ve suç gibi sosyal meseleleri göz ardı  
etmek basitçe daha fazla riskin daha az sigorta edilebilir hale gelmesine yol açar, zira ya doğrudan maliyetler 
artar ya da insanların sigorta satın alabilmek için kullanabilecekleri gelir miktarı azalır.  
 
Finansal hizmet sunucuları olduklarından sigortacılar diğer endüstrilere göre nispeten daha az kaynak tüketimine 
yol açmaktadırlar. Ancak bu, ihmal edilebilir düzeyde de değildir- büyük bir sigorta şirketi küçük bir kasaba kadar 
elektrik tüketebilir. Bu çerçevede en görünür işaret sigorta şirketlerinin ofisleri olmakla beraber iş gezileri de 
kaynaklar ve çevre üzerinde önemli etkilere sahiptir.  
 
3. Bilgi Anahtardır 

 
 
Sigortacılar bilgiyi riskleri anlamak ve bunları etkin bir şekilde yönetmek için bir anahtar olarak görürler. Birçokları 
tarihsel tecrübeye dayanır, piyasayı takip eder ve daha geniş bir veritabanına sahip olan reasürörlerin tavsiyelerini 
araştırır. Ancak, bu stratejiler kısıtlıdır çünkü karşılaştırmalı üstünlük sağlamazlar ve risklerin hızla değiştiği veya 
bir anda oluştuğu durumlar için yardımcı olmazlar. 
 
Allianz risk, güvenlik ve sürdürülebilir gelişme konularında bilgi üretmek üzere Allianz Teknoloji Merkezini (AZT) 
kurmuştur. Yetmiş beş yılı aşkın süredir bu merkezdeki mühendisler, fizikçiler, kimyacılar ve teknisyenler 
kayıpların önlenmesi, tazminat talebi sebep analizi ve hasarların tamiri gibi konularda Allianz küresel sigorta 
ağına ve müşterilerin uzmanlık desteği sağlamışlardır. Merkez enerji, kimyasallar ve mühendisliği de içeren bir 
dizi sektörde derin bir uzmanlık tesis etmiş ve enerji, iklim koruma ve yenilenebilir enerji konularına odaklanmak 
üzere Allianz Grup için bir sürdürülebilir gelişme stratejisi hazırlamaktadır. 10 milyon dolarlık (2006) bütçesi ile 
AZT nanoteknoloji gibi gelişmekte olan risklere ilişkin Allianz “erken uyarı sistemi”nin önemli bir parçasını 
oluşturmakta ve her yıl yaklaşık altı yüz araştırma çalışması yürütmektedir.  
  
Munich Re 1970lerden bu tarafa doğal afetler çalışmalarında lider konumundadır. Bünyesindeki Geo Risk 
Araştırma personeli sigortacılara ve müşterilere uzman görüşleri sunmakta ve bir dizi teknik yayınının dağıtımını 
yapmaktadır. Munich Re meşhur bir yıllık afetler albümü yayınlamakta ve Dünya Doğal Afetler Haritası (bkz. Şekil 
1) gibi kamuoyuna yardımcı bilgi paketleri hazırlamaktadır. Munich Re, 2005 yılında bilginin, sürdürülebilirliği 
geliştirmenin anahtarlarından biri olduğunu göstermek için Munich Re Vakfını kurmuştur. Hohenkammer, 
Almanya’da Kurulu olan ve 70 milyon dolar sermayesi bulunan Vakıf bu hususlarda olumlu yaklaşımlar 
geliştirilmesinde bir katalizör olmayı amaçlamaktadır.  
 
Munich Re Vakfının bilgiye ilişkin dört ayaklı bir stratejisi bulunmaktadır: 
 

 Üretmek: Yenilik ve araştırmayı teşvik ederek  
 

 Paylaşmak: Uzmanlar arasında kurulacak yeni ağlarla  
 

 Yaymak: Kamuoyuna yapılacak sunuşlar ve sunulacak belgeler yoluyla  
 

 Uygulamak: Suya ihtiyacı olan kişilere fog net (su biriktirme cihazları) ve su arıtma cihazları gibi 
donanımlar dağıtmak yoluyla 

 
Uluslararası Çalışma Örgütü ile işbirliği içinde Munich Re Vakfı bir dizi vaka çalışmasına dayanan ve uygulamaya 
dönük tavsiyeler içeren mikro sigorta uygulamaları hakkında 678 sayfalık bir külliyat hazırlamıştır. Diğer çalışma 
alanları iklim değişikliği, su kıtlığı, afetlerin önlenmesi, mega şehirler, nüfus eğilimleri ve yoksullukla mücadele 
olacaktır. 
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Şekil 1: 2006 Dünya Doğal Afetler Haritası  

 

 
 
Prim hacmi bakımından dünyanın en büyük reasürörü olan Swiss Re 2000 yılında Rueschlikon, İsviçre’de dünya 
ekonomisi, iş dünyası, bilim ve teknolojiye ilişkin gelişmeler ve beklentilerin tartışmasını desteklemek ve bunların 
yeni risklerin oluşumunda ne gibi etkileri olduğunu belirlemek üzere Swiss Re Küresel Diyalog Merkezini 
kurmuştur. Endüstri liderleri, şirket yöneticileri, bilim adamları, politika oluşturma sürecinde yer alanlar ve STKlar 
bu Merkezde gerçekleştirilen uluslar arası ve bölgesel konferanslara katılmaktadır. Bu faaliyetlerin amacı konulara 
ilişkin anlayışı geliştirmek ve paydaş toplulukları oluşturmak ve potansiyel iş çözümlerini değerlendirmektir. On beş 
aylık süre içinde ele alınan konular enerji politikası, iklim değişikliği, doğal tehlikeler, kadınların rolü, azınlıklarla 
muamele, genç girişimler, yapay zekâ, bilgi politikasında kişisel gizlilik ile güvenlik karşıtlığı, nanoteknoloji, 
biyoteknoloji, endüstriyel güvenlik ve özel sektör sosyal sorumluluğu olmuştur. 
 
Sigorta brokerleri de bilgi ve doğal tehlikeler alanında aktiftirler. Bunun bir örneği University College London’daki 
Benfield Tehlike Araştırma Merkezidir. Diğer hizmetlerinin yanı sıra kasırgalar, hortumlar ve Avrupa’daki fırtınalar 
için Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı gibi insani kuruluşları ikaz eden yeni fırtına tahmin cihazları 
geliştirmiştir. Bir diğer örnek, sigorta sektörü ile akademik dünya arasındaki en büyük işbirliği olan Willis Araştırma 
Ağıdır. Bu ağ hava ve çevre modellemesine odaklanan yedi önde gelen üniversite araştırma grubunu 
kapsamaktadır. İlk büyük proje, Yokohama Japonya’da bulunan çok güçlü bir süper bilgisayar olan Dünya 
Simülatörünün, sigortacıların iklim değişikliği çerçevesinde doğal afetlerin sıklığı ve şiddetini anlamalarına 
yardımcı olmak üzere kullanılması olacaktır. Önümüzdeki dönemde çalışmalar, depremler ve kentlerdeki sel 
afetleri ile ilgili olacaktır. 
 
4. Kayıpların Önlenmesi 

 
 
Sigortacılar ve brokerler için bilgi edinme işi sadece bir araştırma faaliyeti değildir- profesyonel niteliklere sahip 
eğitimli personelle gerçekleştirilen saha risk taramaları yoluyla tüm büyüklüklerdeki işletme risklerine ilişkin ayrıntılı 
bilgi toplamaktadırlar. Tipik bir risk değerlendirme çalışması, yangın, patlama ve doğal afetlerden kaynaklanan mal 
zararlarından bu tür olaylar ile hırsızlık ve ürün bozukluklarının sonucu olarak üstlenilen üçüncü taraf 
sorumlulukları gibi durumlar sonucu ortaya çıkan gelir kayıplarına kadar bir dizi risk çeşidine karşı işletmelerin 
korunmak istemesi nedeniyle, çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Standart bir mal kaybını önleme taraması 
mekânın, binanın, yerleşimin ve yangın ve güvenlik korumalarının kapsamlı bir incelemesini içerir. Saha planları 
tehlikeli ürün ve süreçlerin, çok değerli veya hassas teçhizat ve stokların yerlerini gösterecek şekilde işaretlenir. 
İlgili testlerin ayrıntıları ve acil durum prosedürleri kaydedilir. Böyle bir bilgiyle sigortacılar oluşabilecek muhtemel 
azami kayıp miktarını rakamsallaştırabilirler ve riskleri daha etkin bir şekilde yönetebilirler. Riskin sigorta yoluyla 
transfer edilmesinin kayıpların önlenmesinde önemli bir bileşen olduğunun farkına varılması önemlidir ancak bu 
hikâyenin tamamı da değildir (bkz. Şekil 2). 
 
 



Sürdürülebilirlik için sigorta 18 
Şekil 2: Risk Yönetim Sürecinde Sigorta 

 

 
Başta işletmenin ihtiyatlı bir şekilde yapılandırılmasıyla belirli risklerden kaçınmak mümkündür (örneğin makul bir 
saha seçilmesi). Sonra tesislerin ve süreçlerin tasarlanması ve kayıp takip sistemlerinin kurulmasıyla kayıp 
potansiyeli daha da düşürülebilir. Bu aşamada, kalan riskin önemli bir kısmı transfer edilebilir (sigortalanabilir) 
veya olduğu gibi korunabilir. 
 
 
Erimeden Kaçınmak 
 
ABD kökenli FM Global ticari ve endüstriyel gayrimenkul sigortacısıdır ve risk yönetimi onun temel güçlü 
yanlarından biridir. Şirket, kayıpların çoğunun önlenebileceği inancıyla kayıpların önlenmesine ilişkin yaptığı 
araştırma ve mühendislik çalışmalarıyla bilinmektedir. 
  
Bir plastik ürün imalatı fabrikasındaki üretim tesisi otomatik serpme makineleriyle yangına karşı iyi bir biçimde 
korunmaktadır. Ancak, ısıyla şekillendirme makinelerinde kullanılan alüminyum kalıplar tesisin korunmasız bir 
yerindeki raflarda depolanmıştır. Bunlardan tesisten çıkan nihai ürünlerin yüzde 67’sine denk gelen yirmi beş 
tanesi kritiktir.  
 
Bağlı FM’den (FM Global Grubun bir parçası) bir mühendisin yaptığı ziyaret sırasında, bahse konu depoda veya 
yakınında çıkabilecek bir yangının kalıpları yüksek sıcaklığa maruz bırakabileceği bunun da kalıpları 
kullanılamaz hale getirebileceği tespit edilmiştir. Kalıpların bilgisayar destekli tasarım çizimleri mevcut olsa da 
teknik elemanlar kalıpların bir kısmının yeniden yapılmasının en azından dört ay süreceğini tahmin etmiştir. 
Dahası, kritik durumdaki kalıplarının çoğunun yerine konması ürün tutarlığını elde etmek için ön nitelikli satıcılar 
tarafından üst kalitede makineleme yapılması gereğinden dolayı daha da uzun sürebilecektir. Muhtemel 
gecikmeler de tam bir kesinlikle tespit edilememektedir. 
 
Bu sorun yönetimin dikkatine sunulmuştur. Anlatılan durumun, müşterilerin uzatılmış bir süre sonrasında üretimin 
yeniden başlamasını bekleyemeyeceğinden, işletme için ciddi bir risk oluşturduğu hususunda anlaşmaya 
varılmıştır. Sonuç olarak, sorunu asgariye indirecek adımlar derhal atılmıştır. Kalıplar otomatik serpme 
makineleri tarafından korunan ve yanacak malzemelerden güvenli bir uzaklıktaki bir alana alınmıştır. Ayrıca, tüm 
şirkette kalıp depolama yerleri gözden geçirilerek benzer tehlikelerin diğer tesislerde de olmasının önüne 
geçilmiştir. Nihai olarak, kritik üretim hatları için yedek kalıpların tesis dışında depolanmasını içeren resmi bir 
şirket acil durum planı oluşturulmuştur. 
 
Çıkarılacak Dersler: Yapılandırılmış bir kayıp önleme incelemesi ve iyi bir acil durum planlaması ile 
birçok ciddi riskten kaçınılabilir veya bunlar asgariye indirilebilir. 
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İkinci Bölüm: Sürdürülebilir Konular 
 

 
Sürdürülebilirlik her ne yapıyorsak bunun dâhili bir parçası olmalıdır. Bu hususta IWG üyeleri arasındaki uzlaşma 
şu şekildedir: dokuz küresel sürdürülebilirlik konusu, mevcut sigortacılık nesli için, aciliyetleri, potansiyel etkilerinin 
büyüklüğü ve bunlarla muamelede sigortacılık sektörünün oynayabileceği dâhili rol bakımlarından hayati 
önemdedir. 
 
1. İklim Değişikliği 4. Sağlık 7. Doğal Kaynaklar 
2. Mikro Sigorta 5. Gelişmekte olan İnsan Kaynaklı Riskler 8. Geri Dönüşüm 
3. Yaşam Boyu Gelir 6. Çevresel Sorumluluk 9. İç Etkinlik 

 
Bu konular arasında bir etkileşim bulunması gayet doğaldır. Nitekim bunlarla ilgili ilerde vereceğimiz bazı en iyi 
uygulama örnekleri de bu etkileşimi ortaya koyacaktır.  
 
 
 
1. İklim Değişikliği 

 
Bu toplumun karşı karşıya bulunduğu en ciddi çevresel risk durumundadır. Şekil 3’te gösterildiği üzere sıra dışı 
hava olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıplar yeni rekorlara ulaşmaktadır. Stern Review2 bunu piyasa 
ekonomisinin en büyük başarısızlığı olarak adlandırmaktadır çünkü bugünün sera gazı emisyonu üreticileri 
gelecekte başkalarının karşı karşıya kalacağı orantısız zararları telafi etmek için hiçbir şey ödememektedir. UNEP 
FI 2002 yılında bir İklim Değişikliği Çalışma Grubu (CCWG) oluşturmuştur. CCWG’nin sigortacılar için en önemli 
mesajları şu şekildedir; sıra dışı olaylardaki değişimin hızı hali hazırda zaten yüksek olup kayıpların büyüklüğü 
2040 yılı itibarıyla tek bir yıl için 1 trilyon dolara ulaşabilecektir. Bunun hafifletilmesi için CCWG yatırımcıların temiz 
enerjiye kaçınılmaz bir öncelik vermesini temin edecek güçlü emisyon hedeflerinin acilen tesis edilmesini ve 
sigortacıların temiz enerji teknolojileri ve projelerini çalışmalarının kapsamına almasını talep etmektedir. Bu rapor 
boyunca verilen örnek çalışmalar IWG üyelerinin iklim değişikliği ile bir dizi yolla ilgilendiğini göstermektedir- bilgi 
üretimi ve risk analizi, ürün geliştirme, esnek tazminat taleplerinin karşılanması teknikleri, sosyal projeler ve 
sorumlu yatırım. 
 
Şekil 3: Büyük Hava Afetleri 1950- 20063  
 
USD milyon (2006 değeri) 

 

 
Kaynak: © 2007 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE 

                                                 
2 Stern Review: İklim Değişikliğinin Ekonomisi, HM Hazine, 2006 
3 Tanım kriterlerine göre, 2006’da Büyük Hava Felaketleri olmamıştır. 
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İklim değişikliğine ilişkin önemli bir endişe afetlerin yol açtığı ekonomik kayıpların çoğunun sigortalanmamış olması 
olup bu durum kurbanların kendi başlarının çaresine bakmalarına veya verilecek yardımlara bel bağlamalarına 
neden olmaktadır. Bu durum sigorta yaygınlığını oldukça düşük olduğu gelişmekte olan ülkeler için daha da acıklı 
durumdadır. Sigortayla ilgili mekanizmalar risklerin azaltılmasını teşvik edebilir ve kayıpları yayabilir ve böylece yıllık 
yükler kabul edilebilir düzeye düşebilir.  
 
Münih İklim Sigorta Girişimi (MCII) 2005 yılında Munich Re tarafından başlatılmış olup Kyoto Protokolünde de ele 
alındığı üzere, gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğine uyum noktasında sigorta çözümlerinin bir rol oynayıp 
oynayamayacağını araştırmaktadır. MCII iklim değişikliği sigortasına ilişkin yeni tavsiyeler geliştirmek, mevcut 
çözümleri değerlendirip karşılaştırmak ve iklim bağlantılı olayların sigortalanmasını ve bunlar için risk azaltıcı 
tedbirlerin alınmasını teşvik etmek amacıyla sigorta şirketleri, iklim bilimi, iktisat, STKlar ve bağımsız kuruluşlardan 
gelen uzmanlardan kurulu bir forum oluşturmuştur. Halen, Kyoto süreci yeni bir ivme beklemekte olup MCII uyum 
sürecine hız katarak buna katkı sağlayabilecektir. Ele alınan ürün geliştirmeleri mikro sigorta, doğal afet havuzları ve 
planları ile hava türevleri ve afet bonoları gibi alternatif risk transfer (ART) ürünleridir. Sorunlardan biri kökenlerinin 
bankacılık veya mal risk ürünleri olması nedeniyle ART araçlarına genelde sigorta ürünü olarak izin verilmemesidir.  
 
Risk dengeleme bağlamında, temiz enerji projeleri tarafından üretilecek olan gelecekteki karbon kredilerinin satın 
alınması birçok risk oluşturmaktadır. Teknoloji işe yarayacak mı? “Alışılmış” riskler olan yangın veya sel çalışmayı 
durduracak mı? Proje parasız kalacak mı? Ev sahibi ülke varlıklara el koyacak mı? Dağıtımın olmaması halinde 
yenileme kredileri ucuz bir biçimde satın alınabilecek mi? AIG, Munich Re ve Swiss Re gibi firmalar Kyoto Esnek 
Mekanizmaları, Temiz Gelişme Mekanizması (CDM) ve Ortak Uygulamaları (JI) desteklemek hususunda 
finansörlerde güven oluşmak için karbon kredi bölüşümü için birleşik risk kapsamı geliştirmektedirler.  
 
Son olarak bir ikazda bulunalım. Climatesure adı verilen bir girişimde AXA UK, Norwich Union ve diğer sigortacılar 
2006 yılında bir kamu internet sitesi aracılığıyla “yeşil” motor ve seyahat sigorta poliçesi sunmaya başladılar. 
Birleşik Krallıktaki kamuoyunun yüzde 85’inin eğer herhangi bir adım atılmazsa iklim değişikliğinin gelecekte 
kendilerini ciddi biçimde etkileyeceğine inanmasına ve yüzde 55’inin “yeşil” ürünleri tercih edeceğini iddia etmesine 
rağmen şimdiye kadar söz konusu kolaylık oldukça az sayıda kullanılmıştır. 

 
İklim Değişikliğinde Etkin Yönlendirme 
 
American International Group (AIG) iklim değişikliğine ilişkin politikalarının uygulanmasında bir odak noktası 
olmak üzere Şirket İşleri Dairesinde bir Çevre ve İklim Değişikliği Bürosu kurmuştur. Belirlenen politika 
müşterilerin sera gazı emisyonlarını düşürmeye yardımcı olacak ve karbon piyasasını destekleyecek ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Örneğin, AIG’ye bağlı Küresel Deniz ve Çevre, geçenlerde, 
yenilenebilir enerji faaliyetleriyle uğraşan ABD’de kurulu müşterilerinin risk yönetimi ve küresel sigortacılık 
ihtiyaçlarına hizmet üzere bir Alternatif Enerji Uygulamaları duyurusu yapmıştır. Grubun danışmanlık hizmetleri 
kapsamında bağlı kuruluşu olan HSB Solomon Associates, rafineri, petrokimya ve diğer enerji şirketlerine küresel 
düzeyde enerji etkinliğini artırmak yoluyla karbon üretimini azaltmaları hususunda yardımcı olmaktadır. Diğer 
önemli çalışma alanlarını yatırımlar (esas metne bakınız), karbon piyasalarında risk aracılığı ve Risk Finans 
tarafından üretilen proje temelli karbon kredilerinin verilmesini sigortalayan bir ürün oluşturmaktadır. İklim 
değişikliğinin son dönemde ortaya çıkan kasırga oluşumlarını şiddetlendirip şiddetlendirmediği “ateşli” bir tartışma 
konusudur. AIG ve Llyod’s of London, Sigorta Bilgi Enstitüsü ve Harvard Tıp Fakültesi Sağlık ve Küresel Çevre 
Merkezi ile işbirliği yoluyla küresel ısınma bağlamında kasırga risklerine ilişkin yeni bakışlar geliştirmek üzere bir 
Afet Modelleme Forumu organize etmektedir. Grup bir GHG (sera) emisyon envanteri oluşturma sürecinde olup 
küresel düzeydeki faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini hafifletecek tedbirler üzerinde danışmanlarla çalışma 
yapmaktadır.  
 
Allianz bir şirketler arası iklim değişikliği çalışma grubu kurmuş ve bu çalışma grubu her bir şirketin ana şubeleri- 
sigorta, bankacılık ve varlık değerlendirme- için bir eylem planı oluşturmuştur. İlk liste 2005 yılında sektör 
uzmanlarından alınan komisyon raporlarını müteakip hazırlanmıştır. Çalışma kapsamını genişletmek için Allianz 
bir küresel çevre koruma örgütü olan WWF ile işbirliğine gitmiş ve programına paydaşların endişelerini de 
yansıtmak istemiştir.  
 
