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KAPAK KONUĞU

Trafik sigortası
Türkiye’de sektörün
gelişmesini engelliyor
Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, bugüne kadar Türkiye dahil
dört ülkede sigortacılık yapmış. Diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye’de
gündemi trafik sigortasının doldurduğunu belirten Sağıroğlu, “Trafik sigortası,
Türk sigorta sektöründe diğer branşların da gelişmesini engelliyor” diyor.
Sigortalı 32
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Referandum sonucu
ekonomiye ve sektöre
olumlu yansıyacak
Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman
Sağıroğlu’na röportaj sırasında “16 Nisan’da
yapılan referandumdan ‘evet’ sonucunun
çıkması, Türkiye ekonomisi ve sigorta
sektörünü nasıl etkiler?” diye soruk.
Referandumun sonuçlanmasıyla birlikte büyük
bir belirsizliğin ortadan kalktığını belirten
Sağıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye ekonomisi, geçen yıl ve referandum
öncesi türbülanslı bir dönemden geçti. Döviz
kurları dalgalandı. Bazı yatırımlar ertelendi. Bu
nedenle referandumun sonuçlanması, iş
dünyası için iyi. Yatırımların artması beklenebilir.
Bu durum, ekonomiye ve sigorta sektörüne de
olumlu yansıyacak.”

Yabancı sermayeli sigorta
şirketleri ‘bekle-gör’ içinde
Süleyman Sağıroğlu’na biraz da trafik sigortasında
tavan fiyat uygulamasından yabancı sermayeli
sigorta şirketlerinin yaşadıkları rahatsızlığı
hatırlatarak, “Yabancı şirketler nasıl bir strateji
izler?” sorusunu yönelttik. Sürekli zararın oluşması
ve düzelme ihtimalinin olmaması durumunda
ruhsat iptallerini olabileceğini belirten Sağıroğlu,
“Hangi şirket, sürekli bile bile zarar etmek ister?
Trafik sigortasında pazar payı yüzde
30-40 olan bir şirketin trafik branşından çıkması
büyük bir olay. Ancak bu, o kadar da kolay
verilecek bir karar değil. Ancak, uzun vadede
iyileşme ihtimali olmadığı düşünülürse bu söz
konusu olabilir. Yabancı şirketlerin biraz da beklegör içinde olduklarını düşünüyorum” diyor.

Sadece trafiğin prim üretimindeki payı yüzde 33,
gelirlere etkisi daha da yüksek. Bu nedenle,
sektörün tüm enerjisi trafik üzerinde yoğunlaşıyor.
Türkiye’de trafik sarmalından çıkılamıyor. Halbuki,
sektörde özel sağlık, tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza,
seyahat sağlık, konut gibi çok sayıda ürün var.
Sigorta sektörü hem yeni ürünlere hem de değişik
kanallara yatırım yapmalı. Ancak, trafik buna izin
vermiyor. Önümüzdeki dönemde trafik, idare
edilebilecek bir düzeye gelirse sektörün de farklı
ürünlere yoğunlaşacağını düşünüyorum.”

Zarar çok olursa esneklik getirilir
ALP SÜER
alp@sigortamedia.com

Fotoğraflar: Ahmet Korkmaz

Türkiye’de son aylarda, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi ile ilgili tartışmalar ve 16 Nisan’da
yapılan Referandum dışında, kamuoyunun
gündemini en çok ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ meşgul
etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in
açıklamalarının ardından, trafik sigortası ile ilgili
olarak Hazine Müsteşarlığı da önemli bir
düzenleme yaptı. 12 Nisan’dan itibaren trafik
sigortasına ‘tavan fiyat’ uygulaması getirildi. Yapılan
düzenlemeden kuşkusuz tüketici memnun. Ancak,
sigorta şirketleri ortalama primlerin yüzde 20-25
düşecek olmasından dolayı rahatsız. 2016’da trafik
branşında küçük de olsa kâra geçen sektörde bu
yıl yeniden zarar bekleniyor. Hayatımız Sigortalı

