
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Christophe Knaub 

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 

Knaub, Ecole des Mines de Paris mezunudur. 2000 yılında çalışma hayatına başlayan ve AXA Grubuna 2006 

yılında katılan Knaub, 1 Eylül 2015'ten itibaren AXA Sigorta’da Fon Yönetimi, Muhasebe, PBR, Satın Alma, 

İdari İşler, İş Analiz ve Strateji departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir. 

 

Firuzan İşcan 

Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 

İşcan, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 1997 yılı mezunudur. Yüksek Lisansını 1999 yılında 

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1997 yılında çalışma hayatına 

başlayan İşcan, Mayıs 2018 tarihinden itibaren AXA Sigorta’da Satış, Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve 

Müşteri 4.0 departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir 

 

İbrahim Olgun Küntay 

Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı 

Küntay, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1983 yılı mezunudur. Aynı üniversitede İstatistik 

Doktorasını tamamlamıştır. 1983 yılında çalışma hayatına başlayan ve şirketimizde 1999 yılından beri 

görev yapmakta olan Küntay, Teknik ve Tazminat Yönetimi, Sistem Geliştirme ve Operasyon Yönetimi, 

Hayat Emeklilik Operasyon Merkezi departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin 

yöneticisidir. 

 

Sanem Çıngay 

Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı 

Çıngay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 1998 yılı mezunudur.1999 yılında Lancaster 

Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisansını, daha sonra, 2009 yılında Caas Business School’da Aktüerya Bilimi 

Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2000 yılında çalışma hayatına başlayan Çıngay, Mayıs 2018 tarihinden 

itibaren AXA Sigorta’da Bireysel Teknik, Teknik Operasyon, Fiyatlandırma ve Rezerv, Sağlık 

departmanlarının ve bu departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir. 

 



Şükrü Mert Ekitmen 

Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanlığı 

Ekitmen, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 1995 yılı mezunu olup, Doğuş 

Üniversitesi’nde MBA üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1996 yılında çalışma hayatına başlayan Ekitmen , 

Haziran 2017 tarihinden itibaren AXA Sigorta’da Hasar, Kurumsal ve Ticari Teknik, Ticari ve Kurumsal 

Riskler Satış Destek, Operasyonel Mükemmellik ve Süreç 4.0, Reasürans, Rücu departmanlarının ve bu 

departmanlara bağlı tüm birimlerin yöneticisidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Özlem Zaman 

İç Denetim 

Direktör 

 

Zaman, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği 1999 yılı mezunudur. Bahçeşehir 

Üniversitesi’nde Aktüerya üzerine yüksek lisansını yapmıştır. 1999 yılında çalışma hayatına başlayan ve 

2008 yılından bu yana AXA Sigorta’da görev yapmakta olan Zaman, İç Denetim Departmanı’nın 

yöneticisidir.  

 

Cevat Murat Uytun 

Uyum ve Kişisel Veri Koruma 

Müdür 

Uytun, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1992 yılı mezunudur. İstanbul 

Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme üzerine yüksek lisansını yapmıştır.  1993 yılında çalışma hayatına 

başlayan ve 1999 yılından bu yana AXA Sigorta’da görev yapmakta olan Uytun, Uyum ve İş Sürekliliği 

Departmanı’nın yöneticisidir. 

 

 

Hakan Devecioğlu 

İç Kontrol, Operasyonel ve Finansal Riskler 

Müdür 

Devecioğlu, Celal Bayar Üniversitesi Maliye 2003 yılı mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde MBA 

yapmıştır. Çalışma hayatına 2004 yılında başlayan ve 2005 yılından bu yana AXA Sigorta’da görev 

yapmakta olan Devecioğlu, İç Kontrol, Operasyonel ve Finansal Riskler Departmanı’nın yöneticisidir. 

 

 



 

AXA SIGORTA ve AXA HAYAT VE EMEKLİLİK, Genel Müdürlük fonksiyonlarının yanında dokuz bölge 

müdürlüğü, üç bölge temsilciliği ve bir şube müdürlüğü ile hizmet vermektedir. İstanbul merkezli Bakırköy 

Bölge Müdürlüğü, Kadıköy Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Bölge Müdürlüğü; Bursa merkezli Marmara Bölge 

Müdürlüğü, İzmir merkezli Ege Bölge Müdürlüğü ve ona bağlı Denizli Temsilciliği, Antalya merkezli Akdeniz 

Bölge Müdürlüğü, Adana merkezli Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, Ankara merkezli Orta Anadolu Bölge 

Müdürlüğü, Samsun merkezli Karadeniz Bölge Müdürlüğü ve kendisine bağlı Erzurum Temsilciliği, Trabzon 

Temsilciliği ve K.K.T.C.’de Kıbrıs Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. 