Çıkarılacak Dersler: Büyük bir riski ele almak için sigortacılar bunu stratejik düzeyde tanımalı ve söz 
konusu riski anlamak ve etkili müdahaleler geliştirmek üzere dışardan uzmanlarla ve diğer paydaşlarla bu 
hususta işbirliğine gitmelidir. 
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2. Mikro Sigorta 
 

 
Mikro sigorta mikro finans kavramı ve uygulamasından sonra ortaya çıkan ve sigorta hizmetlerinin yoksul kesime 
de ulaştırılmasını amaçlayan bir yöntemdir. Mikro sigorta çevresel risklere karşı değil fakat sosyal ve ekonomik 
kırılganlıklara karşı bir geliştirilen bir çözümdür. OECD4 üyelerinde bile finansal hizmetlerden dışlanmış olmak 
ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Birleşik Krallıkta, hane halklarının yüzde 80’inin gayrimenkul sigortası olsa da bu 
oran en yoksul ondalık için yüzde 50’nin altına düşmektedir. Mikro sigorta ürünü kapsamı genelde oldukça 
basittir. Sigorta edilen miktarlar 50 ila 250 dolar civarında olup genelde bu bir mikro borç ile bağlantılıdır. Munich 
Re Vakfı ve Uluslar arası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan “Yoksulu Korumak: Bir Mikro Sigorta Külliyatı” 
adlı yeni bir yayın oldukça güzel uygulama önerilerinde bulunmaktadır. CCWG tarafından geliştirilen bir yenilik 
ise mikro sigortanın yoksul çiftçilerin ürün sigortasını kapsayacak hale getirilmesi için basit hava türevlerinin 
kullanılmasıdır. 
 
 
Mikro Sigorta: Sürdürülebilir Makro Bir İş 
 
American International Group (AIG) mikro sigortayı ciddi bir iş fırsatı olarak görmekte olup mikro sigortayı 
önemli bir iş alanı olarak geliştirmeye çalışan kendisini işine adamış bir takıma sahip bulunmaktadır. Uygun 
ürünlerin geliştirilmesi ve bunların müşterilere ulaştırılması için mikro finans kuruluşları (MFKlar) ile küresel ve 
yerel düzeyde işbirlikleri kurulması son derece önemlidir. Şirket bu ortaklarına sigortalama, dağıtım ve satışlar 
alanlarında eğitimler vermektedir. MFKlar için kilit bir nokta müşteri eğitimidir- finansal okur yazarlık ve risk 
yönetiminin anlaşılması hayatidir. MFKların kendileri de primlerin toplanmasının ve tazminat taleplerinin 
karşılanmasının önemli olduğunu kavram ihtiyacındadır. 
 
Önde gelen bir MFK olan FINCA ile işbirliği içinde AIG, on yıl kadar önce Uganda’da mikro borçla bağlantılı 
olarak düşük maliyetli yaşam sigortası poliçeleri sunmak üzere bir proje başlatmıştır. Sigorta borçlunun ölümü 
durumunda borçluya ait ödenmemiş borç miktarına eşit bir miktarda bir ödeme yapmakta, böylece bir yandan 
geride kalan ailenin karşı karşıya kaldığı mali baskı hafifletilmekte diğer yandan da borç veren kuruluşun riski 
azaltılmaktadır, böylece daha fazla kredi plase edilebilecektir. Şu anda sigortalanmış bulunan kişi sayısı 1,6 
milyon kadardır ve ürün yelpazesi ve kapsamı yıllar içinde aile üyelerini ve “Afet Parası” olarak adlandırılan ve 
fırtına, sel, tsunami ve deprem gibi doğal afetler durumunda sigortalıya toplu bir para veren temel bir kişisel 
gayrimenkul sigortasını içine alacak şekilde genişlemiştir. Hindistan’daki bir müşterek teşebbüsle 
gerçekleştirilen bir diğer projede Ulusal Tarım ve Kırsal Kalkınma Bankası, kırsal bankalar, STKlar, dayanışma 
grupları, kooperatifler ve hükümet birimleri ile işbirliği içinde çeşitli ürünler geliştirilmiştir.  
 
2007 yılında, AIG Latin Amerika’da 200,000 bin mikro borç alıcısına kaza&yaşam sigortası sunmayı hedefleyen 
bir mikro sigorta programı geliştirmiştir. MFKların sigorta faaliyetlerini kendi programlarına dâhil etme 
konusunda dikkate almaları gereken temel hususlar müşteri eğitimi ile prim toplama ve ödeme yapma 
mekanizmalarına sahip olma hususlarıdır. Bu nedenle, mikro sigortanın gelişmesinde finansal okuryazarlık ile 
risk yönetimi teknikleri eğitimi kilit pozisyondadır.  
 
Çıkarılacak Dersler: Gelişmekte olan ülkelerde bir piyasa pozisyonu oluşturmak için dağıtım kilit 
roldedir. Sürdürülebilirliği amaç edinen kuruluşlarla işbirliği yapmak denenmiş etkili bir yol olacaktır. 
Müşteri ve acente eğitimi, sigortanın kişisel risk yönetimine eklemlenmesinde kritik bir ilk adım 
olmaktadır.  
 
 
Benzer şekilde diğer IWG üyeleri de gelişmekte olan ülkelerde mikro sigorta işleriyle uğraşmaktadır. Achmea, 
önde gelen bir Hollandalı kooperatif sigorta grubu olan Eureko aracılığıyla, önemli bir süredir çeşitli yollarla mikro 
sigorta işinde yer almaktadır. Grup bilgi paylaşımını artırmakta ve Asya, Afrika ve Latin Amerika’da karşılıklı 
sigorta şirketleri, karşılıklı ödeme planları, ortak-acente modelleri ve borç koruma planlarının oluşturulması gibi 
mikro sigorta projeleri için teknik destek ve uzmanlık desteği sağlamaktadır. Eureko Re aracılığıyla grup 
başlangıç düzeyindeki mikro sigorta şirketleri için reasürans sağlamakta ve çatışma sonrası ve travma sonrası 
bölgelerde sağlık sistemlerinin kurulmasını sağlayan ve uzunca bir süredir devam eden kooperatif projelerine 
katılım sağlamaktadır. Gönüllülük desteklenmektedir – grup çalışanlarının Hollanda Mikro Sigorta Derneği 
(MIAN) ve SağlıkNet TPO gibi kuruluşlarda gönüllü olarak çalışmasını teşvik etmektedir. Bu hususta elde edilen 
bir başarı şu olmuştur: Achmea desteklediği mikro sigorta ağlarını yeniden sigortaladığı için Aralık 2004 
tarihindeki Hint Okyanusu tsunamisinden etkilenenlerin tümü kısa sürede yeniden kurulmuşlar ve yerel halk 
asgari düzeyde finansal sıkıntıya maruz kalmıştır. 
 

                                                 
4 OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), demokratik hükümet ve piyasa ekonomisine inanan otuz üye ülkeyi bir 

araya getirmektedir. Teşkilatın çalışmaları, makroekonomiden ticarete, eğitime, kalkınmaya, bilim ve buluşlara kadar 
ekonomik ve sosyal konuları kapsar. 
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3. Yaşam Boyu Gelir 

 
 
Yaşlanan nüfusa nasıl hizmet sunulması gerektiği birçok gelişmiş ülke için gittikçe önem kazanan bir sorun haline 
gelmektedir (bkz Şekil 4). Bu bir sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusudur. Cenevre Derneği5 bunu önemli bir 
çalışma kolu olarak belirlemiş ve sigortacılar yaşlı ev sahipleri için tersine ipotek (equity release) gibi yeni ürünleri 
hali hazırda geliştirmişlerdir.  
 
Şekil 4: Japonya ve ABD (Gelişmiş Ülkeler) Nüfus Piramitleri ile Etiyopya ve Hindistan (Az 
Gelişmiş Ülkeler) Nüfus Piramitlerinin Karşılaştırılması 

 
 

 
 
Yıllık AXA Emeklilik Kapsamı taraması insanların emeklilik konularını daha iyi anlamalarına yardımcı olmakta ve 
dünyadaki gerçek yaşam tecrübelerinden istifade etmelerini sağlamaktadır. Emeklilik yıllarını zengin ve aktif olarak 
geçirmenin faydalarına vurgu yapmakta ve bunun nasıl elde edilebileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunmaktadır. 
Tarama sonuçları Belçika’dan Singapur ve Yeni Zelanada’ya çok geniş bir alanda kamuoyunda tartışmalara yol 
açmıştır. Ayrıca AXA’nın müşterilerinin emeklilik aylıklarını daha etkin bir şekilde nasıl finanse edecekleri 
hususunda yeni yollar bulmasına da yardımcı olmuştur.  
 
Tarama küresel eğilimleri ve bölgesel farklılıkları ortaya çıkarmıştır. 2005 yılında katılımcılar tutarlı bir şekilde 
yaşlılığın yetmiş iki ila yetmiş beş yaşları arasında başladığını ifade etmişler ve tamamı kurumlarda değil kendi 
evlerinde kalmayı tercih etmişlerdir. Fransızlar elli beş ila elli sekiz yaşlarında çalışmayı bırakmayı tercih ederken 
Japonlar altmış beş yaşlarına kadar çalışmayı sürdürmeyi seçmişlerdir. Almanlar emekliliği sağlık koşullarının 
bozulmasıyla bağlantılandırmışlardır. Orta doğu ülkelerindeki insanlar gelecekteki finansal imkânları hakkında 
karamsar konuşmuşlardır. Genel olarak devletin oynayabileceği önemli role ilişkin bir uzlaşma olsa da Anglo-
Sakson ülkeleri, Hong-Kong ve Singapur gibi belirli kültürlerde emeklilik her şeyden önce kişisel bir sorumluluk 
olarak görülmüştür.  
 
2006 yılında, katılımcıları on altı ülkeden 11,590 çalışan ve emekli birey oluşturmuştur. Çalışan bireyler emekliliğe 
ilişkin tavırlarına vurgu yaparken emekliler birbiriyle oldukça zıt görüşleri içeren emekliliğin gerçekliklerine ilişkin 
bakışlarını açıklamışlardır. Nüfus tüm ülkelerde yaşlanmakta olsa da (2050 itibarıyla gelişmiş ülkelerdeki nüfusun 
üçte birinin altmış yaş ve üzeri olması beklenmektedir), emekliliğin sosyal ve kültürel içeriği ülkeden ülkeye 
değişim göstermektedir. Ancak, finansal bakış açısından, tüm katılımcılar emeklilik yılları için bireysel sorumluluğu 
üstlenme ihtiyacını kavramış görünmektedir. 

                                                 
5 Daha çok “Cenevre Birliği” olarak bilinen Sigorta Ekonomisinin Araştırılması İçin Uluslararası Birlik dünya çapında belli 

başlı sigorta şirketlerinden yaklaşık seksen Genel Müdür tarafından kurulmuştur. Temel amacı dünya çapında  ekonominin 
tüm sektörlerindeki sigorta faaliyetlerinin artan öneminin araştırılmasıdır.  
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Güven Oluşturmak Mal Olduğu Her Kuruşa Değer 
 
ABD’de bir emeklilik geliri ikilemi ortaya çıkmıştır. Emekliler daha uzun süre yaşamaktadır ancak emekliliklerinin 
“maliyeti”ni karşılamakta artık hükümete veya işverenlerine bel bağlayamamaktadırlar. Bireysel tasarruflar açığı 
kapatmada yetersiz kalmaktadır ve 77 milyon “baby boomers (ABD’de doğum oranının yüksek olduğu 1946-
1964 yılları arasında dünyaya gelen kişiler)” emekli olmak üzeredir. 
 
Değişken yıllık gelir sigortaları etkili bir finansal ürün çözümüdür. Bu yatırımcılara vergiden kaçındıran, ölüm 
halinde garanti bir ödeme sağlayan ve ücrete yakın bir geliri elde etme seçeneği sunan bir yatırım portföyüdür. 
Bir kısmı değerleri zaman içerisinde dalgalanma gösteren hisse senedi veya bonolar gibi fonlarda yatırılabilir ve 
bu nedenle de “değişken” olarak adlandırılmaktadır. Maalesef, bazı işletmelerin uyguladığı sorumsuz satış 
taktikleri yüzünden değişken yıllık gelir sigortalarının itibarının sarsıldığı durumlar olmuştur. Teknik anlamda 
emeklilik konularını etkili bir biçimde ele alsalar da kamuoyu bunları satın alma hususunda çekingen 
davranmaktadır. 
 
Bu çerçevede AXA değişken yıllık gelir sigortalarını samimiyet ve bilgi paylaşımı yoluyla güven oluşturma 
noktasında endüstri için iyi bir öğretici olarak tespit etmeye karar vermiştir. Değişken Yıllık Gelir Sigortaları Bilgi 
Merkezi internet sitesi kilit bir unsurdur. Site “ziyaretçileri”ne değişken yıllık gelir sigortası, bunların uzun vadeli 
yatırım ihtiyaçların uygunlukları, türleri, fayda ve riskleri, DA uygunluk hesap makinesi, finansal profesyonellerle 
muamelede dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları hakkında tarafsız, yaşanan olaylara dayalı bilgiler sunmaktadır. 
Sunulan bilginin tarafsız ve doğru olduğunu temin etmek için Merkezin içeriği bağımsız bir uzmanlar danışma 
kurulu tarafından takip edilmektedir. Sitede herhangi bir yatırım önerisinde bulunulmamaktadır. Bunun yerine site 
ziyaretçilerine dışardan finansal danışmanlık almalarını tavsiye etmektedir. Merkeze güçlü bir ilgi doğmuştur- 
Temmuz 2005’ten Nisan 2006’ya 38,000 ziyaretçi, 252,000 sayfa görüntülenmesi ve ortalama otuz dakikalık 
ziyaretçi oturum süresi gerçekleşmiştir.  
 
Çıkarılacak Dersler: Güven, kısa vadede karşılığı olmasa da, sigorta işinin ve uzun vadeli piyasa 
oluşturma stratejisinin hayati bir parçasıdır. 
 
 
 
4. Sağlık 

 
 
Şişmanlık, stres, yaşlanma, madde bağımlılığı, alerjiler ile tekrarlayan gerginlik hali gibi insan sağlığını tehdit eden 
endüstriyel hastalıklar bulunmaktadır. Bunlar, bazı toplumlarda ciddi oranlara ulaşmaktadır- gerçek bir 
sürdürülebilirlik konusu olmaktadır. Genelde, sigortacıların müşterilerini hali hazırda zarar görenler veya zarar 
görme potansiyeli olanlar oluşturur. Önemli bir sorun büyüme hormonları, antibiyotikler ve diğer tür hastalıklar gibi 
problemler gıda zincirinden kaynaklanabilmektedir. Bunun en bilineni Creutzfeld-Jakob hastalığını tetikleyebilen 
BSE (“deli dana” hastalığı) ile kuş gribidir. Ayrıca, belirli tıbbi ve kozmetik süreçlerin de sağlık riski oluşturma 
ihtimali vardır- zehirli olabilen kalp hızını ayarlayan cihazlar, silikon şekillendiriciler, takma diz/dirsek ve kalça 
eklemleri gibi vücuda takılan cihazlardan HIV gibi virüslerin oluşmasına imkân veren insan dışı canlı dokulara 
kadar. 
 
Diğer konularda olduğu gibi bir çok IWG üyeleri aktif bir şekilde bu büyüyen talebi karşılamak üzere ürünler ve 
hizmetler sunmaktadır. Ürün yelpazesi yereldeki şirket kapasitesine ve tabii ki kamu sektörü sağlık hizmetlerine 
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. ABD’de Allianz organ nakli eşleştirmesini geliştirmek üzere Yaşam İzleme 
Ağı kurmuştur. Genelde, ürünler acil durum hattı, danışmanlık yardım hatları, bazı özel tıbbi donanıma ve 
personele uygun koşullarda erişim ve özürlü ve yaşlı müşteriler için kişisel bakımı (örneğin, alış veriş yapma, 
beslenme ve temizlik hizmetleri) içermektedir. Diyabetikler ve böbrek yetmezliği gibi kronik koşullara ilişkin 
geliştirmiş olduğu uzmanlık sayesinde Allianz’ın Fransız kuruluşu olan AGF yüksek yaşam riskleri nedeniyle 
sigorta bulmakta zorlanan bireyleri kapsamına alabilmektedir. AGF’nin tıbbi departmanı ölüm çalışmalarını 
güncelleyerek ve değişiklikleri tıbbi bilgiye derç ederek piyasada yaygın olan risk oranlarını revize etmektedir. 
Büyük ölçüde hasta dernekleri ile kurmuş olduğu işbirliklerine dayalı olarak (halen beş büyük anlaşması 
bulunmaktadır) bu yaklaşım AGF’ye her bir vaka için daha uygun oranlarda ürünler sunma imkânı vermektedir. 
 
AXA Yardım 1959 yılından bu tarafa yaşlı, hasta, özürlü ve acil hizmet gerektiren tehlikeli durumlardaki kişileri 
içeren hassas durumdaki kişilere nasıl yardımcı olunacağı hususunda derin bir uzmanlık tecrübesi elde etmiştir. 
Acil tıbbi destek motor ve seyahat yardımı ile birlikte sunulan temel hizmeti oluşturmaktadır. Şirket bir kazayı 
müteakip müşterilerine hızlı ve uygun bir yardım hizmeti sunmaktadır. Halen otuzdan fazla ülkede faaliyet 
göstermekte olup dünya çapında yedi bini aşkın tıbbi ve idari muhabir ve otuz bin klinik ve doktordan oluşan bir 
ağa sahip durumdadır.  
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“İşe Dönüş”ü Desteklemek 
 
Çalışma hayatında daha iyi düzeyde çevresel sağlık ve güvenliğin (EHS) sağlanması şirketlerin maliyetlerini 
azaltacak ve çalışanlar içinde açık bir biçimde faydalı olacaktır. Norveç Hükümeti Ulusal Sigorta İdaresi 
aracılığıyla çalışanlar için –“Kapsamlı bir İşyeri Anlaşması” adı altında gönüllü bir plan başlatmıştır. Amaçları 
2009 yılı itibarıyla hastalıktan kaynaklanan izinleri yüzde 20 düzeyinde azaltmak, erken emeklilikten kaçınmak ve 
özürlü kişiler için istihdamı garanti altına almaktır. Anlaşma hastalık izni sırasında daha fazla etkileşime ve 
çalışanın işlevsel yeteneğine daha fazla dikkat gösterilmesi dayanmaktadır. Storebrand “Kapsamlı İşyeri 
Anlaşması”na taraf olan şirketlere bir EHS sözleşmesi teklif etmektedir. EHS sözleşmesi Storebrand’in kendi 
mesleki sağlık uzmanları tarafından verilecek EHS desteğinden oluşmaktadır. Benzer şekilde şirketlere tüm 
Avrupa çapında en iyi hastaneler ve uzmanlar tarafından tedavi verilebilmesini ve normal oranlardan yüzde 20’lik 
bir prim indirimini içeren özel bir sağlık sigortası sunulmaktadır. 
 
Storebrand tarafından verilen EHS desteği ücretsiz olup çalışanların hastalık izinlerinde takibi ergonomik, stres 
yönetimi, işyeri sağlık durumu iyileştirmesi, iş güvenliği analizleri, kaza ve kazaya yakın durum raporlaması, tıbbi 
hizmetler sağlık ve güvenlik eğitimi programları, yaşam biçimi rehberlikleri ve yaşamın değişik evrelerine göre 
uyarlanmış bir insan kaynağı politikası alanlarında verilecek yardımları içermektedir. Çalışanlar tıbbi müdahaleye 
daha hızlı bir şekilde erişme imkânı elde etmektedirler. İşverenler için ürün hastalık nedeniyle işten uzak 
kalınmasının yol açtığı maliyeti azaltmakta, değer üretimine katkı sağlamakta ve sigorta primlerini de 
düşürmektedir.  
 
Çıkarılacak Dersler: Kamu sektörünün girişimleri mevcut yetenekler için yeni alt piyasaların oluşmasına 
yardımcı olabilir. 
 
 
 
 
 
5. Gelişmekte Olan İnsan Kaynaklı Riskler  

 
 
Yeni teknolojilerde mündemiç olan çevresel risklerin rakamsallaştırılması zordur. Keşfedilecek birçok yeni alan 
bulunmaktadır- nanoteknoloji, genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar, kendini yöneten mekanizmalar 
(robotlar), nükleer materyaller, mevcut organik kirletenler ve mobil iletim cihazları, aktarıcılar, yükseltici istasyonları 
ve elektrik hatları gibi elektromanyetik sahalar. Örneğin nanoteknoloji, büyüklüğü metrenin milyarda biri 
boyutlarında olan ürünleri içeren süreçlerle ilgilidir. Bu boyutta materyaller performans ve maliyet bakımından 
potansiyel olarak şaşırtıcı etkiler doğurabilen yeni bir takım fiziksel ve kimyasal özellikler kazanmaktadır. Enerji 
endüstrisi için daha etkili yansıtıcılar ve soğurucular ile gel-git enerji ve dalgaları için çürümeyi önleyici boyalar 
bulunmaktadır. Foto voltaj hücrelerin yeni kaplamaları devrimsel nitelikte olabilir. Yeni katalizörler fosil yakıtların 
iklim üzerindeki etkilerini dönüştürebilirler. Ancak bazı riskler de bulunmaktadır. Son araştırmalar ortaya koymuştur 
ki, nano parçacıklar durumunda bunlar bağışıklık tepkilerine neden olabilecek şekilde vücuda girebilmektedirler ve 
hatta beyin ve merkezi sinir sistemine sızabilmektedirler. Dahası, nano materyaller muhtemelen geleneksel 
materyallerden doğabilecek beklenmedik tepkileri tetikleyebilecektir. 
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Şekil 5: DEU, Almanya, Vichow- Kliniği, Berlin: Muhtemelen kansere karşı yeni bir tedavi. 
Tabakalı manyetik nano parçacıklar kanser hücrelerini çevreliyor. 

