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Otomatik katılım sistemi” NART
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Derneği’nin ev sahipliğinde
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artması için
ekonomide yeni
yatırımların yapılması
gerektiğini söyledi.

RİSKLİ BÖLGELERDE DİKKATLİ OLUN!
Nart Risk Management Forum’un 12.’sinde inşaat sektörü
ve sektördeki risklerin yönetimi masaya yatırıldı. Forum’da
riskli bölgelerle iş yapan Türk işadamlarının sigorta
şirketleri ile iş yapmayı öğrenmeleri gerektiği belirtildi.
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Yurt içi tasarrufların artırılması
hedefi ile yola çıkan “otomatik
katılım”da Nisan ayı itibarıyla ikinci
dönem başladı. Peki şirketler bu
yeni döneme hazır mı?

14

İÇİNDEKİLER

06

02 MART -NİSAN 2016



BASKANIN MESAJI

NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş.
Genel Müdür & Yönetim 

Kurulu Başkanı

LEVENT
NART

Değerli Dostlarım
Risk&Life Dergisi geçtiğimiz sayısı
sizlerden çok beğeni topladı. Geri
dönüşlerden çok mutlu oldum. 15 yıllık
başarılarla dolu süreci geride bırakan
NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği, bir
yayın ile tüm bu başarıları daha kalıcı yol
ile sizlerle paylaşmayı amaçladık. Ne de
olsa bir iletişim çağındayız ve iletişim
araçları bize anlık ve hızla tüketilen
enformasyonlar sağlıyor. Biz bunları
iletişim çağına uygun araçlarla ile zaten
sizlerle paylaşıyoruz. Bu nedenle
masamızda kütüphanemizde
saklayacağımız bir dergi yerine bunu
cebinize, bilgisayarınıza sığdırmayı tercih
ettik. Risk&Life Dergisi’nin geçtiğimiz
sayısı 16 bin 789 kişi tarafından dijital
ortamdan ulaşılıp okunmuş. Bize
gösterdikleri bu ilgi için sigorta
endüstrisine ve iş ortaklarımıza çok
teşekkür ederim. Sigortamedia Yayıncılığı
ve Can Kantar'ın yayıncılık
tecrübesinden büyük destek almamıza
rağmen, şimdilik dergi periyodlarını uzun
tutuyoruz ama biz bu işe alıştıkça bu
süreci daha sıklaştıracağımızın müjdesini
verebilirim. Bize gerek telefon ile
gerekse mail yoluyla ulaşıp beğenilerini
ileten dostlarımıza çok teşekkür ederim. 

15'inci yıl gururu
Geçtiğimiz sayımızı NART Sigorta ve

Reasürans Brokerliği'nin 15'inci yılına
ayırmıştık. Bu bizim gururumuzdu. Bu

sayıdan itibaren biraz daha bizden
haberlerin yanısıra, iş ortaklarımızın
faydalanacağı türden içeriklere daha
çok yer vereceğiz. Bu dergi katalog
gibi bir yıllık olsun istemiyoruz.
Okuyan, özellikle iş ortaklarımızda
yaptığımız haberlerle farkındalık
oluşturmayı hedefliyoruz. Sigorta
sektöründe neler olup bittiğini ve
kendilerine fayda sağlayacak
haberlere yer vereceğiz.  Evet bu

sayımızda Anadolu Sigorta Genel
Müdürü İlhami Koç ile yaptığımız

çok önemli bir röportajımız var. İlgi ile
okuyacağınızı umut ediyorum. Sayın

Koç, sigorta sektörünün temel argümanı
olan "risk" ile ilgili çok önemli
açıklamalarda bulundu. Ayrıca sigorta
sektörünün duayeni David Kohen ile
söyleşimiz var. Sayın Kohen sigortacılık
tarihinin neredeyse hafızası olarak kabul

edilir. Bu röportajında çok önemli bir
konuya vurgu yaptığını göreceksiniz.
Kohen, “Bir ülkede yatırımlar varsa,
büyüme varsa sigorta sektörü de kalkınır
ve büyür” diyor. Sayın Kohen'e bize
gösterdiği yol için şükranlarımızı sunarım.
Ve dergimizde Otomatik Katılım ve
şirketlerin riskli bölgelerde sigorta
şirketlerinin önemine dikkat çeken
haberimizi de okuyabileceksiniz. 

Sektör için patenaj
Evet sigorta sektöründe neler oluyor

derseniz? Türkiye ekonomisinin son 3-4
yılda dikkati dağılmış gibi. Fakat buna
rağmen yatırımlar, büyük projeler azalsa
da devam ediyor. Biz sigorta brokerleri de
bu riskleri değerlendirip Türkiye büyürken
bu büyümeyi sigortalamaya gayret
gösteriyoruz. Büyüme arttıkça sigorta
sektörünün ekonomiye katkısı o oranda
artacaktır. Yeni ürünler çıkararak ve dev
projelere teminat vererek ülkemizin
yanında olmaya çalışıyoruz. 

Sigorta sektörü ne yazık ki zorunlu
trafik sigortalarına sıkışıp kalmış durumda.
Trafik sigortalarının şirketler ve özellikle
sigorta acentelerinin enerjisini aldığını
düşünüyorum. Ve son olarak trafik
sigortalarında serbest ekonomi kuralları
yerine tarife dönemine geri dönülmesi ne
yazık ki sektöre çok şey kaybettirecektir.
Bu bizim sektörümüz içinde bir patenajdır.
Ve portföylerini trafik sigortasının
oluşturduğu acenteleri ne yazık ki zor
günler bekliyor. Gelecekte özellikle orta
ve küçük ölçekli acentelerin birbirleriyle
birleşmesi ya da bizim gibi büyük broker
firmalarının gücü altında toplanması yolu
kaçınılmaz görünüyor. 

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği
olarak konjonktürden kendimizi
soyutlamadan geleceği planlamaya
devam ediyoruz. Kurumumuz yıllardır
yenilikçi ve etkin kurum kültürü ile
sektöründe saygın bir yerdedir. Bunu daha
da ileri taşımayı planlıyoruz. Özellikle
Otomatik Katılımın Bireysel Emeklilik
Sistemi'ne büyük katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Yeni ürünlerimizle iş
ortalarımıza hizmetimizi sürdürmek en
büyük amacımız. Enseyi asla
karartmıyoruz ve ülkemize güveniyoruz.
Bir marka olan NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği'nin kaliteli hizmet anlayışını
daha yukarılara taşımaya kararlıyız.
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NART’TAN HABERLER

Mehmet Şimşek, 
Alman Türk-Ticaret ve
Sanayi Odası’nda
soruları yanıtladı 
NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart’ın
kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu
Alman Türk-Ticaret ve Sanayi Odası
toplantısına katılan Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, burada
katılımcıların merak ettiği soruları
cevapladı. Alman Türk-Ticaret ve
Sanayi Odası (Deutsch-Türkische

Industrie- und Handelskammer /AHK)
Alman, Fransız, Avusturya Diplomat,
Uluslararası Sanayi ve Ticaret Odası
Başkanları ve iş adamları ile bir araya
geldi. Alman Türk-Ticaret ve Sanayi
Odası Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve
aynı zamanda NART Sigorta ve

Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Nart, gerçekleşen
toplantıya Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek’in de katıldığını ve
toplantıyı onurlandırdığını belirterek,
kendisinden kıymetli bilgiler 
aldıklarını ifade etti.

Sanayi 4.0 yolunda 
siber tehditlere karşı
hazırlıklı mıyız?
NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Nart, 4 Nisan tarihli İstanbul
Rotary Kulübü toplantısında, "Türkiye'nin Sanayi 4.0
Dönüşümü Çerçevesinde Siber Tehditler ve
Korunma Önlemleri" konulu sunumuyla konuşmacı
olarak yer aldı. Toplantıda siber-fiziksel sistemler,
nesnelerin ve hizmetlerin interneti gibi faktörlerin
de etkisiyle başlayan dördüncü sanayi devriminin
ve dijital ticaretin artmasına paralel siber tehditlerin
bireyler, kurumlar ve devletler açısından en önemli
risk haline geldiği, Türkiye'nin siber saldırıya
uğrayan dünyanın 9. sıradaki devleti olduğuna
vurgu yapıldı. Bu çerçevede gerek sigorta gerek
sigorta dışı yöntemlerle bu riski azaltma, kaçınma
ve korunma ile ilgili açıklamalarda bulunularak
sigorta korumaları hakkında bilgi verildi.
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NART Sigorta ve
Reasürans
Brokerliği Türkiye
Bölgeler
Koordinatörü ve
İzmir Bölge
Müdürü Gökhan ve
Berna Öztin çiftinin
doğuştan kalp
rahatsızlığı bulunan
tek çocukları Yalım
Öztin, henüz 11 yaşındayken,
geçen haziran ayında
İstanbul'da tedavi gördüğü
hastanede hayata gözlerini
yumdu. Öztin çifti, hastanede
tedavi sırasında yaşadıklarını
göz önünde bulundurarak,
tedavi gören çocukların hoş
vakit geçirebilecekleri bir alan
yapmaya karar verip Çiğli
Bölge Eğitim Hastanesi'ne

başvurdu. Hastane yönetimi
ailenin talebini olumlu
karşılayıp, oyun odası için
Pediatri Kliniği'nde bir alan
gösterdi. Öztin çifti de bu alanı
'Yalım Öztin Oyun Odası'
olarak düzenledi. Yalım'ın
doğum gününde açılış yapan
çift, odayı onun oyuncaklarıyla
süslediklerini söyledi. 
Berna Öztin yeni odalar 
açacaklarını da ifade etti.

YALIM’IN
ANISINA
OYUN
ODASI
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‘Riskli bölgelerde sigorta 
şirketleri ile iş yapmayı öğrenin’

Nart Risk Management Forum’un 12.’sinde inşaat sektörü ve sektördeki 
risklerin yönetimi masaya yatırıldı. Forum’da Afrika gibi riskli bölgelerle iş yapan Türk

işadamlarının sigorta şirketleri ile iş yapmayı öğrenmeleri gerektiği belirtildi.

RİSK MANAGEMENT FORUM 2016

ART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, reel kesim ile
sigorta sektörü temsilcilerini
bir araya getirmeye devam

ediyor. Nart Risk Management Forum
ismiyle düzenlenen bu toplantıların
12.’si, “Orta ve Yakın Doğu, Afrika,
Güney Amerika Ülkelerinde İnşaat ve
Endüstriyel Risklerin Yönetimi”
başlığıyla Milli Reasürans binasında
gerçekleştirildi. Forum’un açılış
konuşmasını NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Nart yaptı. 

Levent Nart, “Türkiye’nin 157 milyar
dolarlık ihracatının, yaklaşık yüzde 20’si
inşaat malzemeleri ihracatı ve
müteahhitlik hizmetlerinden geliyor.
Bu, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının
da yüzde 10’una denk geliyor. Yaklaşık
iki milyon kişi de inşaat sektöründen
ekmek yiyor” dedi.

Riskin yönetilmesi konusunda çok
sayıda sigortanın kullanıldığını belirten
Nart, bu konuda brokerlerin ve sigorta

şirketleri arasındaki işbirliğinin önemine
dikkat çekti. Nart dışında Forum’da
diğer açılış konuşmalarını Türkiye
İnşaat Sanayicileri Derneği (İMSAD)
Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı
Mithat Yenigün ve Başbakanlık Hazine
Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç yaptı.

İş dünyasından büyük ilgi
Forum’da ayrıca iki oturum halinde

panel de düzenlendi. “Orta ve Yakın
Doğu, Afrika ve Güney Amerika
Ülkelerinde İnşaat ve Endüstriyel
Yatırımlarda Yeni Boyutlar ve Trendler”
başlıklı ve VHV Re CEO’su Maximilian
Stahl’ın oturum başkanlığını yaptığı ilk
panelde, konuşmacı olarak DEİK Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu Afrika
Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın,
KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı
İnşaat Sektörü Lideri İsmail Ünal,
Allianz Global Corporate & Specialty
MENA Bölgesi Mühendislik Dalları
Başkanı Andreas Hoelscher ve Levent

Nart yer aldı. Forum’un “Gelişmekte
olan Ortadoğu, Afrika ve Güney
Amerika yatırımlarında İnşaat ve
Endüstriyel Risklerin Yönetiminde
Çözüm Senaryoları” başlıklı ikinci
panelinin oturum başkanlığını, Mapfre
Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz
yaptı. Panelde konuşmacı olarak Euler
Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem
Özüner, International Finance
Corporation (IFC) Kıdemli Sigorta
Başkanı Muhammad Saqib Kidwai ve
Hiscox Strateji Büyüme ve Geliştirme
Direktörü Charlie Hanbury katıldı.

Hinginar: Savaşlar en 
çok inşaat sektörünü etkiliyor
Türkiye İnşaat Sanayicileri Derneği

(İMSAD) Başkanı Fethi Hinginar,
Türkiye’nin inşaat malzemelerinde
dünyanın en büyük beş üretici
ülkesinden biri olduğunu, bununla
birlikte yakın ülkelerdeki savaşların en
çok etkilediği sektörlerin başında
inşaat sektörünün geldiğini söyledi. 

N
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Yenigün: Gelin kötü
algıyı beraber kıralım

Riskli ülkelerle çalıştıkları için
sigortaya büyük ihtiyaç duyduklarını
ve sigortacılara da çok büyük görev
düştüğünü ifade eden Türkiye
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı
Mithat Yenigün, “Ancak, benim sigorta
sektörü ile ilgili bir izlenimim var:
Sigorta şirketi gelir sigortayı yapar,
ancak ödemeyi yaparken o kadar da
sempatik davranmaz. Gelin bu algıyı
beraberce ortadan kaldıralım” dedi. 

Forum’un ilk oturumunda bir
sunum yapan DEİK Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu Afrika Koordinatör
Başkanı Tamer Taşkın, Afrika gibi riskli
bölgelerle iş yapan Türk işadamlarının
‘avukatlık büroları’ ve ‘sigorta şirketleri’
ile iş yapmayı öğrenmeleri gerektiğini
söyledi. KPMG Türkiye Denetim Şirket
Ortağı İsmail Ünal da 2050’de dünya
nüfusunun 9.7 milyara ulaşmasının
beklendiğini belirterek, altyapı ve
ulaşım alanlarında yeni yatırım
ihtiyacının artacağına bunu inşaat
sektörü açısından da yeni fırsatlar
sunacağına dikkat çekti.

IFC Kıdemli Sigorta Başkanı
Muhammad Saqib Kidwai, Türkiye’nin
IFC için ikinci en büyük ülke olduğunu
ve Türkiye’de birçok proje için
finansman desteği verdiklerini ifade
etti. Forum’un kapanışında konuşan
Hiscox Strateji Büyüme ve Geliştirme
Direktörü Charlie Hanbury de
şirketlerde ‘güvenlik riskleri’nin
azaltılmasının şirketlerin itibarları

açısından da önemli olduğunu
vurguladı. Hanbury, Hiscox olarak
saldırı, fidye, siber saldırı, adam
kaçırma, şantajla para isteme gibi
çeşitli risklere karşı finansal koruma
sağladıklarını kaydetti. Başbakanlık
Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet
Genç de 6-7 yıl önce ‘İhracat Kredi
Sigortası Genel Şartları’nda ‘politik
riskler’in olmadığını hatırlatarak, genel
şartları yeni baştan ele alarak, politik
riskleri de bunun içine ilave 
ettiklerini söyledi.

