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tına uyum çalışmaları kapsamında 
2021 yılında, TFRS 17 için yapılacak 
hesaplamaların gerçekleştirileceği 
uygulama ve çevresel sistemlerin 
edinimi tamamlanmış durumda. 

IKLIM DEĞIŞIKLIĞI GLOBAL 
REASÜRANS KAPASITESI 
VE MALIYETI ÜZERINDE BASKI 
OLUŞTURACAK
İklim sisteminde görülen global 
ölçekli bozulma sonucunda küresel 
ısınmaya bağlı geniş çaplı deği-
şikliklerinin yaşandığı hepimi-
zin malumu. Özelde sigortacıla-
rın, genel olarak da tüm bireyle-
rin gündeminde ilk sıralarda yer 
alan başka konu da iklim değişik-
liğinin getirdiği ve/veya getirece-
ği olumsuz sonuçlar olmalı. Önü-
müzdeki dönemde şiddetli fırtına, 
kuvvetli yağış ve benzeri meteo-
rolojik olaylara bağlı olarak oluşan 
taşkın, sel, uzun süreli kuraklık 
ve çölleşme gibi iklim değişikliği 
kaynaklı doğal afetlerin şiddetinde, 
sıklığında ve etkinlik alanında ya-
şanması öngörülen artışlar sigorta 
sektörünü doğrudan etkilemekte. 

İklim değişikliğinin sigorta sektörü 
açısından en önemli etkisi, afet sa-
yısındaki ve şiddetindeki artışa 
bağlı olarak, sigortalı hasarların 
çok yüksek tutarlara ulaşması-
nın global reasürans kapasitesi 
ve maliyeti üzerinde oluşturacağı 
baskı olacaktır. 

İklim değişikliği etkisiyle, sel ve 
kuraklığın tarımsal üretimde yarat-
maya başladığı olumsuz sonuçlar 
tarım sigortalarını da doğrudan et-
kilemekte, bu kapsamda tarım si-
gortaları giderek daha fazla önem 
kazanmaktadır. Ayrıca, iklim de-
ğişikliğinden kaynaklı doğal afet-
lerde gözlenen dikkat çekici artış 
nedeniyle oluşan risk potansiyeli, 
sigorta açısından artan talep ile yeni 
ürün ve hizmet alanları yaratırken, 
iklim değişikliğinin olası etkileri-
ni tanımlayabilen, iş süreçlerine, 
kurumsal risk yönetimi planlarına 
ve politikalarına dahil edebilen şir-
ketler, pozitif yönde ayrışacaktır.

Bu bağlamda, Millî Reasürans 
olarak, değişen olağanüstü koşullara 
sorunsuz biçimde uyum sağlayarak 
uzun yıllara dayanan deneyimimiz 
ve güçlü mali yapımız ile piyasa di-
namiklerini doğru biçimde analiz 
ederek çalışmalar yapmaktayız. 

Dünyanın küresel bir iklim fela-
ketinin arifesinde olduğuna ilişkin 
bilimsel değerlendirmeler ve iklim 
değişikliğinin durdurabilmesi için 
alınan uluslararası inisiyatifler 
finansın diğer alanlarında olduğu 
üzere reasürans ve sigortacılık dün-
yasını da yakında ilgilendiriyor. 
Bu kapsamda bizlerin de çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetişim ilke-
lerini içselleştirerek hızlıca bu mü-
cadeleye katkıda bulunmaya baş-
lamamız; iş yazım kültürümüzden 
başlamak üzere bu ilkelerin hayata 
geçirilmesi için sektör olarak öncü 
olmamız gerekiyor.

SEKTÖRÜMÜZ 2022 yılında enflas-
yon, yüksek kur ve düşük mali 
gelir şartları altında geçmiş yıllara 
nazaran daha zor şartlar altında 
faaliyet gösteriyor. Bu konjonktürün 
mali tablolara yansıması da olumsuz 
oldu ve genel olarak sermaye yeter-
liliği daha belirgin bir öncelik haline 
geldi. Bu bağlamda sektörümüzün 
bu yılsonuna kadar ihtiyatlı yakla-
şımını sürdüreceğini düşünüyorum. 
Söz konusu ihtiyatlılık ekonomik 
konjonktür kârlılığı destekleme-
diği sürece 2023 yılında da devam 
edecektir. 

