
Pazar
Türkiye’de sigorta sektörü, Avrupa ülkeleri arasında 
hala büyümekte olan pazarlardan biri. Kişi başına 
düşen prim üretiminin ve hayat dışı prim üretiminin 
GSYİH içerisindeki payının Avrupa’da yer alan 
emsal sigorta piyasalarına nazaran düşük oluşu, 
sektörün hala önemli bir potansiyeli olduğunu 
gösteriyor. Ayrıca Türkiye’nin sahip olduğu genç 
nüfus da sigortacılığın gelişmeye açık bir sektör 
olmasını sağlıyor. 2014 Bireysel Emeklilik Devlet 
Katkısı uygulaması sayesinde, BES branşındaki 
büyüme ivme kazandı ve sektör tabana yayılarak 
halkın her kesimine ulaşmaya başladı. Bu büyüyen 
pazara paralel olarak, dünyanın önde gelen sigorta 
ve emeklilik şirketleri, Türkiye’de yatırımlarına 
devam ediyor.
 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 70’in 
üzerinde ülkede 147 bini aşkın çalışanı ile 85 milyon 
müşterisine bankacılık, sigortacılık ve varlık yönetimi 
hizmetleri veren Allianz, dünyanın en büyük sigorta 
şirketlerinden biri.
 Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de müşteri 
memnuniyetini merkeze koyarak sürdürülebilir 
büyümeyi hedefleyen Allianz’ın stratejisinin 
temelinde, güçlü finansal yapının korunması, yapısal 
yüklerin azaltılması, sürdürülebilir rekabetin ve 
marka değerinin artırılması yatıyor.

Başarılar
Allianz’ın 2009 yılında hazırlanan; “Dünyanın 
1001 türlü hali var. Keşke demeden önce Allianz” 
sloganlı reklam kampanyası, 21. Kristal Elma Ödül 
Töreni’nde “Çok Mecralı Kampanyalar Hizmet” 
kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü ve 
yine bu kampanya ile yazılı basın dalında da başarı 
belgesi ile ödüllendirildi.
 Allianz “Kendi Türk Filmini Yarat” projesi ile, 
Mixx (Marketing and Interactive Excellence) 
Awards Türkiye 2011 yarışmasında, “İnteraktif 
Videolar, Online Reklam Filmleri” kategorisinde 
Bronz Mixx ödülünü kazandı.
 Allianz Yaşam ve Emeklilik, 2012’de hayata 
geçirdiği “CRM” projesiyle dünya çapında takdir 
gördü. Microsoft Dynamics ürünü kullanan 
kurumların katıldığı Müşteri Mükemmeliyeti ödülü 
- Customer Excellence Awards 2013’te, “Finans” 
kategorisinde ödül kazandı ve dünya genelindeki bu 
ödülü alan ilk Türk şirketi oldu.