Özüner: İlk cengaver 
sigorta şirketiyiz
Euler Hermes Türkiye Genel

Müdürü Özlem Özüner ise kefalet
senetlerinin dünyada 21 milyar dolar

büyüklüğünde pazar olduğunu,
pazarın yüzde 60’ının ise sigorta
şirketlerinin elinde olduğunu söyledi.
ABD’de bankaların teminat mektubu
vermesinin yasak olduğunu belirten
Özüner, “Bu işi sigorta şirketleri
yapıyor. Türkiye’de ise pazarı
bankalar domine ediyor. Biz de
Türkiye’de ilk cengaver sigorta şirketi
olarak kefalet senedi vermeye
başladık” dedi. 

Hoescher: Riskler bireyler 
tarafından farklı algılanıyor
Bu arada NART Risk Management

Forum 2016’da Allianz Global
Corporate & Specialty MENA Bölgesi
Mühendislik Dalları Başkanı Andreas
Hoescher’in risk konusundaki
açıklamaları izleyicilerin de ilgisini
çekti. Riskin bireyler tarafından farklı
biçimde algılandığının altını çizen
Hoescher, bu konuda ünlü Hollandalı
futbolcu Dennis Bergkamp örneğini
verdi: “Bergkamp, geçmişte bir
Şampiyonlar Ligi maçı için
Almanya’ya gidiyordu. Ancak, uçağa
binmekten koktuğu için karayolu ile
gitmeyi tercih etti. Almanya’da
aracıyla otobana girdi. Halbuki,
karayolunda Bergkamp’ın ölümcül
yaralanma riski dört kat daha
fazlaydı. Ancak, kendisi bunu
önemsemiyordu.”  Hoescher, bir
soru üzerine 15 Temmuz sonrasında
da Türkiye’ye inandıklarını ve
yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.
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‘Otomatik katılım sahiplenilmeli’ 
Yılbaşında başlayan “otomatik katılım sistemi” NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin

desteği ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir
toplantıda tartışıldı. Toplantıya katılan konuşmacılar, nüfusun giderek yaşlandığını

belirterek, “Otomatik katılım sahiplenilmeli” dedi.

ART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, 45 yaş altındaki
özel ve kamu kesimindeki
çalışanların, işverenleri

aracılığıyla otomatik olarak BES’e
dahil edilmesine olanak tanıyan
otomatik katılım sistemi ile ilgili
düzenlenen organizasyonlara
destek oluyor. Bu amaç
doğrultusunda NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği‘nin öncülüğü,
NN Hayat ve Emeklilik işbirliği ve
Türkiye Giyim Sanayicileri
Derneği’nin (TGSD) ev sahipliğinde,
otomatik katılım bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Wyndam Grand
İstanbul Europe’da düzenlenen
‘Otomatik Katılım Sistemi Nedir?
İşveren ve Çalışanlara Etkileri Nedir?’
başlıklı etkinlikte konuşmacılar,
otomatik katılım sistemi ile ilgili
ayrıntıları ve sistemin çalışanlara ve
ülkeye faydalarını dinleyicilerle

N

NART’TAN HABER
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Levent Nart: 
İki çalışan ancak bir emekliyi finanse edebiliyor
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Nart emeklilik
sistemlerinin tüm dünyada baskı
altında olduğunun altını çizerek,
günümüzde iki çalışanın ancak
bir emekliyi finanse edebildiğine
dikkat çekti. Doğum
oranlarındaki düşüş, ortalama
yaşam süresinin uzaması,
hükümet borçlarının artması,
ekonomik belirsizlikler ve yüksek
enflasyon oranları emeklilik
sistemleri üzerinde baskı
yarattığını söyleyen Nart, şöyle
devam etti: “Günümüzde iki
çalışanın bir emekliyi finanse

edebilmesi, sosyal güvenlik
açıklarının artarak büyüyeceğinin
sinyallerini veriyor. Emeklilik
sistemleri vasıtasıyla, küçük çaplı
tasarruflar, düzenli prim
ödemeleri vasıtasıyla büyük fon
havuzlarında birikip uzun vadeli
kaynak olarak ekonominin
hizmetine sunulur; ülke
kalkınmasında ve sermaye
piyasalarının gelişmesinde
kurumsal yatırımcılar aracılığıyla
büyük yararlar sağlar. 
Gelişmiş ülkelerdeki refah
düzeyinin oluşumunda bireysel
emeklilik sistemlerinin katkısı
önemi büyük.” 



paylaştı. Toplantının açılış
konuşmalarını TGSD Yönetim
Kurulu Başkanı Şeref Fayat ve
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Nart yaptı.

Fayat: Olumlu bir düzenleme
TGSD Yönetim Kurulu Başkanı

Şeref Fayat, tasarrufu teşvik eden ve
ikinci bir emeklilik maaşı imkânı
sunan BES’i önemine dikkat
çekerek, Türkiye gibi tasarruf
oranları düşük ülkelerde bireysel
emekliliğin çok önemli bir konumda
olduğunu dile getirdi. Devletin
sağladığı katkılarla sistemin
faydasının arttığını vurgulayan Fayat,
Otomatik BES’in hem bireyler hem
de sistem açısından olumlu bir
düzenleme olduğunu vurguladı.
Fayat, “1 Ocak’a kadar bu iş isteğe
bağlıydı ve yaklaşık 6,5 milyon kişi
BES kapsamındaydı. Yılbaşından
itibaren 45 yaş altındaki çalışanlar
için bireysel emekliliğe katılım
otomatik hale getirildi. Niyet son
derece iyi. Olması gereken bir
düzenleme mi? Kesinlikle evet” 
diye konuştu.

İçöz: Tüm ülkeler için
büyük bir ihtiyaç
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık

Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Uluç İçöz ise bireysel emekliliğin
sadece Türkiye için değil, tüm
ülkeler açısından büyük bir ihtiyaç
olduğunu ifade etti. Türkiye’nin yaş
ortalamasındaki artış ivmesinin
diğer ülkelere kıyasla daha yüksek
olduğunu vurgulayan İçöz, “2023’te
65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus
içindeki oranı yüzde 10’u, 2050
yılındaysa yüzde 20’yi geçecek. Bu
durumu finanse edecek sistemlere
ihtiyacımız var” dedi.  

BES’te fon büyüklüğünün
gayrisafi milli hasılaya oranının
yüzde 2,5 olduğunu, emekliliğe
yönelik tasarruf açığının kapanması
için bu oranın yüzde 19’a çıkması
gerektiğini aktaran İçöz, bunun için
sistemde ilk adımın 2013 yılında
vergi teşvikinden devlet katkısına
geçilmesi, ikinci adımın ise otomatik
katılım olduğunu belirtti.  

Erdinç: Çaba sarf etmeliyiz
Otomatik Katılım hakkında bilgi

veren NN Hayat ve Emeklilik
Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Alper Erdinç ise zorunlu
olmayan sistemin otomatik
olduğunu ifade ederek doğru
anlatılmasının önemine dikkat
çekti. Otomatik katılımda
işverenlere düşen sorumlulukları da
anlatan Erdinç, “Otomatik katılım
işverene çok fazla bir yük
getirmiyor. İşverenin sorumlulukları
birlikte çalışacakları emeklilik
şirketini belirlemek ve katkı paylarını
düzenli bir şekilde ödemekten
ibaret” dedi. BES’in çok önemli
olduğunu vurgulayan Erdinç,
“2003-2013 yılları arasında BES’te

23 milyar lira fon birikti. Ocak 2017
sonu itibarıyla fon büyüklüğü 63
milyar lira oldu. 2013’te hedef 400
milyar lira fon büyüklüğüne
ulaşmak. Bunu başarmamız
mümkün, ancak çaba sarf etmeliyiz.
Otomatik katılım önemli bir adım”
diye konuştu.

Panel düzenlendi
Toplantının sonunda

moderatörlüğünü, Hürriyet Gazetesi
yazarı Noyan Doğan’ın yaptığı
‘Otomatik Katılım Nedir?’ başlıklı bir
panel düzenlendi. Uluç İçöz, Alper
Erdinç ve NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği Genel Müdür
Yardımcısı Müjgan Kocabaşoğlu’nun
katıldığı panelde, konuşmacılar
izleyicilerin sorularını yanıtladı.
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Anadolu Sigorta Genel
Müdürü ve Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği Başkanı
İlhami Koç, “Felaketleri
önleyemeyiz, ancak
felaketlerin yaratacağı
zararları engelleyebiliriz. 
Risk seçimini iyi yapabilen
buna uygun kadroları
bünyesinde barındıran
şirketlerle, sadece prim
üretimine dayalı politikalar
izleyen şirketler birbirinden
ayrılıyor” dedi.  
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‘RİSK 
SEÇİMİNİ 
İYİ YAPAN
ŞİRKETLER 
KÂRLI 
ÇIKIYOR’

nadolu Sigorta Genel
Müdürü ve Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği
Başkanı İlhami Koç,

“Maddi hasarların yüksek olduğu
durumlar sigortanın farkındalığını
artırıyor. Bireylerin ve kurumların
sigortaya daha sıcak bakmalarını
sağlıyor. Bu tür yüksek hasarlı
dönemler, sigorta tarafında ise risk
seçimi konusunun ne kadar önemli
olduğunu gösteriyor” dedi.
Risk seçiminin çok önemli
olduğuna vurgu yapan İlhami Koç
sorularımızı şöyle yanıtladı:

A



Başkanlığını yaptığınız Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği, 2015
yılında yeni bir yol haritası
çıkarmıştı. Halka açılan şirket
sayısını artırmayı ve ürün yelpazesini
genişletmeyi hedeflemiştiniz. Geçen
sürede hedefler ne kadar
gerçekleşti? Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği, 2017’de hangi
konulara öncelik veriyor?

Halka açık şirket sayısını artırmak
her zaman hedeflerimizden biri
oldu. Ancak, geçtiğimiz iki yılda
ülkemizde yaşanan olağanüstü
gelişmeler halka arz için uygun bir
ortam hazırlamadı. Buna rağmen,
2015 yılında 5 birincil, 21 ikincil,
2016 yılında ise 2 birincil ve 11
ikincil arz gerçekleşti. 2017 için
iyimser olmamıza neden olacak
birçok gelişme mevcut. 

İFM tekrar canlandı
İstanbul Finans Merkezi (İFM)
projesinin tekrar canlanması,
bireysel emeklilikte otomatik
katılımın yürürlüğe girmesi,
Türkiye Varlık Fonu’nun hayata
geçirilmiş olması, sermaye
piyasasındaki birtakım vergi
sorunlarının çözülmesi, yatırım
ortamının iyileştirilmesi ve teşvik
edilmesine yönelik
düzenlemelerin yapılması bu
adımların sadece bazıları. Bu
konulardaki görüş ve önerilerimizi
ilgili taraflarla paylaşıyoruz.

Gündemimizde
Gayrimenkul 
Sertifikaları var
Bir diğer önemli bir husus da
faizsiz finans piyasaları.
Bulunduğumuz coğrafyada bu
yatırım enstrümanına kayda değer
bir talep var. Türkiye olarak finans
merkezi olabilmek istiyorsak, farklı
türlerdeki finansal enstrümanlara ilgi
duyan yatırımcılara bunu
sunabilmeliyiz. Bu açıdan şu sıralar
gündemimizde yeni bir ürün olarak
Gayrimenkul Sertifikaları var.
Gayrimenkul sertifikaları ile
gayrimenkul sektörü yeni bir
finansman aracına kavuşurken
yatırımcılar küçük tutarlarla
gayrimenkul sektörünün vadettiği
kazançlara yatırım yapmış olacaklar. 

Türk sigorta sektörü 2016’da yüzde
29.5 büyüdü. Enflasyondan
arındırıldığında sektördeki reel
büyüme ise yüzde 19.3 olarak
gerçekleşti. Bu büyümeyi nasıl
değerlendiriyorsunuz? 2017
beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

Sigorta sektörü düzenli olarak
ekonomik büyümemizin üzerinde
büyüyor. Son 10 yıldaki büyüme

ortalamamız %22. Bu yüksek
büyümeye rağmen 2006 yılında
%1.26 olan elementer branşın
prim toplamının gayri safi yurtiçi
hasılaya oranı 2015 yılı sonunda
%1.50’ye yükseldi. Buna rağmen,
değil gelişmiş ülkeler gelişmekte
olan ülkelerin bile altındayız.
Örneğin, bu oran, Meksika’da
%2.12, Lübnan’da %2,46
seviyesinde. 

Trafik primlerinde 
bir düşüş görebiliriz
2016 yılındaki yüksek oranlı
büyüme de esasen bu genel
eğilimin bir sonucu. Büyüme
oranının 10 yıllık ortalamanın
üzerinde gerçekleşmesi trafik
sigortalarında geçmiş yıllardaki
düşük seviyelerin düzeltmesinden
kaynaklandı. Büyüme rakamları
sigortacılık sektörünü pozitif
ayrıştıran güçlü yapısal temellerin
var olduğunu bize gösteriyor. Bir
yandan zorunlu ve teşvikli
sigortaların artması diğer yanda
değişen yaşam anlayışı ve
ekonomik koşullar sigortacılığın
büyümesini sağlıyor. Bu nedenle,
genel olarak büyüme trendinin
2017 yılında da devam 
etmesini bekliyoruz. 

Şirketimizin 2017 yılındaki ana
hedefi; karlılık ve prim üretimini
aynı potada buluşturan
sürdürülebilir bir büyüme
olacaktır. Faaliyetlerimizi,
yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve
müşterilerimiz başta olmak üzere
tüm paydaşlarımıza en yüksek
faydayı sağlayacak şekilde
sürdüreceğiz. Yeni ürün ve
hizmet geliştirme süreçlerimizi
sürdürürken, dijitalleşme ve
verimlilik konularına da
odaklanıyor olacağız.

‘Hedefimiz 
sürdürülebilir 
bir büyüme’
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Kur nedeniyle hasar 
maliyetlerinde artış
bekliyoruz
Ancak, zorunlu trafik sigortası
primlerinde bir düşüş görebiliriz.
Kamu tarafında politika yapıcılar, bu
branşta tavan fiyat uygulamasına
geçileceğini duyurdu. Henüz tavan
fiyat seviyesini bilmiyor olsak da
genel olarak ortalama primleri
aşağıya çekeceğini söyleyebiliriz.
Öte yandan, kur artışları nedeniyle
hasar maliyetlerinde bir artış
bekliyoruz. Bu artışların primlere
yansıması zaman alacaktır.

2016, Türkiye için olumsuz olayların
yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. Terör
saldırıları, siber tehditler, darbe
girişimi… Can kayıpları yanında maddi
hasarları da çok büyük oldu. Sigorta
sektörü bu olaylardan bir ders çıkardı
mı? Bu gelişmeler ışığında “risk yönetimi
/analizi” sizin için ne ifade ediyor?  

