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art ayından beri
Türkiye'yi de etkileyen

Koronavirüs (Covid-19)
salgını, Türk sigorta
sektörünü sarstı; hayat

dışı sektörde reel büyüme hızı ilk 5
ayda yüzde 0’a geriledi. Pandemi, bir
çok branş gibi sigorta sektörünü de
etkilemesine karşın, bardağın dolu
tarafından bakan sektör temsilcileri
hem mevcut salgın sürecinde
sigortanın öneminin daha iyi
anlaşıldığını düşünüyor hem de
Covid-19 sonrasında bazı branşların
ön plana çıkacağı görüşünde
birleşiyor. Söz konusu branşların
başında da ‘devlet destekli alacak
sigortası’ geliyor. Pandemi sürecinde,
değeri daha da anlaşılan alacak
sigortası, özellikle ekonominin
belkemiği küçük ve orta ölçekli
işletmeler (KOBİ) için çok faydalı ve
güvence sağlayan bir ürün. KOBİ’lerin
açık hesap, çek ve senet ile yapılan
vadeli satışlarını, ödenmeme riskine
karşı teminat altına alan alacak
sigortasında, ‘havuz’ (Olağandışı
Riskler Yönetim Merkezi) uygulaması
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RÖPORTAJ

ALACAĞINIZI DERT ETMEYİN
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TİCARET YAPIN
Devlet destekli alacak
sigortasını, yenilenen yapısı
ile piyasa ihtiyaçlarına
kapsamlı şekilde yanıt veren
bir ürün haline getirdiklerini
belirten Türk Reasürans
Genel Müdürü Selva Eren,
“Yıllık cirosu 125 milyon
TL’ye kadar olan
KOBİ’lerimiz bu üründen
faydalanabilecek” diyor.

YABANCI
SERMAYELİ
ŞİRKETLER DE
DEVLET DESTEKLİ
ALACAK SİGORTASI
SATACAK
Türk Reasürans Genel Müdürü
Selva Eren’in verdiği bilgilere
göre, Türkiye’de faaliyet
gösteren 16 sigorta şirketi
devlet destekli alacak sigortası
sistemine (havuz) katılıyor.
KOBİ’ler, devlet destekli alacak
sigortasını söz konusu sigorta
şirketlerinden ve bu şirketlere
bağlı dağıtım kanallarından
yaptırabiliyor. Hali hazırda bu
alanda kendi ürününü
pazarlayan yabancı sermayeli
sigorta şirketleri de yakın
zamanda devlet destekli
alacak sigortasını
pazarlayacak. Yabancı sigorta
şirketlerinin de havuz
kapsamında alacak sigortası
pazarlayacak olmalarını, ilgili
şirketler açısından ticari
anlamda çok doğru
düşünülmüş bir adım olarak
gördüğünü belirten Eren, “Türk
Reasürans açısından da bunu
büyük bir başarı ve kazanım
olarak görüyoruz. Akılcı ve
içinde kazan-kazan olan her
türlü iş birliğinin, bizim için çok
anlamlı ve faydalı diye
düşünüyorum” diyor.
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söz konusu. İlk başta, Halk Sigorta
tarafından yürütülen Devlet Destekli
Alacak Sigortası Olağandışı Riskler
Yönetim Merkezi görevi, Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın aldığı karar
doğrultusunda Türk Reasürans’a
verildi. Türk Reasürans tarafından
yeniden yapılandırılan ürün, KOBİ’lerin
ihtiyaçlarına uygun hale getirildi. Biz de
Şemsiye Dergisi olarak Türk Reasürans
Genel Müdürü Selva Eren’le alacak
sigortası üzerine bir röportaj yaptık.
Devlet destekli alacak sigortasını,
yenilenen yapısı ile piyasa ihtiyaçlarına
daha kapsamlı bir şekilde yanıt veren
bir ürün haline getirdiklerini belirten
Eren, “Yıllık cirosu 125 milyon TL’ye
kadar olan KOBİ’lerimiz bu üründen
faydalanabilecek” diyor. 

