
“Hedefimiz 
global 
bir şirket 
olmak”

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren: 

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, hedeflerinin kısa zamanda global bir 
Reasürans şirketine dönüşmek olduğunu ifade etti.

Sigorta Life dergisi olarak her sayıda sektörün önde gelen isimleri ile sohbetlerimizi 
sürdürürken bu ay da yine çok değerli bir misafiri sayfalarımızda konuk ettik. Sektörün 
yenilikçi firmalarından Türk Reasürans’ın Genel Müdürü Selva Eren, Sigorta Life Dergi 

Genel Yayın Yönetmeni Merve Özkan’ın sorularına samimi cevaplar verdi.
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GLOBALDE ve yurtiçinde yaşanan birçok olumsuzlu-
ğa paralel olarak, Sigorta ve reasürans sektörünün kar 
üretmekte zorlandığı bir dönemde yaptıkları yatırımlar 
ve planlı bir şekilde ilerlemeleri sayesinde 2022’nin ilk 

çeyreğini de kâr ile kapatmayı başardıklarını ifade etti. Hatta sene-
nin ilk çeyreği için hedefledikleri durumdan daha iyi bir noktada ol-
duklarını da belirten Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “İlk 
senemizde 1 milyar TL, ikinci yılımızda ise 1,8 milyar TL prim yazdık 
ve 291 milyon TL gibi bir kâr elde ettik. Şu anda 3 milyar TL gibi bir 
aktife ulaştık. 2022 yılının henüz ilk çeyreğinde konsolide olarak 1,1 
milyar TL prim üretmeyi başardık. Bu bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. 
Bu durum aslında bizim seçimlerimizin ve özellikle ihtiyari işlerde 
fiyatlama politikamızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu se-
neyi ciddi bir kâr ile kapatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“İzmir Depreminde,450 Milyon TL 
hasar ödemesi gerçekleştirdik”

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’nda yapılan faaliyetlerin de 
altını çizen Eren, o tarafta da hızlı ve proaktif olarak hareket etmenin 
DASK’a büyük kazanımlar sağladığını ifade etti. Eren, “Biz DASK’ı 
devir aldığımız tarihten çok kısa bir süre içerisinde İzmir Depremi 
gerçekleşti. O süreçte, önemli olan hızlı hareket etmekti ve bizim 
bunu başardığımızı düşünüyorum. İzmir depreminde sistematik bir 
çalışmayla ilerledik. DASK Poliçe adedini bir buçuk yılda 9,5 milyon 
adetten, 10,7 milyona çıkardık. Yine, 10,8 milyar TL olarak devir aldı-
ğımız DASK fonunu, 18 milyar TL’ye çıkarmayı başardık. Bu anlamda 
Türk Reasürans bünyesindeki fon ekibimize teşekkür etmek istiyo-
rum. İzmir depreminden 48 saat sonra, hasar ödemelerine başladık. 
Ben bu tip konulara bir yönetici sıfatından çok bir vatandaş gibi yak-
laşıyorum. İnsanların, en basit ve en temel beklentilerine cevap ver-
mek en mühimi. DASK tarafında gerek başlattığımız projeler gerekse 
de ihtiyaçların tespiti sonucu alınan aksiyonlar, birçok kişi için çok 
çabuk hızlı hamleler olarak gözükebilir. Ancak, bizim yönetim anla-
yışımız, “kaybedecek 1 günümüz dahi yok” şeklinde. Tüm bu çalış-
maların ve alınan akılcı aksiyonların temelinde, kaliteli ve liyakatli 
insanlar ile çalışma ilkesi yatıyor.

“Katılım tarafında bankalara 
büyük iş düşüyor”

Katılım Reasürans tarafında da iki tane tam katılım esaslı sigorta 
şirketine reasürans desteği sağladıklarını belirten Selva Eren, “Biz 
Katılım Sigortacılığının büyümesini çok önemsiyoruz’’ dedi. 8 Eylül 
2021’de Türk Katılım Reasürans’ı kurduk ve hızlı bir şekilde ruhsa-
tımızı aldık. Bu konuda Katılım Bankaları’na da büyük iş düşüyor. 

Katılım Bankalarının sadece katılım esaslı sigorta şirketleri ile çalış-
maya başlamasının, Katılım Sigortacılığının büyümesine anlamlı bir 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda da Katılım Bankaları-
mızın bir portföy dönüşümü içinde olduklarını anlıyoruz. İlerleyen 
zamanlarda, piyasaya girecek olan yeni Katılım Şirketleri, Bankalar 
nezdinde seçeneklerin çoğalmasına imkân sağlayacaktır.

“Güney Amerika’dan Afrika’ya 
kadar ayak izimiz var”

Hedeflerinin kısa zamanda global bir reasürans şirketi olmak ol-
duğunu aktaran Eren, “Sermaye ve sermaye birikimi bu konuda en 
temel konu. Reasürans aslında bir sermaye kiralaması. Bu sebepten 
dolayı sermaye olarak güçlü olmamız gerekiyor. Daha yakın ve poli-
tik anlamda daha pozitif olduğumuz ülkelere, ilerleyen zamanlarda 
yayılım göstermeyi hedefliyoruz. Şu anda Güney Amerika’dan Af-
rika’ya kadar birçok ülkeye baktığımız zaman hepsinde ayak izimiz 
var. Bunu çeşitlendirmek istiyoruz. Özellikle teknolojik tarafta da 
atacağımız adımlarla da fark yaratmak amaçlarımız arasında. Kısa 
zamanda bununla ilgili olarak da farklı yaklaşımlarımız olacak” dedi.

“Vizyoner bir bakış açımız mevcut”
Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “ÖRYM’nin son gün-

lerde, Rusya-Ukrayna arasında çıkan krizden ötürü üstlenmiş oldu-
ğu bazı görevler, aslında bizim şirketimizin vizyonunu ve yönetimsel 
anlayışını ortaya koymuştur’ ’dedi. Bugün Ülkemiz vatandaşları, sa-
vaş sebebiyle ortaya çıkan tedarik zincirindeki bozulmadan, Avrupa 
Ülkelerine kıyasla en az etkilenen Ülkelerden bir tanesi olmuştur.

“Özel hayatımda sanat, bahçe 
ve peyzaj merakım var”

Özel hayatıyla ilgili de Sigorta Life dergisine özel açıklamalar ya-
pan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, özellikle tatil gün-
lerinde, 11 yaşındaki kızı ile vakit geçirdiğini söylerken sanatın her 
dalına da yoğun bir ilgisi olduğunu belirtti. Eren, “Hayatımızda iş 
çok yoğun olduğu için özel hayatımızda bize az zaman kalıyor. Bu 
değerli zamanda 11 yaşındaki kızım ile vakit geçirmeyi seviyorum. 
Kendisi binicilik sporu ile yakından ilgileniyor. Binicilik kızımdan 
ötürü, benim için de bir tutku haline geldi. Uzun senelerdir sanata 
da ciddi bir ilgim var. Mütevazi bir resim ve gravür koleksiyonu var. 
Heykel, özellikle açık alanda sergilenecek nitelikteki büyük parçalar 
sanatın en keyif aldığım tarafı. Diğer yandan ise gerçek bir bahçe, 
peyzaj tutkunuyum’’ diyerek özel hayatı ile ilgili soruları da samimi-
yetle cevapladı.
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