Felaketleri önleyemeyiz, ancak
felaketlerin yaratacağı zararları
engelleyebiliriz. Sigorta da burada
devreye giriyor. Maddi hasarların
yüksek olduğu durumlar sigortanın
farkındalığını artırıyor. Bireylerin ve
kurumların sigortaya daha sıcak
bakmalarını sağlıyor. Bu tür yüksek
hasarlı dönemler, sigorta tarafında
ise risk seçimi konusunun ne kadar
önemli olduğunu gösteriyor. Risk
seçimini iyi yapabilen, buna uygun
kadroları bünyesinde barındıran
şirketlerle, sadece prim üretimine
dayalı politikalar izleyen şirketleri
birbirinden ayrılıyor.  

Jest ödemesi
15 Temmuz darbe girişimi
konusunda ise şirketimizin aldığı ve
sektörde de örneklerini
gördüğümüz olumlu bir tavrı, bu
vesile ile bir kez daha vurgulamak
isterim. Bilindiği üzere o elim olaylar
sırasında meydana gelen sigorta
hasarları arasında, teminat
kapsamında olmayanlar da
bulunmaktaydı. Ancak olağanüstü
bir durumda, sigortalısına destek
olmak amacıyla şirketler, kendi
inisiyatifleri ile teminat kapsamı
dışına çıkmayı tercih edebilirler. 
Sigortacılıkta ex-gratia olarak bilinen
ve jest ödemesi diye

Türkçeleştirilmiş bu metodu, 15
Temmuz darbe girişimi
kapsamındaki hasarlar için de
benimsedik. Branş ayrımı
gözetmeksizin, bu olaylar sırasında
meydana gelmiş hasarları Anadolu
Sigorta olarak karşılama kararı aldık
ve sigortalılarımızın mağduriyetlerini
en aza indirmeyi amaçladık. 

Türkiye’nin öncü sigorta şirketi
Anadolu Sigorta 2016’da hedeflerine
ulaştı mı? 2017’de odaklandığınız
alanlar neler?

Anadolu Sigorta olarak 2016 yılını
yüzde 24,19 prim artışı oranı ile
yaklaşık 4.5 milyar TL üretim
seviyesinde tamamladık. Pazar
payımız yüzde 12,67 oldu. Prim
üretimi sıralamamıza bakıldığında;
1 milyar 475 milyon lira ile trafik
branşı birinci, 899.4 milyon TL ile
kasko branşı ikinci, 755.9 milyon
TL ile Yangın ve Doğal Afetler
branşı üçüncü sırada geliyor.  
2016 yılında “Kara Araçları”, “Kaza”,
“Su Araçları”, “Nakliyat”, “Yangın ve
Doğal Afetler”, “Genel Sorumluluk”
branşlarında ayrıca prim

üretiminde ilk sırada yer aldık. 
Bu sonuçlara göre
değerlendirildiğinde Anadolu
Sigorta, geçtiğimiz seneyi kilit
branşlarda birincilik, genelde ise
güçlü bir büyüme ekseninde
tamamladı. Bu performansını
ayrıca karlılık ile de destekledi. 

Ülkemizin ve dünyanın bölgesel
hizmetleri ile tanınmış en önemli markası
haline gelen NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği’nin Türk sigorta sektörü
açısından önemini öğrenebilir miyiz?

Sigorta brokerleri sektörde çok
önemli işlevler görüyor. NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği,
deneyimli kadroları, faaliyetlerinin
çeşitliliği, eğitim çalışmaları ve
yenilikçi uygulamaları ile sektörde
farklı bir konuma sahip. 1999
yılından bu yana çalışmakta
olduğumuz NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği, Anadolu
Sigorta’nın en önemli iş
ortaklarından biri konumunda
bulunuyor. Yakaladığımız sinerjiyi
önümüzdeki dönemde de artırarak
devam ettirmeyi planlıyoruz.  
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lobal hayat dışı sigorta
pazarı son yıllarda güçlü
bir büyüme yaşıyor.
Araştırma şirketi

MarketLine'nin verilerine göre pazar
2011-2015 yılları arasında yüzde 5.4
yıllık bileşik büyüme oranı ile 2.03
trilyon dolara ulaştı. MarketLine'nin
raporu, pazar değerlerinin tüm
bölgelerde arttığını gösteriyor.
Rapora göre küresel büyümenin
temel nedeni, ABD ve Çin'de
kişilerin gelir artışlarının sağlıklı bir
şekilde seyretmesi olarak gösterildi.
ABD ve Çin'in sigorta pazarında ilk 3
içinde yer alması büyümenin
etkenleri arasında gösterildi. Küresel
olarak tüm gelirin yaklaşık yüzde
40'ını oluşturan en büyük tek pazar
olan ABD'nin performansı ile
giderek daha da etkili olan Çin

pazarının hızla genişlemesi ile
birleşince, sigorta alanında bir
bütün olarak ve sigortacılığın sağlıklı
büyümesini sürdürmesi bekleniyor.

Yüzde 5,9'luk beklenti
Raporu değerlendiren

MarketLine'ın analisti Nicholas
Wyatt, "Motor branşı, Çin hayat dışı
sigortacılığının en büyük segmenti ve
değerinin yüzde 57'sini oluşturuyor.
Üçüncü tarafların yasal
düzenlemeleri geçtikten sonra bu
segmentte her geçen yıl hızlı bir

büyüme kaydedildi" diye konuştu.
Wyatt, küresel piyasanın 
2015-2020 yılları arasında ise yüzde
5,9'luk bir birleşik büyüme oranı
yakalamasının beklendiğini belirterek,
pazarın 2.7 trilyon dolarlık bir değere
ulaşacağı öngörüsünde bulundu.
Wyatt bunun ötesinde bir büyüme
potansiyeli olduğuna da
inandıklarının altını çizerek, "Motor
sigortası, rahatça piyasanın en büyük
segmenti ve hala yeteri kadar
kullanılmayan çok sayıda 
pazar var" dedi.

Global sigorta pazarı yüzde 5.4 büyüdü

Geçen yıl trafik sigortasının
etkisiyle çok hızlı büyüyen Türk
sigorta sektöründe prim
üretimindeki artış yavaşlıyor.
Sektör, 2017 yılının ilk iki ayında
yüzde 17.6 büyüdü.
Enflasyondan arındırıldığında
sektörde reel büyüme yüzde
6.8 oldu. Türkiye Sigorta
Birliği’nin verilerine göre, ilk 2
ayda hayat dışı (elementer)
sektör yüzde 14.5 büyürken,
hayat branşındaki büyüme ise

yüzde 46.1 olarak gerçekleşti.
Rakamları sırayla verdikten
sektörde iki aylık büyümenin
analizini yapacak olursak,
geçen yılki büyümede etkili
olan trafik sigortasındaki
etkinin ortadan kalkması hayat
dışı sektörde büyümenin
gerilemesindeki temel faktör.
Ancak, ilk iki ayda hızlı büyüyen
hayat, sektörde genel büyüme
hızının da daha fazla düşmesini
frenledi. Branşlar bazında

bakıldığında, oto
sigortalarından trafik sadece
yüzde 10.6 büyürken,
kaskodaki büyüme ise yüzde
9.66 olarak gerçekleşti. Hayat
dışı sektörde iki aylık dönemde
pazar payı yüzde 10’un
üzerinde olan branşlardan prim
üretimi yüzde 17.57 büyüyen
yangın ve doğal afetler en hızlı
büyüyen branş oldu. Söz
konusu branşı, prim üretimi
yüzde 17.11 artan hastalık/sağlık
izliyor. İki aylık dönemde hayat
dışı sektörde yüzde 9.48 artışla
950.2 milyon TL prim üreten
Allianz Sigorta’nın liderliği
sürüyor. Allianz’ın, ardından
ikinci sırada  yüzde 7.47 artışla
719.1 milyon TL prim üreten
Anadolu Sigorta ve yüzde 1.8
artışla 565 milyon TL prim
üreten Mapfre Sigorta geliyor.

Sigorta sektörü prim
üretiminde hız kesti
2016’da hızlı büyüyen sigorta sektöründe
prim üretimindeki artış yavaşladı. Büyüme
hızı ilk iki ayda yüzde 17.6  olarak gerçekleşti. 

MarketLine'nin raporuna
göre, sigortacılık sektörü
son 3 yılda yüzde 5.4'lük
büyüme kaydetti.
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ürkiye’de 13’üncü yılını
geride bırakan Bireysel
Emeklilik Sistemi’nde
(BES), ‘otomatik katılım’

dönemi 1 Ocak tarihinde başladı. 45
yaş altında özel ve kamu kesiminde
çalışan bireylerin çalıştıkları şirketler
tarafından otomatik olarak BES’e
dahil edilmesine olanak sağlayacak
uygulamanın, sistemdeki yaklaşık
6.5 milyon olan katılımcı sayısını
2017 sonuna kadar ikiye katlaması
bekleniyor. Sektörde faaliyet
gösteren 18 emeklilik şirketiyle
başlayan, mevzuatı ve kurallarıyla
BES içinde ikinci bir sistem olarak
görülen otomatik katılım sistemi,
sadece emeklilik şirketlerinin
katılımcı sayısını artırmakla kalmayıp,
sisteme katılacak çalışanlar için
büyük avantajlar sağlayacak. 

Kademeli geçiş uygulanacak
Otomatik katılımda ‘kademeli

geçiş’ yöntemi belirlendi. Uygulama,
ilk olarak bin ve üstü çalışana sahip
şirketlerle başladı. Nisan 2017
itibarıyla 249-1.000 çalışana sahip
işletmeler, 1 Eylül-1 Ocak 2018

arası 100- 249 çalışanı olan
işletmeler, 1 Ocak 2018’den itibaren
50-100 çalışanı olan işletmeler
uygulamaya dahil olacak. 2019’un
ocak ayında ise tüm iş yerleri
kapsama girmiş olacak. Her
çalışanın ‘prime esas kazancının
yüzde 3’üne karşılık gelen tutar,
çalışanın maaşından kesilerek BES’e
aktarılacak. Bununla birlikte daha
yüksek bir katkı payı ödemek
isteyen bir çalışan, bundan daha
yüksek bir tutarın maaşından
kesilmesini de isteyebilecek.

Sistemde kalana katkı var mı?
Sisteme giriş zorunlu olmasına

karşın, çalışan iki ay içinde
sistemden çıkabilecek. Ancak, iki ay
süreli ‘cayma hakkını’ kullanmaması
halinde devlet de bir defaya mahsus
olmak üzere çalışana 1.000 TL
ekstra katkı sağlayacak. Sistemden

ayrılan çalışanlar ise hiçbir kayba
uğramaksızın katkı paylarını geri
alabilecek. Cayma hakkını
kullananlar, iki yıl sonra yeniden
sisteme dahil edilecek. Otomatik
katılımla BES’e dahil olacak
çalışanların birikimleri üzerinden
sadece ‘fon işletim gideri kesintisi’
yapılacak. Çalışan, başka bir iş yerine
geçtiğinde o iş yeri de otomatik
katılım kapsamında ise emeklilik
planındaki tüm birikimleri yeni iş
yerine aktarılacak. 

Yeni iş yeri, kapsamda değilse
çalışan isterse eski iş yerindeki
planına devam edebilecek. Yeni
sistemde de en az 10 yıl sistemde
kalan ve 56 yaşını dolduran bireyler
emekliliğe hak kazanacak.

Yapılan hesaplamalara göre, 2017
yılı sonunda 6 milyonu aşkın
çalışanın otomatik katılımla sisteme
dahil olması bekleniyor.

Yurtiçi tasarrufların
artırılması hedefi ile yola
çıkan “otomatik katılım”, 1
Ocak tarihinde bin ve üstü
çalışana sahip şirketlerle
başladı. Nisan 2017
itibarıyla 249-1.000
çalışana sahip işletmeler 
1 Eylül-1 Ocak 2018 arası
100- 249 çalışanı olan
işletmeler, 1 Ocak 2018’den
itibaren 50-100 çalışanı
olan işletmeler uygulamaya
dahil olacak. 2019’un ocak
ayında ise tüm iş yerleri
kapsama girecek. 

T
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‘Otomatik katılım’ için
şirketler ne yapmalı?



Otomatik katılım uygulaması
kimleri kapsıyor?

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup,
45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c
kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya
yeni başlayacaklar uygulamaya dahil.
Özel sektör çalışanları bağlı
bulundukları işyerinin büyüklüğü göz
önünde bulundurularak, Bakanlar
Kurulu kararı ile tedrici olarak sisteme
dahil edilecek.

İşverenler otomatik katılım
çerçevesinde kapsama dahil

olup olmadıkları açısından,
çalışan sayısını nasıl hesaplamalı? 

Çalışanların otomatik katılıma dahil
olma şartlarını taşıyıp
taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş
altı ve üstü çalışan sayısı ayrımı
yapılmaksızın) işverene bağlı tüm
çalışan sayısı dikkate alınır. 

Bir işyerinde çalışan sayısının
otomatik katılım kapsamında

yer alacak işyeri kriterinin dışında
kalacak şekilde azalması
durumunda nasıl bir yol izlenir? 

Bir defa kapsama alınan işyerinin
çalışan sayısında, kapsama alınma
tarihini müteakip gerçekleşen
değişiklikler dikkate alınmaz.

Şirketler topluluğu veya
holding niteliğinde olan

yapılarda şirketler topluluğunun tek
bir çatı altında otomatik katılım
kapsamında değerlendirilmesi söz
konusu olacak mı? 

Otomatik katılım kapsamında her bir
işveren bazında çalışan sayısı
dikkate alınır.  

İçinde aynı veya farklı
lokasyonlarda birden fazla

işyeri barındıran işverenlerin tek
bir çatı altında otomatik katılım
kapsamında değerlendirilmesi söz
konusu olacak mı?

Çalışan sayısının belirlenmesinde,
birden fazla işyeri olan işverenler
için bütün işyerlerindeki çalışanların
toplamı göz önünde bulundurulur.

İşveren olarak otomatik
katılım uygulaması

kapsamındaki yükümlülükleri neler?

a. Emeklilik şirketinin seçimi: 5510
sayılı Kanunun 12’nci maddesi
kapsamındaki her işveren, çalışanları
adına, bir emeklilik şirketi ile
sözleşme yapmakla yükümlüdür.
Şirket seçiminde, hizmet kalitesi,
kesinti ve diğer hususlar göz
önünde bulundurarak tercihte
bulunulmalıdır.
b. Fonların seçimi: İşveren, sisteme
giriş esnasında çalışandan
faizli/faizsiz fon tercihini alır,
tercihte bulunmayan çalışanları için
söz konusu tercihi yapar.
c. Katkı payının ödenmesi: İşveren,
katkı payını çalışanın ücretinden
kesip emeklilik şirketine aktarmakla
yükümlüdür. Maaş ödemelerini
Maliye Bakanlığınca işletilen Kamu
Harcama ve Muhasebe Bilişim
Sistemi kullanarak yapan Kamu
Kurumları aynı sistemi kullanarak
katkı payı ödemelerini
gerçekleştirebilecektir.
d. Devir imkanı: İşveren operasyonel
gereklilikleri dikkate alarak, şirket
seçimi ve katkı payının kesilmesi
hariç diğer yükümlülüklerinin
icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

Otomatik katılımda sisteme
dahil olmak üzere işverenler

tarafından hangi formlar
doldurulacak? 
İşverenle şirket arasında tarafların
yükümlülüklerini detaylandıran bir
sözleşme imzalanacaktır. 