Tarihçe
Şirket 1 Eylül 1923 tarihinde, İtalya’nın önde gelen 
sigorta şirketlerinden biri olan Riunione Adriatica 
di Sicurta tarafından, Şark Sigorta adı ile kuruldu 
ve daha sonra bu unvanı Şark Sigorta T.A.Ş. olarak 
tescil edildi.
   Kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti 
ile yaşıt olmanın onurunu taşıyan şirket, yangın 
ve nakliyat sigortacılığıyla çıktığı yolda, ülke 
ekonomisinin gelişmesine paralel olarak hizmet 
yelpazesini çeşitlendirdi. 1950’li yıllarda zorunlu 
trafik sigortası, kaza ve hayat branşları, 60’lı yıllarda 
ise makine montaj branşı faaliyete geçti.
 Şirket, 22 Ocak 1974’te Koç Topluluğu’nun 
bünyesine girdi. 1988’de ise dünyanın en büyük 
sigorta şirketi Allianz ve Japonya’nın en büyük 
sigorta şirketi Tokio Marine şirkete ortak oldu. 
Böylece, Allianz’ın dünya pazarındaki konumunu, 
bilgi ve birikimini de bünyesine katan şirket, Türkiye 
dışında iş yapan yatırımcı ve girişimcilere de uygun 
çözümler üretmeyi, sigorta hizmeti sunmayı 
üstlendi.
 Şirketin unvanı, 1998 yılında Koç Allianz Sigorta 
A.Ş. olarak değiştirildi. Daha sonra 2008 yılında, 
Allianz SE, Koç Holding’e ait Koç Allianz hisselerini 
devraldı, Koç Allianz Sigorta’nın %84,2’sinin sahibi 
haline geldi ve 22 Eylül 2008 tarihli Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısı ile şirketin unvanı, Allianz 
Sigorta A.Ş. olarak değiştirildi. 7 Ekim 2008 tarihi 
itibarıyla yeni şirketin yeni unvanı İstanbul Ticaret 
Memurluğu tarafından tescil edildi.
 Allianz, 2013 yılının Temmuz ayında Yapı 
Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik’in ana ortağı 
konumuna geldi. Türkiye sigorta sektöründeki en 
büyük satın almalardan biri olan Allianz Sigorta ve 
Yapı Kredi Sigorta’nın birleşmeleri, 30 Eylül 2014 
tarihinde yasal olarak tamamlandı. Allianz Türkiye, 

hayat dışı branşlarda “Allianz Sigorta A.Ş.”, hayat 
ve emeklilik branşlarında ise “Allianz Yaşam ve 
Emeklilik A.Ş.” ve “Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.” 
olarak varlığını sürdürüyor.
 Allianz Türkiye, bu doğrultuda 5 milyon 
müşterisini daha iyi tanımak, onlara daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla, pazarlama ve iletişim 
aktivitelerini yenilikçi bir yaklaşımla devam ettiriyor.

Ürün
Allianz, sigortalılarının sağlıklarını, yıllar boyunca 
oluşturdukları birikimlerini ve mal varlıklarını 
koruma, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin 
ve ailelerinin yanında olma misyonunu 
benimseyerek, tüm yaşam evrelerinde sigortalılarını 
en iyi tanıyan ve bu sayede onlara A’dan Z’ye 
çözümler sunan güvenilir bir partner olarak 
tanınıyor.
 Allianz Sigorta, yangın, nakliyat, kaza, mühendislik, 
hukuksal koruma, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi 
ana sigorta branşlarının yanı sıra, konut ve işyeri 
yangın paket poliçeleri, hırsızlık, ferdi kaza, para 
nakli, cam kırılması, ürün sorumluluk, otel paket, 
seyahat, ofis, muayenehane, kâr kaybı, kasko, trafik 
ve yeşil kart gibi sigorta ürünleriyle, müşterilerine 
her alanda güvence sağlıyor. Ayrıca ticari ve 
endüstriyel risk sigortaları, uçak, helikopter, gemi 
ve kara nakil araçları, ağır sanayi ve filo sigortaları 
dallarında da sigortalılara çözümler sunuyor.
 Bireysel Emeklilik ve Hayat branşlarına yönelik 
ise, müşteri ihtiyaçlarına dayalı ürün geliştirme 
çalışmaları aralıksız devam ediyor. Örneğin, BES 
Bundle (Paket) Yıllık Hayat ürünü, müşterilerin 
elde edeceği muhtemel birikimi koruyarak, yaşam 
risklerine karşı da teminat sağlayan bir ürün 
şeklinde hazırlandı.
 Allianz’ın ana dağıtım kanalları olan acente 
ve banka kanallarına uygun, müşteri ihtiyaç ve 
taleplerine yönelik yeni ürünler tasarlanmaya ve 
geliştirilmeye devam ediliyor.
 Müşterilerinin, sigorta ürün ve hizmetlerine daha 
çabuk, daha kolay ulaşabilmeleri için her geçen 
gün daha fazla gelişerek hayatın bir parçası haline 
gelen dijital teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine 
yönelik çalışmaları, Allianz’ın öncelikleri arasında
yer alacak.

