TÜRK
REASÜRANS

“STRATEJIK VIZYONUMUZ
GLOBAL REASÜRANS
ŞIRKETI OLMAK”
Eylül 2019’da kurulan Türk Reasürans, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Türk
Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “2021’de reasürans faaliyetlerimizde artan
etkinliğimizle, kârlılığımızı ve aktif büyüklüğümüzü en az iki katına çıkaracağımızı
öngörüyoruz” diyor. Şirketin stratejik vizyonu ise uluslararası reasürans
dünyasında kabul gören global bir reasürans şirketi olmak.

B

akanlık tarafından Eylül
2019’da 150 milyon TL’si
ödenmiş olmak üzere, toplam
600 milyon TL sermayeyle
kurulan Türk Reasürans, Türkiye’de
kamu sermayesiyle kurulmuş ilk
reasürans şirketi. Türk Reasürans,
sektöre reasürans kapasitesi
sağlamaya başladığı ilk yıl olan 2020’de
net yazılan primler dikkate alındığında
yüzde 42 pazar payına ulaştı. Vergi
öncesi 105 milyon TL yılsonu kârı elde
etti ve öz sermaye kârlılığı ise yüzde
17,9 oldu.
Türk Reasürans Genel Müdürü
Selva Eren, 2020 sonunda ödenmiş
sermayenin 375 milyon TL’ye
çıkmasının da etkisiyle, öz kaynakların
460 milyon TL’ye, aktif büyüklüğün
975 milyon TL’ye yükseldiği bilgisini
veriyor. Eren, aktiflerin yüzde 46’sını
mevduat ve finansal varlıkların yer
aldığı portföyden oluşturarak, likiditesi
yüksek bir bilançoya sahip olduklarını
kaydediyor. Selva Eren, “Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK) tarihinin
en büyük toplam hasar tazminatı
rakamı olan 306 milyon TL ödemeyi
tamamladık. Nisan ayı itibarıyla
yapacağımız çalışmalarla yüzde 57 olan
sigortalılık oranını çok daha yüksek
seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz”
diyor. Selva Eren ile Türk Reasürans’ın

“Adımlarımızı sistematik şekilde atıyoruz”
“Ben kolektif alınan kararlara inanıyorum. Şirketimizi, takım arkadaşlarımla
beraber büyük bir inanç ve tutkuyla yönetiyoruz. Heyecanımız her daim
devam ediyor. Şirketin vizyonu ve misyonu, tüm çalışanlar tarafından
özümsenmiş durumda. Bunu her gün bilfiil gözlemliyorum ve bundan
mutluluk duyuyorum. Ekip olabilmek ve aynı hedefe koşmak, kaçınılmaz
olarak başarıyı getiriyor. Biz de bunun değerini biliyoruz ve en önemli öz
kaynağımızın uzman insanlarımız olduğunun bilincinde çalışmalarımıza
yön veriyoruz. Yönetim kurulumuz ekonomi, deprem mühendisliği, sigorta
hukuku ve sektörel düzenlemeler konularında alanlarının duayeni kişilerden
oluşuyor. Dolayısıyla stratejik yönümüzü çok net çizebiliyoruz, adımlarımızı
sistematik atıyoruz. Bunu da başarma azmi ve tutkuyla birleştirdiğimizde,
bir yılda elde ettiğimiz başarıların arka planı ortaya çıkıyor.”

sektördeki yerini, birinci yılı itibarıyla
sektöre sağladığı kazanımları ve yeni
dönem hedeflerini konuştuk.

t
Ülkemizde yerli bir reasürans
şirketi varken neden Türk
Reasürans’ın kuruluşuna ihtiyaç
duyuldu?
Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok
ülkede özel nitelikte birden fazla
reasürans şirketi aynı anda faaliyet
gösteriyor ve buna ek olarak devletlerin
kurduğu reasürans şirketleri bulunuyor.
Türk Reasürans’ın faaliyete
başlamasından önce ülkemizde kamu
sermayesiyle kurulmuş bir reasürans
şirketi mevcut değildi. Ülkemizde özel
sektör kuruluşu olan Milli Reasürans’ın
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varlığı sigortacılık sektörü açısından
son derece değerli. Türk Reasürans’ın
da kuruluşuyla beraber, sektöre
yurtiçinde ek bir reasürans kapasitesi
yaratıldı. Ülkemizden 2019 yılı itibarıyla
1 milyar Euro’ya yakın bir reasürans
primi yurtdışına aktarılıyor. Hedefimiz,
bu primlerin mümkün mertebe önemli
bir kısmını ülke içinde tutmaktı. Bu,
amaçlarımızdan sadece bir tanesiydi.