Dergisi olarak, bu ay kapak konuğumuz olarak Gulf
Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu’na yer
verdik. Sağıroğlu ile söyleşimizin başında konunun
sıcaklığından dolayı trafik sigortasını masaya
yatırdık. Bugüne kadar Türkiye ile birlikte ABD,
Hindistan ve Dubai olmak üzere dört ülkede görev
yapmış bir sigortacı olan Sağıroğlu’nun diğer
ülkelerdeki deneyimlerinden de hareketle önemli
bir tespiti var: “Türkiye’de sadece trafik sigortası
konuşuluyor. Trafik sigortası, Türk sigorta
sektöründe diğer branşların da gelişmesini
engelliyor.”

Sektör trafik
sarmalından çıkamadı
Trafik sigortasının uzun yıllardır sigorta
şirketlerini ve sigorta gündemini meşgul ettiğini
vurgulayan Sağıroğlu, şu görüşleri dile getiriyor:
“Kaskoyu da eklerseniz hayat dışında üretilen
primin yüzde 50’si trafik ve kaskodan geliyor.
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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat
uygulaması hakkında da sorularımızı yanıtlayan
Sağıroğlu, tüm araç tipleri, tüm iller ve hasarsızlık
indirimleri dikkate alındığında trafik sigortasında
ortalama primlerin yüzde 25 düştüğünü belirterek,
sektörde zararın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
Düzenlemenin, tüketiciler açısından olumlu
olduğunu ifade eden Sağıroğlu, “Düzenleme ile
acentelere de yüzde 10 taban komisyon getirildi.
Taban komisyon getirilmeseydi, sigorta şirketleri
komisyonlarını düşürerek zararlarını karşılama
yoluna gidebilirdi. Tavan fiyat uygulamasında, asıl
fedakarlığı sigorta sektörü yaptı” diyor. Buna karşın,
düzenlemenin ilk haline göre daha iyi ve geriye
dönük prim iadesi olmamasının ise olumlu
olduğunu belirten Sağıroğlu, “Sektöre etkiyi
konuşmak için daha çok erken. Şirketler bu
konuda önlemlerini almaya başladı. Ayrıca,
şirketlere her ay yüzde 1 fiyat artırma imkanı
tanındı. 8-10 ay sonra fiyatlar bir dengeye gelebilir.
Bazı şehirlerde kârlılık ihtimali de var. Ancak sektör
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Gulf Sigorta ve AIG Sigorta
30 Haziran’da birleşiyor
Birleşme işlemlerinin 30 Haziran’a
kadar tamamlanması bekleniyor. Yeni
şirketin Genel Müdürlüğünün de
1 Temmuz’dan itibaren Ümraniye’deki
Akkom binasına taşınması planlanıyor.
İki şirket arasındaki birleşme ile ilgili
olarak da düşüncelerini aldığımız
Süleyman Sağıroğlu, iki şirketin çakışan
pozisyonlarının az olduğunu
vurgulayarak, “Birleşmenin, en az
sorunlu birleşme olacağını
düşünüyorum” diyor. Sağıroğlu,
birleşme gerçekleştikten sonra bir de
lansman toplantısı yapmayı
planladıklarını söylüyor.