En Son Gelişmeler
Allianz Sigorta ve Yapı Kredi Sigorta 30 Eylül 2014 
tarihinde yasal olarak birleşme sürecini tamamladı. 
Allianz Türkiye, hayat dışı branşlarda “Allianz 
Sigorta A.Ş.”, hayat ve emeklilik branşlarında ise 
“Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.” ve “Allianz Hayat 
ve Emeklilik A.Ş.” olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
 30 Eylül 2014 tarihinde yasal olarak tamamlanan 
Allianz Sigorta ve Yapı Kredi Sigorta’nın 
birleşmeleri, Türkiye sigorta sektöründeki en 
büyük satın almalardan biri olarak nitelendirildi. 
Birleşme süreci ile birlikte, Allianz’ın uluslararası 
gücü ve başarılı stratejilerini Türkiye’de daha 
fazla gösterebileceği bir dönem başladı. Bu yeni 
dönemde Allianz, başta müşterileri olmak üzere 
topluma daha fazla dokunan projelerle yol almayı 
amaçlıyor. Büyüme ve karlılıktan ödün vermeden, 
benimsenen dijital sigortacılık anlayışıyla farklı 
ve geniş kitlelere ulaşmak, piyasanın değişen 
taleplerine göre kişiye özel çözümler geliştirmek de 

Allianz’ın hedefleri arasında.
 Dünyanın lider finans ve sigorta şirketlerinden 
Allianz, Türkiye’de müziğin geleceği için yatırım 
yapma kararı doğrultusunda, Allianz global marka 
elçisi Lang Lang’ı özel bir gösterim için İstanbul’da 
ağırladı.
 “Müziğin Geleceği için Bir Olduk” sloganıyla yola 
çıkan Allianz, müzikten alınan ilhamla bireylerin 
yaşam kalitesini artırarak daha mutlu, umutlu 
ve sağlıklı toplumlar oluşmasını desteklemeye 
başladı. Allianz bu odakta Türkiye’de müziğin 
birleştirici gücünden yararlanıp yetenekli gençleri 
destekleyerek, her yaştan insanın hayatında kalıcı ve 
pozitif değerler yaratmayı hedefliyor. Allianz’ın bu 
yatırımının ilk adımı olarak ünlü piyanist Lang Lang, 
sadece Allianz davetlilerine özel bir etkinlik için  
31 Ekim 2014 gecesi Türkiye’de sahne aldı. Bu özel 
gecede Lang Lang’a, Allianz Türkiye’nin liderliğinde 
oluşturulan Danışma Kurulu tarafından seçilen 
11 yaşındaki genç yetenek Kaan Baysal da eşlik etti.
 Müzik dünyasının yaşayan en genç efsaneleri 
arasında adı geçen ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi 
olan Lang Lang’ın, Allianz markasıyla 2013 yılından 
bu yana bir iş ortaklığı bulunuyor. Tüm dünyada 
her yıl 120’ye yakın konser veren Lang Lang, bu 
doğrultuda Allianz’ın marka elçiliğini sürdürürken, 
Allianz da Lang Lang tarafından oluşturulmuş 
“Uluslararası Müzik Vakfı”nın (International Music 
Foundation) çatısı altında, Allianz Gençler Müzik 
Kampı’nın (Junior Music Camp) da destekçisi 
olmaya devam ediyor.
 Lang Lang’ın Türkiye’de sahne aldığı bu çok özel 
gösterimi, çalışanlar ve iş ortaklarının yanı sıra farklı 
okullardan seçilen ve her biri alanında duayen olan 
eğitmenler eşliğinde hazırlanan gençler de izleme 
fırsatını buldu. Allianz’ın Türkiye’de toplumsal 
sorumluluk ortaklarından “Barış için Müzik Vakfı” 
öğrencilerinin de katıldığı gecede 500 genç öğrenci, 
eğitimlerde edindikleri müzik bilgisini uluslararası 
başarıya sahip bir sanatçının konserine katılarak 
deneyimleme fırsatını yakaladı.