Sisteme dahil etmek üzere
işverenler çalışanlarından

hangi formları imzalamalarını
isteyecek? 
Otomatik katılım kapsamında
işverenler çalışanlarından herhangi
bir imza almayacak.  

İşveren katkı payını şirkete
zamanında iletmezse, eksik

iletirse ya da sehven çalışandan
katkı payı kesintisinde
bulunmazsa cezai müeyyide var
mı? Cezalar neler? 

İşverene; katkı payını zamanında
şirkete aktarmaz veya geç/eksik
aktarırsa, çalışanlarını sisteme dahil
etmezse, çalışanın birikiminde
oluşan parasal kaybından
sorumludur ve her bir ihlal için
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca yüz Türk Lirası idari
para cezası uygulanır. 

Otomatik katılım
kapsamında işverene ek

fayda ya da promosyon
uygulaması yapılabilir mi? 

Hayır yapılamaz.
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Sektörde satış
kanalları içinde
brokerlerin
payının 2023’de
yüzde 15’e
ulaşabileceğini
belirten duayen
sigortacı David
Kohen, bu oranın
daha da artması
için ekonomide
yeni yatırımların
yapılması
gerektiğini
söylüyor.
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TÜRKİYE’DE 
BROKERLERİN 

PAYI ANCAK YENİ
YATIRIMLARLA

ARTAR!

ALP SÜER



elişmiş ülkelerde sigorta
şirketlerinin dağıtım
kanalları içinde
‘brokerler’ çok önemli

bir yer tutuyor. Türkiye’de ise
‘müşteri temsilcisi’ brokerlerin
sektörde hak ettiği yeri aldığını
söylemek çok zor. Verilere göre
söz konusu kurumlar, hayat dışı
sektörde satış kanalları içinde
yaklaşık yüzde 12’lik bir paya sahip.
Yıllar itibariyle de bu oran istikrarlı
bir seyir izliyor. Biz de bu
gelişmeler ışığında sektörün
duayen sigortacı ve brokerlerinden
David Kohen’le bir araya geldik.
Kohen’le brokerlik piyasası ve
sektör hakkında kısa bir söyleşi
yaptık. Kohen, 2023 yılında
Türkiye’de brokerlerin payının
yüzde 15’e kadar ulaşabileceğini
söylüyor. Ancak, söz konusu payın
daha da artması için Türkiye
ekonomisinde yeni yatırımların
artması gerektiğine dikkat çeken
Kohen, “Sigorta edilecek yeni
müşteriler lazım. Yeni müşteri yok.
Sigortalanacak yeni müşteriler de
ancak yeni yatırımlarla artar” diyor.

Trafik dışında büyüme düşük
2016 yılında toplam prim

üretimi yaklaşık yüzde 30 artan
Türk sigorta sektöründeki hızlı
büyüme ile ilgili olarak sorularımızı
yanıtlayan Kohen, sektördeki hızlı
büyümenin trafik sigortasından
kaynaklandığına dikkat çekiyor.
Trafik sigortası dışında sektördeki
büyümenin düşük olduğunu
vurgulayan Kohen, “Asıl, motor
sigortaları haricinde sektörün ne
kadar büyüdüğüne bakmak
gerekli. Orada da reel büyüme çok

düşük” diyor. Kohen’le, yeni
sigorta branşlarından ‘politik
şiddet sigortası’nı da (political
violance insurance) konuştuk.
Kohen, Türkiye’de faaliyet
gösteren şirketlerin çeşitli risklere
karşı kapsamlı teminat sunan
politik şiddet sigortasını
yaptırabileceğini söylüyor. Ancak,
Türkiye’deki sigorta şirketlerinin
kendi treteleriyle (reasürans
anlaşmalarıyla) söz konusu
sigortayı lokalde sunmasının
mümkün olmadığını ifade eden
Kohen, sigortanın yurtdışından
temin edildiğini, buna karşın
fiyatının da ‘süper yüksek’
olabileceğini vurguluyor. 

Türk sigorta sektörünün usta
brokeri David Kohen’in
sektörde ‘hayat sigortası’ ile
ilgili de önemli bir tespiti var:
“Sektör, gerçek hayat
sigortasında zayıf kaldı” diyor
Kohen. Sigortacılığa hayat
branşı ile başladığını, tam 30
yıl hayat sigortası ile
uğraştığını dile getiren Kohen,
Türkiye’de hayat branşına
gereken önem verilmediğini,
bununla birlikte Bireysel
Emeklilik Sistemi’nin de hayat
sigortacılığını öldürdüğünü
söylüyor. Bireysel Emeklilik
Sistemi’nde emeklilik yaşı
olarak tespit edilen 56 yaşının
çok gülünç olduğunu da
vurgulayan Kohen, “Emeklilik
şirketlerinin ömür boyu maaş
da ödeyebileceği
düşünüldüğünde söz konusu
yaşın, en az 65 olması
gerekliydi” diyor.

Sektör ‘hayat’ta
zayıf kaldı, BES de
hayatı öldürdü!
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nşaat ve enerji sektörleri
risklerin en çok karşılaşıldığı
sektörlerin başında gelir.
NART Sigorta ve Reasürans

Brokerliği A.Ş. de ani ve beklenmedik
olarak ortaya çıkabilecek her türlü
rizikolara karşı kurum ve kuruluşlara
tam destek sağlıyor. NART, enerji ve
altyapı sektöründe işletmelere
müşteri odaklı risk raporları hazırlıyor
ve müşterilerin ihtiyaçları
doğrultusunda özelleştirilen analizler
ve uygulamalar planlıyor. Ayrıca son
yıllarda yurtiçi ve yurtdışında artan bir
trendde devam eden inşaat
yatırımları beraberinde yeni ve
değişen riskler getirdi. NART Sigorta
ve Reasürans Brokerliği, kuruluşların
satın almadan satış aşamasına kadar
tüm inşaat ve işletme
faaliyetlerindeki risk unsurunun
kârlılık hedefleriyle çelişmeyen,
ekonomik bir şekilde kontrol altında
tutulmasını sağlıyor. “Birinci en
önemli amacımız riskin daha kaliteli
olmasını sağlarken, sigortalının iş
devamlılığını sağlamak” diyen NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Kurumsal Çözümler İnşaat & Enerji –
Direktörü Eda Okur Güner
sorularımızı şöyle yanıtladı:

İnşaat & Enerji Departmanı
hangi hizmetleri veriyor? 

İnşaat ve Enerji Departmanı olarak
lokal ve global anlamda bu
sektörlerde hizmet veren tüm
yatırımcı veya müteahhitlerin sigorta
ihtiyaçlarına hizmet veriyoruz.
Projelerin sıfırdan başlaması
durumların inşaatın fiili olarak

başlaması öncesinde pre-work
süreçlerinde bankalar ile yapılan
kredi sözleşmelerinin sigorta
yükümlülüklerinin incelenmesi veya
müteahhitlerin işveren ile işverenlerin
müteahhit firmalar ile yapacağı
sözleşmelerin sigorta maddelerinin
incelenmesi veya dizayn edilmesi
gibi süreçler ile beraber sigortalımıza
sigorta satın alınması öncesinde
hizmet vermeye başlamış oluyoruz.
Sigorta satın alması ile devam eden
müşteri-broker birlikteliğimizi
periyodik saha ziyaretleri yaparak risk
mühendisliği hizmetleri ile hasarların
engellenmesine yönelik
çalışmalarımızla sürdürüyoruz. 

“FARKLI ÜRÜNLERİMİZ VAR”

Tüm bu çalışmalara rağmen
ortaya çıkabilecek ani ve
beklenmedik maddi zararlar ve
sorumluluk kazalarını içeren
sigortaların yanı sıra, ticari
işletmelerin inşaat hasarlarına bağlı
olarak inşaatın gecikmesinden
kaynaklı yaşanabilecek finansal
kayıpları, spesifik olarak jeotermal
kuyularının kazımı sırasında yapılan
fizibilite raporlarına konu sıcaklık

veya debi seviyesine erişilememesi
de yine farklı sigorta ürünleri ile
teminat altına alınmasına aracılık
etmekteyiz. İnşaatın bitmesi ile
beraber operasyona geçen yapıların
doğal afetler, fiziki zararlar vb. gibi
tüm zararların yanı sıra özellikle
enerji sektöründe fiziksel hasara bağlı
olmayan riskler adı altına
toparlayabileceğimiz beklenmeyen
hava koşullarından kaynaklı barajların
yeterli su alamaması, yeterli güneşin
veya yeterli rüzgârın olmaması, gibi
risklerde yine brokerliğimiz aracılığı
ile teminat altına alınmasına aracılık
yapılabilen riskler adı altında
sıralayabiliriz.

İnşaat & Enerji Departmanı’nın
müşteri memnuniyeti
çalışmalarını öğrenebilir miyiz?

Bizler müşterimizin sadece sigorta
satın alması sürecinde değil,
öncesinde tedarikçi & müşteriler ile
yapılan müzakereler, sigorta satın
alma süreci, risk danışmanlığı ve
mühendisliği hizmetleri ve hasar
süreçlerinde bir danışman gibi her
zaman yanında yer alıyor,
uzmanlıklarımızı kendileri ile
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‘En önemli amacımız sigortalının 
iş devamlılığını sağlamak’
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Kurumsal Çözümler
İnşaat & Enerji Direktörü Eda
Okur Güner, “Birinci en 
önemli amacımız riskin daha
kaliteli olmasını sağlarken
sigortalının iş devamlılığını 
sağlamak” dedi.
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paylaşmaya çalışıyoruz. Ek olarak
güncel sigorta ürünleri konusunda
market verilerini ihtiyaçları
doğrultusunda düzenli olarak
paylaşmaya gayret ediyoruz.

MEGA PROJELER
Yapımı biten mega projelerde
risk yönetimi ile ilgili
görüşleriniz nedir?

Mega projelerin risk yönetimi
konusunda hizmetler genellikle
Londra veya Avrupa merkezli
reasürans şirketlerin liderliğinde
yapılmaktadır. Bu tip projelerde
rizikonun maruz olduğu risklerin
belirlenmesi ve projeye özel
ürünlerin geliştirilmesi gereklidir.
Ülkemizde son dönemlerde sıkça
kullanılmaya başlayan yap-işlet-
devret ve PPP gibi modellerde, çok
ciddi finansman kaynakları
kullanılmaktadır. Sistem kendi
maliyetini kendisi yönetecek şekilde
planlandığından ve yapılan finansal
hesaplamalar çok uzun yıllık
olduğundan; bir mega projede
meydana gelecek bir fiziki hasar, tüm
mali altyapıya zarar verebilir, finansal
modellerde yerine koyması
neredeyse proje süresini tamamını
kapsayacak bir zarara yol açabilir. Bu
risklerin minimize edilmesi yönünde
kredi veren kuruluşların ve yüklenici
firmaların brokerlik firmalarının
birlikte çalışması sonrasında ortaya
çıkan tailor-made ürünler ile
rizikolara bir sigorta çalışması
yapılırken, aslında finansal bir
güvence, sürdürülebilirlik açısından
stabilite sağlanmaktadır. Kapasite
ihtiyacı sebebi ile lokal ve global
birçok sigorta& reasürans şirketinin
riski taşıdığını ve sektörel prestij
anlamında büyük projeler olduğunu
belirtmek isteriz.

Enerji ve inşaat sektöründe risk
analizi sigorta sektörü
açısından ne ifade ediyor? 

Özellikle yeni yatırımların inşaat
sigortası, sigorta şirketlerinin sevdiği
ve sigortalamak istediği risklerin
başında geldiğini söyleyebiliriz. Fakat
ülkemizde inşaat projelerinde
meydana gelen iş kazalarının artış
göstermesi sebebi ile inşaat risk
analizini yapmak ve riskin
sigortalanabilirliğini tek başına

değerlendirmek maalesef mümkün
olmamaktadır. İnşaat sigortaları için
arazi durumu, fizibilite raporları,
mevcut müteahhitin iş deneyimleri
ve aldığı benzer projeler, toprak
yapısı ve çevresel durumu (Vaziyet
planı) mevcut risklerinin belirlenmesi
konusunda talep edilen unsurların
başında gelmektedir.

ENERJİ RİSKLERİ

Enerji risklerinin operasyonel
dönem sigortalanması da yine birçok
sigorta şirketi tarafından tercih edilen
ve kapasite sağlanabilen bir riziko
olmadığını belirtmek isteriz. Fakat
risk analiz süreçlerinde tesisin
mevcut durumunu gösteren risk
analiz raporları, makineler için
yapılan bakım onarım şartları,
ekspertiz raporları ve hasar verileri
makul ve rekabetçi teminatların
sektörden sağlanması konusunda
önemli olan unsurlar olduğunu
belirtebiliriz. Ayrıca bizler bu risk
mühendisliği süreçlerini bizzat
kontrol ederek sigortalı ve sigortacı
arasında bir köprü oluşturuyor,
karşılıklı talepleri her iki taraf için de
kabul edilebilir bir hale getiriyoruz.
Birinci en önemli amacımız riskin
daha kaliteli olmasını sağlarken
sigortalının işinin devamlılığını
sağlamak, ikinci amacımız ise
sigortacının ani ve beklenmedik
olarak ortaya çıkabilecek her türlü
rizikoya karşı daha düşük maliyetle
sigorta sunmasını sağlamak.

İş Geliştirme Birimi
Denise Nart’ın
yönetiminde
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi ve Global İşler, Reasürans
& İş Geliştirme Birim Müdürü
Denise Nart, 2013 yılında
NART’ın 2. kuşak temsilcisi
olarak şirket yönetimine katıldı.
1990 İstanbul doğumlu olan
Denise Nart, 2009 yılında Alman
Lisesi’ni ardından da Sabancı
Üniversitesi Yönetim Bilimleri
Fakültesi’ni bitirdi. Berkeley
Üniversitesi’nde kısa dönem
marketing eğitimi alıp, üniversite
yıllarında BASF, L’OREAL sınai
şirketlerinde, daha sonra sigorta
brokerlik dünyasının kuruluşları
arasında yer alan Lockton ve
Arthur J. Gallagher Global
Broker şirketlerinin Liability,
Trade Credit ve Politik Risk
Unit’lerinde iş hayatının ilk
deneyimlerini kazandı. Lockton
Londra Avrupa merkezinde
“Young Leaderhip Scholarship
Program” adı altında Global
Departmanı’nda görev aldı. Bu
görevine ek olarak Allianz Global
Corporate Solutions Munih
merkezinde Financial Lines
Junior Underwriter olarak çalıştı. 
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Terör tehdidine
sigorta kalkanı

Türkiye’nin jeopolitik
konumu dolayısıyla
oluşan terör tehdidi
büyük maddi kayıpları
da beraberinde
getiriyor. Standart
terör wording’lerinden
farklı olarak NART
Sigorta ve Reasürans
Brokerliği ise geniş
kapsamlı teminatları
ile bu risklere 
kalkan oluyor.

lkemiz, dünyadaki
coğrafi konumu
itibariyle yüzyıllardır
kıtalar arası geçiş

noktasında olduğundan dolayı
hem ticaret hem de göç yolları
üzerinde bulunan popüler bir
lokasyondadır. Bu özelliği sebebi
ile hem kültürel hem de ticari
anlamda dünyanın önemli
güzelliklere ev sahipliği yaptığı
gibi jeopolitik riskleri de
beraberinde getirmektedir.
Günümüzde Türkiye, teröre
yakından şahit olan bir ülke
olarak dünya sıralamasında
üçüncü sırada yer almaktadır.
Sektörel açıdan bakıldığında ise
en çok turizm sektörünün
etkilendiği görülmektedir.

