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DEPREMDE 
KAYBINIZ
OLMASIN
Deprem nedeniyle yaşanacak
kayıplara karşı hazırlıklı olmak
gerektiğini dile getiren NART
Yönetim Kurulu Üyesi Denise Nart,
özellikle kâr kaybı sigortasının
şirketler için büyük bir önem
taşıdığını açıklıyor. 38



NART Danışmanlar 
Kurulu Başkanı

YAVUZ
CANEVİ

NART, DOĞRU 
STRATEJİLERLE İLERLEDİ
Sigortacılık çok özel bir meslektir.
Sigorta Brokerliği ise bu özel mesleğin
inceliklerinin sorumluluğunu
omuzlarında taşıyabilen ve üçüncü kişi
ve kurumlara rehber olan, yol
gösterenlerin mesleğidir. 

20. yılını kutlayan NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş.‘nin mensupları
olarak 20 yılda katettiğiniz başarılı
yolculuktan hepiniz gurur duymalısınız. 

Sigortacılığın temeli risk, riskin
ölçümü,  analizi-değerlendirilmesi ve en
rasyonel maliyetle riskin karşılanmasıdır. 

İngiliz yazar Marry Renault’nun şu
sözü çok anlamlıdır. “Beklenmeyen
riskten daha tehlikeli bir risk daha vardır.
O da beklenen fakat önlem alınmayan
risktir.” İşte Broker burada devreye girer. 

Sizler, öncelikle o beklenen riskleri
değerlendirip müşterilerinizi korumanın
yollarını arayan insanlarsınız. Bunu
yaparken, organizasyon yapınız,
çalışanlarınızın profili, iş süreçleriniz,
yönetim ve yönetişim prosedürleriniz,
yaptığınız işin, sunduğunuz ürünün
kalitesini belirler. 

Bir müşteri için yol haritası
hazırlarken yapılacak risk ölçümü ne
kadar önemli ise (Ex-ante analiz), risk
oluştuktan sonra yapılacak risk ölçümü
(ex-post analiz) de o kadar hassas,
uzmanlık ve deneyim isteyen bir
analizdir.

20 yılda katedilen mesafe NART
Sigorta’nın doğru yerde, doğru strateji
ile ilerlediğini göstermektedir. 

Bugün hizmet sektörünün her
branşında, bankacılık, sigortacılık, lojistik
vs. teknoloji ve dijitalleşme “evrim”in
ötesinde “devrim” niteliğinde bir
dönüşüm başlatmıştır. Bu dönüşümden
sigorta sektörü de elbette payını almış
ve geri dönüşü olmayan yenilikler,
yaratıcılıklar, ürünler ortaya çıkmıştır.
Bankacılık sektöründeki yeni oyuncular,
yani “FınTech”ler gibi sigorta sektöründe
de “insurTech”ler oyunun kurallarını
zorlamaya başlamışlardır. İşi risk ölçümü
olan, Brokerler şimdi de kendileri işlerini
ellerinden almaya

çalışanların,”insurTech”lerin riski ile karşı
karşıya kalmaya başlamışlardır. Bu
durumda, uyum kapasitesi yüksek olan,
yeni platformlar yaratabilen, “smart-
innovetive” servis modelleri
kurabilenlerin ayakta kalacağı bir
konsolidasyon sürecinin yaklaştığını
söylemek yanlış olmaz. 

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği
gibi genç, dinamik, değişim, dönüşüm
ve uyum kabiliyeti yüksek bir Brokerlik
şirketinin bu yeni eğilimleri en hızlı
şekilde içselleştirip, sürdürülebilir
rekabetçiliği yakalayarak sektörde ön
alması hiç şüphesiz bizler için sürpriz
değil doğal bir süreç olacaktır.

Dijital dünyanın bize sunduğu, “Büyük
veri-Big Data” sayesinde risk
analizlerinde yepyeni bir çığır açılmıştır.
Artık “Tanımlayıcı-Descriptive” risk
analizleri yerine, geleceğe dönük ama
daha da güvenli “Yönlendirici-
Prescriptive”ve hatta
“Öngörücü-Predictive” risk analizleri
yapma olanaklarını kullananlar
kazanacaktır. Böylece kaliteli ve yoğun
veri tabanıyla daha sağlıklı bir risk analizi
yaparak kişisel veri güvenliğini ihlal
etmeden, “veri avcılığı-madenciliği “ ve
“veri yönetiminin” en sağlıklı, kapsamlı
ve garantili yolunu bularak müşterilere,
şirket ya da kişi, daha özel, “one-size fits
all” değil “tailored- müşteriye özel”
ürünler sunmamız mümkün olacaktır.
Ancak unutmayalım, teknoloji ve
dijitalleşme tek başına sizin iş süreçlerini
ve verimliliğinizi dönüştürmek ve hızlı
değişen ve giderek artan müşteri
beklentilerini karşılamak için yeterli
olmayacaktır. Bu dönüşümü
içselleştiren, müşteriye güven ve huzur
veren sizin gibi etten, kemikten ve
duygudan oluşan yeteneklere her
zaman ihtiyaç olacaktır. İstikrarsızlığın,
belirsizliğin ve oynaklığın tavan yaptığı
bir küresel ortamda NART ailesinin bu
süreci başarı ile yürütecek alt yapıya ve
üstyapıya, sahip olduğuna inanıyorum.

Nice 20. yıllara
Sevgi ve Saygılarımla,
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NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı 

& Genel Müdür

LEVENT
NART

Yüzde 98 müşteri 
memnuniyeti ile büyüyoruz
NART Sigorta Reasürans ve Brokerliği
olarak 20. yılımızı kutladığımız 2019
yılında önemli başarılara imza atmanın
gururunu yaşıyoruz. Almış olduğumuz
Llyod’s lisansı da bu başarıların
başında geliyor.

Dünyada 300 bin brokerin sadece
293’ünün sahip olduğu Lloyd’s lisansı
ile daha da güçlendik. Bundan böyle
Türkiye’de 50, dünyada 120, Lloyd’s
bünyesindeki 89 Syndikat’la diğer bir
değişle bir sigorta şirketi olarak faaliyet
gösteren oyuncularla toplamda
250’nin üzerinde Sigorta ve Reasürans
şirketlerinin imkanlarını
müşterilerimize sunarak endüstriyel
ve bireysel ihtiyaçları yaratıcı ürünlerle
karşılıyor olacağız.

Tüm gayretimiz yüksek müşteri
memnuniyeti için... Yüksek müşteri
memnuniyetinde tüm ekip olarak
sağladığımız güvenin ve yenilikçi
ruhumuzun önemli bir katkısı olduğu
inancındayım. Bu memnuniyetin
NART’ı geleceğe çok daha güçlü bir
şekilde taşıyacağına inanıyoruz.
Gelecek öngörülerini doğru yaparak,
doğacak ihtiyaçlara ilişkin atacağımız
adımlar bizi hep bir adım öne
taşıyacak.

2019 yılında Türkiye Sigorta
Pazarının %19’lar civarında
büyüyeceğini tahmin etmekteyiz.
Sağlık, havacılık, genel sorumluluk,
kredi, kefalet, yangın, doğal afetler ve
nakliyat branşları büyümeyi yukarıya
çekti. NART olarak ise 2019 yılının
tamamında primlerde % 30 lar
civarında,  gelirlerde ise yüzde 22’ler
civarında büyüdük. Şirketimiz son 5
sene içerisinde gelirlerini 2,5 kat
arttırdı.

Ülkemizin 100. kuruluş
yıldönümüne yeni bir hedefle yola
çıkıyoruz. Doğu Avrupa, Orta Asya,

Ortadoğu ve Balkanlar’da, Türk ve
yabancı kuruluşların kârlılık hedeflerini
tehdit eden risklerin yönetilmesinde,
müşterilerine yaratıcı çözümler
sunan; tercih edilen bölgesel bir güç
olmayı hedefliyoruz. 

NART, Bireysel ve Kurumsal
ihtiyaçlarda doğan, yeni gelişen
risklere karşı ilk uygulamaları
Türkiye‘de başlatan şirket olarak,
gelecekte de bu yenilikçi
çalışmalarımızı, gelişen dijital alt
yapımızla  Birleşme & Satın Alma
Garantileri  Sigortaları, Siber Riskler,
Kefalet Sigortaları, Sağlık ve Bireysel
Emeklilik Sistemleri gibi alanlarda  bir
çok risk çözümlerini sunmaya devam
edecek.

Bize 20 yıl boyunca bu özgüveni
veren bireysel ve kurumsal değerli
müşterilerimize, kaliteli hizmette
bizleri yalnız bırakmayan Sigorta,
Reasürans Kuruluşları ile Ekspertiz
kuruluşlarına ve uluslararası iş
ortaklarımıza teşekkürü bir borç
biliyorum. 

Şirketimizin itibarlı büyümesinde ve
doğru adımları atmamızda, bizleri
yalnız bırakmayan başta Danışmanlar
Kurulu Başkanımız Sayın Yavuz
Canevi’ye ve değerli vakitlerini ayırarak
Yüksek İstişare Kurulu’nda yer alan
tüm kıymetli başkanlara
müteşekkirim.

NART’ın uluslararası rekabet
koşullarında tercih edilmesinin temel
nedeni, en büyük varlığımız, değerli ve
fedakâr çalışanlarımız olması. Kendisini
devamlı yenileyen, katılımcı, hizmet
odaklı, kendisini müşteri yerine koyan,
müşteri sorunlarını çözmede ihtisas
sahibi tüm çalışma arkadaşlarıma
şükranlarımı sunar, kendilerine özel ve
iş yaşamlarında başarılarının devam
ettiği sağlıklı yıllar dilerim.
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NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi

DENİSE
NART 

20 yıla büyük 
başarılar sığdırdık

Dile kolay, tam 20 yıl... NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği
dolu dolu geçen tam 20 yılı
geride bıraktı. 1999 yılında
İstanbul’da bir apartmanın
bodrum katında temelleri atılan
NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, 20 yıla neler
sığdırmadı ki... Hem Türkiye’de
sigorta sektörüne öncülük etti,
hem de birçok sektörün çözüm
ortağı oldu. Birçok ilke imza
attı, dünyadaki gelişmeleri takip
ederek yatırım yaptı, piyasanın
nabzını an be an tutarak
inovatif ürünler geliştirdi,
küresel başarılara adını yazdı... 

60 bin müşteriye yüzde 98
müşteri memnuniyeti ile hizmet
veren bir şirket olarak 20.
yılımızı çok özel bir gelişme ile
taçlandırdık. Dünyada 300 bin
brokerin sadece 293’ünün sahip
olduğu Lloyd’s lisansını aldık.
Hedefimiz, Doğu Avrupa, Orta
Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da
yaratıcı çözümler sunan
bölgesel bir güç olmak. 

İş ortaklarımızın bize
duyduğu güven,  bilgi
birikimimiz hepsi alanında
uzman kadromuz ve yenilikçi
yapımız bizi bugünlere taşıyan
en önemli gücümüz oldu.
Kuruluşumuzdan bugüne
sunduğumuz yenilikçi hizmetin
sigorta sektörüne önemli
katkılar sağladığı belirtilen
kutlama mesajları da doğru
yolda olduğumuzu bir kez daha
bize gösterdi. 

İmza attığımız birçok ilkten

biri olan brokerler dünyasının
ilk dergisi Risk & Life’ın bu sayısı
da 20 yıllık yolculuğumuza
ayrıldı. NART çalışanları,
müşterileri, iş ortakları ve
sigorta şirketleri temsilcilerinin
katılımı ile kutladığımız özel
gecemize ait detayları, iş
ortaklarımızın ve
müşterilerimizin kutlama
mesajlarını Risk & Life’de
okuyabilirsiniz. 

Dünyadaki gelişmelere
mercek tutan dosya haberlerine
imza atan Risk & Life’ın bu sayısı
da her zaman olduğu gibi
ilginizi çekecek konularla dolu...
Bu konulardan biri de iklim
değişikliği. Sigortacılıkta
Öngörülen Riskler Anketi’ne
göre, 2019 yılında dünya
genelinde sigorta sektörü için
teknoloji en büyük risk iken,
Türk sigorta sektöründe ise
iklim değişikliğine bağlı doğal
afetlerin en büyük risk
sıralamasında ikinci sırada
olduğu gerçeğinden yola
çıkarak hazırladığımız dosyada,
“dünya nasıl bir tehdit altında”
sorusuna cevap aradık. 

Yaşam kaybı dışında da
sağladığı imkanlar nedeniyle
yükselişe geçen birikimli hayat
sigortalarının emeklilik
döneminin de kurtarıcısı olarak
görülmeye başlanmasına ilişkin
detaylar da ele aldığımız bir
diğer önemli konu. 

Sektöre mercek tutan Risk &
Life’ı takipte kalın... 

05 20. YIL ÖZEL SAYISI 2019





RİSK&LİFE

“NART 20 YAŞINDA” 
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20’nci yılını kutlayan NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ;
dünyada 300 bin brokerin sadece 293’ünün sahip olduğu
Lloyd’s lisansını alarak küresel yolcuğunu taçlandırdı.

NART küresel
yolculuğunu
Lloyd’s lisansı
ile taçlandırdı



ürkiye 'nin %100 Türk sermayeli tek
brokeri NART  Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş. Kuruluşunun 20. Yılını ,12
Mart akşamı Conrad İstanbul

Bosphorus’ta çalışanları, müşterileri , iş ortakları ve
sigorta şirketlerinden 300’ü aşkın davetliyle birlikte
kutladı. 

Gecenin açılış konuşması Yönetim Kurulu Üyesi
Denise Nart tarafından yapılırken,  20 yıllık NART
yolculuğunu anlatan ve bu yolculukta yanında olan
tüm müşterilerine, sigorta şirketlerine ve iş
ortaklarına teşekkürlerini sunan Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Nart’ın konuşması ile devam etti.

Lloyd’s Dubai
Başkanı Mr. Mark
Cooper tarafından
Lloyd’s lisansına
hak kazanma
sürecinin zorlukları
ve dünyada çok az
brokerin bu süreci
başarı ile
tamamladığını
belirten
konuşmasında
Mr.Cooper,
NART’ın artık
Lloyd’s’un küresel
pazarındaki
benzersiz bir
underwriter
uzmanlık
havuzuna
doğrudan
erişebilmesini
sağlacağını
söyledi. 20 yıldır,
Türkiye sigorta
sektöründe
sağlamış olduğu
başarılar ve
deneyimleri aynı
zamanda 20.yıl
gecesi için Lloyd’s
adına Yönetim
Kurulu Başkanı 
Sn. Levent Nart’a

hediyesini takdim ederken, Sn. Levent Nart’ta 20.yıl
gecesine katılarak kendilerini onurlandıran
Mr.Cooper’a NART  Sigorta ve Reasürans Brokerliği
A.Ş. adına hazırlamış olduğu hediyesini takdim etti.