Gulf Sigorta olarak
Türk müteahhitlerin de
yanında olacağız
Süleyman Sağıroğlu, Gulf Sigorta’nın
yüzde 90 hissesine sahip olan Gulf
Insurance Group’un faaliyet gösterdiği
ülkelerde iş yapan Türk müteahhitlerin
de Gulf Sigorta’nın hedef kitlesi
arasında yer aldığını söylüyor.
Sağıroğlu’nun verdiği bilgilere göre,
şirket Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki
Türk müteahhitlerin yatırımları ile ilgili
iyi bir partner olmayı hedefliyor. Ayrıca
söz konusu ülkelerdeki yatırımcıların
da Türkiye’deki yatırımlarının
sigortalanmasına çalışacak. Sağıroğlu,
“Daha önce yangın ve mühendislik
branşlarında piyasa oyuncusu değildik.
Şimdi daha fazla bu branşlarda üretim
yapacağız. GIG’nin faaliyet gösterdiği
ve aralarında Mısır, Cezayir, Kuveyt,
Ürdün gibi ülkelerin de yer aldığı 11
ülkede yapılan projelerde inşaat,
mühendislik, nakliyat, sorumluluk gibi
sigortaları yapacağız” diyor.
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geneli itibariyle zarar gözüküyor. Yüksek zararlar
çıkmaya başlarsa bir esneklik getirileceğini
düşünüyorum. Hatta, aracı kullanan bireyin
sigortalı olacağı İngiltere modeli de gündeme
gelebilir” diye konuşuyor.

Reel büyüme eksiye düşebilir
Trafik sigortasının sigorta sektörünün
büyüme performansı üzerinde de etkili
olduğunu hatırlatan Sağıroğlu, şu görüşleri dile
getiriyor: “Trafik sigortası, sektörde toplam prim
üretiminin üçte birini oluşturuyor. Sektörün
geçen yıl yüzde 30 büyümesinde, trafik
sigortasında toplam prim üretiminin yüzde 60
artması etkili oldu. Bu yılın ilk iki ayında ise
sektörde büyüme hızı yüzde 14 seviyesine
geriledi. Bir anlamda geçen yıla göre yarı yarıya
küçülme söz konusu. Nisan ayından itibaren
trafik sigortasındaki büyümenin düşecek olması,
sektörü de olumsuz etkileyecek. Hayat dışı
sektörün bu yıl yüzde 5-10 düzeyinde
büyüyeceğini tahmin ediyorum. Yılsonunda
enflasyondaki gerçekleşmeye bağlı olarak
sektör reel anlamda ‘0’ a yakın ya da eksi
büyüyebilir.”

Geçmişi Turins Sigorta’ya uzanıyor
Okuyucular, Gulf Sigorta’nın Türkiye’deki
serüvenini de merak edebilir. Bu konuda da
bizleri aydınlatan Sağıroğlu’nun verdiği bilgilere
göre şirketin Türkiye’deki geçmişi, aslında
TÜRSAB’ın eskiden çoğunluk hissesini elinde
tuttuğu hayat dışı sektörde 2013’te faaliyetine

başlayan Turins Sigorta’ya kadar uzanıyor.
Kanada’nın en büyük finans gruplarından
Fairfax’ın hissedarı olduğu Gulf Insurance Group
(GIG), 2016 yılında Turins Sigorta’nın yüzde
90’lık hissesini TÜRSAB’dan satın alıyor.
TÜRSAB’ın elinde ise sadece yüzde 10’luk bir
hisse kalıyor. Şirketin ismi, Gulf Sigorta olarak
değişiyor. Bunun dışında dünyanın en büyük
sigorta gruplarından AIG’nin yurt dışındaki
operasyonlarını küçültme kararının ardından,
GIG’nin hissedarı Fairfax 13 ülkede AIG’nin
şirketlerini satın alıyor. Türkiye özelinde ise
Fairfax, hayat dışı sektörde faaliyet gösteren AIG
Sigorta’yı GIG’ye satıyor. Böylece, GIG’nin
Türkiye de bir anda Gulf Sigorta ve AIG Sigorta
olmak üzere iki ayrı şirketi oluyor. Şimdi de bu
iki şirketin birleşmesi için düğmeye basılmış
durumda.
Sağıroğlu’nun verdiği bilgilere göre, Gulf
Sigorta önümüzdeki dönemde hayat dışında
(elementer) dengeli bir branş dağılımı izleyecek.
Öncelikle seyahat sağlık, ferdi kaza, sorumluluk
gibi ihtisas sahibi oldukları branşlarda büyümeyi
hedefleyen şirket, inşaat sigortaları ve oto
sigortalarında da üretimini artırmayı hedefliyor.
Ancak, burada bir noktayı hatırlatmak gerekiyor:
Kasım ayında trafik sigortasında lisansını iptal
ettiğinden dolayı Gulf Sigorta şimdilik trafik
poliçesi satamıyor. Ancak, temmuz ayında Gulf
Sigorta ile AIG Sigorta ile birleşmesi
tamamlandıktan sonra AIG’nin trafik sigortası
lisansı olduğu için yeni şirket tekrar trafik

