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Ö N S Ö Z 

İktisat ilminin uygulamaya yönelik bir dalı olan sigortacılık 
konulan ülkemizde yeterince incelenmemiştir. Oysa sigorta en-
düstrisi bugün birçok ülkede ulusal ekonominin önemli bir bö-
lümünü oluşturmakta ve özellikle hayat sigortası, küçücük tasar-
ruflarla  çok büyük yatırımların, finansmanına  olanak sağlayan bir 
ekonomik etkinlik dalı durumuna gelmiş bulunmaktadır. Türki-
ye'de hayat sigortasının durumunu ve bir ekonomik faaliyet  ola-
rak önemini araştıran çalışmalar ise yok denecek kadar azdır. 

Bu nedenle hayat sigortası kuramını ortaya koyan ve Türki-
ye'deki uygulamaları bu kuramın ışığı altında değerlendiren çalış-
mamızın uygulamada ve öğretimde bir boşluğu dolduracağım sa-
nıyorum. Çalışmamızın ilgililere yararlı olmasını dilerken, eleşti-
rilerle amaca daha çok yaklaşacağımıza olan inancımı belirtmek 
isterim. 

Çalışmalarım sırasında beni sürekli teşvik eden, yardım ve 
desteklerini esirgemeyen Sayın Prof.  Dr. Vahdet Aydın'a, değerli 
meslekdaşlarım Prof.  Dr. Yüksel Koç Yalkın'a, Prof.  Dr. Lâtif  Ça-
kıcı ve Prof.  Dr. Güney Devrez'e teşekkür borçluyum. Metni özen-
le daktilo eden Sayın Gülnur Şanal'a, çok kısa zamanda ve titiz 
bir çalışmayla kitap olarak basılmasını sağlayan Sevinç Matbaası 
sahibi Sayın Bahri Bakan'a ve çalışma arkadaşlarına, bana her 
zaman yardımcı olan, bu çalışmalarım esnasında da ayrı bir ilgi 
ve anlayış gösteren eşim Melahat'a teşekkür ederim. 

Ankara, Mayıs 1980 
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G İ R İ Ş 

«Halkın  güvenliği  eti yüce kanundur.» 

Ç içer o 

insanoğlu tarihin ilk çağlarından bu yana sürekli olarak teh-
likelerle karşı karşıya kalmıştır. Hastalık, işsizlik, kaza, ölüm, 
yangın, sel vs. gibi nedenlerle can, mal ve mülkün kaybedilmesi 
riskleri hayatın her döneminde karşılaşılan risklerin bazılarıdır. 

Belirsizliğin egemen olduğu bir evrende yaşıyoruz. Öyle bir ev-
ren ki, insanın, geleceğin en küçük bir bölümünü, bir sanive son-
rasını bile kestirmesi olanaksız... Bu 'konuda Benjamin Franklin 
«ölüm ve vergiler dışında hiç bir şey belli değildir» diyor. Belirsiz-
lik ve bunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar, top-
lumdaki bireyleri can, mal ve mülklerini sigorta ettirmeye zor-
lamıştır. 

Belirsizlik, bireyin olduğu kadar, işletme yöneticisinin de ka-
rarlarını etkileyen en önemli bir etmendir. Örneğin, belirli bir sa-
tış düzeyine ulaşmayı amaç edinen bir işiletme yöneticisi, krediyle 
ne kadar mal satacağına karar verirken, alacaıklarının bir kısmının 
ileride çürük veya şüpheli alacak durumuna düşmesi riskini göz-
önünde bulundurmalıdır. Yurtdışından mal getiren bir dışalımcı-
nm mallarının bir kısmının veya tamamının kaybolması riski her 
zaman söz konusudur. Bu örneikler çoğaltılabilir, ancak burada göz-
den kaçırılmaması gereken önemli bir nokta, belirsizlik ile risk 
arasında bir ilişkinin bulunduğudur. 

Sigortada amaç, riskler nedeniyle sigortalının net varlığında 
meydana gelebilecek azalmayı önlemektir. Bir diğer deyimle si-
gorta, net varlığın azalmadan devam edeceği konusunda bir gü-
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vence sağİar. Güven sağlama duygusu ve belirsizlik ise sigorta için 
temel nedenlerdir. Sigorta yolu ile kişiye ve ailesine sağlanan bu 
güvence, kapitalist toplumda, toplumsal güvenceyi de sağlayan bir 
araç olarak düşünülmektedir. 

Bu ülkelerde, bu nedenle sigorta şirketlerinin sayısı her geçen 
gün artmaıktadır. Örneğin 1973 yılı sonunda A. B. Devletlerinde 
sadece hayat sigortası şirketlerinin sayısı 1800 ün üstündeydi ve 
şirketlerin aktifleri  toplamı 252 milyar dolara ulaşmış bulunuyor-
du. Bugün, küçük tasarruflardan  kaynaklanan yatırım olanakları 
sayesinde büyük sigorta şirketleri, Amerika'da sigortalılara güven-
ce sağlamak bir yana, federe  devlet ve mahalli otoritelerin yaptık-
ları yatırımlardan daha fazlasını  finanse  edebilmekte ve yaklaşık 
160 milyon kişiye bu yoldan ek gelir sağlamaktadırlar. Sigorta iş-
letmeciliği, özellikle hayat sigortaları diğer bütün gelişmiş ülkeler-
de son derece önemli bir sanayi durumuna gelmiştir. Örneğin Ka-
nada'da hayat sigortası hizmetleri, ülkenin en önemdi dışsatım ge-
liri sağlayan faaliyetleri  arasındadır. Bu ülkede hayat sigortası şir-
ketlerinin bir yıl içerisinde sağladıkları ödentilerin (prim) 1/3 üne 
yakın bölümü yabancı ülkelerden elde edilmektedir. Sigortacılık 
konusu ülkemiz yönünden de özellikle son yıllarda giderek önem 
kazanmaktadır. 

Sigortacılıkta, korunuknası ve gözetilmesi düşünülen çıkarla-
rın bireysel ve toplumsal olmasına göre özel sigorta ve sosyal si-
gorta diye ikili bir ayırım yapılması gelenekseldir. Bireylerin kendi 
kendine yardımı ilkesine dayanan özel sigorta, kişi ve mal sigor-
tası olarak diğer bir biçimde ayırımlanmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, kişi sigortaları içinde çok önemli bir yer tutan hayat sigor-
tasını, kuramsal olarak ortaya koymak ve bu sigorta türünün Tür-
kiye'deki uygulamasını sigorta kuramı içerisinde değerlendirmektir. 
Ayırıcı özellikleri nedeniyle bireysel ve grup mal sigortalan ile 
grup hayat sigortaları ve sosyal sigortalar çalışmanın kapsamı dı-
şında bırakılmıştır. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sigorta 
kuramının genel açıklamaları ile bireysel hayat sigortasının temel 
kavramları anlatılmaktadır. İkinci bölümde ödenti, öndence (taz-
minat) ve karşılıkların hesaplanmasında kullanılan yöntemler açık-
İanmakta ve bölüm sonunda yer alan «Türk Memurlarının Hayat 
Tablosu» kullanılarak örnek çözümler verilmektedir. Son bölümde 
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önceki açıklamaların ışığı altında Türkiye'de bu sigorta dalındaki 
uygulamaların değerlendirilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca bu bö-
lümde sonuç ve değerlendirmeye yer verilmiş, kaynakça kısmın-
da yararlanılan kaynaklar gösterilmiştir. 
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B İ R İ N C İ B Ö L Ü M 

TEMEL KAVRAMLAR 

İnsanlar yaşadıkları sürece gereksinmelerini karşılamak duru-
mundadırlar. Doğuştan ölüme kadar süreklilik gösteren gereksin-
meler karşısında kişilerin gelirleri aynı sürekliliği göstermez. Kaldı 
ki her insan bir toplum içerisinde yaşamaktadır. Toplumun değer 
yargıları, gelenekleri, ekonomik düzeni farklı  ölçülerde olsa bile 
insanları, kendileri dışındaikilerle ilgilenmek durumunda bırakır. 
Kan bağlılığı, mülkiyet ve çıkar ilişkileri, duygusal bağlılıklar ve 
benzeri nedenler, insanları, kendilerinin dışında diğer bir takım 
insanların geleceğini de güvence altına almaya zorlar. 

Ruhbilimciler tarafından  yapılan araştırmalara göre, insanla-
rın kararlarının bir çoğu duygusal temellere dayanır.1 Bu nedenle 
insanın, bugün kazandığı gelirlerin bir kısmını kendi yakınlarının 
gelecekteki gereksinmeleri için ayırması, özbenliğine olan saygısı-
nı artırmaikta, gelecek hakkındaki endişelerini azaltmakta, ruh ve 
beden sağlığını ve sorumluluk duygusunu geliştirmekte olduğu için 
anlam kazanmaktadır. Öte yandan insanın kendisini ve yakınları-
nın geleceğini güvence altına almaik istemesinin doğal ve basiretli 
bir davranış olduğu2, hayat sigortasının ayrıca aileyi sıkı bağlarla 
bir arada tutmak, çocukların yetişmelerini ve eğitimlerini sağla-
mak, yaşlılık, emeklilik, çalışma yeteneğini kaybetme ve ölüm risk-

(1) Life  Undervvriter Training Council Course. Yours  Customers'  Needs. 
Book 3, S. 7 

(2) Rayegâıı Kender. Türkiye'de  Hususi  Sigorta  Hukuku  1, Fakülteler 
Matbaası 1979, S. 6 
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lerine karşı korumak vs. gibi yararlar sağladığı göz önünde bulun-
durulmalıdır.3 

İktisaden gelişmiş olsun veya olmasın, hemen her ülkede yapı-
lan araştırmalar, erkeğin gelir sağlama potansiyelinin 50-55 yaşla-
rına kadar artarak, 65 yaşına kadar (ki birçok ülkede emeklilik 
yaşı olarak kabul edilmiştir.) azalarak devam ettiğini göstermek-
tedir. Öte yandan özellikle geri kalmış ülkelerde bir kadının 30-35 
yaşından sonra iş bulma olasılığının azaldığı görülmektedir. Bu 
ülkelerde her geçen gün işsizler ordusunun giderek büyüdüğünü, 
yüksek öğrenim görmüş erkeklerin de çoğunlukla iş bulamadığını 
göz önünde bulundurursak, geleceğin • güvence altına alınmasının 
bireysel ve toplumsal önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Örneğin 
A. B. Devletlerinde altmışbeş yaşma gelinceye kadar, yirmibeş ya-
şındaki her yüz erkekten otu7,dördü ölmekte, onyedisi çalışmaya 
devam etmediği halde ekonomik yönden bağımsız duruma gelebil-
mekte, sadece onbeşi çalışmaya devam edereik gelir sağlama olana-
ğını bulabilmekte ve otuzdördü iktisadi yönden korunmaya muhtaç 
durumda bulunmaktadırlar.4 İktisadi hayatta erkeklerin genel ola-
rak'kadınlara nazaran daha büyük ölçüde görev alabildikleri düşü-
nülürse5, kadınlar yönünden durumun daha da kötü olduğu söyle-
nebilir. 

Sigortalının ödediği ödentilerin almaşık kullanılma olanakları 
vardır. Buna rağmen sigortalı, gelirinin bir bölümünü meydana 
gelme olasılığı bulunan ve kendisinin karşılamayı kabulleınemîye-
ceği riskleri birlikte karşılamak amacıyla, sigorta işletmesine öde-
mektedir. Bu nedenle bu bölümde, önce temel kavramlar açıklan-
dıktan sonra, sigortalıyı ödenti ödemeye yönelten nedenler (risk 
ve riskin paylaşılması) ile, ödentilerin, ödencelerin net bugünkü 
değerleri ve birikimli değerlerinin hesaplanmasında kullanılan bi-
leşik faiz  yöntemi ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

(3> Mark R. Greene. Risk and Insurance.  South-Westerri Publishmg Co. 
1973, S. 63 -
James L. Athearn. Risk and Insurance.  Mcredith Corporation 1969, 
S. 137-141 
John H. Magee, David L. Biokelhaupt. Insurance.  Seventh Edition. 
Richard D. Tnvin Inc. Homewood, Tllinois. 1964, S. 44 

(4) Life  Undervvriter Training : CounciL Op. cit., S. 41 
(5) Kenan Giirtan, Demografik  Analiz.  Metodları.  Sermet Matbaası, Ser-

met Arkadaş İstanbul 1979, S. 105 
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B İ R İ N C İ K I S I M 

A — SİGORTANIN TANIMI - ÖZELİKLERİ 

Sigorta değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Bazılarına göre si-
gorta, bireylerin karşı karşıya bulundukları riskleri azaltmak ve 
riskin gerçekleşmesi durumunda ortaya çııkan zararları belirginleş-
tirmek amacıyla örgütlenmiş toplumsal bir kurumdur.6 

Bu tanım, belirsizliğin azaltılabileceğini ve aynı riskle karşı 
karşıya kalan kişilerin bir araya getirilmesinin, riski belirgin du-
ruma getireceğini varsayan teknik bir tanımdır. Gerçekten, sigor-
tayı doğuran temel nedenlerden birisi belirsizliktir. Sigorta da ile-
ride görüleceği gibi, büyük sayılar kanunundan hareketi*" aynı 
veya benzer nitelikteki riskle karşı karşıya kalan çok sayıda kişi-
nin bir araya gelmesini ve riskin belirgin duruma getirilmesini 
amaçlar.7 

Ancak, tanım bu şekliyle noksan olur. Çünkü sigortada amaç 
sadece riskin belirgin duruma getirilmesini sağlamak değildir. Eğer 
amaç sadece bu olsaydı, sigortaya hiç gerek kalmayabilirdi. Çünkü 
uzmanlar, istatistiklere, eldeJki verilere dayanarak risk olasılığım 
saptayabilirlerdi. Oysa her sigorta işleminde riskle karşı karşıya 
olan bireylerin başvurdukları, sözleşme yaptıkları bir ikinci taraf, 
sigortacı bulunmaktadır. 

Bazıları sigortayı, taraflar  arasındaki bu ilişkilere göre tanım-
larlar. Bunlara göre sigorta, arınmış riskin (püre risk) sigortah-

(6) Robert I. Mehr, Emerson Cammack, Principles  Of  Insurance.  4th ed. 
Homewood. Illinois, Richard D. Irwin Inc. 1966, S. 34 

(7) Robert I. Mehr, Bob A. Hedges, Risk Management  in The  Business 
Enterprise,  Homewood. Illinois: Richard D. Irvvin Inc. 1963, S. 144 
Rayegan Kender. Op. cit., S. 2-3 
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lardan sigortacıya aktarılmasıdır.8 Sigortanın bir anlaşma olduğu 
ve bu anlaşmanın yasal olarak bir sigorta sözleşmesi ile gerçekleş-
tiği göz önünde tutulursa, bu tanımın sigortanın daha çdk hukuiki 
yönünü ilgilendirdiği söylenebilir. Ancak burada çok önemli bir 
noktayı belirtmek gerekir. Sigorta sözleşmesi ile gerçekte sigortalı-
lardan sigortacıya aktarılan risk değil, riskin doğması halinde za-
rar görenlere, zararlarının ödenmesini sağlamak için verilen Öden-
tiler, yani olası risıkin karşılığıdır. Sigorta şirketi bu ödentileri bir 
havuzda toplamakta (pooling), yatırımlara yöneltmekte, değerlen-
dirmekte ve riskin meydana gelmesi halinde zarara uğrayanların 
zararını, sözleşmede belirlenen ölçüde karşılamakta, ayrıca kazanç 
sağlamaktadır.. 

Sigorta şirketi, aslında sigortalılar adına risk yönetimi görevi-
ni üstlenen bir taraftır.  îleride görüleceği gibi sigorta işletmesi 
ödentilerle karşılanamayacak büyüklükteki riski zaten kabullenme-
mekte, benzer nitelikte ve homojen olmayan risfkleri  sigortalama-
maktadır. Riskin belirli ve parayla ölçülebilir olması koşulunu ara-
maktadır. Aynı şeyleri hiç şüphesiz sigortacıya başvuran sigorta-
lılar da istemektedirler. Kuramsal olarak hiçbir sigortalı, kendisi-
nin karşılaşacağı riskten ayrı ve gerçekleşmesi olasılığı daha fazla 
bir riskle karşı karşıya bulunan bir diğer sigortalıyla aynı sorum-
luluğu paylaşmak, aynı sigorta kapsamı içinde bulunmafk  istemez. 

Bu durumda riskin aktarılmasından değil, sigorta şirketinin 
riski paylaşmak sorumluluğundan söz edilebilir. Eğer ödentiler 
toplamı, riskin olası değerinden az olursa sigorta şirketi böyle bir 
durumda zararla karşı karşıya kalabilir. Bu zarar olasılığını or-
tadan kaldırmak veya minimuma düşünmek amacıyla yine ileride 
görüleceği gibi, ödentiye bir güvence payı (Safety  Margin) eklenil-
mektedir. 

Sigorta bir diğer biçimde, riskin ölçülmesi ve riskin paylaşıl-
ması kavramları bir araya getirilerek tanımlanmıştır. Buna göre 
belirli bir riskin, belirli ölçüde tehdidi altında bulunan çok sayıda 

(8) H. Denenberg, R. Eilers, G. Hoffman,  C. Kline, J. Melone, H. Snider. 
Risk and Insurance.  Englo\vood Cliffs,  New Jersey Prentice-Hall Inc. 
1964, S. 12 
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ve benzer nitelikte birimlerin ortaya çıkacak zararları birlikte 
karşılamak üzere bir araya gelmesi sigortayı oluşturur.9 

Bu durumda eğer sadece belirsiz zararları belirgin duruma ge-
tirmek için çok sayıda kişinin bir araya gelmesi söz konusu ise, 
veya sadece riskin başkalarına aktarılması veya zarar karşılığının 
kendilerine ödenmesi için ödenti verilmekteyse, ortada sigortanın 
belirli unsurları vardır. Tanıma göre sigortanın olabilmesi için bu 
iki unsurun birlikte düşünülmesi gerekir. Gerçekten sigortanın tam 
bir tanımı, bu unsurları içermelidir. Bir tanım vermek istenirse, 
diyebiliriz ki: Sigorta, aynı riskle karşı karşıya bulunan çok sayı-
da kişinin, bireysel olarak belirsiz olan hasar olasılığını belirgin 
duruma getirmek ve bu olasılığın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan za-
rarları birlikte karşılamak amacıyla, risk yönetim ve sorumluluğu-
nu taşıyan bir kişi veya kurum tarafından  bir araya getirilmesidir, 

Bu tanım önce sigortanın ekonomik işlevini vurgulamaktadır. 
Bu işlev riskin azaltılması ve belirginleşmesidir. Bu nokta ileride 
derinliğine incelenecektir. Tanımda ikinci önemli nokta tarafların 
belirlenmesidir. Taraflardan  birisi, aynı riskle karşı karşıya bulu-
nan çok sayıda kişiler, diğeri ise sigortacıdır. Sigortacının yasal 
statüsü önemli değildir. Bu, her ülkenin hukuki düzenlemelerine 
göre, Ticaret Siciline kayıtlı, kâr amacı güden bir anonim şirket, 
bu görevi yüklenen bir hayır kurumu veya bir kamu kuruluşu ola-
bilir.10 Tanımda yer alan «kurum» kavramı bunların dışında, si-
gorta işletmelerinin kendi finansal  olanaklarının sigortalamaya yet-
mediği veya sigorta etmek istemedikleri riskleri bir araya gelerek 
koasürans» sigorta etmeleri boyutunu da içermektedir. 

Sadece kişisel zararların değil, risikin gerçekleşmesiyle ortaya 
çıkan tüm zararların birlikte karşılanması, güvence altına alınması 
gerektiği, tanımda belirlenen bir diğer önemli unsurdur. Bu nokta 
önemlidir. Çünkü, sigortada sigortalılar bir kişinin veya belirli ki-
şilerin değil, aynı risk tehdidi altında bulunan bütün sigortalıların 
gerçekleşen zararlarını karşılamak amacını gütmektedirler. Bu 
özelliği, sigortayı hayır kurumlarından veya diğer benzerlerinden 
ayırır. 

Belirsiz riskin belirgin duruma getirilmesi amacı, sigortayı 

(9) Allan H. Willett. The  Economic Theory  Of  Risk and Insurance. 
Philedelphia: The University of  Pennsylvania Press, 1951, S. 72 
Kâmuran Pekiner, Sigorta  İşletmeciliği  - Prensipleri,  Hesap  Bünyesi -
Sermet Matbaası, Sermet Arkadaş, İstanbul, 1974, S. 17 

(10) Mark R. Greene, Op. cit., S. 54 
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kumardan da ayıran bir özelliğidir. Sigortada risk azaltılmaya ça-
lışılır, oysa kumarda yeni riskler yaratılır. 

B — HAYAT SİGORTASINI DOĞURAN NEDENLER 

İnsan hayatım, yıllara göre kazanç potansiyelini esas almak 
üzere çizilen bir eğriyle göstermek mümkündür. (Şekil no 1) Si-
gorta dilinde bu eğriye hayat yokuşu (Hill of  Life)  denilmekte-
dir.." Bu eğriye göre toplumdaki kişiler 20-25 yaşlarına gelinceye 
kadar iktisadi yönden tam bağımsızlıklarını kazanamaz ve özellik-
le 0-14 arası yaşlarda ailenin toplam gelirinin büyük bir bölümü 
onların bakım ve yetişmelerine harcanır. 

İnsan hayatının bu birinci iktisadi bağımlılık döneminden son-
ra erkeklerde 25-55 yılları arasında kabzandan gelirler giderek artar 
ve 65 yaşında sona erer (emeklilik yaşı) ve ikinci iktisadi bağım-

Gslir 

Şekil 1: Erkek ve Kadınlar İçin Hayat Yokuşu 

(11) Life  Under\vriter Training Council Course. Your  Product.  First Year, 
Book 2, S. 34 
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lılık dönemine geçilir. Kadınlarda iktisadi bağımsızlık dönemi çe-
şitli nedenlerle (toplumun değer yargıları, evlenen kadının işini bı-
rakması, yasal düzenlemeler, çocukların bakım ve yetişmelerini üst-
lenmesi Vb.) daha kısa sürmekte ve ortalama yaş hemen her ül-
kede erkeklere nazaran daha yüksek olduğu için ikinci bağımlılık 
yılları oldukça uzun bir süreyi kapsamaktadır. 

Hayat sigortaları gelir sağlayan kişilerce hem kendilerinin ve 
ailelerinin yaşantılarını güvence altına almak, hem de çocukların 
yetişmelerini ve ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını sağlamak 
amacıyla yapılmaktadır. Bu amaca ulaşamamak riski her yaşta in-
san için vardır. Örneğin «Türk Memurları Hayat Tablosu»na göre13 

bugün 25 yaşında olan bir memurun yeni doğan çocuğunun 25 yıl 
sonra hayatını kazanmaya başladığını görmesi olasılığı (çocuğun 
25 yaşında hayatını kazanmaya başladığı varsayılırsa) 

1, 
iken, çocuğu doğduğu anda 40 yaşında olan bir kişi için bu olası-
lık sadece 0.59 dur. 

Hayatı tehdit eden işsizlik, yaşlılık, çalışamaz duruma gelme 
Ve ölüm risklerinin kazanç potansiyelini azaltan veya tamamen or-
tadan kaldıran, giderleri de artıran etkileri vardır. Örneğin 
A. B. Devletlerinde yapılan bir araştırmaya göre çalışabilir nüfu-
sun bir yıl içerisinde kaza, hastalık vs, gibi nedenlerle çalışamaz 
duruma gelmelerinin 14 milyar dolar gelir kaybına sebep olduğu, 
aynı yıl içerisinde bu kişilerin 16 milyar dolarlık sağlık giderleri 
yaptığı saptanmıştır.13 İşsizlik de gelirleri azaltıcı, giderleri artırıcı 
bir risk unsurudur.14 Yaşanılan süre ile çalışılabilen, gelir sağla-
nabilen süre aynı değildir. Çalışmak istendiği halde iş bulunama-
ması riski her zaman vardır. Ayrıca grevler, lokavtlar, iş değiştir-

(12) Kitabın sonunda yer alan bu tablo Ahmet Özsov tarafından  Emekli' 
Sandığından sağlanan verilere göre, Türk Memurlarının Ölüm Olası-
lıklarını göstermek üzere hazırlanmıştır. Türkiye  için ölüm Tabloları 
OY AK yayınlan No : 1 Ankara Başnur Matbaası 1970 

(13) James L. Athearn. Risk and Insurance  Appleton Century Crofts,  New-
York, 1962, S. 41 

(14) Sait Dilik, Türkiye'de  Sosyal  Sigortalar.  Ayyıldız Matbaası, Ankara, 
Şubat 1972, S. 92 

(15) Life  Un der wr i ter Training Council Gourse. Your  Customers,  Needs. 
Book 3, S. 42 
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meler, hastah'k, doğum gibi nedenler, kazanç sağlanılan süreyi 
azaltır. 

Nitekim İş İstatistikleri bürosunun raporuna göre, bir işçinin 
beklenen hayat süresi ile beklenen ortalama çalışma süresi olduk-
ça farklı  bulunmuştur. 

Tablo 1 — A. B. Devletlerinde Ortalama Hayat ve Ortalama 
Çalışma Süreleri 

1* e* W 
25-26 42.4 36.7 
35-36 33.7 22.8 
45-46 25.5 19.7 
55-56 18.3 12.4 
65-66 12.2 6.8 

Tablo (1) de (e<) beklenen ortalama yaşı, (W„) bu yaş içeri-
sinde beklenen ortalama çalışma süresini göstermektedir. Örneğin, 
55-56 yaşındaki bir işçinin ortalama 18,3 yıl daha yaşaması beklen-
mekte iken, bu süre esnasında sadece 12,4 yıl çalışma ve gelir sağ-
lama olasılığı vardır. 

İşsizliğin giderleri de artıran bir yönü vardır. Eğer kişinin 
işsiz kalması durumunda kendisine sağlanan sosyal gelirler, çalış-
tığı anda sağladığı gelirlere (emek geliri) oranla düşükse kuramsal 
olarak, düşük gelirlerin tüketim eğilimini olumsuz yönde etkileye-
ceği söylenebilir. Ayrıca işsizliğin devam etmeyeceği kanısı varsa 
veya kendisine sosyal gelir sağlanmıyorsa, bu durumda kişinin 
eski tasarruflarını  kullanacağı veya borçlanma yoluna gideceği, her 
ilki halde de giderlerinin artmasının kaçınılmaz olduğu açıktır.'6 

Yaşlılık rizikosu da kişisel gelirleri azaltıcı, giderleri artırıcı 
etki yapar. Herşeyden önce yaşlılarda sağlılk, bakım ve tedavi gi-
derleri, genç yaştakilere oranla daha fazladır.  Ayrıca işi, uğraşı ol-
mayan bir emeklinin önceden kazanılmış gelirlerini rasyonel olma-
yan şekillerde harcaması olasılığı çoktur. 

Ölüm riski de kazanç sağlama potansiyelini tamamen ortadan 
kaldırdığı gibi, cenaze giderlerine neden olur. Bütün bu risklerin 
doğuracağı zararları azaltmalk, karşılanabilir duruma getirmek ha-
yat sigortalarının ana amacıdır. Geleceğin ne getireceğinin bilin-

(16) Sait Dilik. Op. cit., S. 92-93 
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memesi (belirsizlik) ve risk olsılığı da bütün sigortaların temel 
nedenleridir. 

C — SİGORTA BÖLÜMLERİ 

Sigorta, sigortalanmak istenen nesneye göre can ve mal sigor-
taları olarak ikiye ayrılır.17 Mal sigortalarında amaç, sigortalının 
net varlığında meydana gelebilecek azalmaları önlemektir. 

Mal sigortaları önce gelir veya kâr kaybı sigortaları, üçüncü 
kişilere verilen ve önceden kestirilmesi olanağı bulunmayan zarar-
ları karşılamak için yapılan gider sigortaları, somut aktif  değer 
sigortaları olarak ana bölümlere ayrılabilir.18 Somut aktif  değer 
sigortaları kendi içerisinde yangın sigortası, maikina - montaj ga-
ranti sigortası, otomobil sigortası, dolu ve hayvan sigortaları gibi 
alt bölümlere ayrılır. 

Hayat sigortalarında risk, belirli bazı olayların meydana gel-
mesi ile kişisel gelirin durması veya tamamen ortadan kalkması 
şeklinde kendini gösterir. Bu riski doğuran olaylar kaza ve hasta-
lık, işsizlik, yaşlılık ve ölümdür. Kişilerin sosyo - ekonomik sorun-
lar yaratan yaşlılık ve işsizlik risklerine karşı güvence altına alın-
masını sağlayan sigortalar (Sosyal Sigortalar)19 genellikle devlet 
tarafından  yapılmaktadır. Kâr amacını güden özel sigorta şirket-
leri, kişileri daha çok kaza ve özellikle ölüm risklerine karşı sigor-
talamaya yönelmişlerdir.20 

Özel sigortanın temel ilkelerinden birisi, kendi kendine yar-
dımdır. Burada korunulması düşünülen çıkarlar daha çok birey-
seldir. Ayrıca kesin olmamakla beraber sosyal sigortaların yasalar-
la düzenlendiğini ve zorunlu olduğunu söyleyebiliriz.21 

Oysa, özel sigorta gönüllü bir sigorta türüdür. Bu özellikleri 

(17) Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 27-28 
E. R. Hardy Ivamy, General  Principles  of  Insurance  Law Third Edition. 
Butter Worth and Co' LTD. 1975, S. 7 

(18) Bu sigorta türü için bakınız. Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 29-78 
(19) Bu konuda geniş bilgi için bakınız. Cahit Talaş. Sosyal  Ekonomi.  Se-

vinç Matbaası, Ankara 1979, S. 389411 
Sait Dilik. Türkiye'de  Sosyal  Sigortalar.  Avyıldız Matbaası A.Ş. Ankara 
Şubat 1972 

(20) Mark R. Greene, Op. cit., S. 110 
(21) Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 21 

Cahit Talaş, Op. cit., S. 325 
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göz önünde bulundurarak sosyal ve özel sigortaların can sigortası 
ana bölümlerini22 Şekil 2 deki gibi gösterebiliriz. 

Can Sigortaları 

Sosyal Sigortalar Gönüllü Sigortalar 

Yaşlılık İşsizlik Endüstriyel Hayat 
Sigortası Sigortası Kaza Sigortaları Sigortaları 

Kaza ve Sağlık 
Sigortalan 

Bireysel Endüstriyel Gurup Bireysel Gurup 

Şekil 2 Can Sigortalarının Ana Bölümleri 

Hayat sigortaları da kendi içerisinde bireysel ve grup hayat 
sigortaları olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Gurup Hayat Sigortaları 

Bu sigortalar kişilerin karşı karşıya bulundukları risk için bi-
reysel olarak değil, gurup olarak sigorta edilmeleri ile meydana ge-
lir. Sigorta edilenler, belirli bir iş yerinde çalışanlar, bir sendika-
nın üyeleri, bir meslek kuruluşunun mensupları veya belirli en-
düstri dalında çalışan kişiler olabilir. Sigorta işveren, sendika ve-
ya meslek ikuruluşu ile sigortacı arasında yapılan bir ana sözleş-
meyle gerçekleşir. Gurup sigortaları, amacı bakımından özel sigorta 
ile hayat sigortası arasında yer alır.23 

Sanayileşme süreci içerisinde işçilerin örgütlenmeleri ve sos-
yal güvence altına alınmak istemeleri nedeniyle, gurup sigortacılığı, 

(22) John H. Magee. General  Insurance.  Sixth Edıtion Richard D. Irwin 
Inc. Homewood Illinois 1961, S. 35 

(23) Gülay Coşkun, Türk  ve Amerikan Hukukunda  Gurup Sigortası  ve 
Çeşitleri.  Sevinç Matbaası, Ankara, 1966, S. 2 
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gelişmiş ülkelerde hızla büyüyen bir sigorta durumuna gelmiştir. 
Bu sigorta türünde gerek sigortalılar, gerek sigorta işletmeleri yö-
nünden maliyetler daha düşüktür. Çünkü sigortalıların her biri için 
değil, kurum adına bir telk ana sözleşme düzenlenmekte ve bu söz-
leşmede sigortalılar ve sigortadan yararlanacak olan diğer kişiler 
ismen belirtilmekte veya hiç isim belirtilmeden o kurumda çalışan 
herkes sigorta güvencesinden yararlandırılmaktadır.24 

Ayrıca sürekli olmayıp, belirli dönemler için düzenlendiğinden, 
bazı giderler, bu arada sigorta acentalarına ödenen komisyonlar 
daha azdır. Genellikle sağlık denetimi yapılmadığı için ve yönetim 
giderlerinde sağlanan tasarruflar  nedeniyle, sigortalılar yönünden 
de maliyetlerin minimum düzeyde tutulması sağlanabilmektedir.25 

Gurup sigortalarında ödentiler ya kurum tarafından  ödenir ve-
ya gurupta bulunan sigortalılar aralarında anlaşarak bu sorumlulu-
ğu paylaşırlar. Bu sigortalar genellikle bir yıl sürelidir.26 Süre do-
lunca yenilenebilir ve ödentiler her sözleşme yılında yeniden sap-
tanır. Ölünceye kadar süreli «Whole Life»  gurup sigortaları ya-
pılabilir. 

2. Endüstriyel Hayat Sigortaları 

Hayat sigortalarının ikinci bir grubunu endüstriyel hayat si-
gortaları oluşturur. Bu hayat sigortası türünde genellikle dar ge-
lirlilerin sigortalanması amaç edinilmiştir. Bu nedenle sigorta po-
liçelerinin nominal değerleri diğerlerine oranla çok daha azdır. 

Ödentiler sigorta işletmesinin sorumlusu tarafından,  sigortalı-
nın kapısına gidilmek suretiyle aylık, haftalık  hatta günlük olarak 
toplanır. Ödenti tutarı çok az olduğu için kişi, başına düşen ge-
lirlerin düşük olduğu İkinci Dünya Savaşı yıllarında büyük rağ-
bet görmüştü. Bin dokuzyüz ellilere kadar gelişmiş ülkelerin bir 
bölümıünıde tüm ödenti üretiminin 1/3 üne yakın bölümü bu sigor-
ta dalından sağlanıyordu. 

(24) Ali Bozer, Sigorta  Hukuku,  Banka ve Ticaret  Hukuku  Araştırma Ens-
titüsü Yayınları, Güzel İstanbul Matbaası, Ankara, 1965, S. 380 

(25) Curtis M. Elliot, Emrnett J. Vaughan, Fıındamentals  of  Risk and 
Insurance.  John Wiloey and Sons Inc. NewYork, 1972, S. 176 
Gülay Coşkun, Op. cit., S. 27 

(26) Ali Bozer, Op. cit., 3, S. 380 
M. Albert Linton. How  Life  Insurance  Can Serve You.  Harper and 
Brothers, Publishers NewYork, 1958, S. 88 
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Bugün artık önemini kaybetmiş gibi görünen bu sigorta türü, 
gelişmiş ülkelerde örneğin A. B. Devletlerinde toplam ödenti üre-
timinin %, 3 ünü, Kanada'da sadece % 1 ini meydana getirmekte-
dir.27 Bu azalmanın nedeni, kişi başına düşen gelir artışı ve gurup 
hayat sigortası tekniğinde görülen gelişmedir. Önemli bir diğer et-
men endüstriyel hayat sigortalarında sigorta poliçelerinin nominal 
değerinin ve alınan ödentilerin çok küçük olması, bu nedenle de 
muhasebe kayıtlarının büyük ölçüde artmasıdır. Buna bağlı olarak 
yönetim ve satış giderleri yükselmektedir. Özellikle düşük gelirli-
ler sigortalandığı için ölüm oranları çok yüksektir.28 Bu sigorta da-
lında sigorta edilen kişiler sağlık standartlarına uymadığı için nor-
mal sigorta (Ordinary Life  Insurance) ile sigortalanamayan kişi-
lerdir. 

3. Normal Hayat Sigortaları 

Hayat sigortalarının bir diğeri bireysel hayat sigortalarıdır. Bu 
sigortalar sigorta poliçelerinin özelliklerine göre, ölüm hali, yaşa-
ma hali ve karma sigortalar ait bölümlerine ayrılır. Sigortacının 
ödence sorumluluğu, sigortalının sözleşme süresi içerisinde ölme-
si koşuluna bağlanmış olabilir (Term Insurance). Bu süre 5-10 yıl 
gibi belirli bir süre olabilir veya bütün bir ömür boyu devam et-
mek üzere düzenlenebilir. (Whole Life)29  Sigortalının sözleşme sü-
resi içerisinde ölmesi halinde mirasçılarına hayat tablosunda belir-
lenen ölüm olasılıkları ve birikim katsayısı göz önünde bulundu-
rularak ödence verilir. 

Sigortalının hayatta kalması koşulu ile ödenceye hak kazanma-
sı için de poliçe düzenlenebilir. Ölüm ve yaşama hali sigortaları 
arasında bir üçüncü grup sigorta için de poliçe düzenlenebilir. Bu 
sigortalar, sigortalının, belirli bir süre içerisinde ölmesi halinde 
mirasçılarına, sözleşme sonunda hayatta kalması koşulu ile kendi-
sine ödence verilmesini istediği için karma sigortalar olarak ta-
nımlanabilir.30 Sigorta işletmesi için ödence sorumluluğu kaçınıl-

(27) FLMI Insurance Education Program. Life  Office  Management Asso-
ciation. Life  Conıpany Operations  Thind Eddition, S. 318-319 

(28) George G. R. Lucas, Ralph H. Wherry. Insurance  Principles  and 
Coverages.  Holt, Rinehart Winston, NewYork, 1969, S. 303 

(29) H. Denenberg, R. Eilers. Op. cit., S. 243-246 
Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 82 

(30) Yurdakul Çaldağ, Sigorta  İşletmeleri  ve Muhasebesinin  İncelenmesi, 
Ankara İTİA Yayınları, No: 125, Ankara, 1979, S. 36 
Ralph H. Wherry, Monroe Newman, Insurance  and Risk, Holt, Rinehart 
and Winston, 1964, S. 161-162 
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mazıdır. Bu nedenle sigortalının ödeyeceği net ödentiler daıha faz-
ladır. Hayat sigortalarının poliçelere göre kısaca açıkladığımız bu 
türlü ayırımı özellikle ödenti, ödence ve karşılık hesaplamaları yö-
nünden önemilidir. Bu nedenle ileride bu konulara tekrar dönüle-
cektir. 

4. Kaza ve Sağlık Sigortaları 

Çalışanların, çalışma ve gelir sağlama yeteneklerini tamamen 
veya kısmen kaybetme risklerine 'karşı sigorta edilmeleri, hayat si-
gortasının bir diğer bölümünü oluşturur. Genellikle sigortalının vü-
cudunda kaza ve hastalık nedeniyle meydana gelen aksaklıkların 
giderilmesi için yapılacak ameliyat, tedavi ve bakım giderlerinin 
karşılanması veya çalışma yeteneğini kaybetmesi olasılığına karşılık 
kendisinin ve yakınlarının güvence altına alınması amaçlarıyla ya-
pılır. 

