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AXA’DAN GENÇLERE ÖZEL TSS UNICO SİGORTA’DAN KÖY OKULLARINA YARDIM ANADOLU SİGORTA 
THE HAMMERS’TEN GÜMÜŞ ÖDÜL ALDIAXA Sigorta, gençlerin ihtiyaçları ve 

kullanım alışkanlıkları doğrultusunda 
şekillendirdiği, gençlere özel yeni 
ürünü “AXA Genç Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası” ürününü duyurdu. 
İlk kez 17-22 yaş arasında satın 
alınabilen ve 26 yaşına kadar 
kullanılabilen AXA Genç Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası, “ihtiyacın kadar yükle, 
boşa para ödeme” sistemi ile geleneksel 
sigorta ürünlerinden farklılaşıyor. Toplam değeri bin 200 TL 
olan sigortanın geçerliliği 4 yılı kapsıyor. Sistem, sigortalıların 
sadece ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri kadar sigorta primi 
ödemesini öngörüyor.  AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve 
İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Bu ürünü kâr amacı gütmeden, 
gençlerin sağlığını ön planda tutarak geliştirdik. ‘Kullandığın 
kadar öde’ gibi yenilikçi ve sektörde fark yaratan bir sistemle 
onların ihtiyaçlarını işimize taşıma fırsatı bulduk. Gençlerin 
yaşamlarına dokunmaktan mutluluk duyan bir sigorta şirketi 
olarak, öncü atılımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

UNICO Sigorta, 
fotoğrafçı İlker Kül’ün 
hayata geçirdiği “1000 
motorcu 1000 çocuk” 
projesi kapsamında bu 
yıl 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda köy 
okullarında okuyan 
yaklaşık 150 ilk ve 
ortaokul öğrencisinin 
tüm kışlık ihtiyaçlarını 
ve eğitim gereçlerini karşıladı.  “1000 
motorcu 1000 çocuk” projesine 2018 
yılından bu yana destek olan UNICO 
Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre; 
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, bu 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
çerçevesinde yaklaşık 150 çocuğa 
kışlık mont, bot, okul çantası, sabun, 
maske, dezenfektan, diş fırçası ve 

macunu gibi hijyen ürünleri; öykü 
kitabı, defter, kalemler, silgi gibi 
kırtasiye ürünleri; çocuklar için 
Nutuk kitabı ve Türk bayrağının 
bulunduğu bir paket gönderildi.  
Yardımların, Anadolu’da köy 
öğretmenlerinin ihtiyaç duyduklarını 
belirterek projeye başvurdukları 
okullara ulaştırıldığı kaydedildi.

Anadolu Sigorta, pazarlama sektörü ile iş dünyasını buluşturan 
Marketing Meetup etkinliği kapsamında düzenlenen The 
Hammers Awards’ta “En İyi Data Odaklı Pazarlama” ekibi 
kategorisinde gümüş ödül kazandı. Müşteri analitiği alanındaki 
çalışmalarını pazarlama faaliyetleriyle başarılı bir şekilde 
birleştirmelerinin bu ödüle layık görülmelerini sağladığını ifade 

eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih 
Gören, MAT projesiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını 

daha net anlayabildiklerini ve ihtiyaçlarına etkin 
bir şekilde yanıt verebildiklerini söyledi. Gören, 
“Müşterilerimizin sadece sigortacılık değil, 

tüm davranışsal verilerini dinamik bir şekilde 
işleyerek ve anlamlandırarak

 müşteri memnuniyeti ve bağlılığını 
artırmayı hedefl iyoruz. Büyük veriyi 
sistematik bir biçimde, yapay zeka ve 
istatistiki öngörü modelleri üzerinden 
işleyerek, veri kaynaklarını sürekli 
genişletiyoruz” dedi.

SELÇUK ALTUN 

Sigorta primlerinin başta denizcilik si-
gortaları (P&I) olmak üzere artış trendini 
koruduğunu vurgulayan Türk P&I Genel 
Müdürü Ufuk Teker, dünya genelinde P&I 
sigortacılarının prim üretiminin olduk-
ça üzerinde hasarlar ödediklerine dikkat 
çekti. Dünya P&I sigortacılarının yüzde 
117 olan geçen yıl hasar prim oranının bu 
yıl yüzde 122 civarında beklendiği bilgisini 
veren Teker, “Bu sonuç, üretime göre öde-
nen hasarın yüzde 22 oranında fazla oldu-
ğunu gösteriyor. Önümüzdeki P&I yenile-
melerinde armatörlerin prim ve muafiyet-
lerinde bir artış yaşamasının muhtemel 
olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Öte yandan, bu yıl dünya üzerindeki P&I 
sigortacılarının sadece 10 milyon doları 
aşan büyük hasarlarının toplamda 478 
milyon dolara ulaştığını aktaran Teker, 
“Halihazırda devam eden ve henüz 
işin ucunun nereye varacağı belli 
olmayan Süveyş kanalının 6 gün 
boyunca kapalı kalmasına sebep 
olan Ever Given olayının doğru-
dan ve dolaylı hasarlarının tuta-
rı ise milyar doları geçmesi bek-
leniyor. Geçtiğimiz günlerde ni-
hayet hareket etmesine müsaade 
edilen Ever Given gemisinin taşı-
makta olduğu 20 bin konteynerin 
varış limanlarına aylarca sonra ulaş-
ması ve birçok dolaylı zarara sebebiyet 
vermeleri konunun ne kadar yüksek mali-
yetlere gebe olduğunu göstermek için ye-

terli” ifadelerini kullandı. 