Gulf Insurance Group 11 ülkede 16 şirketle faaliyet gösteriyor
Gulf Sigorta’nın sermayedarı Gulf Insurance Group’un (GIG) ise temelleri 1962
yılında atılmış. Grubun, yüzde 44 hissesi Kuwait Projects Company (KIPCO),
yüzde 41,4 hissesi ise Fairfax Financial Holdings Limited’in elinde. Geri kalan
hisseleri ise Hazine elinde ve halka açık durumda. GIG, iki dev şirket Fairfax ve
KIPCO’nun bilgi ve tecrübesinin ortaklığıyla Kuveyt, Lübnan, Mısır, Bahreyn,
Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir ve Türkiye
olmak üzere 11 farklı ülkede 16 şirket ile faaliyet gösteriyor. 31 Aralık 2015 tarihi
itibarıyla, GIG’nin brüt primleri ve toplam aktifleri sırasıyla 600 milyon ABD
Doları ve 1.23 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.
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sigortası satmaya başlayacak. Seyahat sağlık
dışında acil sağlık gibi ürünleri de piyasaya
sunmayı planlayan şirket, özel sağlık, tamamlayıcı
sağlık gibi ürünlerde ise şimdilik araştırma
yapmayı tercih ediyor. Gulf Sigorta, hayat ve
emeklilik branşında ise yer almayı düşünmüyor.

Dağıtım kanalları çeşitlenecek
Gulf Sigorta ile AIG Sigorta’nın Gulf Sigorta
çatısı altında 30 Haziran’da birleşmesi sonrası,
dağıtım kanallarının çeşitlenmesine de büyük
önem verilecek. Sağıroğlu’ndan öğrendiğimize
göre, şirketin hali hazırda 400’e yakın acentesi var.
Ancak bunlar arasında, şirketin prim üretimine
büyük katkı yapan 80-85 tane acente, ‘platin’ ve
‘gold’ acenteler olarak sınıflandırılmış. Söz konusu
acentelere komisyon bakımından birtakım
avantajlar sağlayacak şirket, önümüzdeki
dönemde brokerlerle de daha çok çalışmayı
planlıyor. GIG’nin ortaklarından KIPCO’nun
Türkiye’de dolaylı bir yatırımının da Burganbank’ın
olduğunu hatırlatan Sağıroğlu, Burganbank’la
ilişkileri de geliştirmek istediklerini kaydediyor.

Sektörden hızlı büyüyeceğiz
Sağıroğlu’na röportaj sırasında, Gulf Sigorta ile
AIG Sigorta birleştikten sonra yeni şirketin
önümüzdeki yıllarda pazar payı hedefini sorduk.
Sağıroğlu’nun verdiği yanıta göre, şirketin belli bir
rakamsal pazar payı hedefi yok. Popüler deyişle,
‘sürdürülebilir ve kârlı büyümeye’ öncelik veriyor.
Bununla birlikte önümüzdeki 4-5 yıllık süreçte,
sektör ortalamasından daha hızlı büyüyeceklerini
ifade eden Sağıroğlu, “Hayat dışı sektör ortalama
yüzde 20 büyüyorsa, Gulf Sigorta yüzde 30
büyüyecek” diyor. Sağıroğlu, GIG’nin çok uluslu
sigortacılığı ve Fairfax’ın sahip olduğu Lloyd’s
sendikası lideri Brit Insurance sayesinde,
Türkiye’de organizasyon iptalleri, politik riskler,
otomobiller için 60 gün memnuniyet garantisi,
lastik değişim programları ve gayrimenkul
şirketlerine yönelik programlar üzerine çalışmalar
yapılabileceğini söylüyor.

