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Sigorta endüstrisi, rekor kıran doğal afet kaybı yılları ve kötüleşen risk koşullarıyla 

boğuşmaya devam ederken, yeni bir rapor, iklim değişikliğinin ABD&#39;de 

2050&#39;ye kadar kasırga riskini nasıl etkileyebileceğini inceledi. Brookings Enstitüsü 

ve AXIS Capital Holdings Limited uzmanları işbirliğinde AIR Worldwide tarafından 

üretilen &quot;İklim Değişikliğinin ABD Kasırga Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi 

Projesi&quot;, iklim değişikliğinin özellikle konut ve ticari mülklerdeki finansal ve 

sigorta kayıplarına olan etkisini araştırdı. Araştırmacılar, en riskli bölgeleri (özellikle 

New York, Houston ve Miami) baz alarak deniz seviyesindeki yükselme ile kasırga 

arasındaki korelasyonu çözmeye çalıştılar.fırtına dalgalanması adı verilen bu analiz, 2050 

yılına kadar fırtınya bağlı kayıpların ABD’de &quot;üçte birden neredeyse iki kat 

seviyesine&quot; kadar kötüleşebileceğini öne sürüyor. Büyük fırtınaların sayısındaki 

artışlarla birleştiğinde daha büyük etkiler görmenin de mümkün olacağı bildiriliyor. 

Kaynak: Property and Casualty360 , “How climate change is impacting hurricane risk” 
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Brookings Enstitüsü ve AXIS Capital Holdings Limited uzmanları konut ve ticari mülklerdeki 

finansal ve sigorta kayıplarına olan etkisini araştırdı. 

Brookings Enstitüsü ve AXIS Capital Holdings Limited uzmanları işbirliğinde AIR Worldwide 

tarafından üretilen "İklim Değişikliğinin ABD Kasırga Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi 

Projesi", iklim değişikliğinin özellikle konut ve ticari mülklerdeki finansal ve sigorta 

kayıplarına olan etkisini araştırdı.  

Fırtına dalgalanması isimli analiz, deniz seviyesindeki yükselme ile kasırga arasındaki 

korelasyonu çözmeye çalışıyor. 

Araştırmacılar, en riskli bölgeleri (özellikle New York, Houston ve Miami) baz alarak deniz 

seviyesindeki yükselme ile kasırga arasındaki korelasyonu çözmeye çalıştılar. Fırtına 

dalgalanması adı verilen bu analiz, 2050 yılına kadar fırtınya bağlı kayıpların ABD’de "üçte 

birden neredeyse iki kat seviyesine" kadar kötüleşebileceğini öne sürüyor. Büyük fırtınaların 

sayısındaki artışlarla birleştiğinde daha büyük etkiler görmenin de mümkün olacağı bildiriliyor. 

Kaynak: Property and Casualty360 , “How climate change is impacting hurricane risk” 


