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Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, 

teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar 

ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, 

tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden 

mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. Bir takım mali ölçüler esas alınarak, branş 

esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını 

göstermekte, aşan kısımlar ise çeşitli reasürans anlaşmalarıyla, reasürans şirketlerine 

devredilmektedir. Reasürans işlemlerinde riski bu şekilde devreden şirkete sedan, devir alan şirkete 

reasürör denir. Sedan şirket, sigortalıdan toplamış olduğu primlerin ve sigortalıya ödemiş olduğu 

hasarların belli bir kısmını, değişik tekniklere göre yapılmış reasürans anlaşmaları vasıtasıyla, 

reasürans şirketine yansıtır. Ancak sedan şirket ile reasürör arasındaki risk transferi işlemi, yıllık 

anlaşmalar olmaksızın da yapılabilmekte; sedan şirket, her bir risk için, ihtiyari olarak, reasüröre 

müracaat edebilmektedir. 

 

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri: 

 Rizikonun yayılması, 

 Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması, 

 Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması, 

 Sigorta şirketinin mali yapısının desteklenmesi, 

 Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarının kontrolü, 

 Reasürörden sigortacıya teknik bilgi aktarımıdır.    

 

Reasürans tekniği 

Reasürans sayesinde, sigorta şirketleri, kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere teminat 

verebilir. Reasürörlere devredilen riskler, dünyanın her tarafında reasürans yapan şirketlere dağılır. 

Böylece, özellikle büyük risklerin etkileri bölünür ve uluslararası mali piyasalara dağılarak 

karşılanabilir hale gelir. 

Sigorta şirketleri, reasürans işinde genellikle riski veren taraf olmakla birlikte, bazen risk kabulü de 

yaparlar. Sigorta şirketlerinin reasürans işi kabulü, çoğu kez havuzlar (pool'ler) yoluyla olur. 

Sigorta şirketleri, risklerin tümünü reasürörlere devretmez, bir kısmını kendileri üstlenir. Sigorta 

şirketlerinin kendilerinde kalan bu riske saklama payı (veya konservasyon) denir. 

Sigorta şirketleri, devrettikleri riskler karşılığında reasürörlere prim öderler. Reasürörler ise, sigorta 

şirketlerine, üstlendikleri risklerden kaynaklanan hasar tazminatlarını ödedikleri gibi, kendilerine 

devrettikleri riskler için ayrıca bir de komisyon ödemesinde bulunurlar. 
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Başlıca reasürans yöntemleri şunlardır: 

I. Zorunlu Reasürans 

Sigorta şirketinin reasürörle anlaşarak belli bir dönem içinde (çoğu kez bir yıl boyunca) kabul 

ettikleri tüm poliçelerin sigortalanmasını sağlamasıdır. Bu durumda sigortacı ve reasürör bir 

anlaşma (trete) imzalarlar. 

Zorunlu reasürans anlaşmalarında sigortacı üstlendiği her riski anlaşma kapsamına girdiği 

sürece reasüröre devretmek zorundadır. Buna karşılık reasürör de kendisine devredilen her 

riski kabul etmek zorundadır. 

Reasürans anlaşmaları, riskin paylaşılma yöntemine göre çeşitli gruplara ayrılır. 

 Bölüşmeli reasürans anlaşmaları: Bu tür anlaşmalarda, sigorta primi ve hasarlar belli 

bir oranda sigorta şirketi ile reasürör arasında paylaşılır. Sonuç olarak sigortacının ve 

reasürörün devredilen risklerden elde edeceği kâr veya zarar birbirine benzer 

olacaktır. Başlıca türleri, aşkın bedel anlaşmaları (eksedan, surplus) ile belirli paylı 

(kotpar) anlaşmalardır. 

 Bölüşmesiz reasürans anlaşmaları: Bu tür anlaşmalarda reasürör, sigortacının 

zararının belli bir tutarı geçmesi halinde, sadece aşan kısmı ödemekle yükümlüdür. 

Sigortacıya ödenen hasarla reasüröre devredilen prim arasında oransal bir bağlantı 

yoktur. Bu anlaşmaların başlıca türleri hasar fazlası (excess of loss) ve stop loss 'tur. 

 
II. İhtiyari reasürans 

Sigorta şirketlerinin seçtikleri riskleri, risk bazında reasüröre devretmesi durumudur. 

Genellikle tretelerin üst teminat sınırlarının da üzerine taşan çok büyük riskler için kullanılır. 

Bu riskler, parça bazında sigortalanır. Reasürörler, çoğu kez ihtiyari reasürans için sigorta 

şirketinden risk hakkında ayrıntılı bilgi ve belge isterler. Reasürör şirketlerde ihtiyari risk 

kabulünde uzmanlaşmış kadrolar, bu bilgileri inceleyerek risk kabulü konusunda karar verir. 