 

 

AXA SIGORTA VE AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş’ de görev yapan çalışanların 31.12.2018 tarihi itibariyle 

genel profil şöyledir; 

 

 

   
   

Cinsiyet 

 Çalışan Sayısı Yüzde Oranı 

Kadın 370 51,4% 

Erkek 350 48,6% 

Toplam 720   

 

 

Lokasyon Dağılımı 

Bina Hayat Sigorta 

Bölge 7 279 

Genel Müdürlük 40 394 

Genel Toplam 47 673 

 



 

Öğrenim Dağılımı 

Y.Lisans+Doktora 101 14% 

Üniversite 575 80% 

Lise ve altı 44 6% 

Genel Toplam 720 
 

 

 

UNVAN BAZINDA 

  KADIN ERKEK 

Üst Yönetim 5 15 

Yönetici 63 76 

Çalışan 302 259 

Toplam 370 350 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Çalışanlarımız arasında yükseköğrenim oranı her geçen yıl yükselmektedir. 
 

 

 

 AXA Grup Çeşitlilik (Diversity) ilkesine göre AXA Sigorta, Kadın/Erkek çalışan dengesinde iyi bir 
orana sahip Grup Şirketidir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNLUK GÖRÜŞÜ GELECEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXA SİGORTA A.Ş

1,000 TL 2018 2017 2016 2015 2014

Alınan Prim 3,374,670 2,908,210 3,562,467 3,065,688 3,078,115

Ödenen Hasar 2,014,216 1,916,862 1,977,440 2,120,609 1,739,274

Teknik Kar 532,238 -359,112 269,720 -311,004 349,883

V.Ö. Kar 371,280 -335,120 150,803 -280,316 274,354

Net Kar/(Zarar) 371,280 -335,120 150,803 -280,316 267,303

Ödenmiş Sermaye 1,225,739 1,225,739 1,225,739 1,225,739 1,225,650

Toplam Aktifler 6,692,842 6,022,373 5,530,089 4,899,657 4,678,732

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş

1,000 TL 2018 2017 2016 2015 2014

Alınan Prim 11,448 20,347 28,784 23,017 36,244

Ödenen Hasar Ve Tazminat 38,488 45,146 57,056 79,149 82,401

Teknik Kar -4,692 -9,669 -13,312 -18,938 -13,797

V.Ö. Kar 13,489 3,824 -1,644 -6,733 2,348

Net Kar 13,489 3,824 -1,644 -6,733 248

Ödenmiş Sermaye 62,975 62,975 62,975 62,975 62,975

Toplam Aktifler 673,934 583,578 471,274 416,403 395,362



 

 Mali durum, karlılık ve tazminat ödeme gücüne ilişkin değerlendirme (5.11.) 
 

AXA Sigorta A.Ş. 2018 yılını 371,3 milyon TL faaliyet karı, AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ise 13,5 milyon TL 

faaliyet karı ile kapatmıştır. Her iki şirketimizin finansal sonuçları hakkındaki ayrıntılı bilgiler ‘Denetim 

Raporları’ bölümünde bulunmaktadır.  

 

AXA Sigorta A.Ş’nin nakit ve benzeri varlıkları ile finansal varlıklarının toplamı toplam aktiflerin % 80’ini,  

AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş’nin ise % 29’unu oluşturmaktadır. Her iki şirketimiz de likit oranı yüksek güçlü 

finansal yapısıyla, tüm yasal ve ticari yükümlülüklerini finansal hiçbir zorluk yaşamadan  yerine 

getirmektedir.  

 

 

 Şirketin sermayesine ilişkin tespit ve değerlendirmeler (5.4.) 
 

1.2 milyar TL ile sektördeki ödenmiş sermayesi en yüksek şirket olan AXA Sigorta A.Ş, aynı zamanda 

sektörün en güçlü özkaynak yapısına sahip şirketlerinden de biridir. AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş’de mevcut 

ve olası risk ve yükümlülüklerini karşılayacak ölçüde özkaynak yeterliliğine sahiptir.  

 

Ayrıca her iki şirketimizin sermaye yeterliliği hesaplaması 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin 

Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik” esaslarına göre yapılmaktadır. Söz konusu 

Yönetmelik esaslarına uygun olarak yapılan hesaplama sonucuna göre AXA Sigorta A.Ş.’nin 2018 yılı 

sermaye yeterlilik oranı 116%, AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin ise 1345%. 

 

 

 Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, 
planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin 
durumu (5.2.) 