Büyük sınai ve ticari risklerin 
giderek yoğunlaşan koasürans uygu-
laması nedeniyle daha ziyade yerel 
kapasite ile plase edilmesi, bölüşme-
li anlaşmaların bu türden risklere 
ilişkin yükümlülüklerini çarpıcı 
şekilde artırmakta ve anlaşmaların 
kâr marjlarının giderek azalmasının 
da etkisiyle uluslararası reasürörle-
rin bölüşmeli anlaşmalara yönelik 
iştahını giderek azaltmaktadır. Millî 
Reasürans 2023 yılında, sektör ge-
nelinde kârlılığı artırmaya yönelik 
2022 yılında aldığı önlemlere ek 
olarak, koasürans uygulamaları ve 
bunun yanında anlaşma şartların-
da gerekli aksiyonların alınması için 
adımlar atacak. 

Millî Reasürans, piyasa geneli 
itibarıyla 2022 yılı yenilemeleri 
sonrasında bölüşmeli esasta rea-
sürans koruması alan 26 şirketin 
plasmanında yer alırken 21 şirketin 
reasürans anlaşmasında lider ko-
numunda olup, yüzde 27 seviyesin-
de piyasa payına sahip. Katastro-
fik hasar fazlası anlaşmalarındaki 
sorumluluğu ise 2022 yılı reasü-
rans yenilemeleri itibarıyla yüzde 
9 oranında. Şirketimiz her zaman 
olduğu gibi piyasa liderliğini koru-
yarak sektörümüze kapasite sağla-
maya devam ederken, piyasa şart-

larını iyileştirme konusunda da 
sorumluluklarını eksiksiz yerine 
getirmeyi hedefliyor. 

TEKNOLOJIYI IŞ
SÜREÇLERIMIZE KATIYORUZ
Dijitalleşme yaşamlarımızı artık 
uzun bir süreden beri kökten değiş-
tiren bir olgu. Bu da hepimizin hem 
bireysel hem de kurumsal seviyede 
adaptasyonunumuzu kaçınılmaz 
ve zorunlu kılıyor. Değişime ve 
gelişime açık bir sektör olan sigorta 
ve reasürans piyasalarında internet, 
bulut teknolojileri ve yapay zekâ uy-
gulamalarının şirketlerin geleceği 
açısından en belirleyici etmenle-
rin başında yer almaya başladığı-
nı söylemek yanlış olmayacaktır. 
Özellikle yenilikçi ürünlerin oluş-
turulması, maliyet ve zaman ta-
sarrufu, operasyonel iyileştirme ve 
yeni dağıtım kanallarının geliştiril-
mesi konusunda fayda sağlayacağı 
ön görülen uygulamaların dünyada 
ve ülkemizde giderek artan bir hızla 
yaygınlaştığını görmekteyiz.

Biz de Millî Reasürans olarak, 
dijital dönüşüm projesi kapsamın-
da, operasyonel verimliliğinin ar-
tırılması amacıyla teknolojiyi iş 
süreçlerimize katmaya yönelik 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
bağlamdaki kazanımlarımız kapsa-
mımda 2021 yılının ikinci yarısında 
başladığımız, süreçlerimizde Yapay 
Zekâ RPA (Robotic Process Auto-
mation) kullanılmasına yönelik ça-
lışmalarımız yaygınlaşarak devam 
ediyor. Aynı zamanda devam eden 
veri yönetimi projemiz kapsamın-
da, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
kurulumu ve Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu’na uyum faaliyet-
leri kapsamında yatırımlarımızı da 
yaptık. Ayrıca, 2023 yılında yürürlü-
ğe girecek olan ve yaşamımıza köklü 
değişiklik getiren TFRS 17 mevzua-

İhtiyatlı duruş 2023’te de sürebilir

FIKRET UTKU ÖZDEMIR
Milli Reasürans Genel Müdürü

2022’YI ZOR ŞARTLAR 
ALTINDA GEÇIREN 
SIGORTA ŞIRKETLERI, 
EKONOMIK 
KONJONKTÜR 
KÂRLILIĞI 
DESTEKLEMEDIĞI 
SÜRECE IHTIYATLI 
YAKLAŞIMINA 2023 
YILINDA DA DEVAM 
EDECEKTIR. BU 
ZORLU SÜREÇTE 
SEKTÖRÜMÜZE 
KAPASITE SAĞLAMAYA 
DEVAM EDERKEN, 
PIYASA ŞARTLARINI 
IYILEŞTIRME 
KONUSUNDA DA 
SORUMLULUKLARIMIZI 
EKSIKSIZ YERINE 
GETIRECEĞIZ. 