Promosyon
Allianz Türkiye’nin marka bilinirliğini artırmak 
için “Bir Olmak İçimizde Var” mesajı ile 15 Ekim 
2014 tarihinde bir reklam kampanyası başlatıldı. 
360 derece iletişim stratejisi benimsenen reklam 
kampanyasında TV, radyo, outdoor, dijital ve 
sinema mecraları üzerinden iletişim yapılarak, 
bu sayede kampanya boyunca yüksek frekanslı 
görünürlük sağlandı.

   Tüm relansman kampanyasının 
bel kemiğini oluşturan “Bir Olmak” 
konsepti çerçevesinde, TV reklam 
filmindeki küçük hikayeler, yine 
duygusal bir tonda ama daha 
derinlemesine işlenerek, dijital filmler 
ile desteklendi. “Bir Olma Hikayeleri” 
ve “Sosyal Deney” başlıklarıyla hayata 
geçirilen bu çalışmalar, konseptin 
inanılırlığını artırarak kampanyanın 
yayılımına katkı sağladı ve tüketiciler 
tarafından büyük beğeni topladı.
   Allianz Türkiye’nin, marka bilinirliğini 
dışavurumcu bir yaklaşımla artırmak 
için hayata geçirdiği kurumsal PR 
projesi; “Ayhan Sicimoğlu’ndan 
Allianz’a Sürpriz” filmi, 1 Ekim 2014 
tarihinde yayımlanmaya başladı. 
Kurumsal PR alanında bir sosyal medya 
projesi olan film kısa sürede Facebook, 
Twitter, Instagram ve YouTube gibi 
kanallar üzerinden milyonlarca kişiye 
ulaştı.
   Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars 
ekibi ile hayata geçirilen kurumsal 
“PR” projesi, şirketin tüm paydaşlarına 
Allianz’ın içinden bir kesit sunuyordu. 
Sicimoğlu’nun Allianz Türkiye İcra 
Kurulu toplantısına yaptığı baskını 
ve bu baskının perde arkasını konu 
alan videolar sosyal medyada 
yayımlanmasının ardından kısa sürede 

viral oldu. Proje, 112 milyon gösterim ve yaklaşık 
14 milyon kişiye erişim oranıyla, YouTube’da
kendi kategorisinde Ekim ayında en çok izlenen 
video oldu.
 Allianz Türkiye, müşteri memnuniyetine 
odaklanan ve yeni nesil dışavurumcu bir şirket 
olarak, içinde bulunduğumuz toplumun yaşam 
kalitesini artıran sosyal bir marka olma vizyonuyla 
hareket ederken, hedeflerinin ortak olduğu 
STK’larla da işbirliklerini hayata geçirmeye devam 
etti. Allianz, 2014 yılında Barış için Müzik Vakfı’nın 
öncü kurumsal destekçisi olurken, Türkiye Gençlik 
Filarmoni Orkestrası’nın da destekçileri arasında
yer aldı. 
 Toplum için var olmayı misyonu olarak 
ilke edinmiş Allianz Türkiye, 13 Mayıs 2014 
tarihinde Soma’da meydana gelen elim facia 
sonrasında topluma uzun soluklu değer katmayı 
ve sürdürülebilir gelişim modelleri oluşturmayı 
amaçladı. Bu amaç doğrultusunda kurguladığı 
“Allianz SomaDA” projesiyle, dünyada bağış 
yardımı çalışmalarına örnek teşkil edecek şekilde 
kamu - özel sektör işbirlikleri modelini baz alarak 
Bilim Kahramanları Derneği (BKD) ve Afetlerde 
Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) işbirlikleri ile 
Soma ve civar halkının uzun vadede yaşadıkları bu 
facianın etkilerini azaltmayı hedefledi. 
 Allianz Türkiye, BKD işbirliği ile Soma faciasından 
etkilenen altı ayrı ilçeden 16 okuldan 130’un 
üzerinde öğrencinin, “Bilim Kahramanları Buluşuyor 
Turnuvası”na 17 Allianz takımının katılmasını 
ve öğrencilerin normal hayata katılımlarını 
desteklerken, hem psikolojik hem de kişisel 
gelişimlerine katkı sağladı.
 Allianz Türkiye APHB işbirliği ile Dursunbey’de 
bir psikososyal destek merkezinin açılmasına da 
öncülük etti. Yalnız Dursunbey merkezindekilerin 