 

AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 2018 yılında da sürdürülebilir karlılık hedeflerine 

yoğunlaşmaya devam etmiş, yönetim organları tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda belirlemiş 

olduğu stratejik aksiyonları yerine getirmiştir. Her iki şirketimizde stratejilerinin odağında bulunan müşteri 

ihtiyaçlarına yönelik doğru çözümler getirme ve dijital değişim adına gerekli yatırımları yapmaya devam 

etmiştir. Diğer taraftan sigortalılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek adına mali yapının 

güçlendirilmesi için fiyatlama ve rezerv yönetimi alanında geliştirmeler yapılmıştır. Bunun sonucu olarak 

hem lokal hem de uluslarası kabul görmüş standartlar ile hesaplanan karlılık, verimlik, sermaye yeterliliği 

gibi önemli performans göstergelerde belirlenen hedeflere ulaşmayı başarmıştır. 



Şirketlerimiz karlı büyüme hedefine yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerine, hizmet kalitesinden ödün 

vermeden en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayarak devam etmekte, performanslarına yönelik sürekli 

sorgulamalar yapılmakta ve alınan sonuçlara göre hizmet kalitemizi iyileştirilmesi amacıyla aksiyonlar 

belirlenmektedir. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çeşitli araştırmaların sonucuna göre şirketlerimizle ilgili 

olarak acente memnuniyet oranının %90 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Çalışan memnuniyeti ölçümü 

için yapılan Pulse anketi sonuçlarına göre geçen seneye göre +49 puan artış görülmüştür. Tüm bu sonuçlar, 

çalışmalarımızın 2018 yılında da başarı ile sürdüğünü göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÜNYA EKONOMİSİ: 

 

Dünya ekonomisi oldukça zorlu bir dönemden geçmekte. Genel olarak başlıklara bakarsak:  

 

 Yaptığı referendum (Brexit) sonucunda AB üyeliğinden ayrılma kararı alan İngiltere’nin, üyelikten 
ayrılma sürecine ilişkin çizmesi gereken yol haritasının belirsizliği, diğer taraftan Euro bölgesindeki 
ekonomik koşulların elverişsizliği ve 2004 yılından sonra yeni üye olan ülkelerin adaptasyon 
sürecinin devam etmesi AB'nin geleceği hakkında soru işaretleri yaratmaya devam etmektedir.  
 

 Fed 18-19 Aralık’ta gerçekleştirdiği toplantıda beklentilerle uyumlu şekilde faizi 25 baz puanlık 
artışla %2,25-%2,5 aralığına yükseltti. Fed üyeleri 2019 yılı için eylül ayında öngördükleri 3 faiz 
artırımını 2’ye indirirken, 2020 yılı için öngörülen ilave 1 faiz artırımı korundu. Ancak, piyasadaki 
fiyatlamalar, Fed’in 2019 yılında tek faiz artırımı yapmasına dahi kuşkuyla bakıldığını gösteriyor. 
 

 ABD’nin gümrük vergilerini artırma uygulamasından olumsuz etkilenen Çin ekonomisinden de 
zayıflama sinyalleri geliyor. Çin ile ABD yetkilileri arasında devam eden müzakerelerde vergi 
değişikliği yapılmaması konusunda anlaşmaya varılabileceği kanısı hakimse de, korumacı 
uygulamaların devam etme ihtimali masada durmakta, küresel büyüme üzerinde baskı 
yaratmaktadır.  

  

 Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı küresel risk iştahı dalgalı bir seyir izlemekte, bu da 
Gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerinin dalgalı bir seyir izlemesine dolayısı ile de bu ülkelerin 
para birimlerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Hızlı yükselişler en çok döviz cinsinden borcu 
yüksek olan ülkeleri etkilemektedir.  

 

Sonuç olarak Küresel ekonomide istikrarın sağlanması için önümüzdeki dönemde AB’nin büyme sorununu 

çözmesi, Brexit’in İngiltere ve AB’nin ekonomilerini sarsmayacak bir plan ve uzlaşı ile Brexit baskısını 

hafifletmesi, Amerika’da gerek korumacı uygulamalara ilişkin düzenlemelerin, gerekse de Fed’in faiz 

artışlarını küresel ekonomiyi gözeterek sürdürmesi gerekmekte, buna parallel olarak ta gelişmekte olan 

ülkelerin borçluluk oranlarını yapısal reformlar ve bütçe disiplini ile düşürmelerinin önemli rol olacağı 

öngörülmektedir. 

 

 

 



TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 

Dünya ekonomisine parallel olarak Türkiye de oldukça zorlu bir dönemden geçmekte. Genel olarak 

başlıklara bakarsak:  

 

 Temmuz ayını 5,33 seviyesinde tamamlayan dolar ve eurodan oluşan ortalama döviz sepeti, 
Ağustos ayında 7,00’nin üzerine tırmanırken, Kasım ayında yeniden 5,50 seviyelerine geriledi. Yaz 
aylarındaki sert değer kaybının kısmi de olsa geri çevrilmesi reel ekonomiye dair öncü göstergeleri 
destekleyici durumdadır.  
 

 Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki 625 baz puanlık faiz artırımı, Ekim ayında yayınlanan Yeni 
Ekonomi Programı’nda enflasyon ve cari açığın düşürülmesine dair gösterilen kararlılık ve gelişen 
ülke para birimlerindeki görece olumlu seyir de Türk lirası varlıklar açısından destekleyici 
olmaktadır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÜNYADA SİGORTACILIK 

2017 yılında dünya prim üretimi yıllık %4,0 büyüme ile 4,9 trilyon ABD doları düzeyine ulaşılmıştır. Gelişmiş 
ekonomilerin toplam prim üretimindeki payı bir önceki seneye göre 2 puan azalarak %78’e ulaşmıştır. 
Hayat sigortacılığının toplam prim üretimindeki payı %54,3 olarak gerçekleşirken, geçen seneye göre 1 
puan azalmıştır. Hayat dışı sigortacılıktaki büyüme oranı %5,4 düzeyindedir. 

2017 yılı verilerine göre dünyadaki sigorta yoğunluğu (yıl içindeki ortalama nüfusa düşen ABD doları 

bazındaki prim üretimi) ile sigorta penetrasyonu (ABD doları cinsinden prim üretiminin yine aynı para 

biriminden Gayri Safi Yurt İçi Hasıla değerine oranı) incelendiğinde ise şu sonuçlarla karşılaşılmaktadır: 

Sigorta yoğunluğu 650 ABD doları olup hayat sigortası için sigorta yoğunluğu 353 ABD doları iken hayat 

dışı sigortalarda bu rakam 297 ABD dolarıdır. Sigorta penetrasyonu ise %6,13 düzeyinde olup, hayat 

sigortasının sigorta penetrasyonu %3,33’e gerilerken, hayat dışı sigortalarda bu oran %2,80 düzeyinde 

kalmıştır. 

Aon Benfield’ın yayınladığı “2018 Yılı Hava, İklim ve Doğal Afetler” başlıklı rapora göre 2018 yılında doğal 

afetlerin yarattığı toplam hasar tutarı 225 milyar ABD doları, havadan kaynaklanan hasar tutarı ise 215 

milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı raporda, doğal afetler ve hava açısından 

sigortalanmayan risklerin oranı %60 düzeyinde belirtilmiştir.  

OECD’nin yayınladığı “Küresel Sigorta Piyasası Eğilimleri 2018” raporunda bazı ülkelerin garantili hayat 

sigortası ürünlerinden yatırım fonlu sigorta ürünlere yönelerek yatırım riskini sigorta şirketlerinden 

sigortalılara aktardıkları belirtilmektedir. 

 

Aon Benfield’ın yayınladığı “Reasürans Pazarı Görünümü Ocak 2019” başlıklı rapora göre 2018 yılında 

dünyada sigortalı doğal afetler kayıpları yaklaşık 147 milyar ABD dolar ile yeni bir zirvede yer almakta olup 

2000-2017 ortalaması 56 milyar USD düzeyindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılığı 

2018 yılsonu itibarı ile faaliyet gösteren hayat dışı şirket sayısı 38 olup, 2018 yılında hayat dışı branşlarda 

47,7 milyar TL prim üretimi gerçekleşmiş, bir önceki yıla göre %20 düzeyinde büyüme kaydedilmiştir. 

 

Büyümenin kaynaklandığı temel branşlar prim büyüklüğüne göre sırası ile trafik, kasko, yangın ve doğal 

afetler, hastalık-sağlık ile genel zararlardır. Bu beş branşın toplam hayat dışı prim üretimi içindeki payı 

%87,2 olup, bu branşların toplamında geçen seneye göre %20,5’lik prim artışı yaşanmıştır. Trafik branşı 

hayat dışı prim üretiminin %32,0’ına karşılık gelirken, 2017 yılına göre büyüme oranı %22,6 olmuştur. 

 

2018 yılında hayat dışı branşlarda toplam 3,4 milyar TL teknik kara ulaşılmış buna rağmen trafik 

branşındaki teknik zarar 2017 yılında 535,9 milyon TL olarak kaydedilirken, bu zarar 2018 yılında %35,6 

oranında artarak 726,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. Trafik branşında görülen bu tablonun temel nedeni 2 Nisan 

2017’de yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması olmuştur. 