Kuruluşunun ilk aylarından itibaren Dünya ve
Avrupa’nın güçlü Brokerleri ile iş ortaklığı anlaşması
imzalayan, bugün 23 Dünya Brokerini ülkemizde ve
komşu ülkelerde başarı ile temsil eden NART, ilk
çalışanlarının da hatırlandığı gecede 10 yıl ve üzeri
NART’ta çalışan takım arkadaşlarına Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Levent Nart ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Denise Nart tarafından ödülleri takdim edildi.
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NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Nart; “20’inci
yılımızı sahip olduğumuz Lloyd’s
lisansı ile taçlandırdık.  NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği,
dünyada 300 bine yakın sigorta
brokerinin sadece 293’ünün sahip
olduğu Lloyd’s Lisansı’nı
Türkiye’den alan ilk şirketlerden biri
oldu. 300 senelik geçmişi ile
üyelerini çok dikkatli seçen,
dünyanın en eski sigorta piyasası
Lloyd’s ’un lisanslı brokeri olmaktan
büyük gurur duyuyoruz. Gerek
çalışanlarımızın emeği gerekse risk
yönetimi dünyasında ki 35 senelik
itibarımız ve bize güvenen
müşterilerimiz bu başarıda önemli
rol oynadı. Yeni kazanmış
olduğumuz bu yetkinliğin küresel
yolcuğumuzda bize önemli bir
ivme katacağı inancındayız” diye
konuştu.

NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği bundan böyle 60.000
yerel ve uluslararası faaliyet
gösteren Türk ve Yabancı Kurumsal
ve Bireysel müşterilerine Türkiye’de
50 , Dünya’da 120 , Lloyd’s
bünyesindeki 89 Syndikat’la tüm

endüstriyel ve niş alanlarda yerel ve
küresel  sigorta ve reasürans
çözümlerini sunuyor olacak.

Kuruluşundan Bu Yana 
Yükselen Başarı Grafiği

Levent Nart, konuşmasında
dünyanın, Avrupa’nın ve ülkemizin
ilaç, otomotiv, enerji, kimya, gıda,
alışveriş, perakendecilik, gemi
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yapım, turizm, inşaat sektöründeki
lider kuruluşlarına hizmet
verdiklerini belirterek; “Ülkemizin
100 kuruluş yıldönümüne yeni bir
hedefle yola çıkıyoruz. Doğu
Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve
Balkanlar’da Türk ve yabancı
kuruluşların kârlılık hedeflerini
tehdit eden risklerin
yönetilmesinde müşterilerine
yaratıcı çözümler sunan; tercih
edilen bölgesel bir güç olmayı
hedefliyoruz” dedi.

Konuşmasında NART Sigorta ve
Reasürans Brokerlik ’in kuruluş
hikayesine de değinen Levent Nart,
şunları söyledi: “1999 senesinin
ağustos ayında Kore Şehitleri
Caddesi’nde bir bodrum katında
kurulan NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş kuruluşunun ilk
yıllarında ilk müşterisi olan rahmetli
İbrahim Bodur ve MTU şirketlerini
takiben bünyesinde Türkiye’nin
yetişmiş sigorta uzmanlarını
topladı. NART A.Ş, ilk yoğun
çalışmasını İzmit depreminin hasar
gören en büyük dört kurumu olan
Toyotasa, Aksa Akrilik, Yalova Elyaf
ve Mannesmann Borusan
şirketlerine başarılı danışmanlık
hizmetleri vererek yaşadı.”

İlk 10 müşterisi arasında
Rahmetli İbrahim Bodur’un yanı
sıra, Kavi Holding, Soyak Holding,
MTU, Glaxo Smith Klein, L’Oreal,
Wacker Makina, BASF, Hoechst
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Marion Russel (bugünkü Sanofi
Aventis), Toyota Sa, BİM gibi
şirket ve şahısları barındıran
NART, böylesine seçkin kişi ve
kurumların ilk gündeki güvenini
arkasına alarak ilk faaliyet yılına
başladı. Levent Nart o yıllardan
‘’İlk müşterilerimizden aldığımız
bu güç ve kuvvet ve eski
işverenlerim olan Nordstern
Sigorta, Nordstern İmtaş Grubu
ve AXA Oyak bünyesindeki genel
müdürlük tecrübesinin
beraberinde getirdiği güvenilir
ilişkilere dayanan deneyim,
ülkemizin yetenekli gençlerini ve
tecrübeli sigortacılarını bir araya
getirmemizi sağladı. İlk günden
bize lütfedilen müşteri güveni ve
kıymetli takım üyelerinin oluşması
şirketimizi, ülkemizin lider ve
güvenilir brokerlik kuruluşu olma

hedefine kilitledi.” diye bahsetti.

Bölgeleşme ve Global İş
Ortaklıkları Politikasıyla Büyüdük

Şirketin önce İstanbul ve
Marmara Bölgesi’nde müşteri
sayısının süratle arttığını belirten
Nart; kuruluşunun ilk altı ayında
Ankara Bölge Müdürlüğü’nü
açtıklarını ve İç Anadolu’daki
yatırımcılara hizmet vermeye
başladığını söyledi. Nart,
“Bölgeleşme ve müşteriye yakın
olma politikası İzmir, Antalya,
Bursa, Diyarbakır, şubelerinin
açılışı ile devam etti. 2001
senesinde Şişli’deki kendi
binasına taşınarak gelecekteki
büyümesi ile ilgili mekânsal
altyapıyı kendi binasında kurdu.
Türkiye’nin o tarihe kadar yaşadığı
en büyük krizlerden biri olan



2001 krizi ve 11 Eylül olaylarının
beraberinde getirdiği dünya sigorta
sektöründeki büyük değişime
çabuk ayak uyduran NART
‘’Şirketimiz fedakâr, dinamik ve
hem genç hem olgun
kadrolarından aldığı güçle krizi
fırsata dönüştürerek birçok yeni
sigorta ürününü Türkiye’ye getirdi.
Devamlı büyüme ivmesi ile kabına
sığamayan NART, 2013 senesinde
satın aldığı Kavacık’taki 10 katlı
2500 m2’lik binasına yerleşti.”

Türkiye Sigorta Sektörüne 
Getirilen Birçok Yenilik

NART Türkiye’ye birçok yeniliği
getiren bir kuruluş olarak tanındı.
Grubun getirdiği yenilikler arasında
Türkiye’nin ilk,

l Uluslararası Danışmanlar
Kurulu

l Risk Management Forum 

l Risk Management Akademi

l Brokerler dünyasının ilk dergisi
Risk & Life

l All risk sanat sigortası NART
Plus

l Advanced loss of profit
sigortası

l Brokerler dünyasının ilk call
center i

l Risk yönetim dünyasının ilk
Yönetici ve Yetenek tedarik şirketi
RMR  

l Yabancı bir  sigorta devinin
ortak olduğu ilk Türk Brokeri 
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Her yıl geleneksel hale gelen NART Risk
Management Forum toplantıları daha
sonra; Kredi Sigortaları ve Alacak
Risklerinin Yönetimi, Perakendecilik,
Alışveriş ve Yaşam Merkezlerinde Risk
Yönetimi, İlaç, kimya ve kozmetik
sektörlerinde Risk Yönetimi, Enerji
Sektöründe Risk Yönetimi, Gıda ve İçecek
Sektöründe Risk Yönetimi, İnşaat
Sektöründe Risk Yönetimi, Otomotiv
Sektöründe Risk Yönetimi, Sanat ve
Kültürel Varlıkların Korunması, Siber
Risklerin Yönetimi, Orta ve Yakın Doğu,
Afrika ve Güney Amerika Ülkelerinde
İnşaat ve Endüstriyel Risklerin Yönetimi ve
en son geçtiğimiz sene 13. NART Risk
Management Forum  İlaç, kimya ve
kozmetik sektörlerinde Risk Yönetimi
konularını işleyerek  yapıldı.

NART Grup olarak ülkemizde  NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği, NART Re,
NART Risk Management Akademi,  Risk
Management Recruiters, NART Business
Center, MLN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş
şirketleri ile , Sigorta ve Reasürans
Brokerliği, Eğitim, İnsan Kaynakları,
Yetenek Yönetimi ve Lider Yönetici
tedariki  ve Gayrimenkul alanında işletme
ve markalara sahip olan kuruluşumuz  5
kıtada 136 ülkede Türk ve Uluslararası
faaliyet gösteren yerli ve yabancı
Endüstriyel Kuruluşlara  ,özel ihtiyaçları ve
nitelikleri olan bireylere onurla hizmet
vermeye devam  edecektir . 

Levent Nart sözlerini ‘’Bize bu özgüveni
veren bireysel ve kurumsal değerli
müşterilerimize, kaliteli hizmette bizleri
yalnız bırakmayan Sigorta, Reasürans
Kuruluşları ile Eksperlik kuruluşlarına ve
uluslararası iş ortaklarımıza teşekkürü bir
borç biliyorum.   

Şirketimizin uluslararası rekabet
koşullarında tercih edilmesinin temel
nedeni, en büyük varlığımız, değerli ve
fedakâr çalışanlarımız olması...

Kendisini devamlı yenileyen, katılımcı,
hizmet odaklı, kendisini müşteri yerine
koyan, müşteri sorunlarını çözmede
ihtisas sahibi tüm çalışma arkadaşlarıma
şükranlarımı sunar, kendilerine özel ve iş
yaşamlarında başarılarının devam ettiği
sağlıklı günler dilerim. ‘’ diyerek
sonlandırdı.   

NART 20.yılına girerken 2018
bilançosunu %26 prim büyümesi, %36
karlılık büyümesi ile kapattı. Karlılıkta ki bu
başarının arkasında kaliteli çalışanların
yanı sıra, dijitalleşmenin de önemli bir rol
oynadığı bilinmekte.



Türkiye’de
sektörünün öncü 
ve örnek kuruluşu
Başta uzun yıllardır çok iyi dostum olan
sektör duayeni Levent Nart’ı ve kendisinin
nezdinde tüm NART ekibini şahsım ve ODE
Yalıtım Ailesi olarak en içten dileklerimle
kutluyor, nice 20 yıllar diliyorum. 

NART Sigorta ve Reasürans Brokerlik
firması; uzmanlığının yanında, vizyonu ve
sektöre sunduğu yenilikçi çözümleri ile
Türkiye’de sigorta sektörünün öncü ve
örnek kuruluşu olmuştur.

Lloyd’s lisansını Türkiye’den alan ilk şirket
olan NART’ın daha nice başarılara imza
atarak, Türkiye sigortacılık sektörünün
yükselmesine artan katkılar sunacağına
yönelik inancımla, dostum Sevgili Levent’e
ve şahsında tüm ekibe nice nice başarılı
yıllar dilerim.

Sigorta hayatımızın
koruyucu meleği 
Değer verdiğimiz varlıklar için
oluşabilecek riskleri paylaşıp
kayıpları telafi edebilme
sistemine dayalı olan sigortacılık
sektörü, hayatımızı güvencede
hissedebilmemize yardım
olabilir. Akıllıca tedbirler ve
doğru sigorta danışmanın
takipçiliği ile büyük emeklerle
sahip olduğumuz varlıkların
elimizden gitmesi ya da
karşılayamayacağımız
boyutlarda zarara uğraması
ihtimali minimuma indirilmiş
olur.

Ama bu işi uzman ellere
teslim etmek de ayrı bir önem taşıyor. Yoksa güvence kapsamını iyi
belirlemediğiniz bir sigorta sizi umduğunuz gibi koruyamayabilir.
Ev, araba, kıymetli eşyalar ve hatta sağlık gibi hayatımızda önceliği
olan değerler için karşılaşılabilecek riskleri önceden güvenceye
almak hayatımızı kolaylaştırıyor ve güven hissini pekiştiriyor. Akıllıca
planlanırsa sigorta hayatımızda adeta koruyucu bir melek görevini
üstleniyor

Over the past two decades, I've
seen NART grow into the largest
independent broker in its field
and build a reputation for
innovation and service. I've
enjoyed watching NART's
success because I know Levent
Nart, Denise Nart and the rest of
the team well. For twenty years,
they've been a trusted and
reliable partner who also
believes in putting the customer
first.

I anticipate our relationship
will remain strong for many
years to come. NART and Swiss
Re Corporate Solutions share a
commitment to long-term
relationships and to really
understanding our customers.

We also both aspire to provide the right solutions for our
customers' risk management needs and to improve their
experience. I look forward to working with NART to continue to
deliver innovative risk solutions to companies around the world.
Congratulations for twenty years of excellence and best wishes
for another twenty more!

Orhan Turan- 
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı

RİSK&LİFE
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Andreas Berger
CEO
Swiss Re Corporate Solutions

Leyla Alaton
Alarko Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi

NART and Swiss Re Corporate Solutions
understanding our customers



Duravit Türkiye olarak NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği’nden 15 yılı aşkın süredir
hizmet ve danışmanlık almaktayız. Bu süre
zarfında, Levent Nart’ın önderliğinde, NART
Sigorta’nın emin adımlarla gelişimine ve çok
güzel işler yapmasına bizzat şahit oldum.
Sektörde hep adından söz ettiren, çok verimli
ve başarılı etkinlikler düzenleyerek liderlik
pozisyonunu pekiştiren bir firma oldu NART
Sigorta.

Pek çok inovatif yeniliğe imza atan,
alanında öncü olan bir broker ile çalışmak her
zaman Duravit olarak bizlere de büyük bir
güven vermiştir. Değişen tüm iş şartlarımıza
uygun ve akılcı çözümler sunan NART
Sigorta’nın kuruluşunun 20’inci yılını yürekten
kutluyorum. Çok başarılı ve uzun yıllar
sürecek bir işbirliği  içinde çalışmalarımıza
devam etmeyi diliyorum.

Levent Nart ile 20 sene önce tanışmıştık. Yıllar
içerisinde gelişen dostluğumuzun yanı sıra iş hayatında
da birlikte çalışma şansımız oldu. NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği A.Ş.’ den tüm grup şirketlerimiz
için sigorta brokerliği hizmetleri almaktayız. Vermiş
oldukları hizmetler ile bir taraftan daha kapsamlı ve
daha güvenilir sigortalar yaptırırken diğer taraftan da
karşılaştığımız hasarlar da tüm ekibiyle Avrupa
standartlarında hizmet almaktayız.  

Sevgili Nart Brokerlik Ailesi ve Levent Bey, 
20. Kuruluş yıldönümünüzü gönülden

kutluyorum. Geçtiğimiz bu 20 yıl boyunca birçok
konuda işbirliklerimiz ve birçok projede ortak
çalışma şansımız oldu. 