Ege Denizi’nde balık tutan İzmirli bir sigortacı
Röportajımızın sonunda geleneği bozmadık; Süleyman Bey’i biraz da sigortacı kimliği
dışında tanımak istedik. İzmir-Alsancak doğumlu olduğunu söyleyen Sağıroğlu, her
Egeli gibi tam bir balık düşkünü. Fırsat buldukça Ege Denizi’nde balık tuttuğunu
belirten Sağıroğlu, yaşadığı şehir İstanbul’da ise balık tutmanın zor olduğunu dile
getiriyor. Spor yapmaktan özellikle de tenis oynamaktan büyük keyif aldığını ifade
eden Sağıroğlu, oturduğu semt olan Göktürk’te sık sık tenis oynadığını kaydediyor.
Türkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği ‘Tenis Turnuvası’na da düzenli olarak katıldığını
belirten Sağıroğlu, aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarı. Kombinesi olan ve
fırsat buldukça maçlara gitmekten büyük keyif aldığını söyleyen Sağıroğlu, futbol maçı
ortamının ve oradaki taraftar enerjisinin kendisine iyi geldiğini söylüyor.

Seyahat etmekten hoşlanıyor Hindistan gezisini unutamıyor
Kendisinden öğrendiğimize göre
Süleyman Sağıroğlu, aynı zamanda
seyahat etmeyi seven bir gezgin.
Sigortacı olarak dört ülkede görev
yapan Sağıroğlu, 40’dan fazla ülkeyi
de ziyaret etmiş. Fırsat buldukça
ailesiyle birlikte de yurt dışına
seyahat ettiğini belirten Sağıroğlu,
özellikle 2007 yılı son çeyreğinde
Hindistan’da eşi Didem ve çocukları
Selin ve Sarp ile birlikte Caypur
(Agra’ya) yaptıkları geziyi
unutamadıklarını vurguluyor.
Süleyman Bey, müziği de klasik ve
popüler ayrımı yapmadan çok
seviyor. Altı aydır da piyano dersleri
alıyor. Rock müzikte de en çok
Queen’i seviyor. Freddie Mercury’nin
solisti olduğu efsanevi grubun,
özellikle 1970 ve 1980’li yıllardaki
şarkılarını beğeni ile dinliyor. İki
çocuğunun olduğunu belirten
Sağıroğlu, kızı Selin’in, UPenn
Üniversitesi’nde ‘Felsefe, Politika ve
Ekonomi’ okuduğunu kaydediyor.

22 yıldır sigorta
sektöründe çalışıyor
1969 İzmir doğumlu olan Süleyman
Sağıroğlu, University of Texas at
Austin’de Pazarlama Bölümü’nden
mezun oldu. Maryland College Park
Üniversitesi’nde finans alanında yüksek
lisans eğitimini tamamladı. Meslek
hayatına 1995 yılında Aegon ABD
iştiraki olan Monumental Acente
Grubu’nda başladı. 1999 yılında AIG
Sigorta’da çalışmaya başlayan
Sağıroğlu, 2008-2012 tarih aralığında
AIG Sigorta’da tüketici sigortaları
branşında 21 ülkeden sorumlu olarak
çalıştı. Nisan 2012 itibarıyla AIG Sigorta
Genel Müdürü olarak göreve geldi.
Haziran 2016 itibarıyla Gulf Sigorta
bünyesinde Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görevine devam
ediyor.
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