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Alacak Sigortasına İlgi Artıyor 

Dünya Bankası’nın yayınladığı endekse göre Türkiye, alacakların tahsilatı konusunda bazı Ortadoğu 
ülkelerinden daha geride. Araştırmalara göre Türkiye’de bu yıl 17 bin şirket iflas edecek ve 16 milyar 
TL tutarında çekin karşılığı ödenmeyecek. Bu da tahsilat konusunda şirketlerin gözünü korkutuyor. 
Buna ödenmeyen alacaklar için açılan davaların uzun sürmesi ve maliyetli olması eklenince, firmalar 
çözümü alacaklarını sigortalamada buluyor. Alacakların sigortalanması konusunda dünya çapında 
firmalara 789 milyar euro tutarında teminat sağlayan Alman Euler Hermes, Türkiye’de ise 4 milyar 
euro seviyesinde teminat miktarına ulaştı. Türkiye’de Euler Hermes’in alacak sigortası poliçesini en 
çok perakende sektörü kullanıyor. Bu sektörü kimya, gıda ve inşaat sektörleri takip ediyor.  

Alacak davası ortalama 3.3 yıl sürüyor 

Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, alacak tahsilatı konusunda bazı Ortadoğu 
ülkelerinden daha geri pozisyonda olan Türkiye’de şirketlerin alacaklarını sigorta kapsamına alarak 
daha güvenli ticaret imkanına kavuşabileceğini vurguladı. Özüner, “Dünyada yaygın olarak kullanılan 
bu sistemin Türkiye’de de yaygınlaşması için çalışıyoruz” dedi.  

Türkiye’de alacak sigortası kapsamında verdikleri teminat miktarının 4 milyar euroyu bulduğunu 
aktaran Özüner, “En yüksek riski 616 milyon euro tutarındaki teminat ile perakendede taşıyoruz. 
Toplam teminatın yaklaşık yüzde 15’ini bu sektöre verdik. Sıralamayı yüzde 13’lük payla kimya, yüzde 
11 ile gıda, yüzde 10 ile inşaat sektörleri takip ediyor” dedi. Özüner, Dünya Bankası’nın her yıl 
açıkladığı endekse göre, Türkiye iş yapma kolaylığı açısından 189 ülke arasında 69. sırada yer alırken, 
alacağın tahsil edilmesi konusunda ise 130. sıraya gerilediğini aktardı. Bunun Türkiye’de ticaret 
yapanların alacağını tahsil etme konusunda çok ciddi sorun yaşadığına işaret ettiğini vurgulayan 
Özlem Özüner, “Türkiye’de alacak davası açıldığında ortalama 3.3 yıl sürüyor ve bu yatırılan aktifin 
neredeyse yüzde 15’ine mal oluyor. Tahsilat oranı yüzde 22, yani paranızı batırdığınızda neredeyse 
kurtaramıyorsunuz. Tunus’ta ise acze düşmüş bir alacağı tahsil etmenin maliyeti aktifin yaklaşık yüzde 
7’sine mal oluyor ve yüzde 52 tahsilatlarını kurtarma kabiliyetleri var ” dedi.  

Bu yıl 17 bin şirket iflas edecek ödenmeyen çek 16 milyar TL olacak 

Özüner, Euler Hermes’in TOBB ile birlikte yaptığı bir çalışma kapsamında bu yıl Türkiye’de 17 bin 
şirketin ifl as, ifl as erteleme ya da kapanma riski taşıdığının öngörüldüğünü açıkladı. Gelişmiş 
dünyada artık kullanılmayan vadeli çekin, Türkiye’de devam eden bir uygulama olduğuna işaret eden 
Özüner, “Vadeli çek Türkiye’de sanal bir piyasa haline getiren, aslında enflasyona da olumsuz etkisi 
olan bir gerçek. Biz şirketlerin kendi nakit akışlarını korurken, uygun olmayan bu tarz teminatlara 
dikkat etmelerini, şirket için de mutlaka ticari kredi yönetimine geçmelerini öneriyoruz. 2014’ün ilk 
yarısında karşılıksız çekler yüzde 3.8 arttı. Yıl sonuna kadar 16 milyar TL ödenmeyen çek olacağını 
öngörüyoruz” dedi.  