t
Yeni bir reasürans şirketinin
kuruluşunun sektöre nasıl katkıları
oldu?
Türk Reasürans’ın kuruluşunun
sigorta piyasasının gelişimine ciddi
katkıları olduğunu söyleyebiliriz.
Özellikle yaşadığımız bu kritik

Selva Eren

“Sanatın her alanı benim için
çok değerli. Resim alanında beni
mutlu eden bir koleksiyonum
mevcut. Heykel de çok sevdiğim
bir alan. Geçmiş iş yaşantımda
devlet üniversitelerinin güzel
sanatlar bölümlerini, uluslararası
etkinliklere katılımları anlamında
destekledim. Türk Reasürans’ta
da güzel sanatlar mezunu
genç arkadaşlarımızla bir proje
başlatacağız.”

süreçte başka alanlarda olduğu
üzere reasürans alanında da sigorta
şirketlerimize yıllarca destek veren
yabancı reasürörlerden bazıları,
ne yazık ki değişen risk algısından
dolayı pozisyonlarını değiştirince,
sigorta şirketlerimizin ek kapasite
ihtiyacı doğdu. Bu noktada şirketimiz
bu ihtiyaca cevap verdi. Bu hadise
bile, kuruluşumuzun ne denli anlamlı
olduğunu ve sektörde böyle bir ihtiyaç
olduğunu ortaya koyuyor.

t
Temel vizyonunuz nedir?
Şirketimiz büyük bir vizyon
ve büyük hedeflerle Eylül 2019’da
kuruldu. Kurulduğumuz ilk yıl
itibarıyla söylemlerimizde, mevcut
olan yerli kapasiteye ek bir destek
vermek üzere sektöre girdiğimizi,
sektörün büyümesine katkı sunmayı
amaçladığımızı her zaman vurguladık.
Hedeflerimizden hiçbir şekilde
sapmadan bunu başardık. Nihayetinde,
ülkemiz bilançosuna katkı yapan her
şirket ister yerli ister yabancı olsun,
ülkemiz sınırları dahilinde sektörümüzün
birer değeri. Dolayısıyla, bu sektörün
oyuncularının faaliyetlerine değer
katmak, şirketimizin kurucu vizyonunun
en temel anlayışı.

t
2020 yılı her anlamda çok zor bir
yıldı. Türk Reasürans’ın finansal
sonuçları nasıl gerçekleşti?
Bakanlığımız tarafından Eylül
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2019’da 150 milyon TL’si ödenmiş olmak
üzere, toplam 600 milyon TL sermaye
ile kurulan Türk Reasürans, sektöre
reasürans kapasitesi sağlamaya
başladığı ilk yıl olan 2020 yılındaki net
yazılan primler dikkate alındığında
yüzde 42 pazar payına ulaşarak, vergi
öncesi 105 milyon TL
yıl sonu kârı elde etti.
Sermaye olarak verilen paraya
oranla elde edilen kâr, gerçekten çok
anlamlı. Üstelik bu kârı faizlerin son
derece düşük olduğu ve finansal kârlılık
elde etmenin zor olduğu bir dönemde
yaptık. 31 Aralık 2020 itibarıyla yıllık
enflasyon (yüzde 14,6) ve ortalama
faizin (yüzde 9,95) üzerinde yüzde
17,9’luk bir öz sermaye kârlılığı
gerçekleştirdik.
Faaliyete başladığımız andan
itibaren, hem aktif büyüklüğümüzü
arttırmak, hem de aktif kalitesini yüksek
tutmak her zaman önceliklerimiz
arasındaydı. 2020 yıl sonu itibarıyla
çalışmalarımızın meyvelerini almaya
başladık. Ödenmiş sermayemizin 375
milyon TL’ye çıkmasının da etkisiyle, öz
kaynaklarımız 460 milyon TL’ye, aktif
büyüklüğümüz de 975 milyon TL’ye
ulaşırken, aktiflerimizin yüzde 46’sını
mevduat ve finansal varlıkların yer
aldığı portföyden oluşturarak likiditesi
yüksek bir bilançoya sahip olduk.
2021’de de aynı kararlılık ve reasürans
faaliyetlerimizdeki artan etkinliğimizle,
kârlılığımızı ve aktif büyüklüğümüzü
en az iki katına çıkaracağımızı
öngörüyoruz.