değil, tüm bölge halkının bu hizmetten 
faydalanabilmesi için temin ettiği iki adet araç ile 
APHB gönüllülerinin saha taraması yapmasına da 
olanak verdi. 

Marka Değerleri
Allianz, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu 
Brand Finance’in her yıl yaptığı “Global 500 Marka” 
araştırması sonucunda; “Dünyanın En Değerli 
Sigorta Markası” seçildi. Marka değeri 2014 yılında, 
2013 yılına göre %3 oranında artış göstererek
21 milyar USD’ye ulaşan Allianz, sektörden 
bağımsız tüm markalar içinde de 41. sırada 
yer aldı. Global 500 Marka araştırması, marka 
değeri ve markaların dünya sıralamasındaki yeri, 
şirketlerin nakit akışları, finansal güçleri, riskleri 
ve potansiyelleri gibi değişkenler dikkate alınarak 
belirleniyor. Allianz, uzun yıllardır dünyanın en 
değerli 100 markası içinde yer almayı sürdürüyor.
 Araştırmada, finansal hizmetler sektöründe 
marka yönetimini en iyi yapan şirketlerden biri 
olarak yer alan Allianz, şeffaf iletişim stratejisi ile 
güvenilir bir iş ortağı olarak konumlandırılıyor. 
Marka bilinci en yüksek finansal hizmetler 
şirketlerinden biri olarak nitelendirilen Allianz’ın, 
Bundesliga’nın en başarılı futbol kulübü FC Bayern 
Münih ile olan kapsamlı ve uzun süreli sponsorluğu 
da güvenilir iş ortaklığına en iyi örnek olarak 
gösteriliyor. Brand Finance araştırmasında Allianz’ın, 
markanın değerli bir stratejik varlık olduğu gerçeğini 
iyi kavradığı, istikrarlı büyümesini sağlayan en 
önemli nedenin de müşteri odaklı stratejileri olduğu 
belirtiliyor.

www.allianzsigorta.com.tr
www.allianzemeklilik.com.tr
www.allianzyasamemeklilik.com.tr

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Allianz
›	Allianz Sigorta, Oscar’lı Hollywood ve 
 Bollywood filmlerini 85 yılı aşkın bir süredir 
 sigortalıyor.

›	Uzay seyahatlerini sigortalayan şirket.

›	Dünyaca ünlü piyanist Lang Lang, Allianz’ın 
 global marka elçisi.

›	Allianz, Türkiye Paralimpik Komitesi’nin 
 resmi sponsoru.

›	168 bini aşkın üyesiyle bugün dünyanın 
 en büyük spor kulüplerinden biri olan 
 FC Bayern Munich’in 2000 yılından bu yana 
 sponsorlarından biri ve 2014 yılından bu 
 yana %8,33 hissedarı.

›	Allianz, FC Bayern Munich’in stadyumu Allianz 
 Arena’nın isim hakkını elinde bulundurmanın 
 yanı sıra, Arena’nın ana sponsoru ve finansal 
 iş ortağı.

›	2014 yılında dünyaca ünlü FC Barcelona’nın da 
 sponsorlarından biri oldu.

›	2000 yılında başlayan Formula 1 - Allianz 
 ortaklığı sayesinde, dünyaya yol ve 
 sürüş güvenliğine ilişkin mesajların iletilmesi 
 amaçlanıyor.


