
 

 

MİKRO VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 

İŞLETMELERE YÖNELİK TİCARİ 

ALACAK SİGORTASI 

 

Devlet Destekli Alacak sigortası, müşterilerine vadeli mal/hizmet 

satanların ödemelerini alamamaları durumunda zararlarını tazmin 

etmeyi amaçlayan bir sigorta sistemidir. 

Bu kapsamda mikro ve küçük işletmeler, başvuru tarihinden itibaren 

en az iki yıl önce kurulması ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi 

tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması 

durumunda söz konusu sigorta sisteminden yararlanabileceklerdir.  

Buna göre KOBİLER, son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği 

cirosu üzerinden Tebliğ de belirlenen 120,180 ve 360 günlük vadeli 

satışlarına göre prim ödeyecek ve ödenen tutarlar üzerinden alacakları 

teminat altına alınacaktır.  

Sistemin ayrıntılarına ilişkin bilgilere Sirkümüzden ulaşabilirsiniz. 
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Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari 
Alacak Sigortası 

Alacak Sigortası Nedir? 

Alacak sigortası, müşterilerine vadeli mal/hizmet satanların ödemelerini alamamaları 

durumunda zararlarını tazmin etmeyi amaçlayan bir sigorta sistemidir. 

Alacak Sigortası ile İlgili Tanımlar 

Alıcı: Mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı 

tarafından gönderilen mal ve/veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan 

kişiyi, 

Aracı: Sigorta acentesini ve brokerini, 

Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını, 

Dain-i mürtehin: Riskin gerçekleşmesi durumunda ödenecek tazminat tutarından birinci 

derecede alacaklı olan kişiyi, 

Kanun: 14/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu, 

KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte belirlenen tanıma uyan kişileri, 

Kredi limiti: Sigortacının herhangi bir alıcı ile ilgili olarak üstlendiği azami sorumluluk 

tutarını, 

Kredi kuruluşu: Türkiye’de faaliyet gösteren ve ticari kredi sağlayan banka, finansman şirketi 

ve benzeri diğer kuruluşları, 

Merkez: 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler 

Yönetim Merkezini, 

SBM: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini, 

SEGEM: Sigortacılık Eğitim Merkezini, 

Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında 

kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını, 

Sistem: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren 

Devlet Destekli Sistemi, 

ifade eder. 

https://www.facebook.com/DumanGlobal/
https://twitter.com/Duman_Global
https://www.linkedin.com/in/mehmet-duman-829829175/
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Alacak Sigortası Yaptırabilecek KOBİ’ler Kimlerdir? 

Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda 

belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur: 

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması. 

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması. 

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 

Kaynak: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

Alacak Sigortasındaki Devlet Desteği Neyi İfade Eder? 

Sistem kapsamında üstlenilen risklerin, ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye 

piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edilemeyen kısmı, uygun bir bedel karşılığında 

Devlet tarafından taahhüt edilir. 

Alacak Sigortası Kapsamındaki Risk Değerlendirilmesi Nedir? 

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde 

kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir. Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde 

bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro 

büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır.  

Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek 

riskli)” arasında skor verilir. 

Alacak Sigortası Risk Değerlendirme Sorgulama Ücreti Ne Kadardır? 

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk 

değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan 

her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama 

ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. 

https://www.facebook.com/DumanGlobal/
https://twitter.com/Duman_Global
https://www.linkedin.com/in/mehmet-duman-829829175/
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Alacak Sigortası Prim ve Azami Teminat Tutarları Ne Kadardır? 

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan 

elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro 

esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır: 

 

Örnek-1: Son mali yıl bilançosu üzerinden vadeli satış tutarı 1.000,000-TL olan bir işletmenin 

ticari alacağının sigortalanması için; 

120 güne kadar vadeli satışlar için 5.000-TL,  

180 güne kadar vadeli satışlar için 8.000-TL,  

360 güne kadar vadeli satışlar için 14.000-TL,  

Net prim ödenmesi gerekmektedir.  

Buna göre 5.000-TL ödemenin karşılığında 50.000-TL sigorta teminat tutarı, 

8.000-TL ödemenin karşılığında 80.000-TL sigorta teminat tutarı, 

14.000-TL ödeme karşılığında ise 140.000-TL sigorta teminat altına alınabilecektir.  

Alacak Sigortası Primlerinin Ödeme Şartları Nelerdir? 

Peşin Ödeme: Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı 

üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. 

https://www.facebook.com/DumanGlobal/
https://twitter.com/Duman_Global
https://www.linkedin.com/in/mehmet-duman-829829175/
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Taksitli Ödeme: Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak 

şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle 

taksitlendirilmesi mümkündür. 