Bu süreçte birlikte çok deneyim yaşadık, özellikle
“müşteri tutkusu, çözüm odaklı yaklaşım becerileri,
sabırlı takipçi ve hiç vazgeçmeyen tavır, cesaret ve
yenilikçilik” Nart Brokerlik Ailesi ve Kurucusu Levent
Bey’in dikkat çeken özellikleri olarak aklımızda kalmış
durumda. Eminim gelecekte de bu özellikler
gelişerek devam edecek ve sektör gelişimine olumlu
katkı sağlayacak. Genç ekip üyeleri ile birlikte tüm
Nart Brokerlik Ailesine nice 20 yıllar diliyorum.

Müfit Ülke- Duravit Türkiye Genel Müdürü

Vedat Aşcı – Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz Ölken -Axa Sigorta CEO

Emin ve güvenilir adımlarla 
büyüyen NART yeniliklere imza attı

Müşteri tutkusu, çözüm 
odaklı yaklaşımı ve yenilikçi
özellikleri NART’ı başarılı kıldı

Her zaman Avrupa
standartlarında hizmet aldık
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Nart Brokerlik, kuruluşundan bugüne sunduğu etkin brokerlik
hizmetinin yanında, yenilikçi ve girişimci yaklaşımlarıyla da
sigorta sektörüne katkı sağlamıştır. Faaliyetlerini sadece Türkiye
piyasası ile sınırlı tutmayarak uluslararası piyasalara açılma
stratejisi içerisinde olması ve bu kapsamda önemli bir adım
olarak Lloyd’s Lisansı’nı alması Nart Brokerliğin büyümesini
önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini göstermektedir.

Uzun yıllardır sigorta sektörüne hizmet veren Sayın Levent
Nart, deneyimi, bilgi birikimi, yenilikçi bakış açısı ve vizyonu ile
Nart Brokerliğin başarısında şüphesiz büyük hisse sahibidir.
Tecrübeli ve yetkin yönetim kadrosu ve çalışanları ile
sektörümüzde önemli bir yere sahip olan Nart Brokerliğin 20.
kuruluş yılını kutlar, Sayın Levent Nart’ın önderliğinde
başarılarının devamını dilerim.

First of all I would like to
compliment NART, its
management and its
employees on the 20th
anniversary! Well done and
don´t fade! Clients need your
professional, dedicated and
neutral advice in all areas of
insurance, be it in your home
country, be it abroad.

It is impressive, how you all
have built up such a strong and
steady market player in the
past 20 years. It is of great
importance for insurance risk
managers to have a reliable
partner and intermediary to
represent the insureds interest.
Keep it up!

If you have Nart, you 
feel at security!

Hasan Hulki Yalçın- Milli Reasürans
AŞ. Eski Genel Müdürü

We proud of Nart
Sigorta!
As HUGO BOSS Izmir, the key missions
that we pursue is becoming a smart and
a happy factory, that will both add value
to our leading fashion brands and also
inspire apparel industry globally.

To achieve such challenging goals is
almost impossible without good
partners.

I can easily say that, especially to offer
our colleagues the best opportunities in
the private health insurance area, our
long-time partner NART Insurance is
providing us what we exactly need.
Through providing variety of different
options in terms of products and
offering quick solutions in the customer
relations field,  NART Insurance is
supporting us to give the best to our
colleagues in HUGO BOSS Izmir.

In a year that we, HUGO BOSS Izmir,
are also celebrating our 20th year
anniversary, I am also happy to learn
that we share this special moment in
time.

I wish NART Insurance a happy 20th
year anniversary and looking forward to
sustaining our collaboration in the
coming years. 

Joachim Hensch- Hugo Boss
Türkiye Genel Müdürü

Vizyonu
başarısına
referans...
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Swen Grewenig
Bayer AG
Global Head of Corporate
Insurance



Levent Nart is among all brokers that
I met in my career someone who
fights for his customers until the very
last minute , or even when there is
no time.

-Something that distinguishes
Levent Nart is his interest in
promoting the social role of
insurance and in supporting
exchanges in the industry.”

Best regards

Ich erinnere mich noch sehr gut
daran, als mich dein Vater Levent
vor über 20 Jahren wegen meiner
Meinung zu seiner Idee ansprach,
in der Türkei eine
Maklergesellschaft zu gründen.
Von Anfang an war ich davon
begeistert und bewunderte auch
den Mut, den Levent Nart damals
hatte, in einem weitgehend ohne
Makler funktionierenden Markt
mit einer eigenen
Maklergesellschaft aktiv zu
werden. Damals war Levent Nart
noch beim „Nordstern“ tätig, einer
Versicherungsgesellschaft, die
später im AXA-Konzern aufging.

Heute, nach mehr als zwei Jahrzehnten, muss ich beim Thema
„Versicherungen in der Türkei“ immer an NART als einen festen Bestandteil des
Marktes und einen absolut verlässlichen Servicepartner denken. NART ist eine
Erfolgsstory! Die Firma NART Insurance & Reinsurance Brokerage Inc. hat sich
über zwei Jahrzehnte hinweg als eine feine Adresse im türkischen
Versicherungsmarkt etabliert und ist für mich, aber auch zahlreiche andere
internationale Kunden, die Geschäfte in der Türkei betreiben, nicht mehr
wegzudenken. Ausgestattet mit hervorragenden Mitarbeitern auf hohem
Sachverstand und Fachwissen steht die Zufriedenheit des Kunden bei NART an
erster Stelle. Gleichgültig, ob es nur um die Beantwortung einer kleinen Frage zu
einem Schadenfall geht oder um die versicherungstechnische Lösung eines
Großprojektes – NART hilft bei allen Situationen und Problemen, und zwar
lösungsorientiert und im Interesse des Kunden. Auf der Basis von festem
Vertrauen und jahrzehntelanger Partnerschaft sowohl bei den Kunden als auch
bei den Versicherungsgesellschaften hat sich NART als die erste Adresse für
international tätige Unternehmen und Konzerne zurecht verdient gemacht und
im türkischen Versicherungsmarkt etabliert. Darauf kann und muss man bei
NART stolz sein.

In diesem Sinne wünsche ich dem Unternehmen, seinem Gründer und
Management sowie allen Mitarbeitern für die nächsten Jahrzehnte weiterhin viel
Erfolg und den positiven Spirit, den man als Kunde über all die Jahre hinweg
stets spüren und genießen konnte. Dann ist das Unternehmen NART auch für
die nächsten Jahrzehnte und die Herausforderungen der Zukunft bestens
gerüstet. Happy birthday, dear NART-family! Weiter so!

Levent Nart is his interest in
promoting the social role of insurance 

Alfredo Muñoz Perez- 
Mapfre Sigorta Türkiye CEO
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Gerhard Bugla-Palatina
Versicherungsservice
GmbH Managing
Director 

Geschaeftsführer  Palatina Versicherungsservice GmbH

NART Sigorta’nın 
20. yılına ulaşması
sektör için büyük 
bir kazanım
Ülkemizde sigortacılığın özellikle sanayimiz ve ticari
kuruluşlarımıza daha iyi tanıtılması ve benimsetilmesi
maalesef uzun yıllar ikinci planda kalmıştır.

Sigorta şirketlerimizin bu yöndeki çalışmaları uzun
yıllar çok geniş bir platforma yayılamamıştır.

Bu nedenle de birçok sanayi kuruluşunun
karşılaştığı ciddi hasarlar sonunda çok üzücü tabloların
ortaya çıktığı da bir gerçektir.

Sigorta sektöründe bilinçlenme çalışmalarına
önayak olan önemli katkılar veren değerli Sigortacı
Levent Nart ve onun tarafından kurulan NART
Sigorta’dır.

NART Sigorta’nın bugün 20’inci kuruluş yılına
ulaşması sektör açısından çok değerlidir.

Kendileri hem sigorta şirketleri adına tanıtım ve
bilinçlendirme çalışmaları yapmış, hem de sigortalı
olarak hizmet alan kuruluşlara vizyon, kapsam ve
sağlıklı ve doğru sigortalılık konularında çok önemli
katkılar vermişlerdir.

Sayın Levent Nart aynı zamanda sigorta sektörüne
kalifiye eleman yetiştirmede de çok başarılı bir rol
oynamıştır.

NART Sigorta olarak yayınladıkları dergi, düzenli
olarak gerçekleştirdikleri eğitim ve bilgilendirme
seminerleri ve toplantıları ile de hem sigorta
şirketlerimize hem de sigortalı kuruluşlarımıza büyük
ölçüde katma değer kattıklarına inanıyorum. 

Ben de bu değerli çalışmalardan büyük ölçüde
yararlandığımı memnuniyetle belirtmek isterim.

NART Sigorta’ya bundan sonraki çalışma hayatında
da sonsuz başarılar diliyorum.

F. Fethi Hinginar- Türk Ytong Sanayi 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Çelik Dış Ticaret Derneği tarafından
28 Mart 2019 tarihinde İzmir’de
düzenlenen ve Afrika pazarında ticari
riskler ve risklerin sigortalanması
hakkında detaylı bilgilerin verildiği;
“Hedef Pazar: Batı Afrika” toplantısında
NART Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Nart da moderatör olarak yer
aldı. Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Namık Ekinci’nin açılış
konuşmasını yaptığı toplantıda Çelik
Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Eyüboğlu, Türkiye-

Afrika İş Konseyleri Koordinatör

Başkanı Tamer Taşkın ve Türk

Eximbank Genel Müdürü Adnan

Yıldırım da proje hakkında önemli
bilgiler verdi. Panelin ikinci
bölümünde ise Levent Nart,
moderatör olarak yer alırken,
COFACE Türkiye Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer,
Türk Eximbank Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Enis Gültekin ve Atradius Türkiye Ülke
Müdürü Taner Işık katılımcılara Afrika
pazarında ticari riskler ve risklerin
sigortalanması hakkında sunum yaptı.

2018 yılının
şampiyonları Kars-
Doğubeyazıt turu ile
senenin
yorgunluğunu attılar.
Kars’ın tarihi
güzelliklerini gezen
ekip, hem dinlendiler,
hem de geçirdikleri
başarılı yılın ardından
gönüllerince 
eğlendiler. 

Batı Afrika pazarındaki fırsatlar masaya yatırıldı

27-28 Şubat tarihinde Dubai’de gerçekleşen “Dubai

World Insurance Congress” etkinliğine Türkiye’yi

temsilen konuşmacı olarak Levent Nart katıldı. Nart,

toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye hakkında

tanıtıcı bilgiler verirken, ülkenin temel ekonomik

ölçütleri, altyapı yatırımı ve 1B1R'nin etkisi, yerel

sigorta ve reasürans piyasasının yapısı hakkında da

bilgi verdi. Nart, konuşmasında ayrıca pazardaki yeni

iş fırsatları, zorluklar ve bölgesel / uluslararası sigorta

ve reasürans şirketlerinin potansiyel rolü konularında

da katılımcılara önemli bilgilendirmeler yaptı. Dubai

World Insurance Congress, 2017 yılından beri

uluslararası Reasürans ve Sigorta şirketlerinin üst

düzey liderlerini bir araya getirerek, işbirliğini

arttırmaya ve sektördeki son gelişmeleri paylaşmak

üzere etkin bir platform özelliği taşıyor. Her yıl

konferansa değişik ülkelerde 700'den fazla kişi

katılıyor.

Levent Nart Türkiye’yi Dubai’de temsil etti

Şampiyonlar, Doğubeyazıt
turu ile yorgunluk attı
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Levent Nart 
ve Denise Nart 
RIMS’e katıldı

Boston’da 28 Nisan - 1 Mayıs tarihleri
arasında düzenlenen RIMS (Risk &

Insurance Management Society)
etkinliğine NART Yönetim Kurulu

Başkanı Levent Nart ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Denise Nart katıldı. Her yıl

düzenli olarak Amerika’nın farklı
eyaletlerinde gerçekleşen bu etkinlik

sayesinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden
gelen müşteriler, partnerler ve sigorta

dünyasının üst düzey yöneticileri bir
araya geliyor.

Denise Nart, Mall
Report Dergisi’nde  

NART Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi
Denise Nart, Mall Report Dergisi

Mayıs 2019 sayısında yer aldı.
Dergide Denise Nart’ın Siber Risk

Sigortası konusundaki görüşlerine
detaylı bir şekilde yer verildi. 

Finans kulübü öğrencileri
NART’ı ziyaret etti

NART İK ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kariyer günlerinde yer aldı.
Geçtiğimiz Nisan ayında, İstanbul Teknik Üniversitesi-Institute of Electrical
and Electronics Engineers Kulübü öğrencilerine özel olarak hazırlanmış
"Cv nedir? Nasıl Hazırlanmalıdır? Mülakat türleri nedir? Uygulamalı Mülakat
Smilasyonu " semineri ile Beykoz Üniversitesi Kariyer Günleri'nde gelecek
vaat eden üniversite öğrencileri bir araya geldi.  Kariyer Günleri
kapsamında öğrencilerle bir araya gelen NART İK ekibi, NART’ta staj mkanı
ve yeni mezun pozisyonları için üniversiteli gençleri bilgilendirdi.

Denizcilik ve Nakliyat Sigortaları eğitimi şubat ayında NART
Business Center’da düzenledi. NART Risk Managament Academy
tarafından verilen Denizcilik ve Nakliyat Sigortaları eğitimine
NART’ın iş ortaklarının yanı sıra müşterileri, kaptanlar Türkiye’nin
önde gelen üniversitelerinden başarılı öğrenciler katıldı. Eğitimde,
katılımcılara hem teknik hem de soft skill eğitimler verildi.

NART İK ekibi
öğrencilerle 
biraraya geldi

Marmara Üniversitesi Finans Kulübü öğrencileri NART
Sigorta’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir tanışma toplantısı da
düzenlendi. NART Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart
öncülüğünde yapılan tanışma toplantısında NART Yönetim ve
İcra Kurulu Üyesi Denise Nart ve departman yöneticileri de
katıldı. Toplantıda öğrencilere Departmanlar ve NART
hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Bu sayede öğrenciler NART
Sigorta’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

NART’tan denizcilik ve nakliyat sigortaları eğitimi



arım asrın üzerindeki
tecrübesi ile sigorta
sektörünün lokomotif
şirketlerinden biri olan Güneş

Sigorta, hem sektörü hem kendi
dinamiklerini daha da güçlendirmek için
harekete geçti. Geçtiğimiz ocak ayında
yönetim kadrosunda değişime giden
Güneş Sigorta, yeni genel müdürü Atilla
Benli ile yüz yüze iletişim, teknolojik
yatırım ve inovatif ürünler başta olmak
üzere birçok konuda iddialı hedeflere
odaklandı. “Güneş Sigorta’nın fark yaratan
ve sektöre öncülük yapan bir şirket olarak
daha güçlenmesi için çalışacağız. Tüm
iş ortaklarımızla daha fazla çalışacak ve
daha fazla kazanacağız. Bunun için
gerekli olan tüm adımları atmaya
başladık” diyen Atilla Benli ile büyüme
stratejilerini hedeflerini konuştuk. 