 

Henning Christoph / Natürmort 
 

AB tarafından finanse edilen INTEREST (Sigorta, Teknolojik Risk ve Gelişmekte Olan Bilim ve Teknoloji) projesi 
2003 yılında bu alanda incelemede bulunmuş ve sigorta perspektifinden “kilitlenme” ortaya çıkmadan önce 
erkenden alana dâhil olunmanın önemli olduğu sonucuna varmıştır. Geleneksel aktüaryel yaklaşımlar veri 
olmadığından bu alana uygulanamaz. Bu durumda teknolojik yenilikle muamele ederken sigortacılık sektörü 
tarafından izlenebilecek üç yol bulunmaktadır:  

 Tahmin/ufuk tarama faaliyetlerine katılım 

 AR&GE süreci ile erkenden meşgul olma 

 Kamu politikası tartışmalarını yönlendirmek için tecrübe ve uzgörü sağlama 

Herhangi bir özel durumda sigortanın oynayabileceği rol büyük ölçüde yasal çerçeve tarafından belirlenmektedir. 
Devlet ya doğrudan sigorta yapılmasını gerekli kılabilir/ yasaklayabilir ya da dolaylık olarak sigortanın rolünü 
belirleyen sorumluluk çerçeveleri tesis edebilir. Bir riskin sigortalanabilmesi için aktüaryel bulguların varlığı 
kaçınılmaz bir gereklilik değildir. Risklerin rakamsallaştırılması gerekmektedir ancak bu risklere maruz olma 
durumunun teorik bir analizine ve sigortacının gerekli teknolojik bilgiyi elde etme ihtimaline dayandırılabilir. 
Sigortacılar yaşam döngüsü analizi gibi tekniklerle tüm risklerin değerlendirildiğinde kritik özelliklerin ne olduğunu 
ve bir teknolojinin gerçekten ne kadar “ticari” olduğunu gösterebilirler. Nükleer radyasyon ve türler arası nakil gibi 
büyük tehlikelerin sigorta kapsamından geniş ölçüde çıkartılmış olması diğer taraflara güçlü bir mesaj 
göndermektedir. 

Bu alanda çeşitli sigorta ve reasürans şirketlerinin yürüttüğü bir girişim de çeşitli IWG üyelerini kapsayan Lider Risk 
Görevlilerinin (CRO) Gelişmekte olan Risk Girişimidir (ERI). Grup CRO topluluğunu ilgilendiren gelişmekte olan 
risklerin toplanması, önceliklendirilmesi ve gösterilmesine ilişkin metodolojiler geliştirmektedir. Gelişmekte olan 
riskler izleme listesi gelişmekte olan riskleri önceliklendirmekte ve iki yılda bir güncellenmektedir. ERI tarafından 
belirlenen ve analiz edilen riskleri öne çıkarmakta ve bunların önümüzdeki on beş yıl içinde sigortacılar için ciddi 
bir kayba yol açma ihtimalini ortaya koymaktadır. Gelişmekte olan riskleri hayat sigortası, hayat sigortası harici 
sigortalar ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin şiddeti bakımından sıralamak için bir risk sıralama modeli 
rakamsal ve niteliksel metotları birleştirmektedir.  
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6. Çevresel Sorumluluk  

 
Bir ülkenin ekonomik gelişmesinin belirli bir aşamasında, sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması için, toplumun 
çevresel zararlara karşı daha sağlam hukuki çerçevelere ihtiyaç duyduğu yönünde yaygın bir inanış vardır. Bu 
geçmişte ABD’de (örneğin Süper fon) ve şimdi tüm Avrupa’da kamuoyu tarafından kötü bir şöhrete sahip bir 
biçimde problemli olarak bilinen ciddi bir konudur. 

Terk edilmiş endüstri bölgesi alanlarının geliştirilmesi ve endüstriyel atığın sorumlu bir şekilde bertaraf edilmesi 
yönündeki baskılar bunu sürekli bir tartışma alanı haline getirmektedir. Asbest örnek olarak verilebilir- kullanımının 
yasaklanmasından bu yana yıllar geçse de halen birçok işçi, tüccar ve imha işçisinin aile fertlerinde yeni kurbanlar 
olduğu yönünde iddialar gündeme gelmektedir. Bir diğer örnek, yer altı depo tanklarından ve birçok yerde kirli su 
kaynaklarından sızan bir gazolin katkı maddesi olan, MTBE’dir (metil tertiary bitil eter). UNEP’in kendisi Tehlikeli 
ve Diğer Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi ve Bertaraf Edilmesine İlişkin Basel Sözleşmesinin destekçisidir ve bunun 
su, biyo-çeşitlilik & ekosistemler ve mülkiyet gibi UNEP’in diğer çalışma alanlarıyla da açık bağlantıları mevcuttur.  
 

Bir Adım Ötesi: Farmasötik Riskler 

Farmasötik riskler karmaşık tıbbi, hukuki ve psikolojik boyutlar içermektedir. Oldukça çok sayıda müşteri 
yaralanma tazminat talepleri, hukuki savunma maliyetleri, gelir kayıpları, hisse senedi değeri kayıpları ve itibar 
kayıpları – özellikle şirket ürünlerini ABD’de piyasaya sunmuşsa- olmaktadır.  

2002 yılında, Allianz PharmChem Solutions –Farma Kimya Çözümlerini başlatmıştır- sigortacının sadece sigorta 
sağlamaktan öteye gittiği bir ortaklık yaklaşımı. Bu ürünler ve klinik sonuçlar hakkında küresel kaynaklardan elde 
edilecek bilgilerin bir havuzda toplanmasını ve ürün yaşam döngüsü boyunca bir izleme sisteminin kurulmasını 
içermektedir. 

Bu tür bir paradigma kaymasına güven tesis etmek zaman almaktadır çünkü bu şeffaflığı gerektirmektedir. 
Ancak, bu her iki taraf için de sürdürülebilir bir karlılık için en uygun çerçeve olup risk finansmanı seçenekleri 
yelpazesinin tamamına imkân tanımaktadır. Farmasötik şirketler birçok farklı departmanda risklerle 
uğraşmaktadır; bu nedenle, finansal sonuçları modellemek için her zaman farklı görüşleri ve sonuçları 
birleştirmeyi becerememektedir. Bunun güzel bir örneği kan pıhtılarını bastırmada kullanılan güçlü bir ilaç olan 
Warfarin için geliştirilen risk yönetimi programıdır. Dozun doğru verilmesi hayatidir. Eğitim yazılımı, hasta takibi 
ve bir hasta kayıt sistemi bu ilaçların güvenilir bir şekilde kullanılması için yardımcı olmakta ve satış artışlarında 
da başarıya katkı sağlamaktadır. 

Aralık 2004’te Allianz Farma Kimya Çözümlerini pilot bir klinik denemeler sigortası izlemiştir. Bu sigorta şirketin 
klinik öncesi testlerini tamamlamasını müteakip insanlar üzerinde denemelere başlamasıyla ortaya çıkan riskleri 
kapsamaktadır. Bazı ülkelerde sigortanın kapsamı zorunlu iken çoğunda açık bir potansiyel mevcuttur. Bu ürün 
için Allianz farmasötik risklerde elde ettiği uzmanlığı kullanabilir. 
Çıkarılacak Dersler: En iyi risk yönetimi riskin önceden değerlendirilmesi ve risk kontrolüdür. Risk 
transferi bundan sonra gelecektir.  
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Şekil 6: Çevresel Sorumluluk Nasıl Ortaya Çıkabilir 
 

Geçmiş ve Gelecek İş Faaliyetleri 
 

► Tedarik zinciri dâhil ürün yaşam döngüsü 
► Nakliyat 
► Tehlikeli maddelerin muamelesi ve depolanması 
► Alt yapı inşaatı ve operasyon 
► Atık bertarafı 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etkiler 
 

► İşin aksaması, malın tahrip olması ve yenileme maliyetlerini içeren birinci taraf kayıpları 
► İşin aksaması, malın tahrip olması ve fiziksel yaralanma gibi üçüncü taraf kayıpları 
► Doğal kaynaklar, biyo çeşitlilik ve daha geniş “çevresel” zararlar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sonuçlar 
 

► Şirketin doğrudan maruz kaldığı sonuçlar (tazminat maliyetleri, satışta düşüşler) 
► Şirket yöneticilerinin yetkililerinin maruz kaldığı sonuçlar (cezalar, mahkûmiyetler) 
► Ortakların maruz kaldığı dolaylı mali sonuçlar (borç verenler, hisse senedi sahipleri, 

sigortacılar) 

 

Asya’da Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Derneğinin (ASrIA)6 yeni bir raporuna bu konunun Asya Kaplanları 
olarak adlandırılan ekonomilerde özellikle ürün sorumluluğunun bir sonucu olarak gittikçe önem kazana bir konu 
olduğunu ortaya koymaktadır. Asya hükümetlerinin çoğu toksin veya potansiyel olarak tehlikeli kimyasallarla ilgili 
kamu politikalarının uygulanmasında geride kalmaktadır. Basın paketli gıda, ev ürünleri, tüketici elektronikleri ve 
plastik çocuk oyuncaklarıyla bağlantılı sorunları kamuoyuna yansıtmıştır. Tüketicileri ürünleriyle birlikte dünyanın 
her tarafından yaygın bir şekilde dağıtılmakta olan düşük maliyetli veya maliyetsiz aksesuarlar endişelerin odağı 
olmuştur. Bu promosyon ürünleri genelde gelişmekte olan ülkelerin tedarik zincirinin en uzak noktasında imal 
edilmekte olup yasak kimyasalların kullanılması nedeniyle tartışmalar yol açmıştır. Çin’deki internet reklam 
panoları ürünler hakkında tüketici görüşlerinin alınması bakımından hızlı bir kaynak olmuştur. Dedikodular bile bir 
şirketin itibarının günler içinde yerle bir edilmesine yol açabilen hızlı bir tepkiye yol açabilmektedir.

                                                 
6  AsrIA, Asya-Pasifik Bölgesinde şirketlerin sorumluluklarını ve sürdürülebilir yatırım uygulamalarını geliştirmeyi 

amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. AsrIA’nın üyeleri, 4 trilyon dolarlık bir mal varlığını yöentmekte olan yatırım 
kuruluşlarını kapsamaktadır.    

Kirlilik

Sorumluluk
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Japonya hariç Asya’daki kote edilmiş şirketlerin yüzde 70’i potansiyel olarak ürün sorumluluğundan kredi risklerine 
kadar çeşitli toksik kimyasal riske maruz bulunmaktadır. Açıkçası söz konusu riskler daha küçük firmalar için daha 
büyük olmaktadır. Asya tedarik zincirlerine dayanan küresel şirketler satıcıların sorumlu satın almalarından emin 
olmak istiyorlarsa eğitim ve teknik desteğe yatırım yapmak durumundadırlar. Bu firmaları sigortalayanlar kolaylıkla 
bağlantılı finansal riske ve itibar kaybı riskine maruz kalabilecektir.  

Çevresel sorumluluğa ilişkin yasal çerçeve örnekleri ABD’de Süper Fon, AB’de Çevresel Sorumluluk Direktifi ve 
Meksika’da Atıkların Dâhili Yönetimidir. Sigortacılık sektörü bu yükselen sorumluluklara Çevresel Hasar 
Sorumluluğu (EIL) sigortası gibi yeni ürünlerle karşılık vermektedir. Bu ürünler ABD kökenli sigortacıların genel 
sorumluluk poliçelerinden kirliliği çıkarmaya başlamaları üzerine Süper Fonun başlatılmasını müteakip 
geliştirilmiştir. Bu özel EIL sigorta sınıfı 1990ların başında gelişmeye devam etmiş ve ani ve zaman içerisinde 
gelişen kirlilikten kaynaklanan zararları kapsamıştır. O zamandan bu tarafa da Avrupa’da ve dünyada da 
kullanılmaya başlanmıştır. En son olarak EIL sigortacıları doğal kaynakların maruz kaldığı zararlar ve biyo 
çeşitliliğin kaybı gibi gelişmekte olan konuları da keşfetmeye başlamışlardır.  

EIL sigortasının gelecekteki şekli işletmelerin ve yatırımcıların poliçeleri daha proaktif bir biçimde kullandıklarını 
görebilecektir- örneğin, bir sahaya eklenmiş olan bir varlık – böylece gerçek veya algılanmış kirlenme risklerine 
karşı sürekli bir rahatlık sağlanabilecektir. Bir diğer değişiklik çok yıllık siparişten genel sorumluluk ve gayrimenkul 
sigortası gibi daha ticari ürünlere geçiş şeklinde olabilir- bu yaklaşım AB ve diğer yerlerde halen uygulanmaktadır. 
Aynı zamanda AB Çevresel Sorumluluk Direktifi kapsamındaki gereklilik finansal güvenlik mekanizmalarının 
gelişimine yol açabilir (örneğin, operatörün çevresel sorumluluğunu yerine getirememesi halinde fonların geri 
çağrılması) ve yine kefalet bonoları ve riskin güvenlikli hale getirilmesi gibi tamamlayıcı veya yedek bankacılık 
ürünlerinin kullanımına yol açabilir.  

Hollanda’da gelişen özel bir sigorta ürünü örneği, poliçe sahibinin tesisindeki çevresel zararın üçüncü tarafların 
tesislerinde ortaya çıkardığı zararın telafisini kapsayan bütünleşik Çevresel Hasar Sigortasıdır (fakat bu sorumluluk 
kanununu çerçevesinde değildir). Bu, Achmea’nın önemli bir rol oynamış olduğu, Hollanda sigorta endüstrisi 
tarafından 1998 yılında geliştirilmiştir. Bu yaklaşımla, kirletenin poliçesi çerçevesinde etkilenen herhangi bir üçüncü 
tarafa sözleşmesel bir hak verilmek suretiyle, çevresel sorumluluğun bilinçli bir şekilde etrafından dolaşılmaktadır. 
Sunulan fayda sorunun hızlı bir şekilde çözümlenmesidir; ancak sadece temizleme maliyetlerini kapsamaktadır. 
Ürün KOBİleri ve tarım sektörünü hedef almaktadır ve yaklaşık yüzde 40 düzeyinde satın alınmaktadır. Tipik 
olarak azami 33 milyon dolar olmakla beraber kapsama miktarı yaklaşık 7 milyon dolar civarındadır. Uygulamada, 
tazminat talebi tecrübesi iyi olup oldukça az sayıda “zaman içinde kirlenme” vakası olmakta tazminat taleplerinin 
çoğu yangın sonrası asbest kirliliği ile ilgili olmaktadır.  
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Çevre Sigortası Faydalı Bir İş Aracıdır 

HSBC Sigorta Brokerleri Çevresel Hasar Sorumluluğu (EIL) sigortasını tarihsel kirlilik potansiyeli olan 
finansal işler için hayati bulmaktadır. Örneğin, Avrupa’dan satın alma yaparak genişleme 
arayışındaki büyük bir ABD endüstri şirketi kirlilik konularını kapsayacak bir EIL poliçesine ihtiyaç 
duymaktadır, zira bu olmadan söz konusu satın alma gerçekleşmeyecektir. Bir diğer örnekte, Birleşik 
Krallıktaki eski bir endüstriyel sahayı sosyal konuta dönüştürmeyi düşünen bir bayındırlık şirketi 
orijinal tahminlerin çok ötesine çıkan iyileştirme maliyeti riskini kapsayan EIL sigortası olmadan 
gerekli fonları bulamayacaktır. Bu tür tarihsel EIL poliçelerinde kapsam on yıla kadar çıkabilmektedir. 

EIL sigortası, çevre kuralları gittikçe daha sert hale gelmekte olan petrol rafinajı ve kimyasal üretim 
gibi yüksek derecede zarar veren sanayilerdeki işletme risklerini yönetme açısından değerli bir unsur 
olabilir. Bununla beraber bu tür bir sigortalama ancak çevresel risk değerlendirmesi ve yönetim 
programları uygulayan firmalara sunulabilir. Hatta bu durumda sigortanın kapsamı ekolojik zararın 
tazmini (AB Çevresel Yükümlülük Direktifi) konusuna dek genişletilebilir.  

Tarihsel kirlilik, tarihsel kayıtlardan, sondaj delikleri ve toprak analizine kadar olayın dış görünüşüne 
bağlı doneler çerçevesinde değişen kapsam derecelerinde, sigortalanabilir. Operasyonel EIL daha 
basittir çünkü normal risk yönetimi ve sigorta gereklilikleri için kullanılabilen risk taramaları ve saha 
araştırmalarına dayandırılabilmektedir. Birleşik Krallıkta EIL sigortası satın alan şirket türleri genelde 
büyük olmaktan çok orta ölçekli olanlardır, bunlar genelde 2 ila 30 milyon dolar arasında bir kapsam 
arayışındadırlar. Maliyet % 1 ila 6 oranı aralığında bulunmaktadır (örneğin, primin sigorta edilen 
miktara oranı). 

Çıkarılacak Dersler: Sigorta birçok finansal işlem için hızlandırıcı rol oynayabilmektedir – ve 
aynı zamanda iyi bir risk yönetiminin tetikleyicisi olarak hareket edebilmektedir.  

 
 

7. Doğal Kaynaklar 
 

UNEP FI doğal kaynaklar özellikle su ve biyo çeşitlilik & ekosistemler alanlarında çalışma grupları kurmuştur. 
Bunlar iş akışı geliştirmektedir. CCWG’de olduğu gibi IWG de bu takımlara katılarak girdi sunmakta ve burada 
ortaya çıkan araştırmaların sonuçlarından yararlanmaktadır.  

Su bizim en kritik kaynaklarımızdan biri olup gittikçe kıt hale gelmektedir. Talep artarken kalite bozulmaya devam 
etmektedir. BM’ye göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı 2025 yılı itibarıyla “su ihtiyacının baskısı altındaki” 
ülkelerde yaşayacaktır. Suya ilişkin artan rekabet dünyanın çeşitli yerlerinde hali hazırda gerilimlere yol 
açmaktadır. 

Sigortacılık sektöründe Swiss Re bu alandaki ilk çalışanlardandır. Bu alandaki faaliyetleri: 

 Önemli su paydaşları arasında farkındalığı artırmak ve tartışmaları teşvik etmek 

 En iyi uygulamaları geliştirmek 

 Belirli risk tespit, hafifletme ve önleme tedbirlerini risk transferi çözümlerine, ilgili hizmetlerine ve kendi 
tesislerinin yönetimine dâhil etmek 

 Sürdürülebilir su kullanımına ilişkin projeleri ve girişimleri desteklemek (örneğin, Brezilya ve Haiti’de içme 
suyu tedarikini artırma çabaları, Kuzey Amerika’da nehir kirliliğine odaklanan bir temiz su programı) 

Genel olarak sigortacılar biyo çeşitlilik kayıplarını doğrudan kapsayamamaktadır çünkü türlerin parasal değerleri 
bulunmamaktadır. Ancak, bilimsel ve finansal analiz ve rakamsallaştırmalardaki modern gelişmeler ışığında biyo 
çeşitlilikteki zararların rakamsallaştırılmasına ve sorumluluğun paylaştırılmasına ilişkin gittikçe daha çok kabul 
kazanan teknikler ortaya çıkmaktadır. Dahası, biyoçeşitlilik için hukuksal destek artmaktadır. Bu husustaki 
örneklerden biri kirleticilerin vakanın ortaya çıkmasından önceki doğal hali korumasını gerektiren AB Çevresel 
Sorumluluk Direktifidir. Bu durum biyo çeşitlilikteki zararların ABD ve Avrupa’daki bazı EIL sigorta poliçeleri 
tarafından kapsanmasına yol açmıştır. Sigortacılar aynı zamanda aşağıdaki örnek olayın göstereceği üzere 
dolaylı olarak da biyo çeşitliliği desteklemektedir. Ürün ve sigortacılık sektörünün dolaylı tepkisi göstermektedir ki 
bu alan gittikçe önem kazanabilecektir.  
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Şekil 7: Papua Yeni Gine, Mangrov Ormanları 

 

R. Dirscherl / Natürmort 

 

Mangrovlarla Birden Fazla Kazanç 

Tokio Marine & Nichido (TMN) karbon dioksit emisyonlarını dengeleyip “karbon nötr” hale gelmek 
için Endonezya, Myanmar, Tayland, Filipinler ve Vietnam’da 1999 2003 yılları arasında 3000 
hektarlık mangrov ormanlarını yeniledi. Bunlar Japonya ile güçlü iş ve ticaret ilişkisi olan ülkelerdir. 
Bir diğer amaç doğal habitat kaybını tersine çevirmekti- tarla açmak, alt yapı ve yakıt olarak odunun 
kullanılması nedeniyle bazı ülkelerde mangrovların yüzde 80’i kaybedilmiştir. Bir başka önemli 
kazanç da mangrovların gerisindeki köylerin Aralık 2004’te ortaya çıkan on metre yükseklikte 
dalgaları olan Hint Okyanusu tsunamisinden korunması olmuştur. 