 

Türkiye’de Hayat Sigortacılığı, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi 

2018 yılsonu itibarı ile faaliyet gösteren hayat ve hayat/emeklilik şirket sayısı 22’dir. Hayat branşı prim 

üretimi 2017 yılına göre %1,1 artış göstererek 2018’de 6,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu 

düzeyde küçük bir büyümenin nedeni ekonomide görülen gelişmelerden kaynaklanan kredi faiz 

oranlarının artmasından dolayı tüketici kredi talebindeki azalmadır.  

2018 yılında hayat branşında teknik kar tutarı 1,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bireysel emeklilik sisteminde 2018 yılsonunda faaliyet gösteren 18 şirket ve 406 emeklilik yatırım fonu 

bulunmaktadır. Katılımcı sayısı 2018 yılsonunda bir önceki yıla göre 49 bin azalmış, Devlet katkısı dahil 

toplam fon tutarı 88 milyar TL’ye yükselmiştir. 

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılım sistemine, 1 Ocak 2018 tarihinde çalışan sayısı 50-
99 arasında olan firmalar ile mahalli idareler ve KİT’ler; 1 Temmuz 2018 tarihinde çalışan sayısı 10-49 
arasında olan firmalar dahil olmuştur. Bu sistemde çalışan sayısı 2018 sonunda bir önceki yıla göre  
1,6 milyon artarak 5 milyon düzeyine, toplam fon tutarı 4,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

2018 yılında emeklilik branşında teknik kar tutarı 431,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Emeklilik branşındaki net katkı payı da hesaba katıldığında, hayat ve emeklilik branşının toplam sektör 

içindeki payı 2018 yılında %24 düzeyinde bulunmaktadır. 

 

 



 



AXA SİGORTA ve AXA HAYAT VE EMEKLİLİK 2018 yılında da iç ve dış müşterilerine yönelik pazarlama 
faaliyetlerinde bulunmaya devam etmiştir. Dağıtım kanallarına yönelik eğitim, kampanya ve toplantılar 
düzenlerken, müşterilerine de TV, radyo, basın, internet ve sosyal medya reklam kampanyaları ile 
ulaşmıştır.  
 
Dağıtım Kanalları  
Türkiye’nin en güçlü ve yetkin acente ağlarından birine sahip olan AXA SİGORTA’nın 2018 yılı sonu itibariyle 
2.200 acentesi bulunmaktadır. AXA SİGORTA, Türkiye’nin tüm illerinde mevcut olan dağıtım kanalları için 
daha etkin ve dinamik bir organizasyon yapısı yaratabilmek amacı ile Bölge Müdürlükleri tarafından yö-
netilmektedir. AXA Sigorta; Kadıköy, Bakırköy, İstanbul, Marmara, Orta Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz 
ve Güney Anadolu olmak üzere toplam 9 Bölge Müdürlüğü ile Erzurum, Denizli, Trabzon ve KKTC’de 4 
Bölge Temsilciliği üzerinden dağıtım kanallarını etkili şekilde yönetmektedir. AXA SİGORTA, 2018 yılında 
hayat dışı sigorta ürünlerinde münhasır olarak çalıştığı Denizbank dâhil olmak üzere toplam 7? banka ile 
ürünlerinin satışını sürdürmüştür. AXA SİGORTA 2018 yılında, hayat dışı sigorta ürünlerinde 2011 yılından 
beri münhasır olarak çalıştığı DenizBank dâhil olmak üzere toplam 9 banka ile ürünlerinin satışını 
sürdürmüştür. AXA SİGORTA’nın portföyündeki bankalar ile müşterilerine hizmet verdiği şube sayısı 
966’dır. 2018 yılında AXA SİGORTA ürünlerinin satışına aracılık yapan bankalar Türkiye’de DenizBank, 
Alternatif Bank, Burgan Bank, ICBC Turkey Bank, Odeabank, ING Bank, KKTC’de ise Nova Bank, Garanti 
Bankası ve Albank olmuştur.  
 
Dağıtım Kanalı Etkinliğine Yönelik Çalışmalar  
 
AXA SİGORTA satış organizasyonu içerisinde bireysel satış kanalı bulunmamakta, ürünlerin dağıtımı 
aracılar ile yapılmaktadır. Şirketin dağıtım kanalları içerisinde hem adetsel hem de üretimdeki ağırlık 
açısından en yüksek payı acenteler almaktadır. Şirketin 2018 toplam hayat dışı üretiminde acentelerin payı 
%87’dir. Acenteler için çok çeşitli eğitim, seminer, gelişim programları, toplantı ve kampanyalar 
düzenlenerek, kısa vadede şirket kararlarının daha fazla benimsenmesi sağlanmış ve motivasyon artırılmış, 
uzun vadede ise acentelerin iş yapış şekillerini daha verimli hale getirmek, ekonomik, sektörel ve şirketin 
ana stratejisi olan müşteri odaklılık konusundaki bakış açılarını ve yetkinliklerini geliştirerek gelecekteki 
şirket hedeflerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.  
 