2019 yılının Ocak ayında Güneş
Sigorta genel müdürlük
görevini devraldınız.
O tarihten bu yana
şirkette yapılan
değişimlerden ve
yeniliklerden 
bahseder misiniz? 

Güneş Sigorta;
köklü bir kültüre

sahip ve sektörde ekol olmuş bir şirket.
Güneş Sigorta’nın daha da güçlenmesi
için iş ortaklarımız olan acente ve
brokerlerimizle yakın bir ilişki yönetimi
sürecine başladık. Bu kapsamda
ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek
adına belirli periyodlarda üst yönetim
olarak iş ortaklarımıza ziyaretler

gerçekleştiriyoruz.
Acentelerimizle

kurduğumuz yüz
yüze iletişimin

çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Böylelikle onların beklenti ve ihtiyaçları,
şikâyet ve önerilerini daha yakından
dinleyerek iş stratejilerimizi
şekillendirebiliyoruz. Bir diğer önemli
yenilik ise; iş süreçlerimizde
dijitalleşmenin daha da önem
kazanmasıdır. Güneş Sigorta olarak;
hizmetlerimizi müşteri beklenti ve
kullanım alışkanlıklarına uygun olarak
hızlandırıyor ve dijitalleştirme yolunda
önemli adımlar atıyoruz. Acente ve iş
ortaklarımızın da bu konuda gelişmesi
için kendilerine destek sağlıyoruz.  Diğer
önemli konularımızdan birisi ise; iş
süreçlerimizdeki verimlilik ve kaliteyi
artırmak adına yaptığımız çalışmalardır. 

Hedeflerinizde öncelikli hangi konular
yer alıyor? Önümüzdeki dönemde Güneş
Sigorta olarak izleyeceğiniz stratejiler
neler olacak?

2019 yılı sonunda ve daha sonrasında
ekip olarak Güneş Sigorta’nın geçmişte
olduğu gibi fark yaratan ve sektörün
öncü şirketi olması için çalışacağız. Tüm

iş ortaklarımızla daha fazla çalışacak ve
daha fazla kazanacağız. Bunun için

de gerekli olan tüm adımları
atmaya başladık. Yenilikçi
ürün ve hizmetlerimizle
dijital dönüşüme

RİSK&LİFE
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Güneş Sigorta 
iş ortaklarını da

güçlendirecek

Sigorta sektörünün
öncü şirketlerinden
biri olan Güneş
Sigorta, yeni Genel
Müdürü Atilla Benli ile
tüm iş ortaklarını
daha da
güçlendirecek
hedeflere odaklandı. 
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odaklanmaya devam edeceğiz. Acente,
broker ve banka satış kanalı ağımızla
birlikte büyüyeceğiz. 

Şirketimizin ana stratejisi olan
müşteri memnuniyeti ilkesinden
hareketle, Türkiye’nin her bölgesinde
hizmet veren acente ve banka kanalı
satış ağımızı geliştirmeyi kesintisiz olarak
sürdürmeye devam edeceğiz. 

Acentelerin Güneş Sigorta’nın
büyümesine katkısından 
bahseder misiniz?

Acentelerimiz geçmişimiz de olduğu
gibi bugünümüz ve yarınımızda da en
önemli iş ortağımızdır. Acentelerimiz,
ürün ve hizmetlerimizin tüketiciye
aktarımı konusunda sektörümüzün
lokomotifi konumundadır. Güneş
Sigorta olarak; Türkiye’nin her
bölgesinde bulunan geniş bir acente
ağına sahibiz. 2018 yıl sonu itibarıyla
acente kanalı üretim payımız % 57
oranında gerçekleşti. Bu payı 2019
yılında daha da artırmayı hedefliyoruz.
Bu noktada; şirketimize olan bağlılığı ve
motivasyonu artırmak amacıyla
düzenlediğimiz çeşitli kampanya ve
etkinliklerinin yanı sıra geliştirdiğimiz
farklı ürün ve avantajlar ile de
acentelerimizin üretimine destek
oluyoruz. 2019 yılında da dengeli
portföy, etkin ürün ve kampanya
yönetimi ile acentelerimizi
desteklemeye devam edeceğiz.

Son dönemde sigorta sektöründe
teknoloji yatırımları daha da önem
kazandı. Güneş Sigorta olarak bu
konudaki projelerinizden ve
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Finans sektöründeki dijital dönüşüm
sürecini yakından takip ediyoruz.
Müşterilerimizin ihtiyaçları ve yeni dijital
trendler doğrultusunda, yepyeni tasarım
ve kullanıcı dostu özellikleri ile web
sitemiz ve mobil uygulamamızı
yeniledik. Kurumsal ve ürün sayfalarının
içeriklerini de müşterilerimizin ihtiyaç ve
beklentileri doğrultusunda güncelledik.
Sektörümüzdeki diğer önemli
gelişmelerden biri olan Insurtech
alanında da çalışmalarımız mevcut.
VakıfBank Finans Grubu olarak
çalışmalarını sürdürdüğümüz yapay
zeka, blockchain ve resim tanıma gibi
konularla ilgili Ar-Ge çalışma grupları
oluşturduk. Bu teknolojilerle birlikte
hasar yönetimi süreçlerimizi

hızlandırmayı ve operasyonel
maliyetlerimizi azaltmayı
hedefliyoruz. Ödeme
yöntemleri konusunda
da çalışmalarımız devam
ediyor. Mobil ödeme
imkanları, QR kodlar,
cüzdan uygulamaları,
güvenli ödeme

imkanlarının yanında kripto para
uygulamaları gibi gelecekte
yaygınlaşması beklenen farklı ödeme
yöntemlerine de hazır olmayı
hedefliyoruz. Aynı zamanda sosyal
medya kanallarımızı da aktif olarak
kullanıyoruz. Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube ve LinkedIn sosyal
medya hesaplarımız üzerinden
potansiyel ve mevcuttaki sigortalılarımıza
rahatlıkla ulaşabiliyor, öneri, şikayet ve
beklentilerine hızlı bir şekilde cevap
veriyoruz. 

Müşteri odaklı hizmet anlayışı sektörde
son dönemde en çok konuşulan
konuların başında geliyor. Bu konudaki
görüşlerinizi 
öğrenebilir miyim?

Müşteri odaklı yaklaşım, tüm sektörler
için artık kaçınılmaz bir strateji haline
geldi. Rekabetin her geçen gün daha da
arttığı günümüz koşullarında
müşterilerini dinleyen, önemseyen,
onların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate
alan şirketler, tüketici nezdinde her
zaman bir adım daha öne geçiyor. Türk
sigorta sektörünün en köklü ve
deneyimli şirketlerinden biri olarak;
müşteri memnuniyeti her zaman
önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu
noktada müşterilerimize en iyi hizmeti
sunabilmek için onlardan aldığımız geri
bildirimler doğrultusunda ürün ve

hizmetlerimizi
şekillendiriyoruz. 
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Kimseyi mağdur
etmemek 
için hassasiyet
gösteriyoruz
Ekonomik olarak zor bir dönemden
geçiyoruz. Bu dönemde tüketici de
sigortalı da her alanda tasarruf
yapma eğiliminde. Sigorta sektörü
bu süreçten nasıl etkileniyor? Bu
dönemde özel projeler geliştiriyor
musunuz? 

Sigorta sektörü ardıl bir sektör
olduğu için tabii ki dünyada ve
ülkemizde yaşanan zorlayıcı
ekonomik şartlardan etkileniyor.
Son zamanlarda yaşanan kur
artışları sektörümüzü de etkiledi.
Kur artışıyla birlikte hasar
maliyetlerinin artması sigorta
şirketlerini olumsuz yönde etkiliyor.
Bu gibi durumlarda Güneş Sigorta
olarak; artan maliyetlerimiz
nedeniyle müşterilerimizi mağdur
etmemek adına özel bir hassasiyet
gösteriyoruz. Müşterilerimizin
bütçesini zorlamadan, daha rahat
bir şekilde sigortalı olmaları için
özellikle belirli ürünlerde her
bütçeye uygun seçenekleri
barındıran ürünlerimizi sunuyoruz.
Örneğin; Muafiyetli Kasko, Pert
Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası gibi.  Ekonomik sıkıntıların
yoğun yaşandığı dönemlerde
sigortalılarımız teminat dışında
kalmak yerine, bütçelerine uygun
sigorta ürünlerimizi seçebilir ve
sigortalı olmanın güvencesini
yaşayabilirler. Bu ürünlerimizde
her bütçeye ve ihtiyaca uygun
teminatlar sunuyoruz.



20’ncisi düzenlenen
NART Danışmanlar
Kurulu
Toplantısı’nda
günümüzdeki riskleri
tartışan uzmanlar,
ülkeler arasında
‘yaptırım’ riskinin bir
dış politika ve
ekonomik baskı
aracı, hatta güç
gösterisi olarak
giderek daha çok
kullanılmaya
başlandığına vurgu
yaptı. 

RİSK&LİFE
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NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin 20. Danışmanlar Kurulu Toplantısı 

10 Eylül 2019 Salı günü İstanbul Ritz Carlton Oteli’nde gerçekleştirildi.

YAPTIRIM SİLAHI 
GÜÇ GÖSTERİSİ OLARAK 

KULLANILIYOR



ART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği A.Ş.’nin 20.
Danışmanlar Kurulu
Toplantısı’nda artan ticaret silahı,

yaptırımların dünyaya ve Türkiye’ye etkileri
masaya yatırıldı. 

TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz
Canevi'nin başkanlığını yaptığı kurul,  iş
dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile
gerçekleşti. 

Toplantının panelistleri arasında
Savunma
Sanayi
Müsteşarı Vahit
Erdem,
White&Case
Ortağı Aslı
Başgöz ve
General Elektrik
Yönetim Kurulu
Başkanı ve
CEO’su Canan
Özsoy yer aldı.

Toplantıda ev sahibi olarak bir konuşma
yapan NART Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Nart, yaptıkları araştırmanın
sonuçlarını paylaştı. Şirketlere
“Önümüzdeki 30 yılda ne tür riskler
görüyorsunuz?” sorusunu yönelttikleriri
belirten Levent Nart, “Öne çıkan riskler
sıralamasında ilk sırada işlerin durması

N
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maddesinin yer alıyor. Çünkü riskler
arttı, şirketler artık işlerin tamamen
durmasından korkuyor. İşlerin
durmasını siben riskler, doğal afetler,
yeni teknolojiler, ticaret savaşları ve
yaptırımlar izliyor” açıklamasını yaptı. 
Dünya güvenlik sistemi değişti

Savunma Sanayi Müsteşarı Vahit
Erdem de yaptığı konuşmasında
dünya ticaret sisteminde yaşanan
değişimlerin ve ambargoların dünya
güvenlik sistemindeki değişimle
yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti. 

Ekonomi ve ticaret alanında
oluşmuş kural ve anlaşmalara
uymama, kuralsızlığa doğru gidişin
başladığına dikkat çeken Erdem, şöyle
devam etti: “Liberalizme ve rekabete
dayalı serbest piyasa ekonomisi
sistemi çökmekte. Küreselleşmeden
dönüş, korumacılık, popülizm,
milliyetçilik gibi gelişmeler yeni sistem
arayışını gündeme getirmiştir. Ancak
bu yeni sistemin ne olacağı henüz
bilinmemekte ve modeli de yoktur.
Doğal olarak bu gelişmelerden dünya
ekonomisi ve özellikle gelişmekte olan
ülke ekonomileri etkilenmektedir.”

Çeşitli ülkelere uygulanan yaptırım
ve ambargoların doğal olarak
Türkiye’yi de etkilediğini belirten
Erdem, Türkiye yine de bu ambargoları
tolere edebileceğini kaydetti. Ancak
direkt Türkiye’ye yönelik ambargo ve
yaptırımların ciddi hasarlara yol
açacak potansiyele sahip olduğunu
vurguladı. 

Erdem, şu açıklamayı yaptı: “Soğuk

YAPTIRIM
KATEGORİLERİ

n Askeri
n Ticari-Ekonomik
n BM(Güvenlik Konseyi)
Kararı ile yaptırım
n AB tarafından alınan
yaptırım kararı
n AOPEC gibi örgütler
tarafından alınan
yaptırım kararları 
n ABD gibi tek başına
(unilaterally) ülke
bazında alınan yaptırım
kararları
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Savaş döneminde oluşan kuvvet dengesi ve
caydırıcılığa dayalı güvenlik sistemi; silahların
sınırlandırılması ve devletlerin hükümranlığını,
bütünlüğünü ve güvenliğini garantiye alan, Varşova
Paktı, NATO Ülkeleri ve bu iki paktın dışında kalan
çoğu ülkelerin imzaladığı Helsinki Prensipleri Soğuk
Savaş sonrası tedrici olarak bozulmaya başlamış,
2000’li yıllarda, özellikle 11 Eylül 2001 ABD’ye yapılan
terörist saldırı ile de çökmeye başlamıştır. Dünya
düzensizlik dönemine girmiştir. Güvenlik sistemindeki
bu çöküş zamanla ekonomik ve ticari hayata da intikal
etmiş, küreselleşme döneminde hız kazanan Serbest
Piyasa Ekonomisi korumacılığa, ekonomi ve ticaret
devletlerarası mücadelelerde bir araç olarak
kullanılmaya dönüşmüştür. Bu kuralsızlık döneminin
ne kadar süreceği ve alternatif modelin ne olacağı da
bilinmemektedir.”

Etrafımız risklerle çevrili 
Danışmanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmada

sigortacının hammaddesinin ‘risk’ olduğuna dikkat
çeken TEB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi ise
bugünün dünyasında etrafımızın çeşitli risklerle çevrili

olduğunu
açıkladı.
“Doğal
afetlerden
sanal afetlere,
dijitalden
sibere, politik
risklerden
kur/faiz
risklerine
kadar
etrafımızın
risklerle
çevrilmiş
durumda”
diyen Canevi,
son
dönemdeki en
önemli
konulardan

birinin ‘yaptırım riski’ olduğunu belitti. Yaptırım
riskinin, gerçekten çok karmaşık ve çok yönlü
olduğunu, öngörülebilirliğin kişilere, liderlere,
liderlerin attığı ‘tweet’lere bağlı olduğunu anlatan
Canevi, “Neo-liberal ekolün olmazsa olmaz yapı
taşlarından biri Merkez Bankalarının bağımsızlığıdır.
Ne gariptir ki neo-liberalizmin babası sayılan ABD
Merkez Bankası (FED) Trump’ın baskı radarında. Buna
karşılık Putin’in Rusya’sında Merkez Bankası en
bağımsız Merkez Bankalarından biri olarak görünüyor.
Daha garip bir konu da şu: Bugün küresel düzeyde
‘Serbest Ticareti’i kim savunuyor? Sorunun cevabı
ABD olması gerekmez miydi? Ama değil. Çünkü Çin!
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tam da Uruguay
Round’undan sonra dünya ticaretine bir çeki düzen
verme noktasına gelmişken, Trump’lı ABD, yeni ve
sihirli bir araç buldu ve adına ‘Sanction-Yaptırım’

YAPTIRIM TÜRLERİ

ABD ‘’Caatsa’’ mevzuatı 12 çeşit
yaptırım içermektedir. En önemlileri
şunlardır.
n Silah ve teçhizat ambargosu
n Belirli ürünlerin ithal ya da ihracı
n Teknoloji , know how transferi
(Silahla ilgili)
n Finansman kısıtlamaları
n Varlıkların (ülke ya da kişiler)
dondurulması
n Seyahat ve vize kısıtlamaları
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diyerek ticarette, güvenliğe, mülteci
konusundan nükleer anlaşmalara
kadar her konuda yaptırım kılıcını
kullanıyor” açıklamasını yaptı. 