Maddi ve manevi
kayıplara neden oluyor
Buna ek olarak ülkemiz, terör

kaynaklı fiziksel ve ticari
risklerden zarar görürken,
dünyada politik risklerin
yüksek olduğu yerlerde
yatırım yapan
uluslararası
şirketler terörün
yanı sıra savaş, iç
savaş ve darbe
risklerinden de
etkilenmektedir.
Terör, Anayasa’da
belirtildiği şekilde
“Cebir ve şiddet
kullanarak; baskı,
korkutma, yıldırma, sindirme
veya tehdit yöntemlerinden
biriyle temel hak ve hürriyetleri
yok etmek, Devletin iç ve dış
güvenliğini, kamu düzenini veya
genel sağlığı bozmak amacıyla
bir örgüte mensup kişi veya

kişiler tarafından girişilecek her
türlü suç teşkil eden eylemlerdir”
(3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’nun 1.maddesinden
alıntıdır). Büyük şehirlerde, askeri
bölgelerin dışında sivillere

yönelik yapılan eylemler,
maddi ve manevi

kayıplara yol
açmakta, geri
alınması
mümkün
olmayan
hasarlar
vermektedir.

Dünyanın her
köşesinde artarak

devam eden terör
olayları, devletlerin yanı

sıra vatandaşları da kişisel
önlemler almaya itmektedir.
Terör tek bir ülkenin ya da
ulusun sorunu değil, tüm
dünyanın mücadele etmesi
gereken bir sorundur. Bireysel
olarak alınabilecek önlemlerin

Ü
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başında da sigortalar yaptırmak
gelir. Standart terör
wording’lerinden farklı olarak
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği ise geniş kapsamlı
teminatlar sağlayabilmektedir.

NART, geniş kapsamlı
teminatlar sağlıyor
Terör ve sabotaj diğer

politik şiddet riskleriyle
genişletilebilmekte mal zararı,
kar kaybı, iş durması ve
hasarsız iş durması, etkinlik
iptali teminat kapsamında yer
almaktadır. NART Brokerlik,
politik şiddet sigortası
kapsamında grev, lokavt,
kargaşalık, kötü niyetli halk
hareketleri ve teröre ek olarak;
savaş/iç savaş, askeri
ayaklanma/darbe, devrim, karşı
atak- direnişten kaynaklanan

riskler, nükleer, biyolojik,
kimyasal ve radyolojik riskler ve
silahlı saldırılar için genişletme
sunmaktadır. Türk genel
şartlarında teminat dışı
bırakılan savaş, her
türlü savaş olayları,
istila, yabancı
düşman
hareketleri,
çarpışma
(Savaş ilan
edilmiş olsun
olmasın), iç
savaş, ihtilal,
isyan, ayaklanma
ve bunların
gerektirdiği inzibati ve
askeri hareketler nedeniyle
meydana gelen bütün zararlar
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği’nin terör ürünüyle
teminat altına alınabilmektedir.

Günümüz konjoktüründe ele
alındığında fiziksel hasara
maruz kalmaksızın da terörden
etkilenmek mümkündür.

Örneğin 5 kilometre çapında
bir alan içerisinde terör

saldırısına uğrayan bir
işletme ve bundan

dolayı cazibe
kaybına uğrayan
işletmenin
zincirlerinde
fiziksel hasar

olmaksızın iş
durmasına bağlı kâr

kaybı teminat altına
alınabilmektedir.

Türkiye’nin jeopolitik
konumu dolayısıyla oluşan
terör tehdidi nedeniyle oluşan
riskleri NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği teminat
altına almaktadır.
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TERÖRÜN EKONOMİK  MALİYETİ

52.9 MİLYAR DOLAR
Institute for Economics and Peace tarafından hazırlanan 2015
Küresel Terör İndeksi raporuna göre 2014 yılı içerisinde 32 bin
kişi teröre kurban gitti. Bu sayı, şimdiye dek kaydedilen en
yüksek yıllık artışa tekabül ediyor. 2013’de terör sonucu
hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin olarak belirlenmişti. 
2000 yılından bu yana ise ölümlerdeki artış yüzde 80'e 
karşılık geliyor. Terörün ekonomik maliyeti ise 2014'te en
yüksek düzeye ulaştı. 2014’te 32.9 milyar dolar olarak
kaydedilen rakam, 2015 yılında yüzde 61 artışla 
52.9 milyar dolara çıktı. 
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ART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, bölge
müdürlükleri ile Türkiye’nin
her köşesinde

müşterilerine başarılı bir şekilde
hizmet veriyor. İşte bu başarılı bölge
müdürlüklerinden biri de İzmir… İzmir
Bölge Müdürlüğü görevini Gökhan
Öztin yürütüyor. Öztin, aynı zamanda
NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği
Türkiye Bölgeler Koordinatörü.
“Müşteri memnuniyeti katsayımızı çok
yükseklerde görüyorum ve bu konuda
asla taviz vermiyoruz” diyen Gökhan
Öztin sorularımızı şöyle yanıtladı:

NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği İzmir Bölge
Müdürlüğü’nün kuruluş
öyküsünü anlatır mısınız? 

1994 – 1999 yılları arasında İtal
Sigorta Acenteliği’nde satış
müdürlüğü yaptığım dönemde
Nordstern İmtaş ve sonrasında Axa
Oyak acenteliğimiz bulunuyordu ve
Sn. Levent Nart bu yıllarda ilgili
şirketlerin genel müdürlüğü görevini

sürdürüyordu. Kendisiyle müteakip
acente toplantılarından tanışıyorduk
ve 1999 yılında Sn. Levent Nart, NART
Brokerliği’ni kurduktan kısa bir süre
sonra bölgeleşme kararı
çerçevesinde ilk önce Ankara
Bölgemiz kuruldu. Akabinde İzmir
Bölge’yi kurmak amacıyla 2002 Nisan
ayında o dönemin Axa Oyak Bölge
Müdürü Sn. Esat Karaturhan’ın beni
refere etmesi sonrası kendisiyle
birkaç kez görüştük. Nihai olarak 1
Mayıs 2002 tarihinde İzmir Bölge
ofisimizi kurmaya karar verdik. 

“2016 VERİMLİ VE KÂRLI GEÇTİ”

İzmir Bölge ofisimiz
müşterilerimize dört kişi ile hizmet
vermeye devam etmektedir. 2016
yılını gelirler bazında %50,6 büyüme
ile kapattığımız gibi ve hedefimizin
çok üzerinde, personel
memnuniyeti yüksek, verimli ve kârlı
bir yılı daha geride bırakmaktan
gurur duyuyorum.

İzmir özelinde, bölgedeki
sigorta potansiyelini
değerlendirir misiniz? 

İzmir halen gelişimini devam
ettiren Türkiye’nin en büyük üçüncü
kenti olduğu gibi bulunduğu coğrafik
konumu birçok avantajı da

beraberinde getiriyor. Sanayi ve
turizm iç içe geçmiş ender
kentlerden bir tanesi. Önemli bir
liman kenti ama bunların yanında
bazı kesimler İzmir’i halen küçük
görmekte ve yatırımlarını başka
şehirlere kaydırabilmekteler. 

Ben bu konuda gelecek için
umutluyum. Kaldı ki bu fikrimi
destekleyecek bir gelişme
önümüzdeki yıl bizleri bekliyor. Bir
dünya devi ve Türkiye’deki en büyük
sigorta şirketlerinden birisi olan
Alliance Sigorta, operasyon kısmını
tamamen İstanbul’dan İzmir’e
taşımaya karar verdi ve 2018 yılında
bu hayata geçecek. Bu operasyonel
değişiklik tahmin ediyorum ki
beraberinde diğer şirketleri de benzer
kararlar almaya itecektir. 

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDEN
ASLA TAVİZ VERMİYORUZ”

İzmir’de ilişkiler çok önemlidir. Tabi
ki işinizi severek ve doğru yapmak
kaydıyla. Kurumsal şirketlerde ve aile
şirketlerinde hizmet veren kişinin
nasıl bir kişi olduğu ve işini nasıl
yaptığı çok değerli ve süreklilik
açısından çok önemlidir. Karşı tarafta
bıraktığınız izlenim, iş yapış şekliniz,
hem müşteri nezdinde hem de
sigorta şirketleri ile kurduğunuz

NART’TAN HABERLER

NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Türkiye Bölgeler

Koordinatörü ve İzmir Bölge
Müdürü Gökhan Öztin 
“Çok ciddi bir müşteri

bağımlılığına ulaştık. Bu
sayede tüm işlerimizi

sorunsuz yenilediğimiz gibi
her geçen yıl üstüne yeni

müşteriler ekleyerek
pastayı genişletiyor, İzmir

ve çevresinde NART
markasının bilinirliğini

artırıyoruz” dedi.

‘İzmir'de 
çok ciddi bir 

müşteri
bağımlılığına

ulaştık’
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ilişkide size pozitif ya da negatif etki
ile geri dönüyor. Müşteri
memnuniyeti katsayımızı çok
yükseklerde görüyorum ve bu
konuda asla taviz vermiyoruz. Bu
vesile ile hizmet kaliteniz ve güven bu
ilişkiye eklendiğinde hem müşteri
kanalında hem de sigorta şirketleri
kanalında seçilir konumdaki yerinizi
alıyorsunuz.  

Müşteri profilinizi öğrenebilir miyiz? 

Müşteri profilimiz kurulma
amacımızla paralel daha çok
kurumsal ağırlıklıdır ancak bunun
yanında bireysel müşterilerimiz de

her geçen yıl artmaktadır. İzmir’de
ekonomiye yön veren büyük
kurumlara hizmet veriyoruz ve
yenilerini bünyemize katmak için
çalışıyoruz. İzmir’in en fazla istihdam
sağlayan kuruluşları bizden hizmet
alırlar ve süreklilik esastır.  

İzmir Bölge Müdürlüğü’nüzü
diğer bölge müdürlükleri ile
kıyaslar mısınız? Sizi avantajlı
kılan özellikleriniz nedir?

Tüm bölgelerimiz çok değerlidir ve
her bölgemizin kendine özgü
avantajları vardır. Bu yıl NART İzmir
Bölgemizin 15. yılı ve bu 15 yılın
tamamında NART İzmir’in kurucu
bölge müdürü olarak görevimi
devam etmekten gurur duyuyorum.
Son üç yıldır da bu görevimin
yanında Bölgeler Koordinatörlüğü
görevimi yerine getirmeye
çalışıyorum. 

“NART MARKASININ 
BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRIYORUZ”

Bu istikrarın sonucu çok ciddi bir
müşteri bağımlılığına ulaştık bu
sayede tüm işlerimizi sorunsuz
yenilediğimiz gibi her geçen yıl
üstüne yeni müşteriler ekleyerek
pastayı genişletiyor, İzmir ve
çevresinde NART markasının
bilinirliğini artırıyoruz. Kaliteli, müşteri
odaklı hizmet anlayışımız bizim
büyümemizdeki en önemli
etkenlerden bir tanesi. Büyük küçük
müşteri ayırımı yapmadan bütün
sigortalı dostlarımıza eşit mesafede
hizmet götürüyoruz. 15 yılın vermiş
olduğu birikim sayesinde doğal
olarak gelişmekte olan diğer
bölgelerimize oranla biraz daha
avantajlı olduğumuz gerçektir.

Müşteri memnuniyetine yönelik
hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

Günümüz iş dünyasında
yaygınlaşan ticaret, aynı sektördeki
kuruluşların sayısının artması ile gelen
rekabet, buna bağlı olarak da müşteri
beklentilerinin artması ve değişmesi
bizim gibi pazarın ciddi bir payına
hizmet veren kurumlar için işlerimizin
daha da zorlaşmasına sebep olmuş,
müşteri kavramının önemini bir kat
daha artırmıştır. NART’ın devamlılığını
sağlayabilmemiz ve kuşaklar ötesi
hizmeti yönetebilmemiz, sigorta
sektöründe geldiğimiz noktayı ve
marka olan NART değerlerini
koruyabilmekten geçmektedir. Marka
değerimizi yükseltmemiz ve bu
hedefe ulaşabilmemiz için mevcut
müşterilerimizi elimizde tutmak, yeni
müşteriler edinmekle mümkün
olacağının bilinci içerisindeyiz.  

Hedeflere ulaşma yolumuzun
mutlak müşteri memnuniyetinden
geçtiğini çok iyi bilmekteyiz;
çalışmalarımızı da bu yönde
geliştirmekteyiz. Müşterilerimizden
gelen geri bildirimler bize yol
gösteriyor ve olumlu, olumsuz tüm
eleştirilere cevap vermeye olgunlukla
karşılamaya çalışıyoruz. Müşteri
şikayeti aldığımızda bu bizi benzer
müşteri profilinde farklı davranmaya
yöneltiyor ve çalışanlarımızda daha
bilinçli, dikkatli hareket ediyor,
şikayet aldığımız müşterimize bu geri
bildirimi yaptığımızda görüyoruz ki
şikayette bulunan müşteri bu sayede
önemsendiğini hissediyor, kendisine
alternatif çözüm önerileri getirerek
şikayet eden müşterimizin de
memnuniyetini kazanıyoruz. Bu da
NART’ın itibarını artırdığı gibi
müşterilerimizi elde tutma 
oranımızı artırıyor.