Taşıtlar Bürosu, Türk P&I gibi kurumlara
reasürans desteği sağladı. Bugün
itibarıyla, Türk Reasürans ile çalışan
sigorta şirketleri, elementer branşta
ülkedeki toplam üretimin yaklaşık
yüzde 55’ini oluşturuyor.

t
Türk Reasürans’ın birinci yılı
itibarıyla sektöre sağladığı
kazanımlar neler oldu?
Türk Reasürans, ülkemizde
faaliyet gösteren 20 elementer sigorta
şirketinin yıllık sigorta anlaşmalarına
destek verdi. 2020 yılı sonu itibarıyla
yazılan prim 1,03 milyar TL olarak
gerçekleşti, ilk yılı itibarıyla yurtdışına
giden primin 1,03 milyar TL’lik
bölümünü ülke içerisinde tutmayı
başardı.
Sadece sigorta şirketlerine değil;
Tarsim, Eximbank, Türkiye Motorlu
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t
Türk Reasürans’ın stratejik olarak
almak istediği konumu nedir?
Türk Reasürans’ın stratejik vizyonu,
uluslararası reasürans dünyasında gücü
ve uzmanlığı ile kabul gören global bir

t
Önümüzdeki döneme ait
planlarınızdan bahseder misiniz?

“Globalde blokzincir teknolojilerine
katkı sağlayacağız”
AKTİF GLOBAL OYUNCU VİZYONU: Şirketimizin en güçlü kaslarından bir
tanesi teknoloji. Kurulduğumuz gün itibarıyla ana faaliyetimizi sürdürmemiz
için ihtiyaç duyduğumuz ana reasürans uygulamamızı şirket içerisinde
geliştirmeyi hedefledik. Projenin dördüncü ayı itibarıyla da ana modülleri
kullanmak üzere canlıya aldık. Kendi bünyemizde uluslararası standartlardan
bile daha yüksek performansa sahip bir ürüne sahip olduk. Dünyanın
önde gelen sigorta ve reasürans şirketlerinin bir araya gelerek kurduğu,
sigortacılıkta ‘Dağıtık Defter (DLT)’ çözümleri geliştiren B3i’a da ortak olduk.
Blokzincir teknolojilerinin ilerleyen dönemlerde dünya sigortacılığında geniş
bir kullanım alanı potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede aktif bir
global oyuncu vizyonuyla sürece katkı sağlamayı hedefliyoruz.
“DEPREM MODELLEMESİ YAPACAĞIZ”: Katastrofik risklerin modellenmesi,
sektörde risk yönetiminin en temel yapıtaşlarından birini oluşturuyor.
2020’nin sonunda ‘Katastrofik Deprem Modelleme Platformu’ projemizi
başlattık. 2021 sonu itibarıyla sadece DASK değil, çalıştığımız sigorta
şirketleri için deprem modellemesi yapabilir hale geleceğiz. Türk
Reasürans bünyesinde, Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Erdik’in
yönlendirmeleri ve Prof. Dr. Sinan Akkar’ın teknik liderliğinde, ekibimizde
görev alan modelleme uzmanı arkadaşlarımızla bir deprem modellemesi ekibi
kurduk. Bu ekibin gerek duyduğu kaynakları sağlıyoruz, projeyi yönetiyoruz
ve yazılım platformunu geliştiriyoruz. Modelin üzerinde çalışacağı yazılım
ve donanımı, makine öğrenmesi/derin öğrenme yetkinliklerini entegre
edebileceğimiz bir mimaride şekillendireceğiz.

reasürans şirketi olmak. Çok yönlülüğü,
hızı, üst düzeyde adaptasyon yetkinliği
olan, kısa zamanda kurumsallaşma
anlamında büyük adımlar atan
şirketimiz, bunu sağlayacak potansiyele
sahip. İkinci faaliyet yılımız itibarıyla,
dünyanın ileri gelen reasürans
anlaşmalarından ikisine reasürör
olarak iştirak etmiş bulunuyoruz.
İlerleyen dönemde bu iştiraklerimiz
artarak devam edecek. Yeni dönemde
yurtdışından iş kabullerini artıracağız.
Ama her şeyden önemlisi, önümüzdeki
yıl global bir reasürör olmak adına
çok mühim adımlar atmış olacağız. Bu
adımlardaki en büyük dayanağımız;
güçlü öz kaynağımız, uzman kadromuz
ve teknolojik atılımlarımız olacak.