 

III. İhtiyari-zorunlu 

Zorunlu ve ihtiyari reasüransın bir karışımıdır. Bu tür reasürans anlaşmalarında sigortacı 

istediği riski reasüröre devretmekte serbesttir. Buna karşılık reasürör, kendisine anlaşma 

kapsamında devredilen her riski kabul etmek zorundadır. 

 

IV. Retrosesyon 

Reasürörlerin kendi üstlerindeki riskleri sigortalaması durumudur. Böylece riskler daha da 

dağıtılmış olur. Bir retrosesyonda riski devreden taraf reasürördür. Riski kabul eden ise 

(reasüransta olduğu gibi) bir diğer reasürör, bir sigorta şirketi veya bir pool olabilir. Sadece 

retrosesyon işi yapan şirket yoktur. Retrosesyon anlaşmasında riski kabul eden şirkete 

retrosesyoner, devreden şirkete retrosedan denir. 

Retrosesyon işindeki önemli bir risk, devredilen risklerin sigorta piyasasında dönüp dolaşıp 

yine devreden şirkete gelmesidir. Bu duruma spiral denir. Spiral oluşması halinde, 

retrosesyoner şirket, farkına varmadan fazladan risk üstlenmiş olacaktır. Özellikle felaket 

hallerinde, bu risk önemli boyutlara ulaşır. 1980'lerde Londra sigorta piyasası spirallerden 

etkilendi. Bazı reasürörlerin iflas etmesi sonucunda, bunlara risk devreden sigorta şirketleri 

de etkilendi ve teminatsız kaldı. Bu nedenlerle, retrosesyoner şirketler risk kabul ederken 

spiral oluşmaması için özellikle dikkatli davranır. 



 

 

V. Risk bonoları 

Risk bonoları, özellikle felaket hasarlarına verilen teminatların bonolar haline getirilerek mali 

piyasalarda satılması yoluyla yapılır. Bonoları alanlar, dönem sonunda gerçekleşen hasar 

miktarına göre kazanç elde eder ya da kayba uğrarlar. 

Türkiye'de Reasürans 

2017 itibarıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne kayıtlı Türkiye'de faaliyet gösteren 3 

reasürans şirketi vardır. Bunlardan büyük olanı, bir Türkiye İş Bankası iştiraki olan Milli Reasürans 

T.A.Ş.'dir. Geçmişte Türkiye'de Destek Reasürans, İstanbul Reasürans gibi şirketler kurulmuş, ancak 

sektördeki konsolidasyon ve dış rekabet nedeniyle faaliyetlerini sürdürememiştir. Halk Reasürans, 

uzun süre risk kabulü yapmadan tüzel kişiliğini korumuş, daha sonra Artı Reasürans A.Ş. adıyla 

yeniden kurulmuş, ancak yeni kurulan şirket henüz faaliyete geçmemiştir. 3. şirket ise VHV 

Allgemeine Versicherung Inc. (“VHV” veya “VHV Almanya”)'nin iştiraki olan VHV Reasürans A.Ş.'dir. 

Türkiye'deki sigorta şirketleri, risklerini ağırlıklı olarak yabancı reasürans şirketlerine devretmektedir. 

Bu nedenle Türk sigorta sektörü, uluslararası reasürans piyasasındaki koşullara tabi olarak çalışmak 

zorundadır. 

Bölüşmeli Reasürans Anlaşması (Proportional Reinsurance Treaty) 

Sigorta şirketi açısından zorunlu devri, reasürans şirketi açısından ise zorunlu kabulü öngören 

reasürans anlaşmalarıdır. Sigorta şirketi, reasürans anlaşması kapsamında devretmeyi kabul ettiği her 

rizikoyu, önceden tespit edilmiş bir orana göre devreder ve taraflar arasındaki prim ve hasar 

paylaşımı bu oran üzerinden yapılır. 

Sigorta şirketi tarafından yapılan rizikolar üzerinde reasürör denetiminin olmadığı bölüşmeli 

reasürans anlaşmalarının "kotpar" ve "eksedan" olmak üzere iki değişik uygulaması vardır. 

Kotpar Reasürans Anlaşması (Quota Share Reinsurance Treaty) 

Sigorta şirketi ile reasürans şirketi, ilgili branşta sigorta edilen her riskin önceden belirlenmiş oranda, 

örneğin yüzde 20, yüzde 80 gibi, otomatik olarak devredilmesi konusunda anlaşırlar. Buna göre, 

sigorta şirketi, sigortaladığı her riskin yüzde 20 oranını üzerinde tutar, yüzde 80 oranını ise reasürans 

şirketine devreder. Riskin paylaşıldığı oran, prim ve hasarın da paylaşım oranı olmaktadır. 