NART İzmir Bölge, kuruluş tarihi
olan 2002 yılından günümüze
istikrarlı bir şekilde büyümesini
sürdürdü ve yine 2017 yılında da
istikrarlı büyümemizi 
hedeflerimiz doğrultusunda
gerçekleştireceğimizi
düşünüyorum. İşimizi doğru
yapmayı, güler yüzlü, kaliteli ve
dürüst hizmet vermeyi
sürdürdüğümüz sürece de
hedeflerimizi gerçekleştireceğimize
inanıyorum. Benim için hizmet
verdiğimiz müşteri kadar kendi
ekibimdeki tüm arkadaşlarımın da
memnuniyeti içinde
bulunduğumuz yıl ve takip eden
yıllar için hedeflerimiz arasında. 
İzmir Bölge 2017 yılına, bir önceki
yıla oranla enflasyonun ve sektör
büyümesinin ötesinde %25 büyüme
hedefi ile başladığı için tabi ki ana
hedefimiz bu gelir seviyesine tüm
ekip arkadaşlarımla beraber
ulaşmak olacaktır. 2016 yılı
gelirlerimize baktığımda mevcut 
5 bölgemizin NART genelindeki
payı %23, biz bu oranı 2017 yılında
%25’e çıkarmayı hedefliyoruz.
Antalya, Bursa ve Diyarbakır
bölgelerimizi bulundukları
coğrafyada daha bilinir, kâr eden
merkezlere dönüştürmekte tabi ki
diğer hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır. 

“2017 hedeflerimizi 
gerçekleştireceğiz”
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ow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde 11 yıldır
liderliğini korurken,
RobecoSAM 2016

Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda ise
“Endüstri Liderliği” ile birlikte Altın
Madalya’nın da sahibi olan dünya
devi Sodexo, Türkiye’de de önemli
çalışmalara imza atıyor. “Dünya
çapında üst üste aldığımız ödüllerin
bu noktadaki başarımızı ve
kararlılığımızı ortaya koyduğunu
söyleyebiliriz” diyen Sodexo Entegre
Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet
Zeytinoğlu sorularımızı yanıtladı.

Sodexo, sektöründe dünya lideri
konumunda. Türkiye’deki Sodexo’nun
diğer ülkeler içindeki yeri nedir?

1966 yılında Fransa’da kurulan
Sodexo, bugün beş kıtada, 80 ülkede
33 bin 300 hizmet noktası ve 425 bin
çalışanı ile dünyanın en büyük 20
işvereni arasında bulunuyor. Sodexo
Entegre Hizmet Yönetimi olarak
Türkiye’de 1992 yılından bu yana
faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizin en
seçkin ve değerli kamu
kuruluşlarının yanı sıra; siteler, iş
merkezleri, eğitim kurumları,
fabrikalar, ofisler, hastaneler ve
alışveriş merkezleri gibi ortak yaşam
ve çalışma alanlarında hizmet
veriyoruz. Hizmet alanlarımız;
yemek hizmeti, temizlik hizmeti,
teknik hizmetler, toplantı odaları
yönetimi, bahçe bakımı ve peyzaj,
posta ve doküman yönetimi,
resepsiyon ve santral hizmeti,
çamaşırhane hizmeti, enerji
yönetimi, otomat hizmetleri,
güvenlik hizmeti, arşiv yönetimi,
concierge hizmetleri, personel
yönetimi ve bordrolama, ilaçlama
hizmeti, proje yönetimi, alan
yönetimi ve taşınma hizmeti, depo
yönetimi, varlık yönetimi ve kafeterya
hizmeti olarak sıralanıyor. 

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi,
Türkiye 2016 Aon En İyi İşyeri
unvanını aldı. Bu unvanı almanızda
şirketinizin hangi çalışmaları
belirleyici oldu?

Sodexo olarak “Bireylerin yaşam
kalitesini artırma” misyonumuzla
hem çalışanlarımıza hem de hizmet
verdiğimiz insanlara gelecek
vadeden bir hayat sağlamaya
çalışıyoruz. Bu kapsamda ise Sodexo
Global’in “The Better Tomorrow
Plan” adıyla 2009 yılında hayata
geçirdiği; şeffaflık, kurumsal yönetim,
çevre, çalışan mutluluğu ve sağlık
gibi birçok konuda tutarlı planları
esas alan kurumsal sorumluluk yol
haritasıyla hareket ediyoruz. 

“Sosyal Asansör” olmayı hedefliyoruz

Sürdürülebilirlik noktasında da hem
çevre, hem de İK alanında
yürüttüğümüz projelerin ön plana
çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle İK
alanında Sodexo olarak, şirket içinde
çeşitlilik ve eşitlik ilkelerine çok
önem veriyor ve çalışanlarımız için
“Sosyal Asansör” olmayı
hedefliyoruz. Çalışanlarımıza çok
yoğun eğitim programları
uyguluyoruz. Onları daha yetenekli
oldukları alanlara yönlendirerek hem
daha çok verim alıyor, hem de
çalışan mutluluğunu
sağlayabiliyoruz. Ayrıca
uyguladığımız bu projelerle, Avrupa
Bölgesi’nin en yüksek çalışan bağlılığı

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Sodexo olarak ‘sorumlu
işveren’ olmanın yanı sıra çevre, yerel toplum, beslenme, sağlık ve iyi yaşam noktasında

da uyguladığımız stratejilerle sürdürülebilirliğe önem veriyoruz” dedi.
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değerlerine sahip olurken,
çalışanlarımızın oylarıyla almaya hak
kazandığımız 2016 Aon Hewitt “En
İyi İşyeri” unvanının da haklı
gururunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın
kurumumuza yürekten bağlı olması
bizim için oldukça büyük önem arz
ediyor. Çalışanlarımız bizi; çalışan
bağlığı, liderlik, performans kültürü
ve işveren markası endekslerinde
değerlendirdi. Bu sonuç çalışan
bağlılığı için attığımız adımların
doğru olduğunu gösteriyor. 

İnsan kaynakları alanında çalışan
memnuniyetine yönelik yaptığınız
aktivitelerden bahsedebilir misiniz?

Sodexo olarak en değerli
kaynağımız, çalışanlarımız.
Çalışanlarımızın işe olan aidiyetlerini
ölçmek ve aksiyonlarımızı
hazırlayabilmek için iki yılda bir
çalışan bağlılığı anketi
gerçekleştiriyoruz. Bu anketin
sonuçlarını dikkate alarak
şirketimizde eğitim faaliyetleri
gerçekleştiriyor, iletişim faaliyetlerini
artırmaya yönelik projeler
geliştiriyoruz. Örnek vermek
gerekirse; çalışanlarımız için
hazırladığımız online ve takip
edilebilen bir eğitim sistemi
uygulamaya başladık. Bununla
birlikte kadın erkek ayırmaksızın tüm
çalışanlarımız adına Kadınlar
Günü’nde kız çocuklarının
eğitimlerine destek olmak amacıyla
gerekli yerlere bağışlarda bulunduk
ve bizimle birlikte çalışan kadınlarla
birlikte fotoğraf yarışması
düzenleyerek keyifli vakit
geçirmelerini sağladık. Etkileşimi
güçlendirmek adına
gerçekleştirdiğimiz bu projelere bir
yenisini daha ekleyerek
çalışanlarımızın çocuklarının da
keyifli vakit geçirebilmeleri adına
yaklaşan 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı
çeşitli aktiviteler yapmayı planlıyoruz.
Bunların yanı sıra çalışanlarımızın
özel günlerini de unutmamaya özen
gösteriyoruz. Tüm bunların dışında
Sodexo’da benimsediğimiz yatay
organizasyon yapısı ve açık kapı
anlayışı da önemli
uygulamalarımızdan. Bu
uygulamalarımız kapsamında her
kademede çalışan arkadaşlarımızın
birbiriyle iletişim içerisinde olmasını

sağlıyoruz. Bu sayede isteyen her
çalışanımız benden istediği zaman
randevu alıp görüşebilir ve
sıkıntılarını dile getirebilir. 

İnsan kaynakları olarak nasıl bir işe
alım sureci yönetiyorsunuz?

Projelerimizin ve Genel Müdürlük
departmanlarımızın ihtiyaçları
doğrultusunda sıklıkla kullanılan ve
güzel sonuçlar aldığımız ilgili
kaynaklara (kariyer siteler, gazete,
sosyal medya, İŞKUR vb. ) ilan
veriyoruz. Gelen başvuruları gerekli
departman yöneticileri İK ile birlikte
özenle değerlendiriyor. Mavi ve
beyaz yaka için işe alım süreçleri
değişiklik gösteriyor. Beyaz yaka
pozisyonlarımız için yetkinlik bazlı
mülakat, kişilik envanteri, yabancı dil
testi gibi aşamaları uyguluyoruz ve
pozisyona en uygun adayla
anlaştıktan sonra son olarak ben de
görüşüyorum ve daha sonrasında iş
teklifinde bulunuyoruz. Mavi yaka
çalışanlarımız içinse başvurulardan
sonra proje yöneticileri, aldıkları
yetkinlik bazlı mülakat teknikleri
eğitimleri sayesinde işe alım
süreçlerini kendileri yönetebiliyor. 

Sodexo’nun Türkiye’deki 
toplumsal çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz?

Sodexo olarak “Sorumlu işveren”
olmanın yanı sıra; çevre, yerel
toplum, beslenme, sağlık ve iyi
yaşam noktasında da uyguladığımız

stratejilerle sürdürülebilirliğe önem
veriyoruz. Dünya çapında üst üste
aldığımız ödüllerin bu noktadaki
başarımızı ve kararlılığımızı ortaya
koyduğunu söyleyebiliriz. Dow
Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde 11 yıldır liderliğimizi
korurken, RobecoSAM 2016
Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda ise
“Endüstri Liderliği” ile birlikte Altın
Madalya’nın da sahibi olduk.
Bunun dışında ülkemizde kadın
aşçı sayısını artırmak amacıyla
Sancaktepe Fehmi Yılmaz Kız
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde aşçılık eğitimi alan
öğrencilere; eğitim, tedarik,
atölye, staj ve iş desteğini
kapsayan sürdürülebilir bir projeyi
hayata geçirdik. Ülkemizde
maalesef kadın aşçı sayısı oldukça
az. Kadın istihdamına yönelik
gösterdiğimiz titizliği, kadın
aşçılarımız noktasında da ortaya
koyuyor ve bu projemizle
profesyonel mutfaklarda daha
fazla kadın aşçımızın yer almasını
hedefliyoruz. Bunlara ek olarak
Sodexo Hizmet Düzeyi Sözleşmesi
uygulamasıyla verdiğimiz hizmetleri
iş ortaklarının ihtiyaçlarına göre
özel olarak belirliyoruz. Temizlik
hizmetinden örnek vermek
gerekirse eskiden temizlik hizmeti
teklifi hazırlanırken, kullanım
sıklığına bakılmaksızın tüm alanların
aynı frekansta temizlenmesi üzerine
teklifler sunuluyordu. 
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SGK kullanılan özel
hastanelerin

sigorta şirketleri ile
olan anlaşmaları

çerçevesinde
oluşacak farklarını
poliçelerin ödediği

Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası

gelecek vaat 
ediyor.

TAMAMLAYAN
SİSTEM: 
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ürkiye’de özel sağlık
sigortaları tarihi, 1938
yılında Anadolu
Sigorta’nın gemi kurtarma

çalışmalarında bulunanlar için
hastalık sigortası benzeri bir ürün
geliştirmesi ile perdelerini açtı. 

80’lerde bugün bildiğimiz
anlamda özel sağlık sigortalarının
gelişmesi, özel hastanelerin sayısının
hızla arttığı 90’lar boyunca devam
etti ancak ne yüksek maliyetlerdeki
tedavileri kapsayarak kullanıcılarını
rahatlatıyor olması ne de dünyada
az sayıda bulunan ayakta tedaviler
dahil provizyon sisteminin varlığı
sigortalı sayısını istenilen düzeye
ulaştırmaya yetmedi. Artan hastane
maliyetlerini karşılamayı amaçlayan
sağlık sigortalarının prim tutarları
buna en büyük sebep oldu…

Farkını ödeme koşulu
Son yıllarda devlet, sosyal

güvenlik sisteminin üyelerinin
“farkını ödeme koşulu” ile özel
hastanelerden faydalanabilmeleri ile
sağlık sigortacılığı belki de tarihi
boyunca en hızlı ilerleyebileceği
imkana kavuşmuş oldu. Sektör,
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile
tanıştı. En temel anlatımı ile SGK
kullanılan özel hastanelerin, sigorta
şirketleri ile olan anlaşmaları
çerçevesinde oluşacak farklarını
poliçelerin ödediği sistem olarak
adlandırılabilecek olan TSS, sigorta
tekniği açısından “muafiyetli”
poliçelerin, muafiyetlerini SGK’nın
ödemesi olarak da tanımlanabilir. 

Sigortalıya büyük fırsat
En pratik uygulama şekli ile poliçe

sahibi, anlaşmalı kurum listesinden
seçtiği aynı zamanda SGK anlaşmalı
olan özel sağlık kurumunda
tedavisini oluyor, kurum, ilgili
tedavinin SGK tarafından ödenecek
kısmı üzerine talep ettiği fark tutarını
özel sigorta şirketinden alıyor ve
sigortalı sadece ayakta tedaviler için
katılım payını ödeyerek (2017 için 15
TL) işlemini sonlandırıyor diye de
tariflenebilir. Ortaya çıkan prim
avantajı ile özellikle sigortası
olmayan veya yüksek maliyetler
sebebi ile sigorta teminatlarını
daraltmak zorunda kalan kurumlar

için kullanışlı bir çözüm sunan TSS,
önümüzdeki yılların yükselen değeri
olacak gibi görünüyor. Hasar
kontrolündeki etkisi ile
sürdürülebilirliği, görece olarak
ekonomik primlendirme sistemi ile
giderek daha çok kurum ve kişi
tarafından tercih edilirliği, sigorta
şirketlerini TSS ürünlerine ve bu
ürünlerini geliştirmeye
yönlendiriyor.

Rekabet artacak

BES’te otomatik katılım sürecinin
devreye girmesi ile emeklilik
şirketlerine sağlık ruhsatı veriliyor
olması bu şirketlerin belirtilen
sebeplerle TSS’ye sıcak bakmalarına
neden olurken 2017 bitmeden yeni
oyuncuların pazarda yer alması
bekleniyor. Artacak rekabetin hem
ürünlerde farklılaşmalara hem de
hastane uygulamalarının daha da
pratik hale gelmesine sebep olacağı

kaydediliyor. 2016 yılı sonuçlarında
toplam özel sağlık sigortası
üretiminin %5’ ini oluşturan TSS
ürünlerinin hem yeni hizmet
sunucuları hem de özellikle
sendikaların toplu iş sözleşme
şartları arasına girmeye başlamasıyla
ağırlığını artıracağı ve “ilk kez
sisteme dahil olan” katılımcı sayısını
da yükselterek toplam sağlık
sigortası havuzunu da rahatlatacağı
umutla beklenen sonuç olacak. 

Aralık 2016 itibariyle 18 şirketin TSS
portföyleri mevcut olup toplam
üretimin %73’ü Allianz ve Axa
şirketlerine ait. Çok pratik ve geleceği
parlak bir sağlık sigortası ürünü olan
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın
kurum çalışanları için de uygun.
Temel esaslara dayanıyor olmakla
birlikte hem kendi içinde teminat
yapılarında hem de klasik özel sağlık
sigortaları ile kombinlenerek akılcı ve
çok seçenekli hale getirilebiliyor.
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2016’DA FELAKETLERİN 
SİGORTA SEKTÖRÜNE FATURASI: 

MiLYAR DOLAR49
Swiss Re’nin, Sigma Raporu’nda 2016 yılında doğal afet ve insan
kaynaklı felaketlerin yol açtığı ekonomik kayıpların 158 milyar dolar
sigortalı hasarların ise yaklaşık 49 milyar dolar olduğu bildirildi.