“Sert p�yasa koşullarının 
sonuna yaklaşıldı”
Denizciliği ilgilendiren diğer bir ko-
nunun ise gemilerin gövde sigorta-
ları olduğunu aktaran Ufuk Teker, bu 

alandaki gelişmeleri şu şekilde anlattı: 
“Yaklaşık 4 yıldır süren, özellikle Lond-

ra piyasasındaki birçok sigortacının pi-
yasadan çekilmesi ciddi bir kapasite da-
ralmasına neden olmuştu. Bu kapasite da-
ralması ve uzun yıllardır devam eden kötü 
hasar prim oranları nedeniyle primler son 

3-4 dönemdir ciddi bir artış trendine gir-
mişti. Bu yıl henüz net sonuçlar ortaya çık-
mamış olsa bile piyasanın büyük oyuncula-
rının sonuçlarının çok kötü olmadığı, hatta 
geçtiğimiz yıllar ile kıyaslandığında iyi sa-
yılabileceğini piyasa oyuncularından duy-
maya başladık. Bu, önümüzdeki yıl tam ola-
rak etkisini göstermese bile tekne makine 
sigortalarındaki sert piyasa koşullarının 
sonuna yaklaşıldığını gösteren ilk ibareler 
olarak ortaya çıkacağı kanaatindeyiz.” 

“Dönüştürülen gem�ler 
s�gortacıları ted�rg�n ed�yor”
Konteyner krizinin deniz sigortalarına 
etkisini de değerlendiren Türk P&I Ge-
nel Müdürü Ufuk Teker, şu bilgileri verdi: 
“Geçtiğimiz yıllarda kötü navlun piyasası 
şartları sebebiyle tonaj ve adet olarak aza-
lan yeni gemi siparişleri, günümüzde artan 
talep ile ‘özellikle de konteyner gemilerin-
de’ rekor düzeye ulaştı. Bu artan konteyner 
gemisi talebi bazı armatörlerin dökme yük 
ve kuru yük gemilerinde çok basit sayılabi-
lecek düzenlemeler ile konteyner gemile-
rine dönüştürme işlemleri başlatmasına 
neden oldu. Aslında konteyner gemisi imal 
ederken tersaneler ve tasarım büroları bu 
tip gemilere özel değişken denge durum-
larını göz önüne alarak farklı denge tank-
larıyla gemileri donatıp, dengelerini mu-
hafaza etmesini sağlıyor. Dönüştürülmüş 
gemiler ve yaşadıkları denge sorunları si-
gortacıları bu günlerde aşırı derece de te-
dirgin etmekte olup, bu konuda sigortalıla-
rını uyarmaya başladılar.” 

DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ

Allianz Türkiye’nin Kurumiçi Giri-
şimcilik programı ve Bilgi Teknoloji-
leri ekipleriyle birlikte hayata geçiri-
len açık inovasyon programı HackZo-
ne, Business Culture Awards’da ödüle 
layık görüldü. Allianz, işyeri kültürü-
nü geliştiren veya dönüştüren proje-
lerin değerlendirildiği organizasyon-
da “İş Kültüründe En İyi Uluslararası 
Organizasyon” kategorisinde birinci 
oldu.  Allianz Türkiye Pazarlama ve 
Dijital Sigortalar Genel Müdür Yar-
dımcısı Onur Kırcı, “Hedefimiz, ku-
rum dışındaki girişimcilere destek ol-
mak, dış girişimcilik ekosisteminin 
inovasyon gücünü şirkete aktarmak 
ve topluma faydalı projeleri bünyemi-
ze katmak. Ayrıca, girişimcilik ekosis-
teminde sigortacılığa olan ilgiyi artır-
mayı, gerçek anlamda sigorta teknolo-
jileri tanımını zihinlerde oturtmayı ve 
bu alana yeni fikirler ile girişimcileri 
çekebilmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışma-
larımızın uluslararası platformlarda 
takdir görmesi, doğru bir yolda oldu-
ğumuzun göstergesi” dedi.

Allianz Türkiye’ye 
uluslararası ödül

TÜRK P&I SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ UFUK TEKER:

Armatörler� pr�m artışları bekl�yor
Den�z s�gortacılığında 
dünya genel�nde 
üret�len pr�m 
m�ktarının 
hasar oranını 
karşılamadığını 
b�ld�ren Türk P&I 
Genel Müdürü Ufuk 
Teker, bu nedenle 
armatörler�n 
yen�lemelerde 
pr�m artışlarıyla 
karşılaşacağını 
söyled�. 