KOBİ’lerin riskini yönetiyor
Devlet destekli alacak sigortasının,

KOBİ’lerin tahsilat risklerini daha iyi
yönetmeleri için son derece etkin bir
enstrüman olduğuna dikkat çeken
Eren, “Ürün, aynı zamanda uygun bir

maliyet ile firmaların risk yönetimi
yapmasını sağlıyor. Firmalar
alıcılarının kredibilitelerinin analizini,
tahsis işlemimiz esnasında görme
imkanı buluyor. Limitler dahilinde
herhangi bir hasar yaşandığında,
hukuki süreçlerin masraflarını da
devlet destekli alacak sigortası
karşılıyor ve bu noktada da sigortalılar
çok ciddi bir kazanım sağlanmış
oluyor” diye konuşuyor.

Yıl sonu hedefi 4 milyar TL
Yerli ve yabancı reasürörlerin de

desteğini alarak bu ürünün daha etkin
ve verimli olmasını sağladıklarını
belirten Eren, şunları söylüyor: “Aynı
zamanda ürünün altyapısıyla ilgili
olarak Sigorta Gözetim Merkezi ile
birlikte ürünün karar destek sistemini
de yeniden yapılandırdık. Ayrıca yeni
bir satış ekibi ve satış destek sistemi
kurduk. Yenilenen yapısı ile devlet
destekli alacak sigortası, KOBİ’nin
güven içerisinde ve gönül rahatlığıyla
ticaretini yapmaya devam etmesini
sağlayacak bir ürün haline geldi.”
Devlet destekli alacak sigortası’nın,
piyasadaki diğer finansal
enstrümanlara ek bir güvence olarak
konumlandırılabileceğini ifade eden
Eren, 2.5 aylık bir süreç içerisinde
piyasaya 1.2 milyar TL’lik bir güvence
sağladıklarını, yıl sonu hedeflerinin
yaklaşık 4 milyar TL olduğunu söylüyor.
Eren, bir önceki dönemde, bir yıllık süre
içerisinde yapılan prim üretimini
sadece 2.5 aylık sürede yapmış
olmalarının, yaptıkları işin ne kadar
doğru olduğunu göstermesinin yanı
sıra piyasada ürüne olan ilginin de
arttığını gösterdiğini kaydediyor.  

Türk Reasürans
diğer havuzları da
yönetecek

Alacak sigortası
KOBİ’lere
hangi avantajları
sağlıyor?
n KOBİ’lerin tahsilat risklerini daha 
iyi yönetmelerine yardımcı oluyor.
n Öngörülmeyen tahsilat problemlerine
karşı koruyarak, KOBİ’lerin finansal
yapısını güçlendiriyor.
n Bilançonun aktif kalitesini
yükselterek, bankalar ve finansal
kuruluşlar nezdinde KOBİ’lerin
kreditibilitesini arttırıyor.
n Firmaların müşterilerini analiz edip,
düzenli olarak finansal durumlarını
takip ederek KOBİ’lerin risk 
yönetimine katkı sağlıyor.
n Herhangi bir hasar yaşandığında,
hukuki süreçlerin masrafları da 
sigorta tarafından karşılanıyor.

‘Zorunlu Maden Ferdi Kaza’, 
‘Zorunlu Tıbbi Kötü Uygulama’ 
gibi diğer Olağandışı Riskler 
Yönetim Merkezleri’nin de (ORYM) 
aynı şekilde, hazırlıkları bittikten 
sonra ilerleyen dönemde Türk 
Reasürans tarafından 
yönetileceğini belirten Eren 
şunları söylüyor: “ORYM’lerin 
kimliği ve yapısı üzerinde bir 
çalışmamız var. Çok kısa bir 
sürede bu yapı oluşturularak, 
içerisinde yer vereceğimiz diğer 
görevleri de tüm paydaşlarımızla 
paylaşıyor olacağız. Ben ve 
ekibim yaklaşım olarak, herhangi 
bir katma değer yaratmadığımız 
ya da yaratacağımızı 
düşünmediğimiz bir kuruma ve 
göreve talip olmayız.”