Canevi, çok kutupluluğun
giderek yaygınlaştığı dünyada
gözardı edilemeyecek üç gerçeği
ise şöyle sıraladı: “ABD hala güçlü
görünüyor ve kendi başına buyruk
olmasına izin verilmemesi gerekir.
Çin artık ihmal edilemeyecek kadar
büyümüştür, büyümeye devam
etmektedir. Dolayısı ile devre dışı
bırakılmamalıdır. EMs dünyanın
büyüme motoru olmaya devam
etmektedir, göz ardı edilemezler.” 

3S kuralına dikkat
Panelin konuşmacılarından GE

Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Canan Özsoy ise yükselen
popülizmin demokrasiyi tehdit
etmesine ve bunun da ekonomiler
için büyük tehlike oluşturduğuna
dikkat çekti. Popülizmin
yükselmesinin yaptırımlar,
dampingler, sınır ötesi verilere
korumacı tutumlar gibi ekonomik
sonuçlar yarattığını vurgulayan
Özsoy, “ABD-Çin savaşı bunun son
örneklerinden. Ama şunu hepimiz
biliyoruz ki ticaret savaşlarının
kazananı yok. Yaptırım, kaynağına
da ekonomik zarar veriyor” dedi.
Yeni düzende bir ülkenin yatırım
çekebilmesi için 3S kuralının geçerli
olduğunu belirten Özsoy, bunu da
şöyle açıkladı: “Uluslararası yatırım
dünyası İngilizce üç kelimeden
oluşan 3S kuralını konuşuyor.
Bunlar security (güvenlik),
standardizasyon (istikrar) ve
sustainability (sürdürülebilirlik). Bir
ülkenin bu üçünü yerine getirmesi
gerekiyor ki yatırım çekebilsin.
Sürdürülebilirlik burada önemli.”
Türkiye’nin insan kaynağı gücünün
bu ortamda elini güçlendiren
etkenlerden olduğunu vurgulayan
Özsoy, “Türkiye’nin insan kaynakları
açısından azımsanmayacak bir gücü
var. Bir kere 27.5 milyon çalışabilir
nüfusa sahip. Bunu bu dönemde
kullanmayı başarmalıyız. Evet
yurtdışına yetenekler gidiyor ama
burada fırsat verdiğinizde mutlaka
dönüyorlar. O fırsatı burada
verebilecek ortamı yaratmalıyız”
dedi. 
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Contemporary
İstanbul’da sanat 
eserleri NART
güvencesinde

Contemporary
İstanbul Sanat
Fuarı’nda
sergilenen
eserler, NART
Sigorta ve
Reasürans
Brokerliği
tarafından
teminat altına
alındı.

RİSK&LİFE
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ontemporary İstanbul
Sanat Fuarı, bu yıl 12-
15 Eylül tarihlerinde
14’üncü kez kapılarını

açtı. 23 ülkeden, 74 galeri, 520
sanatçı ve 1400'den fazla çağdaş
sanat eserinin sergilendiği fuarın
sigorta partnerliğini her yıl olduğu
gibi bu yılda Türkiye’nin lider Lloyd’s
Brokeri NART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği yaptı. 5 günde 74 bin
ziyaretçiyi ağırlayan fuarın sigorta
partneri olarak bu dev
organizasyonu risklere karşı teminat
altına alan Nart Sigorta ve
Reasürans Brokerliği’nin yetkilileri
fuarda yer alan merkezi konumdaki
standlarında koleksiyoner, galerici
ve sanatçıların Sanat Sigortası
hakkındaki sorularını yanıtladı.

All risk teminatı ile sigortalandı
Fuarda küratörlüğünü Hasan

Bülent Kahraman'ın üstlendiği

Recent Acquisitions sergisinin
sigorta teminatını NART üstlendi.
Çağdaş sanat koleksiyoncularının
son iki yılda koleksiyonlarına
kattıkları eserleri bir araya getiren
özel bir seçki niteliğinde olan sergi,
Türkiye'de çağdaş sanat eğilimleri
hakkında yakın döneme ışık tutma
özelliğine sahip. Sergi, Türkiye'nin
önde gelen 42 koleksiyoncusunun
ve 1 yabancı konuk
koleksiyoncunun koleksiyonlarında
yer alan eserleri yakından görme
fırsatı sunuyor. Bu koleksiyonlardan
ödünç alınan eserler NART Sigorta
güvencesiyle tırnaktan tırnağa all
risk teminatı ile sergilendi.

Sanat sigortasında öncü oldu
Bugüne kadar Türkiye'de sanat

eserleri yangın ve ek teminatlar
kapsamında sınırlı kalırken 1991
yılında ilk defa NART yönetimi
tarafından Kanuni Sultan Süleyman

C
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Hazinesi ile İslam eserleri dünyanın önemli kültür
merkezlerindeki yolculuğuna All Risk Sanat Sigortası ile
çıkmıştı. Günümüze kadar olan süreçte lider Sanat
Sigortası Broker'i olarak NART, bugün kişisel ve kurumsal
sanat koleksiyonun korunmasında da kilit rol oynuyor.
NART Sigorta, sanat galerileri, müzeler ve sergiler için
dünya standardında ürettiği çözümlerle dikkat çekiyor.

Kıta Avrupası, Londra ve Kuzey Amerika'daki partner
ağıyla NART Sigorta ve Reaürans Brokerliği; özel
koleksiyonerler, galeriler ve sergiler için tasarlanmış sanat
eserlerine özel sigorta ürünüyle tablolar, antika eşyalar,
tarihi eserler, klasik otomobiller ve mücevherleri 500
milyon Euro'ya kadar teminat altına alınabiliyor.
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Acıbadem
Sigorta’nın Bupa’ya
satışı tamamlandı
Acıbadem Sigorta’nın Bupa’ya satış süreci
tamamlandı. Süreç geçen sene Ağustos
ayında başlamıştı. Bupa Uluslararası Pazarlar
CEO’su Simeon Preston, “Bupa’nın,
Acıbadem Sigorta’yı satın alma süreci artık
tamamlandı. Türkiye pazarını birkaç yıldır
izliyor ve büyümeye yönelik eşsiz
potansiyeller sunduğuna inanıyoruz.
Etkileyici büyümesi ile birinci sınıf yönetim
ekibi ve müşteri odaklılığı Acıbadem
Sigorta’yı, Türkiye pazarına giriş için
mükemmel bir tercih yapıyor. Bu satın
almayı, bizim için uzun vadeli stratejik bir
yatırım olarak görüyoruz. Bupa ve Acıbadem
Sigorta, müşterilerini ilk sıraya koyma
konusunda ortak bir taahhüdü paylaşırken;
Acıbadem Sigorta ekibinin, Bupa ailesine
katılımını heyecanla bekliyoruz” dedi.
Acıbadem Sigorta CEO’su Gökhan Gürcan
ise şunları söyledi: “Bupa ailesinin bir parçası
olmayı heyecanla bekliyoruz. Birlikte,
müşterilerimizin daha uzun, daha sağlıklı ve
daha mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı
olma konusunda ortak bir taahhüdü
paylaşıyoruz. Bupa, yönetimine kattığı
işletmeleri geliştirme ve büyütme konusunda
güçlü bir sicile ve geçen 26 yılın başarıların
üzerine yeni başarılar inşa etmemize
yardımcı olacak kaynak ve uzmanlığa sahip.
Birlikte Türkiye’de sağlık sigortacılığı pazarının
sürdürülebilir gelişimini destekleyebileceğiz.” 

Fitch Ratings, Türk sigorta sektörünün
kredi kalitesinin zayıflamaya devam
edebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, Türk sigorta
sektörünün bankalara ve devlet
tahvillerine bağımlılıkları nedeniyle
zayıflamakta olduğunu ve bu varlıklarının
kalitesi üzerinde makro-ekonomik baskı
dikkate alındığında sektörün kredi

kalitesinin zayıflamaya devam edebileceği
uyarısını yaptı. Fitch, varlık kalitesinin orta
vadede Türk sigortacılar için anahtar not
zayıflığı olmaya devam etmesinin
muhtemel olduğunu da vurguladı.

Türk bankacılık sektörünün varlıklarının
üçte ikisinin, yerel para cinsinden kredi
notları büyük ölçüdü BB- olan banklarda
nakit mevduat olarak tutulduğunu
belirten Fitch, bu bankaların büyük

bölümünün görünümlerinin negatif
olduğuna işaret etti ve bu bankaların
notlarında bir indirimin sigortacıların varlık
kalitelerinin daha da zayıflamasına yol
açacağını savundu.

Fitch, bankaların Türk devlet
borçlanma kağıtları tuttuklarına da işaret
ederek, bu kağıtların da sigortacıların
varlık kaliteleri üzerinde önemli etkileri
olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden Swiss Re’nin net geliri yılın ilk
yarısında 953 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dünyanın en büyük reasürans
şirketlerinden Swiss Re’nin net geliri yılın ilk yarısında 953 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Grubun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, güçlü
reasürans performansının ve yatırım sonuçlarının, Swiss Re’nin elde ettiği net
gelirde etkili olduğu bildirildi. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, grubun
yılın ilk 6 ayında yazılan prim ve hizmet gelirlerinin toplamı, geçen yılın aynı
dönemine göre, yüzde 7.9 artışla 18.2 milyar dolar oldu. Grubun varlık ve kaza
reasürans net geliri, yüzde 2.5 artışla 771 milyon dolara yükselirken, hayat ve
sağlık reasürans net geliri ise yüzde 15.3 artışla 459 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Swiss Re Group CEO’su Christian Mumenthaler, yaptığı açıklamada
grubun ilk yarı yıl sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilk yarı yıl
sonuçlarının Swiss Re’nin hem varlık ve kaza, hem de hayat ve sağlık
branşlarındaki reasürans performansının gücünü gösterdiğini söyledi.

TSB Başkanı 
Can Akın Çağlar
görevinden ayrıldı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can
Akın Çağlar, 2017 yılından bu yana
sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrıldı.
Can Akın Çağlar, sektöre yönelik yaptığı
açıklamada, başkanlık görevini icrai görevi
olan bir ismi bırakacağını söyledi.
Hatırlanacağı üzere Can Akın Çağlar, daha
önce de Eureko Sigorta Genel Müdürlük
görevinden ayrılmıştı. Sektörde Çağlar’ın

Nisan ayında yapılacak Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurul’una kadar
görevde kalacağı düşüncesi hakimdi.  Fakat Çağlar, bu süreyi
beklemeden görevinden ayrılmayı uygun buldu. Bu nedenle Çağlar’dan
boşalan koltuğa gelecek yeni başkanı belirlemek için TSB genel kurulu iki
ay içinde olağanüstü toplanacak. Burada seçilen kişi Nisan ayında
yapılacak Olağan Genel Kurula kadar başkanlık görevini üstlenecek.

RİSK&LİFE

SEKTÖRDEN

Fitch: Sigorta sektörünün varlık kalitesi zayıflıyor

Swiss Re  ilk
yarıda 1 milyar
dolara yakın net
gelir sağladı
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Milli Reasürans Genel Müdürlük
görevine şirkette Genel Müdür
Yardımcılığı pozisyonunda
bulunan Fikret Utku Özdemir
getirildi. Geçtiğimiz aylarda
sektörde sürpriz bir gelişme
yaşanmış ve Milli Reasürans’ın 11
yıldır genel müdürlüğünü
yapmakta olan H.Hulki Yalçın
görevinden ayrılmıştı. Yalçın’ın
yerine şirketin Genel Müdür
Yardımcısı Fikret Utku Özdemir
atandı. Özdemir aynı zamanda
Yönetim Kurulu üyeliği görevini de
üstlenecek. Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Nükleer
Enerji Mühendisliği Bölümü Ön
Lisans ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden
mezun olan Fikret Utku Özdemir;
EDHEC Business School’da
(Fransa) Finans alanında yüksek
lisans programını tamamlamıştır.
1996 yılında Türkiye İş Bankası
A.Ş.’de, Teftiş Kurulu Üyesi olarak
çalışmaya başlayan Fikret Utku
Özdemir; 2005-2017 yılları
arasında Banka’nın çeşitli
bölümlerinde, farklı kademelerde
görev almıştır. 2017 yılından bu
yana Milli Reasürans T.A.Ş.’de
Genel Müdür Yardımcılığı görevini
sürdüren Özdemir; 27 Ağustos
2019 tarihinde Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdür olarak
atanmıştır.

KPMG Türkiye’nin
hazırladığı Sektörel
Bakış – İlk Yarı
serisinin Sigortacılık
raporu açıklandı.
Rapora göre 2019’a
zayıf görünümle
başlayan sigorta
sektörü yılın ilk
yarısında ılımlı
büyüme kaydetti.
Büyük ölçüde fiyat
artışlarını yansıtan
büyüme oranı, kârlılık
getirmedi. KPMG
Türkiye’nin sektörler bazında yılın ilk
altı ayını değerlendirdiği Sektörel Bakış
serisinin Sigortacılık-İlk Yarı raporu;
2019’un ikinci yarısına başlarken
yansıyan tabloyu ortaya koyuyor.

Sigorta sektörünün küçülmeyle
geçen 2018’in ardından yeni yıla zayıf
başladığını belirten KPMG Türkiye’den
Sinem Cantürk; “Hem ekonomideki
daralma hem finansal piyasalardaki
çalkantı nedeniyle sektörde maliyetler
artıyor; poliçe ve prim üretimi sınırlı
kalıyor. Ancak sektörün orta-uzun
vadedeki görünümü açısından pozitif
dinamikler önde görünüyor. Gerek
OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında
penetrasyonunun düşük olmasının;
gerekse ticaret yolları üzerindeki
Türkiye’nin uzun vadedeki güçlü
büyüme eğilimi; sigortacılık
sektörünün uzun vadedeki
potansiyelini ortaya çıkaracak faktör
olarak görülüyor” dedi.