016 yılında, doğal afet ve
insan kaynaklı felaketlerin
yol açtığı ekonomik
kayıpların 158 milyar dolar

olduğu tahmin ediliyor. Swiss Re’nin
Sigma Raporu’nda, felaketlerden
kaynaklanan sigortalı hasarların ise
yaklaşık 49 milyar dolar olduğu
kaydedildi. Raporda verilen bilgilere
göre, 2016’da yaşanan felaketlerde
yaklaşık 10 bin insan hayatını
kaybetti. 2016 yılında doğal afet ve
insan kaynaklı felaketlerin yol açtığı
ekonomik kayıplar, 2015’e göre
yüzde 68,  sigortalı hasarlar ise yüzde
33 artış gösterdi. 

MATTHEW KASIRGASI’NIN 
ZARARI 8 MİLYAR DOLAR 
2015 yılında doğal afet ve insan

kaynaklı felaketlerin yol açtığı
ekonomik kayıplar 94 milyar dolar,
sigortalı hasarlar ise 37 milyar dolar
olarak gerçekleşmişti. 2016 yılında
sigortalı hasarlardaki ciddi artışta
yaşanan depremler, şiddetli fırtınalar
ve Matthew Kasırgası’nın etkili
olduğu bildirildi. 8 milyar dolar
ekonomik kayıp ve 4 milyar doları
aşan sigortalı hasarla Matthew
Kasırgası, 2016 yılının en büyük
sigortalı hasarı oldu. Raporda yer
alan bilgiye göre, 2016’daki
ekonomik kayıplar ve sigortalı
hasarlar yüksek olmasına karşın, 10
yıllık ortalama olan 175 milyar dolar
(ekonomik kayıp) ve 53 milyar
doların (sigortalı hasar) 
altında yer alıyor. 

SİBER SALDIRILARIN %77’SİNİN 
HEDEFİNDE TÜRKİYE VARDI
Diğer yandan Siber Tehditler

Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl
Avrupa’ya düzenlenen siber
saldırıların yüzde 77’sinin hedefinde
Türkiye vardı. Türkiye’nin dahil
edilmediği ülkeler sıralamasında ise
Almanya yüzde 19’luk oran ile ilk
sırada yer aldı. Bu dönemde siber
saldırılar yoğun olarak hükümetleri
hedef aldı. Raporda siber saldırıları
gerçekleştirenlerin özellikle
altyapılar, üretim tesisleri, enerji
santralleri, havacılık sistemleri ve

ulaştırma şebekelerini hedef aldığı
belirtildi. Geçen yıl sadece Belçika
ve Avusturya’da gerçekleşen 2 siber
saldırının 2 ülkeye maliyeti ise 100
milyon Euro’yu buldu.

Siber Güvenlik Şirketi FireEye, son
yıllarda Avrupa’daki kuruluşların
korkulu rüyası haline gelen siber
saldırılara yönelik 2016 Siber
Tehditler Raporu’nu yayınladı.
“Kusursuz bir fırtına Avrupa’yı
vurmak üzere mi?” başlığı altında
yayınlanan rapora göre, Avrupa’nın
en büyük ekonomileri siber
saldırıların en büyük hedefi olmaya
devam ediyor. 

Bu saldırıların odağında ise
Türkiye yer alıyor. Avrupa Birliği (AB)
ülkelerini açık ara geride bırakan
Türkiye, Avrupa’da FireEye
tarafından belirlenen hedeflenmiş
bütün kötü niyetli yazılım
tespitlerinin yüzde 77’sini hedefi
haline geldi. Bölgede diğer ülkeler
içinde Türkiye’nin dahil edilmediği
ülkeler sıralamasında ise Almanya

yüzde 19’luk oran ile ilk sırada yer
alıyor. Almanya’yı yüzde 16’lık oran
ile Belçika ve yüzde 12’lik oran ile de
İngiltere ve İspanya izliyor.

SEKTÖREL DAĞILIM
Siber saldırıların öncelikli

hedefinde kritik altyapılar, üretim
tesisleri, enerji santralleri, havacılık
sistemleri, ulaştırma şebekeleri, su
sistemleri ve hatta nükleer tesisler
yer alıyor. Siber Güvenlik Şirketi
FireEye’nin araştırmasına göre,
2016’da Avrupa’da siber saldırılar
yoluyla sızdırılan verilerin yüzde 18’i
şirketlerin endüstriyel kontrol
sistemleri, bina şemaları ve planları,
yüzde 19’u ise ticari sırlarla ilgiliydi.
2016 yılının üçüncü çeyreğinde ise
özellikle üreticilere ve telekom
operatörlerine yönelik tehditler hız
kazandı. Öte yandan ABD’de yapılan
siber saldırıların kilit noktası olan
perakendeciler, Avrupa’da
neredeyse listenin sonunda yer aldı.
Bu dönemde hükümetler Avrupa
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genelinde bilgisayar korsanlarının ilk
hedefleri arasında yer aldı.
Çalışmaya göre ulusal ve yerel
yönetim birimlerine yönelik
saldırıların tek bir kategoride
toplanması, hükümetleri Avrupa’da
bir numaralı hedef haline getiriyor.

FİDYE YAZILIMLARI ARTTI
Raporda dikkat çeken bir diğer

detay ise 15 Temmuz darbe
girişiminden hemen sonra
Türkiye’de sayısı artan fidye
yazılımları oldu. Siber Tehditler
Raporu’nda yer alan ifadelere göre,
Eylül ayında Almanya’daki
siyasetçiler ve siyasi parti çalışanları,
15 Temmuz’da Türkiye’de yapılan
başarısız darbe girişimi ve İtalya’nın
Amatrice bölgesini vuran depremler
sonrasında NATO karargâhından
gelmiş gibi gösterilen bir dizi kimlik
avı e-postası birçok kullanıcıya
gönderildi. Bu sahte e-postalarda
yer alan bağlantılar kötü amaçlı bir
yazılım içermekteydi ve
tıklandığında bilgisayar korsanları,
dosyaları şifreliyor hemen ardından
bu şifreleri kaldırmak için kendilerine
ödeme yapılmasını talep ediyordu.
Yüzde 88’i sağlık sektörünü
hedefleyen bu saldırılarla geçtiğimiz
yıl bir Belçika bankasından 75 milyon
doların üstünde ve Avusturyalı bir
uçak parçaları üreticisinden 50
milyon dolar para çalındı.

VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ
“Peki, şirketler ve hükümetler bu

saldırılara ne kadar hazırlıklı?” Bu
kritik sorudan hareketle Avrupa’da
bulunan 750 müşterisini kapsayan
bir anket çalışması da yapan Marsh,
saldırılardan korunmak noktasında
bir ilerleme sağlanmış olmasına
karşın halen daha kat edilmesi
gereken önemli bir mesafe
olduğunu özellikle vurguluyor.
Bu doğrultuda Avrupa’daki
regülasyon ortamı da derinden
değişmek üzere. Raporda yer
alan bilgilere göre Avrupa Birliği,
endüstriyel ve kişisel verileri ele
alma şekillerine yönelik önemli yeni
yükümlülükler getiren kapsamlı bir

Veri Koruma Yönetmeliği’ni 
(GDPR) kabul etti.

TEHDİTLER GEÇ BELİRLENİYOR
Siber Güvenlik Şirketi FireEye’ın

yayınladığı Siber Tehditler Raporu,
Avrupa Birliği’nde yerleşik şirketlerin
siber bir saldırıyı tespit etmesinin
küresel ortalamadan üç kat fazla
zaman aldığını da ortaya koydu.
Bölgede tehdit ile tespit arasında
geçen süre 469 gün iken, bu sürenin
küresel ortalaması 146 gün olarak

belirtiliyor. Tehditlerin
belirlenmesindeki bu gecikmenin çok
ciddi sonuçları bulunuyor. Bilgisayar
korsanları bu sürede sistemin altını
üstüne getirirken, hareket etmek için
geniş bir fırsat da buluyor. Araştırma
bilgisayar korsanlarının, ilk ihlali takip
eden aylar içinde ikinci kez Avrupa’da
birçok organizasyonu tehlikeye
attığını tespit etti.

RİSK NASIL AZALTILIR?
Avrupa’da devlet kurumları da

dahil olmak üzere gerçekleşen
saldırıların sadece yüzde 12’si harici
sistemler yardımıyla öğreniliyor. Bu
oran ABD’de ise yüzde 53 civarında
bulunuyor. Rapora göre, ulusal

hükümetler ve kuruluşlarca yapılan
iş birliği, ortalama bekleme
sürelerini azaltmakla birlikte kıta
genelinde siber risklere karşı
direnci de artıracak. Dünyanın
küresel ölçekte karşı karşıya
olduğu sorunlar önümüzdeki

yıllar için ciddi tehditler içermeye
devam ediyor. Çevresel sorunlardan
politik gelişmelere kadar birçok
alanda dünya giderek daha ‘riskli’ bir
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hal alıyor. Her ne kadar 2016 yılı
konsensus beklentileriyle çatışan
dramatik siyasi sonuçları ile
hatırlansa da Dünya Ekonomi
Forumu 2017 Yılı Küresel Risk
Raporu son 10 yılda düzenli olarak
toplumsal ve ekonomik risklerin
kalıcı bir hale gelerek, gerçek
dünyanın bozulmasına yol
açabileceği yönünde uyarılarını
sürdürmeye devam ediyor.

SİYASİ AKSİYONA İHTİYAÇ VAR
Dünya Ekonomi Forumu 2017 Yılı

Küresel Risk Raporu’nun bulgularına
göre; önümüzdeki 10 yıl içinde
küresel gelişmeleri şekillendirecek
önemli 3 risk ekonomik eşitsizlik,
toplumsal kutuplaşma ve
yoğunlaşan çevresel tehlikeler
olarak sıralandı. Bir önceki dönem
ilk 3 risk çevresel, kitle imha silahları
ve su krizi olarak sıralanmıştı. Bu
yılki ankette birbiriyle en bağlantılı
iki riskin yüksek yapısal işsizlik veya
eksik istihdam ve yoğun sosyal
istikrarsızlık olduğu görüldü. Farklı
sektörlerden 750 uzmana sorularak
hazırlanan ve 140 ülkenin
incelendiği raporda önümüzdeki 10
yılda krizlerin ve dalgalanmaların
artmasını önlemek adına dünya
liderlerinin ortak aksiyonuna ihtiyaç
duyulduğu vurgulandı.

TOPLUMLAR, TEKNOLOJİYİ KEŞFETTİ
Uzmanlar gelişmekte olan

teknolojiler arasında yapay zeka ve
robotların yüksek potansiyel
yararlarının da olduğunu keşfettiler.
Ancak aynı zamanda uzmanlar
teknolojinin hem olumsuz sonuçlar
için en yüksek potansiyele sahip
olduğunu hem de daha iyi yönetişim
için en büyük gereksinim olduğunu da
belirtiyor. Öte yandan 2016 yılında
ABD ve Çin dahil olmak üzere bir dizi
ülkenin Paris Anlaşması'nı
onaylamasıyla dünya iklim alanında
önemli ilerleme kaydederken, Avrupa
ve Kuzey Amerika'daki siyasi
değişimin bu ilerlemeyi riske attığı
belirtildi. Ayrıca bu durumun, liderlerin
en acil ekonomik ve toplumsal
risklerle mücadelesinde uluslararası

düzeyde bir eylem planı üzerinde
anlaşmaya varmasının zorluğunu
vurguladığına dikkat çekildi.

“ACİL EYLEM PLANI YAPILMALI”
Raporu değerlendiren Dünya

Ekonomik Forumu’nun Küresel
Rekabetçilik ve Riskler Başkanı
Margareta Drzeniek-Hanouz, “Politik
ve ideolojik farklılıkların üstesinden
gelmenin yollarını belirlemek ve
kritik zorlukların çözümünde birlikte
çalışmak için liderlerin bir acil eylem
planı yapması gerekiyor. 2016 yılının
iklim değişikliğine yönelik
momentumun bunun mümkün
olduğunu ve diğer riskleri sıfırlamayı

amaçlayan uluslararası düzeyde
toplu eylemlerin
gerçekleştirilebileceğini gösteriyor”
diye konuştu. 

Raporda desteği bulunan Zurich
Sigorta Grubu’nun Risk Grup
Başkanı Cecilia Reyes de teknolojik
ilerlemenin zorluklar yarattığı yıkıcı
zamanlarda yaşandığına dikkat
çekerek, “Hükümetler artık tarihsel
düzeyde sosyal korumayı
sağlayamıyor. Hükümet
finansmanlarının daha da
bozulmasını ve toplumsal
huzursuzluğun şiddetlenmesini
önlemek için iş birliği önemli” 
diye konuştu.
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rafik sigortasında 
tavan fiyat uygulaması
yürürlüğe girdi.
“Karayolları Motorlu

Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası Primlerine İlişkin Genelge”
ile fiyatlar açıklandı. Fiyatların
belirlenmesinde hasarsızlık durumu
etken olacak. Trafik sigortasında
fiyatlamalar yedi basamak
üzerinden yapılıyor. İlk kez trafik
sigortası yaptıran bir kişi 4.
basamaktan giriş yapıyor. Hasar
oranı arttıkça birinci basamağa
çıkıyor, hasarsızlık sürdükçe ise
yedinci basamağa geriliyor. Yeni
uygulamaya göre, bir yıl sonra kaza
yapanlar (üçüncü basamak) yüzde
50, ikinci yıl kaza yapanlar (ikinci
basamak) yüzde 100 ve üç yıl arka
arkaya kaza yapanlar yüzde 150
zamlı sigorta primi ile karşılaşacak.
Aksine sisteme girdikten sonra 1 yıl
kaza yapmadan geçiren sürücü için
ilk yıl yüzde 15, ikinci yıl yüzde 30 ve
üçüncü yıl kaza yapmayan
sürücüye de yüzde 45 indirim
yapılacak. Yani, iyi sürücü her
halükarda kazançlı çıkacak.

İstanbul’da en düşük 471 TL 
İlk kez trafiğe çıkacaklar için prim

artırımı ve indirimi içermeyen 4.
basamak geçerli olacak. Bu
doğrultuda Türkiye genelinde tavan
fiyatlar belirlenirken iller bazında da
fiyatlar değişkenlik gösterdi.

Türkiye’nin sekiz bölgeye ayrıldığı
tabloda İzmir, Yalova, Erzurum ve
Kayseri illeri baz alınarak
otomobillerde tavan fiyat 807 TL
olarak belirlendi. İstanbul’da ise
fiyatlar, bu fiyat üzerinden yüzde 6
zamlı olarak hesaplanarak 855 TL
olarak belirlendi. Kocaeli, Ankara ve
Bursa’da ise fiyatlar yüzde 3 zamlı
olarak hesaplanacak.