Eksedan Anlaşması(Surplus Reinsurance Treaty) 

Bölüşmeli reasürans anlaşmalarının sıklıkla kullanılan biçimidir. Sedan şirket, önceden belirlenmiş 

limiti aşan sorumluluklarını otomatik olarak reasüröre devretmektedir ve reasürans şirketi, kendisine 

devredilen işleri zorunlu olarak kabul etmek durumundadır. 

Primin ve hasarın belli bir oran dahilinde sedan şirket ile reasürans şirketi arasında paylaşıldığı 

Eksedan anlaşmalarında sedan şirketin saklama payı, dilim (line) adı verilen miktarların sayısı ile 

belirlenir. Örneğin 7 plenlik bir eksedan anlaşmasında, saklama payının 7 katı büyüklüğünde bir 

reasürans kapasitesinin varlığı söz konusudur.  



 

 

Eksedan anlaşmalarında saklama payları sabit bir tutar olmamaktadır. Sedan şirket, hasar ihtimali en 

az olan rizikolarda yüksek saklama payı, yüksek hasar ihtimali olan rizikolarda ise düşük saklama payı 

tutma hakkına sahiptir. Belirlemiş olduğu saklama payı tutarı, aynı zamanda dilim (plen) genişliğini de 

ifade etmektedir. 

Bölüşmeli Olmayan Reasürans Anlaşması (Non-Proportional Reinsurance 

Treaty ) 

Bir risk veya olay itibariyle meydana gelmesi muhtemel hasarın belli bir bölümünün sigorta şirketi 

tarafından yüklenildiği reasürans anlaşmasıdır. Bu tip reasürans anlaşmalarında, riskin ve riske karşılık 

gelen risk priminin paylaşımı söz konusu değildir. 

Reasürör, hasar miktarı daha önceden belirlenmiş limitini (deductible veya underlying limit) aştığı 

takdirde hasar ödemesinden sorumlu olmaktadır. 

Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Excess Of Loss Treaty) 

Bir reasürans anlaşması türüdür ve reasürör, sigortacının yazmış olduğu işlerden elde ettiği primin 

belli bir kısmı karşılığında, o işlere ilişkin meydana gelen hasarların, önceden saptanmış bir tutarı 

(sedan şirketin net saklama payı) geçen kısmı karşılamayı taahhüt eder. 

Hasar Fazlası Reasürans Anlaşmalarının Bölüşmeli Reasürans Anlaşmalarından en büyük farkı, sadece 

hasara ilişkin bir anlaşma olmasıdır. Tek bir branş için olabildiği gibi bir kaç branşa birlikte de 

uygulanabilir ve özellikle kümül oluşturan hasarlarda ve katastrofik olaylarda, sigorta şirketinin 

koruması açısından oldukça etkili anlaşmalardır. 

Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması (Stop Loss Treaty) 

Sigorta şirketinin yıl boyunca ödediği hasarları karşılamak üzere yapılan bir anlaşmadır. Bu modelde 

Reasürör tek bir hasarın belli bir limiti aşması halinde tazminat sorumluluğuna ortak olmamakta, 

ancak bütün hasarların toplamı önceden tespit edilmiş belli bir oranı aştığı takdirde, aşan kısmı 

Sedan’a tazmin etmektedir. Bu oran aşıldıktan sonra da meydana gelmiş bilumum hasarlar, büyük-

küçük, teminat limiti içinde, reasürörce karşılanır. Teminatın limiti de esas itibariyle hasarın bir 

yüzdesiyle ifade edilir. Mesela yapılacak bir Stop Loss anlaşması ile sedan, hasar oranının %80’i 

geçmesi halinde %120’ye kadar teminat sağlayabilir. Hasar oranı %80’i geçtiği andan itibaren 

meydana gelen hasarlar %120’ye kadar reasürörce karşılanacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reasürans ile ilgili Segem’ de çıkmış Sorular 

1.) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde reasüransın işlevleri verilmemiştir?(Segem 2016) 

A) Reasürans, sigorta şirketinin yüklendiği risklerin büyük sayılara dağıtılarak yönetilebilmesini 
sağlar. 
B) Reasürörün sigorta şirketinden yüklendiği sorumluluğun bir bölümünü ya da tümünü bir başka 
sigortacı ile paylaşması işlemidir. 
C) Sigorta şirketine değişik coğrafyalara düşük maliyetle girme olanağı yaratır. 
D) Sigorta şirketine üretim kapasitesini genişletebilme olanağı sağlar. 
E) Sigorta şirketinin teminatlarını ve karşılıklarını aşağı çekerek mali destek sağlar. 
 