Sigortacılık- İlk Yarı raporundan
dikkat çeken başlıklar şöyle:

l Dünyada sigortacılık sektörü,
iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler,
sosyal ve ekonomik faktörlerdeki
dönüşümler nedeniyle; yepyeni
tehditlerle karşı karşıya kalan bireyler
ve şirketler için bunlara uygun ürün ve
hizmetler geliştirmeye çalışıyor.

l Ekonomik açıdan kritik rol
üstlenen ve 2018’de çoğu ülkede

büyüme kaydeden sigortacılık
sektörü; 2019 yılında ise küresel
ticaretteki kırılganlıklar ve finansal
piyasalardaki dalgalanmanın etkilerini
hissediyor.

l Türk sigortacılık sektörü, yılın ilk
yarısında hem hayat hem de hayat dışı
branşlarda prim üretiminde ılımlı bir
büyüme oranı kaydetti. Yılın ilk altı
ayında sektörde prim üretimi geçen
yılın aynı dönemine göre reel olarak
yüzde 3.1 büyüyerek 33.2 milyar TL
seviyesine ulaştı.

l Prim üretiminde kaydedilen
büyüme oranları büyük ölçüde fiyat
artışlarını yansıtıyor. İlk yarıda kasko
poliçe adedi yıllık bazda yüzde 6.8
azalırken; trafik sigortası poliçe adedi
sadece yüzde 0.2’lik artış gösterdi.

l Bireysel emeklilik sektöründe ise
2019 ilk yarıda, 2018 yılında olduğu
gibi, fon tutarı artmaya devam
ederken sözleşme sayısı ve katılımcı
sayılarında ılımlı azalışlar gözleniyor.
Katılımcı sayısı 2019 ilk yarıda yüzde 1
daha gerileyerek 6 milyon 810 bin 149
kişiye geriledi. Katılımcıların fon tutarı
ise yüzde 13 büyüyerek 87 milyar
TL’ye ulaştı.

l 2019 ilk çeyrekte yıllık bazda
yüzde 17.4 büyüyerek 184.7 milyar TL
aktif büyüklüğüne ulaşan Türk
sigortacılık sektörü; teknik kârın düşük
kalması nedeniyle sadece yüzde 8’lik
kâr artışı kaydetti.

Milli Re’nin
yeni Genel
Müdürü Fikret
Utku Özdemir

Büyüme oranı
karlılık getirmedi
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HDI Sigorta’nın ERGO Sigorta’yı satın
alma süreci ile ilgili olarak T.C. Hazine
ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel
Müdürlüğü’nden beklenen onay geldi.

HDI Sigorta’nın, hayat dışı
sigortacılık alanında faaliyet gösteren
ERGO’yu satın almak üzere başlattığı
görüşmeler ve Mayıs ayında yaptığı
başvuru; Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü
tarafından onaylandı. Son satın alma
işlemi ile birlikte HDI International, ana
pazarlarından biri olarak kabul ettiği
Türkiye’deki varlığını güçlendirerek;
Türkiye’deki ilk 5 sigorta şirketinden biri
olma hedefine bir adım daha
yaklaşmış oldu. ERGO’nun da
bünyesine katılması sonrasında HDI
Sigorta; Türkiye’deki hayat dışı sigorta

şirketleri sıralamasında 2018 Aralık
sonu verilerine göre 11’inci
basamaktan 7’nci basamağa yükseldi.
HDI Sigorta Türkiye Genel Müdürü
Ceyhan Hancıoğlu, son satın almanın,

Grubun Türkiye’ye verdiği önemin ve
bağlılığın en önemli kanıtı olduğunu;
böylelikle HDI Sigorta olarak çok
önemli bir hedefi gerçekleştirdiklerini
söyledi. Hancıoğlu, yaptığı açıklamada
“HDI Sigorta olarak Türkiye’deki
varlığımızı  ERGO Sigorta’nın hayat dışı
sigortaları alanındaki birikimleriyle ve
yaklaşık 1.500 acenteden oluşan
deneyimli ağıyla daha da güçlendirmiş
oluyoruz. Acentelerimizin ve
müşterilerimizin halen var olandan
çok daha iyi bir hizmet düzeyine sahip
olacakları yeni bir döneme girdiklerini;
son derece güvenle söyleyebilirim”
dedi. HDI Grup, 2018 yılı başında da
Liberty Sigorta’yı devralmış ve iki
şirketin birleşmesi yalnızca beş ay
içerisinde tamamlanmıştı.

Anadolu Sigorta’da
Mehmet Şencan
dönemi
Anadolu Sigorta’da İlhami Koç’tan boşalan

Genel Müdürlük görevine Mehmet Şencan’ın

atandığı açıklandı. Koç, geçtiğimiz aylarda ani

bir kararla emekliğini istemişti. Anadolu

Sigorta yönetim kurulunun 26 Ağustos 2019

tarihli toplantısında şirketin genel müdürlük

görevine Mehmet Şencan atandı.

Adapazarı’nda 1964 yılında doğan Mehmet

Şencan, 1987 yılında İstanbul Teknik

Üniversitesi İşletme Mühendisliği

Bölümü’nden mezun oldu. 1988 yılında İş

Bankası Galata Şubesi’nde memur olarak işe

başlayan Şencan, aynı yıl müfettiş yardımcısı

olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı. 1997

ile 2007 arasında çeşitli illerde şube

müdürlüğü görevinde bulunan Şencan, daha

sonra Bursa Kurumsal, Başkent Kurumsal ve

Kozyatağı Kurumsal şubelerinde müdürlük

yaptı. Mehmet Şencan, Nisan 2017’de Genel

Müdür Yardımcılığı’na atandı.

Anadolu Hayat Emeklilik’in yeni Genel
Müdürü Yılmaz Ertürk oldu. Anadolu
Hayat Emeklilik’ten konuyla ilgili Kamu
Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan
açıklama şöyle: “Yönetim Kurulumuzun
26 Ağustos 2019 tarihli toplantısında,
Sayın Mehmet Uğur Erkan‘dan boşalan
Genel Müdürlük görevine; Sayın Yılmaz
Ertürk‘ün atanmasına ve gerekli yasal
izinlerin alınmasının ardından kendisinin
birinci derece imza yetkisiyle görevine
başlamasına karar verilmiştir.”
“Sigortacılık mevzuatı uyarınca Sayın
Ertürk, Genel Müdürlük görevine
başlamasını takiben Yönetim
Kurulumuzun doğal üyesi olarak da
görev alacaktır.”

Yılmaz Ertürk kimdir?
Yılmaz Ertürk, 1964 İstanbul’da

doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezunu
olan Ertürk, aynı üniversitenin Sosyal
Bilimler Enstitüsü İktisat Bilim Dalı
yüksek lisans programını tamamladı.
1987 yılında İş Bankası İktisadi
Araştırmalar ve Planlama
Müdürlüğü’nde Stajyer İktisat Uzman
Yardımcısı olarak göreve başladı. 1990
yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde

Uzman Yardımcılığı’na; 1996 yılında
Müdür Yardımcılığı’na; 1998 yılında
Grup Müdürlüğü’ne; 2003 yılında
İktisadi Araştırmalar ve Planlama
Bölümü Müdürlüğü’ne; 2006 yılında
Uluslararası Bankacılık Bölümü
Müdürlüğü’ne, 2011 yılında Kozyatağı
Kurumsal Şubesi Müdürlüğü’ne
atandı.Ertürk, 30 Ocak 2013 tarihinden
itibaren İş Bankası Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Hazine onayladı, ERGO resmen HDI Sigorta’nın

Anadolu Hayat Emeklilik 
Yılmaz Ertürk’e emanet
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Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik
Şirketleri Birliği’nin Olağanüstü Seçimli
Genel Kurul Toplantısı 3 Ekim 2019
tarihinde gerçekleştirildi. Genel
Kurul’da Güneş Sigorta Genel Müdürü
Atilla Benli, 54 geçerli oyun tamamını
alarak Birlik Başkanı seçildi.

Seçimin ardından yaptığı
konuşmada Birlik’in önümüzdeki
dönem hedeflerine değinen Güneş
Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli
şunları söyledi:

“Türkiye Sigorta Birliği
sektörümüzün referans kuruluşudur.
Bu büyük yapının başkanlığının sizler
tarafından şahsıma emanet edilmesi
benim için büyük bir onur ve
sorumluluktur. Aldığım bu bayrağı
daha iyi yerlere taşımak için var
gücümle çalışacağım. Sektörümüzü
ilgilendiren konularda ilerleme
sağlamak, sorunlarımıza etkin bir
şekilde çözüm bulabilmek için tüm
şirketlerin değerli katkılarının, görüş ve
önerilerinin bu çatı altında
tartışılmasına ihtiyacımız var. İçeride
çok ses olup doğruyu aramalı, dışarıda
ise sektörümüzün daha ileri gitmesi
için bir bütün ve tek ses olmalıyız.

Uyum ve işbirliği içerisinde ortak aklı
merkeze koyarak hareket etmeliyiz.“

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun olan Atilla Benli,
Marmara Üniversitesi Sigortacılık
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini
tamamladı. Kariyerine Garanti
Bankası’nda Denetçi olarak başlayan
Benli, aynı şirkette Şube ve Birim
Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.

Ardından Garanti Sigorta Mali İşler,
Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım
Satış Kanalı’nda çeşitli birimlerden
sorumlu Birim Müdürü olarak görevini
yürüten Benli, 2007 yılında BNP
Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler
Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve
Hukuk birimlerinden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak göreve
başladı. Daha sonra Groupama Sigorta
ve Groupama Hayat & Emeklilik
bünyesinde Hasar Grubu’dan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapan Benli, Vakıf Emeklilik’te Satış,
Finans ve Mali İşler, İnsan Kaynakları,
Teknik ve Aktüerya birimlerinden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerini yürüttü. 2016 yılında Zurich
Sigorta’da Hasar Grubu’ndan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim
Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan
Atilla Benli, 2018 yılında ise Zurich
Sigorta’da Satış ve Dağıtım
Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görevini sürdürdü. Atilla Benli,
16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş
Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür olarak görevini yürütüyor. 

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
Yönetiminden yapılan açıklamada, Devlet
Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin, bu
yıl da büyümesini sürdürdüğü bildirildi.
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
Yönetiminden yapılan açıklamada, Devlet
Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin, bu
yıl da büyümesini sürdürdüğü bildirildi.
Üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin
arttığı ve iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerine karşı mücadelede üreticinin
yanında yer alındığı belirtildi.

Açıklamada, son yıllarda küresel
düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol
açtığı hasarların yıkıcı nitelikte olduğunun
ve tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de
derinden etkilediğinin altı çizilerek;
sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin
artık mümkün olmadığı vurgulandı ve şu
ifadeler yer aldı:

“Sigortalanan varlık bedeli 39 milyar
lira. “Devlet Destekli Tarım Sigortaları
çerçevesinde her yıl yeni teminatlar

uygulamaya alınmakta, Devlet’in üreticiye
sağladığı prim desteği bazı branşlarda
yüzde 67’ye ulaşmakta; üreticilere
ödeme kolaylıkları sunulmakta ve bu
doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde
büyümektedir. Bu yılın Ağustos ayı
sonuna kadar; tüm tarım sigortası
branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
31 artış ile 39 milyar liraya; poliçe adedi
yüzde 13 artış ile 1.7 milyona; prim
üretimi yüzde 15 artış ile 1.9 milyar liraya,
büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi
yüzde 50 artış ile 2.9 milyona, Bitkisel
Ürün Sigortalarında sigortalı alan 22
milyon dekara ulaşmıştır.”

Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 31 büyüdü
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Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni başkanı Atilla Benli oldu



Sigorta sektöründe büyüme
hızlandı. Ağustos ayından
itibaren yüzde 20’nin üzerine
çıkan sektörde genel
büyüme hızı, 9 aylık
dönemde yüzde 22.5’a ulaştı.
Türk sigorta sektöründe büyüme
hızlandı. Ağustos ayından itibaren
yüzde 20’nin üzerine çıkan sektörde
genel büyüme hızı, 9 aylık dönemde
yüzde 22.5’a ulaştı. Enflasyondan
arındırıldığında sektör 9 ayda reel
olarak yüzde 1.8 büyüdü. Türkiye
Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı
verilere göre, ocak-eylül döneminde

hayat dışı (elementer) sektör yüzde
20.04 büyürken, hayat branşında prim
üretimindeki artış ise yüzde 35.6 olarak
gerçekleşti. Yılın 9 ayında ‘hayat’taki
hızlı büyüme yanında hayat dışında
pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan
branşlardan ‘hastalık/sağlık’ yüzde
34.25, (reel yüzde 11.55) büyüme
oranıyla sektörde genel büyüme hızını
da yukarı çekti.

Reel büyüme dalgalı
2018 yılının 2’inci yarısında kurdaki

yükselişten en fazla etkilenen
sektörlerin başında gelen sigorta
sektörü, bu yıl mart ayından itibaren

reel olarak büyümeye başladı. Yılın ilk
yarısında sektör yüzde 19.3 büyürken,
prim üretimindeki reel artış yüzde 3.1
olarak gerçekleşti. Reel büyümenin,
baz alınan dönemdeki enflasyon
oranlarındaki farklılık nedeniyle dalgalı
bir seyir izlediği göze çarpıyor. Bu yılın
sektörde en yüksek reel büyüme
yüzde 4.7 ile ocak-ağustos döneminde
gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında sektörün
lokomotif branşlarından trafik yüzde
15.82 büyürken, kaskoda büyüme ise
yüzde 20.39 oldu. Reel olarak trafik
yüzde 3.77 daralırken, kaskoda reel
büyüme yüzde 0.04 olarak gerçekleşti
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Sektör 9 ayda
yüzde 22.5
büyüdü

Achmea’nın Türkiye’deki iştiraki olan
Eureko Sigorta’nın Genel Müdürlüğü
görevine Uco Vegter getirildi. Uco
Vegter, mayıs ayında görevden
ayrılan Can Akın Çağlar’ın yerine
Genel Müdürlük görevini vekaleten
yürütüyordu. Vegter, 2015 yılından
bu yana Achmea
International’ınEureko Sigorta da
dâhil olmak üzere Hollanda dışındaki
tüm faaliyetlerinden sorumlu
yönetici direktörü olarak görev

yapıyordu.
Achmea Yönetim Kurulu  Başkanı

Willem van Duin konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Eureko Sigorta’nın yeni
Genel Müdürünün Achmea’nın
içinden yetişen biri olmasından son
derece memnunuz. Bu sayede
uyguladığımız stratejinin gereğince
sürdürülmesi mümkün olacak. Uco
Vegter’e Türkiye’deki çalışmalarında
başarılar diliyoruz” ifadelerini
kullandı.