t
DASK ile ilgili teknik işleticilikte bir
yıl dahi dolmadan yaptıklarınız ses
getirdi. Neler yaptınız?
DASK’ın teknik işleticiliğini Ağustos
2020 tarihinde üstlendik. O günden bu
yana birçok anlamda somut başarılar
elde ettik. Ciddi bir planlamayla DASK

kurumunun 15 yıllık bir düzenden yeni
bir düzene geçişini en ufak bir sorun
yaşanmaksızın sağladık. Gerek fiziksel
gerekse de teknik anlamda bunu
yapmak dahi büyük bir başarıydı.
Kurumun işleticiliğini devralmamızın
kısa süre ardından, en büyük sınavımızı
İzmir depreminde verdik. Proaktif
yaklaşımımızla, deprem anından
itibaren 48 saat içerisinde hasar
tespitlerine ve ödemelerine başladık.
Bugün itibarıyla DASK tarihinin
en büyük toplam hasar tazminatı
rakamı olan 306 milyon TL ödemeyi
tamamlamış bulunuyoruz. DASK’ın
reasürans korumasını yaklaşık olarak
14 milyar TL daha arttırdık. DASK’ı
beklenen büyük Marmara Depremi
için yaklaşık 40 milyar TL’lik ödeme
gücüne ulaştırdık. DASK teminatının TL
olmasına karşılık, reasürans koruması
yabancı para cinsinden alınmaktaydı.
Koruma için ödenen maliyeti TL’ye
çevirdik. Bu şekilde, yıllardır yapılması
istenilen ancak gerçekleşmemiş bu
hamleyi başarıyla tamamladık.
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Geçmişte hasar tespitlerinde
yaşanan bazı tespit farklılıklarını
gidermek üzere, tek tip tespit yöntemi
belirledik ve İzmir depreminde de belli
ölçülerde uyguladık. Bundan sonraki
dönemde de sistemin kalıcı bir şekilde
işliyor olması için AFAD ve T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ile koordine
şekilde ilerleyeceğiz. Şu an büyük bir
İstanbul Depremi için hasar ödemelerini
kolaylaştırmak adına, geleneksel
yöntemlerin yanı sıra dijital çözümler
geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Bu
çalışmalar tamamlandığında çok
daha hızlı hasar ödeyebilmemizin
önü açılacak. Nisan ayı itibarıyla
yapacağımız çalışmalarla da yüzde 57
olan sigortalılık oranını çok daha yüksek
seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz.

t
Olağandışı Riskleri Yönetim
Merkezi de (ORYM) Türk
Reasürans bünyesinde
faaliyetlerine devam ediyor. ORYM
ileriye dönük nasıl yapılanacak?
ORYM’yi bir AR-GE çalışması gibi ele
aldık ve yapıyı güncel ihtiyaçlara uygun
şekilde yeniden tasarlamak üzere yola
çıktık. Bundan dolayı kuruma yakın
zamanda tüzel bir kişilik kazandıracağız.
Bu yolla, teminat bulunmasında
güçlük bulunan ve özellik arz eden
riskleri bu kurum çatısı altında yeniden
toplayacağız. Devlet Destekli Alacak
Sigortası’nı yeniden tasarladık. Uçtan
uca her adımını tasarladığımız yeni
ürünün ne derece nitelikli olduğunu ve
başarılı performansını gerek artan prim
üretiminden gerek piyasaya sağlanan
teminat tutarındaki artıştan gerekse de
ulaşılan alıcı sayısındaki ciddi artıştan
görebiliriz. 10 aylık bir süreçte piyasaya
sağlanan teminat tutarı 6 milyar TL’ye
ulaştı.
Yeni ekonomik pakette yer alan
KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak
Sigortası ile güvence altına alınan
alacaklarının, bankalar nezdinde teminat
olarak kabul edilmesini ise yıl ortasında
hayata geçireceğiz.