Prim iadesi olacak mı?
Buna göre baz alınan illerde en

düşük sigorta fiyatı 444 TL, en
yüksek sigorta fiyatı ise 2 bin 17 TL’yi
aşamayacak. İstanbul’da ise iyi
sürücüler 471 TL, hasarlı sürücüler

ise 2 bin 137 TL ödeyecek.
Uygulama ile birlikte merakla
beklenen bir konu daha açığa
kavuştu. Trafik primlerinde yarın
uygulanmaya başlanacak fiyatlar, bu
tarihten yapılan poliçeler için geçerli
olacak. Geriye dönük iptal ve iade
işlemi ise söz konusu olmayacak.
Uygulama ile acentelere
uygulanacak komisyon oranı en az
yüzde 10 oran ise olarak belirlendi.
Komisyon oranı, Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi, trafik
Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve
Güvence Hesabı sigortalı katılım payı
hariç, SGK payı dahil prim tutarı
üzerinden hesaplanacak.

HABER

Trafik sigortasında
başlayan tavan fiyat
uygulamasına göre

fiyatların yüzde 6 zamlı
hesaplanacağı İstanbul’da

en düşük sigorta fiyatı 
471 TL, en yüksek 

sigorta fiyatı ise 2 bin 
137 TL olacak.

Trafikte
tavan fiyat

dönemi
başladı 
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T

BAZ ALINAN İLLER
7. BASAMAK 444TL
6. BASAMAK 565TL
5. BASAMAK 686TL
4. BASAMAK 807TL
3. BASAMAK 1.210TL
2. BASAMAK 1.614TL
1. BASAMAK 2.017TL

İSTANBUL İLİ
7. BASAMAK 471TL
6. BASAMAK 599TL
5. BASAMAK 727TL
4. BASAMAK 855TL
3. BASAMAK 1.282TL
2. BASAMAK 1.710TL
1. BASAMAK 2.137TL
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KAYBETTİKLERİMİZ

Yakalandığı amansız
hastalığı atlatamayan
Güneş Sigorta Genel
Müdür Yardımcısı Hasan
Altaner, son yolculuğuna
uğurlandı. Altaner,
Üsküdar Şakirin
Camisi’nde kılınan cenaze
namazının ardından
Karacaahmet
Mezarlığı’nda defnedildi.
2009 yılında adım attığı
Güneş Sigorta’da 2012 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Altaner,
uzun bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği olarak merhuma Allah’tan rahmet, Altaner ve
Güneş Sigorta ailesine başsağlığı dileriz.

Hasan Altaner son yolculuğuna uğurlandı

Zurich Sigorta Bakırköy Bölge Müdürü Emre Ercins, 
motosikleti ile kaza yaptıktan sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Ercins'in cenazesi Eyüp Akşamsettin Camisi'nden kaldırıldı.
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınları ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Anadolu Sigorta Acente
Müdürü olarak görev yapan
ve geçen kasım ayında
görevinden emekli olan
Macit Bal hayata gözlerini
yumdu. Macit Bal, Şakirin
Camii’nde öğle namazına
müteakip kılınan cenaze
namazının ardından toprağa
verildi. Bal ailesi ile
sevenlerine baş sağlığı,
merhuma Allah’tan 
rahmet dileriz. 

Macit Bal hayata
gözlerini yumdu

Zurich Sigorta'da acı kayıp

Sigorta sektörünün yakından tanıdığı Ataker Sigorta yetkililerinden Raif Can
Ataker hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, 7 Nisan’da Üsküdar Selimiye
Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından
defnedildi. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar dileriz.

Raif Can Ataker vefat etti
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SEKTÖRDEN

Siber risklerin hızla artması
sigorta şirketlerini de tedbir
almaya itiyor. Dünya sigorta
devlerinde İsviçreli Zurich
Insurance bu amaçla Kuzey
Amerika'daki şirketi danışmanlık
şirketi Deloitte ile siber ile ilgili
risklerden müşterileri eğitmek ve
korumak amacıyla hizmetler

sunmak için işbirliği yaptı. Zurich
güvenlik ve gizlilik sigortasına
sahip işletmelerde, siber yayılım
ve esneklik seviyelerini
anlamalarına yardımcı olmak için
Deloitte aracılığıyla ihlal öncesi
siber risk değerlendirme ve
yönetim hizmetlerine ait bir
uygulama sunacak. 

Türk sigorta sektörü 2016 yılında yüzde 29.5
büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında sektördeki
reel büyüme yüzde 19.3 olarak gerçekleşti. Türkiye
Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre
geçen yıl hayat dışı (elementer) sektör yüzde 29.9
büyürken, hayat branşındaki prim üretim artışı ise
yüzde 27 oldu. 2016 yılında sektördeki büyümede
yüzde 79.2 büyüyen ‘trafik branşı’ başı çekti. 

Siber risklere karşı büyük ortaklık!

Sigorta
sektörü
2016’da

yüzde 29.5
büyüdü

Kişisel verilerin korunması, Sağlık ve
Sigorta Yöneticileri Derneği’nin
(SASDER) düzenlediği toplantıda
masaya yatırıldı. Toplantıya katılan
konuşmacılar, kişisel verilerin
korumasında hastane, sağlık
kuruluşları ve sigorta şirketleri arasında
işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Baki İtez hastalarla ilişkilerinde tüm
hastanelerin, kişinin yazılı onayını
alması gerektiğini belirtti.

Kişisel verilerin 
korunmasında işbirliği 

Çalışanlara ikinci emeklilik yolunu
açan bireysel emekliliğe otomatik
katılım sistemine dahil olan kişi
sayısı 794 bin 938’e ulaştı.
Yılbaşından bu yana yani iki ay
içerisinde sistem katılımcılarının
birikimi ise 90 milyon liraya
dayandı. Emeklilik Gözetim
Merkezi’nin (EGM) 3 Mart 2017
verilerine göre, sistemde en fazla
katılımcıya sahip ilk üç şirket Allianz
Yaşam ve Emeklilik (110 bin 769
kişi), Garanti Emeklilik ve Hayat
(106 bin 920 kişi), AvivaSA Emeklilik
ve Hayat (102 bin 49 kişi) 
olarak sıralanıyor. 

BES’te 90 milyon TL tasarruf
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ŞİRKETLERDEN

Allianz, tüm iş
segmentlerinin
katkılarıyla 2016’da
10,8 milyar Euro
faaliyet kârı ile hedef
aralığın üst sınırına
yakın bir sonuç elde
etti. En güçlü
sonuçlar hayat ve
sağlık segmentinde

elde edildi. Bu sonuç, yıllık faaliyet kârı
bazında üst üste beşinci artışı oldu. En
güçlü artış, faaliyet kârı yüzde 9,3
artışla 4,1 milyar Euro’ya yükselen
hayat ve sağlık segmentinde
gerçekleşti. Allianz SE CEO’su Oliver
Baete yaptığı açıklamada, “Harika 
bir yıl geçirdik” diye konuştu.

Groupama, bölgesel acente
toplantılarını üst düzey yöneticilerin
katılımı ile gerçekleştirdi. Toplamda 10
bölgede gerçekleşen toplantılara, her
bölgeden yaklaşık 25 acente katıldı.
Groupama Genel Müdürü Ramazan
Ülger yaptığı açıklamada, “Karlılıklarda
ise geçmişe göre iyileşmeler var,
başarıyla kapattığımız 2016 yılının
ardından sağlam adımlarla yolumuza
devam ediyoruz. 2017 yılında da
hedeflediğimiz stratejiler doğrultusunda
kârlı büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Allianz Grubu’ndan 10,8
milyar Euro faaliyet kârı 

Anadolu Sigorta, 
hasar alanındaki
suistimallerle
mücadele kapsamında
SOBE projesini hayata
geçirdi. SOBE, oto
hasar dosyalarına
yönelik bireysel ve
organize hasar
suistimallerinin tespit

edilip engellenmesinin önünü açacak.
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Gören, SOBE’nin, içeriğindeki ileri
istatistiki modeller sayesinde, yenilenen iş
kuralları ile suistimal riskini doğru ve
zamanında tespit edebildiğini söyledi.

Anadolu Sigorta’dan 
suistimallere SOBE

Groupama’dan, kârlı 
büyümeye devam 
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Euler Hermes, acenteleri ile buluştu
Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, 2017 Euler Hermes
Acenteler Toplantısı’nı İstanbul Sait Halim Paşa Yalı’sında
gerçekleştirdi. “Gelecek, Değişimde” temasıyla gerçekleşen
toplantıda Euler Hermes Türkiye yöneticileri, Türkiye’nin farklı
bölgelerinde faaliyet gösteren acenteleri ile bir araya geldi. Euler
Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, dünya ve
Türkiye’deki makro ekonomik görünüme ışık tuttu. 2017’ye
girerken Güney Avrupa ülkelerinin büyüme trendine girdiğine
dikkat çeken Özüner, 2017’de gelişmekte olan ekonomilerde
değişken performans trendleri görüleceğini belirtti.
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ŞİRKETLERDEN

Sompo Japan Sigorta, 15. yaşına girdi. Sompo Japan Sigorta ailesi, 15’inci yaşını ve yeni yılı, Hilton
Bosphorus‘ta gerçekleşen gala gecesinde 480 çalışanı ve eşleriyle birlikte coşkuyla kutladı.
Kokteyl ile başlayıp, gala yemeği ile  devam eden geceye, Suzan Kardeş ve ekibi şarkılarıyla renk
kattı. Gecede, kuruluş yılından beri çalışan Sompo Japanlılara 15’inci yıl plaketleri verildi.

Işık Sigorta ve Asya Emeklilik "Bereket" oldu

AvivaSA, ‘Dijital 
Manga’ ile iddialı
AvivaSA, şirket genelinde

tüm departmanlardan
gönüllülük esasına dayalı

olarak oluşturulan 30
kişilik Dijital Kültür

Dönüşüm Programı ekibi
“Dijital Manga” göreve
başladı. AvivaSA İnsan

Kaynakları Direktörü Burak
Yüzgül “Dijital Dönüşüm

Sözcüsü adayları, altı
günlük teorik eğitim ve iki
günlük atölye programını

başarıyla tamamlayıp; hem
AvivaSA’nın Dijital

Dönüşüm Sözcüleri
oldular hem de Kadir Has
Üniversitesi ‘Dijital Medya
Uzmanı’ sertifikası almaya

hak kazandılar” 
diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sigorta şirketinin ismi belli oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri
tarafından satın alınan Asya Emeklilik ve Işık Sigorta'nın yeni ismi 'Bereket Sigorta' ile
"Bereket Emeklilik ve Hayat" oldu. Tarım Kredi, Bank Asya Emeklilik ve Hayat şirketi ile Işık
Sigorta'nın Bank Asya'ya ait hisselerini TMSF'den satın almıştı. Söz konusu sigorta şirketleri
için Aralık ayında ödüllü isim yarışması düzenlenmişti.

36 MART -NİSAN 2016

Sompo Japan
Sigorta 15’inci
yaşını kutladı

Axa Sigorta’ya 
‘İnsana Saygı’ ödülü
AXA Sigorta, 2016 yılında iş başvurusunda
bulunan tüm aday başvurularını yüzde yüz
olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve
en çok başvuru alan firmalardan biri olarak
bir kez daha Kariyer.net “İnsana Saygı
Ödülü”nü almaya lâyık görüldü. AXA Sigorta
İnsan Kaynakları ve İç İletişim Bölüm Başkanı
ve İcra Kurulu Üyesi Esra Güller, “AXA, layık
görüldüğü bu ödülle insan kaynakları
uygulamalarında benimsediği ‘İnsana Saygı’
yaklaşımıyla sadece çalışanlarına değil,
çalışan adaylarına da önem verdiğini bir kez
daha göstermiştir” dedi.
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ATAMALAR

NN Hayat ve Emeklilik’te son üç yıldır
Genel Müdür olarak görev yapan
Frank Eijsink, 1 Nisan 2017 itibarıyla
bu görevi Marius Popescu’ya devretti.
Marius Popescu 2005 yılından beri
NN Romanya’da görev yapıyor. Son
12 yılda NN Romanya Yatırım

Ortaklığı’nın Genel Müdürlüğü, NN
Romanya’nın Finans Genel Müdür
Yardımcılığı ve Satış Genel Müdür
Yardımcılığı gibi birçok üst düzey
pozisyonda çalıştı. Popescu, 2013’ten
beri NN Romanya’nın Genel Müdürü
görevini sürdürüyor. 

Groupama Sigorta ve Groupama

Emeklilik Genel Müdürü Ramazan

Ülger, 30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla

şirketindeki görevinden ayrılıyor.

Ülger, çalışma arkadaşlarına ilettiği

bir mesajla veda etti. Ülger

mesajında, “Birlikte çalıştığımız

dönemdeki güveniniz, desteğiniz

ve dostluğunuz için çok teşekkür

ediyor, her birinize başarılı, sağlıklı,

huzurlu bir gelecek diliyorum” dedi.

Groupama’dan yapılan açıklamada

ise ayrılık kararının Ramazan Ülger

ve Grup Yönetimi ile ortaklaşa

alındığı ifade edilerek,

“Groupama’nın etik kuralları, vizyon

ve misyonu çerçevesinde güven

yaratmayı ilke edinen sigortacılık

anlayışı doğrultusunda grubumuzu

Türkiye’de başarıyla temsil ettiği,

şirketimiz ile Türk sigorta sektörüne

önemli katkılar sağladığı için

kendisine teşekkür eder, sağlıklı ve

mutlu bir gelecek dileriz” denildi. 

Aegon Emeklilik ve Hayat’ta yeni
bir terfi yaşandı. Buna göre Tankut

Eren, Çek Cumhuriyeti, İspanya,
Macaristan, Polonya, Portekiz,

Romanya, Slovakya ve Türkiye’yi
ülkelerini kapsayan Aegon

Güney&Doğu Avrupa Bölgesi’nden
sorumlu Finansal Kontrolör

görevine terfi etti. Yeni görevine
başlayan Tankut Eren, 2008

yılından beri Aegon Emeklilik ve
Hayat Mali İşler Genel Müdür

Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 

NN Hayat ve Emeklilik’te Popescu dönemi

AXA Global'de 
önemli
değişiklik
AXA Group'da Kamu İşleri
ve Kurumsal Sorumluluk
Grup Başkanlığı’na (Head
of Public Affairs &
Corporate Responsibility)
AXA Orta Doğu ve
Afrika'nın CEO'su Jad
Ariss atandı. Ariss,
kariyerine McKinsey'de
yönetim danışmanı
olarak başlarken, AXA
Grup'a 1995 yılında AXA
Global Risk'in şef mali
sorumlusu olarak katıldı.
1999 yılında AXA Grup
Yatırımcı İlişkileri
Birimi’nin başkanı oldu,
2001 yılında AXA
Fransa'ya katıldı ve genel
sekreterlik görevini
sürdürdü. Ariss, HEC
Fransız işletme
okulundan mezun oldu
ve ABD Pennsylvania
Üniversitesi Wharton
School'dan MBA 
derecesi aldı.

37 MART -NİSAN 2016

Aegon Emeklilik ve Hayat’ta terfi

Groupama’da yeni yapılanma




