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Röportaj: Rabia Kübra Kanun

Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir; “2022 yılı yenilemeleri sonrasında 
bölüşmeli esasta reasürans koruması alan 23 şirketin plasmanında yer alan Millî Reasürans, 
18 şirketin reasürans anlaşmasındaki lider konumu ile %27 seviyesindeki piyasa payını korudu” 

93 yıldır tercih edilen iş ortağı; 
Millî Reasürans
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2021 yılı Millî Reasürans için nasıl geçti? 

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerinde 
farklı boyutlardaki etkilerini izlediğimiz 2021 
yılında, küresel ölçekte aşılama hızının artması 
ve pandeminin ilk etkilerinin atlatılması 
ile ekonomilerde toparlanma gözlendi. 
Bunun yanı sıra pandemi dönemi başındaki 
resesyon kaygılarının yerini gelişmiş ülkeleri 
de kapsayan küresel enflasyon tehdidine 
bırakması, sıkı para politikalarına geçişi de 
hızlandırdı.

Dünyada ve ülkemizde sigorta ve reasürans 
sektörü açısından baktığımızda ise pandeminin 
yanı sıra küresel iklim krizi olgusu ve buna bağlı 
olarak frekansı ve şiddeti giderek artan doğal 
afetler gündemin en önemli maddelerinden 
biri olarak belirginleşti.

2021 yılında büyüme dinamiklerini koruyan 
Türkiye sigortacılık sektörünün prim üretimi 
105,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, %27,5 
nominal büyümeye karşın reel olarak %6,3 
oranında daraldı.

Sağlam mali gücü ve teknik altyapısı ile 
pandemi koşulları ve dalgalı ekonomik 
konjonktüre rağmen Millî Reasürans 2021 yılını 
başarılı sonuçlarla tamamladı. Şirketimizin 
toplam prim üretimi bir önceki yıla kıyasla %36 
artarak 2.483 milyon TL’ye ulaşırken, toplam 
primin %74’ü yurt içinden, %26’sı ise yurt 
dışından kabul edilen işlerden sağlandı. 2021 
yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 7.183 milyon 
TL’ye özkaynakları 3.000 milyon TL’ye ulaşan 
Şirketimiz, 2021 yılını 549 milyon TL net dönem 
kârı ile kapattı. 

Millî Reasürans, 2021 yılında Türkiye sigorta 
piyasasında faaliyet gösteren ve büyük 
çoğunluğu yabancı sermayeli olan sigorta 
şirketlerinin reasürans programlarının önemli 
bir bölümüne katılmayı sürdürdü. Sektörde 
faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir bölümü 
2022 yılında da risk portföylerini bölüşmeli 
esaslı anlaşmalarla korumaya devam 
ederken, Şirketimiz, risk korumalarını Hasar 
Fazlası esasıyla düzenleyen 8 şirketten 
6’sının programına iştirak etti. Piyasa geneli 

itibarıyla 2022 yılı yenilemeleri sonrasında 
bölüşmeli esasta reasürans koruması alan 23 
şirketin plasmanında yer alan Millî Reasürans, 
18 şirketin reasürans anlaşmasındaki lider 
konumu ile %27 seviyesindeki piyasa payını 
korudu.

2021 yılında Reasürans piyasalarında nasıl 
gelişmeler yaşandı?

Pandemi kaynaklı hasarlar açısından 
bakıldığında, global ölçekte pek çok 
reasürörün ciddi seviyede hasar ödemesiyle 
karşı karşıya kaldığı ve her ne kadar azalsa da 
Covid-19 kaynaklı hasarların gelişimine ilişkin 
belirsizliklerin yer yer sürdüğü görülmekte. 