Proje muazzam sosyal faydalar sağlamıştır. STKlar tarafından uygun tohumlar geliştirilmiş ve sonra 
TMN çalışanları dâhil olmak üzere otuz kişilik gönüllü gruplar yerel halkla beraber bunları dikkatli bir 
şekilde sahaya ekmişlerdir. Tamamı Japonya’dan gelen gönüllülerle birlikte çalışan yerel halk 
mangrovları korumanın küresel çevre için neden bu kadar önemli olduğunun farkına varmıştır. 
Japonya’da TMN çalışanları çevresel mekanizmaları açıklamak ve küresel ısınmayla mücadele 
etmek için okullarda gönüllü öğretmen olarak çalışmışlardır. Bu derslerden birine katıldıktan sonra 
bir çocuk artık mangrovları “Yeryüzünün Kahramanları” olarak gördüğünü ifade etmiştir. Şimdi çok 
daha fazla çalışan şirketlerinde ortak gururun bir parçası olmaktadır. Projenin ikinci safhasında Fiji 
ve Japonya’da 2008 yılı itibarıyla 2000 hektarlık mangrov sahası tesis oluşturulacaktır. 

Çıkarılacak Dersler: Sorumlu bir şekilde hareket etmek birçok arzu edilen ve beklenmeyen 
faydaları ortaya çıkarabilmektedir.  
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Ormanlar doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik konularının tamamı için kilit bir unsurdur. Ormanlar biyo çeşitliliğin 
önemli bir merkezidir, su kaynaklarının hacim ve kalitesinde hayati bir rol oynamaktadır ve önemli bir hammadde 
kaynağıdır. Ticari plantasyonlara ekonomik olarak daha çok odaklanmış olsa da düşünceli bir şekilde 
yönetilmeleri halinde sürdürülebilirliğe yine de destek olabileceklerdir. 1992 yılındaki Rio Yeryüzü Zirvesinin 
önemli çıktılarından biri de, ormanın ve orman ürünlerinin sorumlulukla yönetilmesini garanti altına alan 
sürdürülebilir orman yönetimi (SFM) sertifikaları gibi uygulama tedbirleri için bir başlangıç noktası ortaya koyan 
“Orman İlkeleri” olmuştur. Sürekli yeni işlevler ortaya çıkmaktadır- ormanların karbon deposu olarak kullanılması 
imkânlar vaat etmektedir. Uzmanlaşmış bir sigorta aracısı olan ForestRe ormanlar tarafından ifa edilen çevresel 
hizmetlere değer verilmesinin kerestenin değerini yüzde 10 artıracağını ifade etmektedir. Ormanlar geniş bir 
sorumlu yatırım portföyünün bir parçasını oluşturabilir. Ayrıca, uzun olgunlaşma dönemleri ile birlikte ormanlar 
emeklilik fon taahhütlerinin uzun vadeli gelir akımları ile örtüşmesi noktasında uygun bir varlık olabilecektir.  

Ormanların çevresel faydalarına destek vermeyi arzulayan potansiyel yatırımcılar yeni varlıklarının karşı karşıya 
olduğu riskleri mümkün mertebe azaltmak isteyeceklerdir. Ormanların SFM ile sertifikalandırılması gereklidir 
ancak ormanlar aynı zamanda fırtına, kıtlık, böcek ve yangın gibi büyük doğal tehlikelere ve yasadışı orman açma 
gibi risklere karşı kırılgandırlar. İdeal olarak yatırımcılar bu riskleri çok yıllı sözleşmelerle sigortalayacaklardır. 
Ancak, sigorta piyasası katostrofik kayıp potansiyeli ve risklerin değerlendirilmesi ve izlenmesi ile tazminat 
taleplerinin çözümlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle halen bu tür riskleri karşılamakta çekingen 
davranmaktadır. Bu durum büyük bir yenilik için bir fırsat gibi gözükmektedir. Hava türevleri ve afet bonoları gibi 
ürünler yatırımcılara risk transferi çözümleri sunabilecektir. Riskler ayrıca geniş bir coğrafik yelpazeden ve çok 
çeşitli orman türlerinden oluşan bir portföy oluşturulmak suretiyle yayılabilir. Son olarak risk yönetimi uydu 
teknolojisi kullanımı yoluyla ciddi biçimde geliştirilebilir. Yeryüzü gözlem araçları varlıkların durumunu izleyebilir ve 
herhangi bir tehlikeye karşı erken tedbir alınmasına imkân verebilir. Bu tür tekniklerin araştırılması ve geliştirilmesi 
başta pahalı olabilir fakat bir kere oluşturuldukları ve maliyet etkin oldukları görüldüğü vakit normal piyasa güçleri 
bunların devamını temin edebilir. Bu nedenle, kamu sektörünün sigortacılık sektörünü sigortacı veya yatırımcı 
olarak sahaya girmesini teşvik etmek üzere pilot projeleri finanse etmesi uygun bir yaklaşım olabilecektir.  

 

8. Çevresel Sorumluluk
 

Tahminlere göre hayat dışı alanda sigortacılar, zarar gören mallar için, her yıl bir trilyon dolar ödemektedirler. 

Şekil 8: Tayland’ın kuzeydoğusundaki bir mülteci kampında bir çocuk bavuldan yapılmış bir 
araba ile oynuyor. 

 
 
Ron Giling /Natürmort 
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Eğer söz konusu mal atılmış ise sigortacı otomatikman hurdanın yeni sahibi haline gelir. Bu da 
sigortacının atılan maddelerin sürdürülebilirliği hususunda büyük bir etkiye sahip olduğu anlamına 
gelir. Birkaç IWG üyesi, hasarlı araçlar için sürdürülebilir geri dönüşüm önlemleri uygulamaktadır. 
İsveç ortaklı sigorta şirketi, Folksam, buna iyi bir örnektir. 
 
 

 
 
9. İç Etkinlik

 
UNEP FI’de, sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlama konusunda bir çalışma grubu bulunmaktadır. Bu çalışma 
grubu, Küresel Raporlama Girişimi (GRI)7 ile işbirliği içinde finansal kurumlara ekonomik, çevresel ve sosyal 
performanslarını nasıl raporlayacaklarına dair yol haritaları geliştirir. Her IWG üyesinin ve artan sayıdaki sigorta 
şirketlerinin, kendi çevresel kirliliklerini azaltmak için şirket politikaları bulunmaktadır. Müşterilerden ve 
satıcılardan risklerini sürdürülebilir şekilde yönetmelerini isterken, iyi bir örnek teşkil etmek önemlidir.  

Aslında bazı sigorta şirketleri, bu konuda öncülük etmekte ve kendi karbon kirliliklerini azaltarak aynı zamanda 
iklim değişikliğinin azaltılmasına yardımcı olduklarını herkese göstermektedirler. Storebrand, Swiss Re ve 
Folksam, en iyi uygulamalar olarak göze çarpmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 GRI (Küresel Raporlama Girişimi), dünya çapında Süreklilik Raporlama Çerçevesi (bunun özünü Süreklilik Raporlama 

Prensipleri oluşturmaktadır) hazırlayan, geliştiren ve kapasite yaratan birçok sayıda paydaştan oluşan bir uzmanlar 
grubudur. GRI’nin vizyonu tüm urumların ekonomik, çevresel sosyal performanslarının raporlanması finasal raporlama 
kadar rutin ve karşılaştırılabilirdir. Bugüne kadar altmışın üzerinde ülkeden bine yakın kurum GRI Raporlama Çerçevesini 
kullandıklarını açıklamıştır.   

Hurdayı Altına Dönüştürmek 
 
Folksam israfın hem mali hem de çevresel olarak bir günah olduğuna inanmakta ve geri dönüşüm 
sürecini, sürekliliği sağlamak için bir fırsat olarak görmektedir. Folksam, tamir zinciri ortaklarının 
performanslarını yüksek standartlara ulaştırmayı hedeflemektedir. Yüklenici, ayrıntılı bir çevresel 
kontrol listesini tamamlamalıdır –bu listede araç tamir dükkânları için yetmiş üç madde ve hurdacılar 
için elli sekiz madde bulunmaktadır. Onaylanan 1400 tamir dükkânının üçte biri (bu rakam 1998’te %1 
idi) ve kırküç yetkili hurdacının %88’i (1998’de %13 idi) bu standartlara tamamen uygundur. Bu da 
Folksam’ın, yapılan tamiratın çevresel sorumluluğa uygun şekilde yapıldığını müşterilerine garanti 
etmesini sağlamaktadır. 2005’ten önceki beş yıllık dönemde şirket, araba tamirlerinde orijinal 
parçaları tekrar kullanarak ve plastik parçaları ve araç ön camlarını tamir ederek 40 milyon dolar 
tasarruf etti. Bu süreçlerde daha az kaynak kullanılmakta ve yapılan tasarruflar müşterilere daha az 
prim olarak geri dönmektedir.  
 
İlave olarak Folksam, çevreyi kirleten ve göz zevkini bozan 450.000 terk edilmiş arabayı toplamak için 
“Keep Sweden Tidy” (İsveç’i Temiz Tutun) Vakfı ile ortaklık yaptı. Halka hurda araçları bildirmeleri rica 
edildi ve hurda araçlar ücretsiz olarak çekilip çevresel sorumluluk içinde depolandı – bir hurdanın 
%85’i geri dönüştürülebilmektedir. Bugüne kadar 125.000 hurda işlendi ve bu hurdalardan 1,25 ton 
cıva, 900 ton kursun, 81.000 ton diğer metal ve büyük miktarlarda yağ, petrol ve akü asidi elde edildi. 
Sadece beş gram cıva, bir gölün bir kilometre karelik alanını kirletebilir.  
 
Çıkarılacak Dersler: Süreklilik içinde hareket etmek ek masrafa yol açmaz, aksine tasarruf 
ettirir ve itibar kazandırır. 
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Şekil 8: Bolivya, Anne ve çocuğu seradalar 

 
 
Ron Giling /Natürmort 
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“Yeşil Ev Yönetimi” Yararlıdır 

Storebrand, sürekli olarak kendi faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi azaltmak için gayret etmektedir. 
Enerji tüketimini ve kâğıt kullanımını azaltıp, atıkları ve elektronik donanımı geri dönüştürerek şirket, çevresel 
kirliliği azaltmakta ve aynı zamanda paradan tasarruf etmektedir. Çevresel hedefler yatırım mülklerine ve 
şirketin işgal ettiği mülklere yöneliktir. Norveç, Oslo’daki şirket merkezi sadece merkezi ısıtma yöntemiyle ve 
yenilenen ısıyla ısıtılmakta ve böylece direkt karbondioksit salınımından kaçınılmaktadır. Soğutma 
sisteminde, enerji tüketimini azaltmak için deniz suyu kullanılmaktadır. 2006 yılı hedefleri, enerji tüketimini 
şirket merkezinizde %7 ve şubelerde %5 azaltmak idi. Bu hedefler aşıldı (şirket merkezinde %14, şubelerde 
ise %9 tasarruf sağlandı) ve 2008 yılı hedefi ise enerji tüketimini hem merkez hem de şubeler için ilave %5 
azaltmak olarak belirlendi. 

Tüm atıklar kaynağında ayrıştırılmakta ve hedef, geri dönüştürülme oranını artırmaktır. Geri 
dönüştürülemeyen atıkların bir bölümü merkezi ısıtma fabrikaları tarafından kullanılmakta, bir kısmı ise arazi 
doldurmakta kullanılmaktadır. Geri dönüştürülen atık hedefi merkezde %60, şubelerde ise %50’dir. Elektronik 
donanım için ise hedef %100 geri dönüşüm ve tekrar kullanımdır. Storeband, şirketin tüm kullanılmış 
elektronik donanımının işlenmesi için FairRecycling ile bir anlaşma yapmıştır. FairRecycling, Eritre, Gambiya, 
Tanzanya ve Dominik Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkelerdeki okullara kullanılmış bilgisayar ihraç eder 
ve bu bilgisayarların kurulumunu yapar. Dahası, FairRecycling, Norveç'teki kimyasal madde sızıntısı olmadan 
atıkları geri dönüştüren tek aktördür.  

Swiss Re, sera gazi emisyonunu azaltmak için kendine düşeni yapmayı taahhüt etmekte ve çalışanlarını 
kampanyaya dâhil etmektedir. Şirket 2003 yılında, faaliyetlerinin 2013 yılı itibariyle karbon içermeyeceğini 
(karbon-nötr) ilan etmiştir. Bu hedefi karbon yoğunluğunu her çalışan başına %15 azaltarak 
gerçekleştirecektir. Geri kalan emisyonlar ise; başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere, yerel 
toplulukların geçimlerini ve çevrelerini geliştirmeye yönelik projeleri destekleyen Dünya Bankası Topluluk 
Kalkınma Karbon Fonunun yapacağı yatırımlarla dengelenecektir. Zürih’teki şirket merkezindeki elektrik arzı, 
başlangıç olarak 2005 yılında %30 ve daha sonra 2007 yılında %100 olmak üzere, yenilenebilen enerji 
kaynaklarına kaydırılacaktır. Zürih’teki şirket mülklerinin altıda biri hali hazırda bu standarda erişmiştir. Şirket, 
ekonomik ve teknik olarak elverişli olduğu takdirde, tüm yeni binalar ve bakim ve onarımlar için MINERGIE1 
standardına (İsviçre MINERGIE standardı, binalar için kullanıcı konforu ve enerji etkinliği kriterini karşılayan 
bir kalite etiketidir) uyumluluk şartı koşmaktadır. 2006 yılı itibariyle, Londra, Münih, Paris ve Sydney’deki 
şirket binaları elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktadır. İş seyahatleri de 
büyük oranda emisyona sebep olduğundan Swiss Re, çalışanlarının video, telefon ve internet konferansı gibi 
uçak yolculuğuna alternatif yöntemleri kullanmalarını desteklemektedir. 

Swiss RE, 2007 yılında bir adim daha ileri giderek ‘COYou2 Azalt ve Kazan’ programını başlattı. Bu 
programın amacı, çalışanların emisyon azaltımına katkı sağlayan yatırımlarını; hibrid (melez) arabalar, toplu 
tasıma araçlarının kullanımı ve güneş panellerinin ve ısı pompalarının kurulumu da dâhil olmak üzere 
özellikle seyahat, ısıtma ve elektrik enerjisi ile alakalı olanlarını desteklemektir. 2011 yılına kadar, çalışanlar 
bu sayılan tedbirlere yaptıkları yatırım miktarının %50’sini (çalışan başına maksimum 5000 İsviçre Frangı 
olmak üzere) geri alacaklar. Şirket aynı zamanda, karbon nötr enerji kaynakları kullanan ve MINERGIE 
uyumlu olan ev alan veya mevcut evlerine yenileyen çalışanlarına özel mortgage oranları sunmaktadır. 

Son yedi yıl boyunca, Folksam emisyon oranını düşürmektedir. Şirket, seyahat politikasını değiştirerek (iç 
yolculukların çoğunda uçak yerine tren kullanarak), tazminat talepleri işlemlerinde verimliliği artırarak (teftiş 
için gidilen mesafeleri azaltarak), ve garantili su ve rüzgâr gücü elektriğine geçiş yaparak, emisyonunu yıllık 
650 ton azaltmıştır. Geri kalan 4700 ton emisyon ise Uganda ve Meksika’daki tekrar ormanlaştırma projeleri 
ile dengelenmektedir. Kasım 2006 itibariyle Folksam, karbon nötr bir şirket haline gelmiştir.  

Çıkarılacak Dersler: Örnek olarak liderlik etmek, başkalarının sizi takip etmesi için en kuvvetli 
yöntemdir. Çalışanları desteklemek, sürdürülebilirlik kültürünün oluşturulmasında çok etkilidir.  

1 Swiss MINERGIE® standardı kullanıcı rahatı ve enerji verimliliği üzerine çaba gerektiren kriterleri sağlayan binalara 
verilen kalite markasıdır. 
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Üçüncü Bölüm: Sigortacılık Süreci Perspektifi 
 

 
Bu bölümde, müşterilerin çoğunlukla haberdar olmadığı, sürdürülebilirliğin varlık/fon yönetiminin ve tasfiye/ödeme 
işlemlerinin ana sigortalama surecine nasıl entegre edildiğini inceledik. Bu alanlarda kullanılan fonların hacmi çok 
büyük olduğundan, sigortacılar, yatırım yaptıkları varlıkların ve sigortalıların adına tedarik ettikleri mal ve 
hizmetlerin sürdürülebilirliği hususunda somut etkiye sahip olabilirler. 
 
 
1. Sorumlu Yatırım

 
 
Yönetim altındaki fonların güvenilir yatırımlara yönlendirilmesi, her sigorta çeşidi için önemlidir. Bu, hayat ve 
emeklilik sigortaları için, var olma nedenidir – sigortalayan su anda ödediği primlerin veya tasarruflarının karşılığı 
olarak, ileriki bir zamanda iyi bir karşılık beklemektedir. Hayat sigortası dışındaki sigortalar için ise bu, birkaç 
nedenle önemlidir. İlk olarak, sigorta piyasası aşırı rekabetçi bir piyasadır ve ödenen primlerle hasar ödemeleri 
arasındaki denge negatif olabilir. Bu boşluk, yatırım gelirleriyle kapatılmalıdır. İkinci olarak, hasarlar istikrarsızdır 
ve sağlıklı bir yatırım artan hasarlar için denge sağlayabilir. Son olarak ise sigortacı, hissedarların yatırdıkları 
servetlerine tatmin edici bir kazanç temin etmelidir.  
 
Sorumlu yatırım, “BM Sorumlu Yatırım İlkeleri” (UN PRI) ve “UNEP FI Varlık Yönetimi Çalışma Grubu”nun 
(AMWG) ana işidir. Sigortacılar, Karbon Açıklama Projesi (CDP) ve İleri Analitik Girişim (EAI) gibi girişimlere dâhil 
olmaktadırlar. IWG üyelerinin birçoğu CDP’yi imzalayan taraflardır ve diğer iklim değişikliği girişimlerine de 
katılmaktadırlar. Sigortacılar için çok önemli olduğundan, yatırımda sürdürülebilirlik konusunu bu başlangıç 
raporunda ele alacağız. 
 
Geleneksel olarak, çevresel, sosyal ve yönetimsel (ÇSY) konular, yatırım seçeneklerini kısıtlayacakları 
düşünüldüğünden, kurumsal yatırımcılar tarafından görmezden gelinmektedir. Ayrıca birçokları, kar oranı ve 
varlıkların güvenliği konularının ÇSY konuları ile pozitif bir korelâsyonunun olmadığına, hatta tersinin doğru 
olduğuna inanmaktadır (mesela tütün, silah ve petrol şirketlerinden yüksek karlar gibi). Bazı yatırımcılar etik ve 
ticari temellere katılmamakta ve yatırım analizlerinde ve karar oluşturmada ÇSY konularının kilit rol oynadığı 
alanlarda, Sosyal Açıdan Sorumlu Yatırım (SASY)’i tevsik etmektedirler. 
 
SASY ilkelerini uygulamanın birçok yolu vardır. Ana metotlar şunlardır: 
 

 Negatif gözden geçirme – ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetimsel) temellerinde şirketlerin veya sektörlerin 
dışlanması 
 

 Pozitif gözden geçirme her sektör içinde en iyisini seçme 
 

 Angajman – şirketleri ÇSY unsurlarını yönetim süreçlerine dâhil etmeleri için ikna etmeye yönelik yapıcı 
diyalog 

 
Angajman, en geniş kapsamlı yatırıma imkân sağladığından, kurumsal yatırımcıların gözde yöntemi olmaya 
başlamıştır. Ayrıca şu da iddia edilebilir; birkaç yatırımcıdan mahrum bırakmanın, bir şirketin ÇSY kararlarını 
etkileme ihtimali çok az iken yatırım yapılan şirket ile angajman, gerek resmi gerekse gayri resmi toplantılarda 
olsun, daha etkilidir. 
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Son zamanlarda yapılan akademik ve endüstriyel araştırmalar8 kuvvetli bir şekilde göstermektedir ki, ÇSY 
konularının yatırım analizlerine ve karar alma surecine ve mülkiyet uygulamalarına dahil edilmesi, potansiyel 
olarak uzun vadeli mali performansı artırabilir ve belirli tipteki portföy risklerini azaltabilir. Diğer taraftan, ÇSY 
konularını önemsememek, Enron ve Worldcom örneklerinde olduğu gibi şirket değerlerinde olağanüstü düşüşlere 
neden oldu.  
 
2006 yılı Nisan ayında BM Genel Sekreteri Kofi Annan, New York Borsasında UN PRI’ yi ilan etti. UNEP FI ve UN 
Global Compact’in bir girişimi olan UN PRI, ana kurumsal yatırımcıların ÇSY konularını birlikte gündeme 
getirebilecekleri küresel bir yapıdır. UN PRI’nin ilkeleri, ÇSY konularının yatırım performansı açısından önemli 
olduğuna ve bu konuların göz önünde bulundurulmasının daha iyi risk uyarlanmış kazançlar elde edilmesinin bir 
parçası olduğuna ve de kurumsal yatırımcıların sorumluluklarıyla uyumlu olduğuna dair kabullere dayanmaktadır.9 
Bahsi geçen ilkeler, şirketleri eleme yerine, tüm varlık sınıflarında aktif mülkiyet ve ÇSY konularının ana yatırım 
uygulamalarına dâhil edilerek şirketlerle angajman politikasını önermektedir. Bundan amaç, uzun vadeli bakış 
açısı elde edebilmek, varlıklardan kazanç oranını artırmak ve ortakların risklerini azaltmak ile yatırım aktivitelerini 
toplumun genel çıkarlarına daha iyi uyarlamaktır. UN PRI, küresel paylaşımı bir sorumlu yatırımcılar ağı 
vasıtasıyla ÇSY konularında işbirliğini ve en iyi uygulamaları tevsik etmektedir. İlan edilmesinden bu yana geçen 
bir sene içinde 180 den fazla kurumsal yatırımcı UN PRI’ye katıldı – yönetim altındaki tüm varlıklar hesaba 
katıldığında 8 trilyon dolardan fazla bir fonu temsil etmektedir. 