Çalışma yeteneğinin kaybedilmesi halinde toptan bir ödence 
ödenmesi veya yıllık gelir sağlanması, ölüm riskime karşı yakınları-
nın güvence altına alınması, yaralanma rislkine karşı tedavi ile il-
gili bütün ameliyat, tedavi ve hastahane giderlerinin karşılanması 
kaza sigortası poliçelerinin içerisinde yer alır.31 

Sigorta işletmesinin ödence sorumluluğunun doğması için, 
ödenceyi gerektiren olay, sözleşmede açıkça belirlenmeli ve bu 
olayın kaza sonucu meydana geldiği saptanmalıdır. Olayın kaza 
olaralk kabul edilebilmesi için de, sigortalının bilinci dışında an-
sızın meydana gelmesi ve sigortalımın bedeninde, sağlık durumun-
da çalışmayı engelleyen aksaklıklara neden olması gerekir. Bunun 
yanında ödence sorumluluğunun doğması için olay ile vücutta mey-
dana gelen aksaklık arasında nedensellik ilişikisinin bulunması ko-
şulu aranır.32 

Sigortalının bilinçli olarak neden olduğu hasarlarla, doğal fe-
lâketler, isyan, iç karışıklıklar gilbi toplumsal felâketlerin  meyda-

(31) Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 265 
Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 86 
Yurdakul Çaldağ, Op. cit., S. 38 

(32) Rayegan Kender, Op. cit., S. 200 
Ali Bozer, Op. cit., S. 374 
Michaal Parkington, Insurance  Law, Sweet and MaxWell. London, 
1975, E. 859 
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tia getirdiği hastalıklar veya kazalar sigortanın (kapsamı dışındadır. 
Sigortayı doğuran olayın sigortalının bayılması ve sair ruhsal bo-
zukluklar nedeniyle meydana gelmemiş olması da gerdkir. Ayrıca 
olay dışarıdan ve beılirgin bir şekilde meydana gelmelidir.33 

Kaza ve sağlık sigortalarında ödentiler, sözleşme süresi, sigor-
talının mesleği, yaşı, cinsiyeti, sağlık yönünden geçmişi, ailesinin 
sağlık durumu gözönünde bulundurularak saptanır.34 Doğal olarak 
ödentinin, sigortalının çalışma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle 
yoksun kaldığı geliri karşılayacak büyüklükte olması gerekir. An-
cak bu durumda önemli bir sorun ortaya çıkar. Sigortalı çalışma-
dan yeterli kazanç sağlamak için kaza ve hastalık nedeniyle ortaya 
çıkan ödence sorumluluğu süresini uzatmak isteyebilir. Bu neden-
le uygulamada sözleşmeler kaybedilecdk olan gelirin tamamını de-
ğil de sadece belirli bir kısmını kapsayacak biçimde düzenlen-
mektedir. 

Kaza ve sağlık sigortalarımda da ödence ve ödentiyi istatistik-
sel dayanağa göre saptamak amacıyla değişik meslekler için ayrı 
tablolar (Morbidity Tables) düzenlenmektedir. İleride geniş olarak 
açıklanacak olan hayat tabloları gibi bu tablolarda da risk olasılı-
ğı, yaşlılarda gençlere oranla daha fazladır.  Dolayısı ile yaşlar iler-
ledikçe sorumlulukların eşitliği ilkesine göre sigortalılardan talep 
edilen ödentiler artmaktadır. 

Sağlık sigortaları, ameliyat, hastahane, ilaç ve bakım giderleri 
ile ölüm giderlerini karşılamak veya çalışılmayan her gün için be-
lirli oranda gelir kaybını önlemek amacıyla yapılmaktadır. İşlet-
meler yönünden sorumlululklarm izlenilmesi diğer hayat sigortası 
türlerine oranla daha zordur. Bu nedenle özel sigorta işletmeleri-
nin pek fazla  ilgilenmedikleri bir sigorta dalıdır. Zaten daha önce 
belirtildiği gibi toplumsal yönü ve içeriği nedeniyle daha çok sos-
yal sigortalar içerisinde yer almaktadır. 

(33) Ali Bozer, Op. cit., S, 374 
Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 86 

(34) Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 269 
FLMI. Life  Office  Management. Op. cit., S. 370 
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İ K İ N C İ K I S I M 

A — HAYAT SİGORTASININ KURAMSAL TEMELİ 

iktisadı, bir anlamda «refaıh  ilmi» olarak tanımlarsak, sigortayı 
da belirsizliğin doğurduğu risıkler karşısında, refahın  korunulma-
sını amaç edinen ve iktisat ilminin uygulamaya yönelen bir dalı 
olarak tanımlayabiliriz. 

Gerçekten iktisadi refahın  bir balkıma ölçüsü olan servetin, 
belirsizliğin doğurduğu risklere karşı korunulması sigortanın baş-
lıca amacıdır. Eğer bina, araba, mal, sermaye gibi maddi servet 
unsurlarının korunulması amaç alınmışsa mal sigortası, gelir yara-
tan, iktisadi yönden kazanç sağlama potansiyeli bulunan insan ha-
yatı sigorta! anmışsa can sigortasından söz edilir. 

Bu amaçlara göre yapılan sigorta sözleşmeleri iki grupta top-
lanır. Bunlardan birincisinde kişilerin karşı karşıya bulundukları 
risklerin gerçekleşmesiyle ortaıya çıkan zararlar somut olarak kar-
şılanır. Yani meydana gelen zarar ödenir. Bu nolkta konumuz ba-
kımından özellikle önem taşımaktadır. Gerçekten mal sigortaların-
da sigorta değeri limiti içerisinde kalınmak kaydıyla, risk 
sonucu ortaya çıkan zarar aynen ödenmektedir. Hayat sigor-
talarına oranla daha kısa süreli olmalarına ve bu nedenle pa-
ranın satın alma gücünde meydana gelen değişmelerden daha az et-
kilenmelerine rağmen zararın ödenmesi sigortanın amacına uy-
gundur. 

Örneğin bir yıl süreyle 200.000 liralık bir değerle sigortalanan 
arabada kaza sonucu ortaya çılkan zarar, sözleşme yapıldığı anda 
piyasadaki değeriyle değil, kazanın olduğu andaıki değeriyle öden-
mektedir. Daha somut bir duruma getirmek için arabanın kırılan 
farı  sözleşme anında 1000 lira, kaza anında 2000 lira ise sigorta 
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tarafından  karşılanılan zarar farın  kendisidir ve bunun fiatı  da 
2000 liradıır. Bir diğer deyişle bu türlü sigortalarda, sigorta işlet-
mesi sigorta sözleşmesinde belirtilen limit içerisinde kalmak kay-
dıyla Hatlarda meydana gelen değişmeleri ödemeiktedir. Oysa ikinci 
grup sözleşmelerde, sigortacı, sözleşme ömür boyu süreyle yapıl-
mış olsa bile, sadece belirlenen sigorta tutarını ödemeiktedir. Bu 
tür sigortalara tutar sigortası (meblağ) denilmektedir.35 

Bu uygulama klâsik sigorta anlayışının bir sonucudur. Gerçelk-
ten 20. yüzyılın ortalarına kadar sigorta, dini ve ahlaki düşüncele-
rin etkisi ile daha çok bir tasarruf  aracı olarak görülmüş ve insan 
hayatının bir ekonomik değeri, kazanç potansiyeli olduğu göz 
önünde bulundurulmamıştır. 

Çağdaş sigortacılık, 1920'lerden başlayarak, ölen kişinin sadece 
mal ve mülkünün miras yoluyla yakınlarına devredilmesini değil, ka-
zanç potansiyelinin de devredilmesi gerelktiğini ve bu potansiyelin 
hastalılk, yaşlılık, işsizlik, ölüm gibi risklere karşı güvence altına 
alınmasını amaç edinmiştir. Bu konuda Huebner, aileyi iktisadi bir 
ortaklık, bir işletme gibi görmekte ve ailenin reisinin (kazanç sağ-
layan 'kişi) sağladığı gelirin güvenceli olmasının, dışarıda kendi iş-
letmesinde sağladığı gelirin o işletme için güvence altında tutul-
ması kadar önemli olduğuna işaret etmektedir.36 İnsan hayatının 
ekonomik değeri (life  value) hayat sigortasının sağladığı güvence 
yönünden şimdiki ve gelecek nesiller arasında bir köprü gibi dü-
şünülmektedir. Eğer hayat sigortası kuramına, hayatın değeri anla-
yışı egemen olursa, çocukların ileride eğitim görmeleri ve yetişme-
leri, sadece aile reisinin bu konudaki dileklerine bağlı kalmamış 
olur denilmektedir. 

Sigorta bu güvenceyi kendiliğinden sağlar. Bu konu ileride 
üçüncü bölümde tartışılacaktır. Ancak burada hayatın değeri kav-
ramının, kişinin potansiyel gelirlerinden, kendi gereksinmesi dışın-
da kalan kısmının net bugünkü değeri olarak tanımlandığını belir-
telim. Modern hayat sigortası anlayışı, sigortalının yakınlarına, bu 
tutarın sağlanmasını savunmalktadır. 

Bu yapılabilir mi sorusuna yanıt aramadan önce hayat sigor-
tası kuramı içerisinde bu işlevi kimin yerine getireceğini tartışmaik 

(35) Rayegan Kender. Op. cit., S. 129 
(36) S. S. Huebner, Humarı  Life  Values.  The  Concept  Edit. Davis W. Greeg. 

Life  and Health Insurance Handbook. Richard D. Irwin Inc. 1959, S. 3 
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gerelkir. Hayat sigortası kişilerin yaşlılık, işsizlik, ölüım vs. gibi 
risklere karşı korunulması için geliştirilmiş biçimsel bir yöntemdir. 
Birimsel terimi ile hayat sigortalarının iki taraf  arasında'yapılacak 
anlaşma ile doğacağı belirtilmek istenmiştir. Gerçekten özel hukuk-
ta sigorta güvencesi ancaik bir sözleşme ile sağlanabilir. Yani si-
gorta sözleşmesi mutlaka iki tarafı  karşı karşıya getirmelidir. Bun-
lar sigortalı ile sigortacıdır. Ancaik kanımızca sigortada karşı kar-
şıya gelenler ve asıl sözleşmeyi yapanlar belirli bir riskin tehdidi 
altında bulunan bir kişi ile sigorta işletmesi değildir. Daha önce 
sigortayı tanımlarken belirttiğimiz gibi sigortada amaç aynı veya 
benzer nitelikte riskle karşı karşıya bulunan kişilerin bir araya ge-
lerek teker teker teker karşılayamıayacaikları zararları birlikte kar-
şılamak istemeleridir. Dolayısı ile asıl anlaşmayı yapanlar onlardır. 
Sigorta işletmesi ile yapılan sözleşme bu riskin sigortalılardan si-
gortacıya aktarılması için değil, rislkin o kişiler adına yönetilmesi 
içindir. 

Kuramsal olarak sigortalılar riskin olası değerini tam olarak 
ödedikleri takdirde, başarılı bir risk yönetimiyle (risk handling) 
sigorta işletmeleri hayat değerinin sağlanılması amacına ulaşabi-
lirler. Bunun için herşeyden önce riskin olası değerinin gerçek de-
ğerine yakın olarak saptanılması gerekir. 

B — OLASILIK 
Olasılık kuramı şansa bağlı olaylarla ilgilenir. Bir diğer deyim-

le olasılık, bir olayın meydana gelme şansının bir ölçüsüdür.37 So-
nucu belli olmayan bir deneyde meydana gelmesi mümkün olan bü-
tün sonuçların (outcome) (S) cümlesine örnelklem uzayı ve 'bunun 
herhangi bir alt örneklem uzayına da olay denilir.38 Doğal koşullar 
altında gelişigüzel oluşan olaylar tesadüfi  olaylardır. Aynı koşullar-
la (n) kez teikrarlanan bir şans denemesinde (A) olayı (V) kez ger-
çekleşmişse f  = V/n oranına (A) olayının örneklem olasılığı veya 
vurdusu denilir.39 P(A) olasılık oranı 

t T 

P(A) = lim„ -> 
n ile gösterilir. 

(37) Herbert S. Denenberg, Robert D. Eilers, Op. cit., S. 43 
John H. Magee, David L. Bickelhaupt, Op. cit., S. 25 

(38) Uğur Korum, Matematiksel  İstatistiğe  Giriş.  Türkiye ve Ortadoğu 
Amme idaresi Yayınları. Sevinç Matbaası, Ankara, 1977. S. 23 
Fevzi Ünlü, Yalın  Olasılık  Teorisi.  Baylan Matbaası, 1975, S. 39-40 

(39) Fevzi Ünlü. Loc. cit., S. 39 
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İstatistikte olaylar bağımlı veya bağımsız olaylar olarak ikiye 
ayrılır. Burada sözü edilen bağımlılık nedensel değildir. Yani iki 
olayın istatistiksel olarak bağımlı sayılması için birisinin meyda-
na gelmesinin nedenlerinin, diğerinin de nedeni olması gerekmez. 

Eğer iki olasılığın toplamı bire eşitse, bu olasılıklara tümleyi-
ci olasılılklar denilir. Bu durumda olasılıklardan birinin veya diğe-
rinin gerçekleşmesi kesindir. Eğer bir olayın meydana gelmesi, di-
ğerlerinin meydana gelmesi olasılığını ortadan kaldırıyorsa, bu 
olaylar aynı anda birlikte olanaksız (mutually exclus:ive) olaylar-
dır. Hayat sigortasında bu türlü olasılığın bir örneği kişinin belirli 
bir (rt) yılında ölmesi veya ölmemesi olasılığıdır. Kişi belirli süre 
içerisinde ölür veya yaşar. İkisinin birden aynı anda olması ola-
naksızdır ve birinin meydana gelmesi (örneğin ölmesi) diğerinin 
meydana gelmesi olanağını ortadan kaldırır. 

İki veya daha çok, aynı anda birlikte olanaksız olayların top-
lam olasılığı, her olayın ayrı ayrı olasılılkları toplamına eşittir. Yu-
karıdaki örnek için, 

P(A ve B) = P(A) + P(B) dür. 

Eğer iki olaydan birinin meydana gelmesi veya gelmemesi di-
ğerinin meydana gelmesi veya gelmemesi olasılığını hiçbir şekilde 
etkilemiyorsa, bu durumdaki iki olay binbirinden bağımsızdır. Ör-
neğin, A 96 yaşında ve B 94 yaşındadır. 0 yıl içerisinde A'nm öl-
mesi olasılığı 0.71, B'nin 0.56 olursa her ikisinin birden ölmesi 
olasılığı aynı anda birlikte olanaksız olaylarda olduğu gibi, 

P(A veya B) = P(A) + P(B) 

= 0.71 + 0.56 değil, 

P(A veya B) = P(A) x P(B) dir. 

Karşılıklı olarak bağımsız olaylarda toplama kuralı için, 

[P(A) x ( l - P ( B ) I + P(B) x [ ( l - P ( A ) ] yazılabilir. 

Bu durumda (A) ile (B)nin önümüzdelki yıl yaşantıları konu-
sunda mümkün olan olayilar ve bu olayların gerçekleşmesi olasılık-
ları şöyledir. 
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Olasılıklar 
1) Önümüzdeki yıl her ikisi de yaşar. P(A) x P(B) = 0.1276 

Bu olasılıkların dışında şunları da hesaplayabiliriz. Bay (A) ve 
(B) den en az birinin ölmesi olasılığı, 

= 1 - [P(A) x P(B)] 
= 1 - (0.29, x 0.44) 
= 0.8724 

En az birinin yaşama olasılığı, 

= 1 - [Q(A) x Q(B)] 

= 0.6024 

Sadece birisinin ölmesi olasılığı, 

= [P(A) x (1 - P(B)] + [P(B) x (1 - P(A)] 
= 0.4748 
Hayat sigortası matematiğinde yukarıda açıkladığımız birleşik 

olasılık iki kişi üzerine yapılan sigortalarda kullanılmaktadır. Bu 
türlü sigortalarda karı veya kocadan hayatta kalan kişiye sigorta 
şinketi ödence ödemeye devam ettiği için her birinin hayatta kal-
ması olasılığı önem kazanmaktadır. 

Sigorta matematiğinde kullanılan bir diğer olasılık kavramı, 
koşullu Olasılıktır. P(B/A), ikinci olayın daha önce meydana gel-
mesi koşuluyla birinci olayın meydana gelmesi olasılığını gösterir. 
Örneğin, A'nm hayatta olması koşuluyla B'nin ölmesi olasılığı gibi... 
Bağımsız olaylarda tanımı gereği, 

P(B/A) = P(B) ve P(A/B) = P(A) dır. 

Olayların bağımlı ve bağımsız olarak ayrılması, sigorta tekni-
ği yönümden önemlidir. Riskin siıgortalanabihnesi için riski doğu-
ran olaylar bağımsız olmalıdır. Örneğin hayat sigortasında A, B ve-
ya C'niın ölümlerinin birbirlerinden bağımsız olmaları gerekir. Ba-

2) A yaşar, B ölür. 
3) B yaşar, A ölür. 
4) Her ikisi de ölür 

P(A) x Q(B) = 0.1624 
P(B) x Q(A) = 0.3124 
Q(A) x Q(B) = 0.3976 

1.0000 
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ğımsız değilse riski doğuran olay bir doğal felâket  Olabilir ki, ile-
ride görüleceği gibi yer sarsıntısı, toprak kayması, sel felâketi  gibi 
doğal felâketlere  karşı hayatın sigorta edilmesi düşünülmemekte-
dir. Bağımlı ve bağımsız olaylar nedeniyle burada kısaca değin-
mek durumunda kaldığımız bileşik ve koşulu olasılık kavramla-
rına, sigorta matematiğindeki öneminden ötürü ileride tekrar dö-
nülecektir. Sigorta kuramında olasılığın önemli bir yeri vardır. Bu 
nedenle günlük konuşmalarda genellikle birbirine karıştırılan be-
lirsizlik, risk ve olasılık arasındaki ayırım açıklıkla ortaya konul-
malıdır. 

C — BELİRSİZLİK 

İstatistikte belirsizlik genellikle «objektif  olasılığı saptanama-
yan risk» olarak tanımlanır. Belirsizlik çeşitli (kaynaklardan doğar. 
Bunlar içerisinde en anlamlısı statik ve dinamik koşulların doğur-
duğu belirsizliktir. 

Statik koşulların özellikle J. B. Clark tarafından  savunulmuş 
normal koşullar olduğunu görüyoruz. Ona göre bu koşullar eğer 
toplum mükemmel bir biçimde örgütlenmişse ve değişmelerin etki-
sinden korunulmuşsa açıkça izlenebilir. Statik (koşulların neden ol-
duğu belirsizliği, dinamik koşullardan arınmış bir toplumda göre-
biliriz. Dinamik koşullar, nüfus  artışı, sermayedeki büyüme, üre-
tim yöntemlerinde ve teknolojide gelişme, işletmelerde artan ve-
rimlilik ve etkinlik, tüketici seçimlerinde değişiklikler vb. olabilir. 

Statik ve dinamik koşullardan doğan belirsizlikler oldukça ko-
laylıkla ayırdedilebilir. Mal ve mülk fiziksel  olarak yıprandığı, 
tahrip edildiği veya kaybolduğu yahut mülkiyet hakkı, kişilerin ka-
nunsuz edimleriyle el değiştirdiği zaman, statik koşulların doğur-
duğu belirsizlik yüzünden doğan zararlar söz konusudur. Hırsızlık, 
soygun örneklerinde olduğu giibi... Oysa dinamik koşulların neden 
olduğu zararlar, ekonominin fonksiyonunun  bir sonucu olarak bir 
mal veya hizmetin değerinde azalma biçiminde meydana gelir. Ay-
rıca statik koşulların neden olduğu zararlar belirli bir anda bir 
kişi veya belirli sayıda kişiler için, belirdi oranlarda meydana ge-
lebilir.40 Örneğin trafik  kazalarında durum böyledir. Oysa dinamik 

(40) Alan H. Willett, Op. cit., S. 14-19 
Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 15 
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koşulların doğurduğu zararlar, toplumun bir kesimini veya bütün 
bir toplumu etkiler. Son olarak statik koşulların doğurduğu zarar-
lar, zaman içerisinde belirli bir düzenlilik gösterirler. Oysa dina-
mik koşulların doğurduğu belirsizlik için genellikle böyle bir du-
rum söz konusu değildir. 

En büyük belirsizlik aynı zamanda en büyük olasılık anlamına 
gelmez veya küçük bir belirsizlik büyük bir olasılıkla belirlenebilir. 
Şans sıfır  olduğu zaman, belirsizlik te sıfırdır.41  Belirsizlik, olayın 
gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi şansları yarı yarıya olduğu za-
man en fazladır.  Böyle bir durumda sonuçların (outcome) ne ola-
cağını kestirmek en zordur. Eşit bir şanstan daha büyük veya da-
ha küçük olasılıklara gittiğimiz zaman belirsizlik azalır ve serinin 
her iki ucunda yani olasılığın «0» veya «1» olduğu anda, belirsiz-
lik tamamen ortadan kalkar. Örneğin havaya atılan bir paranın 
yazı gelmesi olasılığı 1/2 dir. Paranın yazı gelmesinin (veya tura 
gelmesinin) en belirsiz olduğu an, hilesiz bir paranın atıldığı an-
dır. Ancak her iki yüzü yazı olaraik hazırlanmış veya hileli bir pa-
ranın atılışında artık tura beklemek mümkün değildir. Bu durum-
da % 100 olasılıkla yazı geleceği bellidir, belirsizlik kalmamıştır 
yani sıfırdır. 

Şans eşitliği aşıldıktan sonra örnekte de görüldüğü gibi ola-
sılık artarken, belirsizlik azalır. Bu nedenle, bir noktanın ötesinde 
Tİsik kabullenmek için alınan net ödenti, kaybetme olasılığının art-
masına karşılık azalacaktır. Kaybetme olasılığı çok yüksekse, ör-
neğin bire eşitse, ödence tamamen ortadan kalkar. Örneğin çalış-
ma riskine karşı arabasını sigorta ettirnıdk isteyen kişi, eğer hiç 
çalınma olasılığı yoksa, sigorta şirketine boş yere ödenti ödemek 
istetmez. Öte yandan arabanın yüzde yüz çalınma olasılığı varsa, 
bu kez sigorta işletmesi arabanın değeri ile ölçülemeyecek küçük 
bir ödenti karşılığı sigorta etmek istemeyecektir. Kaybetme olası-
lığı sıfırdan  bire ulaşınca, diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla 
risk oranının da artacağı söylenebilir. 

Aynı oranda risk, bütün insanlarda aynı oranda etki yapmaz,42 

Bunun nedeni objektif  riskin sübjektif  değerlendirilmesindeki 

(41) Alan H. Willett, Op. cit., S. 5 
Herbert S. Denenberg, Robert D, Eilers, Op. cit., S. 28 

(42) Alan H. Willett. Op. cit., S. 25 
Robert Riegel, Jerome S. Miller, Insurance  Principles  and Pract'ces 
Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs.  N.J., 1959, S. 23 
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farklılıklardır.  Ayrıca aynı kişi benzeri risklerden her zaman aynı 
oranda etkilenmez. 

Kişinin ekonomik durumunda zaman içerisinde meydana ge-
len değişmeler, onu risk kabullenen kişi durumuna getirebilir. Da-
ha önce kazanma şansı çok büyük olan küçük bir kazanç için ris-
ke girmeyi uygun görürken, daha sonra kazanma şansı çok küçük 
olan büyük bir kazancı sağlamak için riske girmeyi kabullenebilir. 
Risk kabullenmek konusunda kişinin psikolojik durumu da önemli 
bir etmendir.''3 

D — RİSK 

Risk, iktisatçılar, sigortacılar, istatistikçiler tarafından  farklı 
biçimlerde tanımlanmıştır. Knight, riski «ölçülebilir belirsizlik» 
olarak tanımlar.44 Pfeffer'e  göre risk «olasılıkla ölçülebilen tehli-
keler bileşimidir.» Risk gerçek bir durumdur. Belirsizlik ise dü-
şünceyle ilgilidir.45 Karar kuramında risk, karar verenin bir olayın 
sonuçlarına objektif  olasılık belirleyebildiği, belirsizlik ise objek-
tif  olasılıklar belirleyemediği durumlar olarak tanımlanır. 

Bir diğer deyimle risk, bir olayın gerçekleşen sonucunun, bek-
lenen sonucundan önemli derecede sapmasının objektif  olasılığı-
dır.46 Sigorta matematiği yönünden riski «zararların, kayıpların be-
lirsizliği» olarak tanımlayabiliriz. Sigorta kuramında olaylar nede-
niyle servet, gelir ve kârdaki kayıpların belirsizliği önemlidir. Yani 
sigortada mali, risk mali kayıplar yönünden karşılaşılan belirsiz-
lik söz konusudur. 

Özelliklerine göre riskleri sınıflandırmak  mümkündür. Sigorta 
matematiğinde analiz yönünden temel risk ve özel risk ayırımı 
önemjidir. Temel risk, kaynakları ve sonuçları yönünden bireysel 

(43) Atilla Gönenli, İşletmelerde  Finansal  Yönetim.  Finans Enstitüsü Ya-
yınları 3. İstanbul, 1979, S. 252 
Alan H. Willett. Op. cit., S. 25-26 
Albert H. Mowbray, Ralph H. Blanchard, Insurance  Forth Edition. Mc 
Graw-Hill Book Company Inc. 19661, S, 9 

(44) Frank Knight, Risk,.Vncertainity  and Prof  it,  Houghton Mifflin  Com-
pany. Boston 1921, S. 233 

(45) Irwing Pfeffer,  Insurance  and Economic Theory  Homevvood. Illinios 
Richard D. Irwin Inc. 1956, S. 42 

(46) Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan. Op. cit., S. 9 
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değildir. Bu riskten doğan kayıplara bireyler kendi edimleriyle ne-
den olmamıştır. Büyük çoğunluğu toplumda siyasal ve sosyo eko-
nomik bunalımlardan doğar. Harpler, enflasyon,  işsizlik gibi... Bu 
riskler sonuçları itibariyle bütün bir toplumu etkiler. Özel riskler 
ise bireysel olayların sonucu oluşur. Riskin doğuş nedeni ve etki-
leri de bireyseldir.'7 Bir bankanın soyulması, bir evin yanması, sü-
rücünün kaza yapması ve ölmesi vb... 

Risk, diğer bir biçimde yalın (speculative) ve arınmış (pure) 
risk olarak ikiye ayrılır.48 Yalın riskte hem kazanma hem de kay-
betme olasılığı vardır. Kumar ve bahis oyunlarında karşıla-
şılan riskte durum böyledir. Arınmış riskte sadece kaybetme 
ve kaybetmeme söz konusudur. Kazanma olasılığı yoktur, sigorta 
edilen riskler genellikle bu türdendir. 

E — RÎSK ve OLASILIK KURAMI 

Olasılık kuramsal olarak dört aıyrı biçimde tanımlanmıştır.89 

Klâsik okula göre olasılık, önceden ortaya konulan bir varsayımın 
doğruluk derecesinin ölçülmesidir.50. Bu durumda olasılık varsayı-
mın doğruluğunu denemede bir ölçüt olmaktadır. Örneğin, ku-
sursuz bir zarın birçok defa  havaya atılışımda atışların 1/6 sında 
«6» geleceğini varsayalım. Bu varsayım gerçekten denenebilir. Böy-
le bir denemede mümkün olan bütün olayların meydana gelmesi 
olasılıkları toplamı bire eşittir. Herhangi bir (A) olayının kaç kez 
.gerçekleşeceğini izlemek üzere (n) sayıda tekrarlanan deneme so-
nuçlarının, 

le oluşturduğu varsayılırsa (n) kez tekrarlanan bir şans deneme-
sinde, 

(47) Herbert S. Denenberg, Robert D. Eilers, Op. cit., S. 6-7 
(48) Curtiıs M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 16-17 

Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 9 
(49) Herbert S. Denenberg, Robert D. Eilers. Op. cit., S. 43 
(50) Herbert S Denenberg, Robert D Eilers. Loc. cit., 

i = 1,2, 3, , k gibi bir cüm-

0 < nı(xi) < n bağıntısı yazılabilir. 
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Yani bir olayın hiç meydana gelmemesi kesinse, olasılık sıfır-
dır. Olaym meydana gelmesi kesinse, bu kez olasılık (1) dir. Olayın 
meydana gelmesi veya gelmemesi konusunda kesinlik yoksa, olası-
lık «0» ile «1» arasında bir değer alır. 

10 < aı(xi) < n 

'bağlantısında, terimleri (n) ile böler, 
I 

n -»a için limitini alırsak, 

n(xi) 
'0 < lim„ -»a — < 1 olur. 

n 
Gerçekten, 

o(xj) = 0 ise 

lim„ = 0 n 

•n(xj) = n ise 

n(xi) 
linin —»a = 1 olacaktır. 

n 
Bunun doğal bir sonucu olarak p(A0 > 0 olur. Yani olasılık 

negatif  olamaz. Burada olasılık kuramı ile ilgili önemli bir diğer 
noktayı ortaya koyalım : 

X = | Xi | i = (1,2, 3 , k) cümlesinde 

Y n(xi) = n olması doğaldır, 
k 

Eşitliğin her iki tarafını  (n) ile bölersek, 

1 k 
S n(xO = 1 

n i = l 
n(Xi) 

lim, — 

1
X

1 p(Ai) = 1 
k 
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bağlantısı bulunur. Yani bir olaylar cümlesinde yer alan olaylar-
dan her birinin meydana gelmesi olasılıkları toplamı «1» e eşittir. 

Olasılık bazı iktisatçılar tarafından  yukarıda açıklanan biçimde 
ele alınmamıştır. Örneğin John Maynard Keynes olasılığı, öne-
riler arasında var olan ve ender olarak rakamla belirleyebileceği-
miz mantıki ilişkiler olarak görmektedir. Bu anlamda olasılık, 
olaylar ve olayların sonuçları ile ilgili değildir. Sadece onlar hak-
kında yapılan genellemelerdir. Örneğin, «yarın büyük bir olasılık-
la yağmur yağacak» denildiği zaman, sıcaklığın havanın, bulutların 
durumuna göre yapılan bir genelleme söz konusudur. Bunu bir 
oran ile belirlemek de mümkündür, «yarın % 50 olasılıkla yağmur 
yağacak» gibi... 

Olasılık diğer bir yönden, sübjektif  açıdan tanımlanmış-
tır. İnançlarımıza, değer yargılarımıza, temayüllerimize göre 
bir tahminde bulunmak kuramsal yönden olasılık olarak nitelen-
dirilmiştir. Hiç şüphesiz burada anlatılmak istenen sübjektif  ola-
sılıktır. 

Son olarak bir olayın belirli bir sınıf  aralığında meydana gel-
mesinin göreli yoğunluğuna olasılık denilmiştir.51 Burada bir ola-
sılık dağılımı ile bundan elde edilen bir dağılım ölçüsünden ya-
rarlanılarak riskin ölçülmesine çalışılmıştır. Matematiksel sigorta 
kuraımı da sigortacının ödence ödemesini gerektiren olayların her 
birinin çok iyi tanımlandığı ve bir olasılığa bağlı olduğu varsayı-
mına dayanmaktadır.52 Örneğin kasko sigortada sigorta sözleşmesi 
ödenceyi doğüran olayları (kaza, yangın, çalınma) saptamıştır. 
Ayrıca sigortacı tarafından  yerine getirilmesi zorunlu ödemeler 
toplamı (X) çok iyi tanımlanmış ve bir olasılık dağılımı ile belir-
lenmiş bir değişken olarak düşünülmüştür. Böıyfle  bir varsayımdan 
hareketle kuramsal olarak sigortacının yükümlülüklerinin ortalama 
değeri ile kareli «quadratique» ortalama değeri hesaplanabilmek-
tedir.53 Ortalama değere «olası değer» veya «sigortalanmış riskin 
odası değeri» de denir. 

Bir sigorta sözleşmesinde ödenceyi doğuran olayların tam oüm-
lesini Aı, A2, A3, A« ile sınırlı sayalım. Sigorta işletmesinin 

(31) Gerhard Tintner, İktisatçı  İçin  Matematik  ve İstatistik.  Çev. Erdoğan 
Alkin, Sermet Matbaası. Sermet Arkadaş, İstanbul, 1971, S. 248 

(52) J. Ehıbourdieu. Theorie  Mathematique  Des Assurances Gauthier-Villers, 
Paris, 1952, S. 16 

(53) J. Dubourdieu, Loc. cit., 
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Ödeyeceği ödence tutarı (x) ödenceyi doğuran olayların gerçekleş-
mesi olasılıkları göz önünde bulundurularak saptanır. Olayların 
meydana gelme olasılıkları Pı, P2, P3, Pn ile gösterilirse, sınırlı 
olarak saptadığımız ödenceyi doğuran olaylardan herhangi birisinin 
sözleşmede belirlenen olasılıklarla meydana geleceği varsayılmak-
tadır. 

Eğer (x) sürekli olmayan bir tesadüfi  değişken ise, bu durum-
da (x) in ortalama değeri, 

n n 
P = s Pi X(Aj) , n — Y Pı 

i = 1 i = l 

ve kareli ortalama değeri, 

n 
jj,2 = ^ PjX(Ai) ile gösterilir.54 

i = 1 
(X) tesadüfi  değişkenine ait kareli ortalama sapma da, 

a = V E(X—P)2 ' = V p.2—p2'olur. 

Örneğin (n) sayıda poliçeyle aynı nitelikteki (n) sayıda risiki sigor-
ta etmiş bulunan bir sigorta işletmesi düşünelim. Bu riskin 
her poliçe için eşit olasılıkla meydana geleceği varsayımı altında 
k = 1,2, 3, ..., n olmak üzere Xk değişkenleri aynı olası değere (P) 
ve kareli ortalama sapma değerlerine (er) sahip olacaklardır. Yani 
(Xk) k; ninci poliçeden doğan tüm ödence sorumluluklarını gös-
termek üzere 

B(Xk) = P ve V E(Xk -P) 2 ' = cr yazılabilir.55 

Ödence sorumluluklarını yerine getirmek üzere sigortacının 
ödeyeceği toplam ödence miktarı 

Sn = X, + Xz + X3 + + Xn dir. 

(54) Bu konuya ileride tekrar dönülecektir. 
(55) Beklenen değere göre ikinci mertebeden momentin sigorta kuramm-

daki yeri çok önemlidir. Çeşitli (X) değerlerinin E(X) = etrafında  ne 
şekilde dağıldığını gösteren bu momente ana kitle varyansı da denilir. 
Beklenen değere göre ikinci mertebeden momentin kare kökü tipik 
sapma (<y = VE<(X— P)2) 'veya standart sapma olarak bilinir. 
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Bunun olası değeri de 

ECS.) = E(Xı) + E(X2) + + E(X„) = nP olur. 

Eğer A, (Xk)) değişkenlerinden her birinin alacağı maksimum 
değeri yaııi ödenceyi doğuran olayın gerçekleşmesi durumunda si-
gorta işletmesinin her sözleşme için ödeyeceği maksimum ödence-
yi gösteriyorsa ve sözleşmenin ödenecek ödenceyi doğuran olaylar 
olarak saptadıklarının hiç birinin gerçekleşmemesi durumunda da 
hiç bir ödeme yapılmayacağı varsayılırsa, (Xk), mümkün olan de 
ğerleri «0» dan «A» ya kadar değişen (O < Xk < A) tesadüfi  bir 
değişken olarak karşımıza çıkar. Buna koşut olarak (P) olası değe-
ri «O» ve «A» arasında, sigortacının ödemekle sorumlu olduğu (S„) 
toplam ödence tutarı da «O» ve «nA» arasında değerler alır. 

Eğer tesadüfi  değişken (Xk) -ile ilgili hiç bir bilgi bulunmasay-
dı, sigorta işlemi gerçekleşmezdi. Çünkü sigortacının (nA) kadar 
zararı ödeme yükümlülüğü olacağından, her sigortalıdan, güvence 
altına almak istediği zarara eşit bir (A) ödentisini istemesi gere-
kirdi. Ancak böyle bir durumda da sigortalmm sigorta yaptırma-
sına gerek kalmazdı. Daha önce belirtildiği gibi sigorta, belirli bir 
riskin aynı ölçüde tehdidi altında bulunan çok sayıda kişinin gü-
vence sağlamak amacıyla bir araya gelmesinden doğmaktadır. Bu 
kişiler için birer birer çok belirsiz olan kayıplar bir araya gelin-
diği ve aynı riskten birlikte korunulmak istendiği için belirli ve 
tahmin edilebilir duruma gelmektedir.56 

Gerçekten sigorta, ödentiler ödencelerden az olduğu zaman si-
gortalılar yönünden arzulanan bir şeydir. O zamanda sigortacının 
böyle bir sözleşmeyi neden yapmak isteyeceği sorusu sorulabilir. 
Sorunun yanıtını sigortacının hangi tür riskleri sigortalamayı ka-
bul edeceğinde aramalıdır. 

1) Sigortalanabilen Riskler 

Karşılaşılan bütün risklerin sigortalanması mümkün değildir. 
Riskin sigortalanabiknesi için, herşeyden önce hasarın tesadüfi  ola-
rak meydana gelmesi gerekir. Sigorta kendisine gereksinme duyul-
madan önce alman bir mal gibi düşünülebilir. Öldükten sonra ki-
şiyi, yandıktan sonra evi, çalındıktan sonra arabayı sigorta etmek 

(56) Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 15 
James L. Athearn, Op. cit., S. 4-5 
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mümkün değildir. Eğer hasarı doğuran olayların gerçekleşmesi her 
birim için (kişi veya mal) kesinse sigorta doğmaz. Sigorta bir an-
lamda şanssız bir kaç kişinin karşılaştığı zararları, aynı riskle kar-
şı karşıya bulundukları halde tesadüfen  kurtulan kişilere paylaş-
tırmaktır. Böyle bir paylaşmanın kabul edilebilmesi için riskin te-
sadüfen  meydana gelmesi gerektiği açıktır. 

Riskin sigortalanabilmesi için meydana gelen hasarın belirle-
nebilmesi ve ölçülebilmesi gerekir.57 Bu oldukça zordur. Hasarın 
saptanması ayrı bir uzmanlık işidir. Ayrıca hasarın boyutları (A) 
teknik olarak saptanabilse bile, parayla ölçülmesi her zaman müm-
kün değildir. 

Riskin sigortalanabilirliği yönünden önemli diğer bir etmen, 
sigorta edilen birimlerde meydana geleceik olan kayıpların doğal fe-
lâketler yüzünden meydana gelmemiş olmasıdır.58 Örneğin, toprak 
kaymalarının, yer sarsıntılarının neden olduğu kayıplarm çok bü-
yük olması, ödence sorumluluğunun (O > nA) sınırının dışma 
taşıması ve sigorta şirketince karşılanmasının olanaksız hale gel-
mesi sonucunu doğurur. 

Aslında sigortacının karşı karşıya bulunduğu risk, sadece za-
rarın ne olacağının bilinmemesinden kaynaklanmamaktadır. Sigor-
ta kapsamına alman birimler homojen nitelikte değilse risk artar 
ve bu nedenle de sigortalanmayabilir. Örneğin hayat sigortası şir-
ketleri, birçok sigorta türünde sigorta edileceik kişilerin daha ön-
ceden sağlık denetiminden geçmeleri koşulunu aramaktadırlar. 

Eğer sigortacı, sigortayı doğuran olayları ve meydana gelme 
olasılıklarını P b P2, P3, Pn ile sınırlamasaydı ve aynı sayıda 
riskle karşı karşıya bulunan, homojen nitelikte (n) sayıda birimle 
sigorta yapmasaydı, yapılan işlem bir sigorta olmayıp, sadece ris-
kin taraf  değiştirip az sayıda sigortalılardan sigortacıya geçmesi 
anlamına gelirdi.59 Oysa sigorta şirketi aynı riskle karşı karşıya bu-
lunan, çok sayıda benzer nitelikte birimi (can ve mal) bir araya 
getirerek, onlar için teker telker belirsiz olan hasar olasılığını tah-
min edilebilir duruma getirmek istemektedir. Bu düşünce büyük 
sayılar kanunundan kaynaklanmaktadır. 