Geride bıraktığımız yenileme dönemi 
itibarıyla en başta küresel risk haline gelen 
iklim değişikliği ile buna bağlı artış gösteren 
birincil ve tali doğal afetlerin yanı sıra 
çekirdek enflasyon ve sosyal enflasyonunun 
etkisinin, birçok bölge ve branşta fiyatlarda 
süregelen artışların devamlılığı konusunda 
reasürörlerin talepleriyle birleştiği; bu 
durumun da reasürans yenilemelerdeki en 
temel etkenler arasında yer aldığı gözlendi. 
Pek çok reasürörün fiyat ve şartlar açısından 
tatmin edici düzeyde bulmadıkları bazı bölge 
ve programlara ayırdıkları kapasitelerini kıstığı 
bazı programlardan da tamamen çıktığı 
görüldü. Ülkemizde etkisi 2021 yılında da 
devam eden pandemi sürecine ek olarak, 
yıl boyunca ardı ardına yaşanan doğal afet 

hasarları, rekabetçi koşulların fiyat ve şartlar 
üzerindeki olumsuz etkisi, rekor bir artış 
gösteren enflasyon ve özellikle son aylarda 
yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle 
oluşan belirsizlik, ülkemiz sigortacılık sektörü 
üzerinde büyüme ve teknik kârlılık açısından 
yoğun baskı yarattı.

Ülkemiz reasürans piyasası da programların 
teknik marjlarının sigorta sektöründe rekabetin 
süregelen etkisinin yanı sıra kur hareketleri ve 
enflasyon nedeniyle artan hasar maliyetleri 
etkisinde düşüş göstermesi neticesinde 
reasürörler nezdinde gözlemlenen bu 
eğiliminden olumsuz şekilde etkilendi.

2022 yılında özellikle reasürans piyasası 
açısından sektörde ne gibi gelişmeler 
öngörüyorsunuz?

Reasürörlerin kapasite ve fiyat konusundaki 
yaklaşımlarında müşteri, program ve branş 
özelinde farklılaşma eğilimleri 2022 yılı 
yenilemelerinde artarak devam etti. Ayrıca 
kotasyon süreçlerinin uzadığı, kotasyon 
vermeye istekli reasürörlerin azaldığı, bu 
gelişmelerin reasürans yenilemelerinde 
sarkmalara neden olduğu ve sağlanan 
kapasitelerin 2021 yılı yenilemelerine nazaran 
gerilediği görüldü. Bu nedenle 2022 yılı 
Ocak yenilemeleri alışılagelenden daha geç 
tamamlandı. Hasarlı programların fiyatlarında 
ciddi artışlar göze çarparken, hasarsız 
programlar açısından fiyat düzenlemeleri 
nispeten daha makul seviyelerde gerçekleşti. 
Her ne kadar katastrofi programlarının alt 
dilimlerine, yıllık toplam korumalara ve risk 
programlarına karşı reasürörlerin oldukça 
sınırlı iştahı bulunsa da toplam reasürans 
kapasitesinin yeterli düzeyde olması 
dolayısıyla sedan şirketler koruma temini 
konusunda sıkıntı yaşamadı.

Önümüzdeki dönemlerde, sektörde 
faaliyet gösteren şirketlerin müşterilerine, 
mevcut ortamda büyüme ve kârlılıklarına 
ek olarak sağladıkları reasürans teminatının 
sürdürülebilir olması için uygun ürünleri, 
yenilikçi kanallar, doğru şartlar ve fiyatlandırma 
ile sunmaları önem taşıyacaktır. Bu sayede 

“Millî Reasürans olarak sektöre 
ve topluma olumlu katkı 

sağlamaya yönelik bir çaba 
olarak özellikle eğitim, kültür, 

sanat ve spor alanlarında 
görev üstlenme, somut projeler 
gerçekleştirme ve sponsorluk 

yoluyla sosyal sorumluluk 
anlayışını en etkili şekilde ortaya 

koymayı hedeflemekteyiz”
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bir yandan sektörün ve risklerin devredildiği 
reasürans tretelerinin kârlılığı artarken diğer 
yandan global reasürans kapasitesinin 
sürekliliği sağlanabilecektir.