Bir KOTPAR tretesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

i) Azami Teminat Tutarı 6.000.000TL ve Saklama Payı %50’dir. Sigorta değeri ile bedeli arasında 

sorun yoktur.  

ii) Ortaya çıkan zarar 2.000.000TL’dir.  

iii) I. Reasürör payı %30 ve hasar başına limiti 600.000TL ve II. Reasürörün payı %20 ve hasar 

başına limiti 200.000TL’dir. Sigorta şirketinin limit aşımları için başka bir sigortası yoktur.  

iv) Sovtaj değeri 400.000TL’dir ve aynı değerle sigorta şirketinin düzenlediği ihaleyle İNKA 

şirketine satılmıştır.  

2.) Zararın finansmanına ilişkin sigorta şirketinin, reasürörlerin ve İNKA’nın payları aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde verilmiştir?(Segem 2016) 

A) Sigorta Şirketi:  1.000.000;  I.Reasürör: 600.000; II.Reasürör:  120.000; İNKA: 280.000  
B) Sigorta Şirketi:  1.000.000;  I.Reasür: 600.000; II.Reasür: 220.000; İNKA: 180.000  
C) Sigorta Şirketi:  800.000;  I.Reasür: 480.000; II.Reasürör: 320.000; İNKA: 400.000  
D) Sigorta Şirketi:  920.000;  I.Reasürör: 480.000; II.Reasürör: 200.000; İNKA: 400.000  
E) Sigorta Şirketi:  800.000;  I.Reasür: 600.000; II.Reasürör: 200.000; İNKA: 400.000 
 

3.) Reasürans anlaşmasının sona ermesi halinde, reasürörün kazanılmamış primler karşılığı ve 

muallak tazminat karşılığı ile ilgili sorumluluğunun da aynı anda sona erdirilmesini öngören sistem 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğrudur?(Segem 2017) 

A)Run-Off B)Retrosesyon  C)Clean-Cut D)Saklama Payı  E)Kot-Par 

 

4.) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf 

arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla oluşturulmuş olan Sigorta 

Tahkim Komisyonu aşağıdakilerin hangisi nezdinde faaliyet göstermektedir? (Segem 2011) 

A) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 
B) Acenteler Birliği 
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
D) Sigorta Bilgi Merkezi 
E) Hazine Müsteşarlığı 
 



 

 

4.) Reasürans anlaşmasının (tretenin) sona ermesine rağmen sesyonlardan doğan yükümlülüklerin 

sona ermesine kadar reasürörün sorumluluğunu devam ettiren sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

(Segem 2011) 

A) Run-Off 
B) Eksedan (Aşkın Paylı) 
C) Kot-Par (Belirgin Paylı) 
D) Clean-Cut 
E) Excess of Loss (Aşkın Hasar) 
 
5.) Aşağıdakilerden hangisi sigorta ve reasürans şirketleri için sermaye yeterliliği hesaplamasında 

dikkate alınan risklerden biri değildir?(Segem 2011) 

A) Kur Riski 
B) Reasürans Riski 
C) Aşırı Prim Artışı Riski 
D) Muallak Tazminat Karşılığı Riski 
E) Dengeleme Riski 
 

6.) Sedan tarafından kabul edilen bütün sigortaların, önceden kararlaştırılmış bir oran dahilinde 

reasüröre devrini öngören reasürans anlaşması türü aşağıdakilerden hangisidir?(Segem 2011) 

A) Eksedan 
B) Excess of Loss 
C) Stop Loss 
D) Kotpar 
E) İhtiyari reasürans 
 

7.) Aşağıdaki ifadelerden hangileri “hasar fazlası reasüransı”nın dezavantajlarındandır?(Segem 

2018) 

I. Ödemenin peşin olması 

II. Primin sedandan daha çok reasürörün talepleri çerçevesinde hesaplanması 

III. Net saklama payının hiçbir şekilde değişmemesi 

IV.  Tek bir riziko için anlaşma yapılamaması 

 A)Yalnız III B)I-II-III  C)II ve III  D)I ve III  E)Yalnız I 

 

8.) Sigorta priminin hesaplanmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi dikkate alınmaz? (Segem 2018) 

A)Tehlike payı (risk primi) 
B)Genel gider payı 
C)Reasürör payı 
D)Kar pay  
E)Hiçbiri 
 

 



 

 

9.) Aşağıdakilerden hangisi üstlendiği riski devrederek garanti altına alan sigortacıdır? (Segem 

2019) 

A) Reasürör 
B) Sedan 
C) Aktüer 
D) Kotpar 
 

10.) Deprem gibi doğal afet risklerinin oluşturacağı katastrofik hasarların reasürans korunma 

maliyeti olan ve sigorta fiyatlamasına, riskin branşta yaratacağı hasar yüküne göre bir pay olarak 

fiyatlamada dikkate alınan pay aşağıdakilerden hangisidir? (Segem 2019) 

A) Hata/Yanılma Payı 
B) Genel Gider Payı 
C) Katastrof Payı 
D) Aracı Komisyonu Payı 
 

KAYNAKÇA 
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