(57) Mark R. Greene, Op. cit., S. 57. 
(58) Curtis M. Elliott, Ernmet J. Vaughan. Op. cit., S. 37 

Herbert S. Denenıberg, Robert D. Eilers. Op. cit., S. 147 
(59) Rayegan Kender, Op. cit., S. 5 
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2) Büyük Sayılar Kanunu 

İstatistikteki büyük sayılar kanununa göre bir örnekleme sü-
recinde gözlem sayıları çok sayıda (kuramsal olarak sonsuz sayıda) 
artırılırsa, bir olayın meydana gelme olasılığı gerçeğe çok yakın 
olarak saptanabilir.60 

Eğer kitleden alınan ve gözlemlenen örnek sayısı çok sayıda 
olursa gözlemlerin ortalama değeri kitlenin ortalama değerine yak-
laşır. Örneğin (n) sayıda poliçeyle sigorta edilen (n) sayıda riskin 
bağımsız olduklarını kabul edelim. Böyle olunca her poliçeyle il-
gili olarak ortaya çıkan Xı, x2, ..., xn ödence sorumlulukları da tesa-
düfi  değişkenler olacak ve dağılıma ait tipik sapma, 

V E(Sn — nP)2İ = a V n1 ile gösterilecektir 

Tchebichef  kuramına62 göre sigorta işletmesi tarafından  karşı-
a 

lanacak olan rizikonun (a) kez meydana gelmesi olasılığının ( | | n ) 
a 1 

Js 1 — — . eşitsizliğini sağlaması gerekir. Yani 
n a ^ 

ı i ct 1 
Pr | Sn - nP ! < a cr V~n~'; = || > 1 - —tt 

( ) n a z 

olmalıdır. Bir doğru üzerinde gösterirsek, 

O n P - a f f V n 1  nP nP + a a V n' nA 

a 
Eşitsizlikteki (|| ), sigortacının zorunlu olarak ödeyeceği öden-

n 
çelerin tutarı Sn ve onun beklenen değeri (nP) arasmdaki mutlak 
farkın  | Sn — nP | a kez <7 V n' den daha küçük kalması için gerekli 
olasılığı belirler.63 Burada (1 — l/o2) birime yani belirliliğe isteni-

(60) Fazıl G. Gülçür, Sigorta  Tekniği,  Aktuarya  Hesapları,  Fen Fakültesi, 
Döner Sermaye Basımevi, İstanbul, 1971, S. 114 
Uğur Korum, Op. cit., S. 178 

(61) J. Dubourdieu, Op. cit., S. 19 
Gerhard Tintner, Op. cit., S. 283 

(62) Hans Bühlman, Mathematical  Methods  in Risk Theory,  Springer 
Verlag, Berlin, 1970, S. 21, 32 
Uğur Korum, Op. cit., S. 179 

(63) J. Dubourdieu, Op. cit., S. 19-20 
Fazıl K. Gülçür, Op. cit., S. 115 
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len yakınlıkta seçilebilir. Bunun için (a) nın büyük bir değer al-
ması gerekir. Yukarıdaki eşitsizlikte (Sn) nin, beklenen değer (nP) 
den sadece a cr V n ndn mutlak değeri kadar farklı  olacağı söyle-
nebilir. (n) in çok sayıda olması durumunda (SD) in yakın değer-
lerini kapsayan (nP — a cr V n. 'tıP + a c V n)! aralığı (Sn) in ku-

ramsal olarak alabileceği tüm değerleri içeren (O, nA) aralığı içeri-
2 oc o" î 

sinde yer almaktadır ve bu dağılımlar arasındaki sapma 
nA 

ilişkisi (n) ne kadar büyürse o kadar azdır. Kuramsal olarak (n) 
in yani poliçe sayısının sonsuz olması durumunda bu fark  ortadan 
kalkar. Böylece sigortalıların her biri için belirsiz olan risk, aynı 
riskle karşı karşıya bulunan çok sayıda kişi için tahmin edilebilir 
duruma gelir.64 

Hayat sigortasında kullanılan hayat tabloları bu nedenle, her 
yaştan yiizlbinlerce kişinin gözlemlenmesi sonucu elde edilmişler-
dir. Kaldı ki uygulamada, sigorta şirketleri büyük sayılar kanunu-
nun açıklanan kuramsal sonuçlarıyla da yetinmeyip, karşılaşacak-
ları objektif  riski azaltmak için, sigortalılardan net ödentinin üs-
tünde bir güvence payı almaktadırlar. Eğer (P) her sigortalıdan 
alman bir defalık  net ödentiyi (C), güvence payını gösterirse, 
sigortalıdan alınan ödenti için 

P' = P + C yazılabilir. 
Sigortalının (n) sayıda poliçe için ödeyeceği ödence (S„) ise, 

(n) poliçeden sağlanan kazanç 
Kn = ııP' — S„ olur. Bu kazancın beklenen değeri de 

E(K„) = nP' — (E'(Sn) =, nP' — nP = nC dir. 
Öte yandan (Zn), sigorta şirketinin üstlenebileceği maksimum 

zararı gösterirse, sorumluluklarını yerine getirebilmesi için 

a 
S„ < nP' + k olması gereikir. (a) nın jj olasılığının 

n 

(1 — l /a 2 ) bire eşit kılacak şekilde seçilmesi halinde (Bn) in 

nP' - (nP + a cr  V n)1 = nC - a cr V^n1 ve 
nP' — (nP — a cr V n) ' = nC + a cr V n1 limitleri içeri-

sinde kalacağı söylenebilir. Eğer (C) pozitif  ise yani sigortacı, si-

(64) J. Dubourdieu, Op. cit., S. 19 
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gortaklardan net Ödentiden daha fazlasını  talep ediyorsa, alt limit 
(n) ile 'birlikte sonsuz olarak artar. (C) negatif  olduğunda bunun 
aksi söz konusudur. Bu durumda (Bn) nin üst sınırı, (n) sonsuz 
olarak arttığı zaman (— <*>) a doğru gider. Bu koşullarda, sigorta-
cının üretimi sonsuz olarak artırması zararına neden olacaktır. 
C = O olduğu durumda ise, sigortalılardan sadece net ödenti talep 
edilmekle yetinilecektir. Bu durumda sigortacı üstlenmek isteme-
yeceği objektif  riskten kaçınmak için çeşitli yollara başvurur. Ör-
neğin kasko sigortada, kaza yapan arabalar ertesi yıl sigorta edil-
mek istenmez veya hasarsızlılk indiriminden yararlandırılmaz. Ha-
yat sigortalarında sözleşme öncesi kişinin sağlık denetimi yaptırı-
larak sigortalama kararı denetim sonucuna göre verilir. Ya da ay-
nı yaş gruplarında olmalarına rağmen, kişilerin mesleki, sosyal 
veya ekonomik durumlarına göre farklı  ödentiler uygulanır. 

3) Beklenen Değer 

Ödenceyi doğuran olaylar, belirli olasılıklarla çeşitli değerler 
alabilen tesadüfi  bir değişken olduğuna göre, sigortacının karar ve-
rebilmesi için bu tesadüfi  değişkenin beklenen değerini (olası de-
ğer) veya bir diğer deyimle olasılık bölünmesinin aritmetik orta-
lamasını bilmesi gerekir. Bilindiği gibi herhangi bir Fx (X) bolü-
nüm fonksiyonunun  momentleri veya yardımcı fonksiyonları,  o bo-
lünüm fonksiyonunun  beklenen değerini verir. 

Eğer (X) tesadüfi  değişkeni a ile b arasında (a < x <ib) sü-
rekli ise, (X) bölünmesinin olasılık yoğunluğu P(X) olmak üzere, 
beklenen değer, 

y. = E(X) = tfx.P(X)  d, ile gösterilir.65 

Eğer Xı, X2, , Xn değerlerini Pı, P2, , Pn olasılıklarına göre 
alabilen (X) değişkeni kesikli tesadüfi  bir değişken ise, bu kez bek-
lenen değer, 

n 
E(X) = X, P, + X2 X2 + + X n P n = £ Xi P( olur.66 

i = l 

(65) Hans Bühlman, Op. cit,, S. 12-13 
Gerhard Tintner, Op. cit., S. 268 
Uğur Korum, Op. cit., S. 89 

(66) Tesadüfi  değişken için bakınız. Hans Bühlman îbid. S. 3-8 
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Yani kesikli bir (X) değişkeninin beklenen değeri o değişkenin 
olasılıkları ile o olasılığa rastlayan değerlerinin çarpımlarının top-
lanması ile elde edilir. Beklenen değer kavramını açıklamak ve si-
gorta kurumunda nedenli önemli olduğunu belirtmek üzere bir böl-
gedeki hayat sigortası temsilcisinin 20 kişiyi sigorta etmek istediği-
ni, bu amaçla her birine birden başlayarak yirmiye kadar birer nu-
mara verdiğini ve bu numaralardan onar kişililk iki grup meydana 
getirdiğini varsayalım. 

Bu gurupların bir tanesinde (Yı) çoğunlukla sağlıklı, diğerinde 
(Y2) hasta ve maksimum kâr amacı nedeniyle sigorta edilmemesi 
gereken kişiler bulunsun. Örneğin, (Yı) gurubunda sekiz sağlıklı, iki 
hasta, (Y2) gurubunda üç sağlıklı, yedi hasta gibi... Bu guruplardan 
birisi, sigorta edilip edilmeyeceğine karar verilmek üzere sigorta 
temsilcisi tarafından  tesadüfi  olarak seçilsin. 

Bu durumda karar konusunda karşılaşılan seçenekler şunlar 
olabilir: 

1 — Guruplardan hangisinin (Yı) hangisinin (Y2) olduğu bilin-
mediği için bu gurubun sigorta edilmesinden vazgeçilebilir. (Sı se-
çeneği) 

2 — Sigorta temsilcisi ele alınan gurubu deneyimlerine daya-
narak Yı veya Y2 olarak belirler. Kararını ona göre verir. (S2 se-
çeneği) 

Eğer gurubun sağlıklı kişilerden oluştuğu varsayılarak sigorta 
edilirse (Xı durumu) ancak yanlış tahminde bulunulmuşsa yani si-
gorta edilmek üzere kabul edilen gurup, genellikle hasta kişilerden 
oluşan (Y2) gurubu ise, sigorta işletmesinin bu karar nedeniyle uğ-
radığı zarar 100.000 lira olacak, doğru tahminde bulunmuşsa 400.000 
lira kazanacaktır. Eğer gurubun sigorta, edilmesi reddedilirse ( X du-
rumu) ve doğru tahminde bulunulmuşsa (Y2 gurubu) 200.000 lira 
kazanç sağlanmış, aksi olursa 400.000 lira kaybedilmiş olacaktır. 

3 — Karar verme konusunda temsilci başka seçenekleri de 
deneyebilir. Örneğin, guruptan tesadüfen  bir kişi seçer, 20.000 lira 
ödeyerek sağlık denetimini yaptırır. Kararını bundan sonra vere-
bilir. (S3 seçeneği) Veya, 

4 — İki kişiyi seçer. 30.000 lira ödeyerek sağlık denetimlerini 
yaptırır, kararını bu denetimin sonuçlarına göre verebilir. (S4 se-
çeneği) 
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Alınacak karara göre sigorta işletmesinin kazanç veya kayıp-
larını her seçeneğin beklenen değerleri belirler. 

a) S2 Seçeneği Beklenen Değeri 

Bu seçenekte sigorta temsilcisi gurubu sigorta etmek konusun-
da, gurubun (Yı) veya (Y2) olduğu hakkındaki tahminlerine göre 
karar verecektir. Eğer sigorta edilmesine karar verirse 0.50 olası-
lıkla (Yı) olması söz konusu olduğu için 400.000 lira kazanacak, 
0.50 olasılıkla (Y2) olduğu için de 100.000 lira kaybedecektir. Böy-
lece (Yı) durumu için beklenen değer, 

E(X,) = P(Yı) x Xn + P(Y2) x X21 

= (400.000 x 0.50) + (-100.000 x 0.50) 

= 150.000 lira olacaktır. 

Xı ve X2 durumlarında ulaşılan «beklenen değerleri» bir tablo dü-
zenleyerek gösterebiliriz. 

Tablo : 2 — S2 Seçeneği Ödemeler Matrisi 
' ' I 

Durumlar Olasılıklar 
X, X2 P(Yı, Y2) 

Yj 400.000 - 400.000 0.50 
y 2 - 150.000 200.000 0.50 

E(X) 150.000 - 100.000 

Ödemeler matrisinde görüldüğü gibi, 

E(X,) > E(X2) 

olduğu için sigorta temsilcisi, ele aldığı gurubun sigorta edilip edil-
memesi konusunda sadece tahminde bulunarak karar verecekse 
(Sı seçeneğinde olduğu gibi) örnekte verilen koşullar altmda guru-
bun sigorta edilmesine karar vermelidir. Çünkü bu durumda bek-
lenen değer (150.000 lira), sigorta etmeyi reddetmeye kıyasla 
(-100.000 lira) daha fazladır. 

b) S3 Seçeneği 

Bu seçenekte durum öncekinden farklıdır.  Sigorta temsilcisi 
gurubun niteliği hakkında karar verirken kendisine yardımcı olacak 
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bilgilere gereksinme duymakta, bu amaçla gurup üyeleri arasından 
tesadüfi  olarak seçtiği bir kişinin sağlıık denetiminin sonuçlarına 
göre karar vermektedir. Bu seçenekle ilgili karar ağacı şekil 3 de 
gösterilmiştir. Şekil 3 de kareler karar noktalarını, yuvarlaklar 
şans noktalarını göstermektedir. Karar noktalarında daha sonra 
izlenecek yol hakkında karar verilmektedir. Guruptan tesadüfi  ola-
rak seçilen ve sağlık denetimi yapılan kişinin sağlıklı olduğunu var-
sayalım. Bu durumda sigorta temsilcisinin izleyeceği iki yol vardır. 
Birincisi gurubun sağlıklı kişilerden oluşan (Yı) gurubu olduğuna 
karar vermek ve sigorta etmek, (X,) durumu, ikincisi (Y2) olduğu-
na karar vermek ve sigorta etmekten vazgeçmektir. (X2 durumu) 

Ancak, örneğin (Yı) yolu izlenirse artık şans noktasına ulaşı-
lacaktır. Yani gurubun (Yı) veya (Y2) olması artık şansa bağlıdır. 
Burada guruibun daha önceki seçenekte olduğu gibi 0.50 olasılıkla 
(YO ve 0.50 olasılıkla (Y2) olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, şimdi 
guruptan tesadüfen  seçilen ve daha önceden sağlık denetimi yapılan 
bir kişi bulunmaktadır. Sağlık denetiminin sonucu gurubun (Yi) ve 
(Y2) olması olasılıklarını etkilemektedir. Eğer sağlık denetimi so-
nunda o kişinin sağlıklı olduğunu saptadığımızı varsayarsak, (Yı) 
gurubunda 8 sağlıklı, (Y2) gurubunda 3 sağlıklı kişi bulunduğuna 
göre, gurubun (Yı) olması olasılığının daha fazla  olduğunu söyleye-
biliriz. 

Sağlık denetiminden geçen kişinin sağlıklı olması koşulu ile 
gurubun (Yı) olması olasılığını P(Yı/S) ile gösterirsek, 

P(Yı ve S) 
P(Y,/S) = ^ dir,67 

Öte yandan 

P(S) = P(Yı ve S) + P(Y2 ve S) 

P(Yı ve S) - P(S/Yı) x P(Yı) 

P(Y2 ve S) = P(S/Y2) x P(Y2) dir. 

Aynı şekilde sağlık denetimi yapılan kişinin sağlıklı olması ko-
şulu ile gurubun (Y2) olması olasılığını P(Y2/S) ile gösterirsek, 

P(Y2 ve S) 
P(Y2/S) = p ^ olur. 

(67) Hovvard Raiffa,  Decision Analysis,  Addison - Wesley Publishing Com-
p a ny, 1968, S. 15 
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Şekil 3 : S3 Seçeneği Karar Ağacı 



400.000 Tl 

100.nnn TI 

400.000 Tl 

200.000 Tl 

400.000 Tl 

-100.000 Tl 

-400 .000 Tl 

200.000 Tl 



Ayni şekilde sağlık denetimi yapılan kişinin hasta (H) olması 
koşulu ile gurubun Yı ve Y2 olması olasılıkları da saptanabilir. 

P(Yi ve H) 
P(Y,/H) — P(H) 

P(H) = (Y, ve H) + P(Y2 ve H) 
P(Y, ve H) = P(H/Yı) x P(Y,) 

P(Y2 ve H) = P(H/Y2) x P(Y2) dir. Bu nedenle 

P(Y2 ve H) 
P(Y2/H) = p ( H ) olur. 

Ele aldığımız örneğe ait olasılıkları bir tablo düzenleyerek gös-
terelim : 

Tablo : 3 — S3 Seçeneği Olasılıkları 

Örnekleme Sonuçları 
İçin Marjinal 

Y, Y2 Olasılıklar 

S 0.50 x 0.80 = 0.40 0.30x0.50 = 0.15 0.55 
H 0.50x0.20 = Q.10 0.70 x 0.5Û = 0.35 0.45 

Durumlar için 0.50 0.50 
marjinal olasılıklar 

Bu örnek için bulduğumuz olasılıkları yerlerine koyarak diğer 
olasılıkları hesaplayabiliriz. 

P(Y, ve S) 0.40 
P( Yı/S) = r r ^ r = n c c = 0.727 

P(Y,/H) = m ) = = 0.223 

P(Y2 ve S) 0.15 
P(Y2/S) = ^ = 055 - ° ' 2 7 3 

P(Y2 ve H) 0.35 
P(Y2/H) = = n / l g = 0.777 bulunur. 

40 

P(S) 0.55 

P(Yı ve H) 0.10 
P(H) 0.45 

P(Y2 ve S) 0.15 
P(S) 0.55 

P(Y2 ve H) 0.35 
P(H) 0.45 



Öte yandan 

P(Y,/S) = P(S/Yı) x P(Yı) 
= 0.50 x 0.80 
= 0.40 

P(Yı/H) = 0.10 
P(S ve Y2) = P(Y2) x P(S/Y2) 

= 0.30 x 0.50 
= 0.15 

P(H ve Y2) = 0.35 

P(S) = P(S ve Y,) + P(S ve Y2) 
= 0.40 + 0.15 
= 0.55 

P(H) = 0.45 dir. 

P(Yı/S) = P(Y, ve S)/P(S) formülünde  P(Yı ve S) için 
P(S/Yı) x P(Yı) ve P(S) yerine P(S ve Yı) + P(S ve Y2) değerle-
rini koyarsak, 

P(S/Y,) x P(Yı) 
P(Yı/S) - p ( Y ı ) x p ( s / Y l ) + P(Y2) x P(S/Y2) 

= 0.40/0.55 = 0.727 

bir diğer şekilde (Bayes Formülü) bulunur.68 Guruptan tesadü-
fen  bir kişi seçildikten sonra sağlık denetiminin yapılması ve sağ-
lıklı çıkması durumunda sigorta edilmesine karar verilirse gunıibun 
Yı olması koşuluyla (ki 0.727 olasılıkla böyledir.) sigorta işletmesi 
268.500 lira kazanacaktır. 

E(Xı) = (0.727 x 400.000) — (0.223 x 100.000) 
= 268.500 TL. 

Y2 olması durumunda ise sigorta işletmesi / 

E(X2) = (0.273 x 200.000) — (0.727. x 400.000) 
= — 236.200 lira zarar edecektir. 

(68) Hans Bühlman, Op. cit., S. 25-26 
Howard Raiffa,  Op. cit., S. 17-19 
Uğur Korum, Op. cit., S. 33 

41 



Olasılıkları bir karar ağacı üzerinde gösterelim : 

(V 2 ) 0.777 

Şekil 4 : S3 Seçeneği Karar Ağacı 

Şekil 4de görüldüğü gibi sağlık denetimi yapılan kişinin hasta 
çıkmasına karşın, gurubun (Yı) olması söz konusudur. (0.223 ola-
sılıkla gurup (Yı) dir.) 

Buradan hareketle koşullu olasılıklar saptanır. 

Şekil 5 : Sj Seçeneği Koşullu Olasılıkları 
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Bu durumda eğer gurubun sigorta edilmesi kararı verilirse, 

E(Xı) = (400.000 x 0.223) — (100.000 x 0.777) 

= — 11.100 lira zarar edilecek, sigorta edilmek is-
tenmezse; 

E(Xa) = (0.777 x 200.000) — (0.223 x 400.000) 

= 56.200 TL. 

beklenen değer 56.200 lira olacaktır. Yani sağlık denetimi sonucu ki-
şinin hasta çıkması durumunda gurubun sigorta edilmemesi ge-
rekecektir. Bir kişinin seçilerek sağlık denetimi yapıldıktan sonra 
karar verilmesi seçeneğinin beklenen değeri de, 

E(S2) = (268.500x0.55) + (56.200x0.45) - 20.000 

= 152.965 liradır. 

Bu seçeneğe ait beklenen değerinin hesaplanmasında esas alı-
nan olasılıklar tüm olarak Şekil (6) da gösterilmiştir. Bu seçene-
ğin beklenen değeri 1 nolu seçeneğin beklenen değerinden 2.965 lira 
daha fazladır.  Bu durumda denilebilir ki, sigorta temsilcisinin guru-
bu sigorta etmeye karar vermeden önce, tesadüfen  seçilen bir kişi-
nin sağlık denetiminin yapılmasında yarar vardır. 

c) S4 Seçeneği 

Karar vermeden önce sigorta temsilcisinin önünde deneyebile-
ceği başka seçenekler de olabilir. Örneğin, yine tesadüfen  iki kişiyi 
seçerek sağlık denetimini yaptırabilir ve kararını ondan sonra ve-
rir. Bu denetim sonucuna göre her ikisi de sağlam, birisi sağlam 
diğeri hasta veya her ikisi de hasta olabilir. Bilindiği gibi 
birinci gurupta (Yı) 8 sağlıklı, 2 hasta insan bulunmaktadır. 
Öyleyse sağlık denetimi yapılmak üzere birinci guruptan seçilen ilk 
kişinin sağlıklı olması olasılığı 8/10 ve birinci seçilenin sağlıklı ol-
mak koşulu ile ikincisinin 7/9 dur. 

Yı ve Y2 guruplarının her birinin seçilme olasılıkları eşit (1/2) 
olduğuna göre sağlık denetimi yapılan her ikisinin de birinci gurup-
tan seçilmesi koşuluyla sağlıklı olmaları olasılığı, 
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Şekil 6 : S3 Seçeneğinin Beklenen Değeri 



1/2 
8 56 
10 9 180 

Birinci kişinin sağlıklı, ikincisinin hasta olması olasılığı, 

8 2 16 

0.311 

1/2 x x = 0.089 10 9 180 

ve birincisinin hasta, ikincisininn sağlıklı olması olasılığı, 

2 8 16 
1 / 2 X 10 " 9 

Her ikisinin hasta olma olasılığı ise, 

2 1 

180 

1/2 x 10 180 

= 0.089 

0.011 dir. 

Aynı şekilde sağlık kontrolü yapılan her iki kişinin (Y2 guru-
bundan olması durumunda) sağlıklı olması olasılığı (0.033) birinci-
sinin sağlıklı, ikincisinin hasta olması olasılığı (0.117) birincisinin 
hasta, ikincisininin sağlıklı olması (0.117) ve her ikisinin de hasta 
olması olasılığı ise (0.233) dür. 

Şekil (7) de bu seçeneğe ait olasılıklar bulunarak bir karar 
ağacı üzerinde birlikte gösterilmiştir. Örneğin sağlık denetimi yapıl-
mak üzere seçilen her iki kişinin de sağlam çıkması olasılığı (Yı 

Şekil 7 : S 4 Seçeneğine Ait Olasılıklar 
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ve Y2 gurupları birlikte) 62/180 ve her iki kişinin de sağlam olması 
koşulu ile gurubun Yı olması olasılığı 56/62 dir. 

Bu durumda sağlık kontrolü yapılan iki kişinin de sağlam çık-
ması sonucu sigorta yapılmaya karar verilirse, beklenen değer, 

E(Xı) = (400.000x56/62) — (100.000x6/62) = 351.612 liradır. 
Sağlık denetiminin sonuçlarına göre gurupların olasılıkları da-

ğılımı şöyledir : 

^6/180 

SH veya HS 32/180 

2/180 
6/180 

42/180 

62/180 

Şekil 8 : S4 Seçeneğinde Gurupların Olasılık Dağılımları 

Eğer her ikisinin de sağlıklı çıkmasına karşın gurubun sigorta 
edilmesi reddedilirse, beklenen değer, 

E(X2) = (200.000 x 6/62) — (400.000 x 56/62) = —341.936 
liradır. 

Bu durumda sağlık denetimi yapılan iki kişinin ikisinin de sağ-
lıklı çıkması durumunda gurubun sigorta edilmesi gerekecektir. 
Çünkü, 

E(Xı) > E(X2) dir. 

Şekil 9'da bu seçeneğin beklenen değeri gösterilmiştir. Bu de-
ğer, 

(351.612 x 62) + (116.216 x 74) + (172.727 x 44) E( S4) = - - — 30.000 
180 

= 181.111 liradır. 
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Şekil 9 : S 4 Seçeneği Beklenen Değeri 



Bu durumda sigorta temsilcisinin Sı seçeneğini izlemesi ve ka-
rarını sağlık denetiminin sonuçlarına göre vermesi gerekecektir. 

F — SİGORTALILARIN SEÇİLMESİ 

Sigorta işletmeleri riskin geniş bir guruba dağıtılarak azaltılma-
sını ve belirgin duruma getirilmesini sağlamak amacıyla benzer ni-
telikteki kişileri bir araya getirirken, bunların farklı  bölgelerde ve 
ayrı yerleşme merkezlerinde oturan kimseler olmasma özen gös-
terirler. Böylece belirli bir yerde meydana gelebilecek olan beklen-
medik doğal veya toplumsal felâketlerin  zararları minimuma indi-
rilmiş olur. Hayat sigortaları işletmelerinin böyle bir amaca ula-
şabilmeleri için geniş bir örgütlenmeye gereksinmeleri vardır. Çün-
kü sigortaya karar vermiş bulunan kişileri bulmak, seçmek, kendi-
lerini sigortanın koşulları, içeriği ve kapsamı konularında aydınlat-
mak, sigortanın yararlarına inandırmak gerekir. Sigorta işletmeleri 
bu amaçla aracılar kullanırlar. 

Aracılar, acentalar ve sigorta tellalları olmak üzere ikiye ayrı-
lır.69 Acentalar sigorta işletmeleri ile yaptıkları bir sözleşme gere-
ğince, onların temsilcisi olabilirler veya temsilcilik durumu olmak-
sızın belirli bir bölgede, sigorta işletmelerinin aracılığını yaparlar. 
Sigorta tellalları da aynı amaca yönelik olarak çalışırlar.70 Sigorta 
işletmeleri kendilerine gönderilen başvuru formlarını  inceler, sağ-
lık denetimi sonuçlarını aldıktan sonra sırasıyla seçim, ayırım ve 
derecelendirme işlemlerini yaparlar. Başvuru formlarmdaki  bilgi-
lere ve sağlık denetimi raporunun sonuçlarma göre yapılan bu de-
ğerlendirmelere göre, sigorta için başvuran kişi kabul veya redde-
dilir. Başvuruda bulunan bütün birimlerin aynı oranda öliim riski 
ile karşı karşıya bulundukları söylenemez. Ölüm oranlarını etkile-
yen genel ve özel birçok etmen vardır. Bu konu ileride ayrıca tartı-
şılacaktır. Şimdilik ölüm oranlarını etkileyen genel etmenlerden 
yaş ve cinsiyetin sigortalının seçimini ve seçim sonrası işlemlerini 
etkilediğini ve başvuranların yaş ve cinsiyete göre ayrılarak seçil-
diklerini belirtelim. 

Başvuranlardan bazıları aynı yaş ve cinsiyette bulunan diğer 
kişiler yönünden ortalamayı temsil eden özellikler gösterebilir. Bun-

(69) Türkiye'de acenta ve prodüktörlerden yararlanılmaktadır. Bu konu 
ileride Türkiye'de Hayat Sigortaları bölümünde ayrıca tartışılacaktır. 

(70) Rayegan Kender, Op. cit., S. 79 
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lardan standartlar saptamada, ilkeler oluşturmada yararlanılır. Se-
çim için bu standartlar kullanılır. Uygulamada genellikle standart 
riski göstermek üzere 100 gibi bir sayı seçilir. Sigorta için başvuran 
kişinin standarda göre üstün olan özellikleri ağırlıklandırılır ve 
standarttan düşülür. Standartın altında olan özellikler de aynı şe-
kilde değerlendirilerek standarta eklenir. Böylece başvuranlar için 
genellikle 75-500 arasında bir dağılım meydana gelir. Bu dağılımda 
75-125 arasında kalan kişiler sigortalanacak riskin kabul edilebilir 
limitleri içerisinde kaldığı varsayılarak sözleşme yapılır. 

Ayırım yapıldıktan sonra sigorta için başvuranlarm sigorta ma-
liyetlerinin saptanması için oranlar belirlenir. Bu oranların, işlet-
menin sigortalamayı kabul ettiği riskten doğacak zararları ödemeye 
yetecek kadar yüksek olması gerekir. 

Ayrıca her işletme gibi sigorta işletmelerinin de faaliyette  bu-
lunabilmeleri için yapmak zorunda kaldıkları bir takım sabit ve 
değişken giderleri vardır. Bunlara kâr marjı da eklenince sigortala-
nan riskin birim başına maliyeti (ödenti) belirlenir. Bu maliyetin, 
sigorta işletmeleri arasındaki rekabeti olumsuz yönde etkileyecek 
kadar düşük olmaması gerekir. Çünkü rekabet yüzünden fiatların 
olması gerektiğinden daha düşük düzeyde tutulması, işletmelerin 
sigortaladıkları riskin olası karşılığını sağlayamaması sonucunu do-
ğurabilir. Böyle bir durumda ortaya çıkan zarar, risk yönetiminin 
başarısız bir biçimde yürütülmesinden kaynaklanmış olur. Fiatın 
gerektiğinden çok yüksek tutulması da talebi azaltarak, büyük sayı-
lar kanununun işlemesine yeterli sayıda birimin bir araya getirile-
memesi sonucunu doğurur. Böylece riskin olası değerinin gerçek de-
ğerine yakın olarak tahmin edilmesi şansı azalır. 

Sigorta işletmelerinin sigortalılardan alacakları ödentiyi belir-
lerken, sigorta işlemlerine uygulayacakları faiz  oranlarını göz önün-
de bulundurmaları gerekir. Faiz riskin sigortalanmasını etkileyen 
en önemli etmenlerden birisidir. Çünki sigortalılar değerini bu-
günkü Batlarla saptadıkları bir takım gereksinmelerini ilerde riski 
doğuran olay gerçekleştiği takdirde karşılayamayacak duruma düş-
memek için sigorta yaptırırlar. Gelecekte ödenecek olan ödencelerin, 
dividantlarm net bu günkü değerleri faiz  oranlarına göre belirlenir. 
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Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

A — BİRİKİMLİ DEĞER - NET BUGÜNKÜ DEĞER 
KAVRAMLARI 

(A) kadar ana paranın, faiz  oranı (i) olmak üzere 1 yıl sonun-
daki birikimli değeri, 

Sı = A (1 + i)1, ikinci yıl sonunda 

S2 = A (1+i ) 2 ve (n) yıl sonundaki değeri 

Sn — A ( ( l + i)n ile gösterilir. 

(l + i)n değerine birikim katsayısı denilir. Sigorta matematiğin-
de faiz  ile ilgili konular çizgi diyagram (line diagram) yolu ile daha 
kolay açıklanabilmektedir.71 Özellikle sigorta ödentilerinin kaç dö-
nem faizde  kaldığı, ödentilerin net bugünkü değerlerinin hesaplan-
masında göz önünde bulundurulan sürenin ne kadar olduğu, öden-
celerin birikimli ve net bugünkü değerleri bu yöntemle izlenir. Ör 
neğin, 1000 liranın % 5 ten 5 yıl sonundaki birikimli değerini çizgi 
diyagram üzerinde gösterdiğimizde 5 yıllık süre içerisinde birikimli 
ve net bugünkü değerleri ayrı ayrı izlemek mümkündür. 

1000 1050 1102,5 1158 1216 1276 
A I 2 3 4 5 

(1+i ) 1 (1+i ) 2 (1 + i)3 (l + i)« (1+ i ) 5 

Örneğin çizgi diyagrama bakarak 5 yıl sonra elimize geçecek 
olan 1276 liranın net bugünkü değerinin 1000 lira, bir yıl sonraki 
1216 liranın net bugünkü değerinin 1158 lira, bugün yatırılan 1102,5 

(71) Floyd S. Harper, Levvis C. Workman, Fundamental  Mathematics  of 
Life  Insurance,  Richard D. Irwin Inc. Homewood, Illinois. 1970, S. 29 
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liranın iki yıl sonraki birikimli değerinin 1216 lira olacağı söylene-
bilir. S = A ( l + i)n formülünde, 

n = Dönem sayısı 

A = Ana para 

i = Faiz oram 

S = n yıl sonra (A) kadar paranın (i) faiz  fiatı  üzerinden ula-
şacağı tutarı göstermektedir. 

Formülde (l-fi)"in  herhangi bir üstünün değerini biliyorsak, 
buna dayanarak diğer değerler hesaplanabilir. Örneğin, (1+0.05)11 

in değerini bulmak istediğimizi ve (l+0,055 = 1.2763 olduğunu bil-
diğimizi varsayalım. 

(1 + 0.05)n = (1.2763) x (1.2763) x (1.05) 
— 1.7103 bulunur. 

1. Bir Yıldan Az Dönemler İçin Bileşik Faiz 

Bugün yatırılan paranın belirli bir faiz  oranı üzerinden gele-
cekteki değeri hesaplanırken verilmiş olan faiz  oranları genellikle 
1 yıllıktır ve bu oranın zamanla orantılı olduğu kabul edilir. Yani 
eğer i = 0.12 olarak verilmişse aylık faiz  oranı % 1 ve 6 aylık faiz 
oranı % 6 dır. 

Uygulamada birçok sigorta işleminde faiz  tutarları bir yıldan 
az süreler için hesap edilir. Örneğin 6 aylık, 90 günlük faiz  tutan-
ları gibi... Faiz tutarı 1 yıl içerisinde birden fazla  hesaplandığı za-
man verilen faiz  oranı nominal faiz  oranı olarak bilinir. 

Örneğin faiz  oranı % 10 ise ve faiz  tuıtarı her altı ayda bir he-
laplanıyorsa, 1000 liranm 5 yıllık faizinin  hesaplanmasına esas alı-
nacak dönem sayısı, 

n = 12/6 . 5 = 10 olur. Buradan 

S = 1000. (1 + 0.05)u 

= 1628.90 bulunur. 

2. Efektif  Faiz Oranı 

Faiz tutarı yılda birden fazla  hesaplandığı zaman nominal faiz 
oranı ile aynı sonucu veren bir tek faiz  oranı bulunabilir. Örneğin 
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100 lira % 6 dan faize  verildiği zaman ve faizin  her 6 ayda bir he-
saplanması istendiğinde, 1 nci 6 ay sonunda 103 lira, ikinci 6 ay so-
nunda 106.09 liraya ulaşılır. Şu halde yıllık tek bir faiz  oranı 0.0609 
olarak alınırsa nominal faiz  oranı ile aynı sonuca ulaşılır. 

S = 100 (1 + 0.0609) 
= 106.09 

Bu oran % 6 dan 6 aylık dönemler için faiz  hesabına esas alı-
nan nominal faiz  oranına eşittir. 

Herhangi bir nominal faiz  oranı ile aynı sonucu sağlayan efek-
tif  faiz  oranı şu formülden  hesaplanır. 

i' = (l + i)n — 1 

Formülde (n) 1 yılda faizin  hesaplandığı dönem sayısını göstermek-
tedir. i ise dönem başına düşen nominal faiz  oranıdır. % olarak ifa-
de edersek, 

i = [ ( i + i ) » _ i ] . 100 olur. 

3. Net Bugünkü Değer 

Paranın net bugünkü değerinin sigorta matematiğinde özellik-
le hayat sigortasmda önemli bir yeri vardır. Çünkü işletmeler her 
türlü sigortada sigortalıdan aldıkları ödentilerle ilerde sigortalıya 
ödeyecekleri ödenceler arasında net bugünkü değer cinsinden bir 
denge ararlar. Bugün yatırılan bir liranın 10 yıl sonra belirli bir 
faiz  oranı üzerinden ulaşacağı değer farklı  olduğu gibi, 10 yıl son-
ra elimize geçecek olan 1 liranın bugünkü değeri de farklıdır.  Bi-
leşik faiz  hesabına ait formül, 

S = A (l + i)n idi. 

Formülün her iki tarafını  (l + i)n ile bölersek, 

S _ A (l + i)n 

(i + i ) n ~ ( î + i F 

s 
( 1 + i ) n = A bulunur. 

Formülde (A) paranın net bugünkü değerini göstermektedir. Yani 
(A) kadar paranın belirli bir faiz  oranı üzerinden belirli bir süre 
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sonunda ulaşacağı (S), birikim katsayısı'olan ( l + i ) n ile bölersek, 
net bugünkü değerini buluruz. Formül 

A = S (ı _|_i)n şeklinde yazılabilir. 

..—rr—- = V diyelim. 
(1 + 0 

""(T+Î)T~ = v " v e A = S . Vn şeklinde yazılabilir. 

4. Taksitlerin Birikimli Değeri 

Sigorta bedelleri genellikle yıllık taksitlerle ödenir. Taksitler 
dönem başında ve dönem sonunda ödenen taksitler olmak üzere 
ikiye ayrılır. Dönem sonunda (genellikle 1 yıl) ödenen taksitlerin 
(n) yıl sonundaki birikimli değeri (Sn | i) ile gösterilir. Her yıl 
sonunda ödenen taksit (a) kadar olmak üzere çizgi diyagram dü-
zenlersek, 

a ( l + i ) n " 2 

a Ü + i ) 1 

a 

Birikimli değer için, 

S n 1 i = a [(1 + i)"-1 + (l + i)n 2 + + (1+ i ) 1 + 1)] 

0 1 İ l l i 

54 



yazılabilir. Bu denkemin her iki tarafını  (1 + i) ile çarparsak, 

(1 + i) . S»~| i = [(1 + i)n + (1 + i ) - 1 + + (1 + i) + 1)] 

bulunur. Birinci denklemden ikincisini çıkarınca, 

i . S* | i = a [ ( l + i ) n — 1 ] ve buradan 

S„ | i = a [(1 + i ) - - 1 ] d d e ^ 

Üçüncü bölümün sonundaki % 5 faiz  tablosunun dördüncü sü-
tunu bu formüle  göre bulunmuş S„ | ı değerlerini göstermekte-
dir. Örneğin her yıl sonunda yatırılan 100.000 liralık taksitlerin 5 
yıl sonraki birikimli değeri, 

S5 | 5 = 100.000 [1 + (1 + i)1 + (1 + i ) J + (1 + i)3 + (1+i ) 4 ] 
= 552.563 liradır. 

Taksitler yıl başlarında ödenince birikimli değer (S„ | 0 ile 
gösterilir. Tanımı gereği, 

S , - 1 i = a [1 + i)' + (1+i)* + (1 + i)3 + + (1 + i )n ] dir. 

Açıkça görüldüğü gibi bu değer. 

Sn | i = (1+ i ) . S„ |i ye eşittir. Veya 

Sn | i = Sn+ı | j — 1 dir. 
% 5 faiz  tablosu, taksitlerin yıl sonlarında ödendiği varsayımına 
göre düzenlenmiştir. Bu nedenle tablodan (n + 1) değeri bulunup, 
bu değerden 1 çıkarılarak bulunan rakam (S, | i) yi verir. Örneği-
mizde n = 5 dir. n + 1 = 6 için n | i değeri 6.801.913 tür. Öyleyse, 

S n - ] ' = 6.801.913 — 1 

= 5.801.913 tür. Tablo 1 liralık taksitler göz önünde 
bulundurularak hesaplanmıştır. Taksitler 100.000 lira olduğuna 
göre, 

Sn—], = 100.000 x 5.801.913 
= 580.191 lira olur. 