                                                 
8 Bkz. UNEP FI Varlık Yönetimi Çalışma Grubu (AMWG) raporları – “Sosyal, Çevresel ve Kurumsal Yönetişim 

Konularının Hisse Fiyatlamasına Maddi Etkisi” ve “Bana Parayı Gösterin: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim 
Konularını Şirket Değerleriyle İlişkilendirmek” 

9 Bkz. UNEP FI AMWG raporu – “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Konularının Kurumsal Yatırımla Birleştirilmesi İçin Yasal 
Bir Çerçeve” 

Doğru Şeyi Yapmak Yatırımcılar için Akıllıca bir Seçenektir 

Sorumlu yatırımlar, Storebrand’in sürdürülebilir kalkınmaya ana katkısıdır. Şirketin bu konudaki deneyimi 
1995’e kadar uzanmaktadır ve 2005 yılında şirket, tüm fon ve emeklilik sigortası varlıklarına aşağıda yer 
alan kati kriteri uygulamıştır: 

“İnsan hakları ve işçi hakları ihlallerinde bulunan ve yolsuzluğa ve şiddetli çevresel bozulmaya neden olan 
şirketlere yatırım yapmaktan sakınacağız. Dahası, kara mayını, savaş gereçleri, nükleer silahlar ve tutun 
üretimi isleri ile petrol, gaz, ilaç, kimyasal, madencilik, gemicilik, kâğıt ve orman ürünleri, tekstil ve elektrik 
ürünleri gibi yüksek risk endüstrilerinde yer alan ve bu endüstrilerde en kotu kurumsal sorumluluk 
performansı gösteren %10 arasında yer alan şirketlere de yatırım yapmaktan kaçınacağız.” 

Bu, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle seksen şirketi mahrum etmek anlamına gelmektedir. Fakat sunu 
belirtmekte fayda vardır ki, angajman, Storeband’in sorumlu yatırım çalışmalarının ana odağıdır. Mahrum 
bırakmak, başlı başına bir hedef değil, aksine eğer söz konusu şirket sorumlu yatırımda başarısız olursa 
başvurulacak son çaredir. 

Pratikte, ÇSY konularını uyarlamak, fon performansını zayıflatmaz. Seksen şirketin Storeband’in 
fonlarından ve emeklilik sigortası varlıklarından dışlanmış olması gerçeği, gerçekte şirketin finansal risk ve 
indeks takip hatasında hiçbir fark oluşturmamaktadır.  

Storeband’in Sınıfındaki En iyi Fonlarına (Best in Class Funds) daha da kati sorumlu yatırım kriterleri 
uygulanmaktadır. Yüksek riskli endüstrilerde bu fonlar sadece ‘sınıfında en iyi’ şirketlere yatırım yaparlar. 
Bu fonlar aracılığıyla yatırımcılar, sadece istenmeyen ticari uygulamalardan kaçınmaktan ziyade, olumlu 
katkılarda bulunabilmektedirler. Ve finansal kazançlara ilave olarak, yatırım yapılan şirketler, diğer önemli 
konuların yanında, ÇSY konularında daha iyi performans göstermekte ve dolayısıyla daha az emisyona 
ve daha etkili enerji tüketimine sahip olmakta, ayrıca daha iyi sağlık ve güvenlik uygulamaları 
geliştirmektedirler.  

Çıkarılacak Dersler: Sorumlu yatırım, müşterilerin çıkarlarına zarar vermediği gibi portföyünüzü 
daha istikrarlı kılabilir. 



Liderler neden ve nasıl yapıyorlar 37 

Şekil 10: Şekil 10: UN PRI’ın (BM Sorumlu Yatırım İlkeleri) Açılış Töreni 

 
 
27 Nisan 2006 New York Borsası 
 
 
Tablo 5, altı ilkeyi ve bu ilkeleri uygulamak için yapılabilecek eylemleri listelemektedir. 
 

Tablo 5: BM Sorumlu Yatırım İlkeleri 
 

İlke 
Eylemler 
İçsel Dışsal İşbirliği Yatırımcı Şirket AR&GE/Eğitim 

1 

ÇSY konularını 
analize ve karar 
verme 
mekanizmasına 
dahil et 

Bir bildiri yap 
 
Yetenekleri 
değerlendir 
 

Tedarikçilerden 
bunu 
kullanmalarını 
iste 
 
Fon yöneticilerini 
değerlendir 

Eğitimi savun  Yeni araçları 
destekle 
 
Akademiyi teşvik 

2 

ÇSY konularını 
mülkiyet 
politikaları ve 
uygulamalarıyla 
bütünleştir 

Politika geliştir 
 
Gerekli 
yetenekleri edin 
İzle 

Dışarıdan 
hizmet 
alınıyorsa izle 

Politika ve 
standartları 
geliştir 
 
Müşterek 
hareket 

Bağlantı kur 
AGMlerde oy 
kullan 
 
Kararları dosyala 

 

3 

Yatırımcıların 
ÇSY konularını 
açıklamasını 
sağla 

  Girişimleri 
destekle 

Özel raporların 
hazırlanmasını 
sağla 
 
Resmi hesapları 
genişlet 
 
CSR’yi destekle 
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İlke 
Eylemler 
İçsel Dışsal İşbirliği Yatırımcı 

Şirket AR&GE/Eğitim 

4 

Yatırım 
endüstrisinde 
PRI’yı teşvik et 

 RFPler, yetkilendirmeler, 
performans raporlarına 
PRI’yi dahil et 
 
Sözleşmeleri 
ödüllendirmede ÇSY’yi 
bir faktör olarak kullan 
 
Emsalleri destekle 

Olumlu 
düzenlemeyi 
destekle 

 Yeni gösterge 
araçlarını 
destekle 

5 

PRI’yı daha etkin 
bir şekilde 
uygulamak için 
birlikte çalış 

Diğerlerinden 
öğren 
 

 Kaynakları 
paylaş 
 
Yeni konuları 
ele al 
 
Ortak girişimler 

  

6 

Eylemler ve 
ilerlemeleri raporla 

Uygulamaları 
açıkla 
 
Tedarikçi 
standartlarını 
açıkla 
 
Performansı 
raporla 

Faydalanıcıları bilgilendir 
 
Paydaşları bilgilendir 

  PRI’nin etkisini 
ölç 

 
AIG’nin Küresel Yatırım Grubu, iklim değişikliğini bir risk ve varlık yöneticileri için bir fırsat olarak görmektedir. 
Mezkûr Grup, AIG’nin Küresel Deniz ve Enerji Bölümü ile birlikte hareket ederek, yenilenebilir ve alternatif enerji 
projelerinin yanında enerji etkinliğini, rafinerilerin, petrokimyasal fabrikaların, petrol boru hatlarının ve elektrik 
üretim fabrikalarının performans iyileştirmelerini desteklemek amacıyla hükümet ihracat kredi garantisince de 
desteklenen 300 milyon dolarlık bir kredi merkezi kurmaktadır. AIG’nin Küresel Emlak Dairesi, ABD Yeşil İmar 
Konseyi işlerinde lider olmaya devam etmekte ve tüm yeni imarların Enerjide Liderlik ve Çevresel Dizayn (LEED) 
standartlarını karşılamaları için çaba sarf etmektedir.  
 
 
2. Taşıt Yaralanmaları Tazminat Taleplerinin Çözümlenmesi

 
 
2000 yılında trafik kazaları yaralanmaları sonucunda tüm dünya genelinde tahmini olarak 1,2 milyon insan öldü. 
İlave olarak yaklaşık 7,8 milyon kişi de ciddi şekilde yaralandı. 2005 yılında sadece ABD’de altı milyon trafik 
kazası oldu ve bu kazalar sonucunda 43.443 kişi öldü ve 2,7 milyon kişi de kalıcı şekilde yaralandı. Bu gerçekten 
çok büyük bir problem ve gelişmekte olan ülkelerdeki araç sayısı arttıkça daha da kötüleşmektedir. Sigortacılar 
güçlü bir şekilde yol ve araç güvenliğinin geliştirilmesi için baskı yapmaktalar (örneğin emniyet kemerleri, hava 
yastıkları ve daha güvenli koltuklar). Araçların maliyeti ve güvenliği ile sürücülerin güvenlik alışkanlıkları taşıt 
sigorta fiyatlarını etkilemektedir.  
 
Daha az bilinen ise psikolojik faktörlerin önemidir. Şimdilerde yaygın bir şekilde kabul edilen görüşe göre, küçük 
kazalar bile kazazedeler üzerinde önemli psikolojik etkiler bırakabilir ve bu etkiler daha fazla psikolojik bozulmaya, 
sakatlığa ve yavaş iyileşmeye neden olabilir. Rehabilitasyon programları ve diğer tedavi yöntemleri, fiziksel 
yaralanmaların yanında psikolojik ve sosyal faktörler de dikkate alındığı takdirde daha başarılı olabilirler. Birleşik 
Krallık Sigortacılar Birliği için 2004’te yapılan bir araştırma ortaya çıkarmıştır ki: 
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 Kazaların %20 ila %30’unda, kazazedeler sakat kalmakta ve sıkıntıları sadece fiziksel faktörlerden 
kaynaklanması beklenen sıkıntıdan çok daha fazla olmaktadır. 
 

 Kazaların %5’inde, fiziksel ve sosyal sonuçlar, başlangıçtaki veya sonradan kalan yara ile 
açıklanamayacak derecede kötüleşmektedir. Bu ‘Apaçık Orantısız Sonuç’ (AOS) tedavinin maliyeti, olayın 
karmaşıklığı ve tazminat derecesi üzerinde büyük bir etkide bulunabilir. 
 

 AOS vakaları önlenebilir. 
 
 
 

Beden Yaralanmaları Tazminat Talepleri: Sonuna Kadar Orada Olmak 

AXA Seguros (İspanya), ciddi şekilde yaralanan yol kazaları kurbanlarının mümkün olan en hızlı 
şekilde iyileşmesine yardım etmek ve surecin topluma olan toplam maliyetini azaltmak için çok 
disiplinli bir program oluşturdu. 2006 yılında şirket, 10.083 kazazede arasından elli bir ciddi 
yaralanma durumu ile karsılaştı.  

İlk temas, şirketin yirmi yedi hasar tespit müfettişi aracılığı ile olmaktadır. Müfettişlerden biri, 
yararlanılabilecek çeşitli kaynakları belirlemek için kazazedeyi kazanın hemen ardından ziyaret eder. 
Aynı zamanda, bölgesel sağlık uzmanı şirketi kazazedenin ihtiyaçları hakkında bilgilendirir ve 
kazazedeye yardım önerir. Ayrıca bir hukuk danışmanı kazazedeler ve aileleri için yardımcı 
olmaktadır. 

Surecin ikinci adimi, tıbbi, ekonomik, profesyonel ve ev halkının yardımlarıyla kazazedenin 
iyileştirilmeleridir. Gelişmeler günlük olarak takip edilmekte, böylece gecikmelerden kaçınmak için 
ileride nelere ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. Finansal olarak bu, nakit avansı ve maliyet yönetimi 
demektir. Tıbbi olarak, danışman kazazedenin durumuna bakar ve en iyi uzman ve klinikleri önerir. 
Aile için ise finansal tazminat ve yasal prosedürler hakkında bilgiye ilave olarak danışmanlık hizmeti 
de sunulmaktadır. 

Son olarak, tazminat sureci hızlı ve adildir. Tıbbi yaralanma, kişinin fonksiyonel, estetik ve mesleki 
zararları ile daha sonra oluşabilecek yan etkiler ve bozulan kariyer gelişimi de hesaba katılarak ‘zarar 
barometresi’ üzerinden hesaplanır. Bu da konuyla ilgilenen yöneticiye ve müfettişe, kazazedenin ve 
ailesinin ihtiyaçlarına uygun adil bir ekonomik öneride bulunmalarını sağlar. Şirket, kazazedenin 
ihtiyaçlarını kazadan sonraki üç ay boyunca temin eder. İlave olarak, hâlihazırdaki ve gelecekteki tüm 
tıbbi masraflar, kazazedenin iyileşmesine katkıda bulunduğu surece şirket tarafından üstlenilir. 
Çıkarılacak Dersler: Kazazedeye ve ailesine hızlı ve kapsamlı destekte bulunmak, ilgili herkes 
için sosyal ve finansal yükleri en aza indirir. – şirketin çıkarları, kazazedenin ihtiyaçları ile 
çatışmaz. 



Sürdürülebilirlik için sigorta 40 
 
Dördüncü Bölüm: Sigorta Ürünü Perspektifi 

 
 
Bu bolümde sürdürülebilirliğin, motorlu taşıtlar, konut, ticari, hayat, emeklilik ve sağlık sigortaları gibi ana sigorta 
ürünlerine nasıl entegre edildiğini inceleyeceğiz. Müşteriler belirli varlıklar ve aktivitelerle ilgili sigorta ürünleri satın 
alırlar (örneğin taşıt, konut, ürün sorumluluğu, müteahhidin tüm riskleri, sağlık, emeklilik ve seyahat). Bu ürünler, 
sürdürülebilirlik konuları ile ilişki içindedirler. Mesela taşıt sigortası, iklim değişikliği (etki ve hafifletme), çöp ve atık 
yok etme, kaynak tüketimi ve sağlık konuları ile ilişkili olabilir. Müşteri açısından ise sürdürülebilirliği satın alma 
penceresinden değerlendirmek aydınlatıcı olacaktır. Bu nedenle, müşterilerin en çok tutacakları hayat sigortası 
dışındaki ürünler taşıt sigortası ve daha sonra da ev sigortası olacaktır. Nakit yönetimi müşteriler için diğer önemli 
bir alandır. Ticari müşteriler için ise sektörel seviyede teşebbüs risk yönetimi önemlidir. Sigortacı yönünden ise 
müşteriyi sırf fiyata dayalı bakış açısından kurtarıp, ona daha geniş bir bakış açısı sunabilmek yararlı olacaktır. 
Süpermarketler hâlihazırda ‘Adil Ticaret’ meyvesi ile bunu yapmakta ve belirli sigortacılar da ‘iklim dostu’ ürünler 
piyasaya sürmektedirler. 
 
 
1. Taşıt Sigortası

 
 
Karayolu ulaşımı, modern ekonominin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Taşıt sigortacılarının sürdürülebilirliği 
geliştirebilecekleri birkaç yöntem vardır –iklim dostu araç kullanımını teşvik ederek, yol güvenliğini artırarak, 
kazazedelerin iyileşmesini sağlayarak ve taşıt sigortasının satın alınabilir hale gelmesine yardımcı olarak. Dünya 
çapında yaklaşık bir milyar taşıt vardır ve bu sektör insan yapımı sera gazlarının %17’sini üretmektedir. Daha 
önce de gördüğümüz gibi, araba kullanmak riskli bir faaliyettir, zira her yıl dünya genelinde yaklaşık dokuz milyon 
insan ölmekte ve ciddi şekilde yaralanmaktadır (Şekil 11’e bkz). Bu nedenle, genellikle üçüncü şahıs mali 
mesuliyet sigortası almak, sürücüler için zorunludur. Yeni araçlar pahalıdır ve genellikle hasara karşı sigortalıdır. 
Diğer taraftan, eski araçlar genellikle sigorta kapsamında değillerdir.  
 

Şekil 11: Küresel Karayolu Trafik Yaralanmaları ve Ölüm Oranları 
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Risk oranları sürücüden sürücüye, araçtan araca ve yerden yere önemli oranda değişir. Eğer primler çok 
yüksek ise sigorta satın alınamaz hale gelebilir ve dolayısıyla sürücüler muhtemelen sigorta yaptırmamayı 
tercih edeceklerdir. Mesela genç erkekler daha risklidirler fakat daha az kazanmaktadırlar. Bu da ABD’de 
sigortacıların bu gibi riskleri özgürce fiyatlandırmalarını reddederek satın alınabilir sigorta ürünleri sunmak için 
‘devredilmiş risk’ planlarının (paylaşılmış veya artık piyasa olarak da bilinmektedirler) oluşturulmasına neden 
olmuştur. Fakat iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, sigortacılara artık risklerdeki farkları belirleme ve standart 
olmayan prim tarifeleri uygulama imkânı sağladığından, ortak (paylaşılmış) piyasalar azalmaktadır. 
 
Bazı sigorta piyasaları, araç tamirleri ve sürücü güvenliği konularında en iyi uygulamaları geliştirmek ve bu 
konuda tavsiyelerde bulunmak üzere ortak merkezler oluşturmuşlardır. Sigortacılar bu konunun sadece 
otomobil endüstrisine bırakılamayacak kadar önemli olduğu görüşündedirler. Birleşik Krallıkta bu merkez 
1969’da kurulmuştur ve Taşıt Sigortası Onarım Araştırma Merkezi (veya Thatcham) olarak adlandırılmaktadır. 
Otuz dört sigortacının oluşturduğu bir koalisyon bu merkezin çalışmalarını finanse etmektedir. Hedef, kalite ve 
güvenlikten ödün vermeksizin araç tamir masraflarını kontrol altına almaktır. Sigortacılar ayrıca uygulanabilir bir 
tamirat zaman çizelgesi istemektedirler, zira araç üreticilerinin verdiği süreler garanti tamiratları için olup kaza 
sonucu oluşan hasarların tamiratı için değildir. Şu an itibariyle çalışmalar altı husus üzerinde yoğunlaşmaktadır: 
 

 Tamirat teknolojileri 
 

 Taşıt güvenliği 
 

 Taşıt emniyeti 
 

 Sigorta prim grup değerlemesi 
 

 Çarpma testi 
 

 Tamirat zamanları ve metotları 
 
Birleşik Krallıktaki bu kuruluşun ABD’deki paralel kuruluşu yine 1969’da kurulan ‘Karayolu Güvenliği Sigorta 
Enstitüsü’dür. Bu kurum, araç kaza testleri programıyla meşhurdur. ABD Sigorta endüstrisi, araç üreticilerinin 
hava yastıklarını tüm araçlarda standart hale getirmeleri için mücadele etmekte ve alkolsüz araç kullanımı ve 
emniyet kemeri kullanımı kampanyalarının ana destekçisidir. 
 

Teknoloji Sizi Sürücü Koltuğuna Oturtur 

Norwich Union, kullanıcıya göre değişen taşıt sigortası sistemini araştırmak için bir pilot çalışma 
gerçekleştirdi. Sistem aracın ne kadar uzağa, ne zaman ve nereye gittiği bilgilerini kaydedip iletmek 
için telematikleri kullandı (müşterinin aracına bir ‘siyah kutu’ telematik alet konuldu). Sigorta şirketi her 
seyahat için günün hangi saatinde yapıldığına, yolun tipine ve gidilen mesafeye bağlı olarak bir prim 
hesaplayıp aylık faturalara yansıttı.  

1500 sürücüyle yapılan pilot çalışma gösterdi ki; çok riskli bir grup olan genç sürücüler, akşam 11 ile 
sabah 6 saatleri arasında kendi araçlarını kullanarak gittikleri her kilometre başına 1,4 dolarlık bir prim 
ödemek durumunda kaldıklarında, %20 oranında daha az kaza yaptılar. 

Sonuç olarak, iki adet Sürdüğün Kadar Öde (PAYD) ürünü 2006 yılında piyasaya sürüldü. Bunlardan 
birisi, akşam 11 ile sabah 6 saatleri arasında gerçeklesen ölümlü kazaların %45’inden sorumlu olan 
genç sürücüler içindi. ‘Siyah kutu’nun maliyeti 100 dolardır; fakat bu kutu, sigorta maliyetinde yılda 
%30’lara varan tasarruf sağlamaktadır. İkinci ürün ise; hızlı yollarda ve daha emniyetli zamanlarda 
yılda sekiz bin milden daha az mesafe kat eden yirmi dört ile yetmiş yaş arasındaki güvenli sürücüler 
içindir. Bu ürün, kentsel alanlarda sabahın yoğun saatlerinde araç kullanmak zorunda olmayanlar için 
idealdir. Şehirlerarası yolda araba kullanmak, şehiriçi yollarda düşük hızlarda araba kullanmayla 
karşılaştırıldığında, on kat daha güvenlidir.  