Bununla beraber, dünya ve ülkemiz iklim, 
ekonomi, teknoloji, üretim, ticaret, toplumsal 
hayat, tüketim ve tasarruf alışkanlıkları gibi 
pek çok alanda hızla değişim geçirirken, 
sigortalanabilir menfaatler ve bunlara ilişkin 
riskler çeşit, içerik ve boyut açısından 
farklılaşmakta. Değişime uyum sağlayan 
sigorta sektörü ekonominin ihtiyacına 
göre şekillendirilecek ürün ve hizmetleri 
sunarken, reasüransa duyulacak ihtiyacın 
da bu paralelde artacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Şu anda Türkiye sigorta piyasası 
gerek büyük riskler gerekse afetlerden 
kaynaklanabilecek hasarlar karşısında yerel 
ve global piyasalardan yeterli ve güvenli 
reasürans teminatına sahip durumda. Özellikle 
doğal afet başta olmak üzere ülke risklerine 
ait yükümlülüklerin sigorta ve reasürans 
şirketlerinin sermayeleri ve ülke ekonomisi 
üzerinde yaratacağı yükün dengelenebilmesi 
açısından risklerin bir bölümünün global 
reasürans piyasalarına devredilmesi önem 
taşımakta. Sektör oyuncularının teknik, 
sürdürülebilir ve riske uygun iş kabulü ve 
fiyatlandırma politikalarının uygulanması 
konusunda hassasiyet göstermeye devam 
edebilmesi, kârlılık, rezerv ve sermaye 
yeterliliğinin yanı sıra hem yerel hem de global 
piyasalardan yeterli, etkili ve uygun maliyetli 
reasürans kapasitesinin temininde süreklilik 
sağlarken, daha güçlü bir sektör yapısını ve 
daha hızlı büyümeyi mümkün kılacaktır.

Önümüzdeki yıllarda reasürans kapasitesi ve 
fiyatların global etkenler, politik gelişmeler, 
ülkenin makroekonomik göstergeleri ve kur 
hareketlerinin yanı sıra, sektördeki büyüme 

ve kârlılık ve reasürans anlaşmalarına 
konu teminatların fiyat ve şartlarıyla, doğal 
afet sorumluluklarındaki seyir ve büyüme 
beklentileri gibi unsurlara bağlı olarak gelişme 
gösterecektir.
 
34. Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası 
27-29 Mayıs’ta gerçekleşti. Turnuva hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Şirketimiz ev sahipliğinde 1986 yılından bu yana 
geleneksel olarak düzenlenen “Uluslararası 
Sigortacılar Tenis Turnuvası” gerek yurt içinde 
gerek yurt dışında ilgiyle izlenmekte. 

2019 yılına kadar 33 yıldır kesintisiz olarak 
düzenlenen ve bu özelliğiyle sektörde en 
uzun süreli kurum etkinliği özelliği taşıyan 
turnuvamıza pandemi nedeniyle ara vermek 
zorunda kalmıştık. Türkiye sigorta piyasası ile 
ilgili yabancı reasürör ve brokerlerin farklı bir 
atmosferde bir araya gelme fırsatı buldukları 
turnuvamızı 2022 yılında tüm dünyada 
şartların elverişli hale gelmesiyle bu sene 
tekrar düzenleme yönünde karar aldık ve bu 
kararımızın yurt içi ve yurt dışı katılımcılarımız 
açısından büyük heyecanla karşılandığını 
gördük.

Üç gün süren ve 44 şirketten, 49’u yerli, 15’i 
yabancı piyasadan olmak üzere toplam 64 
oyuncunun katıldığı Turnuva, 200’e yakın yerli 
ve yabancı seyirci tarafından izlendi.  

Pazar günü oynanan yarı final ve final maçları 
sonrasında;

Frederick Schöneich (New Re) – Viktor Hodora 
(Demir Sağlık ve Hayat Sigorta) çifti birinci, 
Uğur Biroğlu (Nasco Türkiye) – Mahmut 
Bakır (Gulf Sigorta) çifti ikinci olurken,

Murat Özgür (Sompo Sigorta) – Serhat 
Tunçel (Orange Brokerlik) çifti ile   Gerry 
Raftapoulos (MedNet Int'l) – Aziz Üstünel 
(Daman Health) çifti ise yarı finalist oldu.
Üçüncü gün “Sürpriz Turnuva” olarak 
düzenlenen maçlarda ise;

Erkan Başaran (Marsh Brokerlik) – Mehmet 
Başar (Oyak Sigorta) çifti birinci,
Georges Modol (CCR) – Candoğan Orlu 
(SGR Brokerlik) çifti ise ikinci oldu.