(72) Floyd S. Harper, Lewis C. Worfcman,  Op. cit., S. 61-64 
Robert E. Larson, Elvin A. Gaumnitz. Life  Insurance  Mathematics, 
John Wiley and Sons Inc. NewYork, 1951, S. 30 
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5. Taksitlerin Net Bugünkü Değeri 

Taksitlerin net bugünkü değerleri, birikimli değerlerin tama-
men aksi bir yol izlenerek hesaplanır. Yıl sonunda ödenen taksitle-
rin net bugünkü değeri an" i ile gösterilir. Her yıl, yıl sonlarında 
ödenen taksitlerin net bugünkü değeri, 

1 1 1 
a " ~ l 1 = (1 -f-  i)1 + (1+i ) 2 + + ( 1 + i ) - 1 ^ ^ 

a n - ] i = V' + v \ + .4 - v n yazılabilir. 

Böyle olunca 1 yıl daha fazla  taksit ödenmesi durumünda yani 
(an |i) için ' "'•' " 

a . - ] i =a„~~li + V n + 1 Örneğin 

a ıo | %5 = a9 | %5 + V10. 
= 7107822 + 0.613193 olur. 

5 yıl süreyle her yıl, yıl sonlarında yatırılan 100.000 liralık tak-
sitlerin faiz  oranı % 5 olmak üzere, net bugünkü değeri 

a„  11 = 100.000 x 4.329.477 , , ,,.,..,••..,••,•. . . . , 
= 432.948 liradır. 

Taksitlerin yılbaşlarında ödenmesi durumunda net bugünkü değer 
( â n | i) 

1 
•' • - J 

î 

I 
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1 1 
« - " 1 1 = [ 1 + (l + i)1 + (İ + İ)2 + + ( l+ i ) " - 1 

olur. Yani 

an | i = an | + 1 dir. 

Burada bulunan net bugünkü değer, dönem sonunda yapılan 
ödemelerin net bugünkü değerine nazaran daha fazladır.  Örneği-
mizde n = 5 tir. n— 1 = 4 için an |i değeri 3.545.950 ye eşittir. 
Dolayısı ile 

â n | • = 100.000 x (3.545.950—1) 
= 454.595 liradır. 

Eğer taksitlerin birikimli değerini (S„ | i) gösterirse, an |i 
taksitlerin birikimli değerlerinin net bugünkü değeri diyebiliriz. 
Temel bileşik faiz  formülü 

S = A (t + i)n olduğuna göre, bu durumda 

Sn | i = an | ; . ( l + i)n veya 

A = S . Vn temel formülünden 
an | i. = S n ~ ] ; . Vn değerleri sağlanır. 

Bu durumda sadece a„~ | i ve (l +i)" değerlerinin verildiği bir 
faiz  tablosundan S n ~ ] i değerleri hesaplanabilir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalarda taksit tutarlarının bilindi-
ği durumlarda, bu tutarların (n) yıl sonraki birikimli değerlerinin 
veya belirli bir (n) yıl süreyle alınan taksitlerin net bugünkü de-
ğerlerinin hesaplanışı gösterildi. Oysa sigorta matematiğinde ço-
ğunlukla net bugünkü değerler veya birikimli değerler verilerek 
taksitlerin değerlerinin hesaplanması istenir. 

Yani daha önce gördüğümüz (a) değerlerinin bulunması iste-
nebilir. Örneğin 5 yıl sonraki değeri 552.563 lira olan bir borç her 
yıl sonunda eşit taksitlerle ödenecektir. Taksitlerin değeri ne olma-
lıdır? 

552.563 
a sa—| i 

100.000 liradır. 
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a = " s r f r  v e y a a = s • in* 
bize taksit değerlerini verecektir. Eğer taksitler yıl başlarında öden-
mekte ise, 

S n | i = S n + ı | — 1 olduğuna göre 

1 
a = S . —-—— — değerleri kullanılır. 

o„+ı [ i — 1 
1 

Örneğimizde n = 5 için % 5 faiz  tablosunda —jj^-n"— = = 0.180.975 

bulunmaktadır. 
a = 552.563 x 0.180.975 

= 100.000 liradır. 
Aynı durum toplam net bugünkü değerleri verilen taksitlerin 

değerlerinin bulunması istendiğinde de söz konusudur. 
A . a = An | i 

A 1 
a = . —; = A An | i ' (an | i) 

Örneğin 432.948 liralık borç 5 yıl süreyle her yıl sonunda eşit tak-
sitlerle ödenecektir. Faiz oranı % 5 olduğuna göre taksitlerin değeri 
ne olur? 

1 
a = 432.948 x 

= 100.000 lira bulunur. 

Bileşik faiz  konusunun, taksitlerin, rantların da kısaca gözden 
geçirildiği bu kısımdan sonra artık hayat sigortası tekniğine geçi-
lebilir. 
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İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

HAYAT SİGORTASININ TEKNİK TEMELİ 

Sigorta işletmelerinin yönetiminde ve sigorta etkinliklerinin 
yürütülmesinde 400 yıla yakın bir süreden beri matematik ve ista-
tistik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bilindiği gibi sigorta fikri, 
riskin olası değerinin gerçeğe yakın bir biçimde saptanabileceği var-
sayımından kaynaklanır. Bu varsayımın geçerli olabilmesi için bü-
yük sayılar kanununa göre aynı riskin tehdidi altında bulunan çok 
sayıda kişinin bir araya getirilmesi, ve bunların aynı sigorta işlet-
mesinin müşterileri olması gerekir. Oysa bu her zaman mümkün 
değildir. Piyasada çok sayıda işletmenin var oluşu ve bunlar ara-
sındaki rekabet çoğunlukla böyle bir gurup oluşturulması şansını 
azaltır. Ayrıca kişi başına gelirlerin genellikle düşük olması, enf-
lasyonun sigortanın amacı üzerindeki olumsuz etkileri, sigortalı 
sayısının yeterli düzeye ulaşmasına engel olur. O zaman sigorta şir-
ketlerinin riskin olası değerini daha önceki gözlemlerden elde edi-
len bilgilere dayanarak saptamaları zorunluluğu ortaya çıkar. 

Sigorta işletmeleri bu gereksinmelerini karşılamak için, göz-
lemlerinden ve geçmiş kayıtlarından yararlanarak, risk olasılıkla-
rını (ölüm oranları) gösteren tablolar düzenlerler. Bu tablolara 
hayat tabloları (Life  Tables) denilir. İlk hayat tablosunun 1687-
1691 yılları arasında yapılan doğum listelerine dayanılarak Edmund 
Halley tarafından  düzenlendiği bilinmektedir.1 Buna paralel olarak 
ilk hayat sigortası işletmesinin 1693 yılında Londra'da kurulduğu-
nu görüyoruz. Daha sonraki yıllarda sigortacılığın geliştiği İngil-
tere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ve A. B. Devletlerinde ista-
tistikçi ve matematikçiler tarafından  yoğun çalışmalar yapılmıştır. 

(1) Alfred  Isaac, Sigorta  İşletmesi,  Çev. Nakibe, T. Uzgören, Kenan Mat-
baası İstanbul, 1947, S. 1 
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Hayat sigortası işletmeleri bu tablolara dayanarak sözleşme 
süresi içerisinde kimlerin öleceğini değil fakat  yaklaşık olarak kaç 
kişinin öleceğini tahmin etmekte, sigortalılardan alacakları öden-
tiyi ve kendilerinin ödeyecekleri ödenceyi ona göre hesaplamakta-
dırlar. Gerçekten hayat tabloları sigorta alanında çok önemli işlev-
leri yüklenmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz : 

— Çok sayıda kişiyi bir araya getirerek belirsiz olan riski 
«ölüm» belirgin hale getirmek ve risk olasılıklarını saptamak, 

— Ödentilerden sağlanan düzenli gelirlerin tutarlarını belirle-
mek ve böylece sigorta yöneticisine yatırımlara yöneltebileceği fon-
ların miktarını göstermek, 

— Gelecek dönemlerde işletmenin ödence sorumluluğunun bek-
lenen değerinin ne olabileceğini hesaplamak ve işletme yöneticisi-
ne planlama yapma olanağı sağlamak, 

— Birlikte sigorta ve reasürans tutarlarının saptanmasına yar-
dımcı olmak, 

— Sigorta işletmelerinin yönetim ve satış maliyetlerinin plan-
lanması için gerekli verileri sağlamak, 

— Ortalama karşılık ve dividantların hesaplanmasına olanak 
sağlayarak, işletme yönetimine fon  gereksinmelerinin tutarlarını 
göstermek. 

Hayat sigortası işletmeciliği yönünden bu kadar önemli olma-
sına rağmen ülkemizde veri yetersizliğinden henüz gereksinmelere 
cevap verebilecek ölçüde bir hayat tablosunun düzenlenmediğini 
ve sigorta işletmelerinin yabancı ülkelerin hayat tablolarını kullan-
dıklarını belirtelim.2 

(2) Ahmet Özsoy, Op. cit., S. 4 
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B İ R İ N C İ K I S I M 

A — HAYAT TABLOSU 

Her sigorta sözleşmesinde olduğu gibi hayat sigortasında da 
iki taraf  bulunur.3 Bir tarafta  sigorta poliçesine sahip olan sigorta-
lılar, diğer tarafta  sigorta işletmesi... Bu iki taraftan  her biri ku-
ramsal olarak riski ve sorumluluğu dengeli bir biçimde paylaşmak-
tadır. Buna sorumluluğun eşitliği ilkesi diyoruz. Sigortamın yapıla-
bilmesi için gerekli koşullar ölçülebilir bir riskin olması ve bu riski 
doğuran olayın ne zaman gerçekleşeceğinin veya gerçekleşip gerçek-
leşmeyeceğinin kesin olarak bilinememesidir. Hayat sigortasında 
temel risk, ölüm olayının gerçekleşmesidir. 

Hiç şüphe yok ki, ölüm her insan için kesindir. Bu durumda 
kuramsal olarak sigorta işletmesinin, gerçekleşmesi yüzde yüz olan 
bir riski yüklenmemesi gerektiği söylenebilir. Ancak ölüm olayının 
(0 > w) ile gösterebileceğimiz bir dönem içerisinde meydana 
gelmesi kesin olmakla beraber, bu süre içerisinde kalmak koşuluy-
la ne zaman gerçekleşeceği bilinemez. Böylece sigorta için gerekli 
belirsizlik ve risk etmeni ortaya çıkar. 

İleride görüleceği gibi, her hayat sigortası probleminde çözüm 
için bir tarafta  sigortalının, diğer tarafta  sigortacının beklentileri-
nin parasal değerlerini eşitleyen bir denklem kurulmaktadır. Taraf-
ların beklentilerinin (veya yükümlülüklerinin) parasal değerinin he-
saplanması için sigortalının sözleşme süresi içerisinde ölmesi olası-
lığının belirlenmesine gerek vardır. 

İşte bu gereksinmeden ötürü, hayat sigortası işlemlerinde kul-
lanılmak üzere hayat tabloları düzenlenir. Hayat tablosu göçlere 

(3) Rayegan Kender, Op. cit., S. 103 

61 



kapalı bir gurubun ölümler nedeniyle azalışını gösterir.4 Tanımlar-
sak, «hayat tablosu doğuşları aynı zamana rastlayan bir gurubun 
yaşlar ilerlerken ölümler nedeniyle azalışını gösteren bir tablodur» 
diyebiliriz.5 Hayat tablosu düzenlenirken iki yol izlenebilir : 

1) Nüfus  istatistiklerinden elde edilen bilgilere dayanılarak 
tablo düzenlenebilir. Bunun için nüfus  sayımı sonuçlarına veya nü-
fus  kütüklerindeki bilgilere başvurulur. 

2) Sigorta şirketleri veya bu işle ilgili kuruluşlar kendi ge-
reksinmelerine uygun olarak hayat tabloları düzenlerler.6 

1. Ölüm Oranını Etkileyen Etmenler 

Hayat tabloları düzenlenirken nüfusun  özellikleri ve bu arada 
ölüm nedenleri göz önünde bulundurulur. Yaşlılık genel ölüm ne-
denlerinin başında gelir. Ülkeden ülkeye değişmekle beraber her 
ülkede ve özellikle geri kalmış ülkelerde 0 - 4 yaş grubunda ölüm 
oranları daha yüksektir. 

Daha sonra gençlik öncesi yıllarda (11-12 yaşlar) minimum bir 
noktaya düşer, ileriki yıllarda tekrar yükselir. Bu nedenle yıllara 
göre ölüm oranları esas alınarak çizilen bir hayat eğrisi (U) eğri-
sine benzer.7 (Şekil 10) Türk Memurları Hayat Tablosuna göre çi-
zilen (U) eğrisini göstermektedir.8 

Şekil 10'da görüldüğü gibi yaş ve ölüm oranı arasında doğru 
orantılı bir ilişki vardır. Sigorta şirketleri bu ilişki nedeniyle, he-
men her ülkede belirli bir yaşın üzerinde olanları sigortalamak is-
temezler. Sigorta şirketlerinin bu türlü davranışlarının bir diğer 
seböbi, yaşlılarda yapılan sağlık denetimlerinden güvenilir sonuç 
almarnayışıdır.9 Hepsinden önemlisi sigorta edilen yaş, ortalama 

(4) Natıhan Keyfitz,  Introdııction  to The  Mathematics  of  Population  Ad-
dison, Wesley Publishing Company, S. 3 

(5) Kenan Gürtan, Op. cit., S. 253 
(6) Halûk Cillov, Nüfus  İstatistikleri  ve Demografyası  Genel  Esasları, 

Sermet Matbaası, Sermet Arkadaş, İstanbul, 1960, S. 339 
(7) FLMI Insurance Education Programe, Op. cit., S. 161 

Kenan Gürtan, Op. cit., S. 242 
Ansley J. Coale, The  Grmvth  and Structure  of  Human  Populations, 
Princeton New Jersey, 1972, S. 34 

(8) Türk Memurları Hayat Tablosu emeklilik kayıtlarından yararlanıla-
rak hazırlandığı için 20. yaştan başlatılmıştır. 

(9) James L. Athearn, Op. cit., S. 133 
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hayatın altında olduğu sürece, sigorta şirketlerinin aldıkları öden-
tilerle, ödenceleri arasında bir denge kurmaları olasılığı artar. Çün-
kü daha uzunca bir dönem ölüm olasılığının gözlemlenmesi söz ko-
nusudur. Ölüm olasılıklarının normal bir dağılım meydana getir-
diği varsayılırsa, sigorta yaşının, o ülkedeki ortalama yaşın üs-
tünde olması durumunda, sigorta şirketinin sigortalılardan ödenti 
alabileceği yılların sayısı azalacak, oysa yüksek ölüm oranları ne-
deniyle ödenti tutarı artacaktır. Bir diğer deyişle ortalama yaşın 
altında kişilerle yapılan sigorta sözleşmelerinde yaşanan kişi/yıl 
sayısı fazladır,  dolayısı ile alınan toplam ödenti tutarı da artmak-
tadır. Bu arada bir fon  birikimi (karşılık) oluşmaktadır. Ortalama 
yaşın üstünde kişilerle yapılan sözleşmelerde bunun aksi meydana 
gelir. Bu durumda bir hayat sigortası işletmesinin sigortalıları ara-
sında, ortalama yaşın üstünde olanların sayısı, altında olanların 
sayısından fazla  ise, işletmenin zarar etmesi olasılığı artar. 

Birçok sigorta şirketi her yaş veya yaş gurupları için maksimum 
bir sigortalı sayısı saptarlar. Bunların içerisinde en çok sigortalı-
nın bulunduğu gurup 25 - 45 yaşlarıdır, Bilindiği gibi bu yaş gurubu, 
kişilerin gelir sağlamaya başladıkları, ölüm oranlarının nisbeten 
düşük olduğu ve sigorta edildikleri takdirde uzunca bir süre ödenti 
ödeyebilecekleri yaş gurubudur. 

Sosyal ve ekonomik durumda ölüm oranını etkiler. Genel ola-
rak düşük gelir guruplarında saptanan ölüm oranları, yüksek gelir 
gurubundakilere nazaran daha fazladır.  Ölüm oranı cinsiyete göre 
de farklılıklar  gösterir. Uluslararası istatistikler, kadınlarda ölüm 
oranlarının erkeklere nazaran daha düşük olduğunu göstermekte-
dir. Örneğin Türkiye'de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre 
(Tablo 4) erkeklerde ölüm oranları hemen her yaş gurubunda ka-
dınlara nazaran daha yüksek bulunmuştur.10 

(10) Kaynak: Kenan. Gürtan-, Türkiye'de.  Nüfus  Problemi,  İstanbul, 1966, 
S. 85 
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Tablo : 4 — Türkiye'de Cinsiyet ve Yaşa Göre Ölüm Oranları 
(% 0) (1955-1960) 

Yaş Grupları Erkek Kadın 
0 128,2 106,4 

1—4 12,0 11,5 
10—14 2,0 2,1 
20—24 4,8 4,4 
30—34 5,2 5,0 
40—44 7,4 6,2 
50—54 14,0 10,7 
60—64 29,4 22,7 
70—74 67,9 57,9 
80—84 156,7 141,5 

Cinsiyete göre ölüm oranlarında görülen bu farklılığa  rağmen 
sigorta şirketlerinin gelişmiş ülkelerde bu konuya yaklaşımlarında 
önemli değişmeler olmuştur. Şöyle ki; doğumların ana sağlığmı ge-
niş ölçüde tehlikeye düşündüğü yıllarda kadınları sigorta etmek 
istemezlerken veya yüksek ödentiler alarak sigorta etmeyi kabul 
ederlerken, bugün kadınları, enkeklere nazaran daha düşük öden-
tilerle sigorta etmektedirler. 

Ölüm oranlarını ve dolaylı olarak sigorta şirketlerinin tutum-
larını etkileyen daha başka nedenler de vardır. Örneğin, kentlerde 
ve kırsal bölgelerde ölüm oranları değişiktir. Gelişmiş ülkelerde 
A. B. Devletlerinde, Kanada'da, kırsal bölgelerde ölüm oranı daha 
düşükken, az gelişmiş ülkelerde, kamusal hizmetlerin, özellikle sağ-
lık olanaklarının köylere kadar ulaşamaması nedeniyle bunun aksi 
görülmektedir. Nitekim Türkiye'de ölüm oranı kentlerde % 011 ora-
nına düşürüldüğü halde, kırsal bölgelerde % 017 civarında bulun-
maktadır.11 

Sayılanların dışında, ırk, medeni durum, salgın hastalıklar, 
çevre sorunları12, harpler, toplumsal huzursuzluklar, terör ve trafik 
kazaları ülkeden ülkeye farklı  ölçülerde olmakla beraber, ölüm 
oranlarını etkileyen diğer etmenlerdir. 

(11) Halûk Cillov, İstatistik  Tekniği  ve Uygulaması.  Seımet Matbaası, 
İstanbul, 1976, S. 335 

(12) Valter O. Menge, H. Fischer, The  Mathematics  of  Life  Insurance, 
NevvYork 1965, S. 7 
FLMI Insurance Education Programme, Op. cit., S. 166 
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2. Ölüm Olasılığım Etkileyen Özel Nedenler 

Her sigorta işletmesi için değişmekle beraber genel olarak bü-
tün sigorta işletmelerinin, sigorta için başvuranlarda aradıkları bir 
takım nitelikler vardır. Bu nitelikler sigortalının ölüm olasılığını 
geniş ölçüde etkileyen daha çok kişisel özelliklerdir. Sigorta işlet-
mesinde sigortayı düzenlemekle sorumlu olan kişi (underwriter), 
sigorta için başvuran kimseleri bu özellikleri yönünden sıkı bir de-
netimden geçirmek durumundadır. 

a) Sigortalının Fiziksel Yapısı 

Sigortalının boyu ve ağırlığı sözleşme yapılırken göz önünde 
bulundurulur. İleri yaşlarda kalp hastalıklarından korunması için 
daha zayıf,  genç yaşlarda verem ve diğer akciğer hastalıklarına 
karşı dayanıklı olması için normal ağırlıkta olması beklenir. Ör-
neğin, A. B. Devletlerinde sigorta için başvuran kişinin ağırlığı, aşa-
ğıda gösterilen maksimum ölçüyü aştığı takdirde sigorta edilme-
mektedir.13 

Tablo: 5 

Yaş 

18—55 
18—55 
18—55 
18—55 
18—55 
18—55 
18—55 
18—55 
18—34 
35—44 
45—55 
18—24 
25—34 
35—44 
45—55 

A.B.D. lerinde Sigorta Edileceklerde Aranılan 
Maksimum Ağırlıklar14 

Boy 
(Foot Olarak) 

5X) 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.10 

6.00 
» 
» 
» 

Ağırlık 
(Pound) 

160 
164 
168 
172 
176 
180 
186 
192 
204 
205 
207 
207 
211 
214 
219 

(13) Kaynak: Metropolitan  Life  Insurance Company, Policies  and Plan 
Home Office,  NevvYork, 1957, S. III -13 

(14) Bir pound yaklaşık olarak 454 gram, 1 foot  12, inch 1 inch 2,54 cm. 
dir. 



b) Aileden Gelen Özellikleri 

Aileden kalıtım yoluyla geçen bazı hastalıklar sigortalının ölüm 
olasılığını özel olarak etkileyen bir diğer etmendir. Bu nedenle, baş-
vuran kişiyi sigortalamakla sorumlu kişi, aile ile ilgili tüm bilgi-
leri toplamalıdır.15 

c) Sigortalının Sağlık Özgeçmişi 

Kişinin sağlık yönünden geçmişi, sigortalamakla sorumlu olan 
kişi tarafından  araştırılır. Bu arada kalp hastalığı geçirip geçirme-
diği incelenir. Film ve elektrokardiogram alınır ve gerekirse ikinci 
bir doktorun daha sağlık denetiminden geçmesi istenir. Tansiyon, 
kan basıncı (blood pressure) durumu saptanır. Akciğer hastalıkla-
rı, özellikle verem geçirip geçirmediği, ailesinde akciğer hastalığına 
yakalanmış kişilerin bulunup bulunmadığı araştırılır. Albumin, şe-
ker, ülser, kanser gibi ölüm olasılığı yüksek hastalıklar karşısında 
geçmişteki ve hali hazır durumu doktor raporlarıyla belirlenir. 

d) Sigortalının Fena Alışkanlıkları 

Kişinin sürekli alkol veya uyuşturucu alması, çok sigara içmesi 
sigortalanmaması için önemli nedenlerdir. Çünkü yapılan araştır-
malar alkol, sigara ve uyuşturucu müptelalarında ölüm olasılıkları-
nın diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

e) Sigortalının Mesleği 

Kişilerin mesleği ölüm olasılıklarında farklılıklar  yaratır. Ör-
neğin bir kömür madeninde çalışan işçi ile bir bankada çalışan iş-
çinin ölüm riskleri farklıdır.  Sigorta' işletmeleri, başvuran kişilerin 
meslek durumlarına göre incelemesini yapar ve sigorta edilip edil-
meyeceklerine, sigorta edilecekse hangi risk (standart veya düşük 
standart) ölçülerine göre sigorta edileceklerine karar verir.16 

B — HAYAT TABLOLARININ DÜZENLENİŞİ 

Hayat tablolarının düzenlenmesi için önce bir başlangıç yılının 
saptanması gerekir. Tablolar genellikle doğumla başlar ve 99-100 yıl-

<15) S. S. Huebner, Op. cit., S. 495 
Davis. W. G-egg, Op. cit., S. 149 

(16) Robert I. Mehr, Emmerson Cammack, Op. cit., S. 715 
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lık bir süre için hazırlanır. Ancak daha geç yıllarda başlatılan Özel 
veya genel amaçlı hayat tabloları da vardır. Bundan sonra radix 
veya kök denilen ve genellikle 10.000, 100.000 veya daha yukarı sa-
yıda bir grubun seçilerek gözlemlenmesi gerekir.17 Gözlem süresi-
nin çok uzun veya çok kısa olmasının sakıncaları bulunduğundan 
Uluslararası İstatistik Kongresinde bu sürenin en az 2 - 5 yıl, en 
çok 10 yıl olması uygun görülmüştür.18 

Bu gözlem sonucu ölenlerin sayısı saptanır. Radbc'in büyük-
lüğü nedeniyle, ölümleri izlemek çok zordur. Bunun için genellikle 
nüfus  istatistiklerine başvurulur. Ölenlerin sayısı (Dx) nüfus  istatis-
tiklerinden sağlıklı olarak elde edilse bile, ölüm olasılıklarının sap-
tanmasından önce gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir. Hayat 
tablosunda ölenlerin sayısını gösteren (dx), x ile x + l yaşlan ara-
sındaki ölümleri, (Dx) ise takvim yılı içerisinde ölenlerin sayısmı 
göstermektedir. Bu nokta ileride göreceğimiz yaşanan yıllar sayısı 
(Lx) in saptanması sırasında önemlidir. Ancak hayat tablosu düzen-
lenirken her ikisi de 1 yıl içerisinde meydana gelen ölümleri gös-
terdiği için, sonucu değiştirmeyeceği varsayılarak 

Dx = dx olarak alınır.19 

Yıl içerisinde yaşayanlara gelince, nüfus  istatistiklerinde yaşa-
yanların sayısını gösteren (Px) hayat tablosundaki yaşayanların sa-
yısını gösteren ( l x ) den 6 aylık dönemde meydana gelen ölümler 
kadar daha azdır. Ölümlerin yıl içinde eşit oranlarda dağıldığım 
varsayarsak ( l x ) in, 

l x = Px 4- 1/2 Dx olarak düzeltilmesi gerekir.20 

Bu durumda 

qx = — — - — = T-— olarak ifade  edilen ölüm oranı için 

(17) Roland Pressat, Demographic  Analysis,  Aidine Atherton Inc. Chicage 
1972, S. 111 

(18) Halûk Cillov, Op. cit., S. 355 
(19) Kenan Gürtan, Op. cit., S. 262 
(20) Roland Pressat, Op. cit., S. 136 

Kenan Gürtan, Op. cit.. S. 
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* = Px + 1/2 Dx
 y a Z l l a b İ l İ r " 

Pay ve paydayı (Px) ile bölersek 

Dx/Px 
q x ~ Dx olur. Buradan (Dx/Px) için (M*) 

1 + ~T¥T 
dersek, 

2 Mx 
<1* = ^ . j.,— bulunur.21 

2 + Mx 
Ölenlerin sayısı ve ölüm oranı bulunduktan sonra hayat tablo-

su kolaylıkla düzenlenebilir. Başlangıç yılı yaşayanlar sayısı (1Q = 
Radix) bilindiğine göre ölenlerin sayısı veya ölüm oranı bilmiyorsa, 

lı = lo — lo . qD 
= lo — d0 

Bir yıl sonra yaşayanların sayısı bulunur. Bu işlem (w) yılına 
yani hayat tablosunun son yılına kadar sürdürülerek tablonun 
lx, dx ve q* sütunları tamamlanır. Örneğin 1.000.000 kişi ile başlayan 
Türk Memurları Hayat Tablosuna göre 20. yaş yılında ölenlerin sa-
yısı (-d» = 1895) 

120+1 = 120 — D» 
= 998.105 bulunur. 

1895 
* = 1.000.000 = 0 0 0 1 8 9 5 d İ r " 

1 yıl içerisinde yaşama ve ölme olasılıkları bire eşit olacağına 
göre, 

» 
qx + Px = 1 buradan 
Px = 1 — bulunur. 

qx = —: : olduğuna göre 
» ı x — lx+l 

(21) J. H. Pollard, «Bias in Graduated  Life  Table  Functions»  Demography 
Volume 16. Number 1, February 1979, S. 131-135 
Roland Pressat, Op. cit., S. 123 
Kenan Gürtan, Op. cit., S. 263 
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= ,olur. Yukarıdaki örneğimiz için 

PQ = 1 _ 0.001895 
= 0.998.105 

Eğer (x) yaşındakileri n (x + n) yıl sonunda hayatta olması ola-
sılığı isteniyorsa, (nPx) 

l x + n 

nP s - 1* 

lx+n = lx — (dx -f-  dx + ı + + dx+n-ı) ve aynı şekilde (x) 
yaşındakilerin (x+m) yaşında ölme olasılığı isteniyorsa (nqx) 

n 
Z d, 

U - l*+„ x o l u r " 
nqx = = 

lx Jj 

Bir diğer şekilde, 

dx + dx + ı + + d 
nqx = yazılabilir. 

lx 
Örneğin 50 yaşında bir memurun 60 yaşma kadar yaşaması 

olasılığı 
777.170 

10P50 — 

ıoqso 

894.703 

= 0.87 ve ölmesi olasılığı 

894.703 — 777.170 
894.703 

= 0.13 dür. 

1. Yaşanan Kişi/Yıl Sayısı 

(d) sayıda ölenlerin hepsi (x » x + l ) yılları arasında de-
ğişik tarihlerde ölmüş olabilir. Çocuklarda (0) yaşındaki ölümlerin 
büyük kısmının ilk aylarda meydana geldiği hususu bir yana bıra-
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kılırsa, ölümlerin yıl içerisinde eşit olarak dağıldığı varsayılır. Bu 
durumda ( l x ) kadar kişiden ( x + l ) yılına kadar (lx+ı) kişi 1 tam 
yıl yaşamışlardır. Ayrıca ölenlerin hepsi (X) yılı başlarında ölme-
diğine göre dx /2 kadar kişi/yıl yaşanmış demektir. 

Eğer yaşanılan kişi/yıl sayısını L* ile gösterirsek, x yaşındaki-
lerin yaşadıkları L* sayısı, 

Lx = l x + , + dx /2 olur. dx = l x — l*+ı olduğuna göre 

l x — l x + l 

U = lx + 1 + 2 

l x — l , + ı 
dir. 

Örneğin Türk Memurları Hayat Tablosuna göre 24 yaşındakile-
rin yaşadıkları kişi/yıl sayısı, 

İ24 + İH 
L24 — 2 

= 991.077 kişi/yıl 

Görüldüğü gibi (x) yaşında yaşanan kişi/yıl sayısı, (x) yaşında 
hayatta kalanların sayısı ile (x + 1) yaşında hayatta kalanların sa-
yısının ortalamasıdır.22 

(X) yaşındakilerin hayat tablosunun son yılına kadar (w) yaşa-
dıkları kişi/yıl sayısı (Tx) ile gösterilirse, 

Tx = Lx + Ls+ı + + Lx+k> 

Tx + 1 = Lx+ı + + L x + W ve buradan 

Tx = Tx + ı + Lx bulunur. 

(22) Kenan Gürtan, Op. cit., S. 268-270 
Bozkurt Güvenç, Frederick C. Shorter, Türkiye  Demografyası,  Hacet-
tepe Üniversitesi Yayınları, 1971 - D -13, S. 91 

71 
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Tablo: 6 — Lx ve °cx Sayıları 

X ı x Lx Tx 

90 30.007.4 25.044 60.693 2.02 
91 20.087.5 16.284 35.649 1.80 
92 12.480.0 9.779 19.365 1.55 
93 7.077.9 5.333 9.586 1.40 
94 3.588.6 2.586 4.253 1.30 
95 1.582.5 1.083 1.667 1.11 
96 584 584 584 1.00 

(Tx) 1er bulunduktan sonra (x) yaşında bulunan kişinin orta-
lama olarak kaç yıl daha yaşayacağının belirlenmesi mümkündür. 

2. Hayat Ümidi 

(ex), x yaşındakilerin ortalama kaç yıl daha yaşayacaklarını 
gösterir. Eğer (x) i (0) dan başlatarak ("e*) değeri saptanırsa, bu-
lunan değer ortalama ömrü belirler. 

e0 Lo 

Hayat ümidi ölenlerin sayısına (dx) göre hesaplanabilir. Bunun 
için her yıl ölenlerin sayısının, o yıl ile başlangıç yılı arasındaki 
farkla  çarpımları toplamının, (1D) değerine bölünmesi gerekir.23 

co 
E d x . n 

V _ n = 1 
e„ - — 

JLX Eğer hayatta kalanların sayısı doğrusal olarak azalıyorsa, şe-
kil - 11'de görülen 

Oxy üçgeninin alanı (J) (tanımı gereği Tx 'e eşittir.) 

x . y 
J = r dir. Buradan 

(23) Roland Pressat, Op. cit., S. 119-123 
Kenan Gürtan, Op. cit., S. 273 
Bozkurt Güvenç, Fredcrich C. Slıorter, Op. cit., S. 91 

72 



X J 
_ yazılabilir. Bu, ortalama hayat veya 

y 
hayat ümididir. Ölüm nedeniyle gurubun eşit oranlarda azaldığını 
varsaydığımız için yukarıdaki formül  aslında, 

lo . u 
Tx = ye eşittir. Buradan, 

T, w 
ı 0 = : = yazılabilir. 

lo 2 
Ancak yaşayanların sayısı doğrusal olarak azalmaya'bilir. Şekil -

12'de görüldüğü gibi... 
Bu durumda sağ kalanların sayıları toplamı (J) yani Oyx alanı 

w 
S f(x}d*  integralinin değerine eşittir. Ortalama hayat veya hayat 
o 
ümidi ise, 

w 
S f(x)d, 

°e = x 2 olur. 
l o 
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X 
Şekil 12. Tx veya Yaşanan Toplam Kişi / Yıl Sayısı 

Hayat ümidi veya ortalama hayat, sigorta şirketinin sigortalı-
lardan alacakları ödentilerin saptanmasında önemli bir rol oynar. 
Bunun için ortalama hayatın, gözlemlenen ölüm sonuçlarının yıllar 
içerisinde gösterdiği anormal değişikliklerden arındırıldığı (gradua-
tion) bir seriden hesaplanması gerekir. Gözlem sonucu elde edilen 
kaba olasılıkların düzeltilmesi ve önemli sapmalardan arındırılarak 
hayat sigortası işlemlerinde kullanılabilir duruma getirilmesi için 
hareketli ortalama, grafik  yöntemi ve analitik yöntemler kullanıl-
maktadır.24 

Ölüm oranları bu serilere göre yeniden düzenlense bile, sigorta 
şirketleri, güvence paylarını göz önünde bulundurarak yeniden sap-
tamaktadırlar.25 Güvence payları düzeltilmiş ölüm oranlarının be-
lirli bir yüzdesi olarak alınır. Böylece ölüm oranları yükseltilerek, 
sigortalılardan almacak ödentilerin yüksek tutulmasına çalışılır. 
Bu durum özellikle sigorta şirketlerinin, sigortalıların ölümünde 
toplu bir ödence ödenmesini gerektiren sözleşmeleri için söz konu-
sudur. 

(24) Fazıl Gülçür, Op. cit., S. 75-90 
Ahmet Özsoy, Op. cit., S. 51-54 

(25) FLMI Insurance Education Programe, Op. cit., S. 163 
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Ancak, eğer sigorta sözleşmesi, sigortalıya her yıl belirli bir 
gelir sağlamak üzere yapılmışsa güvence payı (Safety  Margin) bu 
defa  ters yönde işler.26 Yani bu kez ölüm oranları olduğundan da-
ha düşük düzeyde tutulur. Çünkü bu türlü sözleşmelerde sigorta 
işletmesinin kaybetme riski (ödence sorumluluğu) sigortalıların 
ölmesi halinde değil, yaşaması halinde ortaya çıkar ve ölüm ile bir-
likte sigorta şirketinin ödence sorumluluğu ortadan kalkar. 

C — HAYAT TABLOLARININ ÇEŞİTLERİ 

Daha önce belirtildiği gibi hayat tabloları, nüfus  istatistiklerin-
den elde edilen bilgilere göre hesaplanabilir. Bu tablolar doğum 
ve ölümle ilgili kapsamlı bilgilerin toplanabildiği gelişmiş ülkeler-
de kadınlar ve erkekler, ülkede doğanlar veya dışarıdan göç eden-
ler, zenciler ve beyazlar, kırsal bölgelerde veya kentlerde yaşayan-
lar için ayrı ayrı olmak üzere ve özel amaçlar için hazırlanırlar. 
Bu tablolardaki bazı terimler, sigorta şirketlerinin kullandıkları 
tablolardaki benzer terimlerle eş değerli değildir. Ayrıca sigorta 
şirketlerinin amaçlarına uygun olarak düzenlenmemişlerdir.27 

Sigorta şirketleri, herkesi sigorta etmek istemedikleri veya sağ-
lık denetiminden geçirdikten sonra sigorta ettikleri için, ölümleri 
farklı  olasılıklarla meydana çıkabilecek olan herkes için hazırlan-
mış tablolardaki bilgileri kullanmak istemezler. 

1. Seçilenler İçin Hayat Tabloları 

Sigorta işletmelerinin sağlık denetimi yapıldıktan sonra sağlık-
lı olarak saptadıklarını sigorta etmek için düzenledikleri tablolara 
«Seçilenler İçin Hayat Tabloları» (Seleot Mortality Tables) denilir.28 

Burada, sigorta edilen gurup tesadüfen  seçilmemiş, sağlık denetimi 
sonucunda sağlıklı oldukları saptandıktan sonra sözleşme yapılmış-
tır. Böyle bir gurubun, tesadüfen  seçilen diğer bir guruba nazaran, 
diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla, ortalama olarak daha fazla 
yaşayacakları varsayılmaktadır. Gözlemler bugün sağlık denetimi ya-
pılarak sağlıklı olduğu saptanan (x) yaşındaki gurubun, aynı yaşta 

(26) FLMI Insurance Education Programe, Op. cit., S. 164 
(27) John H. Magee, Op. cit., S. 609^ 
(28) Walter O. Menge, Cari H. Fischer, Op. cit., S. 14 
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Tablo - 7 Seçilenler İçin Hayat Tablosu 

X I I 1 1 1 1 Ulaşılan 
[t] [X] + 1 [X] + 2 [x] 4- 3 [ x ] + 4 [x] + 5 Yaş 

30 950.875 949.734 948.471 947.039 945.439 943.624 35 
31 949.221 948.044 946.717 945.212 943.501 941.576 36 
32 947.447 946.215 944.834 943.237 941.435 939.354 37 
33 945.589 944.303 942.830 941.142 939.194 936.959 38 
34 943.623 942.255 940.700 938.875 936.781 934.373 39 
35 941.488 940.048 938.375 936.423 934.176 931.570 40 
36 939.211 937.661 935.870 933 774 931.346 928.477 41 
37 936.729 935.071 933.145 930.887 928.225 925.088 42 
38 934.023 932.248 930.178 927.704 924.800 921.341 43 
39 931.088 929.170 926.903 924.215 921.017 917.195 44 

Kaynak : Floyd S. Harper, Lewis C. Workman, Op. cit., S. 141 



olmakla beraber, sağlık denetimim örneğin 10 yıl önce yaptırmış 
bir gruba nazaran ortalama olarak daha fazla  yaşayacağını orta-
ya koymaktadır. Ölüm oranları arasındaki bu fark,  daha sonraki 
yıllarda (5 - 20 yıl sonra) ortadan kalkmaktadır.29 

Seçilenler için hayat tablolarında, hayatta kalanların sayısı 
l(x), ölenlerin sayısı d w ile gösterilir. (Tablo - 7) ölüm ve yaşama 
olasılıklarının nasıl hesaplandığını göstermek üzere düzenlenmiştir. 
l(x) sütunu (x) yaşında sağlık denetimi yapıldıktan sonra sözleşme 
yapanların (seçilenlerin) sayısını göstermektedir. Tablo yatay ola-
rak 5 yıl devam ettirilmiştir. Bunun nedeni (x) yaşında olup da 
sağlık denetimini şimdi yaptıranların ölüm oranları arasındaki far-
kın 5 yıl içerisinde kapanacağının varsayılmış olmasıdır. 

Tabloya göre sağlık denetimi 30 yaşında yapılmış bir kişinin 
yıl sonuna kadar yaşama olasılığı, 

Pm = T ^ - 1 = 0.9988 
1 [X] 

Sağlık denetimini 33 yaşında yaptıran bir kişinin 1 yıl yaşama 
olasılığı da, 

1 [x] + 1 1 [33] + 1 
P[x] = \ — i 

1 [x] 1 [33] 
= 0.9986 dır. 

Oysa sağlık denetimini 30 yaşında yaptırmış olan ve bugün 33 
yaşında bulunan bir kişinin 1 yıl daha yaşama olasılığı, 

= 0.9983 tür. 
Bu oran, görüldüğü gibi aynı yaşta bulunan fakat  sağlık dene-

timini [33] yaşında yaptıran bir kişinin 1 yıl daha yaşaması olası-
lığından küçüktür. 