AXA SİGORTA, pazarlama vizyonu gereği, acentelerini mümkün olan en ileri noktaya taşıma amacıyla her 
yıl çeşitli toplantılar gerçekleştirmektedir. Her yıl belirlenen kriterler dâhilinde şirket stratejilerini doğru 
şekilde uygulayıp yüksek başarı göstererek fark yaratan acentelerin çalışmalarının takdir edildiğinin bir 
kez daha vurgulanması ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla kurulan ve üyelerine çeşitli ödül ve 
ayrıcalıklar sunan Milyonerler Kulübü ve İl Birincileri Kulüpleri onuncu yılı olan 2018 yılında da varlığını 
sürdürmüştür. Şirketin toplam prim üretiminde belirli bir ağırlığa ulaşan acentelerde sadakat ve süreklilik 
yaratmak üzerine kurgulanan kulüp faaliyetleri çerçevesinde Milyoner ve İl Birincisi acenteler için birer 
organizasyon düzenlenmiştir. 2018 yılında Lizbon’da gerçekleştirilen Milyonerler Kulübü Toplantısı’nda, 
düzenlenen gezilerinin dışında CEO ve Başkanların sunumları ile sigorta sektörünün ve AXA SİGORTA 
rakamlarının genel bir değerlendirmesi yapılarak stratejiler gözden geçirilmiştir. İstanbul’da gerçekleşen 
İl Birincileri Organizasyonu’nda ise acenteler düzenlenen turlarla ve toplantılarla AXA SİGORTA Üst 
Yönetimi ile bir araya gelmişlerdir. 2018 yılında bu iki kulübün yanı sıra, 2014 yılında kurulan BES 



Yıldızları Kulübü’nün üçüncü toplantısı Bursa’da düzenlenmiştir. CEO ve Başkanlar emeklilik sektörünün 
genel görünümünü, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK’in emeklilik üretim ve karlılık rakamlarını BES Yıldızı 
acentelerle paylaşırken, 2018 yılı emeklilik sistemindeki yeni konulara, sektördeki beklentilere ve 
emeklilik pazarının potansiyeline değinmişlerdir.  
Uzun yıllardır düzenlenen ve tüm çalışmaları her defasında farklı bir konsept üzerine yapılandırılan 2018 
Acenteler Toplantısı “Biz AXA’yız Bir Başkayız” teması ile Ekim ayında Antalya’da düzenlenmiştir. AXA 
SİGORTA CEO’su Yavuz Ölken, dünya ve Türkiye’deki ekonomi ve sigorta alanındaki gelişmelerden söz 
ederken acentelere destek sunmaya ve acentelerle büyümeye devam edeceklerini belirtmiştir. AXA 
SİGORTA Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyelersi Firuzan İşcan ise Güçlü Bölge stratejisi ile 
acentev ve müşterisine daha yakın olacaklarını ifade etmişlerdir. 
 
Acenteler Toplantısı’nda toplantıların yanı sıra AXA Talks konuşmaları kapsamında, yaptkları işlerle fark 
yaratan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, TABİT Kurucusu Tülin Akın, Eski Voleybolcu Demir Leydi ünvanlı 
Neslihan Demir, Sivrice Dream Kurucusu Öğretmen Yusuf Tongüç, Base İstanbul 2017 sanatçısı Damla 
Yalçın ve Base İstanbul kurucusu Ali Kerem Bilge tecrübelerini acentelerle paylaşmıştır. 
 
2018 yılında, devamlılığı olan çalışmaların dışında dağıtım kanalı ve ürün bazında çeşitlilik gösteren 
kampanyalar da gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçları gerek satış rakamlarına gerekse acentelerden gelen 
memnuniyet içerikli geri dönüşlere yansımıştır. Sene içerisinde belirli dönemlerde acentelerin çapraz satış 
alışkanlarını arttırmak amacıyla düzenlenen kampanyalarla acentelere ek komisyon kazancı sağlanıldığı 
gibi Rusya ve Kıbrıs seyahati gibi ödüller sağlanmıştır. 
 
Acentelerin gerçekleştirdiği satış miktarı ve sigorta ürününe göre önceden belirlenen bir puan kazandığı 
ve puanlarla anlaşmalı bir sanal mağazadan birçok ürünü ücret ödemeden alma imkânı elde ettiği “Hedef 
Puan Kampanyası” 2018’da da devam etmiştir.  
 