Eureko
Sigorta’nın

yeni
CEO’su

Uco 
Vegter

Mapfre Türkiye’nin yen CEO’su
Stefan Jensen oldu. Geçen yıl
operasyonlardan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak atanan
Jensen, İngiliz Sheffield Hallam
Üniversitesi işletme bölümünden
mezun oldu. Mapfre Grubu’na 2001
yılında katılan Jensen, kariyerine
MAPFRE Iberoasistencia’da satış ve
pazarlama direktörü olarak başladı.
Jensen, 2013 yılında New York’ta
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bölge
Müdürü oldu. Kuzey Amerika’nın
işletme ve müşterilerden sorumlu
başkan yardımcısı olarak görev

yapan Jensen; Ocak 2016’ya kadar
Mapfre Life Insurance Başkanı olarak
Massachusetts’e bulundu. Eylül
2018’de Mapfre Türkiye’nin
operasyonlardan sorumlu genel
müdür yardımcılığına getirilen
Jensen, Kasım ayında da Mapfre
Türkiye’nin yönetim kurulu üyeliği
görevine getirilmişti. Jensen’in
görevi devraldığı Alfredo Munoz’un
ise Türkiye’deki 5 yıllık görev süresi
dolmuştu. Munoz, Mapfre
Grubu’nun İspanya’daki emlak şirketi
Mapfre Inmuebles’e operasyon
direktörü olarak atandı.

Mapfre
Türkiye’de
yeni genel

müdür
Jensen 

oldu



eni nesil hayat
sigortalarının
yıldızı parlıyor.
Yaşam kaybı

dışında da sağladığı imkanlar
nedeniyle yükselişe geçen birikimli
hayat sigortaları, emeklilik
döneminin de kurtarıcısı olarak
görülmeye başlandı. 

Risk gerçekleşmemişse 
gelir oluyor

2009 yılında yeni hayat
sigortaları yönetmeliği önemli
değişiklikleri de beraberinde
getirdi. Değişiklik ile bu alanda
yeni ürünlerin de önü açılmış oldu. 

Birikimli hayat sigortası da bu
değişimle gündeme geldi. Birikimli
hayat sigortasında, poliçe süresi
içinde teminat altına alınan
herhangi bir riskin
gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl
prim ödemek koşuluyla vade
sonunda toplu bir para veya gelir
ödemesi yapılıyor. Primler yatırım
aracı olarak değerlendirildiği için
değer kaybına da uğramıyor. 

Süresi en az 10 yıl olan uzun
dönemli sigortalar olan birikimli
hayat sigortaları, iki temel güvence
sağlıyor. Bu güvencelerden biri
sigorta süresince prim ödeyen
sigortalının sigorta süresi

dolmadan ölümü halinde poliçede
belirlenen tazminat tutarına kar
paylı birikim tutarı eklenerek
varislerine ya da poliçede lehdar
olarak gösterilen kişilere toplu
ödeme yapılmasıdır. 

Geçmiş yıllarda vefat teminatlı
ürünler olarak öne çıkan hayat
sigortaları, bu nedenle çok da ilgi
görmüyordu. “Hayat sigortasına
en az 10 yıl ödeme yapacağım,
ölmezsem ödediğim primler boşa
gidecek” düşüncesini “Risk
gerçekleşir ise geride kalanlar ne
yapacak” söylemleri de yıkamamış
ve bu nedenle hayat sigortaları
geri planda kalmıştı. 

RİSK&LİFE
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Birikimli hayat
sigortaları 

emekliliğin 
kurtarıcısı oldu

Riskin
gerçekleşmediği
durumda ödenen
primlerin
tamamını geri
veren bir hayat
sigortası türü
olan birikimli
hayat sigortası,
emeklilik
günlerinin de
güvencesi oldu. 

Y

eni nesil hayat
sigortalarının
yıldızı parlıyor.
Yaşam kaybı

dışında da sağladığı imkanlar
nedeniyle yükselişe geçen birikimli
hayat sigortaları, emeklilik
döneminin de kurtarıcısı olarak
görülmeye başlandı. 

Risk gerçekleşmemişse 
gelir oluyor

2009 yılında yeni hayat
sigortaları yönetmeliği önemli
değişiklikleri de beraberinde
getirdi. Değişiklik ile bu alanda
yeni ürünlerin de önü açılmış oldu. 

Birikimli hayat sigortası da bu
değişimle gündeme geldi. Birikimli
hayat sigortasında, poliçe süresi
içinde teminat altına alınan
herhangi bir riskin
gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl
prim ödemek koşuluyla vade
sonunda toplu bir para veya gelir
ödemesi yapılıyor. Primler yatırım
aracı olarak değerlendirildiği için
değer kaybına da uğramıyor. 

Süresi en az 10 yıl olan uzun
dönemli sigortalar olan birikimli
hayat sigortaları, iki temel güvence
sağlıyor. Bu güvencelerden biri
sigorta süresince prim ödeyen
sigortalının sigorta süresi

dolmadan ölümü halinde poliçede
belirlenen tazminat tutarına kar
paylı birikim tutarı eklenerek
varislerine ya da poliçede lehdar
olarak gösterilen kişilere toplu
ödeme yapılmasıdır. 

Geçmiş yıllarda vefat teminatlı
ürünler olarak öne çıkan hayat
sigortaları, bu nedenle çok da ilgi
görmüyordu. “Hayat sigortasına
en az 10 yıl ödeme yapacağım,
ölmezsem ödediğim primler boşa
gidecek” düşüncesini “Risk
gerçekleşir ise geride kalanlar ne
yapacak” söylemleri de yıkamamış
ve bu nedenle hayat sigortaları
geri planda kalmıştı. 

Y



1Birikimli Hayat 
Sigortası Nedir?

Sigorta süresi boyunca
sigortalının yaşam kaybı riskini
teminat altına alan, ek teminat
olarak seçilmesi halinde kaza
veya hastalık sonucu
oluşabilecek riskleri de güvence
altına alan, bu risklerin
gerçekleşmemesi durumunda
poliçede belirtilen süre sonunda
sigortalılara birikim kapitali
sağlayan bir sistemdir. Sigorta
süresi boyunca ödenen
primlerden yasal kesintiler
yapıldıktan sonra kalan tutar
günlük olarak yatırıma
yönlendirilir.

2Kimler 
Yararlanabilir?

18-60 yaşları arasındaki sağlıklı
herkes bu sisteme katılabilir.
Primler yaşa ve seçilen teminat
tutarına göre değişiklik gösterir. 

3Sigorta 
Süresi nedir?

Minimum sigorta süresi 10 yıldır.
Başlangıçta belirlenen sigorta
süresi, yazılı başvuruyla sonradan
değiştirilebilir. Sigorta süresiyle
sigortalının yaşının toplamı 70′le
sınırlıdır.

4Ödeme şekli nedir?
Birden fazla 

yaptırılabilir mi?
Sigortalı, sigorta başlangıç
tarihinde, prim ödemelerini kendisi
belirler. Poliçenin primi yıllık, 6
aylık, 3 aylık veya aylık olarak
ödenebilir.

Birden fazla sigortacıya aynı veya
değişik bedeller üzerinden sigorta
yaptırılabilir. Bu durumda her bir
sigortacının tazminat ödeme borcu
birbirinden bağımsızdır. 

5Sağladığı 
teminatlar nedir?

Vefat Teminatı: Sigorta başlangıç
tarihinden sonra sigortalının vefat

etmesi
halinde ödenecek tazminattır.
Yatırım amaçlı bir poliçe
olduğundan , risk unsuru ve risk
primi kesintisi minimum düzeyde
belirlenmiştir.

Birikim Teminatı: Sigorta süresi
sonunda, ödenen prim teknik
kesintiler yapıldıktan sonra
nemalandırılarak oluşan birikimin
sigortalıya geri ödenmesidir.

6Sigorta süresi dolduktan
sonra risk

gerçekleşmemişse sunulan
avantajlar nelerdir?
Toplu para alarak sigorta sona
erdirilir. Toplu paranın yarısını alıp,
kalan yarısı ile ömür boyu maaş

alınabilir.

Toplu para almayıp ömür boyu
maaş ya da sigortalının kendi
belirleyeceği bir süre boyunca
garantili maaş alınabilir. 

7Vergi avantajı 
sağlıyor mu?

Hayat sigortası vergi avantajı
imkanı da sunmaktadır. Ücretliler
için ödendiği ayda elde edilen
ücretin yüzde 15’i, yıllık beyana tabi
vergi mükellefleri içinse beyan
edilen yıllık gelirin yüzde 15’i
vergiden düşmektedir. 

8Birikimli hayat
sigortalarında yatırılan

primler nasıl yatırıma
yönlendirilir?
Birikimli hayat sigortalarından
ödenen primlerden risk primi genel
gider ve komisyon gideri kesintileri
yapıldıktan sonra kalan tutar
yatırıma yönlendirilmektedir. Bu
yönlendirme, Hayat Sigortaları
Yönetmeliği’ne göre günlük kar
payı esasına göre ve sigortalıları
korumaya yönelik olarak
Yönetmelikte belirlenen menkul
kıymet kısıtlamalarına göre
yapılmaktadır.

9Birikimli hayat sigortası
devredilebilir mi?

Birikimli Hayat sigorta poliçesinde
tayin edilen sigortalının ve sigorta
ettirenin değişikliği mümkündür.

10Süre dolmadan önce
sözleşmenin sonra

ermesi durumunda kesinti
olur mu? 
İştira süresi dolmadan feshedilen
sözleşmelerde fesih tarihine kadar
ödenmiş tarife primlerinin varsa
birikime kalan kısımları ile birikim
primine ilişkin kâr payı karşılıklarının
toplamı, söz konusu toplam tutar
üzerinden şirket tarafından
belirlenmiş oranda yapılacak kesinti
ve ilgili vergiler düşüldükten sonra
sigorta ettirene iade edilir.

10 
SORUDA

BİRİKİMLİ
HAYAT

SİGORTASI 
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Deprem nedeniyle
yaşanacak kayıplara karşı
hazırlıklı olmak gerektiğini
dile getiren NART Yönetim
Kurulu Üyesi Denise Nart,
özellikle kâr kaybı
sigortasının şirketler için
büyük bir önem taşıdığını
açıklıyor. 

eprem Türkiye’nin
gerçeği... Eylül ayında
Marmara Bölgesi’nde
yaşanan 5.8’lik depremin

ardından yine ilk gündem maddemiz
haline geldik. Yıllardır birçok alanda bu
konuda tedbir anlamında çalışmalar
yapılsa da hala eksiklerimizin olduğu
aşikar. Bina güvenliğinden, deprem
anındaki ve sonrasındaki eylem planlarına
kadar önemli çalışmalara imza atılması
gerekiyor. Sigorta da bu konulardan biri...
Olası büyük bir depremin her an kapımızı
çalabileceğine dikkat çeken NART
Yönetim Kurulu Üyesi Denise Nart ile
şirketlerin depreme karşı alması gereken
önlemleri konuştuk. 

Endüstri şirketlerinin depremle ilgili
alması gereken önlemler nelerdir? 

Öncelikle deprem sigortaları hangi
alanlarda söz konusu oluyor ona bir
bakalım... Endüstriyel şirketlerinin bina ve
iş durması sigortalarında önem arz
ediyor. İnşaat All Risk Sigortalarında
devreye giriyor. Yine endüstriyel
şirketlerinin can sigortalarında devreye
giriyor. İlk olarak Türkiye İstanbul ve
Marmara bölgesi Sanayimizin can damarı.
İstatistiklere baktığımızda Türkiye
endüstrisinin ve gayri safi milli hasılasının
yüzde 45 civarı Marmara Bölgesi’nden
gelmektedir. Özellikle 1999 yılında
Marmara Depremi'nden sonra hayatımıza
giren Çınarcık Çukuru diye bir şey var
biliyorsunuz. İzmit Körfezi'nden Silivri
açıklarına kadar devam ediyor. Kuzey-
güney yönünde ise adalardan başlayıp
Çınarcık açıklarına uzanıyor. Dolayısıyla
büyük depremin Marmara Denizi’nin
içerisinde olacağı tahmin ediliyor. Bu
nedenle de Bursa, İstanbul ve Gebze
kanadındaki endüstriyel tesisler risk
altında. Bugün bütün endüstriyel tesisler
deprem koruması alıyorlar ama dikkatimi
çeken en önemli konulardan bir tanesi:  İş
Durması Sigortası’nın daha doğrusu

RİSK&LİFE
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D

NART Yönetim
Kurulu Üyesi
Denise Nart



Türkiye’de anılan ismi ile Kar Kaybı
Sigorta’sının maalesef mevcut değil.  

İş Durması Sigortası 
ne demek? Kapsamı nedir? 

Biliyorsunuz bir deprem sonrası
işiniz uzun süreli veya kısa süreli
durabilir. Deprem sırasında binanız ve
makineleriniz zarar görebilir. Ve
genelde endüstriyel tesislerde, bunlar
Yangın Sigortalarının teminatında,
deprem değil. Deprem genişletmesi
varsa ancak teminat altında. Ancak
teminat altında olmayan bir konu var.
Devamına gelen bütün sabit masraflar,
ki bunların başında işçilik ücretleri,
kiralar, vergiler, amortisman geliyor.
İkincisi ise kaybolan karınız var.
Düşünün şirketiniz bir takım krediler
aldı ve bu krediler çerçevesinde faizler
ödeniyor ancak işiniz durdu. Bir
yandan faizleri ödemek zorundasınız.
Diğer taraftan işçilik ücretlerini
ödemeye devam etmeniz lazım, diğer
taraftan diğer sabit masrafları
karşılamanız lazım.

Kısaca özetlemek gerekirse. Üç
alanı kapsıyor: Kaybolan kar, sabit
masraflar, eğer istenirse banka
faizleri... Yani Kar Kaybı Sigortası,
maddi hasar sonrasında işletme
faaliyetinin durması ya da aksaması
sonucunda, belirlenen tazminat süresi
içinde sınırlı kalmak kaydıyla, ciroda
oluşan azalma ve devam eden işletme
masraflarından kaynaklanan brüt kar
kaybını karşılamaktadır. Deprem
sonrası tabii ki makineler ve bina
hasarı yangın sigortasından ödeniyor
ancak cironun neredeyse yüzde 20 ila
30’una tekabül eden alan teminat
dışında kalıyor. Bu korumayı almamız
lazım.

Yapmış olduğunuz risk yönetim
analizlerinde mevcut poliçelerin
tetkikine girdiğinizde dikkat çeken
diğer unsurlar nelerdir?

Can Sigortaları yani ferdi kaza, hayat
sigortaları ve sağlık sigortaları. Bu üç
alanda acaba bir deprem anında
deprem koruması var mı? Buna
bakmakta büyük fayda var. Bazı
poliçelerde bu istisna dışı kalabilir.
Biliyorsunuz burada dikkat edilmesi
gereken konu, özellikle global şirketleri
sigortaladığınızda mesela Türkiye’ deki
genel şartlar ile Avrupa’daki
Almanya’daki mesela genel şartlar farklı

olabilir. Poliçeniz o ülkenin şartlarına
göre yapılmış olabilir. Burada da bizim
görevimiz can sigortalarında deprem
teminatın olup olmadığına bakmamız. 