(Tablo - 7), sağlık denetiminin (X) yılından önce veya sonra 
yapılması nedeniyle, ölüm oranları arasında meydana gelen farklılı-
ğın (5) yıl içerisinde kalkacağı varsayılarak düzenlenmiştir. Bu ne-

(29) FLMI Insurance Education Programe, Op. cit., S. 167 
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denle (x + 5) sütunu, aranılan yaşama ve ölüm olasılıklarının (5) 
yıldan fazla  bir süreyi kapsaması halinde, diğer tablolar gibi kulla-
nılabilir. 

Örneğin, 37 yaşında olan ve sağlık denetimini 34 yaşında yap-
tırmış olan bir kişinin 5 yıl daha yaşama olasılığı, 

5PC33) + 4 = 0.9850 ve ölüm olasılığı, 

İ42 1(34) + 3 
5(33) + 4 = . 

t (34) + 3 
= 0.0150 dir. 

Seçilenler için hayat tabloları, sadece yaşayanların sayısmı de-
ğil (dx) ölenlerin sayısını, ölüm ve yaşama olasılıklarını da göster-
mek üzere düzenlenebilir. Bu tabloların hayat sigortası problem-
lerinde kullanılması zor ve zaman alıcı olduğu için, sigorta şirket-
leri genellikle bu tablolardan yararlanılarak elde edilen «Son Hayat 
Tabloları»nı (Ultimate Life  Table) kullanırlar. 

2. Son Hayat Tabloları 

Son hayat tabloları, seçilenlerin hayat tablolarında gördüğü-
müz sağlık denetimi tarihinin değişik olmasından doğan ölüm ora-
nı farkları  ortadan kalktıktan sonra elde edilen ölüm olasılıklarına 
göre düzenlenir. Tablo 7'nin l x + 5 sütunu bu şekilde elde edilmiş 
bir hayat tablosunun, hayatta kalanlar sütununu meydana getirir. 
Tablonun bu sütunu elde edildikten sonra l x — l x + ı arasındaki fark-
tan (dx) ölenlerin sayısı bulunur. 

Her yıla ait ölenlerin yaşayanlara bölünmesiyle ölüm oranları 
(qx) elde edilerek (1 — qx) farkı  alınıp, hayatta kalma olasdıkları 
saptanır. Sağlık denetiminin etkisi kaybolduktan sonra elde edilen 
ölüm oranlan kullanıldığı için, bu tablolarda oranlar biraz daha 
yüksektir. Bu nedenle sigorta şirketleri tarafından,  ödentilerin he-
saplanması amacıyla kullanıldıklarında, daha yüksek güvence pay-
ları eklenir.30 

(30) Walter O. Menge, Cari H. Fischer, Op. cit., S. 15 
FLMI Insurance Education Programe, Op. cit., S. 168 
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3. Toplam Hayat Tabloları 

Toplam hayat tabloları «Aggregate Life  Tables», bütün sigorta-
lıların ölüm olasılıkları göz önünde bulundurularak düzenlenen 
hayat tablolarıdır. Bu tablolarda yer alan ölüm oranları, seçilenler 
için düzenlenen hayat tablolarından daha yüksek, son hayat tablo-
larının ölüm oranlarından daha düşüktür. Kolay oluşu nedeniyle 
endüstri ve kredi hayat sigortalarında kullanılır. 
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İ K İ N C İ K I S I M 

A — SİGORTALININ SORUMLULUKLARI 

Sigortalının sorumlulukları sigorta kavramının genel ilkelerin-
den kaynaklanır. Sigorta taraflar  arasında yapılan öyle bir sözleş-
medir ki, sözleşmenin devamı süresince, tarafların  her biri bu söz-
leşmeden doğan bütün ilişkilerinde birbirlerine karşı iyi niyetle ha-
reket etmek durumundadırlar. Sigorta dilinde «kesin iyi niyet il-
kesi» denilen bu anlayış, sözleşmenin geçerliliği için bir ön koşul-
dur. 

Sigortalının bu ilkeden kaynaklanan sorumlulukları vardır. 
Örneğin sigortalı, sigorta edilecek rizikonun özelliklerini ve mey-
dana gelebilecek değişiklikleri rizikoyu doğuran olay gerçekleşip, 
hasar meydana geldikten sonra en kısa zamanda sigorta işletme-
sine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca hasarın artmaması için ken-
disine düşen görevleri yerine getirmesi ve hasarın saptanabilmesi 
için sigortacıya her türlü kolaylığı göstermesi gerekir.31 Ülkelerin 
yasal düzenlemelerine, sözleşmenin özelliklerine ve sigorta türüne 
göre, sigortacının ihbar ve beyanla ilgili sorumlulukları değişebilir. 

Sigortalının en önemli yükümlülüğü, sorumlulukların eşitliği 
ilkesinden kaynaklanır. Bu ilkeye göre sigortalı, sigortacıya riski 
paylaşma ve yönetme işlevlerinin karşılığı olarak ödenti ödemekle 
sorumludur. Ödenti, sigortalanan riskin gerçekleşmesi durumunda 
sigorta bedelini karşılamak üzere sigortacıya bir defada  veya tak-
sitle ödenen tutardır.32 

(31) Rayegan Kender, Op. cit., S. 150 
(32) Joseph B. Maclean, Life  Insurance  Mc. Graw-Hill Book Company Inc. 

1951, E. 95 
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Sigortacının, sigortalanan riskin olası değerine karşılık sigor-
talılardan aldığı pay net ödentidir.33 Eğer sigorta işletmesinin belir-
li bir riske karşı korunmak isteyenlerle yapmış olduğu (N) sayıda 
poliçeden doğan riskin olası değeri (NA) ise ve bu risk her sigor-
talı için sözleşme yapıldıktan (n) yıl gerçekleşecekse, sigortalılar-
dan alınacak bir defalık  net ödentinin değeri (Z) 

NAx 1/(1+ i)n 

Z = — olur. 
N 

B — ÖDENTİLERİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

Her işletme gibi sigorta işletmeleri de faaliyette  bulundukları 
sürece bir ıtakım giderlerle karşı karşıyadırlar. Bunun için net öden-
tiye sigorta işletmesinin üretim, sürüm ve yönetim giderlerinin ek-
lenmesi gerekir. Ayrıca sigorta işletmelerinin yatırımlardan umduk 
lan kâr ile beklenmeyen olayların neden olduğu zararların karşı-
lığı (güvence payı) da gerek bir defa  da, gerek taksitle alınan net 
ödentilere eklenmelidir. Yüklenti (loading) dediğimiz bu gider ve 
kâr payları ile güvence paylarının net ödentilere eklenmesiyle sap-
tanan ödentiye brüt ödenti denilir.34 

Sigorta poliçeleri kâra katılımlı (participating) ise, yüklentile-
rin özellikle kâr paylarının hesaplanması pek önemli değildir. Çün-
kü bu türlü poliçelerde, işlemlerden doğan kârlar dividant şeklinde 
ortaklara ödeneceği için yüklentilerin tutarından çok, dividant 
oranlarının saptanması önem kazanır.35 

Ancak poliçelerin kâr paysız olarak düzenlenmeleri durumunda 
olası giderlerin ve umulan kârlarm saptanması önemli bir sorun 
olur. Brüt ödentilerin hesaplanmasında değişik yöntemler kullanıl-
maktadır. Hayat sigortasında standart riske karşı sigortalanan ki-
şilerden, ayrı yaş ve cinsiyette bulunmaları koşuluyla sabit oranda 
bir ödenti alınmaktadır. Eğer sigorta işletmesi standardın altında 

(33) Tarık Sesyılmaz, Sigorta  Ortaklıkları  Muhasebesi,  Ankara, 1978, S. 47 
Joseph B. Maclean, Op. cit., S. 95 

(34) Ersin Güredin, Sigorta  İşletmelerinde  İktisadilik  Analizi  ve Türk  Tat-
bikatından  Örnekler,  Sermet Matbaası, Sermet Arkadaş, İstanbul 1976, 
S. 40 

(35) Floyd S. Harper, Levvis C. Workman, Op. cit., S. 231 
Herbert Denenberg, Robert D. Eilers, Op. cit., S. 396-397 
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riskle karşı karşıya bulunan kişileri de sigortalamak yoluna gider-
se, bu kez daha yüksek oranlarda ödenti alırlar. Bu amaçla sigor-
ta işletmeleri değişik yöntemler kullanırlar. Bunlardan birisi risk 
derecelendirilmesinde, standartm altında bulunan kişilerin yaşının 
olduğundan yüksek kabul edilerek ödenti alınması yöntemidir. Ör-
neğin 25 yaşında ve standartm altında bulunan bir kişi 35 yaşında 
imiş gibi işlem yapılır ve ölüm olasılığının yükseltilmesi ile ödenti 
tutarı için gerekli düzeltme sağlanmış olur. 

İkinci bir yöntem ek - oran uygulama yöntemidir. Burada kul-
lanılmakta olan hayat tablosundaki ölüm olasılıklarına standart-
lardan sapma derecesine göre belirlenecek oranlarda eklemeler ya-
pılır. Ödenti tutarı bu değişiklikten sonra saptanır. 

En çok kullanılan bir diğer yöntem, özel sınıflama  yöntemidir. 
(Special Class Method). Bu yöntemde sigortalıların karşılaştıkları 
risk standarttan başlayarak A, B, C, gibi sınıflara  ayrılır. Sigortalı 
bu sınıflardan  hangisine giriyorsa ödenti ona göre belirlenir.36 

1. Brüt Ödentinin Hesaplanması 

Sigorta işletmelerinin giderleri özelliklerine göre üç gurup al-
tında toplanabilir. Birinci gurup giderler daha çok sabit giderler du-
rumundadır. Bu türlü giderler, poliçenin 'tutarına bağlı olmaksızın 
her sigortalıdan belirli tutarlarda alınır. Poliçe çıkarılması, ödenti-
lerin alınması, ödencelerin ödenmesi sırasında yapılan bir takım gi-
derler gibi... 

İkinci gurup giderler ödenti tutarına bağlı olarak alınmaktadır. 
Ödenen vergiler ve komisyonlar bu grup içerisinde yer alır. 

Üçüncü gurup giderler, sigorta tutarı ile orantılı olarak değişir. 
Riskin olası değeri bu gurubun en önemli kısmını oluşturur. 

Birinci gurup giderlerinin hesaplanması oldukça zordur. Burada 
önemli olan sorun, hayat sigortası süresi gibi oldukça uzun bir dö-
nem için sabit karakterde görülen bu giderlerde meydana gelebile-
cek değişmeleri tahmin edebilmektir. İkinci gurup giderler kolaylık-
la saptanabilir. Bu konuda uygulamada izlenilen bir yol, net öden-
tiye brüt ödentinin belirli bir yüzdesini eklemektir. Örneğin, 1000 
liralık poliçe için net ödenti (N) 32 lira ise 1000 liralık bir sigorta 
poliçesinde net ödentiye eklenilecek % 20 oranındaki brüt ödenti 
payı, 

(36) Metropolitan Life  Insurance Company, Op. cit., S. IV-5 
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G = N + 0.20 G 
= 40 

sekiz liradır. Poliçe 20.000 liralık ise, briit ödenti tutarı 160 lira 
olacaktır. 

Üçüncü grup ödentilerin saptanmasında da 1000 liralık sigorta-
nın sabit bir yüzdesi uygulanmaktadır. Örneğin, 1000 liralık sigorta 
için 5 lira sigorta tutarı ile orantılı olarak değişen gider ve brüt 
ödentinin % 10'u oranında da ödenti tutarı ile ilgili olarak değişen 
gider alınmakta ise, poliçe başma 200 liralık sabit gider yapılması 
halinde ödenti, 

G = 40 + 5 + 0.10 G 
= 50 liradır. 20.000 liralık bir poliçe için 

G = (50x20) + 200 
= 1200 lira brüt ödenti tutarıdır. 

Brüt ödenti bir diğer şekilde şöyle hesaplanabilir. 

— Yıllık ödenti = 20 x 40 = 800 
— Poliçe başma sabit gider = 200 
— Ödenti tutarı ile ilgili olarak 

değişen gider (0.10 x 20 x 50) = 100 
— Sigorta tutarı ile ilgili olarak 

değişen gider (20 x 5) = 100 
Toplam 1200 

Sigorta işletmeleri sözleşme gereğince ödenti tutarını bir defa-
da veya yıllık taksitlerle alırlar. Ödentiler yıl başlarında veya yıl 
sonlarında alınabilir. Bu farklılık,  kullanılacak denklemlerin farklı 
olmasını gerektirir. Uygulamada genellikle ödenti taksitlerinin yıl 
başlarında, ödencelerin yıl sonlarında ödendiği varsayılır. 

C — BİR DEFALIK NET ÖDENTİ 

Sigorta işletmeleri, sigortalıların ödenti sorumluluklarını bir 
defada  ödemelerini isteyebilirler. Bir defada  yapıları bu net ödenti 
sözleşme anında, bir yıl sonra veya sözleşme süresi içerisinde her-
hangi bir yıl yapılabilir. Ödentinin verildiği tarihin farklı  olması, 
alınacak ödenti miktarını etkiler. Ödentiler bir defada  alınıyorsa 
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genellikle sözleşme anında, taksitli olarak almıyorsa dönem baş-
larında alındığı için, aşağıdaki formüller  bu varsayımdan hareket 
edilerek geliştirilmiştir. 

1. Süreli Sigorta 

Süreli sigortada «Term Insurance», sigortalının belirli bir süre 
içerisinde ölmesi halinde, sigortadan yararlanacak olan yakınlarına 
ödence verilmesi koşulu vardır. Sigortalı bu süre içerisinde ölmezse, 
kendisine hiçbir şey ödenmez. 

Örneğin ( l x ) sayıda kişilerin oluşturduğu sigortalının her 
biri (Z) tutarında ödenti verecekler ve bir vıl sonunda ölen 
(dx) sayıda her sigortalının mirasçılarına 100.000 lira ödenecekse 
(i) faiz  oranmı göstermek üzere, sorumlulukların eşitliği ilkesine 
göre, 

Z . l*(l + i) = d x . 100.000 yazılabilir. 

Denklemin bir tarafı  sigortalıların ödenti sorumluluklarını, 
öbür yanı sigortacının ödence sorumluluğunu göstermektedir. Bu-
radan bir yıl süreli bir sigorta için bir defalık  net ödentinin değeri, 

V . dx . 100.000 
Z = bulunur. 

l x 

(Z) ye doğal ödenti de denilir.37 Eğer sigorta süresi bir yıldan 
çoksa ödenti (c,) ile gösterilir. 

V.d* 
ĉ  = - ilk yıl için, 

Ijt 
V*+1. d, 

c* = — — (x + l) inci yıl için yazılabilir. 

V*dx = Cx 

V*lx = D* olmak üzere, 

a 
c* = ~ bir defalık  net ödentinin değerini verir. 

(37) Harper and Workman, Op. cit., S. 190 
Robert E. Larson, Erwin A. Gaumnitz, Life  Insurance  Mathematics, 
John Wiley and Sons Inc. NewYork, 1951, S. 52 
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Cx ve Dx değerleri (çevirme sayıları) hayat tablolarında çeşitli 
faiz  oranlarına göre hesaplanarak ayrı sütunlar halinde verilmek-
tedir.38 

Yukarıdaki denklem ödentilerin yıl başlarında, ödencelerin ta-
mamının yıl sonlarında yapıldığı varsayımına göre düzenlenmiştir. 
Oysa yıl içerisinde ölümler farklı  tarihlere dağılmış olabilir. Örne-
ğin 30 yaşındaki bir memurun bir yıl içerisinde ölmesi halinde, 
mirasçılarına 250.000 liralık ödence ödenmesi koşuluyla sigorta 
yaptırdığını düşünelim. Bu durumda kendisinden alınacak bir de-
falık  net ödentinin değeri, 

= 250.00. ( 0.952.381 x 2468 
J 977.461 

= 600 liradır. 

Ölümlerin yıl içerisinde eşit olarak dağıldığı varsayılırsa, bü-
tün ölümlerin yılın ortasında meydana geldiği sonucuna ulaşılır. 
Bu durumda yukarıdaki hesaplamalarda birikim katsayısını»» (1 + i) 
olarak değil (1 + 1/2 i) olarak alınması gerekir. 

Eğer sigorta bir yıl süreli değil de (n) yıl süreli ise, bir defa-
lık net ödenti A ^ j ile gösterilir. (x), sigortalının yaşını, (n) sigor-
tanın geçerli olduğu süreyi (ı) ise ödencenin sigortalının (n) yıl 
içerisinde ölmesi halinde ödenebileceğini belirtmektedir. 

(X) yaşında sigorta yaptıranların sayısını ( l x ) ile gösterirsek, 
sorumlulukların eşitliği ilkesine göre 

= V'dx + V2dx+ı + + Vnd+n_! 

(Vdx) birinci yıl sonunda ölenlere ödenecek bir liranın net bu-
günkü değerini gösterir. Buradan, 

1 Cx + Cx + , + ... + Cx + n- l 
A _ ( _ 0 l u r . Eğer 

Mx = Cx + Cx+ı + + C w _ ı 

M x + n = C x + n + + c w ise 

(38) 3. bölümün sonunda % 5 faiz  oranına göre Türk Memurları Hayat 
Tablosunun çevirme sayıları bir tablo halinde gösterilmiştir. Kaynak: 
Özsoy, Op. cit., S. 78-79 

86 



Bu denklem sigortalılara ödenecek ödence tutarının bir lira ol-
duğu varsayılarak düzenlenmiştir. Örneğin 30 yaşındaki bir memur 
5 yıl içerisinde ölmesi halinde, ailesine 250.000 lira ödence verilme-
si için bir sigorta yaptırırsa, ödeyeceği bir defalık  net ödentinin 
değeri, 

j _ 250.00 [(2469.V1) + (2403.V2) + ... + 2398.V5] 
A • " 977.461 

= 2750 liradır. 

2. Hayat Boyu Süreli Sigorta 

Hayat boyu süreli (Whole Life  Insurance) sigortada, sigortalı 
ne zaman ölürse ölsün, mirasçılarına belirli bir ödence ödenir. Bir 
diğer deyimle bu sigortada, hayat tablosunun düzenlendiği son ya-
şama yılına kadar geçerli bir süreli sigorta «term insurance» gibi-
dir. Dolayısı ile ödentilerin hesaplanması aynıdır.39 Hayat boyu si-
gorta için sigortalılardan alınacak ödentiyi A* ile gösterirsek, (X) 
yaşında hayatta olan l x sayıdaki sigortalının ölümlerinde, yakınla-
rına bir lira ödence ödenmesi halinde, sorumlulukların eşitliği il-
kesine göre sigortalılardan almacak bir defalık  net ödentilerin tu-
tarı ile (lxAx) poliçenin düzenlendiği yıldan başlayarak son yaşama 
yılına kadar ölenlerin yakınlarına ödenecek ödencelerin net bugün-
kü değerleri toplamına eşit olmalıdır. Yani, 

1*. Ax = [d.V1 + dx + 1V2 + + d w . v w - + 1 ] 
olmalıdır. Buradan bir defalık  ödentinin değeri, 

[V*+ldx + v w + l . d w ] 
A x = _ 

olur. Çevirme sapları kullanarak, 

Cx = d x . V1 

Dx = V". l x değerlerini yerlerine koyalım. 

(39) Davis W. Greegg, Op. cit., S. 34-35 
Robert E. Larson, Ervvin A. Gaumnitz, Op. cit., S. 55 
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A* = Cx + Cs+ı + + Cfj  veya 

M, = Cr  + Cx+ı + + c w olmak üzere 

M, 
A* = ~ yazılabilir. 

Ödence tutarı (R) ise, 

R.M* 
Dx 

olur. 

Örneğin 90 yaşında, emekli bir memurun hayat boyu sigorta 
yaptırdığını varsayalım. Sigorta işlemine uygulanan faiz  0.05, ödetı-
ce tutarı 250.000 lira ise bir defalık  net ödentinin değeri, 

250.00 (d9oV' + d9ıV2 + + d«V6) 
Ax = İ 9 

Veya A* = 

= 220.750 liradır. 

R . Mx 

D* 

250.000 x 3.28 
372 

= 220.450 lira bulunur. 

3. Hayatta Kalma Koşulu İle Sigorta 

Hayat sigortası bazen sigortalının ölümü ile değil, hayatta kal-
ması koşuluyla ödence alabilmesi için düzenlenir. Sözleşme süresi 
içerisinde ölüm olursa ödence sorumluluğu ortadan kalkar.40 

(X) yaşında bir sigortalının (n) yıl sonunda hayatta kalması 
koşuluyla 100.000 lira alabilmesi için ödeyeceği bir defalık  net öden-

(40) Ali Bozer, Op. cit., S. 337 
Kâmuraıı Pekiner, Op. cit., S. 88 
Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 164 
Robert Cissel, Helen Cissel, Mathematics  of  Finance,  Houghton Mifflin 
Company, 1956, S. 167 
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tinin değeri (nEx) ile gösterilsin. Bu durumda sigortalının sorum-
luluklarının net bugünkü değeri demek olan ödenti için, 

nEx = 
V". l x 

1* 
V*+n . lx+n 

v*ıx 

nEx = yazılabilir. 

Örneğin 30 yaşındaki bir memurun üç yıl sonra hayatta kal-
mak koşulu ile 100.000 lira ödence alabilmesi için ödeyeceği ödenti, 

3E30 = VM33/I30 

0.863.838 x 970.228 x İOO.OOO 
977.461 

= 85.700 liradır. 

4. Karma Hayat Sigortası 

Hayat sigortasının en çok uygulanan şekli karma hayat sigor-
tası şeklinde olanıdır. (Endowment Insurance) Bu sigorta türünde 
sigorta şirketi, sigortalıya (n) yıl içerisinde ölürse ödence ödemeyi, 
ölmediği takdirde (n) yılın sonunda yine ödenceyi vermeyi kabul 
etmektedir.41 Örneğin, 30 yaşındaki memur üç yıl içerisinde ölürse 
yakınlarına 100.000 lira ödenecek, üç yılın sonunda ölmezse yine 
100.000 lira ödenceye hak kazanacak olsun. 

Bir çizgi diyagram üzerinde gösterirsek, 

dx dx + ı dx+2 
1 x 1 X + 1 l x + 2 l x + 3 

Açık görüldüğü gibi sorumlulukların eşitliği ilkesine göre, 

• = dıV + dx + 1V2 + dx + 2V3 + dx + 3V3 yazılabilir. Buradan, 

(41) Ali Bozer, Op. cit., S. 338 
Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 89 
Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 165 
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_ _ ( d * V ' + d x + l V 2 + d x + 3 V İ + ^ V 3 ) - R 

Ax:n| - U 

ve ( l x + 3V 3 ) için çevirme sayısı (D x + n ) i yerine koyarsak 

(Mx — M x + n + Dx+n) • R 
A—| — — bulunur. 

Örneğimizde 

_ _ (39.031 — 37.511 + 193.922) 100.000 
A x : n l ~ 226.162 

= 86.500 liradır. 

D — TAKSİTLE ÖDENTİ 

Ödentiler bir defalık  net ödenti şeklinde değil de belirli dö-
nemlerde taksitlerle ödenebilir Taksit tutarları eşit veya farklı  ola-
bilir. Bütün bu değişik durumlar için değişik formüller  geliştirile-
bilir. Çizgi diyagram ve sorumlulukların eşitliği ilkesi ödentilerin 
hesaplanması sırasında kullanılacak formüllerin  bulunmasına yar-
dımcı olurlar. 

1. Süreli Sigorta 

Eğer (n) yıl süreli bir sigorta sözleşmesinde ödentiler her yıl 
başında, ödenceler ise yıl sonlarında ödeniyorsa, süreli sigortada 
yıllık ödenti ( P ~ |) için, 

= [ l x + (lx + ıV') + + Un-lV""1] 

sigortalıların sorumluluklarının net bugünkü değerini yani sözleş-
me anındaki değerini verir. Sigortacının sorumluluklarının aynı an-
daki değeri de (R) ödenceleri göstermek üzere, 

R [(dxV') + dx+ıV2 + + dx+n-ıVn] olur. Buradan 

ı R. [d x V') + (dx+ıV2) + + dx+n-ıV] 
Px:n| - [ l x +• l x V l + + l^^ .V"- 1 ] 
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bulunur. Örneğin, 30 yaşındaki bir memurun beş yıl içerisinde öl-
mesi halinde yakınlarına 250.000 lira ödence verilmesi için, ödene-
cek yıllık ödentilerin değeri, 

ı _ (39.031 — 36.627) 250.000 
= (3.929.722 — 2.906.437) 

= 590 liradır. 

Yıllık ödenti (m) yıl süreyle de ödenebilir. Eğer (mP^-|), (m) yıl 
süreyle ödenen yıllık net ödentiyi gösterirse (m < n) olmak üzere, 

m P İ | • a — | = yazılabilir. 
Nx = Dx + Dx+ı + + D w -ı çevirme sayısı kulla-

narak formülü  kısa şekliyle, 
Ç M x - M x + n ) . R 

mP—. = —— — olarak yazabiliriz. 

2 — Hayat Boyu Süreli Sigorta 

Daha önce belirtildiği gibi bu tür sigortalarda sigorta işletme-
sinin sorumlulukları, sigortalı ölünceye kadar devam etmektedir, 
Yani bir defalık  ödentinin hesaplanışı sırasında gördüğümüz sigor-
tacının sorumlulukları (R,MX), ödenti yıllık taksitlerle alındığı za-
man da değişmeyecektir. Değişen sigortalının sorumluluklarıdır. 
Sigortalılar net bugünkü değeri (R . Mx) kadar olan ödentiyi bir de-
fada  değil, hayat boyu eşit taksitlerle ödeyeceklerdir. Bu ödentiyi 
(P) ile gösterirsek, 

R . Mx 
P = dir. 

Bazen sigortalının ödenti sorumluluklarını belirli bir süre içe-
risinde yerine getirmesi istenir. Buna (m) yıl ödentili hayat boyu 
sigorta denilir. Burada da sigorta işletmesinin ödence sorumluluk-
larında herhangi bir değişme yoktur. Ancak ödentiler (m) yıl sü-
reyle alınacağı için sigortalının ödenti sorumluluklarının yıllık de-
ğeri değişmiştir. Bu durumda sigorta ödentisinin değeri, 

Mx . R 
m P * = iü vr 

Nx Nx+m 
formülünden  hesaplanır. 
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3 — Karma Hayat Sigortası 
Bu sigortada da ödentilerin değeri, ödemenin hayat boyu de-

vam ettiği veya (m) yıl süre ile ödendiği varsayımlarına göre deği-
şir. Ödentiler hayat boyu devam ediyorsa, tarafların  sorumlulukları, 

(Nx — Nx+n) • P ~ | = (Mx — Mx+n + Dx+n) . R 

formülü  ile belirlenir. Buradan, 

(Mx — M x+n + Dx+n) • R 
PxTn"l Nx — Nx 

yıllık ödentinin değerini verir. Eğer ödentiler (m) yıl süreyle öde-
necekse, bu durumda yıllık ödentilerin değeri, 

(Mx — M + Dx+n) • R 
mP x:n j = r ; r : olur. 

1 Nx Nx+m 
Örneğin, 30 yaşında bir memurun, sözleşmenin ilk iki yılında 

ödenti ödemek koşuluyla karma sigorta yaptırdığını varsayalım. 
Sözleşme gereğince memur üç yıl içerisinde ölürse mirasçılarına 
100.000 lira ödenecek, bu süre içerisinde ölmezse sürenin sonunda 
kendisine 100.000 lira ödenecektir. Bu durumda sigortalının, 

(39.031 _ 37.511 + 193.922) 100.000 
m P x : n ' = (3.929.722 — 3.488.172) 

= 44.300 

İki yıl süreyle, yıl başlarında 44.300 lira ödemesi gerekecektir. 
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III K I S I M 

A — SİGORTA İŞLETMESİNİN SORUMLULUKLARI 

Sigortalıların olduğu gibi, sigorta işletmelerinin de kesin iyi 
niyet ilkesinden kaynaklanan yükümlülükleri vardır. Ancak sigorta 
işletmesinin en önemli yükümlülüğü, ölüm olayının gerçekleşmesi 
veya sözleşmenin sona ermesiyle ortaya çıkar.''2 Bu yükümlülük so-
rumlulukların eşitliği ilkesinden kaynaklanan ve kuramsal olarak 
riskin olası değerine eşit olan ödencedir. Eğer riski doğuran olayın 
gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zarar, riskin olası değerine eşit ve-
ya küçükse, sigorta işletmesinin ödence sorumluluğunu yerine ge-
tirmesi sorun olmaz. Fakat unutulmamalıdır ki, riskin olası değeri, 
beklenen, ortalama bir değerdir ve gerçekleşen değerin bunun üs-
tünde olması olasılığı vardır. Bu durumda sigorta işletmeleri hasar 
ödemelerini sadece kendi sermayeleri, karşılıkları ve ödentilerle 
karşılamayabilirler. Özellikle sigorta tutarı büyük olan sözleşmeler-
de, sigortacı ödence yükümüllüğünü tek başına taşımak istemeye-
bilir. Bu durumda birden çok sigortacı bir araya gelerek riski bir-
likte sigorta ederler. (Koasürans) Böylece risk birkaç işletme ta-
rafından  aynı veya farklı  oranlarda ortaklaşa güvence altına alın-
mış olur. 

İkinci bir yol, sigorta işletmelerinin riskin bir kısmını kendi 
üzerlerinde tutarak, kalanını diğer işletmelere devretmeleridir. 
(Reasürans)43 

Karşılık ayırmak, dividant politikası yoluyla güvence sağlamak 
sigorta işletmelerinin izleyebileceği bir diğer yoldur. Ayrıca devlet, 

(42) AH Bozer, Op. cit., S. 242 
(43) Koasürans ve Reasürans konuları üçüncü bölümde ayrıca açıklana-

caktır. 
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sigorta işletmelerinden kaynaklarının bir bölümünü yetkili denetim 
organlarının emrine vermelerini ve bunların sadece yasalarla belir-
tilen alanlara yatırılarak değerlendirilmesini isteyebilir. Bütün bu 
önlemler gerçekleşen hasarın, sigortalanan riskin olası değerinden 
fazla  olması olasılıklarına karşı alınmaktadır. Aslında bu risk diğer 
bütün alanlarda etkinlik gösteren işletmeler için vardır. Bir diğer 
deyimle sigortalılardan sigorta işletmesine transfer  edilmiş değil-
dir. Sigorta alanında ve diğer alanlardaki bütün işletmeler, işlet-
me riski dediğimiz bu tür bir riskle karşı karşıyadır. 

Bu kısımdaki açıklamalarda görüleceği gibi riskin olası değeri 
sigortalılar tarafından  karşılanmaktadır. Yani sigorta işletmesinin 
beklenen ödence yükümlülüklerini sigortalılar ödemektedir. Olası 
değerin üstünde oluşan riskin, bu sanayi dalının kendine özgü bir 
işletme riski olarak kabul edilmesi doğaldır. 

B — IIAYAT SİGORTASINDA ÖDENCE 

Sorumlulukların eşitliği ilkesine göre, yapılan sözleşme gere-
ğince, sigorta işletmesi hasar meydana geldiği an bunu sigortalıya 
ödeyecektir. Bu nedenle sigorta işletmesinin ödence sorumluluğu-
nun ne olduğunun saptanabilmesi için, hasara uğrayan birimin ha-
sar sırasındaki değerinin bilinmesi gerekir. Bu türlü bir değerleme 
daha çok mal sigortaları için söz konusudur. Hayat sigortalarında 
sigorta konusunun insan olması, böyle bir değerlemenin yapılması-
nı zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı ödence tutarı, hasar meydana 
geldikten sonra değil, sözleşme anında belirlenir ve bu ödence tu-
tarı da ödeyebileceği ödentiye uygun olarak genellikle sigortalı ta-
rafından  saptanır.44 Ödence tutarının belirlenmesinde kişinin geliri, 
gelirin sağlanmasının mümkün olduğu yıl sayısı, yani sigorta yapıl-
dığı an ile emeklilik yaşı arasında kalan süre, ölenin hayat sigor-
tası nedeniyle geride kalanlara sağladığı gelirin, onlar yönünden 
önemi vb... gözönünde bulundurulması gereken çok önemli etmen-
lerdir. Bu sigortalarda amaç, kişisel gelirin ölüm, emeklilik veya 
çalışamaz duruma gelme, işsizlik gibi nedenlerle ortadan kalkması-
nı önlemek olduğuna göre, yapılacak değerlemelerin bu amaçları 
gerçekleştirecek nitelikte olması düşünülmelidir. Hayat sigortası 
bir anlamda kişinin kendisinin veya ailesinin gelir kaynaklarına 

(44) Ali Bozer, Op. cit., S. 242 
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olan gereksinmesinin planlamasıdır.45 Kazanılmakta olan gelirin bir 
kısmının hayat sigortası poliçelerine yatırılması, her şeyden önce 
sübjektif  değerlendirmelerin önemli bir rol oynadığı kişisel bir ka-
rar verme sorunudur. Ölüm ile ortadan kalkan kazanç kapasitesinin 
değeri hesaplanırken (ki bu değer sigorta matematiğinde ödence 
olarak karşımıza çıkmaktadır.) Genellikle iki yaklaşım izlenilmek-
tedir. 

1. Hayat Değeri Yaklaşımı 

Hayat sigortasının temelinde yatan düşünce, insan hayatının 
ekonomik bir değeri olduğu, bir kazanç kapasitesine sahip bulundu-
ğudur. Bu kapasite insanm kişiliğinden, zekâsından, sağlığından, 
gücünden, eğitiminden, deneyimlerinden kaynaklanır.46 Sigorta yö-
nünden kişinin hayatının değeri, gelir sağlayabilme yeteneğinin si-
gortalanabilen değeridir. Kişinin gelir sağlayabilme yeteneğinin si-
gorta edilebilir değeri de bireyin ölmesi halinde ortadan kalkacak, 
geride bıraktıkları yakınlarına devredilemeyecek olan maximum ka-
zanç potansiyeli olarak tanımlanabilir. Kişinin ölümü ile ölmeden 
önce kazandığı gelirden kendi gereksinimi dışında ailesine, bak-
makla sorumlu olduğu kişilere kalan kısmın net bugünkü değeri, 
sigorta edilebilir değeri, bir diğer deyişle sözleşmede yer alacak 
olan ödence tutarını oluşturur.47 Örneğin, eğer Bay A yıllık 250.000 
lira gelir sağlıyor, bunun 100.000 lirasını kendi gereksinimlerini kar-
şılamak için harcıyorsa, ölmese idi emekli oluncaya kadar ailesinin 
kullanacağı 150.000 liranın net bugünkü değeri, sigorta edilmesi ge-
reken değeri veya hayatın değerini verir. 

Konuyu açıklamak için Bay A'nın sigorta yaptırmak istediği 
arıda 40 yaşında bulunduğunu varsayalım. Emeklilik yaşı 65 ise, her 
yıl Bay A'dan ailesine kalan 150.000 liranın 25 yıllık toplamının 
bugünkü değeri (faiz  oranı % 5) 

A = P . an | i 
= 150.000 x 14.094 
= 2.114.100 liradır. 

(45) Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 320 
(46) S. S. Huebner, The  Economics of  Life  Insurance  3rd.  Ed. NewYork, 

Appleton, Century Crofts,  1959, S. 5 
(47) Robert S. Smith, «Compensating  Wage  Differantials  and Public  Polic) 

A. Review» Industrial  and Lahor Relations  Review. April 1979, Volume 
32, Number 2, S. 349 
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Görüldüğü gibi hayatın değerinin bu yaklaşımla saptanması çok 
basit bir tahminden ileri gitmemektedir. Çünkü ne paranın satın 
alma gücünde zaman içerisinde meydana gelecek değişmeler ve ne 
de geride bıraktıklarının o paraya verecekleri göreli değer, kişinin 
gelirinde meydana gelecek değişmeler göz önünde bulundurulmuş-
tur. Örneğin, ölümün ilk yıllarında ailesinin yoksun kalacağı yıllık 
150.000 liralık gelir, onlar yönünden pek önemli olmayabilir. An-
cak daha sonraki yıllarda bu gelirin değeri çok daha anlamlı ve 
önemli duruma gelebilir. 

Şüphesiz bunun aksi de mümkündür. Bu yaklaşım aynı zaman-
da kişinin kendi gereksinimi için harcayacağı payı da sabit say-
maktadır.48 Oysa bu pay zaman içerisinde değişebilir. Bütün bu zor-
luklara rağmen, bu yaklaşım hayat sigortasının geliştiği ülkelerde 
sigortalıların ödence tutarını hesaplarken çok kullandıkları bir yön-
tem durumundadır. 

2. Gereksinme Yaklaşımı 

Gereksinme yaklaşımı hayatın değeri kavramıyla yakından il-
gilidir. Burada aileye gelir sağlayan kişinin ölmesi veya emekli ol-
ması halinde, geride kalanların gereksinmeleri, sigorta edilen de-
ğerin saptanmasında temel etmendir. Hayat değeri yaklaşımında 
kişinin ölümü halinde kaybolan gelir göz önünde bulundurulurken, 
gereksinme yaklaşımında gelirinin dağılımı, ailesinin harcama alış-
kanlıkları önem kazanır. Kişinin hayatı, sigorta yönünden dört bö-
lüme ayrılabilir. Bunlar sırasıyla evlilik öncesi dönem, çocuksuz 
evlilik dönemi, çocuklu evlilik dönemi, emeklilik dönemidir.4® 

Hayat sigortası yaptıracak kişinin bu dönemlerden herhangi bi-
rinde bulunmasına göre kendisine ekonomik bağımlılığı olan kişi-
lerin gereksinmeleri farklıdır.  Örneğin, çocuklu evlilik döneminde 
çocukların okuma, yetişme, büyümeleri için sigortaya duyulan ge-
reksinme diğer bütün dönemlerden daha çok olduğu halde, kişinin 
gelirinin bir kısmının sigortaya ayrılmasına en az yeterli olduğu bir 
dönemde genellikle bu dönemdir. Ayrıca ileride ortaya çıkması 
mümkün olan bazı gereksinmeleri sözleşme anında tahmin etmek 

(48) Curtis M. Elliott, Emmet J. Vaughan, Op. cit., S. 321 
(49) S. Krisnamoorthy, «Family  Formation  and The  Life  Cycle»  Demography 

Volume 16 Number 1, February 1979, S. 121-123 
Curtis M. Elliott, Emmett J. Vaughan, Op. cit., S. 326 
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olanağı yokıtur. Özellikle uzun dönemleri kapsayan sigorta türlerin-
de, sigortalının hayatının değerini, kişiye ekonomik bağımlılığı 
olanların ilerideki gereksinmelerini göz önünde bulundurarak sap-
tamak oldukça zor bir iştir. 

Geleceğin ne olacağını bu günden kestirmek güç olduğu için 
bu konuda daha çok sübjektif  değerlendirmeler yapılmaktadır. Eğer 
kişilerin sübjektif  değerlendirmeleri ölçülebilseydi, ölenin yakın-
larının gelecekteki gereksinmeleri için sigorta yapılmasının gerekip 
gerekmeyeceği konusunda bir ölçüt elde edebilirdik. Kişilerin bu 
türlü sübjektif  değerlendirmelerinde bir ölçüt «fayda»  olabilir. 

iktisat kuramında fayda,  kişinin mal ve hizmetleri psikolojik, 
ekonomik ve sosyal etmenleri de göz önünde bulundurarak sübjek-
tif  değerlendirmesi ve bu değerlemeye göre sıralaması olarak tanım-
lanmıştır. Burada satın alman her birim malın faydasının  giderek 
azaldığı varsayılmaktadır. 