Turnuva’nın ilk günü olan Cuma akşamı Miltaş 
Suadiye Spor Tesisleri’nde kokteyl prolonge, 
Cumartesi akşamı ise Gallagher Re’nin ev 
sahipliğinde Moda Deniz Kulübü’nde bir 
akşam yemeği düzenlendi. Turnuva, Pazar 
günü düzenlenen ödül ve kapanış töreni ile 
sona erdi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda faaliyet 
gösteren şirketlerin yoğun katılımı ve ilgisiyle 
tamamlanan turnuvamızı önümüzdeki 
yıllarda da düzenlemeye devam edeceğiz.
 
Milli Re’nin kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri nasıl seyrediyor? Bu alandaki 
aktivite planlamalarınız neler?

Millî Reasürans olarak sektöre ve topluma 
olumlu katkı sağlamaya yönelik bir çaba 
olarak özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor 
alanlarında görev üstlenme, somut projeler 

gerçekleştirme ve sponsorluk yoluyla sosyal sorumluluk anlayışını en 
etkili şekilde ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede 1996 yılında kurulan Millî Reasürans Oda Orkestrası 
kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli evrensel müziği, konser ve 
resitaller açılımıyla müzikseverlere sunagelmekte. Pandemi nedeniyle 
canlı konserlerine ara vermek zorunda kalan Millî Reasürans Oda 
Orkestrası, İş Sanat‘ın 21. ve 22. sezonuna 6 konserle konuk oldu. 

Çevrimiçi olarak İş Sanat sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz 
olarak yayınlanan konserler, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde 
izleyiciye ulaştı.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz 28 yıl içinde ilgiyle izlenen birçok sergi 
düzenleyen ve çoğu sanat literatürüne giren ve akademik referans 
olarak da kullanılan çok sayıda kitap ve yayın hazırlayan Millî Reasürans 
Sanat Galerisi bugün, yıllar içinde oluşturduğu ayrıcalıklı çizgisi ve 
kendine ait özgün kimliği ile kalitesinden ödün vermeyen sanatçılarımız 
ve sanatseverler için özel bir konuma sahip bir sanat mekânı niteliğini 
koruyor. Güncel sanat sergilerine de ev sahipliği yaparak, Türkiye’nin 
sanat vizyonuna katkı sağlama misyonuyla güvenilir ve istikrarlı bir 
kurum olarak nitelendirilen galerimiz sektördeki bilinçli koleksiyonerlerin 
yanı sıra sınırlı sayıdaki müzelerin de kalıcı koleksiyonlarına eserler 
kazandırılmasına katkı sağladı. Birçok yabancı sanat kurumunun da 
Türkiye’de çalışma prensipleri ve standartları açısından iş birliğine 
uygun bulduğu galerimiz, uluslararası projelerin Türkiye ayağında ev 
sahipliği görevini de üstlenmekte.
 
2022 yılına yönelik hangi başlıklara odaklanmayı ve hangi hedeflere 
ulaşmayı planlıyorsunuz?

Dünyanın en uzun süredir faaliyette bulunan reasürans şirketlerinden 
biri olan Millî Reasürans, asırlık bir çizgide geleceğe ilerlerken sahip 
olduğu iş deneyimi ve sağlam mali bünyesiyle uluslararası piyasalarda 
kabul gören, saygın, güçlü ve güvenilir bir iş ortağı olarak olumlu 
ayrışmaktadır. 

Millî Reasürans uzun vadeli ve sağlam temellere dayalı iş ilişkilerini 
sürdürmedeki başarısı ve değişen piyasa koşullarına hızla cevap verme 
yetkinliğiyle bulunduğumuz coğrafyanın en önemli oyuncularından biri 
haline gelmiştir. 2021 yılında, gelişmekte olan piyasalarda, 37 ülkede 
yerleşik 95 şirkete reasürans kapasitesi sağlayarak tercih edilen iş 
ortağı olmaya devam eden Şirketimiz, yerel piyasadaki öncü reasürans 
şirketi olma konumunu geliştirmek ve Singapur Şubesi’nin de katkısıyla, 
faaliyet gösterdiği piyasalardaki ortaklarına reasürans kapasitesi 
sağlayarak kâr odaklı, sürdürülebilir büyüme hedefini geleceğe taşımayı 
amaçlamaktadır.

“Reasürörlerin kapasite ve fiyat 
konusundaki yaklaşımlarında 

müşteri, program ve branş özelinde 
farklılaşma eğilimleri 2022 yılı 

yenilemelerinde artarak devam etti”