AXA SİGORTA’nın 81 ile yayılan 2.300’den fazla acentesinin her biri için, ilgili Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
satış temsilcileri yer almaktadır. Acentelerin her türlü istek, soru ve sorunlarına en kısa sürede çözüm 
bulma, şirket ile acente arasında karşılıklı bilgi akışını sağlayarak şirket hedeflerini acentelere doğru ve 
eksiksiz şekilde aktarma görevini yürüten temsilciler için de çeşitli motivasyon artırıcı eğitim ve 
kampanyalar düzenlenmiştir. Bölge Müdürlükleri bazında her ay hazırlanan “Bölgeler Reyting Raporu” ile 
bölgeler belirli kriterler üzerinden skorlanarak hedefini gerçekleştirme durumlarına göre puanlanmakta ve 
her ay birinci bölge belirlenmektedir. Yıllık hedeflere paralel olarak belirlenen kriterler neticesinde yıllık 
hedeflere ilişkin çalışmaların tüm seneye yayılması ve böylece daha sağlıklı sonuçlara ulaşılması mümkün 
kılınırken, bölgelerin zayıf ve güçlü yönlerini görmeleri sağlanarak yıl boyunca iyileştirme yapmalarına 
olanak tanınmıştır. Yılsonunda birinci olan bölgeye çeşitli ödüller verilen bu uygulama ile bölgelerin verimi 
yıl boyunca yüksek tutulabilmektedir.  
 
Yine her ay düzenli olarak hazırlanan ve bölgeler reyting raporu ile benzer bir yapıya sahip olan “Satış 
Temsilcileri Karnesi”nde reytingden farklı olarak her bir satış temsilcisinin performansı değerlendirilmekte 
ve puanlanmaktadır. Alınan puanlara göre kulüp üyeliği kazanılmakta ve en üst kulübe girmeyi başaran 
satış temsilcilerine çeşitli hediyeler verilmektedir. Yine bu rapor doğrultusunda satış temsilcileri 
performanslarını detaylı olarak gözlemleyebilmekte ve başarıya giden yol haritalarında bu verilerden 
faydalanabilmektedirler.  
 
 
 
 



Reklam Kampanyaları  
Marka bilinirliğini artırma, tercih edilen marka olma, satışlara destek olma ve büyüme hızını daha da 
artırma amacı ile 2018 yılında çeşitli reklam kampanyaları düzenlemiştir. Reklamlarda yeni ürün ve hiz-
metlerin tüketiciye olan faydalarını ortaya çıkararak tüketiciyle buluşturma görevi olduğuna inanan şirket, 
kıymetini kaybetmeden bilmek içgörüsünü kullanarak müşterilerin zor anları yaşamasından öncesinde 
sigortalı olmalarının önemine dikkat çekmektedir. Dert Varsa Derman AXA iletişimi ile de müşterilerin 
hayatlarını kolaylaştıran bir firma olarak sadece zor anlarında değil her an yanlarında olarak onları 
desteklediklerini vurgulamaktadır. 
 
Viral Kampanyalar ve Sosyal Medya Hesapları 
2018 yılında Kıymetini Kaybetmeden Bilenlere sloganı ile Maksimum Kasko, Tutumlu Kasko, Sağlığım 
Tamam ve Kobilere Özel Sağlığım Tamam ürünlerine dikkat çeken viral reklamlar yayınlanmıştır.  
 
AXA SİGORTA ve AXA HAYAT VE EMEKLİLİK, müşterilerine destek olabileceği her mecrada yer alabilmek, 
hizmetlerini ve farklılıklarını daha geniş kitlelere duyurabilmek, dijitalleşen dünyada müşterilerine her 
platformdan ulaşabilir olmayı sağlamak amacıyla 2013 yılından beri AXA Türkiye olarak Facebook, 
Instagram, Twitter ve Youtube sosyal medya mecralarında yer almaktadır. 
 
Mobil Uygulamalar  
 
AXA Acentem: 
AXA Acentem mobil uygulaması ile AXA SİGORTA, acentelerin kendi portföylerini mobil cihazlarından 

takip edebilmelerini sağlamaktadır. AXA SİGORTA acenteleri, “AXA Acentem” uygulaması ile tüm mobil 

cihazlardan acenteliklerinin üretim ve performans rakamlarına kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Acenteler, 

uygulama sayesinde teklif verip yenilemelerini takip edebilmekte, üretim, hedef, tahsilat, hasar, 

kampanya, müşteri bilgileri gibi birçok bilgilerini günlük hatta anlık olarak izleyebilmektedirler. Uygulama 

ile acentelerin işlerine katkı ve kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. 2018 yılında AXA Acentem uygulaması 

hem görsel hem de içerik olarak yenilenerek acentelerin daha etkin kullanabileceği hale getirilmiştir. 