Alınan son birimin sağladığı fayda  marjinal fayda  olarak bili-
nir. Kişinin son birimden sağladığı fayda,  o birim için ödediği fiat-
tan az ise, o malı almaktan vazıgeçer. Bu mantık bizi hayat sigor-
tası kuramında, marjinal gelirin faydasının  yoksullarda zenginlere 
oranla daha çok olacağı sonucuna götürmektedir.50 Gerçekten yok-
sullar veya ileride kendisine ekonomik olarak bağımlı olanların da-
ha çok gereksinme duyacağını düşünenler, hayat sigortası yaptır-
maya kuramsal olarak daha çok arzuludurlar. Sonuç olarak deni-
löbilir ki, kişiler sigorta için ödedikleri son liranın faydası  ile, ge-
lecekte yakınlarının gereksinmeleri için kendilerine ödence olarak 
ödenecek son liranın faydalarının  eşit olduğu bir noktaya kadar si-
gorta yaptırmak isteyeceklerdir. Bu ise -çok zor bir iştir. Ancak bü-
tün bu zorluklara karşın hayat sigortasında her iki yol da ödence 
tutarlarının yaklaşık olarak saptanması amacıyla kullanılmaktadır. 

Ödencelerin belirli bir yıl sonunda sigortalının hayatta olması 
kaydıyla bir defada  ödenebilmesi veya sözleşme süresince her yıl 
başlarında veya sonlarında eşit tutarlarla ödenmesi mümkündür. 
Ödeme sürecinde ve ödeniş biçimlerinde görülen bu farklılıklar, 
ödence hesaplama yöntemlerinin ve buna ilişkin formüllerin  de 
farklı  olmalarına yol açmıştır. 

(50) Mark R. Greene, Op. cit., S. 40 
Sait Dilik, Op. cit., S. 106 
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Eğer sigorta şirketi, sigortalılara hayatta kaldığı sürece her yıl 
(veya daha az dönemler) sonunda gelir ödemek zorunda ise hayat 
boyu yıllık gelir (whole life  annuities), sigortalının hayatta olması 
koşuluyla belirli bir süre yıllık gelir ödemekle sorumlu ise geçici 
süreli yıllık gelir (temporay life  annuities) ödencesi söz konusudur. 
Ödenceler, sigortalının ölümünde veya belirli bir tarihte bir defa-
da ödenirse, sermaye sigortası adını alır.51 

3. Sigortalının Amaçları 

Hayat sigortası yaptıran kişinin sigortadan beklentilerini iki 
kışıma ayırmak mümkündür : 

1 — Her sigortalı ölümünden sonra yakınlarının hayatlarını 
güvence altına almak istemektedir. 

2 — Sigortalılar gelecekteki gereksinmelerini karşılamak için 
tasarruf  yapmaktadırlar. 

Bunlardan birincisine güvence gereksinimi, ikincisine tasarruf 
gereksinimi denilebilir.52 Sigorta poliçeleri bu amaçlardan birine 
veya diğerine daha çok ağırlık verecek biçimde düzenlenirler. Ör-
neğin, süreli sigorta «term insurance» daha çok güvence gereksinimi 
için satın alınır. Tam hayat sigortalarında hem güvence hem tasar-
ruf  amaçları vardır. Gelir (irat) sigortalarında tasarruf  amacı önem-
lidir. Güvence gereksiniminin rolü çok azdır. 

Kişiler amaçlarına göre sigorta poliçelerinden birini veya bir 
poliçe bileşimini seçebilirler. Bu seçim sırasında tasarruf  ve güven-
ce amaçlarının dışında, poliçenin satın alınacağı sigorta işletmesi-
nin saptanması da çok önemli bir konudur. 

4. Sigorta İşletmesinin Seçimi 

Hayat sigortası işletmeleri, sigortalılara karşı sorumluluklarını 
yerine getirebilmek için belirli koşullara uygun olarak kurulurlar.53 

(51) Kâmuran Pekiner, Op. cit., S. 82 
(52) Life  Undenvriter Training Council Course, Your  Market  First Year 

Book VI, Fourth Edition 1961, S. 76 
(53) E.R. Hardy Ivamy, Op. cit., S. 49-58 

Michael Parkington, Op. cit., S. 143 
Ali Bozer, Op. cit., S. 4448 
George G. R. Lucas, Ralph H. Wherry, Op. cit., S. 260-261 
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Yasalar hemen her ülkede sigortalıları korumak için, sigorta işlet-
melerinin anonim ortaklıklar şeklinde kurulmalarını öngörmüştür. 
Bir sigorta işletmesi her şeyden önce sigortalılara olan yükümlü-
lüklerini yerine getirecek kadar uzun bir süre faaliyetlerini  sürdür-
meli ve herhangi bir anda ortaya çıkacak ödence sorumluluğunu 
yerine getirebilecek kadar güçlü bir finansal  yapıya sahip olmalıdır. 

Gelişmiş ülkelerde sigorta dalında faaliyet  gösteren işletmeler 
sermaye ortaklıkları ve karşılıklı sigorta ortaklıkları «muıtual oom-
panies» olmak üzere iki ayrı şekilde kurulurlar. Sermaye ortaklık-
ları anonim şirket statüsüne sahiptir. Bu nedenle sadece hisse se-
nedine sahip olanlar ortak sayılırlar. Ortaklar sahip oldukları his-
se senetlerinin sayısı kadar oya sahiptirler. Sermaye ortaklıkları-
nın poliçelerini satın alanlar, ortaklığın sadece müşterileridirler. Oy 
hakları yoktur ve yıl sonlarında meydana gelen kârdan sözleşmede 
aksine hüküm bulunmadığı sürece pay alamazlar.54 A. B. Devletle-
rinde hayat sigortası işletmelerinin % 90'a yakın kısmı, Kanada'da 
% 70'i sermaye ortaklığı biçiminde kurulmuşlardır. 

ikinci grup sigorta işletmeleri karşılıklı (mutually) ortaklıklar 
şeklinde kurulmuş olanlarıdır. Bu türlü işletmelerde hisse senedi 
yoktur. İşletmenin çıkardığı poliçelere sahip olanlar aynı zamanda 
işletmenin ortağıdırlar ve yönetim kurulunun seçiminde oy haklan 
vardır. Her poliçe sahibine, poliçe tutarı ne olursa olsun, sadece 
bir oy hakkı tanınmıştır. Karşılıklı sigorta işletmeleri, toplam si-
gorta işletmelerinin daha az küçük bir bölümünü oluşturmalanna 
rağmen, tüm sigorta işletmelerinin sahip oldukları aktiflerin  2/3 
ünü ellerinde bulundururlar. 

Sigorta işletmelerinin bu kuruluş biçimleri özellikle yüksek 
enflasyon  oranlarının paranın değerini çok geniş ölçüde etkilediği 
ülkeler yönünden gittikçe önem kazanmaktadır. Enflasyon,  hayat si-
gortaları poliçelerine sahip olanların, ileride sağlayacaklan ödence-
lerin değerini bir anda önemsiz bir duruma getirebilir. Özellikle ha-
yat boyu sigortalarda, sigortalının ölümünde yakınlarına bir gelir 
sağlamak amacıyla yapılan sözleşmelerde ödenti, sözleşmenin ya-
pıldığı anda ve bir defada  ödemektedir.55 

(54) FLMI Insurance Education Program, Op. cit., S. 35 
(55) Mark R. Greene, Op. cit., S. 540 

M. Albert Linton, Op. cit., S. 52-53 
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Sorumlulukların eşitliği ilkesine göre bu ödentiler hesaplanır-
ken, hayat tablosundaki ölüm oranları ve sigorta işletmesinin uy-
guladığı faiz  oranına göre hesaplanmalktadır. Oysa enflasyon 
oranı faiz  oranının çok üstünde oluşmakta ve her enflas-
yon olayında olduğu gibi alacaklı durumda bulunan taraf  (sigor-
talı) kaybetmektedir. 

Günümüzde hemen her ülkede görülen yüksek enflasyon,  sigor-
talının sigortadan beklediği güvence sağlama işlevini bir anda or-
tadan kaldırmakta ve sigorta işletmelerinin karşılıklı sigorta işlet-
meleri şeklinde kurulmalarını zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. 
Bu nedenle son yıllarda kurulan sermaye işletmeleri, yerlerini kar-
şılıklı sigorta işletmelerine bırakmaktadırlar. 

5 — Hayat Boyu Gelir Ödenceleri 

Sigortalıyla, yaşadığı sürece her yıl başlarında veya sonlarında 
belirli miktarda gelir sağlamak amacıyla sözleşme yapılabilir. Bu-
nun için sigortalılar ya sözleşme anında tek bir ödenti veya sözleş-
me ile belirlenen bir sürede eşit tutarlarda birden çok ödenti öder-
ler. Eğer (X) yaşında sigorta yaptıran ( l x ) sayıda sigortalının her 
birinden hayat boyu sigorta için (a*) tutarında ödenti alınmışsa 
(w) hayat tablosunun gösterdiği son yaş olmak üzere her yıl bir 
lira gelir sağlamak için, sorumlulukların eşitliği ilkesine göre, 

1* . a. = V 1 . l x + 1 + V 2 . lx+2 + + 1 U . V W " 

yazılabilir. Bu denklemin pay ve paydasını Vx ile çarparsak. 

V*+ l . lx + 1 + V * + 2 . l x + 2 + + VM- ı . i p . . , + y t d . i p 
a* - v*. ı„ 

elde edilir. V x . l x = Dx ile gösterilirse, 

Dx+ı + D x + 2 + + D w _ı + D w 

Dx+ı + + D w _ ı 4- D w = Nx + ı olmak üzere, 
Nx + ı 

yazılabilir. Her yıl ödenecek olan ödenceye (C) dersek, hayat boyu 
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ödenen yıllık gelirlerin net bugünkü değerleri toplamı (ax) için, 

C . N,+ı 
ax = — yazılabilir. Buradan yıllık gelir (C), 

a x . Dx 
C = bulunur. 

Nx+ı 
Örneğin, 90 yaşında bir kişinin ölünceye kadar (hayat tablosuna 
göre w = 96) yıl sonlarında 100.000 lira yıllık gelir alabilmesi için 
bdeyeceği 1 defalık  net ödenti, 

Nx+ı. C 
ax = D,0 

N«.C 
Dx 

510.247 x 100.000 
= 371.702 

.= 137.273 liradır. Hayat tablolarında Nx ve Dx değerleri çeşit-
li faiz  oranlarına göre hesaplanarak ayrı tablolar halinde verilmek-
tedir. Bu tablolara çevirme tabloları (commutation tables) denil-
mektedir. Bölüm sonunda tablo 20'de bu değerler % 5 faiz  oranına 
göre verilmiştir. 

Eğer yıllık gelir ödemeleri (ödenceler) yıl başlarında ödenmek-
te ise 1 liralık ödence için, 

a = 1 + ax 

Nx + ı 
= 1 + Dx 

Nx 

Dx 
olur. (C) kadar ödence için, 

C.Nx 
â = — dir. Yukarıdaki örnekte, 

100.000 x 881.949 
â = 371702 5=5 ^37.273 liradır. 

(Bu rakam Tablo 20'de X = 90 için gösterilmiştir.) 
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Problem bir diğer şekilde şöyle ortaya konulabilir. 90 yaşındaki 
bir şahıs 1 defalık  net ödenti olarak 237.273 lira ödemişse kaydı 
hayat koşuluyla her yıl başında ne kadar yıllık gelir (ödence) ala-
bilecektir? 

a . Dx , , 
C = — = 100.000 liradır. 

Nx 

6. Belirli Süreli Yıllık Gelir Ödenceleri 

Hayat sigortasında yıllık gelirler hayat boyu değil de belirli 
bir süre için verilebilir. Bu türlü sigorta sözleşmelerinde de (Tem-
porary Life  Insurance) gelirler dönem başında veya dönem sonun-
da ödenebilir. Eğer gelirler (n) yıl süreyle yıl sonlarında ödenecek-
se, 1 liralık ödencelerin net bugünkü değerleri toplamı (ax~! ) 

— _ V x + 1 • Wı + V x + 2 • l*+2 + + v*+ n • lx+n 
x:n | — J 

Çevirme sayıları kullanılarak, 

Dx+1 + x+2 + + Dx+n 
a x : n | - u 

Nx + ı — N x + n + ı 
Dx 

olur. 

Örneğin, 50 yaşında bir kişi, 5 yıl süreyle her yıl sonunda 100.000 
lira ödence alabilmesi için, 

(Nx + ı — Nx+n+ı) . C 
Dx 

(961.601 — 692.199) . 100.000 _ _____ 

269.402 
= 345.290 78.022 

50 yaşında sigorta yaptırırken 345.290 liralık bir defalık  net prim 
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ödeyecektir. Eğer yıllık gelir ödemeleri yıl başlarında yapılmak-
taysa, 

V I , + Vx+1lx+ı + + V " - ' ! » , - . 
ax:n | — . 

Çevirme katsayıları kullanılarak, 

Dx + Dx+ı + ... + D 
= yazılabilir. 

Nx = Dx + Dx+1 + + Dx+n + + D w _1 

Nx + n = Dx+„ + + D u _ı 

olduğuna göre, 

Nx — N x + n = Dx + D*+ı + + Dx + n- ı bulunur. 

_ (Nx— Nx+n).C , n ı Buradan âx:n | = : olur. Yukarıdaki örnek prob-

lem için, 

_ (1.039623 — 753544) . 100.000 
a x : n 1 = 78022 

= 366.665 liradır. 

C — KARŞILIK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

Hayat sigortasında sigortalılar sözleşme süresi boyunca eşit 
tutarda ödenti ödedikleri halde ilk yaşlarda ölüm oranları daha 
düşük olduğu için, sigorta işletmesinin ödenceleri, aldığı ödentiler-
den azdır. îleriki yıllarda ölüm oranları artınca bunun aksi görü-
lür. Bu nedenle işletmeler ödenceleri ile ödentileri arasında, sözleş-
me süresi içinde bir denge sağlamak zorunda kalırlar.56 

• 

Sigorta işletmelerinin bu dengeyi sağlamak amacıyla izleyebile-
cekleri iki yol vardır. Bunlardan birincisi daha önce belirtildiği 

(56) Ralph H. Wherry, Monroe Newman, Op. cit., S. 126 
Robert L. Mehr, Robert W. Osler, Life  Insurance,  The Mac Millan 
Company, NewYork, 1961, S. 583 
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gibi ilk yıllarda az ödenti almak ve zamanla bunun miktarını artır-
maktır. Bu yöntemin sakıncaları, zor olması ve işletmelerin yeterli 
fon  sağlıyarak yatırımlara yönelebilme olanaklarını ortadan kaldır-
masıdır. Çünkü her yıl alman ödentiler, o yılın ödencelerini ödeme-
de kullanılmakta ve zaman içerisinde fon  birikimi oluşamamak-
tadır. 

Yararlı yönleri ise ödenti ile ödenceler arasında yıllık denge-
ler sağladığı için, sorumlulukların yerine getirilememe riskini azalt-
mış olması ve fiat  değişmelerine, enflasyonist  baskılara karşılık 
yüklenti tutarını (loading) daha gerçekçi bir biçimde hesaplayabil-
me olanağı vermesidir. 

İkinci yol ödentilerin eşit taksitlerle alınmasıdır. Böylece si-
gorta işlemleri, sözleşmenin ilk yıllarında bir fon  birikimi sağla-
yarak bu fonları  yatırımların finansmanında  kullanabilirler. 

Yedekler, net ödentilerin hesaplandığı hayat tabloları ve 
faiz  oranlarına göre hesaplandığı için «net ödenti karşılıkları» ola-
rak bilinirler.57 Sigortalıların yıl başlarında ödedikleri ödentiye (P) 
dersek, (n) yıl süreli bir sözleşme süresince ödentilerin net bu-
günkü değeri, 

P [ l x + (v 'Uı ) + (V21x+2) + + ( v M l x + n _ 0 ] olur. 

Sigorta işletmesinin her yıl sonunda, ölen sigortalılara (C) 
tutarında ödenti ödemesi durumunda ödentilerin net bugünkü de-
ğeri için de, 

A x ~ j = c L(Vdx+ı) + (vU+2) + + ( v n d x + n ) ] 

yazılabilir. Buradan ödenti (P) nin değeri, 

C [(v'dx+ı) + (v2dx + 2) + + (v"dx+n)] 
P ~ [1* + ( v ' U l ) + (V l̂s+2 + + (V-H^n-l ) ] 

bulunur. Konuyu açıklamak için 94 yaşında bir kişinin hayat boyu 
sigorta yaptırdığım varsayalım. Sözleşme gereğince ödentiler yıl 
başlarında eşit taksitlerle ödenmekte ve sigortalıların ölümlerinde 
yakınlarına 300.000 lira ödence verilmektedir. Böyle bir sözleşme 

(57) Floyd S. Harper, Lewis C. Workman, Op. oit., S. 239 
Robert E. Larson, Erwin A. Gaumnitz, Op. cit., S. 71 
Joseph B. Maclean, Life  Insurance,  Mac Graw-Hill Book Company 
Inc. 1951, S. 120 

104 



için, sigortalıların her birinden yıl başlarında alınacak ödentinin 
değeri, 

300.000 [(0.9524x3489) + + (0.8227x585)] 
P = [(7078) + (09524x3589) + (9070x 1583) + (0.8638x585)] 

= 156.443 liradır. 

Bulduğumuz yıllık net ödentiyi esas alarak hayat tablosuna ve 
% 5 faiz  oranına göre düzenleyeceğimiz bir tablo yardımıyla kar-
şılıkların durumunu izleyebiliriz.58 

Tablo 8'de görüldüğü gibi sigortalı başına düşen yedek fon  mik-
tarı (karşılık) yıllar içerisinde artmakta, sigorta süresinin sonunda 
kuramsal olarak ortadan kalkmaktadır. Sigorta işletmeleri fonların 
oluştuğu bu süre içinde yatırımlara yönelebilirler. Eğer sigorta sü-
resinin, konuyu kolaylıkla açıklamak için düzenlediğimiz bu örnek-
te olduğu kadar kısa olmayacağı göz önünde tutulursa, yatırımla-
rın finansmanına  yöneltilebilecek, oldukça uzun süreli bir fon  biri-
kiminin oluştuğu söylenebilir. Bu fonların  hesaplanmasında kulla-
nılan bazı yöntemler bulunmaktadır. Biz burada önemli gördüğü-
müz birkaçını açıklamakla yetineceğiz. 

(58) Tablo de dördüncü sütun rakamı, üçüncü sütun rakamına altıncı 
sütunun bir önceki yılma ait rakam eklenerek, elde edilen toplama 
% 5 faiz  uygulandıktan sonra bulunmuştur. Bu sütun rakamı sigorta 
işletmesinin o yıl sonunda ödence sorumluluklarını yerine getirmek 
ve bir sonraki yıla devretmek üzere sahip olduğu karşılık miktarını 
göstermektedir. 

Yedinci sütun, altıncı sütun rakamının bir sonraki yıl ( l x ) raka-
mına bölünmesi ile bulunmuştur. Örneğin 194 için, 

109514792 
Tco'ı— = 69.182 TL. ortalama karşılığı göstermektedir. 
1583 

Dördüncü ve beşinci sütunlar arasındaki 1550 liralık fark  rakamların 
yuvarlanmış olmasından dolayı meydana gelmiştir. 

Aslında Türkiye'de sigorta şirketleri 55 ten yukarı yaşlar için si-
gorta yapmamaktadır. Buna rağmen örnekte sigorta yaşının 93 ten 
başlatılmasının nedeni (w) yaşma kadar olan hesaplamalarda kolaylık 
sağlamaktır. 



Tablo — 8 Fon Birikimi ve Ortalama Karşılık 

x l x P x . l x [ ( 3 + 6 ) . ( 1 + i ) ] d*.m (4 — 5) ( 6 / l x + I ) 
1 2 3 4 5 6 7 

93 7080 1.107.303.554 TL 1.162.668.732 TL 1.046.700.000 TL 115.968.732 TL 32.312 TL 

94 3589 561.473.927 711.314.792 601.800.000 109.514.792 69.182 

95 1583 247.649.269 375.022.226 299.400.000 75.622.226 129.270 

96 585 91.519.155 175.498.450 175.500.000 — — 



1. Geriye Dönük 'Hesaplama Yöntemi 

Herhangi bir yıla ait yedek fonların  ve karşılıkların yukarıda 
açıkladığımız biçimde hesaplanabilmesi için daha önceki bütün yıl-
ların fon  birikimlerinin bilinmesi gerekir. Oysa buna gerek kalmak-
sızın herhangi bir yıl için fon  birikimi ve sigortalı kişi başına kar-
şılık miktarı bulunabilir. Bunun için sadece belirli bir yıla (n) ka-
dar alınmış net ödentilerin birikimli değeri ile o yıla kadar öden-
miş ödence ve giderlerin birikimli değerinin bilinmesi yeterlidir.59 

Karşılıklar, geçmiş yılların ödenti ve ödencelerinin birikimli de-
ğerine göre hesaplandığı için bu yönteme «Geriye Dönük Hesaplama 
Yöntemi» (Retrospective Metıhod) denilmektedir.60 Yöntemi açıkla-
mak için birinci yıl sonundaki ortalama karşılık miktarını (İV) ile 
gösterelim. Eğer sözleşme gereğince yıl içinde ölenlerin yakınlarına 
yıl sonlarında 1 liralık ödence ödeneceğini varsayarsak, yıl sonun-
da sigortalı başına orltalama karşılık için, 

IV = — — yazılabilir. 
lx+l 

P, yıl başında hayatta olanların ödedikleri ödenti miktarını gös-
termektedir. Eğer yıl sonunda ödenen ödence (C) kadar olursa (n) 
yıl için formül, 

nV 
( l x + n _ ı . n—'IV + W ı P ) (1 + i) —dx+D-ı. C 

lx+n 

lx+ıı-l dx+ıı-l . C 
—: (n —IV + P) (1 + i) — 

ix+n 
h 

V x + - 1 l x + « - l , Vx+ndx+n-l . C 
V x + n l (n — IV + P) — — 

v lx+n 
olur. 

(59) Walter O. Menge, Cari S. Fischer, Op. cit., S. 77 
Davis W. Greeg, Op. cit., S. 106 

(60) Robert I. Mehr, Robert W. Osler, Op. cit., S. 585 
Walter O. Menge, James W. Glover, An Introduction  To  The  Mathe-
matics  of  Life  Insurance,  The Mac Millan Company, NevvYork, 1958, 
S. 76 
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Bu son formülde  çevingen (commutation) sayılar kullanılarak, 

Dx+n-l C x + n - l • C 
nV = — ( n - l V + P ) -

l">x+n Ux+n 
şekline dönüştürülebilir. Açıkça görüldüğü gibi, 

—— ( n — I V + P) geçmiş yıl ödentılerı-
Dx+n 

nin ( x + n ) yılındaki birikimli değerini, 

Cx+n-l • C 
Dx 

ise geçmiş yıl ödencelerinin ( x + n ) 

yılındaki birikimli değerini göstermektedir. Tablo 8'de (n—'IV) 
nin değeri 69182 TL dır. Formülde, bu değerleri ve hayat tablosu 
ile % 5 faiz  tablosundan aldığımız diğer değerleri yerine koyarsak, 

[(1583x69182) + (1583x156443)] x 1.05 — (998x300.000) 
n V = 

= 129268 

93 yaşından başlayarak her yıl başlarında sigorta şirketine 
156443 lira ödenti ödeyen kişinin 95 yaşını tamamladığında sigorta 
şirketinde biriken karşılık miktarı geriye dönük hesaplama yönte-
miyle 129268 lira olarak hesaplanır. Daha önceki yöntemde (Tablo 
8'de 7. sütun) bu yıla ait karşılık miktarı 129270 lira bulunmuştur. 
Aradaki fark  rakamların yuvarlanması nedeniyle meydana gelmiştir. 

Bazan ödenecek yıllık ödenti 1 liralık ödence başına hesaplana-
bilir. Burada P ve V artık toplam ödence için ödenen tutarları gös-
termektedir. Örneğimizde bu değerler. 

156443 69182 
p = T o ö ö ö ö " - a 5 2 1 4 8 v e v = 300000 = 0 2 3 0 6 l i r a d ı r -

Eğer (P) ve (V) bu şekilde verilmişse ortalama karşılığı bul-
mak için, 

(lx+n-! . n — IV + lx+n-l . P) ( 1 - İ ) — d I +n-l 
nV = : 

lx+n 
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şeklini alır. Örneğimiz için, 

[(1583x0.2306) + (1583x0.52148)] 1.05 — 998 n V = 

= 0.43077 bulunur. 

Bu rakam bir lira ödence başına düşen karşılık miktarıdır. Do-
layısı ile 300.000 liralık ödence için, 

nV = 300.000 x 43077 
= 129.231 lira, yaklaşıık olarak aynı sonuca ulaşılır. 

2. İleriye Dönük Hesaplama Yöntemi 

Sigorta süresi içerisinde herhangi bir yılda sigortalı kişi başı-
na düşen karşılık, sigortalılardan ileriki yıllarda alınacak net öden-
tilerin ve ödencelerin bugünkü değerleri göz  önünde bulundurula-
rak da hesaplanabilir. Bu yönteme, gelecek yıllara göre (nV) değer-
lerini hesapladığı için ileriye dönük hesaplama yöntemi «Prospec-
tive Method» denilir.61 

Bilindiği gibi sorumlulukların eşitliği ilkesine göre belirli bir 
yıl için, 

Ödencelerin net bugünkü değeri = Karşılıklar + Ödentilerin net 
bugünkü değeri 

yazılabilir. Buradan, 

Karşılıklar = Ödencelerin net bugünkü değeri — Ödentilerin net 
bugünkü değeri 

bulunur. Bu durumda (x+n) yıl süreli bir sigorta sözleşmesi için 
herhangi bir (m) yılında karşılık miktarı (ödencelerin yıl sonların-
da ödenmesi koşuluyla), 

n n—1 
C 2 d x . V P £ 1X.V 

l=x+m+l 1 

mV = 
k+m lx+m 

ile gösterilebilir. Daha önce çözdüğümüz örnekte doksanbeşinci yıl 
başında bulduğumuz karşılık miktarı bu yönteme göre, 

(61) Walter O. Menge, James W. Gloovver, Op. cit., S. 78 
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C . (d95 . V1 + d^V2) P (İ95 + 1» . V1) 
mV = —— 

İ95 İ95 

300.000 (998x0.9524 + 585x9070) 156.443 (1583 + 585x0.9524) 
1583 1583 

= 280.687 — 211.505 

= 69.182 liradır. 

96. yılın başında karşılık miktarı da, 

300.000 (585 x 9524) 156.445 x 585 
mV = 585 585 

= 129.276 liradır. 

3. Fackler Yöntemi 

( l x ) yaşında bir grup sigortalının hayatta kalmak koşuluyla 
ve (n) yıl süreyle yıl sonlarında sigorta şirketine 1 lira ödediklerini 
ve biriken fonun  (n) yıl sonunda hayatta kalanlara eşit olarak 
ödendiğini varsayalım. Eğer (nVx) hayatta kalan ( l x + n ) sayıdaki si-
gortalının herbirine düşen karşılık miktarını gösterirse, (i) faiz  ora-
nını göstermek üzere, 

l x ( l + i ) n
 + lx+ı (1 + i ) n _ 1 + + W . ( l + i ) 

nVx = — 
lx+ 

olur. Buradan, 

l x ( l + i ) n + V^"-1 . l„ ,( l+i)»-> + + 
nVx = V + n . W r ( l + i ) 

V* + n . l X + n 
Vxlx + V*+1 l x + ı + + V+"-1 W ı 

nVx = Dx 

Nx Nx+n , , 
nVx = bulunur. 

Nx+n 
Karşılıklar bu yolla italyan Tonti tarafından  hesaplandığı için 

Tontin fonları  «Tontine Fund» olarak bilinir.62 Öte yandan (n) yıl 

(62) Walter O. Menge, James W. Gloovver, Op. cit., S. 36 
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süreli bir sigorta sözleşmesinde sigortalının, sürenin sonunda öde-
diği bir defalık  net ödenti tutarmı nkx ile gösterirsek, buna ödenti-
nin birikimli değeri denilebilir. Şurasını önceden açıklıkla belirte-
lim ki sigorta ödentilerinin bu türlü hesaplanışına uygulamada pek 
rastlanmaz. Ancak yöntem karşılıkların ve biriken fonların  hesap-
lanışında büyük kolaylıklar sağlar. 

nkx, ödentilerin (x+n) yılındaki birikimli değeri, daha önce 
belirtildiği gibi Ax . - | de aynı ödentilerin (X) yılındaki değeri yani 
net bugünkü değeridir. Bu durumda, 

nkx . nEx = A x ~ | yazılabilir, Buradan, 

A» 
nkx = ™ 1 

nEx 

nEx = Dx + n ve 

A ' - | = Mx—Mx+n olduğuna göre, 

Mx —Mx + 1 , , 
kx = bulunur. 

J->x+1 

Eğer yıllık sigorta ödentileri 1 lira değil de (P) kadar ise, be-
lirli bir yaştaki karşılık miktarı, 

nV = ( n — I V + P) ve 

n + l V = (nV + P) V x + n — k x + n olur. 

Karşılıkların bu yolla hesaplanabilmesi için, kullanılan hayat 
tablolarına göre nkx ve kx, Vx değerleri daha önceden tablolar halin-
de düzenlenmektedir. 

D — DEĞİŞTİRİLMİŞ KARŞILIKLAR 

Sigorta şirketlerinin sigortalılardan aldıkları ödentilerin net 
sigorta ödentileri ile yüklentilerden meydana geldiği daha önce be-
lirtilmişti. Eğer sigorta şirketi yedek fonlarımı  yatırımlara yöneltil-
mesi sonucunda, sigortalılara ödediği faize  eşit oranda gelir sağla-

1 



maktaysa ve sigorta süresi içerisinde meydana gelen ölüm oranları, 
sözleşme yapıldığı anda ödenti hesaplarına esas alman hayat tablo-
sundaki ölüm oranlarına uygun bir biçimde meydana gelmişse, yük-
lentilerin hesaba katılmaması veya her yıl eşit olarak katılması du-
rumunda, her yıl alman ödentiler ile o yıl meydana gelen ödence 
leri karşılamak mümkün olurdu.63 

Daha önce açıklanan karşılık hesaplama yöntemleri bu varsa-
yımlara dayanmaktaydı. Oysa hemen her sigorta sözleşmesinde 
yüklentiler ilk yıllarda sonraki yıllara oranla daha fazladır.  Poliçe 
çıkarma giderleri, satış ve yönetim giderleri, ilk yıl için ödenen ko-
misyonlar vs. gibi... 

Bu durumda sigorta şirketleri sigortalılardan aldıkları ödenti-
lerle çoğunlukla ilk yıl ödencelerini karşılayamamak riski ile karşı 
karşıya kalırlar. Bu risk yeni kurulan sigorta işletmeleri ile, önce-
den kurulmuş olmakla beraber, toplam sigorta poliçeleri arasında 
yeni poliçelerin oranı yüksek olan işletmelerde daha fazladır.64  Bu 
nedenle sigorta işletmeleri sözleşmenin ilk yılları için ortaya çıkan 
bu riskleri karşılamak üzere yeni karşılık hesaplama yöntemleri 
«Modified  Reserve Sysıtems» geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerin he-
men hepsinde ilk yıl net ödentileri, yıllık net ödentilerden daha az 
olmakta ve aradaki fark  daha sonraki yıllarda, ödentilerin yıllık 
net ödentilere oranla daha fazla  alınmasıyla karşılanmaktadır. Ör-
neğin (m) yıl süreyle ödentinin alındığı (n) yıl süreli bir sigorta 
sözleşmesinde, değiştirilmiş «modified»  ödentilerin net ödentiler-
den farklı  olduğu süreye (g) diyelim. Eğer g < n ise, (n—g) kadar 
süreyle alman ödentiler, net ödentilerdir. Başlangıç yıl ödentisine 
(a) ve sonraki yıl ödentilerine (3) dersek, sigorta sözleşmesi içeri-
sinde ödentiler, 

a, p,, % p3 , , 0g, Pı, P2 P„ olur.65 

Yani (g— 1) kadar 3 ve (n—g) kadar (P) miktarında ödenti öde-
necektir. Sorumlulukların eşitliği ilkesine göre, sigortalıların öden-
tileri ile sigorta şirketinin ödencelerini eşitlediğimizde, 

a + 3 a 1 4- P . g | â , = P . â olur. 
x:n—g I 1 x:n—g | x:n | 

(63) Robert I. Mehr, Robert W. Osler, Op. cit., S. 587 
Davis W. Greeg, Op. cit., S. 107. 

(64) Davis W. Gregg, Op. cit., S. 108 
(65) Walter O. Menge, Cari H. Fischer, Op. cit., S. 100 
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Böylece sözleşmenin ilk yılında (a), (n — g) yıl boyunca P ve 
(g—1) yılda 3 kadar ödenti ödenecek ve bunların net bugünkü de-
ğerleri toplamı, 

p • â——| değerine eşit ölacaktır. 

a, 0 ve P ödentilerinin zaman içerisindeki durumlarını bir gra-
fik  üzerinde gösterebiliriz. 

G 
P 

Ödent i le r 

y - i 

7 1 n-9 

0 1 2 3 . . . . g q - l g-2 n 
Şekil 13. Değişik Karşılık Hesaplama Yöntemlerinde Ödentiler 

Her yıl, yıl başlarında (P) kadar ödenti alınırsa şekilde görül-
düğü gibi, ödentilerin net bugünkü değeri toplamı, 

P (1 + V1 + V2 + + V""1) olur. Eğer ilk yıl ödentisi (a), 
(P) den küçük olursa, net bugünkü değerler toplamı, 

a + 0 (V1 + V2 + + Vg) + P (V8"1 + Vg-2 + + V""1) 

değerine eşit olur. 

Buradan 

P (1 + V1 + + V"-1) = a + p (V1 + V2 + + V<9 + 
P (Vg + 1 -f-  ... + V"-1) ve g = n için, 
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& + P a . = P . a 
x:n—1 x:n 

yazılabilir. 

ax:n—x I bilindiği gibi (n—1) yıl süreyle her yıl, yıl sonlarında 
ödenen bir liralık taksitlerin net bugünkü değerini, 

a ~ | ise (n) yıl süreyle, her yıl, yıl başlarında ödenen taksit-
ların net bugünkü değerini göstermektedir. Öyleyse bu durumda, 

yazılabilir. Çünkü ilk yıl (a) ve geriye kalan (n—1) yıl P kadar 
ödenti alınıyor demektir. Örneğin 93 yaşındaki memurdan ilk yıl 
başında 156.443 lira değil de 100.000 lira net ödenti alınıyorsa, si-
gorta şirketinin ödence sorumluluğunu yerine getirebilmesi için ka-
lan (n—1) yıl süreyle her yıl alması gereken (3) ödenti tutarı, 

1. Zillmer Yöntemi 

Bu yöntem 19. yüzyıl sonlarında isviçreli sigorta matematikçi-
si Zillmer tarafından  geliştirildiği için Zillmer Yöntemi adıyla bili-
nir. Burada sigorta poliçesi ilk yıl için 1 yıl süreli ve kalan yıllar 
için 1 yıl geciktirilmiş yıllık gelir sağlayan bir poliçe gibi düşünül-
müştür. Örneğin 40 yaşında 20 yıl sürekli yıllık gelir sağlamak üze-
re düzenlenen poliçede ilk yıl 40 yaşında 1 yıl süreli sigorta ve da-
ha sonra 41 yaşında başlayan 1 yıl geciktirilmiş sigorta olmakta-
dır.66 Bu nedenle ilk yıl net ödenti bir fon  açığına neden olmamak 
koşuluyla minimum bir düzeyde tutulmuştur. Eğer (0) nm ödendi-
ği (g) süresi (P) nin ödendiği (n) e eşitse, 

.= 180.000 lira olmalıdır. 

af  + 3f  a x : n - ı I = P â x:n yazabiliriz. Burada, 

ve 
a x:n—1 | 

(66) Joseph Maclean, Op. cit., S. 138-141 
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P . âx:n—ı I = p U + ax;n—ı | ) olduğu için, 

P — af 
& = P + .— bulunur. 

aX:n-l | 
Daha önce çözümlediğimiz örneği ele alırsak, sigorta işletmesi 

birinci yıl sonunda hayatını kaybedecek 3489 kişinin yakınlarına 
300.000 lira ödeyecektir. Bu ödeme sorumluluğunu karşılayabilmesi 
için sigorta şirketinin ( l x ) yaşında bulunan sigortalıların her birin-
den alacağı ödenti tutarı, 

af  = (V1 . d*) . C/l* 

300.000 (0.9524 x 3489) 
7078 

= 126.700 

liradır, ilk yıl dışında kalan (n— 1) yıl için alacağı ödenti tutarı da, 

156.443 — 126.700 
af  = 156.443 + r-rrr 

2.723 
= 167.380 lira olarak bulunur. 

E — KARŞILIKLARIN ÖNEMİ 

Hayat sigortasında ödentiler genellikle sözîleşme süresince eşit 
tutarlarda alınmaktadır. Eğer alman ödentiyi (P) ile gösterirsek 
sözleşme süresi boyunca (n) yıl hayatta kalması koşuluyla bu öden-
tiler sigortalılardan alınmaktadır. Sorumlulukların eşitliği ilkesi-
ne göre bulunan (P) ortalama bir ödenti değerini ifade  etmekte-
dir. Oysa ödence (a) sözleşmesinin ilk yıllarında daha az, sonraki 
yıllarında daha çoktur. 

Bu durumda ölümlerin daha az olması nedeniyle sözleşmenin 
ilik yıllarında şekil 14'de taralı olarak gösterilen alan kadar karşılık 
birikimi meydana gelmekte ve bu birikim daha sonraki yıllarda 
ödenceleri karşılamak için kullanılmaktadır. Çünkü bir yaştan son-
ra ölümler artmakta, alınan ödentiler ödenceleri karşılayamamak-
tadır. 
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Şekil 14. Karşılıkların Durumu 

Sigortacının herhangi bir (x) yılı sonundaki karşılık miktarı 
(XV) sigortalıların sorumluluklarının net buıgün'kü değeri ile sigor-
tacının sorumluluklarının net bugünkü değeri arasındaki farktır. 
Buna poliçe karşılığı veya matematik karşılıik denilir. (x—1) yı-
lındaki matematik karşılığa (x) yılının ödentileri eklendikten son-
ra bulunan rakam başlangıç karşılığıdır. (İnitial Reserve) Bu iki-
sinin ortalaması o yılın ortalama karşılığını verir. Örneğin 8 nolu 
tabloya göre 94 yaşındaki sigortalılar için matematik karşılık 
115.968.732 lira, başlangıç (karşılığı 711.394.792 lira, ortalama kar-
şılık ta 413.641.762 liradır. Matematik karşılık (x) yılı başında ha-
yatta kalanlar için, başlangıç karşılığı (x) yılı sonunda hayatta 
kalanlar için işletmede bulunan karşılık miktarını gösterir. 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA 

Sigortacılık Türkiye'de diğer ülkelere oranla oldukça yeni bir 
iktisadi faaliyet  dalıdır. Osmanlı toplumunda lonca sistemi, vakıf 
düzeni, hayır kurumlarının varlığı, düşkün ve yoksullara bireysel 
olarak yapılan yardımlar hayat sigortası işletmelerinin kurulup ge-
lişeni emesinin nedenleri olarak sayılabilir. Ülkemizde ilk sigorta 
işletmeleri yabancılar tarafından  kurulmuştur. 1872 yılında İngi-
lizlerin North British, Northern ve Sun adlı sigorta şirketlerini 
İstanbul'da faaliyete  geçirdiklerini ve daha sonra yabancı sigorta 
şirketlerinin sayısının hızla artarak 1889 da onlbeşe ulaştığını gö-
rüyoruz.1 

1916 yılında Feniks sigortanın. Ticaret Bakanlığı'nın serma-
yesinin % 25'ini sağladığı ilk Türk sigorta işletmesini kurmasın-
dan sonra 1922 yılında Reunion Şark sigortayı, Fransız Ubern de 
Milli Sigortayı faaliyete  geçirdiler. Cumhuriyet döneminde ilk 
Türk sigorta şirketi 1925 yılında Union'un desteğiyle İş Bankası 
tarafından  kuruldu. 