Ticari araçlar için paralel bir ürün. Fleetwise Care, entegre sigorta ve risk yönetimi sunmaktadır. 
Uzman brokerler tarafından satılan bu ürün, iki yıl için sabit oranda prim imkânı ile müşterilere 
güvenlik hususlarında bilgi sunmak ve risk yönetimi ile filo verimliliği konularında tavsiyelerde 
bulunmak üzere telematiklerden ve hasar ödemelerinden elde edilen bilgilerden derlenen yönetim 
raporları sunmaktadır.  
Çıkarılacak Dersler: Bilgi teknolojileri yönetimi, yeni sigorta ürünleri ortaya çıkarabilir ve daha 
emniyetli davranışları pekiştirir. 
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Bazı analistler, sistemin başlangıç fiyatının yüksek olması, özel hayatin gizliliğinin ihlal edilmesi, patent 
ücretleri, ofiste yapılan veri bütünleştirmesi ve maliyet fayda analizlerinin yapılmasının zor olması gibi 
nedenlerin PAYD sigortasının ilk başlarda geniş bir şekilde yaygınlaşmasını engelleyeceğini düşünmektedirler. 
Ancak hükümetin yol güvenliğine olan ilgisinin artması, hileye yer vermeyecek şekilde elde edilen araç bilgileri 
ile sigortalı tazminat taleplerinin doğrulanabilmesi ve sigortacılar için potansiyel maliyet tasarrufu sebebiyle; 
ticari araç operatörleri ve müşterilerin ticari PAYD’in son sürümüne yönelecekleri umulmaktadır.  
 
Tokio Marine & Nichido, sigorta aracılığıyla iklim dostu araçların yaygınlaşmasını teşvik etmek için, çevreyi az 
kirleten, az yakıt tüketen ve az emisyon salan araçların taşıt sigortalarında %1,5 indirim sunmaktadır (Tablo 
6’ya bkz). 2005 yılında sigortalanan tüm araçların %40’ini temsil eden yaklaşık olarak 5,43 milyon araç, bu 
indirimden yararlanmayı hak etmişti. 
 
Tablo 6: Tokio Marine & Nishido’nun İklim Dostu Araç Sınıflandırması   
   

Başvuru Koşulu İlgili Taşıtlar 

Kirliliği Düşük Taşıtlar 
Hibrid taşıtlar, metanol yakıtlı taşıtlar, basınçlı doğal 
gazlı taşıtlar. Kullandıkları yakıt türü nedeniyle ilgili 
taşıtlar Taşıt Alım Vergisinden muaftırlar. 

Kilometresi Yüksek Taşıtlar Hedef kilometre standardını karşılayan taşıtlar ve 
Taşıt Alım Vergisinden muaf olanlar 

Emisyonu Düşük Taşıtlar 
200’den bu yana yeni egzoz düzenlemelerine uyan 
taşıtlar veya düşük emisyonlu taşıt olma hakkına 
sahip olanlar 

  
2. Konut Sigortası

 
 
Taşıt sigortası gibi konut sigortası da diğer yaygın bir piyasa sigorta ürünüdür. Ancak küresel olarak konut 
piyasası ile sigorta uygulamaları arasında büyük farklar bulunduğundan, genelleme yapmak kolay değildir. 
Örneğin ev sahipliği, ülkeler arasında ve taşra ve merkez arasında önemli oranda değişmektedir. Ayrıca 
sigortanın kapsamı da önemli oranda farklılıklar göstermektedir; tek poliçede binanın ve içindekilerin hemen 
hemen tamamının kapsama alındığı Birleşik Krallık bir ucu oluştururken, sadece yangını kapsayan poliçeler 
yaparak daha geleneksel bir yol takip eden diğer ülkeler ise diğer ucu oluşturmaktadır. Değişen sosyal tablo ile 
sigortacılar ev sigortası poliçelerinde yeni durumla yüzleşmek durumundadırlar – evde çalışma, yerleşikler ile 
yurt dışındaki ikinci evleri arasındaki gayri resmi ilişki. 
 
ABD’de büyük endişeye neden olan bir risk, küf kirliliğidir. Sigorta açısından pastan ve çürümeden olduğu gibi 
küften kaynaklanan zarar, standart ev ve ticari gayrimenkul poliçelerinden özellikle hariç tutulmuştur. Küf kirliliği 
bu poliçelere göre sadece sigortalanan bir tehlikeden kaynaklanmışsa kapsanmaktadır. Örneğin, patlayan bir 
borudan kaynaklanan su zararları kapsam dâhilinde olduğundan, patlayan bir borudan çıkan su sebebiyle 
oluşan küfü temizleme masrafları da sigorta kapsamı içindedir. Ancak ABD’de sel, ticari olarak sigortalanan bir 
tehlike olmadığından (fakat sel, hükümet kuruluşlarınca sigortalanabilir), selden kaynaklanan küf çamur 
kapsam dâhilinde değildir. Ancak, uzun zamandır devam eden bu kapsam dışılık, mahkemelerce 
eleştirilmektedir. Karışıklığa meydan vermemek için birçok sigortacı ürünlerini tekrar oluşturmakta; ya küfü 
(hatta su zararlarını bile) tamamen sigorta kapsamı dışında bırakmakta, ya da yüksek oranda prim 
önermektedir. Komik olan ise, tıbben küfün insan sağlığını tehdit riskinin çok küçük derecede olmasıdır. 
 
Sigortacıları etkileyen diğer bir husus ise ev içi kirliliğidir. Ev ürünlerinde, mobilyalarda, deodorantlarda ve ev 
ofislerinde çok fazla uçucu bileşenler ve zehirli maddeler bulunduğundan; hastalıklar evin içinden kaynaklanıyor 
olarak görülebilir. Hâlihazırda bu, ABD’deki kurşunlu boyalardan dolayı olmaktadır.  
 
Birleşik Krallık, ev ve işyerleri için sel sigortasını standart bir içerik olarak sunması nedeniyle, bu hususta 
neredeyse tektir. Her yıl seller Birleşik Krallık’a tahmini 1,6 milyar dolara mal olmakta, bu da yüksek riskli ev 
başına 8000 dolara tekabül etmektedir. Dahası, iklim değişikliği nedeniyle sel riskinin gelecek yüzyılda on kat 
daha artacağı tahmin edilmektedir. Birleşik Krallık Sigortacılar Birliği’nin bildirdiğine göre yaklaşık olarak iki 
milyon ev –tüm Birleşik Krallıktaki evlerin kabaca %10’u- kıyı veya iç kesimlerde oluşabilecek seller nedeniyle 
risk altında olup bunlardan 200.000’i yetmiş yılda bir’den fazla sel ihtimaliyle yüksek risk altındadır. Sel 
riskindeki tahmini artışlar bu sayıları daha da artırabilecektir. 
 
Selin etkisi iki kattır. Fiziksel açıdan etki yıkıcı olabilir. Bazı evler suyla tahrip olur; suntadan yapılmış mutfaklar 
tamamen mahvolur, halılar ve mobilyalar kirli su sebebiyle kullanılmaz hale gelir. Evin iskeletinin kurutulması 
aylar alır. Psikolojik etki ise daha da tahrip edicidir. Varlıklarını kaybetmek ve evine belirli süre için dönememek, 
büyük strese ve rahatsızlığa neden olur. İleriki zamanlarda olabilecek sel riskleri ve malın kıymetinin 
azalmasından bahsetmeye bile gerek yoktur. Sigortacılar, müşterilerine selin hayatları ve evleri üzerindeki  
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etkisinin en aza indirilmesi hususunda yardım edebilirler. Bunu da en iyi şekilde, müşterine kendilerini nasıl  
korumaları gerektiğine dair bilgi vererek yapabilirler. 
 

 
 
3. Kişisel Finans

 
 
Müşteriler daha zengin hale geldikçe, çok az hazır oldukları halde birçok kişisel finans kararları ile karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Emlak ve araba almakta, kredi kartı şartlarını kabullenmekte, eğitim, boşanma ve miras gibi 
birçok ailevi kararlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
 
Birleşik Krallıkta bulunan Finansal Planlama Topluluğu (FPS), üyelerinin müşterileriyle nasıl zaman 
geçirdiklerini ortaya çıkarmıştır: 
 

 Müşterilerin niçin danışmanlık istediklerini saptamak: %10 
 

 Müşterilerden bilgi toplamak: %30 
 

 Müşterilerin hedeflerini ve arzularını saptamak: %20 
 

 Seçenekleri ve ürün tiplerini belirlemek: %20 
 

 Belirli ürünleri müzakere etmek ve çözüm oluşturmak: %20  
 
FPS, mortgage, miras vergisi planlama, yatırım portföyü yönetimi, emeklilik ve uzun vadeli bakim gibi çok çeşitli 
sigorta ve ilgili ürünleri ile meşgul olmaktadır. Birçok tüketici artık, özellikle uzun ömür ihtimalleri arttığından, 
emeklilik dönemleri için yeterince tasarruf yapmadıklarını düşünmektedir.  
 
1987 yılında Cenevre Birliği, artan ortalama ömür süresi beklentisini finanse etme problemine çözüm olabilecek 
seçenekleri belirlemek için ‘Dört Sütunlu’ Araştırma Programını başlattı. Aslında artan ortalama ömür, 
insanların gayri faal tüketici kategorisine düşmelerinden ziyade, ileri yaşlarda da çalışabilecekleri, sosyal olarak 
entegre kalacakları ve geçerli ekonomik katkıda bulunmaya devam edecekleri anlamına gelmektedir. Dört 
Sütun kavramının kaynağı, birçok ülkede emeklilik aylığı fonlarının üç sütuna dayanıyor olmasıdır: 
 
 
 
 

Lowestoft’taki En Düşük Maliyet: Önceden Tedbir Almak Selin Zararlarını 
Azaltır 

2005 yılında Norwich Union yerel hükümet ile ortaklaşa olarak selin evler üzerindeki etkisini en aza 
indirmek için neler yapılabileceği hususunda çalışmalar yaptı. Lowestoft (Birleşik Krallık)’deki bir ev 
kısa sürede ardı ardına sele uğradı. Ev sakinleri, aile uyurken sel olup olmayacağını bilmediklerinden 
sürekli olarak endişe içindeydiler.  

Projede, suların eve girmesini engelleyecek ve eve girdiği takdirde vereceği zararı en aza indirecek 
tedbirler alınarak evin sele karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için 60.000 dolar harcandı. 
Dayanıksız taban kaplamaları, kapılar, mutfak bölümleri ve duvar yüzleri seramik fayanslar gibi su 
geçirmez malzemeler ile değiştirildi. Sel suyunu dışarı çıkarmak için bir pompa yerleştirildi. Kazanlar 
ve duvar soketleri gibi pahalı parçalar daha yüksek yerlere yerleştirildi, ani sellere karşı kapıların 
etrafına kurulması için panolar temin edildi, boşaltma sistemlerindeki tek yönlü kapakçıklar sel 
boyunca suyun geri tepmesini engelledi.  

2006 Ekim ayında gerçek bir sel sırasında ev test edildi. Komsular evlerini boşaltmak zorunda 
kalırken, sele dirençli önlemler proje ev halkının sadece zemini paspaslayarak normal hayatlarına 
devam etmesini sağladı. Proje gösterdi ki; sadece birkaç önlem bile büyük sele karsı büyük direnç 
sağlayacaktır. Tüm önlemler ise 60.000 ila 80.000 dolar arasında tutmaktadır. Mezkûr önlemler 
alınmasaydı, selden zarar gören evi onarmak 120.000 dolara kadar mal olabilecekti. Bu tedbirlerin 
birçoğu da, sel panoları kurmak gibi, ihtiyaç duyulduğunda ev sahiplerinin kendileri tarafından 
yapılabilir. 

Uzun vadede bu tedbirlerin yararları çok büyük miktarlarda olabilir – mal sahibi için daha değerli bir 
ev, sel sigortası için daha iyi sözleşme şartları ve sigorta yapılabilirliği, daha az zarar ve üzüntü ve 
tabii ki daha az kişisel ve ailesel travma. 
Çıkarılacak Dersler: Sigortacılar riski azaltmak için diğer paydaşlarla birlikte çalışabilir ve 
yaşam kalitesini yükseltebilirler. 
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 Birinci sütun – zorunlu, hemen öde (pay-as-you-go), devlet emeklilik aylığı 

 
 İkinci sütun – tamamlayıcı mesleki emeklilik aylığı ( genellikle fon temelli) 

 
 Üçüncü sütun – kişisel tasarruflar (kişisel emeklilik, varlık ve hayat sigortası) 

 
 
Şekil 12: İleri Yaşlardaki Gelirin Dört Sac Ayağı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenevre Birliği ilk sütunun uyarlanmasını, ikinci sütunun kuvvetlendirilmesini ve üçüncü sütunun daha da 
geliştirilmesini savunmakta, ancak dördüncü bir sütuna olan ihtiyaca dikkatleri çekmektedir – gelecekte mezkûr 
üç sütundan elde edilen gelire ilave olarak, özellikle yarı zamanlı çalışma temelinde, iş hayatının esnek bir 
şekilde uzatılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Dördüncü sütunun kurulmasını içeren, kariyer sonunun yeniden 
düzenlenmesi ve (yavaş yavaş emekliliğin kaçınılmaz olarak önemli bir rol oynayacağı) yeni yaşlılık yönetimi 
stratejisi, modern hizmet ekonomilerinde meydana gelen birçok değişiklikle uyuşmaktadır. 
 
 

 

Bulvarın Güneşli Kısmı 

Birleşik Krallıkta müşterileri finansal danışmanlığın önemi konusunda eğitmeyi hedefleyen orijinal bir 
girişim başlatılmıştır. 2005’ten 2006’ya kadar AXA UK, Brighton’da bir bulvarın iki yakasında oturan iki 
aile grubunun katıldığı ve ‘AXA Bulvarı’ diye adlandırılan bir deney yürüttü. İlk yıl, birinci gruptaki 
ailelere kendilerine özel finansal danışmanlık hizmeti verilirken diğer gruptaki aileler kendi başlarının 
çarelerine baktılar. Bir danışmandan hizmet alan ailelerin almayanlara göre finansal bir karar için 
daha donanımlı olduğunu kanıtlamak için düzenli karşılaştırmalar yapıldı. Ayrıca bir stres uzmanı, 
finansal meseleler hakkındaki endişelerin katılımcıların sağlıkları üzerindeki etkisini kontrol altında 
tutmakta ve bu iş için hazırlanan bir sitede proje, ulaşılan sonuçlar ve başarılar sunulmaktaydı.  

Bu projenin önemi finansal basın tarafından kavrandı. Ancak bu kampanyanın etkisi, finansal eğitim 
Birleşik Krallık hükümetinin ve basınının ana meselelerinden biri olduğundan, iletişim sektörünün çok 
ötesine gitmektedir. Bu deneyin sonuçları ortaya çıkarmaktadır ki; özel finansal danışmanlık alan 
ailelerin aldığı kararlar, diğer grubun kararlarından daha iyidir. Bu, hem azalan borçlardan hem de 
yatırımlardan elde edilen gelir artışından çıkarılabilmektedir. Bu borç azalışından yola çıkarak, (ilk 
çeyrek boyunca) finansal danışmanlık verildiği takdirde tüm Birleşik Krallık nüfusunun da aynı şekilde 
borçlarının azalacağı düşünülürse, bu borç miktarındaki azalış üç ay içinde 60 milyar dolar azalış 
anlamına gelecektir. Bu sonuçlar, İngiliz halkınca geniş şekilde kabul gören ‘borcun artık kaçınılmaz 
bir gerçek olduğu’ inancıyla çelişmektedir. Birleşik Krallık’ın hâlihazırdaki tüm şahıs borçları 2,5 trilyon 
dolara dayanmakta ve her dört dakikada 2 milyon dolar artmaktadır.  
Çıkarılacak Dersler: Sigortacılar, müşterilerine mal varlıklarını daha akıllıca yönetmeleri ve 
gereksiz borçtan ve dolayısıyla stresten kaçınmaları hususunda danışmanlık hizmeti vererek 
yardım edebilirler. 

Finansal Güvenlik 
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4. Sağlık Sigortası
 

 
İkinci bölümde, sigortacıların müşterilerine, daha düşük riskler yarattığı için, çevresel sağlık ve güvenlik 
konularındaki performanslarını iyileştirmeleri için yardım ettiklerini görmüştük. Bu da en iyi, tecrübesiz 
müşterilerin bile bu konuların önemini çabucak kavrayabilecekleri, ticari ve endüstriyel seviyeye odaklanılarak 
yapılabilir. Ancak bu da, risk yönetimi araçlarını geliştirmenin maliyetinin belirli risk portföyünün ötesine geçmesi 
nedeniyle, sadece birkaç sigorta şirketinin bu işi etkin bir maliyet ile yapabilmesi anlamına gelir. 
 
 
 

 
 
 
5. Ticari Gayrimenkul Sigortası

 
 
Geniş iş sahaları bulunmakta ve işletmelerin risk yönetme kabiliyetleri genellikle büyüklükleri ile doğru orantılı 
olmaktadır. Sigortacılar da ürünlerini ve hizmetlerini buna göre belirlemektedir.  
 
 
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler) 
 
Birleşik Krallıkta KOBİ’ler (250 işçiden daha az işçi çalıştıranlar) tüm işçilerin %60’ına ve tüm iş hacminin 
%51’ine sahiptirler. İşletmelerin büyük çoğunluğu küçük işletmeler (elli işçiden daha az) olarak 
sınıflandırılmakta ve bu işletmeler, özel paketler altında sunulan gayrimenkul sigortası açısından büyük bir 
pazar oluşturmaktadır. 
 
AXA UK, bu sektörü kamuoyu anketleriyle izlemektedir. Bu anketlere göre: 
 

 KOBİ’ler genellikle riskleri akıllıca algılayamamaktadır. 
 

 KOBİ’ler sigortacılarının kendilerine verdikleri desteği önemsemektedir.

Önce Güvenlik 

Toplumdaki riski azaltmak hususundaki hedefinin bir parçası olarak Avustralya Sigorta Grubu (IAG), 
ticari işletmeler için bir öz risk değerlendirme yönetimi değerlendirme aracı olan Risk Radar’ını 
geliştirdi. Şirket, arz halkasının önemli bir unsuru olan araç paneli tamir endüstrisi ile işe başladı –
Avustralya’da parça tamir endüstrisi olarak bilinmektedir. 

Avustralya parça tamir endüstrisi, geniş kapsamlı işyeri sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı ve 
güvenliği yükümlülükleri olan bir endüstridir. Bu endüstri her sene zararlı atıklar da dâhil olmak üzere 
75.000 ton çöp çıkarmaktadır. Mezkûr endüstri aynı zamanda her seferinde ortalama 80.000 dolara 
mal olan yılda 630 işyeri yaralanmasına sahne olmaktadır. Parça tamircilerinden elde edilen bilgiler, 
çevre konularının ve iş yeri güvenliği mevzuatına uyum sağlamanın zorluklarının en büyük kaygıları 
olduğunu göstermektedir.  

Parça Tamircileri için Risk Radarı, tamircilerin kendi performanslarını temel güvenlik ve çevre kriterleri 
karşılaştırmaları için hazırlanan CD-ROM’lu bir eğitim paketidir. Bu paket, devlet çevre kuruluşları ile 
ortaklaşa hazırlanan bir ‘daha temiz üretim gerçekleri listesi’ içermektedir. Eğer bir atölye herhangi bir 
alanda ‘en iyi uygulama’dan aşağı bir performans gösterirse, Risk Radar, işyeri uygulamalarında 
değişiklik ve dokümantasyon da içeren bir eylem planı önermektedir. Risk Radarı kullanan parça 
tamircileri %10’luk bir prim indirimi kazanmakta ve mezkûr konulardaki iyileşmeler somutlaştığında 
daha fazla indirim elde edebilmektedirler.  

IAG, kendi ÇSG (çevre, sağlık ve güvenlik) yönetimi için Risk Radar’ı kullanmakta ve Risk Radar’ı 
diğer endüstrilere yaymaktadır. Bunlardan ilki, Çiftlikler için Risk Radar olup poliçe sahiplerine 
ücretsiz verilmektedir (yaklaşık 60.000 çiftçi veya endüstrinin %50’si). Çiftçiler iş esnasındaki ölüm ve 
yaralanmalarda en yüksek oranlardan birine sahiptirler.  
Çıkarılacak Dersler: Belirli ticari seviyedeki risk yönetimine odaklanarak sigortacılar arz 
halkasındaki süreklilik üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olabilir ve kendi piyasa pozisyonlarını 
kuvvetlendirebilirler. 
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Örneğin, 2006 yılında yapılan bir ankete göre, KOBİ’lerin %90’ı yetersiz bir şekilde sigortalanmıştır ve sadece 
üçte biri işe ara verme kapsamı dâhilindedir. Dahası, KOBİ’lerin %85’i iklim değişikliğini ciddi bir problem olarak 
görürken sadece %26’sı kendi işleri için bir tehdit olarak görmektedir. Bu yaklaşım, özellikle yıllık iş hacmi 
50.000 sterlinin altında olan küçük işletmelerde daha güçlüdür (Şekil 13’e bkz). 
 
Şekil 14 göstermektedir ki, küçük işletmeler çok kötü bir hava olayından sonra en çok sigortacılardan yardım 
beklemektedirler. 
 
Şekil 13: Kötü Hava Şartlarında Meydana Gelen Kayıplara Karşı Sigortalanmayan Küçük 
İşletmelerin Oranı 

 
KOBİ’lerin %90’ı değerlerinin altında sigortalanırken, bunların üçte birinin iş kesintisi sigortası bulunmaktadır. Ayrıca 
KOBİ’lerin %85’i iklim değişikliğini ciddi bir küresel sorun olarak görmekle birlikte sadece %26’sı kendi işlerine ciddi bir 
tehdit olarak algılamaktadır.  
 
