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Active ACADEMY 2. Sigorta Zirvesi’nde, küresel krizin hem global hem de Türk sigorta
sektörüne etkileri tartışılarak, sigortacılıkta gelecek dönem senaryoları ile fırsatlar ve
tehditler ele alınacak.

Küresel krizin üzerinden iki seneye yakın vakit geçmesine rağmen, krize ilişkin belirsizlikler
hâlâ sürüyor. ABD’de finans sektöründe başlayan ve diğer tüm sektörlerle birlikte dünya
geneline yayılan sorunlar, özellikle gelişmiş ülkelerde Türkiye’nin aksine çok daha fazla
önem teşkil etmesi nedeniyle, sigortacılığı da oldukça derinden etkiledi ve etkilemeye de
devam ediyor.

Sigortacılık, aslında bir risk transfer sistemi olarak, kişi ve kurumların çeşitli risklere karşı
korunmasını sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde “sigorta şirketlerinin bankaları” mantığı
olmasına rağmen, yaşanan kriz, sigorta bilincinin tam olarak oluşmadığı veya belki daha
doğru bir ifade ile aşırı kâr hırsının ağır bastığını gösteriyor.

Sektördeki önde gelen rol oyuncularının konuşmacı olarak yer alacağı Zirve’de; global
arenada ve Türkiye’de sigorta sektörünün mevcut durumu, krizin etkisi ve gelecek
öngörüleri paylaşılacak.

Active ACADEMY 2. Sigorta Zirvesi’nde ele alınacak konular;
Küresel Sigorta Sektörüne Bakış ve Yükselen Riskler
•

Kriz sigorta sektörünü nasıl etkiledi?

•

Kriz ile birlikte sektörde artan riskler neler?

•

Krizde rekabetçi avantaj nasıl sağlanabilir?

Krizin Sigorta Sektörüne Etkisi ve Beklentiler
•

Dünyada ve Türkiye’de sigorta sektörü krizden nasıl etkilendi?

•

Krizin sigorta sektörüne maliyeti nedir?

•

Türk sigorta sektörünün güçlü ve zayıf yönleri nedir?

•

Türkiye’de sigorta bilinci hangi seviyededir? Bu bilincin oluşması için yapılanlar ve
yapılması gerekenler nelerdir?

•

Türk sigorta sektörünü nasıl bir 2009 bekliyor?

•

Sektörün Hükümet’ten beklentileri nedir?

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yeni Eğilimler
•

Türkiye’de bireysel emekliliğin mevcut durumu ve gelecek beklentileri nedir?

•

Kriz ile birlikte önemi artan bireysel emeklilik, krizden nasıl etkilendi?

•

Zorlu rekabet sürecinde, şirketler nasıl rekabetçi avantaj sağlayabilirler?

•

Bireysel emekliliğin gelişimi için Hükümet’ten beklentiler nedir?

Sektör CEO'ları Bir Arada...
•

Türkiye ve özelinde sigortacılık krizden nasıl etkilendi?

•

Ekonomide toparlanma 2009'da başlayabilir mi?

•

Yeni dönemde Türkiye ekonomisi ve sigortacılık için fırsatlar ve tehditler neler?

•

Hükümet krizi yönetebildi mi? Nasıl yönetti?

•

Yabancılar yeni dönemde Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyor?

•

Sigortacılığın gelişebilmesi için kime hangi görevler düşüyor?