Ülkemizde bugün 21 yerli ve 15 yabancı olmak üzere 36 si-
gorta şirketi vardır, Türk şirketlerinin 18'i, yabancıların 2'si hayat 
dalında faaliyet  göstermektedir. Bunların içerisinde sadece hayat 
sigortası dalında çalışan tek şirket Tam Hayat Sigorta Şirketidir.2 

Geri kalan 19 tanesi hayat sigortacılığını diğer sigorta dallarıyla 
birlikte yürütmektedir.3 

(1) Fazıl K. Gülçür, Sigorta  Muameleleri,  Matematiği-Prensipleri,  Adnan 
Kitabevi, İstanbul, 1946, S. 7 

(2) Rayegan Kender, Op. cit., S. 26 
(3) Ticaret Bakanlığı Sigorta Murakabe Kurulu, Türkiye'de  Sigorta  Faa-

liyeti  Hakkında  Rapor, 1978, S. 12 
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Hayat sigortası 1978 yılı sonunda toplam 276.811.199 liralık 
üretimle tüm sigorta üretimi içerisinde kaza, yangın ve ulaştırma 
sigortalarından sonra dördüncü sırada yer almıştır. Bu miktar, 
toplam üretiminin % 5,42 sini oluşturur. Hayat Sigortası ödenti-
lerinin toplam ödenti içerisindeki payı giderek azalmaktadır. 
Gayri safi  milli hasılaya oranı yönünden de aynı durum söz konu-
sudur. 1972 yılında hayat sigortası ödentilerinin GSMH ya oranı 
°/o 064 iken 1975 te % 034 e ve 1976 da % 027 ye kadar düşmüştür.4 

(4) A. Melik Harman «Türkiye'de  Sigorta  Primi  Üretimi  Gelişme  Analizi 
Sigorta  Dünyası, Şubat 1979, Sayı 230, S. 1» 
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B İ R İ N C İ K I S I M 

A — HAYAT SİGORTASI İŞLEMLERİ 

Sigortacılığın geliştiği diğer ülkelerde olduğu gi'bi Türkiye'de 
de sigorta şirketleri anonim veya kooperatif  şirket şeklinde kuru-
labilirler.5 

Kooperatif  sigorta şirketlerine karşılıklı sigorta veya mütüel 
ortaklıklar da denilmektedir. Yasaya uygun olarak Türkiye'de faa-
liyette bulunan 21 yerli sigorta şirketinden 20 tanesi anonim ve 
sadece 1 tanesi (Birlik Sigorta) kooperatif  ortaklık şeklinde kurul-
muştur.6 

Sigorta işlemleri oldukça uzun bir süreyi kapsayan, süreklili-
ği olan ve kesintisiz yürütülmesi gereken işlemlerdir. Ayrıca sigor-
talıların haklarının korunulması için, sigorta işletmelerinin finan-
sal yapısı sağlam kuruluşlar olması gerekir. Bu nedenle hemen 
hemen her ülkede sigortacılıka ilgili yasalarda sigorta işletmeleri-
nin anonim veya kooperatif  ortaklıklar olarak kurulması öngörül-
müştür. Ülkemizde de sigortacılık faaliyetleri  kamu yararını ilgi-
lendiren7 iktisadi faaliyetler  olarak kabul edilmiş ve düzenleme-
ler buna göre yapılmıştır. Bu amaçla Türk Ticaret Yasasında ano-
nim şirketlerin en az sermayesi olarak belirlenen 500.000 liralık 
sermaye tutarı, tamamı ödenmiş olmak koşuluyla 1.000.000 liraya 
çıkarılmıştır.8 

(5) 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Denetimi Hakkında Yasa. Madde 2 
Ali Bozer, Op. cit., S. 45 

(6) Rayegan Kender, Op. cit., S. 26 
(7) Osman Fkret Arkun, Sigortacılığı  Geliştirme  Semineri,  T.C. Ticaret 

Bakanlığı Sigorta Murakebe Kurulu Yayınları, İstanbul, 1972, S. 5 
(8) 7397 sayılı Yasa. Madde 4 
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Karşılıklı sigorta şirketlerinin en az sermayesi konusunda 
7397 sayılı Yasada hüküm yoktur. Sadece ikinci maddesinde bu si-
gorta şirketlerinin en az 100 ortakla kurulabilecekleri belirtilmek-
tedir. Bu nedenle, bu şirketlerde ortak paylarının nominal değer-
leri az olsa bile, sigortalıların sayılarının artmaları ile yeterli gü-
venceyi sağlayacak kadar sermaye elde edileceği söylenebilir. 

Türkiye'de faaliyette  bulunacak olan yabancı sigorta şirketleri 
de kendi ülkelerinde yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak ku-
rulduklarını ve kendi ülkelerinde aynı ünvan altında en az 10 yıl 
Türkiye'de çalışmak istedikleri sigorta dalında faaliyette  bulunduk-
larını belgelemek ve son üç yıllık bilançolarını Ticaret Bakanlığına 
sunmak zorundadırlar. 

Kuruluş için başvuran bütün sigorta şirketlerinin kullanacak-
ları hayat tablolarını, çevirme sayılarını, net ödenti cetvellerini, 
tenzil, iştira ve borç verme işlemleriyle ilgili esasları, matematik 
ve asılı karşılık formülleriyle  uygulayacakları faiz  ve konservasyon 
oranlarını gösteren bilgileri Ticaret Bakanlığına vermeleri gerekir. 
Yabancı sigorta şirketleri ruhsat alabilmek için, sayılanların dışın-
da, Türk sigorta şirketlerinin de kendi ülkelerinde çalışabilecekle-
rine dair, yetkili organarınea verilmiş kararı ve statülerinin aslı 
ile çevirilerinin onaylı iki suretini Ticaret Bakanlığına sunmak 
zorundadırlar. Yabancı sgorta ortaklığı eğer yabancı ülke tabiye-
tinde bulunan genel vekil kullanıyorsa, o kişinin iflas  etmediğini, 
emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, sahtekârlık, hırsızlık, vs. gibi 
suçlardan mahkûm olmadığını gösteren, Türk sefaret  veya konso-
losluklarmca onaylanmış resmi belgeleri, Türkiye'de oturan genel 
vekil kullanıyorsa, mahkûm olmadıklarına dair Cumhuriyet Savcı-
lıklarından aldıkları belgeleri de diğerleri ile birlikte vermeleri ge-
rekir. 

B — HAYAT SİGORTASINDA ÜRETİM 

Yasalara uygun olarak kurulan sigorta işletmelerinin ruhsat 
alarak sözleşme yapmaya başlayabilmeleri için, sigortalılara olan 
yükümlülüklerinin karşılığı olarak bir miktar parayı Ticaret Ba-
kanlığı emrine bloke etmeleri gerekir. Güvence payı denilen 
bu paranın miktarı, hayat dalında çalışmak isteyen bir şirket için 
75.000 liradır. Ancak eğer bir sigorta şirketi sadece hayat dalında 
faaliyette  bulunacaksa sabit güvence miktarı 150.000, yalnız iki 
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dalda çalışacaksa 200.000, üç dalda çalışmaik isteyen şirketler 
içinde 250.000 liradır. Salbit güvence de yatırılıp ruhsat alındıktan 
sonra sigorta işletmesi ya merkez örgütü kanalıyla doğrudan doğ-
ruya veya aracılar kanalıyla sigorta sözleşmeleri yapabilir. 

1. Sigorta Poliçeleri 

Uygulamada sigorta sözleşmesi, poliçe denilen bir senede bağ-
lanmaktadır. T. T. Yasasının 1265 inci maddesine göre sigortacı 
her iki tarafın  hak ve yükümlülüklerini gösteren bir sigorta poli-
çesini veya onun yerine geçecek geçici bir belgeyi sigortalıya ver-
mekle yükümlüdür. Poliçeyi sigortacı veya yetkili acenta imzalaya-
bilir. Hayat sigortası genel koşullarına göre poliçenin sigortalı tara-
fından  imzalanması ve ilk ödentinin ödenmesiyle hayat sigortası 
başlar. Hayat sigortası poliçelerinde : 

— Sigortacı ve sigortalının (ve sigortadan yararlanacak olan-
ların) adı, soyadı 

— Ticaret ünvanı, mesleği, ikametgâhı 
— Sigortanın konusu 
— Sigortacının sorumlu olduğu risk 
— Sigorta bedeli 
—• Ödentinin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri 
— Düzenleme tarihi 

belirlenir. Poliçenin düzenlenebilmesi için dgüha önceden teklifna-
menin düzenlenmesi gerekir. Sigortalı teklifnamede  kendisi ile il-
gili olarak sorulan sorulara doğru olarak cevap vermelidir. Teklif-
name düzenlendiği anda belirli bir veya birkaç hastalıktan müpte-
la olanlar sağlık denetiminden geçmeden sigortaya kabul olun-
mazlar. Teklifnamede  ayrıca sigorta süresi, ödentilerin ve ödence-
lerin tutarı, ödentilerin ne şekilde ödeneceği (bir defada  veya tak-
sitle) kime ödeneceği gibi hususlar belirtilir. 

Poliçenin düzenlenebilmesi için gerekli bir diğer belge doktor 
muayene raporudur. Bu raporda müşterinin sigorta edilmesinde 
bir sakınca olmadığının belirtilmesi gerekir. 

Acenta veya prodüktör müşteriyi sigortaya bağlamak için ilk 
taksidi müşteriden tahsil eder ve bununla ilgili dekontu da diğer 
belgelerle birlikte sigorta şirketine gönderir. 



2. Acentalar 

Sigorta üretimi, bir anlamda belirli bir anda (bir yıl) sigorta 
işletmelerinin çeşitli yollarla sağladıkları ödentiler olarak kabul 
edilebilir. Böyle olunca geniş bir örgütlenmeye gereksinme duya-
cakları açıktır. Bu nedenle sigorta işletmeleri sigortalanacak kişi-
lere ulaşmada çeşitli yollar izlerler. Bunlardan birisi acentalardan 
yararlanmaktır. Genellikle sigorta şirketleri tarafından  yetkili 
kılınan acentalar, şirket adına poliçe düzenleyerek üretimde bulu-
nurlar. Acenta sigorta şirketi ile yaptığı bir sözleşmeye dayanarak 
belirli bir yer veya bölgede, sigorta sözleşmelerine aracılık eder 
veya bunları o işletme adına yaparlar. Sigorta işletmesini temsi-
len sözleşme yapmaya yetkili olanlar, bizzat kayıt tutarak poliçe 
düzenlerler. Kadın veya erkek gerçek kişiler acenta olabileceği gi-
bi, tüzel kişiler de acenta olarak tayin edilebilirler. 7397 sayılı Ya-
saya göre acentaların iflas  etmediklerine, dolandırıcılık, zimmet, hır-
sızlık, ihtilas vs. gibi suçlarla mahkûm olmadıklarına dair Cum-
huriyet Savlığından belge almaları ve Türk tabiyetinde olmaları 
gerekir. Acenta poliçeyi düzenleyerek sigortalıya verir ve aldıkları 
ödentileri temsil ettikleri sigorta şirketine zamanında gönderirler. 
Ödentiyi belirli süre içerisinde sigorta şirketine göndermeyen 
acentalar, faiz  ve ayrıca gerekirse ödence vermeye mecburdurlar. 

Acentalar gördükleri iş karşılığı komisyon alır ve yaptıkları 
giderleri talep edebilirler. 

3. Prodüktörler 

Prodüktör sigorta şirketlerinin bir diğer üretim organıdır. Her-
hangi bir sigorta şirketinde doğrudan doğruya memur ve müs-
tahdem olmayan, muhtelif  sigorta dallarıyla ilgili olarak bilgi ve-
ren, sigorta koşulları ve riskin kapsam ve özelliklerine göre sigor-
ta teklifnamesini  hazırlama yetkisine sahip bulunan gerçek veya 
tüzel kişiler 7397 sayılı Yasanın 37 nci maddesine göre prodüktör 
sayılmıştır. Prodüktörler belirli bir sigorta şirketine bağlı olmayan 
aracılardır. Bu nedenle aynı bölgede birden çdk sayıda sigorta şir-
ketiyle iş görebilirler. Bir bakıma teknik danışman sayılabilirler. 
Bu nedenle sigorta şirketiyle sürekli ilişkileri vardır.9 

(9) Ali Bozer, Op. cit., S. 32 
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C — ORTAKLAŞA ÜRETİM 

Sigorta şirketleri ödenti üretimlerini artırmak için kendi risk 
taşıma güçlerinin üstünde gördükleri riskleri de sigortalayabil-
mek olanaklarını ararlar. Buna olanak sağlayan bir yol birlikte si-
gortadır. (Coassürance) Sigorta şirketleri birlikte sigorta konu-
sunda iki farklı  durumda olabilir. Şirketlerden birisi sigortalana-
cak riski ve sigorta ile 'ilgili işlemleri üstlenerek poliçeyi hazırlar. 
Diğeri sigortacıları temsilen sigortalıyla karşı karşıya kalır. Bu iş-
letmeye Jeran denilir. Kendisi ile birlikte aynı oranda veya farklı 
oranlarda riski kabullenen diğer şirketlere de Jere denilir. Birleşik 
sigorta işleminde tek bir poliçe, riski kabullenen bütün sigorta 
şirketleri tarafından  imzalanır. Böylece ödenceye payları oranın-
da katılma sorumluluğu belirlenir. Bir sigorta şirketi diğer şirket-
ler karşısında bazen Jeran (yönetici) bazen Jere durumunda ola-
bilir. Yönetici durumunda olduğunda riski yönetme işlevi karşılı-
ğında diğerlerinden komisyon alır. Jere durumunda olduğunda ken-
disi komisyon öder. Ödenti üretimini artırmak için sigorta işletme-
leri, kendi olanaklarıyla sigortalayamayacakları riskleri birlikte si-
gortalayabilirler. Örneğin sigortalanan risk 500.000 lira ise ve bir di-
ğer sigorta şirketiyle eşit oranda sigortalanacaksa, Jeran ve Jere'-
nin ödenti payları 200.000 lira, ödeyecekleri gider vergisi % 20 
olmak üzere yükümlülükleri (komisyon ücreti ödentinin % 4'ü ise) 
şöyle olacaktır : 

Birlikte 
Sigortalayanlar Ödenti Gider Vergisi Komisyon 

Eğer sigorta işlemi birlikte sigortaladığı riskten doğan öden-
tiyi aracıları kanalıyla sağlamışsa, onlara ödediği komisyonları, 
ödenti payları oranında Jere'lere ve kendisine dağıtacaktır. 

D — YENİDEN SİGORTA 

Sigorta şirketleri sermaye ve karşılıkları ile karşılayamıyacak-
ları kadar büyük riskleri sigortalamaya karar verdikleri zaman 

Jeran 
Jere 

100.000 
100.000 

20.000 
20.000 4.000 



kendilerini başka şirketler nezdinde sigorta ettirirler. Buna yeni-
den sigorta denilir, (reasürans)10 

Eğer bir sigorta şirketi riıskin tamamını sigortalamayarak, çe-
şitli nedenlerle bir kısmını diğer sigorta veya reasürans şirketleri 
nezdinde yeniden sigorta ettiriyorsa pasif  reasürans, 'başka şirket-
lerin üstlendikleri rizikoların bir kısmını yeniden sigorta ediyorsa 
aktif  reasürans söz konusudur.11 

Bu durumda reasürans kabul eden şirkete reasürör, riski yeni-
den sigorta ettiren şirkete Sedan denilir. Sigorta şirketleri sigorta-
ladıkları riskleri diğer sigorta şirketlerine devredip etmemekte ser-
besttirler. Ancak eğer riskin devredileceği konusunda bir reasürans 
şirketi ile anlaşma varsa, yeniden sigorta tek bir sigorta için değil, 
ileride yapılacak bütün sigorta sözleşmeleri için zorunludur.12 Ye-
niden sigorta çeşitli şekillerde yapılabilir. Sigorta şirketi riski eşit 
olarak reasürans şirketi ile paylaşabilir. Riskin miktar olarak bir 
bölümünü üzerinde tutar, diğerini devreder. Sadece risk değil, kar-
şılanan zarar da yeniden sigortalanabilir. Reasürans şirketleri de 
başka şirketlerden devraldıkları riskleri yurt içinde veya dışında 
başka şirketlere devredebilirler. Bu durumda kendilerine retrose-
dan, riski yeniden devralan karşıdaki sigorta işletmelerine de ret-
rosesyoner denilir. Reasüröriin anlaşmasıyla sigorta sözleşmesi 
arasında sorumlulukların yüklenilmesi yönünden bir fark  yoktur. 
Reasürör sigorta işletmesinin ödediği, ödenceden kendi payına dü-
şen kısmı ödemekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmesiyle ilgili ola-
rak ortaya çıkan iptaller, tenziller doğrudan doğruya reasürörü 
de etkiler. 

Reasürörler, kendine iş sağlayan sigorta şirketine, üretim gi-
derlerini de paylaşan bir komisyon öder. Reasürans anlaşmasında 
reasürörün kendisine verilen işlerden sağladığı kârın bir kısmını, 
risk seçmekte ve yönetmekteki başarısından dolayı Sedan şirkete 
devredeceğine dair hükümlere yer verilebilir. Reasürörler tarafın-
dan sağlanan bu kâr paylarına kâr komisyonu da denilmektedir. 

(10) Ersin Güredin, Op. cit., S. 21 
(11) Tarık Sesyılmaz, Op. cit., S. 70 
(12) Ali Bozer, Op. cit., S. 63 
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Bunlara karşılık reasürörler, sedan şirketten ödentilerin dev-
raldıkları riske düşen bölümünü kendilerine vermesini isteyebilir-
ler. Tablo 9'da hayat dalında faaliyette  bulunan sigorta şirketleri-
nin sağladıkları ödentilerin dağılımı gösterilmiştir.'3 

Tablo: 9 — Haya,t Sigortası Şirketlerinin 1978 Yılı 
Ödentilerinin Dağılımı (TL) 

Alınan 
Ödentiler 

Verilen Ödentiler Şirkete Kalan 

Şirketler Alınan 
Ödentiler Memleket 

İÇİ 
Memleket 

Dışı Miktar Oran 

Türk 287.571.363 51.352.156 11.855.902 224.363.305 78,02 

Yabancı 3.429.259 162.269 — 3.266.990 95,27 

Toplam 291.000.622 51.514.425 11.855.902 227.630.295 78,22 

Tabloya göre Türkiye'deki 18 sigorta şirketinin 1978 yılındaki 
dolaysız ödenti üretimi ile reasürans yoluyla aldıkları ödentiler 
toplamı 287.571.363 liradır. Sigorta şirketleri bunun % 78,02 lik 
bölümünü karşılamayı taahhüt ettikleri risk karşılığı olarak şir-
kette bırakmışlar, % 17,85'ini devrettikleri riskin karşılığı olarak 
yurt içindeki reasiirörlere, yaklaşık % 4'lük bölümünü de yurt 
dışındaki reasürörlere devretmişlerdir. 

E — HAYAT SİGORTASININ ÇEŞİTLERİ 

18 yaşını doldurmuş herkes, kendisi için hayat sigortası yap-
tırabilir. Ayrıca bir kimsenin hayatı, onun bilgisi ve muvafakati 
olmasa bile, üçüncü bir kişi tarafından  sigorta ettirilebilir. Ancak 
üçüncü kişinin, o kimsenin hayatının devamında maddi ve manevi 
menfaatinin  bulunması sigortanın geçerli olması için gereklidir.14 

(13) Kaynak: Türkiye'deki Sigorta Faaliyeti Hakkındaki Rapor, 1978, S. 28 
(14) T. T. Y. Madde 1321 
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Öte yandan sigortalı, hayat sigortası sözleşmesinde dilediği kim-
seyi sigortadan yararlanacak kişi olarak gösterebilir. Kuşkusuz 
böyle bir durumda sigortalının kanuni mirasçılarının, sigortanın 
iştira kıymeti üzerindeki mahfuz  hisseleri saklıdır. 

Türkiye'de de hayat sigortaları uygulamada önce bireysel ve 
gurup hayat sigortaları olarak ikiye ve her iki ana bölüm de kendi 
içerisinde ölüme bağlı, yaşamaya bağlı ve karma hayat sigortaları 
olmak üzere üç alt bölüme ayrılırlar. Ölüme bağlı bir sigorta yap-
tıran kişinin ölümünde, önceden saptanılmış belirli bir tutar veya 
yıllık gelirlerin sigortadan yararlanacak olanlara (mirasçılar veya 
sözleşmede belirtilen diğer kişiler) ödenmesi söz konusudur. 

Yaşamaya bağlı sigortalarda, sözleşme süresi sonunda, sigor-
talının hayatta kalması koşuluyla belirli bir tutar veya sözleşme 
süresince yıllık gelir ödenmekte, karma sigortalarda ise sigortalının 
sözleşme süresi içerisinde ölmesi halinde, sigortadan yararlanacak 
olanlara, sözleşme sonunda hayatta kalması koşuluyla da kendisi-
ne belirli bir sermaye veya yıllık gelir sağlanmaktadır. Bu ayırım 
gurup sigortaları için de söz konusudur. Türkiye'de hayat sigorta-
sı dalında faaliyette  bulunan şirketlerin son yıllarda ferdi  hayat 
sigortaları yanında gurup havat sigortalarına da büyük önem verdik-
leri görülmektedir. 

Belirli bir işyerinde çalışanlar için iş sahibi veya sendikalar 
tarafından,  belirli meslek grupları için de dernekler tarafından 
topluca yaptırıldığı için maliyetlerde sağlanan tasarruflar,  gurup 
hayat sigortalarının gelişmesinin önemli bir nedeni olmaktadır. 
Tablo 10'da görüldüğü gibi 1978 yılında yıl sonunda sağlanan ka-
pital toplamı yani sigortalanan ödence tutarı gurup hayat sigorta-
larında ferdi  hayat sigortalarının iki misline yaklaşmıştır. Olduk-
ça yeni bir sigorta alanı olmasına rağmen gurup hayat sigortalarm-
daki bu sağlıklı gelişmenin, hayat sigortası işletmeciliğinin bu bu-
nalımlı döneminde, zararları azaltan önemli ve olumlu bir etkisi 
olduğu söylenebilir. 

Gurup hayat sigortalarında kişi başına düşen ödence (ortalama 
sigortalı sermaye) hemen her ülkede, ferdi  sigorta başıma düşen 
ödenceden oldukça azdır. Çünkü daha önce belirtildiği gibi öden-
ce tutarının tamamını veya belirli bir bölümünü işyeri sahibi öde-
mektedir. 
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Tablo: 10 — 1977-1978 Yılları Ferdi ve Grup Hayat Sigortaları 
Poliçe Sayısı ve Sermaye Toplamı (TL)15 

Yıl Sonunda 
Sigorta A için poliçe adedi 
Türü B için sigortalı sayısı Yıl Sonu Kapital Toplamı 

A — Ferdi Sigortalar 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

B — Gurup Sigortalan 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

Genel Toplam 

1977 1978 Fark 1977 1978 Fark 

A — Ferdi Sigortalar 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

B — Gurup Sigortalan 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

Genel Toplam 

75.311 

314 

89.594 

278 

14.283 

— 36 

5.253.745.963 

9.480.059 

9.980.866.863 

8.174 036 

727.120.900 

— 1.306.023 

A — Ferdi Sigortalar 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

B — Gurup Sigortalan 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

Genel Toplam 

75.625 89.872 14.246 5.263.226.022 5.989.040.899 725.814.877 

A — Ferdi Sigortalar 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

B — Gurup Sigortalan 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

Genel Toplam 

212.515 

144 

219.978 

163 

7.463 

19 

9.614.218.034 

24.150.000 

11.040.970.345 

32.600.000 

1.427.852.311 

8.450.000 

A — Ferdi Sigortalar 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

B — Gurup Sigortalan 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

Genel Toplam 

212.659 220.141 7.482 9.637.368.034 11.073.570.345 1.436.202.311 

A — Ferdi Sigortalar 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

B — Gurup Sigortalan 

Türk Şirketleri 

Yabancı Şirketler 

Toplam 

Genel Toplam 288.284 310.013 21.729 14.900.594.056 17.062.611.244 2.162.017.188 

(15) Kaynak: Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor, 1978, S. 29 



Tablo: 11 — Ortalama Sigortalı Sermaye (TL)IS 

1974 1975 1976 1977 1978 

Ferdi Sigortalar 
(poliçe başına) 51.419 56.984 59.043 69.596 66.640 
Gurup Sigortaları 
(sigortalı başına) 34.408 33.610 40.145 45.318 50.302 

Tablo 11'de Türkiye'de de bu durumun değişmediği görülmek-
tedir. Ancak ortalama sigortalı sermaye yönünden de gurup hayal 
sigortalarının düzenli bir gelişme gösterdiği söylenebilir. Gurup si-
gortalarında ödenti-, guruba dalhil kişilerin tdker teker kendi yaşla-
rına göre hesaplanmadığı, gurubun ortalama yaşı esas alınarak he-
saplandığı için herkese aynen uygulanır. Ferdi sigortaların ödenti 
hesaplarında yer alan bazı giderler, gurup sigortalarında daha dü-
şük oranlarda alındığı için, poliçe başına düşen maliyetler gurup 
sigortalarında daha azdır. 

F — ÖDENCE 

1. Ölüm Nedeniyle Ödence Sorumluluğu 

Sözleşmenin sona ermesiyle sigortalıya, ölüm halinde sigorta-
dan yararlanacak olan kişi veya kişilere sözleşmede belirtilen öden-
cenin ödenmesi gerekir. Ölüm halinde sigortalının bedelini talep 
hakkı doğrudan doğruya sigortadan yararlanacaklara (lehdar) 
aittir. Lehdar, riski doğuran olay (ölüm) gerçekleştiği takdirde si-
gortalı tarafından  ödenceyi alması istenen ve ismi veya isimleri 
sözleşme ile saptanan kişilerdir. Sigortalı lehdarın kim olduğunu 
sözleşmede kesinlikle belirtmiş olmalıdır. Aksi takdirde lehdar 
mahkemece belirlenir. Sigorta kapitalinin lehdara ödenebilmesi 
için : 

— Sigortalının nüfus  cüzdanı sureti, 
— Poliçe ve son ödentiye ait makbuz, 
— Nüfus  idaresi tarafından  verilecek ölüm belgesi, 
— Ölüm nedenini açıklayıcı ölüm raporu, 
— Delin ruhsatı, 
— Miras belgesi, 

(16) Kaynak: Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor, 1978, S. 29 
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— Kazaen ölüm halinde ölüm nedenini açıklayan savcılık so-
ruşturma tutanağının, 

hazırlanarak sigorta şirketine gönderilmesi gerekir. Sigorta şirketi 
gerekli bütün işlemler tamamlandıktan sonra en kısa zamanda 
ödenceyi ödemekle yükümlüdür. 

2. Sigorta Poliçesinin Tenzili 

Sigorta ödentileri, sigortanın sözleşme süresince ödeneceği 
varsayılarak hesaplanmaktadır. Nasıl sigorta işletmesi, işi istediği 
anda bırakamazsa, sözleşme yapılmış ve ödenti ödenmiş olmak 
koşuluyla sigortalının da istediği anda ödenti ödemekten vazgeç-
mesi beklenemez. Bu anlayış sorumlulukların eşitliği ilkesinin do-
ğal bir sonucudur. Sigortalı ödentiyi ödemekten vazgeçerse sigor-
ta şirketi, sigortalıyı yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorlaya-
mamaktadır. Ancak eğer sigortalı üç yıl geçmeden sigortadan ca-
yar veya ödenti yükümlülüğünü yerine getirmezse ve böyle bir du-
ruma düştüğünde iştira veya borç alma haklarını da kullanmazsa, 
sigorta tenzil edilmiş olur. 

Sigorta tenzil edildiği zaman sözleşme devam etmektedir. An-
cak sigorta şirketi sigortalının ödenti ödeyemeyecek duruma düş-
tüğü anda meydana gelen matematik karşılığı, sözleşme sona erme-
den veya risk gerçekleşmeden ödememektedir.17 Hayat gurup sigor-
talarında bu süre bir yıla indirilmiştir. 

Tenzil edilen bir poliçenin tekrar yürürlüğe konması için, ge-
çen sürelere ait ödentilerin gecikme faizi  ile birlikte ve bir defa-
da sigortalı tarafından  ödenmesi gerekir. Sigortalı sigortadan cay-
dığını beyan etmeksizin ilk yıl içerisinde ödenti ödemekten kaçı-
nırsa (gurup hayat sigortalarında bir yıl) poliçe iptal edilir ve si-
gortalıya herhangi bir iadede bulunulmaz. 

3. İştira 

Sigortalı ilk üç yıl ödenti sorumluluğunu yerine getirdikten 
sonra, ödentiden vazgeçerse, sigorta şirketine başvurarak poliçeyi 
satın almasını isteyebilir. Böyle bir durumda sigorta işletmesi po-
liçede yazılı sigorta değerini iştira değeri üzerinden geri almakla 
yükümlüdür. Örneğin ayda 500 lira ödeyerek herkes için hayat 

(17) Ali Bozer, Op. cit., S. 367 
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gurup sigortası yaptıran bir kişi ikinci yıİ sonunda (hayat gurup si-
gortalarında süre bir yıldır) ödentiden vazgeçtiğini ve sigorta şir-
ketinin poliçeyi satıp almasını istediği anda o zamana kadar öde-
diği ödenti tutarı 12.000 lira olduğu halde sigorta şirketi kendisi-
ne sadece 8027,65 lira öder.18 

Tenzil ile iştira arasındaki fark,  poliçenin tutarının sigortalı-
ya ödenmesi halinde meydana gelmektedir. Tenzilde sigorta şirke-
ti ödemede bulunmak için riskin gerçekleşmesini bekledikten son-
ra ödeme yaptığı halde, iştirada, iştira kıymeti derhal ödenmekte 
ve sigortalı ile şirket arasındaki ilişki sona ermektedir. 

Hayat sigortalarında iştira, ölüme bağlı sigortalarla, karma 
hayat sigortalarında yapılmaktadır. Süreli ölüm sigortları ile sü-
reli olarak hayatta kalma koşulu ile yapılan sigortalarda iştira söz 
konusu değildir. Çünkü bu sigorta türlerinde matematik karşılık-
lar zaten çok azdır. Ayrıca riskin olasılığı azaldığı takdirde sigor-
talılar poliçelerinin satın alınmasını isteyerek, şirketin finansal  gü-
cünü zayıflatabilirler.  Diğer sigortalıların şirketten alacaklarını gü-
vence akma almak amacıyla yasaların getirdiği bu önlem uygula-
mada bu defa  bir diğer sorun ortaya çıkarmıştır. Türkiye'de hayat 
sigortası yaptıran grup genellikle dar gelirli veya orta tabakadan 
kişilerdir. Bu sigortalılar sık sıık ödentileri ödeyememek durumuna 
düşerler. Böyle olunca da çok yüksek bir iştira oranı ortaya çık-
maktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de ilk üç yıl içerisin-
de ödenti ödenemediği için iştira edilen senetlerin oranı tüm senet-
lerin % 75'idir. Normal olarak sözleşmeye devam edebilen sigorta-
lıların oranı sadece % 25 civarındadır. İştira edilen senetlerin ora-
nı yönünden Türkiye dünyada başta gelen ülkeler arasına girmiş-
tir.19 Tablo 12'de Türkiye'deki sigorta şirketlerinin portföylerindeki 
poliçelerin 1978 yılı içerisindeki azalmalarının nedenleri gösteril-
mektedir. Açıkça görüldüğü gilbi ferdi  hayat sigortalarında 1978 yılı 
içerisinde tenziller, fesih  ve iptaller bir yana sadece iştira nede-
niyle portföy  azalışlarının sigortalı sermaye yönünden değeri 
(386.553.051), söyleşme süresinin bitmesi nedeniyle ödenen poliçe-
lerin sigortalı sermaye değerinden daha fazladır. 

Üretim organları tarafından  sağlanan hayat sigortalarının ço-
ğu zaman ilk üç yılın komisyonundan yararlanabilmek için ödeme 

(18) Kaynak: Anadolu Anonim Sigorta Şirketi, Herkes  İçin  Hayat  Sigorta 
Tarifesi,  Terife  No. 21 

(19) Bahtiyar Uzunoğlu, Sigortacılığın  Geliştirilmesi  Semineri,  1972, S. 112 
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Tablo: 12 — 1978 Yılında Türkiye'de Hayat Sigortası 
Şirketlerinin Portföy  Azalışları20 

Portföy  Azalışları 

Ferdi Sigortalar Gurup Sigortalan 

1978 1978 
Poliçe Sigortalı başındaki Poliçe Sigortalı başındaki 

Azalış 
Sebepleri 

adedi portföye 
oranı 

adedi portföye 
oranı 

Ölüm 352 15.221.339 0,29 857 29.820.217 16,99 

Vade Gelimi s 5.397 302.124.121 5.74 37.700 520.149.520 0,31 

İştira 6.299 386.553.051 7,00 2.900 182.058.494 5,40 

Tenziller - 216.635.018 4,12 - 5.120.056 1.89 

Fesih, iptal 8.240 1.124.846.593 21,37 26.832 750.619.951 0,05 

Diğer sebepler - 6.536.777 0,05 - 149.219.232 7,79 

Toplam 20.288 2.029.916.899 38,57 68.359 1.636.987.470 1,55 

gücü zayıf  kişilere yöneltilmiş olmaısı, Türkiye'de hemen hemen 
hiç bir ülkede görülmeyen derecede yüksek bir iptal oranının 
meydana gelmesine neden olmuştur. Aslında sigortalının tenzil ve-
ya iştira yoluna gitmemesi için, yasa21 sigorta pliçesi karşılığında 
ödünç para verilmesi kolaylığmı getirmiştir. Sigortalının şirketten 
ödünç para isteyebilmesi için, en az üç yıllık ödentiyi ödemiş ol-
ması gerekir. Sigorta şirketleri genel olarak iştira değerinin % 95'-
ine kadar sigortalılara ödünç verebilmektedir. Ödünç verilecek pa-
ra tutarını saptamak sigorta şirketinin istencine bağlıdır.22 Sigor-
talı borcunu ödemezse şirket poliçeyi iştira edebilir. İştira değeri 
olmayan poliçeler karşılığı ödünç verilemez. Sadece karma hayat 
sigortaları ile ölüme bağlı olarak yapılan sigortalarda sigortalılara 
ödünç verilmesi mümkün olduğundan sigortalıların, ödentiyi öde-
yememek durumu ile karşılaşmaları halinde korunulması amacıy-
la alınan bu yasal önlem uygulamada bir yarar sağlamamaktadır. 

(20) Kaynak: Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor, 1978, S. 29 
(21) T. T. Y. Madde 1327 
(22) Ali Bozer, Op. cit., S. 370 
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İ K İ N C İ K I S I M 

A — HAYAT SİGORTASI İŞLETMELERİNİN KURULUŞU 
YÖNÜNDEN TÜRKİYE DEKİ DURUMUN DEĞERLEN-
DİRİLMESİ 

Sigorta fikri  kooperatifçilik  anlayışından kaynaklanır. Çünkü 
sigortanın amacı aynı veya benzer nitelikte riskin tehdidi altında 
bulunan çok sayıda kişinin bir araya gelmelerine ve bireysel olarak 
karşılayamayacakları zararları birlikte karşılamalarına olanak sağ-
lamaktır. Yasa koyucu da bu düşünceden hareketle kooperatif  or-
taklık şeklinde kurulan karşılıklı sigorta ortaklıklarını tanımlar-
ken «...birçok kişinin birleşerek içlerinden herhangi birinin karşı-
laşacağı her türlü tehlikeden doğan zararları ödemeyi yüklenme-
leri amacıyla kurulan ortaklıklar karşılıklı sigorta ortaklıklarıdır» 
demektedir.23 

Gerçekten hayat sigortası ile kooperatifçilik  arasında yakın bir 
ilişki vardır. Hayat sigortası işletmelerinin ilk kurulduğu 1800'-
lerde İngiltere ve Almanya'da kooperatifçiliğin  de hızlı bir geliş-
me içinde olduğu bilinmektedir. Bugün sigorta işletmeciliğinin ge-
liştiği bütün ülkelerde karşılıklı sigorta işletmelerinin ilk sırayı 
aldıkları görülmektedir. Örneğin A. B. Devletlerinde son yıllarda 
anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olan sigorta işletmelerinin bü-
yük bir bölümü kısa bir süre sonra karşılıklı sigorta ortaklığı şek-
line dönüşmüştür.24 Kanada'da 1973 yılında karşılıklı sigorta işlet-
melerinin sayısı 26 taneydi. Bunlardan sadece bir tanesi başlan-
gıçta karşılıklı sigorta şirketi olarak kurulmuş, 25 tanesi anonim 
ortaklıktan kooperatif  ortaklık şekline dönüşmüştü. Bu ülkeler-
de sigorta işletmelerinin kuruluş biçimlerinde meydana gelen de-
ğişmenin nedenleri anonim ortaklıklarda kazanılan gelirlerin kar-
şılıklı sigorta ortaklarına nazaran dalha çok vergilendirilmesi ve 
daıha önemlisi, kişilerin kendi ödedikleri sigorta ödentilerini, ken-
di kurdukları ortaklıklar kanalıyla yatırımlara yöneltme ve mey-
dana gelen kârları anonim şirket hissedarlarına değil, riskle karşı 

(23) T. T. Y. Madde 1263 
(24) FLMI, Op. cit., S. 39 
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karşıya kalan ve bu riski birlikte karşılamayı amaçlayan kendi or-
taklarına dağıtma arzusudur. 

Bu amacı gerçekleştirmek dileğiyle bu ülkelerde çıkarılan son 
yasalar, anonim sigorta şirketlerinin kooperatif  şirket haline dö-
nüşmesi için özendirici hükümler getirmektedir. Türkiye'de de si-
gorta işletmeleri anonim veya kooperatif  şirket biçiminde kurula-
bilirler. Ancak 21 sigorta şirketinden 20 tanesi anonim ortaklık 
olarak kurulmuşlardır. Bunun bir nedeni kooperatifçilik  anlayışı-
nın ülkemizde yeterince gelişmemiş olmasıdır. İ'kinci bir nedeni 
yasaların sigorta işletmelerini kooperatif  işletmeler biçiminde ku-
rulmaya özendireceğine zorlaştıran hükümler getirmesidir. Örne-
ğin karşılıklı sigorta şirketleri için en az 100 ortağın bir araya gel-
mesi gerekir. Bu, herşeyden önce bir örgütlenme sorunu yaratır. 
Ayrıca karşılıklı -sigorta işletmelerinin kuruluş sermayelerinin ne 
olacağı belirtilmemiştir. 7397 sayılı Yasaya göre anonim şirket şek-
linde kurulacak sigorta işletmelerinin sermayeleri 1.000.000 liradan 
az olamaz. Kooperatif  sigorta işletmeleri için sermayenin kimler 
tarafından  sağlanacağına ilişkin bir hüküm de bulunmamaktadır. 
Bu nedenle, kooperatif  şirket şeklinde kurulmuş olan tek Türk si-
gorta şirketinin de sermayesi, çeşitli ıtüzel kişiliği haiz kurumlar 
ve diğer işletmeler tarafından  sağlanmıştır. Tablo 13'de görüldü-
ğü gibi sigorta şirketlerinin sermayeleri genellikle bazı bankalar 
ve büyük sanayi kuruluşları tarafından  konulmuştur. Bilindiği gi-
bi anonim ortaklıklarda yönetimi seçme hakkı hissedarlara aittir. 
Yıl sonunda sağlanan kâr, dividant olarak sadece ortaklara dağı-
tılabilir. Sigortalılar müşteri durumundadırlar. 

Tablo: 13 — Bazı Türk Sigorta Şirketlerinin Sermayelerinin 
Dağılımı 

Ortaklık ve bazı ortakların 
adı 

Sermayesi 
TL. 

Sermaye payı 
o/o 

Genel Sigorta 
(1) Pamukbank T.A.Ş. 