Devir boyutuna göre / Kaynak AXA İngiltere  
 
 
Şekil 14: Kötü Hava Şartlarından Sonra Küçük İşletmelere Verilen Destek 

 
Aşırı bir hava olayından sonra küçük işletmelerin yardım almayı beklediği birçok kurum arasndan sigortacılar en 
yüksek sırada yer almıştır.  
 
Kaynak: AXA İngiltere Küçük İşletme Araştırması 2006
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Oldukça Korunan Riskler (HPR) 
 
Diğer yandan büyük işletmeler, sigorta programlarını kendilerine uygun hale getirmişlerdir. Kimyasallar gibi çok 
zararlı maddelere maruz kalma, büyük bir dağıtım merkezi gibi tehlikeli durumlar için uygulanan bu yaklaşım, 
yüksek oranda korunan risk diye de bilinmektedir. HPR bölgelerinde tüm ana yangın risk bölgeleri, birtakım 
aktif yangın söndürme aletleriyle donatılmakta, binalar ve yapılar yangının yayılmasını engellemek için 
tamamen ayrı tutulmakta ve yangın güvenliği en önemli öncelik olarak belirlenmektedir. Ana vurgu, yangından 
sonra onarım yerine, yangının önlenmesidir. Bu alandaki en önemli sigortacılardan biri, dört ana laboratuardan 
oluşan bir araştırma yerleşkesine sahip olan FM Global’dir. Bu alandaki sigortacılar, yüksek donanımlı 
mühendis gücüne sahip olmakla (FM Global’in yaklaşık 1500 mühendis çalışanı vardır) ve müşterilerine 
benzersiz sigorta ürünleri sunmadaki uzmanlıkları ve esneklikleri ile övünürler. Poliçeler, (yerel kapsamdaki 
boşlukları kapatmak için hazırlanan ‘kapsamdaki fark/limitteki fark’ maddesi vasıtasıyla müşterinin 
operasyonlarını kapsayan standart bir ‘şemsiye’ ile) genellikle ortak bir formatta hazırlanır. Diğer sık karşılaşılan 
bir özellik ise riskin çoğunluğunu içeride bırakan, müşterilerin sahip olduğu ‘tutsak’ sigorta şirketlerinin 
kullanılmasıdır. 
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Beşinci Bölüm: İleriye Bakmak – Ana Fırsatlar ve Tehlikeler 
 

 
Bu son bolümde sigortacılığın sürdürülebilirliği desteklemesi için tanımlanan fırsat ve tehlikeleri gözden geçirip, 
gelişmeyi engelleyen engelleri ele alacak, sürdürülebilir sigortacılığa yönelik yeni piyasalar oluşturulmasına 
yönelik stratejileri sayacak ve IWG’nin ileriki çalışma programına değineceğiz. 
 
1. Sürdürülebilir Sigortacılığın Önündeki Fırsatlar 

 
 
İkinci bolümde dokuz küresel sürdürülebilirlik konusuna değinmiştik: 
 
1. İklim Değişikliği 4. Sağlık 7. Doğal Kaynaklar 
2. Mikro Sigorta 5. Gelişmekte olan İnsan Kaynaklı Riskler 8. Geri Dönüşüm 
3. Yaşam Boyu Gelir 6. Çevresel Sorumluluk 9. İç Etkinlik 
 
IWG üyeleri arasındaki genel kabul gören görüş; aciliyetleri, potansiyel etkilerinin büyüklüğü ve sigortacılık 
sektörünün bu konularla olan entegre bağı yüzünden bu konuların günümüz sigortacıları için hayati konular 
olmasıdır. Bu konular Tablo 7’de yatay olarak listelenmiştir. Dikey sütun, ana sigorta ürünlerini 
göstermektedir.10 Açıktır ki, bir kısım ürünler, bazı risk çeşitleri ile bağlantılı olmadığından, kimse tablodaki tüm 
kutucukların dolmasını beklememelidir. Her konu için elverişli belirli sigorta ürünleri vardır. Ancak renk 
kodlaması göstermektedir ki; sürdürülebilir sigortacılık için birçok fırsatın halen kademelenmesi veya maksimize 
edilmesi gerekmektedir.  
 
 
Tablo 7: Sigortacıların Sürdürülebilirlikle Bağlantıları 

 
 
Sosyal eksende, sigortacılık, gelişmekte olan ülkelerde hâlihazırda gerekenden az hizmet vermektedir (Tablo 
8). Eğer BM Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (MDGler)11 2015 yılında ulaşılacaksa, sigortacılık yakın gelecekte 
büyük bir angajman alanı olacaktır. 

                                                 
10 Suç, toplum için önemli bir sürdürülebilirlik konusudur ve ve sigortacılarbu ürün için geniş bir hizmet yelpazesi 

sunarlar. 
11 Sekiz adet Bin Yıl Hedefi yoksulluğu yarı yarıya azaltmaktan HIV/AIDS’i durdurmak ve herkese ilköğretim olanağı 

sunmaya kadar tamamı 2015 yılını hedeflemektedir ve bunlar dünyanın tüm ülkeleri ve önemli kalkınma kuruluşları 
tarafından Eylül 2000’deki Bin Yıl Zirvesinde bir standart haline getirilmiştir. 
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Tablo 8: 2005 Yılı Bölge ve Organizasyon Bakımından Prim Hacmi 
 

Toplam İş 
Prim Hacmi 
(Milyon ABD 
Doları) 

Dünya 
Piyasalarındaki 
Payı (%) 

Primlerin 
GSYİH içindeki 
Yeri (%) 

Kişi Başı 
Prim Miktarı 
(ABD) Doları 

Amerika 1.280.234 37,37 7,95 1.452,8 
Kuzey Amerika 1.221.635 35,66 8,97 3.735,1 

Latin Amerika ve Karayipler 58.599 1,71 2,35 105,7 

Avrupa 1.287.920 37,60 7,78 1.513,8 
Batı Avrupa 1.241.107 36,23 8,44 2.482,8 

Merkezi ve Doğu Avrupa  46.812 1,37 2,66 141,8 

Asya 759.779 22,18 6,83 197,9 
Japonya 476.481 13,91 10,54 3.746,7 

Güney ve Doğu Asya 266.968 7,79 4,87 77,9 

Orta Doğu ve Orta Asya 16.330 0,48 1,45 55,1 

Afrika 40.025 1,17 4,80 44,2 
Okyanusya 57.756 1,69 6,38 1.789,3 
Dünya 3.425.714 100,0 7,52 518,5 
Sanayileşmiş Ülkeler 2.998.694 87,53 8,96 3.286,8 

Gelişmekte Olan Ülkeler 427.020 12,47 3,58 76,5 

OECD 3.110.856 90,81 8,68 2.606,5 
 
Kaynak: İsviçre Re, Sigma No: 5/2006 
 
Şu an için doğal kaynaklar, hala finansal hizmetlerin alanı dışında kalmaktadır –bu rapordaki örnekler, ürün 
odaklı olmak yerine, öncelikli olarak CSR girişimlerinden alınmıştır. UNEP FI şimdiden su, biyolojik çeşitlilik ve 
ekosistemler gibi belirli konularda iş akışına sahiptir. 
 
Açıklanan dokuz küresel sürdürülebilirlik konusuna ilave olarak IWG tarafından dikkate alınan bir diğer konu, bu 
raporda açıkça yer almamasına rağmen, jeolojik tehlikelerdir (örneğin depremler, tsunamiler, volkanik 
patlamalar). Bunun nedeni, jeolojik tehlikeleri değerlendirip sigortalamanın, iklim tehlikelerini hesaplamanın 
gerektirdiği birçok yeteneği gerektirmesidir. Bir kez daha tekrarlamakta fayda vardır ki, jeolojik tehlikelerin 
afetimsi yönleri onların sigortalanabilirlik ihtimalini azaltmaktadır. 
 
2. Özel Sektörü Piyasalara Çeken Nedir? 

 
 
En önemli cazibeler, pozitif kar payı ve piyasa büyüklüğüdür. Görüntü ve önemli orandaki Şirket Sosyal 
Sorumluluğu tek başına kaynakların kullanımı için yeterli değildir. Kar payını hesaplayabilmek için temel 
maliyetlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. ÇSY riski için yüksek bir belirsizlik vardır, bu nedenle de muhtemel 
maksimum kayıp kolayca hesaplanamamaktadır. Ürünlerin pazarlanması yolu ile sinerji oluşturmak kar 
paylarını iyileştirebilir. Dahası, eğer düzenleyici rejim ürün tasarımında esnekliğe izin verirse, tedarikçi 
tecrübelerini hızlı bir şekilde kullanıp karlılığını artırabilecektir. Sigortacılar bir pazara girmeden önce pazarın 
uzun vadeli kapasitesini dikkatli bir şekilde inceleyeceklerdir. Kamu sektörü kendine düşen rolü yerine getirebilir 
mi ve bunu istiyor mu? Pazarın muhtemel büyüklüğü nedir ve yabancı girişimciler için kısıtlamalar nelerdir? 
 
3. Sürdürülebilir Finansın Önündeki Yapısal Engeller

 
 
Finansal sektörünün sürdürülebilirlik konusuna kendiliğinden bağlanmamasının bazı genel nedenleri ve sigorta 
piyasasının başarısızlığının bazı özel nedenleri bulunmaktadır. Önce genel engelleri inceleyeceğiz: 
 

▼ Yanlış Algılamalar 
 
İsletmeler, genellikle ÇSY konularının önemsiz olduğu önyargısına sahipken; diğer taraflar, işletmelerin kar 
motiflerini sürdürülebilirlik ile uyumsuz olarak görmektedirler. İçeride ve dışarıda bu önyargıları giderebilmek 
için kararlı bir kampanyaya ihtiyaç vardır.
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▼ Kurumsal Katılık 
 
Düzenleyici sistemler ve kurumsal yapılar etkili bir tepkiyi engellemektedir. Yasalar sigortacıları yenilikçi ürünler 
piyasaya sürmekten men edebilir ve yabancı şirketlerin gelişmekte olan ülkelere girmelerini kısıtlayabilir. 
Kurumsal açıdan bakıldığında, projeler ve faaliyetler, ortak bir hedefe bağlılığı olmayan faal iş birimlerinin 
desteğine ihtiyaç duyabilir. 
 

▼ Yetersiz Kapasite 
 
Gelişmekte olan ülkelerdeki özel finans sektörü çok zayıftır ve strateji geliştirebilecek yeterli sermaye, kaynak 
ve kabiliyetleri olmadığından sağlıklı bir rol oynayamazlar.  
 

▼ Kırılganlık 
 
En kötü etkilenen insanlar en az mücadele edebilenlerdir. Pek çok faktörden kaynaklanan nedenlerle 
gelişmekte olan ülkelerde kırılganlık tekerrür etmektedir. BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (MDGler), gelişmekte 
olan ülkelerdeki sekiz ana problemi beyan etmektedir. Sigortalama, bunların her birinin gerçekleştirilmesinde 
hayati bir rol oynamaktadır (Tablo 9’a bkz). Bazı durumlarda yaklaşım CSR (Şirket Sosyal Sorumluluğu) yoluyla 
dolaylıdır (Storebrand’in gelişmekte olan ülkelerdeki okullara kullanılmış bilgisayar yardımında olduğu gibi). 
Bazılarında ise, yağış kıtlığı için kullanılan basit hava türevleri gibi doğrudan olabilir.12 
 
Tablo 9: BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Sigortacılık Endüstrisi  
 

 BM Bin Yıl Kalkınma Hedefi Sigortacılık Endüstrisinin Sürdürülebilirlik Rolü 

1 Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması Mikro sigorta, tarımsal sigorta türevleri 

2 Herkesin ilköğretime erişiminin sağlanması Kurumsal sosyal sorumluluk 

3 Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi İstihdam politikası 

4 Çocuk ölümlerinin azaltılması Sağlık sigortası/eğitim 

5 Anne sağlığının iyileştirilmesi Sağlık sigortası/eğitim 

6 HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele Sağlık sigortası/eğitim 

7 Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Risk yönetimi danışmanlığı ve sigorta 

8 Kalkınma için küresel bir ortaklığın kurulması UNEP FI’da olduğu gibi uluslar arası sigortacılar ve 
bölgesel görev güçleriyle birlikte hareket  

Kaynak: Andlug Danışmanlık 
 
 
4. Sigortalanabilirliğin Önündeki Engeller 

 
 
Teknik bir açıdan, özel bir sigorta piyasası önünde güçlü engeller bulunmaktadır. Risklerin sigortalanabilirliğini 
olumsuz etkileyen ana nedenler, arz yanlı ve talep yanlı engellerdir. 
 
Arz Yanlı Engeller 
 

▼ Yüksek Oynaklık 
 
Sermaye, sigortacıların riski üstlenme ve tazminat taleplerini ödeme kabiliyetlerini temin ettiğinden, tüm 
sigortalama faaliyetlerinin temel unsurudur. Sermaye, öncelikli olarak tahmin edilebilir ve doyurucu bir kazanç 
bekleyen özel yatırımcılardan elde edilmektedir. Sigorta şirketlerinin büyük tutarlardaki yükümlülükleri mali 
performanslarını olumsuz etkileyebildiğinden bu şirketler kazançlarını istikrara kavuşturabilmek için reasürans 
yaparlar. Büyük miktarlardaki düzensiz tazminat talepleri problemi, birçok sürdürülebilirlik konusunu tehlikeye 
sokmaktadır. Kamu sektörünün ilave reasürans kapasitesi sağlayarak piyasaya dâhil olması, muhtemelen 
reasürans piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını azaltacak ve reasürans piyasasında daha uzun vadeli istikrar 
sağlayacaktır. Dahası, çok katı olan ödeyebilme düzenlemeleri (çok miktarda atıl sermaye gerektirmektedir), 
özel sigortacılar için diğer önemli caydırıcı bir faktördür. 

                                                 
12 Kasım 2006’da  BM İklim Değişikliği Konferansı(COP12)’nda sunulan UNEP FI İklim Değişikliği Çalışma Grubu 

CEO Brifingi’ne bakınız – “İklim Değişikliğine Uyum ve İklim  Değişikliğinin Kırılganlığı:Finans Sektörünün Rolü” 
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▼ Kötü Veri Kalitesi 
 

Tehlikeler ve hasar ihtimaline maruz kalmalar hakkındaki yetersiz veri, belirsizliğin çok daha fazla olduğu ve 
özel sigorta piyasasının riski üstlenme yeteneğinin daha az olacağı anlamına gelmektedir. Coğrafi ve ekonomik 
veriler ile iklim verileri, gelişmekte olan ülkelerde yetersiz olmakta ve bu verilere ulaşmak oldukça yüksek fahiş 
maliyetlerde olmaktadır. 
 

▼ Sigorta Poliçesinde Serbestlik Noksanlığı 
 

Piyasanın düzenleyici kontrolü (müşterileri korumak için) ile değişen risk durumunun gereği olarak ortaya çıkan 
sigortalama faaliyetlerinin yönetimindeki esneklik arasında bir dengeye ihtiyaç vardır. Rekabet edebilmek için 
şirketlerin yenilikçi ürünler tasarlayabilmeleri ve algılanan risklere göre müşteri seçebilmeleri gerekmektedir. 
Bulunulan yere özel riskleri sigortalamak için coğrafi bilgi istemeleri artan bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 
Aşırı katı sigortacılık düzenlemeleri, özel sigortacıları caydıracak veya en iyi sigortacılık çözümleriyle 
neticelenmeyecektir. 
 

▼ Risklerin Önlenmesine Yetersiz Katılım 
 

Sigortacıların değişik risk grupları arasında riske göre ayırım yapmasının kısıtlandığı yüksek derecede 
düzenlenmiş piyasalarda sigorta yaptırabilmek, tüketicilerin risk farkındalığını azaltabilir. Bundan dolayı, risk 
yönetimi çerçevesinin (arsa geliştirmek, güvenlik rejimi vb.) kamu tarafından kontrolünün sağlanması ve 
düzenleyicilerin, bu tür ahlaki çöküntü sorunlarını engellemek amacıyla, poliçe sahipleri için makul bir ihtimam 
standardı oluşturmaları önemlidir. Özel sektör bu görevde kamuya ortak olabilir. Örneğin Birleşik Krallık sigorta 
endüstrisi, selden korunma stratejileri ve finansmanı hususlarında politika oluşturanlar ile birlikte aktif olarak 
çalışmaktadır. (Şekil 15’e bkz). ABD’de özel sigortacılar, kamudan maaş alan inşaat müfettişlerinin teknik 
eğitimlerini finanse etmektedirler. Bazı müşterilerin sigortalanmaması problemini aşabilmek için bazı işlemlerin 
ve varlıkların sigortalanmasını zorunlu kılmak veya sigortalamayı mortgage gibi diğer ürünlerle birlikte sunmak 
gerekmektedir.  
 
Şekil 15: Entegre bir Maddi Zarar Sistemi 

 

 
Kaynak: İngiliz Sigorta Enstitüsü 
 

▼ Yüksek İdari Masraflar 
 

Bu, sınırlı varlığı olan poliçe sahipleri için büyük bir problemdir; zira geleneksel sigorta ürünlerinin oldukça 
yüksek genel giderleri vardır. Basitleştirilmiş ürünler ve kar amaçlı olmayan dağılım bu problemi çözebilir 
(örneğin mikro sigortalama).
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Talep Yanlı Engeller 
 
Aynı zamanda çeşitli talep yanlı engeller bulunmaktadır. Bunlardan bazıları özel sektör tarafından zamanla 
aşılabilecekken bazıları kamu sektörünün müdahalesine ihtiyaç duyabilir. 
 

▼ Düşük Risk Farkındalığı 
 
Müşterilerin risk farkındalıkları çoğunlukla düşüktür. Bu durum özellikle az sıklıkla fakat yüksek şiddette olan 
olaylar için geçerlidir. Özel sigorta piyasası, pazar payını artırmak için kar güdüsüne sahip olduğundan, 
farkındalığı arttırmada yararlı bir rol oynayabilir. Afet sigortası meselesinde, devlet tarafından zorunlu afet 
sigortasının getirilmesi, bu problemi aşmada önemli bir unsur olabilir. 
 

▼ Makul Olmayan Fiyatlar 
 
Primler çok yüksek olduğunda müşteriler sigorta yaptırmayacaklardır. Bu, risklerin çok yüksek (sürdürülemez) 
olduğuna, büyük belirsizlik bulunduğuna, faaliyet ölçeğinin çok küçük olduğuna veya riskli tarafların daha fazla 
risk yönetimi uygulamaları gerektiğine dair özel sigorta piyasasından bir uyarı olabilir. 
 

▼ Alternatif Destek Sistemleri 
 
Kötü talih kurbanları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, karsılaştıkları zorlukları aşabilmek için sıklıkla 
ailelerine ve arkadaşlarına başvururlar. Sosyal bağlar gevşedikçe sigorta daha gerekli hale gelir. Afetzedelerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir yardım sistemi bulunabilmektedir (örneğin acil durum nafakası, düşük 
faizli borç). Dikkatli bir şekilde tasarlanmadığı müddetçe bu alternatif sistemler, risk transferi talebini azaltarak 
özel sigortacılığın ayakta kalmasını zora sokabilmektedir. 
 

▼ Etkin Olmayan Sigortalama Süreçleri 
 
Sigortalama süreci iyi bir çare olmalıdır – tazminat talepleri, makul zaman dilimleri içinde ödenmelidir, aksi 
takdirde tüketiciler ürün satın almayacaklardır. Bu nedenle, özel sigortacılar, rakiplerinden daha verimli olarak 
müşteri çekmeye çalışacaklardır. 
 

▼ Dışlanma 
 
Eğer tüketiciler diğer kişilerin sigorta fonundan hak ettiklerinden fazla yararlandıklarını düşünürlerse, gönüllüce 
sigorta yaptırmayacaklardır. Özel sektör sigorta piyasası müşterileri bölümlere ayırarak çapraz sübvansiyonun 
önüne geçmeye çalışacaktır. Ancak bu, dayanışma bağlamında kamu politikalarına ters düşebilir. 
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5. Sürdürülebilir Sigorta Piyasalarını Geliştirmek için Kilit Stratejiler
 

 
Önceki bölümler, özellikle durum analizleri bölümlerindeki çıkarılacak dersler, sigortacıların sürdürülebilir 
sigortacılık konusunda daha inisiyatifli ve daha derin kampanyalar uygulayabilmeleri için bazı stratejiler 
önermektedir. 
 
Şekil 16: Sürdürülebilir Sigortacılığın Kilidini Açmak 

 

 
Ullstein superclic / Natürmort  
 

▼ Risk Bilgisi 
 
Tecrübeler ispatlamıştır ki araştırma ve analizler gereklidir. Karşılaşılan risklerin çok iyi anlaşılması ve bu 
risklerin etkin bir şekilde nasıl yönetileceği önemlidir ve özel projeler ile yeni yetenek kazanımları gerektirebilir. 
 

▼ Bilgi Teknolojisi 
 
Bilgi teknolojisi, risklerin doğru bir şekilde ölçülmesi için yaratıcı bir şekilde kullanılabilir. Piyasalar parçalara 
ayrılıp kişisel riskler uygun bir şekilde ağırlıklandırılabilir. 
 

▼ Müşterilere Ulaşmak için Ortaklık Kurma 
 
Müşteriler genellikle sigortayı hoş olmayan ve bazen yapılacak bir görev olarak görmektedirler –bu durum 
tasarrufların sigortalanmaları için bile geçerlidir. Eğer sigortacının yerel şubesi yoksa müşterilere ulaşabileceği 
ve onların güvenini kazanabileceği diğer kuruluşlarla ortaklık kurması hayati önem arz etmektedir (internetten 
yapılan sigortalar istisnadır fakat bu imkân her yerde mümkün değildir veya kabul edilmemektedir). 
 