Başka bir konuda yeni yatırımlar.
Yapım aşamasında olan yeni tesisler
için de uyarılarınız olacaktır...

Endüstriyel kuruluşlar yatırımlarına
devam ediyor ve yeni fabrika binaları

yapıyor. Yine iş durmasının bir benzeri
olan ve Advanced Loss of Profit
dediğimiz, inşaat halindeki projelerin
güvence altına alınması gündeme
alınmalı. Yangın ve deprem gibi
herhangi bir sebepten inşaatın
uzaması, kesintiye uğraması, açılışın
gecikmesi veya kira gelirlerinin
gecikmesini kapsayan bir sigorta bu.
Gelecek ile ilgili kar kaybı sigortası. 
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NART Lloyd's üyesi oldu. Bu artı
değer müşterilerinize nasıl
avantajlar sağlayacak? 
Lloyd's, dünyada başka benzeri
olmayan, dünyanın en büyük
sigorta çözüm merkezi... 33.5
milyar GBP prim hacmi olan,
dünyanın en eski, aynı zamanda en
yenilikçi sigorta pazarıdır. Dünya
genelinde tahmini 250 binin
üzerinide broker var, bunlardan
sadece 293’ü Lloyd's lisansına
sahip ve direk Lloyd's’daki
syndicate’larla iş yazabiliyorlar.
Türkiye’ de ise NART ile birlikte 2
Lloyd's lisanslı broker mevcut. Yeni
kazanmış olduğumuz bu yetkinlik
sayesinde şirketimizin Türkiye’de
ve dünyanın farklı pazarlarında
perakende brokerliğin yanı sıra
reasürans faaliyetlerini
zenginleştirmeyi, müşterilerimize
farklı çözüm yolları sunmayı ve
uzun vadede hedeflediğimiz

yurtdışı projelerimizi hayata
geçirmeyi planlıyoruz.
Müşteriler, sigorta şirketleri ve
normal brokerlar hiç bir şekilde
direkt olarak Lloyd's ile temas
kuramıyor. Biz Türkiye‘ de 52
sigorta şirketi ile çalışıyoruz.
Yurtdışında da Almanya,
Ortadoğu, Singapur reasürans
pazarı ile çalışıyoruz. Şimdi de
Lloyd’s ile çalışmaya başladık.
Lloyd's pazarı dünyanın en eski
ve en yenilikçi sigorta marketi.
Lloyd's‘ u kullanmamızın iki ana
sebebi, birincisi büyük işlerde
Türkiye’deki sigorta sektörünün
kapasitesi yetmediği zaman
yurtdışına, Lloyd's’a çıkıyoruz.
Diğer konu da kapsam. Bazı
konularda özellikle niş alanlarda
ürün sorumluluk, siber riskler
gibi konularda Lloyd’s’un
sunduğu çözümlerden
yararlanıyoruz.  
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İklim değişikliği dünyayı
etkisi altına aldı. Yarattığı
hasarların katlanarak
artması nedeniyle sigorta
sektörünün önemli
gündem maddelerinden
biri haleni gelen iklim
değişikliği ile ilgili önemli
çalışmalara imza atılıyor. 

klim değişikliği, gelecekte
en büyük riskler
sıralamasında siber hasarlar,
finansal istikrarsızlık ve

terörizm endişelerinin bile önüne
geçecek. Sigorta risklerini ve
primlerini hesaplayan aktüerler
arasında yapılan anketlerde iklim
değişikliği, son dönemde ortaya çıkan
en büyük risk olarak gösterildi. Önceki
yıllarda yapılan benzer anketlerde
iklim değişikliğinin insanlara ve
mülklere vereceği zarar riski daha
düşük bir pay alırken, gelinen nokta
sigorta şirketlerini de harekete geçirdi.
Tüm dünyada sigorta sektörü iklim
değişikliğinin doğuracağı riskler
üzerinde çalışmalar yapıyor. 

Yarattığı zarar 340 milyar dolar 
Özellikle son yıllarda artan büyük sel

baskınları, dolu, kuraklık vakaları, artan
orman yangınları, ortaya çıkan yıkıcı
kasırgalar dünya genelinde doğal
afetlerin sayı, ölçek ve ekonomik etki
açısından geldiği boyutları gözler önüne
seriyor. Germanwatch tarafından 2019
yılının başında yayımlanan Küresel İklim
Riski Endeksi de iklim değişikliğinin
çarpıcı etkilerini gözler önüne seriyor.
Endeks’e göre son 20 yılda 11 bin 500
aşırı hava olayının trilyonlarca dolar
hasara ve 525 binin üzerinde ölüme yol

açtı. Endeks aynı zamanda 2017’nin 375
milyar dolarla hava olaylarına bağlı en
yüksek hasarların görüldüğü yıl olarak
kayda geçtiğini belirtiyor. Sigorta
şirketlerinin iklim değişikliğinin yol açtığı
doğal afetler nedeniyle 138 milyar
dolarlık rekor ödeme yaptığına dikkat
çekiliyor. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) Küresel
İklim Riski Endeksi’ne göre ise iklim
değişikliği 2017 yılında Türkiye’de de 1.9
milyar dolarlık bir hasara yol açtı.
Çalışma aynı zamanda Türkiye’de son
20 yılda iklim afetlerinin yıllık ortalama

İklim
değişikliği 
dünya
sigorta
sektörünü
harekete
geçirdi

İ
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462 milyon dolar ekonomik hasar verdiğini ifade
ediyor. Uzmanlara göre iklim değişikliğine bağlı
olarak bu ve benzeri doğal afetlerin gelecekte
daha sıklıkla ve daha büyük ölçeklerde meydana
gelmesi bekleniyor. Bu nedenle doğal afetlerin
ekonomik etkilerinin de artması kaçınılmaz
gözüküyor. 

Birçok branş iklim değişikliğinin etkisinde
İklim değişikliği mal sigortaları, tarım sigortaları

ve sağlık sigortaları gibi sigorta sektörünün pek çok
branşını etkiliyor. Yapılan araştırmalarda küresel
ısınma nedeniyle, 20. yüzyıl ortalamasının 6 derece
üzerinde seyreden sıcaklık ortalamaları nedeniyle
hastanelere başvuran kişi sayısında artış
gözlemlendiğine ve sıcaklığa bağlı erken doğumlar
nedeniyle bebek ölümlerinin de arttığına dikkat
çekiliyor. Orman yangınlarının, sel ve kuraklığın
hasatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin arttığına
dikkat çeken uzmanlar, üretim kapasitesindeki
azalmanın tarım sigortalarını da doğrudan
etkileyeceğini vurguluyor. Bununla birlikte sıcaklık
artışlarının trafik kazalarında da artışa sebebiyet
verdiği de istatistiklerle ortaya konmuştur.
Uzmanlar, bu nedenle, küresel ısınmanın motorlu
taşıt sigortalarını da etkileyeceğini söylemenin
hatalı olmayacağına dikkat çekiyor. 

Kamu ve özel sektör tecrübelerini 
birleştirerek risklerle mücadele etmeli
Dünya genelinde sigorta şirketleri iklim değişikliğinin yarattığı ve
yaratacağı olumsuz etkilerin azaltılması ve ekonomi aktörlerinin bu
konuda sorumluluk almalarının sağlanması için çalışmalara
odaklanmış durumda. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu
(CEA), Avrupa sigorta sektörünün araştırma, afet önleme
yöntemlerinin teşviki ve finansal çözümler sunulması konusunda
politika belirleyicilerin bilincini arttırmak amacıyla “İklim Değişikliği
ve Doğal Afetlerin Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Azaltılması”
konulu bir rapor hazırladı. Raporda, sigortacıların riskin
tanımlanması ve analizi, finansal çözümler oluşturulması, riski
azaltıcı davranış biçimlerinin desteklenmesi konusunda önemli
tecrübeleri bulunduğu, bu tecrübelerin kamu-özel sektör işbirliği
çerçevesinde kamuyla paylaşılmasının önemli bir sinerji
oluşturacağına dikkat çekiliyor. Wake Forest Üniversitesi’nden
İstatistik Profesörü Robert Erhardt’ta bu görüşü destekliyor:
“Aktüerler genel olarak yalnızca iklim ile ilgili risklerin büyüklüğünün
belirlenmesinde değil, daha da önemlisi, toplumun bu riskleri aktif
olarak yönetmesine yardım etmede olumlu bir rol oynamalılar.” 

lTropikal siklonlar tarafından şiddetli
biçimde etkilenen ülkelerin sayısı

artıyor. 2017’de, Karayipler’deki kasırga
mevsimi özellikle çok şiddetli geçti ve
birçok adayı yerle bir etti. 

lSürekli olarak aşırı hava olaylarından
etkilenen birçok gelişmekte olan

ülke, felaketlerin ardından toparlanmakta
zorluk çekiyor. Özellikle Sri Lanka, Nepal
ya da Vietnam gibi yoksul ülkeler büyük
zorluklarla karşı karşıya kalıyor. 

l2017 yılında, tarihteki en ölümcül ve
maliyetli kasırga olan Maria kasırgası

Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti’ni
vurdu. 

l2017 yılında ABD’de aşırı hava
olaylarına bağlı 389 ölüm vakası ve

173,8 milyar dolar hasar meydana geldi. 

lOlağandışı aşırı yağışların ardından
şiddetli sel ve toprak kayması

olayları meydana geldi. Bu durum
2017’de ikinci sırada yer alan Sri Lanka’da
da meydana geldi. Olağanüstü şiddetli
yağmurların ardından, 200 kişinin
ölümüne yol açan ve yüz binlerce kişiyi
evsiz bırakan şiddetli bir sel baskını
meydana geldi.

lMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün
verilerine göre 2017 yılında

Türkiye’de 598 iklim afeti gerçekleşti.

2017 yılı 1940’lardan beri en çok bu tür
afetin görüldüğü üç yıldan biri olarak
kayda geçti. (Diğer yıllar ise 2015 ve
2016). 

l 2019'un ilk yarısında önemli
ekonomik kayıplara yol açan doğal

afetlerde toplamda dünya genelinde 3
bin 800 kişi hayatını kaybetti. 2019'un
yarısında en çok ölüme yol açan doğal
afetler olan tropik siklonlar ve sel
baskınları, sırasıyla bin 500 ve bin 425
kişinin hayatını kaybetmesine neden
oldu. Tropik siklonlar nedeniyle yaşanan
can kayıplarının büyük bir bölümü ise
Afrika'da yaşandı.

AFETLERİN YARATTIĞI KAYIPLAR ARTIYOR
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İnşaat, enerji, sanayi ve
savunma şirketlerine ev
sahipliği yapan Ankara’da
sigorta sektöründe
önemli başarılara imza
atan NART Ankara Bölge
Müdürlüğü, Llyod’s lisansı
büyümesine ivme kattı. 

ART Sigorta ve Reasürans
Brokerliği Ankara Bölge
Müdürlüğü, kamu
kurumlarından ihale alan

holdinglerin, enerji, sanayi ve savunma
sektörünün çözüm ortağı olarak hızla
büyüyor. 2000 yılında kurulan NART
Ankara Bölge Müdürlüğü’nün,
müşterileri için ürettiği çözümler ve
rekabetçi tekliflerle rakiplerinden bir
adım öne çıktığını dile getiren NART
Sigorta ve Reasürans Brokerliği Ankara
Bölge Müdürü Levent Gülbitti, sektörde
yarattıkları farkı Risk & Life için anlattı. 

Ülkemizin başkenti Ankara’da
mevcut sigorta potansiyelini
değerlendirebilir misiniz? 

Özellikle kamu kurumlarının ihale ile
aldığı işleri gerçekleştiren holdinglerin
merkezi Ankara’da bulunuyor. 

Ankara diğer taraftan güçlü inşaat,
enerji sanayi ve savunma şirketlerine de
ev sahipliği yapıyor. Holdinglerin
üstlendikleri projelere göre sigorta
ihtiyaçları da çeşitlilik gösteriyor.
Özellikle alt yapı, yol, tünel baraj, enerji
nakil hatları gibi projelere yönelik sigorta
ihtiyacı oldukça fazla.

Bunun yanı sıra yurt dışı yatırımlara
yönelen firma sayısı da giderek
artmaktadır. 

Ankara’da NART Sigorta ve
Reasürans Brokerliği Ankara Bölge
Müdürlüğü’nü rakiplerine karşı farklı

kılan
unsurlar nelerdir?

Şirketler, brokerlik hizmeti almanın
önemi fark etmeye başladı. Özellikle
ihtiyaçlara uygun tekliflerin satın
alınması aşamasında ve hasar
gerçekleştiğinde brokerin ne kadar
önemli olduğu anlaşılmaya başlandı. 

NART olarak tüm sektörlerde
müşterilerimize çözümler sunuyoruz.
Bir acente sıcaklığında iletişim kurarak,
global bir broker kadar güçlü yanlarımızı
müşterilerimize hissettiriyor ve
rekabetçi teklifler sunarak onlar için
çözümler üretiyoruz. Llyods lisanslı
broker olmamızın verdiği yetkiyle
sağlayacağımız avantajlı teklifler
açısından da önemli bir fark yaratıyoruz. 

Sigorta sektöründe müşteri
memnuniyeti çok büyük bir önem
taşıyor. Müşteri memnuniyetini
artırmak için neler yapıyorsunuz? 

Sağladığımız güven, ihtiyaçlara ve
sorunlarına yönelik sunduğumuz
çözümler, yeni yatırımlara yönelik
geliştirdiğimiz ürünler ve doğru
teminatların sağlanması nedeniyle
yüksek müşteri memnuniyeti ile

çalışıyoruz.
Özellikle hasar geçmişi olan ya da
mevcut poliçe döneminde hasarına
destek olduğumuz müşteriler çözüm
ortaklarını sürekli yakınında
hissetmekten mutlu oluyor. 

NART olarak ortaya koyduğumuz
farklılıklar ve sağladığımız güven yeni
müşteri kazanmada da önemli bir rol
oynuyor.

Uzun ve kısa vadeli hedefleriniz
nelerdir? 

Bölgede üretim tesisleri olan orta ve
büyük ölçekli firmalara daha fazla
ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca enerji
sektöründe hizmet veren şirketler de
enerji ihtiyacının zaruri olması sebebiyle
faaliyetlerini kriz dönemlerinde çok
fazla etkilenmeden sürdürebiliyor. 

Hasar sonucu kar kaybı riski
açısından oldukça önemli poliçelere
ihtiyaçları olması ve hasar anında destek
büyük önem taşıdığı enerji işletmeleri
hedef kitlemiz. 

Diğer taraftan bölgede yer alan AVM,
hastane, teknokent kampüsler, yaşam
merkezleri cephesinde de önemli bir
paya ulaşmayı hedefliyoruz.

N
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Llyod’s lisansı ile 
rakiplerimizin 
önüne geçtik 