Çukurova İthalât ve 
İhracat Ş. 
Omar Sanayi Ma. T.A.Ş. 
Topaz Maden Sanayi T.A.Ş. 

7.499.000 

5.901.000 
2.062.500 
1.336.000 

350.000 

37.50 

29.50 
10.31 
6.83 
1.75 (2) İzzet Ünver 
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Tam Sigorta A.Ş. 

(1) Hür Holding A.Ş. 12.283.000 61.41 
Ercanlar Tic. A.Ş. 2.551.000 12.76 
Motor A.Ş. 2.551.000 12.76 
Eczacııbaşı Holding 650.000 3.25 
Koç Holding 650.000 3.25 

(2) Semih Tuğlu 754.000 3.77 

Tam Hayat Sigorta T.A.Ş. 

(1) Tam Sigorta 3.571.000 51.00 
Hür Holding 1.395.000 19.33 
Akbank T A.Ş. 700.000 10.000 
American Home 700.000 10.000 

Ak Sigorta A.Ş. 

(1) Hacı Ömer Holding 7.910.000 79.10 
Akbank 1.975.000 19.75 

(2) Mulhtelif  115.000 1.15 

S. S. Birlik Sigorta Koop. 

(1) Muhtelif  1.557.300 92.03 
(2) Muhtelif  134.800 9.97 
Destek Reassürans 
(1) İş Bankası T A.Ş. 97.000.000 97.00 
Milli Reassürans 
(1) T. tş Bankası 752.300 75.23 

îrntaş Sigorta A.Ş. 100.050 10.00 
(2) Muhtelif  13.600 1.36 

Sigorta işletmeleri, sigortalılardan aldılkları ödentilere karşı-
lık sorumlulukların eşitliği ilkesine göre kurdukları denklemlerde 
ödence sorumluluklarını saptarken, daha önce derinliğine tartışıl-
dığı (i) faiz  oranı uygulamaktadır. Şurasını önemle belirtelim ki, 
gayri resmi sermaye piyasalarının oluştuğu ve % 100'e yakın (ba-
zan daha fazla)  faiz  ödendiği, vadeli mevduat faizlerinin  % 24 olarak 
belirlendiği ülkemizde sigorta işletmelerinin, ödentilere uyguladık-
ları faiz  oranı % 5-6 arasındadır. 
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Bu durumda anonim şirket olarak kurulmuş sigorta şirketle-
rinin çok düşük faizler  ödeyerek, sigortalılardan sağladıkları öden-
tilerle bazı bankalar ve özel kuruluşlar için fon  kaynağı oluştur-
dukları söylenebilir. Örneğin, sigorta şirketlerinin ayırdıkları gü-
vence karşılıklarının 1976 da % 30,70'i, 1977 de % 25,70'i, 1978 de 
% 26'sı özel sektör hisse senedi ve tahvillerine yatırılmıştır,25 Ay-
rıca sigortalıların güvence sağlamak amacıyla, sigorta şirketlerine 
devrettikleri ödentilerin % 75'e yakın bölümünün uygulamada da-
ha önce açıkladığımız tenzil, iştira, fesih,  iptal gibi nedenlerle si-
gortalılara geri dönmediğini göz önünde bulundurursak, sigorta 
işletmelerinin kuruluş biçiminden kaynaklandığı kanısını taşıdığı-
mız bu durumun en kısa zamanda önlenmesinin sigortacılığın ge-
lişmesi bakımından önlemlerin başında geldiği gerçeği ortaya çı-
kar. Bunun için yeni yasal düzenlemelerle, karşılıklı sigorta işlet-
melerinin kuruluş ve işleyişine açıklık getirilmesinin ve özendirici 
önlemlerle bir an önce kurulmalarına yardımcı olunmasının, ha-
yat sigortası işletmeciliğinin geleceği bakımından zorunlu olduğu 
kanısındayız. 

H — HAYAT SİGORTASININ AMAÇLARI YÖNÜNDEN TÜR-
KİYE'DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hayat sigortasının amacı riski doğuran olayın gerçekleşmesi 
olasılığı karşısında potansiyel kazancın kaybolmasını önlemektir. 
Son yıllara gelinceye kadar sigortanın işlevi riskin gerçekleşmesi 
olasılığına karşılık olmak üzere tasarruf  yoluyla, belirli ölçüde bir 
birikimin sağlanmasıydı. Oysa son yıllarda hayat sigortacılığına 
egemen olan düşünce, kişinin kazandığı gelirin, hayatta iken ken-
disinin ölünce (veya yaşlanınca, çalışamaz duruma gelince, işsiz 
kalınca) ailesinin gereksinmelerini karşılayacak biçimde canh tu-
tulması, bir diğer deyimle kazanç potansiyelinin yaşatılması olmuş-
tur. Bu anlamda olmak üzere kişinin hayatının bir değeri olduğu, 
ölenin sadece kişi olmadığı, onunla beraber kazandığı gelirin de 
öldüğü söylenilmekte26 bu gelirin yakınlları için canlı tutulması ge-
rektiği savunulmaktadır. Hayat sigortasının amacında görülen bu 
temel değişiklik, yani sigortanın hem bir tasarruf  aracı ve hem de 

(25) Kaynak: Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor, 1978, S. 53 
(26) Curtis M. Elliott, Emmet J. Vaughan, Op. cit., S. 320 

S. S. Huebner, Ed. Dawis W, Gregg, Op. cit., S. 7 
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geleceğin güvence altına alınmasını sağlayan bir kurum olarak gö-
rülmesi, sigorta uygulamasında temel bir takım değişikliklere ne-
den olmuştur. 

Bu değişmelerden birisi sigorta işletmelerinin sigortanın amaç-
larına uygun bir biçimde örgütlenmeleri, diğeri risk yönetimini 
üstlenen birimler olarak ödenti ve ödenceleri gerçek değerleri ile, 
fiatlardaki  değişmeleri göz önünde bulundurarak saptamalarıdır. 

Türkiye'de hayat sigortası işletmeleri bu günkü durumları ile 
yukarıda saydığımız işlevlerini yerine getirememekte, bazı banka-
lara ve özel işletmelere çok düşük faizli  ve oldukça uzun vadeli 
fon  sağlayan bir kredi kurumuna dönüşmüş bulunmaktadır. Bu 
nedenle özellikle hayat sigortasının toplam sigorta üretimi içeri-
sindeki payı her geçen gün azalmaktadır. Tablo 14'te görüldüğü 
gibi bu pay 5 yıl içerisinde °/o 11.37'den % 5.42'ye düşmüştür. Oy-
sa sigortacılığın gelişmiş bulunduğu ülkelerde hayat sigortası baş 
sırayı almakta, sigortacılığın sadece bu dalında yaratılan fon'ar, 
devlet bütçesi olanaklarına yaklaşmaktadır. 

Tablo: 14 — Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Ödenti 
Üretimlerinin Sigorta Alanlarına Dağılımı27 

(% olarak) 

Sigorta Dallan 1974 1975 1976 1977 1978 

Yangın 30.22 32.49 33.42. 34.86 37.88 
Nakliyat 23.74 20.26 16.88 15.82 14.19 
Kaza 30.44 33.08 36.03 36.82 37.94 
Makina - Montaj 2.79 3.53 3.21 5.32 3.35 
Dolu 1.14 1.48 1.32 1.41 1.05 
Hayvan Ölümü 0.30 0.33 0.51 0.36 0.17 
HAYAT 11.37 8.83 6.63 5.41 5.42 

Aslında sigortacılığa egemen olan bu anlayış diğer sigorta dal-
larını da olumsuz yönde etikilemektedir. Bu anlayışın doğal bir 
sonucu olarak Türkiye'de kişi başına düşen sigorta ödentileri diğer 
ülkelere oranla çok düşük kalmıştır. 

(27) Kaynak: Türkiye'de Sigorta Faaliyeti Hakkında Rapor, S. 13 
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Tablo: 15 — 1975 Yılında Türkiye'de ve Diğer Bazı Ülkelerde 
Kişi Başına Düşen Sigorta23 Ödentisi 

(Dolar olarak) 

Ülkeler Kişi Başına Ödenti 

A.B.D. 
Batı Almanya 
İsveç 
İtalya 
Irak 
Cezayir 
İran 
TÜRKİYE 

494.8' 
303.1 
302.8 

73.2 
11.7 
9.0 
8.2 
3.2 

Bunun önemli bir nedeni Türkiye'de kişi başına düşen gelirin 
azlığı olabilir. Gerçekten sigorta ödentileri ile kişi başına düşen 
gelir arasında yakm bir ilişki vardır. Ancak kişi başma düşen si-
gorta ödentisini etkileyen bir diğer etmen sigortalı sayısıdır. Ör-
neğin Pakistan, İran ve Irak'ta kişi başına düşen ödenti bu neden-
le Türkiye'den daha fazladır.  Türkiye'de ortaya koymaya çalıştı-
ğımız engelleyici bir çok etmene rağmen hayat sigortası dalında 
1977 yılında sağlanan ödenti tutarı 199.010.701 lira iken, 1978'de 
276.811,199 liraya ulaşmıştır. Bu % 39.09'luk bir artışa tekabül et-
mektedir. Ancak bu artış reel bir artış değildir. Çünkü bu dönem-
de fiatlar  da büyük bir artış göstermiştir. 

Örneğin İstanbul Ticaret Odası Toptan Eşya Zincirleme En-
deksine göre fiatlar  1977 yılında 128,5 iken 1978'de 153,6 ya yük-
selmiştir. Bu durumda 1978 yılı ödentilerini 1977 yıl indeks orta-
laması ile değerlendirince hayat dalında gerçek artışın % 19.56 ol-
duğu görülür. Bu bile herşeye rağmen oldukça önemli bir geliş-
me ısayılabilir. Zaten yerli sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu-
nun (21 şirketten 18 tanesi) hayat dalında faaliyetlerini  sürdür-
mekte olmaları, bu sigorta dalında bir potansiyelin varlığına işa-
ret etmektedir. Önemli olan bu potansiyeli harekete geçirecek şe-
kilde yeniden bir yasal düzenlemeye ve örgütlenmeye gidilâbilme-
sini sağlamaktır. 

(28) Kaynak: Sigorta Dünyası, Nisan 1979, Yıl 20, Sayı 232, S. 12 
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Daıha önce açıklandığı gi'bi sigorta işletmeleri riskin olası değe-
rini, riski doğuran olay meydana geldiği anda sigortalılara ödemek 
durumundadır. Örneğin 60 yaşında bir kişinin hayatta kalmak ko-
şuluyla her yıl, yıl sonlarında 200.000 lira gelir sağlamak üzere 
hayat sigortası yaptırdığını varsayalım. Sözleşme süresi 5 yıl ve 
faiz  oram % 5 ise, sorumlulukların eşitliği ilkesine göre sigorta-
cının sigortalıdan talep edeceği bir defalık  ödencenin değeri, 

1 X . P = a [( lx+ı. V1) + ( lx + 2 .V 2 ) + ( U 3 . V 3 ) + 1X+4.V4) + 
( 1 * + 5 . V 5 ) ] 

a [ ( lx + 1 .V ' ) + + ( lx + 5 .V 5 ) ] 
lx 

denkleminden hesaplanmaktadır. Örneğimizde sigortalının ödeye-
ceği ödentinin değeri, 

200.000 [7616x9524) + + (7080x8227) + (6872x7835)] 
P = 7 7 ? 2 

= 810.000 liradır. 

Bu durumda sigortalı 5 yıllık toplamı 1.000.000 lira olan yıl-
lık gelir için net bugünkü değeri 810.000 lira olan net ödenti öde-
yecektir. Fiatlarm hızla yükseldiği bir dönemde sigortalının böyle 
bir sözleşme yapmak istemeyeceği açıktır. Sigortalı gereksinmele-
rinin karşılanması için gereikli gördüğü yıllık 200.000 liralık geliri, 
fiatlarm  ileride değişmeyeceğini varsayarak hesaplamıştır. Oysa 
fiatlar  hemen her ülkede belirli ölçülerde artmaktadır. Örneğin Ti-
caret Bakanlığınca yayınlanan Toptan Eşya Fiatları indeksine göre 
1978 yılı aralık ayına nazaran 1979 yıl kasım ayı sonunda % 74 
oranında bir artış meydana gelmiştir. Fiat artuşlarındaki trendi 
Ankara ve istanbul geçinme indekslerinde de izlemek mümkündür. 

Her iki endeksin «genel» alt grubundaki artışları göz önünde 
bulundurarak fiat  artışlarının bir önceki döneme oranla °/o 65 art-
tığını varsayarsak 1979 yılı başında 200.000 liralık hayat sigortası 
yaptıran kişiye o yıl içerisindeki gereksinmelerinin karşılığı olarak 
330.000 lira ödenmesi gerektiği sonucuna varırız. 

Sigortacılığın geliştiği ülkelerde sigorta işletmeleri müşterile-
rini enflasyonun  olumsuz etkilerinden korumak için değişik yön-
temler uygulamaktadır. Bunlardan birincisi anonim ortaklıkların 
karşılıklı sigortalar şekline dönüşmesi, ikincisi sigorta işletmeleri-
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Tablo: 16 — Geçinme Endeksleri29 (1963=100) 

1978 ilk 11 ay 1979 ilk 11 ay 
Aralık Kasım Artış Aralık Kasım Artış 

1977 1978 % 1978 1979 % 

Ankara 
Genel 574,7 848,5 47,6 873,7 1420,1 62,5 
Gıda 541,6 748,3 38,2 761,2 1199,2 57,5 
Aydınlatma ve 
Isıtma 534,2 991,2 85,5 1005,2 1542,9 53,5 
Giyim 657,5 1038,1 57,9 1108,7 2227,6 100,9 
Diğerleri 662,5 1054,6 59,2 1094,8 2087,1 90,6 
Gıda 541,6 748,3 38,2 761,2 1199,2 57,5 
istanbul 
Genel 681,3 1031,7 51,4 1049,0 1822,2 73,7 
Gıda 688,3 997,7 45,0 1012,8 1668,7 64,8 
Aydınlatma ve 
Isıtma 758,1 1338,5 76,6 1353,9 2634,3 94,5 
Giyim 558,4 1004,2 79,8 1034,8 2017,5 95,0 
Diğerleri 758,7 1100,6 45,1 1115,4 2120,5 90,1 

nin anonim özelliklerini korumakla beraber, sigortalıları kâra or-
tak eden uygulamalara geçmiş olmalarıdır. 

Kooperatif  ortaklık olarak kurulmasını önerdiğimiz bir hayat 
sigortası işletmesinde fiat  artışlarını göz önünde bulunduran bir 
uygulama örneği geliştirebiliriz. Bunun için (x) yaşında (1*) sayı-
da kişinin (n) yıl süreyle (a) kadar yıllık gelir sağlamak amacıy-
la sigorta yaptırdığını varsayalım. Sigortalılar ödence tu/tarını 
farklı  olarak saptayabilirler. Örneğin A, (x+1) yılı için kendisinin 
veya ailesinin gereksinmelerini göz önünde bulundurarak (a) ka-
dar, B ise (2a) veya daha fazla  ödence için sözleşme yapabilirler. 
Eğer (10 kadar sigortalının her birinin (a) kadar ödence için (P) 
kadar ödenti ödediğini varsayarsak, 

U . P = a . d* . V1 

a . dx . V1 

kadardır. 

(29) Kaynak: Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği 3 Aylık  Ekonomik  Rapor Ekim-Aralık,  1979,  S. 11 
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Sigorta işletmesinin bu fonları  yatırımlara yönelterek sağladı-
ğı gelir (Y) ise ve yıl içerisinde fiat  artışları (a) kadar olmuşsa, 
o yıl içerisinde ölen ve (a) kadar ödence için sözleşme yapmış bu-
lunan bir sigortalının yakınlarına ödenecek ödence tutarı, 

(a + a a) kadar olacaktır. Sigorta işletmesinin ( x + l ) 
yılında ödemekle yükümlü bulunduğu ödence tutarı da, 

dx . a + dx . a . a = dx . a (1 + a) 

olur. Sigorta işletmesinin bu sigorta için yıl sonunda elinde bulun-
durduğu toplam fon  miktarı, 

(1 + 1) (lx . P) + Y dir. 

Eğer yıl sonunda, 

(1 + i) lx .P + Y / 
= a (1 + a) ise 

tx 
sigorta işletmesi ölen sigortalının yakınlarına fiat  endeksindeki 
artışları da karşılamak üzere ödence sorumluluğunu yerine getire-
bilir. 

(1 + i) lx .P + Y 
> a (1 + a) ise 

lx 
sigorta sözleşmesi ölümle sona erdiği için sigortalının yakınları 
ödence tutarını ve yatırımlardan sağlanan gelirlerden paylarına dü-
şeni alabilirler. 

(1 + i) . P + Y < a (1 + a) ise 

o zaman sigorta işletmesi önceki yıl karşılıklarından aradaki farkı 
karşılayacak a (1+a) kadar olan ödence sorumluluğunu yerine ge-
tirebilir. Önerilen bu yöntem, hem gereksinime duyulan ödence 
tutarını fiat  değişikliklerinin olumsuz etkilerinden koruyan, hem 
ödentilerin (1+i) birikim katsayısı ile faiz  oranı ölçüsünde büyü-
mesini güvence altına alan ve hem de ortakların kâra (zarara) 
katılmasını sağlayan 'bir yöntemdir. Eğer sigorta işletmelerinin 
kkrlı gördükleri alanlara yatırım yapmalarını engellemeyen yasal 
düzenlemeler de yapılırsa, isabetli yatırım kararları alabilen bir 
karşılıklı sigorta işletmesinin küçük tasarrufları  değerlendirerek 
ortaklarının yaşamını güvence altına alması mümkün olur. 
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S lO ıN U Ç 

Hayat sigortacılığı kişilerin kazandıkları gelirin hastalık, yaş-
lılık, malûliyet ve ölüm gibi nedenlerle ortadan kalkmasını önle-
mek, gelire süreklilik kazandırmak için geliştirilen bir ekonomik 
etkinlik dalıdır. Her sigorta işleminde olduğu gibi hayat sigorta-
sında da iki taraf  bulunmakta ve kuramsal olarak riski paylaşmak-
tadırlar. Sigortacının yüklendiği risk, sigortalanan riskin, beklenen 
değerinden daha fazla  gerçekleşmesi halinde ortaya çıkar. Bu risk 
sigortalılardan kendisine devredilen bir risk olarak görülmeme-
lidir. 

Her işletme ekonomik hayatın belirsizliği nedeniyle bu tür bir 
riskle karşı karşıyadır. Bu nedenle sigorta işletmesinin risıkin bek-
lenen değerinden fazla  bir ödence (tazminat) ödemesi sorumlulu-
ğunu, sigortalılardan devralman bir risk olarak değil, bir işletme 
riski olarak ıkalbul etmek gerekir. Sigortalılardan sigortacıya dev-
redilen risk değil, riskin olası değerinin yani beklenen riskin orta-
lama değerinin karşılığıdır. Gerçekten her sigorta işleminde oldu-
ğu gibi hayat sigortasında da sigortalılar ödedikleri ödentilerle 
(prim) riskin olası değerinin net bugünkü karşılığını sigortacıya 
devretmektedirler. Sigorta işletmesi riskin, olası değerden fazla 
olarak gerçekleşmesi halinde zarar, az olarak gerçekleşmesi halin-
de kâr eden bir işletme durumundadır. Bu risk ise bütün işletme-
ler için vardır. 

Ayrıca kanımızca hayat sigortası işletmeleri diğer işletmelere 
nazaran riskle daha fazla  karşı karşıya değildir. Aksine diğer iş-
letmeler karşılaşacakları riskin tamamını talhmin etmek durumun-
dayken hayat sigortası işletmeleri, riskin ortalama değerini hayat 
tablolarına göre hesaplamak ve karşılığını sigortalılardan almak 
olanağına sahiptirler. Eğer hayat tabloları büyük sayılar kanunu-
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na uygun olarak çok sayıda kişinin gözlemlenmesi sonucu elde 
edilmişlerse (ki öyle olmalıdır) kuramsal olarak riskin gerçekleşen 
değerinin olası değerine çok yakın olması gerekir. 

Hayat sigorta işlemleri bu gerçeği göz önünde bulundurarak 
sigortanın fiatmı  saptamalıdırlar. Sigortalılardan alınacak ödenti-
nin olası değerden çok fazla  saptanması, kişilerin sigorta yaptır-
maktan vazgeçmeleri sonucunu doğurur. Böylece az sayıda sigortalı 
riskin büyük sayılar kanununa uygun olarak oluşması olasılığını 
azaltır ve sigorta işletmesi beklenenin aksine zarar edebilir. Reka-
bet nedeniyle, ödentilerin, riskin beklenen değerinden az olarak 
saptanması halinde de sigortacının sorumluluklarını yerine getire-
memesi söz konusu olabilir. 

Kişiler sadece tasarruf  etmek amacıyla değil, gereksinmeleri-
nin ileride de karşılanabilmesini sağlamak amacıyla hayat sigorta-
sı yaptırmaktadırlar. Bu nedenle sigorta işletmelerinin sigortalı-
lara bu güvenceyi sağlamaları gerekir. Kişinin kendisinin veya 
yakınlarının gereksinmelerinin karşılığı, hayatın değeri (life  value) 
veya gereksinme yaklaşımları (needs approach) ile saptanmak-
tadır. 

Sigorta aynı veya benzer nitelikli riskle karşı karşıya bulunan 
çok sayıda kişinin teker teker karşılayamayacakları riski birlikte 
karşılamak amacıyla oluşturdukları bir kurumdur. Sigortacılar bu 
amacı gerçekleştirecek biçimde örgütlenmek durumundadırlar. Bu 
düşünce sigorta kavramına da uygundur. Bu nedenle sigortacılı-
ğın geliştiği her ülkede sigorta işletmeleri, sigortalılar tarafından 
karşılıklı sigorta işletmeleri (kooperatif  işletmeler) şeklinde kurul-
maktadır. Bu arada anonim şirket olarak kurulmuş bulunan hayat 
sigortası işletmelerinin de karşılıklı sigorta işletmeleri haline dö-
nüşmesini sağlamak amacıyla yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş 
ve bu konuda büyük ölçüde başarı sağlanmıştır. Böylece hem kü-
çük tasarrufların  birikimi sağlanmakta ve hem de küçük tasarruf 
sahiplerinin üretken bir birim olarak ekonomik hayata katılmala-
rı, sosyal adaleti sağlayıcı, gelir eşitsizliğini azaltıcı bir politika-
nın gereği olarak teşvik edilmektedir. 

Bu ülkelerde bu amaçla kurulan hayat sigortası işletmelerinin 
sahip oldukları fonlar  devlet bütçesi olanaklarını aşan bir büyük-
lüğe ulaşmıştır. Bu türlü sigorta işletmeleri, riski doğuran olay 
gerçekleşince, ödeyecekleri ödenceleri fiat  yükselmeleri nedeniyle, 
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paranın satın alma gücünde meydana gelen azalmaları da kapsa-
yacak biçimde saptadıkları gibi, ayrıca sigorta işlemlerinden sağ-
lanan kârları ortaklar arasında bölüştürerek ök bir gelir sağlamak-
tadırlar. 

Türkiye'de hayat sigortaları işletmeleri, sigortalının gelirinin, 
ilerideki gereksinmelerini sağlayacak biçimde korunulacağı güven-
cesini vermeleri bir yana, piyasadaki cari faiz  oranı üzerinden de-
ğerlendirilmeleri olanağını bile sağlayamamaktadır. Hayat sigor-
tası işlemlerine uygulanan faiz  oranı cari faiz  oranının çok altın-
dadır. Büyük çoğunluğu anonim ortaklık olarak kurulmuş sigorta 
işletmeleri hali hazırda bazı bankalara ve büyük işletmelere dü-
şük faizli,  finansman  olanağı sağlayan kredi kuruluşları şekline 
dönüşmüştür. Bu nedenle diğer ülkelerde baş sırayı işgal eden 
hayat sigortasının, Türkiye'de diğer sigorta dalları arasındaki pa-
yı her geçen gün hızla azalmaktadır. 

t 
Hayat sigortası işletmelerinin uzun dönemde piyasada kalabil-

melerinin telk koşulu çağdaş hayat sigortacılığı uygulamasına bir 
an önce geçmeleridir. 

1 
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Tablo: 17 — % 5 FAİZ TABLOSU 

n ( l + i ) n 1 
a„ | i 

1 1 
n ( l + i ) n 

vn veya ( 1 + . ) n " S„ | i a„ | i Sn | i a„ | i 

1 1.050000 .952381 1.000000 0.952381 1.000000 1.050000 
2 1.102500 .907029 2.050000 1.859410 .487805 .537805 
3 1.157625 .863838 3.152500 2.723248 .317209 .367209 
4 1215506 .822702 4.310125 3.545950 .232012 .282012 
5 1.276282 .783526 5.525631 4.329447 .180975 .230975 

6 1.340096 . .746215 6.801913 5.075692 .147017 .197017 
7 1.407100 .710681 8.142008 5.786373 .122820 .172820 
8 1.477455 .676839 9.549109 6.463213 .104722 .154722 
9 1.551328 .644609 11.026564 7.107822 .090690 .140690 

10 1.628895 .613913 12.577892 7.721735 .079505 .129505 

11 1.710339 .584679 14.206787 8.306414 .070389 .120389 
12 1.795856 .556837 15.917126 8.863352 .062825 .112825 
13 1.885649 .530321 17.712983 9.393573 .056456 .106456 
14 1.979932 .505068 19.598632 9.898641 .051024 .101024 
.i 5 2.078928 .481017 21.578564 10.379658 .046342 .096342 



16 2.182875 .458112 
17 2.292018 .436297 
18 2.406619 .415521 
19 2.526950 .395734 
20 2.653298 .376889 

21 2.785963 .358942 
22 2.925261 .341850 
23 3.071524 .325571 
24 3.225100 .310068 
25 3.386355 .295303 



23.657492 10.837770 .042270 .092270 
25.840366 11.840366 .038699 .088699 
28.132385 11.689587 .035546 .085546 
30.539004 12.085321 .032745 .082745 
33.065954 12.462210 .030243 .080243 

35.719252 12.821153 .027996 .077996 
38.505214 13.163003 .025971 0.075971 
41.430475 13.488574 .024137 .074137 
44.501999 13.798642 .022471 .072471 
47.727099 14.093945 .020952 .070952 



Tablo: 18 — TÜRK MEMURLARININ HAYAT TABLOSU 

X I d, P* 

20 1.000000 1895 0.9981046 0.0018954 
21 998105 1907 0.9980894 0.0019106 
22 996198 1949 0.9980439 0.0019561 
23 994249 2065 0.9979232 0.0020768 
24 992184 2214 0.9977683 0.0022317 

25 989970 2365 0.9976111 0.0023889 
26 987605 2486 0.9974825 0.0025175 
27 985119 2557 0.9974047 0.0025953 
28 982562 2569 0.9973854 0.0026146 
29 979993 2532 0.9974163 0.0025837 

30 977461 2468 0.9974756 0.0025244 
31 974993 2403 0.9975355 0.0024645 
32 972590 2362 0.9975711 0.0024289 
33 970228 2360 0.9975676 0.0024324 
34 967868 2398 0.9975228 0.0024772 

35 965470 2467 0.9974451 0.0025549 
36 963003 2556 0.9973456 0.0026544 
37 960447 2661 0.9972295 0.0027705 
38 957786 2788 0.9970886 0.0029114 
39 954998 2960 0.9969007 0.0030993 

40 952038 3205 0.9966338 0.0033662 
41 948833 3552 0.9962566 0.0037434 
42 945281 4018 0.9957494 0.0042506 
43 941263 4599 0.9951135 0.0048865 
44 936664 5271 0.9943726 0.0056274 

45 931393 5990 0.9935683 0.0064317 
46 925403 6711 0.9927482 0.0072518 
47 918692 7393 0.9919529 0.0080471 
48 911299 8016 0.9912043 0.0087957 
49 903283 8580 0.9905011 0.0094989 
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X h d, Pz q* 

50 894703 9107 0.9898211 0.0101789 
51 885596 9625 0.9891313 0.0108687 
52 875971 10162 0.9883997 0.0116003 
53 865809 10731 0.9876055 0.0123945 
54 855078 11336 0.9867426 0.0132574 

55 843742 11968 0.9858160 0.0141840 
56 843742 12616 0.9848321 0.0151679 
57 819158 13281 0.9837871 0.0162129 
58 805877 13976 0.9826577 0.0173423 
59 791901 14731 0.9813976 0.0186024 

60 777170 15590 0.9799405 0.0200595 
61 761580 16597 0.9782075 0.0217925 
62 744983 17792 0.9761176 0.0238824 
63 727191 19199 0.9735985 0.0264015 
64 707992 20818 0.9705961 0.0294039 

65 687174 22622 0.9670798 0.0329202 
66 664552 24559 0.9630436 0.0369564 
67 639993 26557 0.9585041 0.0414959 
68 613436 28526 0.9534973 0.0465027 
69 584910 30371 0.9480757 0.0519243 

70 554539 31993 0.9423076 0.0576924 
71 522546 33298 0.9362773 0.0637227 
72 489248 34206 0.9300936 0.0699164 
73 455042 43659 0.9238328 0.0761672 
74 420383 34629 0.9176246 0.0823754 

75 385754 34126 0.9115339 0.0884661 
76 351628 33196 0.9055930 0.0944070 
77 318432 31915 0.8997744 0.1002256 
78 286517 30378 0.8939763 0.1060237 
79 256139 28686 0.9990080 0.1119920 
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X i , dx P 

80 227453 26936 0.8815772 0.1184228 
81 200517 25209 0.8742815 0.1257185 
82 175308 23560 0.8656077 0.1343923 
83 151748 22012 0.8549431 0.1450569 
84 129736 20550 0.8416052 0.1583948 

85 109186 19120.3 0.8248835 0.1751165 
86 90065.7 17645.0 0.8040872 0.1959128 
87 72420.7 16034.4 0.7785930 0.2214070 
88 56386.3 14215.9 0.7478843 0.2521157 
89 42710.4 12163.0 0.7115755 5.2884245 

90 30007.4 9919.9 0.6694176 0.3305824 
91 20087.5 7607.5 0.6212836 0.3787164 
92 12480.0 5402.09 0.5671406 0.4328594 
93 7077.91 3489.29 0.5070176 0.4929824 
94 3588.62 2006.13 0.4409750 0.5590250 
95 1582.49 998.420 0.3690826 0.6309174 
96 584.07 413,867 0.2914078 0.7085922 
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Tablo: 19 —NET ÖDENTİLER 

°/o 5 

Kaydı hayat şartı Ölüme bağlı sigor- Ölüme bağlı sigor-
ile ödenen rantlara taya ait senelik taya ait senelik 

ait net ödentiler net ödentiler net ödentiler 
x ax A, Px 

20 18.466 12.069 0.65358 
21 18.374 12.506 0.68064 
22 lı8.277 12.965 0.70936 
23 18.177 13.444 0.73962 
24 18.073 13.938 " 0.77121 

25 17.967 14.444 0.80392 
26 17.858 14.963 0.83789 
27 17.745 15.498 0.87337 
28 17.628 16.055 0,91077 
29 17.506 16.640 0.95053 

30 17.376 17.258 0.99321 
31 17.238 17.914 0.03922 
32 17.092 18.609 1.08875 
33 16.938 19.343 1.14199 
34 16.775 20.116 1.19917 

34 10.605 20.926 1.26022 
36 16.428 21.773 1.32536 
37 16.242 22.656 1.39490 
38 16.049 23.577 1.46906 
39 15.847 24.536 1.54831 

40 15.638 25.532 1.63269 
41 15.422 26.561 1.72228 
42 15.200 27,618 1.81697 
43 14.973 28.696 1.91652 
44 14.744 29.788 2.02035 
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x a* A, r x 

45 14.513 30.889 2.12837 
46 14.281 31.996 2.24046 
47 14.046 33.110 2.35725 
48 13.810 34.327 2.47915 
49 13.570 35.380 2.60722 

50 13.325 36.546 2.74266 
51 13.074 37.740 2.88665 
52 12.817 38.964 3.04002 
53 12.54 40.218 3.20360 
54 12.284 41.504 3.37870 

55 12.007 42.822 3.56642 
56 11.724 44.170 3.76749 
57 11.433 45.553 3.98434 
58 11.135 46.971 4.21832 
59 10.830 48.426 4.47147 

60 10.517 49.914 4.74603 
61 10.198 51.437 5.04383 
62 9.8726 52.984 5.36677 
63 9.5441 54.547 5.71526 
64 9.2146 56.116 6.08990 

65 8.8867 57.678 6.49037 
66 8.5629 59.219 6.91576 
67 8.2457 60.728 7.36481 
68 7.9374 62.196 7.83582 
69 7.6396 63.615 8.37201 

70 7.3533 64.976 8.83630 
71 7.0794 66.280 9.36238 
72 6.8177 67.523 9.90407 
73 6.5679 68.713 10.46194 
74 6.3284 69.852 11.03786 
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X 

75 6.0969 70.950 11.63706 
76 5.8713 72.025 12.26730 
77 5.6481 73.086 12.93993 
78 5.4240 74.148 13.67035 
79 5.1961 75.228 14.47778 

80 4.9616 76.340 15.38617 
81 4.7185 77.493 16.42323 
82 4.4659 78.688 17.61974 
83 4.2041 79.921 19.01025 
84 3.9351 81.188 20.63175 

85 3.6620 82.475 22.52185 
86 3.3885 83.755 24.71743 
87 3.1190 85.005 27.25393 
88 2.8575 86.194 30.16413 
89 2.6080 87.309 33.47738 

90 2.3727 88.297 37.21372 
91 2.1532 89.113 41.38631 
92 1.9490 89.651 45.99846 
93 1.7570 89.656 51.02789 
94 1.5676 88.432 56.41235 
95 1.3515 83.810 62.01258 
96 1.0000 67.4Ş7 67.48700 
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Tablo: 20 — TÜRK MEMURLARININ HAYAT TABLOSU 
ÇEVİRME SAYILARI 

% 5 

X D N, S, cx M, R* 

20 376889 6959456 111895768 680.20 45485.18 1630968.56 
21 358262 6582567 104936312 651.91 44804.98 1585483.38 
22 350550 6224305 98353745 634.54 44153.07 1540678.40 
23 323699 5883755 92129440 640.29 43518.53 1496525.33 
24 307645 5560056 86245685 653.80 42878.24 1453006.80 

25 292341 5252411 80685629 665.13 42224.44 1410128.56 
26 277755 4960070 75433218 665.87 41559.31 1367904.12 
27 263862 4682315 70473148 652.28 40893.44 1326344.81 
28 250646 4418453 65790833 624.13 40241.16 1285451.37 
29 238085 4167807 61372380 585.85 39617.03 1245210.21 

30 226162 3929722 57204573 543.85 " 39031.18 1205593.18 
31 214848 3703560 53274851 504.31 38487.33 1166562.00 
32 204114 3488712 49571291 472.10 37983.02 1128074.67 
33 193922 3284598 46082579 449.24 37510.92 1090091.65 
34 184239 3090676 42797981 434.73 37061.68 1052580.73 

35 175030 2906437 39707305 425.94 36626.95 1015519.05 
36 166269 2731407 36800868 420.30 36201.01 978892.10 
37 157932 2565138 34069461 416.73 35780.71 942691.09 
38 149994 2307206 31504323 415.82 35363.98 906910.38 
39 142436 2257212 29097117 420.46 34948.16 871546.40 



X D, N, S, Cv M, R 
40 135233 2114776 26839905 433.58 34527.70 836598.24 
41 128360 1979543 24725129 457.64 34094.12 802070.54 
42 121790 1851183 22745586 493.02 33636.48 767976.42 
43 115497 1729393 20894403 537.44 33143.46 734339.94 
44 109459 1613896 19165010 586.65 32606.02 701196.48 

45 103661 1504437 17551114 634.92 32019.37 668590.46 
46 98089.9 1400776.2 16046677.1 677.47 31384.45 636571.09 
47 92741.0 1302686.3 14645900.9 710.78 30706.98 605186.64 
48 87614.1 1209945.3 13343214.6 733.98 29996.20 574479.66 
40 82708.2 1122331.2 12133269.3 748.21 29262.22 544483.46 

50 78021.7 1039623.0 11010938.1 756.35 28514.01 515221.24 
51 73549,6 961601.3 9971315.1 761.30 27757.66 486707.23 
52 69285.8 888051.7 9009713.8 765.50 26996.36 458949.57 
53 65221.4 818765.9 8121662.1 769.87 26230.86 431953.21 
54 61345.9 753544.5 7302896.2 774.54 25460.99 405722.35 

55 57649.5 692198.6 6549351.7 778.79 24686.45 380261.36 
56 54126.0 634549.1 5857153.1 781.86 23907.66 355574.91 
57 50766.5 580423.1 5222604.0 783.88 23125.80 331667.25 
58 47565.3 529656.6 6462180.9 785.62 22341.92 308541.45 
59 44514.3 482091.3 4112524.3 788,64 21556.30 286199.53 

60 41606.6 437577.0 3630433.0 794.87 20767.66 26443.23 
61 38829.9 395970.4 3192856.0 805.92 19972.79 243875.57 
62 36174.9 357140.5 2796885.6 822.81 1916687 223902.78 
63 33629.7 320965.6 2439745.1 845.60 18344.06 204735.91 
64 31182.8 287335.9 2118779.5 873.23 17498.46 186391.85 



X 
65 28824.2 256153.1 1831443.6 
66 26548.2 227328.9 1575290.5 
67 24349.8 200780.7 1347961.6 
68 22227.9 176430.9 1147180.9 
69 20184.7 154203.0 970750.0 

70 18225.5 134018.3 816547.0 
71 16356.2 115792.8 682528.7 
72 14585.0 99436.6 566735.9 
73 12919.1 84851.6 467299.3 
74 11366.7 71932.5 382447.7 

75 9933.94 60565.80 310515.17 
76 8623.68 50631.86 249949.37 
77 7437.62 42008.18 199317.51 
78 6373.57 34570.56 157309.33 
79 5426.56 28196.99 122738.77 

80 4589.32 22770.43 94541.78 
81 3853.13 18181.11 71771.35 
82 3208.31 14327.98 53590.24 
83 2644.97 11119.67 " 39262.26 
84 2153.62 8474.70 28142.59 



c M* R 
903.73 16625.23 168893.39 
934.40 15721.50 152268.166 
962.29 14787.10 136546.66 
984.40 13824.81 121759.56 
998.17 12840.41 107934.75 

1001.41 11842.24 95094.34 
992.65 10840.83 83252.10 
971.14 9848.18 72411.27 
937.14 8877.04 62563.09 
891.77 7939.90 53686.05 

836.94 7048.13 45746.15 
775.36 6211.19 38698.02 
709.95 5435.83 32486.83 
643.59 4725.88 27051.00 
578.00 4082.29 22325.12 

517.60 3503.49 18242.83 
461.35 2985.89 14739.34 
410.65 2524.54 11753.45 
365.40 2113.89 9228.91 

t 324.87 1748.49 7115.02 



X 

85 1726.12 
86 1356.03 
87 1038.44 
88 770.068 
89 548.468 

90 371.702 
91 236.972 
92 140.213 
93 75.7336 
94 36.5716 
95 15.3581 
96 5.39856 

6321.08 
4594.96 
3238.93 
2200.485 
1430.417 

881.949 
510.247 
273.275 
133.0619 
57.3283 
20.7567 

5.39856 

t 

S* Cı M. Rj 

19667.89 287.88 1423.62 5366.53 
13346.81 253.01 1135.74 3942.91 
8751.85 218.98 882.73 280.71 
5512.919 184.83 663.75 1924.44 
3312.434 150.66 478.86 1260.69 

1882.017 117.03 328.20 781.83 
1000.068 85.470 211.172 453.630 
489.821 57.802 125.702 242.458 
216.5455 35.559 67.900 116.756 

83.4836 19.469 32.341 48.856 
26.1553 9.2284 12.8717 16.5150 
5.39856 3.6433 3.6433 3.6433 
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