Hedef pazarımızın 
başında Avrupa var

Türk�ye’n�n den�z s�gortacılığı alanında son b�rkaç 

yılda uluslararası p�yasalarda prest�j kazanmaya başladığını 

�fade eden Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, “Ulusal pazarın 

dışına çıkan s�gortacılar kısa vadeler� hedefl emeyen kuruluşlar 

olması sebeb�yle kalıcı olmak adına gereken adımları atmaya hazır 

gözüküyor. Bu kapsamda b�rkaç yıl �çer�s�nde olmasa b�le dünya 

üzer�nde Türk�ye den�z s�gorta p�yasası ortaya çıkması �ç�n b�zler 

üzer�m�ze düşen� yapıyoruz. Şu an gel�r�m�z�n yüzde 60’ını yurt 

dışından elde ed�yor olmamız bunun en öneml� gösterges�. 

Hedef pazarlarımızın başında gelen Avrupa p�yasasına 

yakın gelecekte farklı pazarları da �lave ederek 

gel�ş�m�n devamını sağlamaya gayret 

ed�yoruz” ded�.

B A L K A N L A R ,  K Ö R F E Z  V E  O R T A  A S Y A ’ Y A  A Ç I L A C A K

SFS, yurt dışında hedef büyüttü
Sigorta sektörüne yönelik, uçtan uca 
tüm ihtiyaçları karşılayan yazılım 
ürünleri geliştiren SFS, yurt dışı paza-
rını genişletmeyi planlıyor. 

Sektörde 1992 yılından bu yana yer 
aldıklarını ve sigortacılık konusun-
da uzmanlaştıklarını belirten SFS Ya-
zılım ve Danışmanlık Genel Müdürü 
Murat Atıcı, önümüzdeki 3 yıl boyunca 
özellikle ‘yeni nesil teknolojilere’ ve di-
jital sigortacılık’ çözümlerine daha faz-

la odaklanarak yurt içinde pazar pay-
larını büyütmeyi hedefl ediklerini söy-
ledi. 

Yurt dışında ise yeni projelere imza 
atmak istediklerini aktaran Atıcı, “Çö-
züm ve hizmetlerimizi sadece ülkemiz-
de değil, yurt dışı pazarlarda da sigorta 
ekosistemine sunmak istiyoruz. Geç-
tiğimiz yıllarda Hindistan, Azerbaycan 
yaptığımız projelere ilave olarak, de-
vam eden Kıbrıs projemiz bulunuyor. 
Bu dönemde ise öncelikle Orta Asya, 
Körfez ve Balkan ülkelerini hedef al-
dık” dedi. 

“Rekabet avantajı sağlıyoruz”
Sigortacılık çözümleri ve yazılımları 
konusunda 30 yıllık deneyime sahip 
olduklarına dikkat çeken Atıcı, “Bu-
gün itibariyle, Türkiye’nin önde gelen 
13 sigorta şirketine bilişim ve danış-
manlık hizmeti veriyoruz. Geliştirdiği-
miz ürünleri sigorta şirketlerine reka-
bet avantajı sağlayacak çözümler hali-
ne getiriyoruz. Öyle ki, SFS’nin hizmet 
verdiği sigorta şirketleri, bu yılın ilk 8 
ayında prim üretimindeki yüzde 20’lik 
büyüme ile sektör ortalamasının üzeri-
ne çıkarak pazar paylarını artırdı” ifa-
delerini kullandı.

Diğer taraftan, temel sigortacılık ya-
zılım ürünleri yanında, TÜBİTAK des-
tekli dijital sigortacılık çözümleri ile 
son kullanıcıya hizmet eden yüksek 
inovasyon çözümlere odaklandıklarını 
bildiren Atıcı, tüm ürünlerini döneme 
uygun teknolojiyle ve gelecek dönem-
lerde de teknolojik değişimlere yüksek 
adaptasyon sağlayacak şekilde geliştir-
diklerini söyledi.

çalışmalarını pazarlama faaliyetleriyle ba
birleştirmelerinin bu ödüle layık görülme

eden Anadolu Sigorta Genel
Gören, MAT projesiyle mü

daha net anlayabildikleri
bir şekilde yanıt verebild
“Müşterilerimizin sade

tüm davranışsal verile
işleyerek ve anlamla

 müşteri memnuniy
artırmayı hedefl iyo
sistematik bir biçi
istatistiki öngörü m
işleyerek, veri kay
genişletiyoruz” de
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Fat�h Gören

SFS Yazılım ve 
Danışmanlık Genel 
Müdürü Murat Atıcı, 
Geçt�ğ�m�z yıllarda 
H�nd�stan, Azerbaycan'da 
yaptığımız projelere �lave 
olarak, devam eden Kıbrıs 
projem�z var. Bu dönemde 
�se öncel�kle Orta Asya, 
Körfez ve Balkan ülkeler�n� 
hedef aldık” ded�. 
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