▼ Diğer Faaliyetlerle Sinerji 
 
Özel sigortacılar, risk modelleme yeteneği ve politika yönetim sistemleri gibi başka ürünler sağlayan paralel 
faaliyetlerde bulundukları veya diğer ülkelerde faaliyette bulunarak ölçek ekonomileri oluşturdukları takdirde, 
yönetim masraflarından büyük tasarruflar sağlayabilirler. Bu durum özellikle tazminat talepleri ödemeleri 
açısından önemlidir (örneğin afet ve aciliyet durumlarında diğer işletmelerin kaynakları sigortacılık bölümüne 
kaydırılabilir). 
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▼ Müşteri Eğitimi 
 
Birçok müşteri finansal bilgiye sahip olmadığından şüphecidir. Müşteriler sigortacılar arasında seçim yaparken 
genellikle net finansal fayda beklerler. Özellikle kamu sektörü ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile 
oluşturulacak müşteri eğitim programları etkili olabilir. Müşterilerin sigortayı garantili bir bildiri olarak görmemesi 
gereklidir – müşteriler dikkatli olmakla yükümlüdürler. 
 

▼ Katma Değer 
 
Sigortayı risk yönetim hizmetleriyle birleştirmek, müşterilere daha anlamlı bir kıymet sunar ve dikkatlerini fiyat 
eşleşmesinden uzaklaştırır.  
 

▼ UNEP FI Çalışma grupları  
 
Varlık yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik sistemler, iklim değişikliği, gayrimenkul, sürdürülebilirlik ve 
raporlama ve su konularında oluşturulan çalışma gruplarının hepsi hala faaliyette olup sigortacılar için ilginç 
bulunmaktadırlar. IWG, bu gruplarlarla işbirliği yaparak çıktılarının uygunluğunu kuvvetlendirebilir ve kendi 
araştırma ve danışmanlık çalışmalarını hızlandırabilir. 
 

▼ Kamu –Özel Sektör Ortaklığı 
 
Önemli hususlardan biri, daha önce bahsedilen sigortalanabilirlik engelleri yüzünden şartların özel sigortacılar 
açısından cazip olmadığı zamanlarda sürdürülebilirlik konularına yönelik sigortalamanın nasıl 
gerçekleştirileceğidir. Bu durumlarda, sigorta planının belirli unsurları için özel sektörü kullanmanın (kamu-özel 
sektör ortaklığı gibi) hala avantajları olabilir. Özel sektör, kar güdüsünden dolayı idari giderleri ve hileli 
durumları daha etkin bir şekilde kontrol etme eğilimindedir. Tehlikeli riskler daha doğru fiyatlandırılır – bu riskleri 
sübvanse etmek riskin daha da artmasına neden olur. Rekabet, yenilik yapmak için teşvik edici bir unsur 
oluşturur. Küresel sigortacılar en iyi uygulama örneklerini hızlı bir şekilde yayabilir. Zarar tespit görevlisi ve afet 
modelleyicisi gibi çeşitli uzman şirketler gelişti ve böylece değişik çözümler test edilebilir hale geldi. Dahası, 
sigortacılar, kendileri riski taşımadıkları durumlarda bile riski verimli bir şekilde yönetebilmektedirler. 
Uluslararası reasürans, riski küresel olarak dağıtarak yerel kayıpların finansal etkilerini ve belirsizliğin fiyatlama 
üzerindeki etkisini azalttı. Tablo 10, kamu ve özel sektör için muhtemel rolleri özetlemektedir. 
 
Tablo 10: Afet Sigortasında Kamu ve Özel Sektörün Rolleri 
 

Sigortanın İşlevi Kamu Sektörünün Rolü Özel Sektörün Rolü 

Risk değerlendirme Veri toplama, jenerik modeller Risk modelleme 

Risk Azaltma Tedbirleri Düzenleme yapma ve uygulama Ürün temelli teşvikler 

Ürün Tasarımı Genel düzenleme, tüketicinin 
korunması Ürün tasarımının tüm safhaları 

Risk Finansmanı (Nadir Olaylar) Garanti fonu Risk sermayesi 

Dağıtım/Pazarlama Tüketicinin farkındalığı, yüksek 
maliyetli sektörler Çok kanallı teslimat 

Tazminat Taleplerinin 
Çözümlenmesi Asgari Büyük 

Yönetim Asgari Büyük 
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6. Sonraki Adımlar 
 

 
Sürdürülebilir sigortacılık, herkes için riski azaltmakta, yeni pazarlar ve fırsatlar oluşturmakta (büyümeyi 
hızlandırmakta, karları artırmakta ve şirket değerini yükseltmektedir), uzun dönemli perspektif sunmakta ve 
kurumsal sorumluluğun ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak böyle geniş bir sahada, endüstri 
oyuncularının en zorlu sürdürülebilirlik konularında diğer paydaşlarla işbirliği yapmaları önemlidir.  
 
Genellikle OECD ülkeleri iyi gelişmiş sigortacılık fonksiyonlarına sahiptir. Diğer yandan, gelişmekte olan ülkeler, 
kaynak ve araştırma merkezi sıkıntısı çekmektedir. Kentsel alanlardaki performans standartları, gelişmiş 
ülkelerdekinin çok altındayken kırsal alanlarda finansal hizmetlerin hemen hemen hiçbiri bulunmamaktadır. Bu 
mevcut durumda IWG, sigortacılığın bu ülkelerdeki kalkınmayı nasıl sürdürülebilir hale getireceği üzerinde 
yoğunlaşılması gerektiğine inanmaktadır. IWG, üyelerinin temsil edildiği ülkelerdeki gerçek ve muhtemel 
durumları doğru bir şekilde tespit edebilmektedir. 
 
BM MDGleri gelişmekte olan ülkelerdeki ana sorunları özetlemektedir. Önceki sayfalarda yer alan Tablo 9’da 
görüleceği üzere, sigortacılık sekiz MDGlerin beşinin gerçekleşmesine doğrudan katkıda bulunabilir (diğer üç 
hedef dolaylı olarak gerçekleştirilebilir). 
 

 Aşırı boyutlardaki açlığı ve fakirliği sona erdirmek 
 

 Çocuk ölüm oranları azaltmak 
 

 Anne sağlığını geliştirmek 
 

 HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek 
 

 Çevresel sürdürülebilirliği temin etmek 
 
Bu MDG’ler, öncelikle mikro sigortacılık vasıtasıyla başarılabilir (çiftçiler için hava türevleri ve aileler için sağlık 
sigortası gibi ürünler sunarak). Uygulamalar, eğitim ve istihdam programlarının desteklenmesini gerektirecektir. 
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, küresel olarak işe yararlılığı ispatlanan doğal afet havuzları geliştirerek veya 
kamu-özel sektör ortaklığı oluşturarak desteklenebilir. Risklerin menkul kıymetleştirilmesi gibi (örneğin afet 
bonoları) risk transferini öngören yenilikçi alternatif ürünler de düşünülebilir. Ancak düzenleyiciler ve politika 
oluşturucular, yapısal engellerin kaldırılması hususunda üzerlerine düşenleri yapmalıdırlar. Mikro finans, IWG 
için önemli bir çalışma alanı olacaktır. 
 
İkinci olarak, stratejik bir IWG girişimi, ‘BM Sorumlu Yatırım İlkeleri’nin tamamlayıcısı olması öngörülen 
‘Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri’ geliştirecektir. Bu dönüm noktası proje, sektördeki önde gelen oyuncular ve 
diğer paydaşlarla işbirliği içinde küresel sigortacılık endüstrisi için sürdürülebilirlik yönergesi geliştirmeyi 
hedeflemektedir. IWG inanmaktadır ki; ana süreçler, ürünler ve hizmetlerdeki çevresel, sosyal ve yönetimsel 
kıstasları içerecek genel bir çerçeve belirlemek, küresel düzeyde sürdürülebilir sigortacılığı geliştirmek için 
hayati bir konudur. Bu bağlama, mezkûr girişim aynı zamanda küresel bir sigortacılar ağı oluşturmaya 
çalışmaktadır. 
  
Son olarak, sürdürülebilirliğe kendini adamış bir sigorta endüstrisi, daha istikrarlı ve gelişen sigorta pazarlarına 
ulaşmaya yardımcı olur –ve küresel sürdürülebilir kalkınmaya anlamlı katkılarda bulunur.
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En İyi Uygulama Örnekleri & Çıkarılacak Derslerin Listesi

 
 
 
 
Kayıpların Önlenmesi - Çöküşten Kaçınmak

 
 Yapılandırılmış bir kayıp önleme incelemesi ve iyi bir acil durum planlaması ile birçok ciddi riskten 

kaçınılabilir veya bunlar asgariye indirilebilir.  
 
İklim Değişikliği - İklim Değişikliğinde Etkin Yönlendirme

 
 Büyük bir riski ele almak için sigortacılar bunu stratejik düzeyde tanımalı ve söz konusu riski anlamak 

ve etkili müdahaleler geliştirmek üzere dışarıdan uzmanlarla ve diğer paydaşlarla bu hususta işbirliğine 
gitmelidir.  
 

Mikro Sigorta - Sürdürülebilir Makro Bir İş 
 

 Gelişmekte olan ülkelerde bir piyasa pozisyonu oluşturmak için dağıtım kilit roldedir. Sürdürülebilirliği 
amaç edinen kuruluşlarla işbirliği yapmak denenmiş etkili bir yol olacaktır. Müşteri ve acente eğitimi, 
sigortanın kişisel risk yönetimine eklemlenmesinde kritik bir ilk adım olmaktadır.  

 
Yaşam Boyu Gelir - Güven Oluşturmak Mal Olduğu Her Kuruşa Değer 

 
 Güven, kısa vadede karşılığı olmasa da, sigorta işinin ve uzun vadeli piyasa oluşturma stratejisinin 

hayati bir parçasıdır. 
 

Sağlık - “İşe Dönüş”ü Destekleme
 

 Kamu sektörünün girişimleri mevcut yetenekler için yeni alt piyasaların oluşmasına yardımcı olabilir. 
 

Gelişmekte Olan İnsan Yapımı Riskler - Bir Adım Ötesi: Farmasötik Riskler
 

 En iyi risk yönetimi riskin önceden değerlendirilmesi ve risk kontrolüdür. Risk transferi bundan sonra 
gelecektir.  
 

Çevresel Sorumluluk - Çevre Sigortası Faydalı Bir İş Aracıdır
 

 Sigorta birçok finansal işlem için hızlandırıcı rol oynayabilmektedir – ve aynı zamanda iyi bir risk 
yönetiminin tetikleyicisi olarak hareket edebilmektedir. 

 
Doğal Kaynaklar - Mangrovlarla Birden Fazla Kazanç

 
 Sürdürülebilir bir şekilde hareket etmek birçok arzu edilen ve beklenmeyen faydaları ortaya 

çıkarabilmektedir 
 

Geri Dönüşüm - Hurdayı Altına Dönüştürmek
 

 Geri dönüşüm, ek masrafa yol açmaz, aksine tasarruf ettirir ve itibar kazandırır. 
 

İç Etkinlik- “Yeşil Ev Yönetimi” Yararlıdır
 

 Örnek olarak liderlik etmek, başkalarının sizi takip etmesi için en kuvvetli yöntemdir. Çalışanları 
desteklemek, sürdürülebilirlik kültürünün oluşturulmasında çok etkilidir. 
 

Sorumlu Yatırım - Doğru Şeyi Yapmak Yatırımcılar İçin Akıllıca Bir Seçenektir
 

 Sorumlu yatırım, müşterilerin çıkarlarına zarar vermediği gibi portföyünüzü daha istikrarlı kılabilir. 
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Taşıt - Beden Yaralanmaları Tazminat Talepleri: Sonuna Kadar Orada Olmak

 
 Sigorta birçok finansal işlem için hızlandırıcı rol oynayabilmektedir – ve aynı zamanda iyi bir risk 

yönetiminin tetikleyicisi olarak hareket edebilmektedir. 
 
Taşıt Sigortası - Teknoloji Sizi Sürücü Koltuğuna Oturtur

 
 İletişim teknolojileri yönetimi, yeni sigorta ürünleri ortaya çıkarabilir ve daha emniyetli davranışları 

pekiştirir. 
 

Ev Sigortası - Lowestoft’taki En Düşük Maliyet: Önceden Tedbir Almak Selin Zararlarını Azaltır
 

 Sigortacılar riski azaltmak için diğer paydaşlarla birlikte çalışabilir ve yaşam kalitesini yükseltebilirler. 
 

Kişisel Finans - Bulvarın Güneşli Kısmı
 

 Sigortacılar, müşterilerine mal varlıklarını daha akıllıca yönetmeleri ve gereksiz borçtan ve dolayısıyla 
stresten kaçınmaları hususunda danışmanlık hizmeti vererek yardım edebilirler. 
 

Sağlık Sigortası - Önce Güvenlik
 

 Belirli ticari seviyedeki risk yönetimine odaklanarak sigortacılar arz halkasındaki süreklilik üzerinde 
kuvvetli bir etkiye sahip olabilir ve kendi piyasa pozisyonlarını kuvvetlendirebilirler. 
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UNEP Finans Girişimi
 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI), UNEP ve küresel finans sektörü arasında kurulan 
stratejik bir kamu-özel ortaklığıdır. UNEP FI, UNEP FI Bildirilerini imzalayan 160’ın üzerinde finans kurumu ve 
birçok ortak kurumla çevre, sürdürülebilirlik ve finansal performans arasında bağ kurup geliştirmek için birlikte 
çalışmaktadır. Kapsamlı bir çalışma programı, bölgesel aktiviteler, eğitim ve araştırma yoluyla UNEP FI, 
finansal kurumların operasyonlarının tüm düzeylerinde en iyi çevre ve sürdürülebilirlik uygulamalarının 
belirlenmesi, teşviki ve gerçekleştirilmesi misyonunu uygular. 

Daha fazla bilgi için http://www.unepfi.org sayfasını ziyaret ediniz. 

E-posta: fi@unepfi.org 

 

UNEP FI Sigorta Çalışma Grubu
 

Üye Kurumlar: 
 

Achmea Llyod’s 

Allianz SE MAPFRE 

American International Group (AIG) Munich Re 

AXA Norwich Union (Aviva) 

Folksam Storebrand 

HSBC Sigorta Brokerlerı Ltd. Swiss Re 

Insurance Australia Group (IAG) Tokio Marine & Nichido Yangın Sigortası, Ltd. 

Interamerican Hellenic Hayat Sigortası XL Sigorta 
 

Daha fazla bilgi için http://www.unepfi.org/insurance  sayfasını ziyaret ediniz. 

E-posta: insurance@unepfi.org 
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Andlug Danışmanlık

 
 
Başdanışman Dr. Andrew Dlugolecki 1990’larda UNEP Sigorta Endüstrisi Girişimi’nin açılış komitesinin üyesi 
ve kurulduğu günden bu yana UNEP FI İklim Değişikliği Çalışma Grubu’nun danışmanıdır. İklim değişikliği 
alanında uzmanlaşmış, otuz yılı aşkın sigortacılık tecrübesi bulunmaktadır. Dr. Dlugolecki’nin 1970’lerin 
başından Aralık 2000’e kadar daha sonra CGU, CGNU (şimdi Aviva) olan İngiliz General Accident (Genel 
Kaza)’da kapsamlı bir sigorta kariyeri yaptı. Özel danışman olmadan önce, reasürans, aktüaryal konular ve 
dünya çapında sigortanın en iyi uygulamalarından sorumlu olarak CGNU’da Genel Sigorta Geliştirme Müdürü 
olarak çalışmaktaydı. 
 
Dr. Dlugolecki İngiliz Sigorta Enstitüsü ve Kraliyet Meteoroloji Topluluğu’na fellow statüsünde üyedir.  Ayrıca 
East Anglia Üniversitesi Klimatik Araştırma Birimi’nda ziyaretçi olarak ders vermekte, İngiliz Sosyal Yatırım 
Forumu ile Aktüerler Enstitüsü ve Fakültesi’ne ilişkili statüsü bulunmaktadır. Allianz Group, İngiliz Sigortacılar 
Birliği, Karbon Bilgilendirme Projesi, Avrupa Birliği, İklim Değişikliği Üzerine Hükümetlerarası Panel, Münih İklim 
Sigorta Girişimi, İngiliz Çevre Bakanlığı ve Dünya Bankası gibi kurumları kapsayan birçok araştırma ve projeyi 
yönetmiştir. Dr. Dlugolecki’nin birçok akademik derecesi bulunmaktadır – Edinburg Üniversitesi’nden 
Matematik, Lancaster Üniversitesi’nden Operasyonel Araştırma ve Stirling Üniversitesi’nden Teknolojik 
Ekonomi. 
 
Özel hayatında, Andrew, ailesiyle birlikte İskoçya’da, Perth’de sürdürülebilir bir şekilde vakit geçirmeyi tercih 
ediyor. Dört yaşındaki torunu Billy genelde, Power Rangers, Batman ve Örümcek Adam gibi kahramanlar 
kılığında topluma yardım etmek yönünde benzer eğilimler gösteriyor. Bazen Andrew, gerçek bir ayrıcalık olarak, 
Yeşil Dev – yemyeşil – oluyor. 
 
E-posta: andlug@hotmail.com 
 
Butch Bacani, UNEP Finans Girişimi tarafından yazılmıştır. 
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Yasal Uyarı 
 
Bu raporda kullanılan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ihbarsız değişikliğe tabidir. Raporun içeriği, 
yazarların ve yayımcıların hukuki, ekonomik ve diğer profesyonel konu ve hizmetler üzerine tavsiye vermek 
yönünde taahhütte bulunmadıkları anlayışı ile sunulmuştur. 
 
Bunu takiben, UNEP FI, bu raporda başvurulan web sitelerinin içeriklerinden ve bilgi kaynaklarlından sorumlu 
değildir. Bu sitelere sağlanan erişim bu sitelerin destekçilerinin veya bu sitelerde yer alan bilgilerin UNEP FI 
tarafından kabulünü teşkil etmez. Açıkça başka şekilde belirtilmediği sürece bu raporda yer alan fikirler, tespitler, 
yorumlar ve sonuçlar bu rapora katkı sağlayan çeşitli kişilere aittir ve UNEP FI’nın, UNEP FI ortaklığı üye 
kurumlarının, UNEP’in, Birleşmiş Milletlerin veya Birleşmiş Milletlere Üye Devletlerin görüşlerini yansıtmaz. 
 
UNEP FI, bu raporda yer alan her türlü hata veya ihmalden, veya bu raporda yer alan bilgiye dayanılarak alınan 
herhangi bir karar veya çalışmadan veya öyle bir zarar ihtimalinden bahsedilmiş olsa bile sonuçta gerçekleşen 
özel veya benzer zararlardan sorumlu değildir. 
 
Bu rapordaki tüm bilgiler “olduğu gibi”, eksiksizlik, doğruluk, zamanlılık veya bu bilgilerin kullanılmasından doğan 
sonuçların garantisi olmadan, ve performans, kalite veya belli bir amaca uygunluk dahil olmakla birlikte bunlarla 
sınırlı olmayan, açıkça ifade edilen veya ima edilen hiçbir garanti olmadan sunulmuştur. 
 
Yayın Hakkı Uyarısı 
 
Rapor ve raporun içerikleri UNEP Finansal Girişimi’nin mülkiyetindedir. Cenevre’deki UNEP FI sekreteryasının 
veya uygun ilgili kurum veya ortağın yazılı izni olmadan raporda bulunan veya sunulan bilgilerin hiçbiri 
değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, satılamaz, basılamaz, yayımlanamaz veya tamamı veya bir kısmı, 
fotokopi de dahil elektronik veya mekanik hiçbir araçla veya bilgi deposu veya telafi sistemi ile dağıtılamaz. 
Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu raporun içeriğinde metin, fotoğraflar, grafikler, resimler ve çizimler ve isimler, 
logolar, markalar ve hizmet markaları UNEP FI’nın veya ilişkili kuruluşların ve ortaklarındır ve telif hakkı, ticari 
marka ve diğer kanunlarla korunmaktadır. 
 
Rebus, Paris tarafından tasarlanmıştır. Bitkisel kaynaklı mürekkeple ve klorsuz, ekolojik olarak mürekkebi uygun 
ve %100 geri dönüşümlü bir kağıt olan CyclusPrint üzerine AB’de basılmıştır. 
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UNEP Finansal Girişimi Hakkında 

 
  
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) 
UNEP ve küresel finans sektörü arasında kurulan stratejik bir 
kamu-özel ortaklığıdır. UNEP FI, UNEP FI Bildirilerini 
imzalayan 160’ın üzerinde finans kurumu ve birçok ortak 
kurumla çevre, sürdürülebilirlik ve finansal performans 
arasında bağ kurup geliştirmek için birlikte çalışmaktadır. 
Kapsamlı bir çalışma programı, bölgesel aktiviteler, eğitim ve 
araştırma yoluyla UNEP FI, finansal kurumların 
operasyonlarının tüm düzeylerinde en iyi çevre ve 
sürdürülebilirlik uygulamalarının belirlenmesi, teşviki ve 
gerçekleştirilmesi misyonunu uygular. 