Alacak Sigortası Kapsamında Her Alıcı İçin Azami Kredi Limitleri Nelerdir? 

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli 

satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları 

geçmemek üzere kredi limiti sağlanır: 

 

Kredi Limiti Sağlanmayacak Alacaklar Nelerdir? 

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi 

limiti sağlanmaz. 

Kredi Limiti Sağlanan Alıcılar İçin Uygulanan Teminat Oranları Nasıl Belirlenir? 

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları 

poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir. 

Sigorta Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Zararlar Nasıl Ödenir? 

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması 

durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen 

teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir. 

Alacak Sigortası Komisyon Oranları Kaçtır? 

Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler 

düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’dir. Söz 

konusu prim tutarının asgari %9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta 

aracısına ödenir. 

https://www.facebook.com/DumanGlobal/
https://twitter.com/Duman_Global
https://www.linkedin.com/in/mehmet-duman-829829175/
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Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, Merkeze devredilen 

primlerin %10’unu geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas alınarak, Merkeze devredilen 

primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanır. 

Sistemin Yürürlük Tarihi Ne Zamandır? 

Sistem 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

Örnek-2: 

X A.Ş., İş ve İnşaat Makineleri üretimi, satışını, pazarlamasını ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır.  

X A.Ş. nin 2018 yılı dönemsonu sigortalamaya esas verileri aşağıdaki gibidir; 

2018 yılı cirosu (Brüt Satış Hasılatı)  : 24.000.000.-TL 

İhracat     :   4.000.000.-TL 

Vadeli Olmayan Satışlar  : 10.000.000.-TL 

Finansal Kiralama : 5.750.000.-TL 

Nakit   :    250.000.-TL 

Kredi Kartı   : 1.000.000.-TL 

Banka Havalesi  : 3.000.000.-TL 

 

Poliçeye Esas Vadeli Satış Cirosu : 10.000.000.-TL 

31.12.2018 mizanında görülen alacaklı olunan firma sayısı : 65 Adet (gerçek ve tüzel kişi) 

Ortalama Alacak Tahsil Süresi  : 120 Gün 

 

Alacak Sigortası Tebliğine Göre Hesaplama, Sigorta Primi, Sorgu Masrafı ve Tazmin Tutarları 

Aşağıdaki Gibi Hesaplanacaktır; 

Sigorta Primi    : ( Vadeli Ciro x 120 Güne Kadar Prim Oranı )  

     : 10.000.000.TL x % 0,42 : 42.000.-TL 

     : Peşin ödeme halinde  : 37.800.-TL 

     : Taksitli ödeme halinde : 4 eşit taksitte. (42.000/4) 

Azami Teminat Tutarı   : ( Prim tutarı x 10 Kat ) 

     : 42.000.-TL x 10 Kat  : 420.000.-TL 

https://www.facebook.com/DumanGlobal/
https://twitter.com/Duman_Global
https://www.linkedin.com/in/mehmet-duman-829829175/
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Sorgu Masrafı    : (Alacaklı Firma Sayısı x 10.-TL)  

     : 65 adet x 10.-TL  :     650.-TL 

Olay Başı Azami Tazmin Tutarları : 200.000.-TL  

Olay Başı Azami Tazmin Oranı  : %90  - 180.000.-TL (Bu husus sigorta poliçesinde belirtilir.) 

 

Sigorta döneminde, X A.Ş., 350.000.-TL lik 120 gün vadeli alacağını tahsil edemediği varsayımı ile 

hareket edecek olur isek; 

Hasar Tutarı  : 350.000.-TL 

Teminat Kapsamı : 200.000.-TL 

Tazmin Tutarı  : 180.000.-TL 

Muafiyet  :     2.500.-TL 

Ödeme Günü  : Hasara müteakip 180. Gün. (Bu husus sigorta poliçesinde belirtilir.) 

Örneğimizde, X. A.Ş. 120 gün vadeli 350.000.-TL lik alacağının, 177.500.-TL sini 300 gün sonra 

(120+180) tahsil etmiş oldu.   

Uyarı : X A.Ş. sigorta kapsamında yapacağı her satışı, satıştan önce sigorta şirketine bildirmek ve 

alıcısı için limit tahsis ettirmek zorundadır. Sigorta risk değerlendirmesi alıcıyı teminat kapsamına 

almak zorunda değildir.  

Saygılarımızla, 

 

KAYNAKÇA 

- 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

- 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren 

Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, 

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 

Tarife ve Talimat Tebliği. 
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