AXA Fit: 
AXAFit kullanıcının iyi yaşam, spor ve hareket arkadaşı olarak konumlandırdığımız, kullanıcı dostu, 

kullanıcıya kendi egzersiz ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme özelliği sunan, güncel iyi yaşam içeriklerine 

erişebilecekleri bir uygulamadır.  

AXAFit standart sigortacılık uygulamalarından farklı olarak gün içerisinde sıklıkla kullanılacak ve 

kullanıcılarına iyi yaşam ve sağlık hakkında içerik ve destek sağlayacak bir uygulama olarak konumlandı.  

Bu uygulama ile sadece AXA Sigorta müşterine değil, sağlıklı yaşam konusuna ilgi duyan tüm kullanıcılara 

ulaşmayı amaçlıyoruz.  

AXAFit iki bölümden oluşmaktadır. 

• AXA / Sigortacılığa dair her şey; 
• FİT / Sağlıklı yaşam; 

Uygulamanın AXA bölümünde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır. 

 Poliçelerim 
 Kaza Yaptım 
 AXA Asistan 



 Fatura Girişi 
 Hastane Randevusu 
 Hastaneler 
 Anlaşmalı Kurumlar 
 Sağlık Danışmanı 
 Ambulans 
 Müşteri Hizmetleri 

 

Uygulamanın Fit bölümünü kullanmak için AXA Sigorta müşterisi olmak gerekmiyor. 

Uygulamanın Fit bölümünde aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır. 

 Adım/koşu takibi 
 Doktor Der ki 
 Egzersizler 
 Nabız ölçümü 
 Kan oksijeni ölçümü 
 Kalori ölçümü 
 Solunum sayısı ölçümü 
 Su tüketim takibi 
 Regl takvimi 
 Uyku takibi 
 Meditasyon 

 

Uygulamanın Fit bölümü ile amaçladığımız, kullanıcılarımızın sağlıklı yaşamı bir hayat biçimi haline 

getirmelerine yardımcı olmak ve AXA Sigorta’yı daime yanlarında hissetmelerini sağlamaktır.  

Özellikle sağlık konusunda sadece tazminat ödeyen değil, ortaya çıkabilecek problemlerinin 

önlenmesinde de kullanıcılarına destek olan rolümüzü bu uygulama ile desteklemekteyiz.  

 
 
Ödüller  
AXA Sigorta 2018 yılında aşağıdaki  ödülleri kazanmıştır: 
 
STEVIE ÖDÜLLERİ 
 
AXAFit  
“LifeStyle” kategorisi Altın Stevie 2018  
“Best New Product or Service of the Year” kategorisi Bronz Stevie 2018   
“Health” kategorisi Bronz Stevie 2018  
Dert Varsa Derman AXA  
“Marketing Campaign of the Year – Insurance” kategorisi Altın Stevie 2018  
Telefon Kazasına Son  
“Communications or PR Campaign/Program of the Year - Communications Research” kategorisi Altın 
Stevie 2018  
“Communications or PR Campaign of the Year - Corporate Communications” kategorisi Bronz Stevie 2018 
“GÖRSÜNLER” - Kadınlar günü videomuz 



“Motivational” kategorisi Bronz Stevie 2018  
AXA Sağlığım 
“Stevie International Business Awards” kategorisi Bronz Stevie 2018 
 
 
Müşteri Memnuniyet Araştırması  
AXA Grup tarafından AXA’nın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde “Müşteri Memnuniyeti Saha Araştırması” 
yapılmaktadır. 2018 yılında bağımsız bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Kasko ve 
Konut müşterilerinin  aldıkları hizmetten memnuniyetleri ölçülmektedir. Araştırma sonucuna göre, AXA 
SİGORTA’nın 2018 yılı müşteri Net Tavsiye Skoru 2017 yılına göre 10 puan artarak 38% olarak 
gerçekleşmiştir. AXA SİGORTA’nın elde ettiği sonuç AXA ülkeleri arasında da en yüksek skorlardan biri 
olarak göze çarpmaktadır.  
 
Acente Memnuniyet Araştırması  
AXA SİGORTA müşterilerine iyi hizmet verebilmek için müşteriyle temasta olan tüm paydaşların yüksek 
motivasyona sahip olması gereğinin farkında olarak iş süreçlerini sürekli iyileştirmektedir. Bu kapsamda 
acentelere verilen hizmet ve destekten memnuniyet, bağımsız araştırma şirketleri aracılığıyla 
ölçümlenmektedir. AXA SİGORTA acentelerinin şirketimizin tüm birimlerinden aldığı hizmetlere ve şirket 
faaliyetlerine ilişkin memnuniyet oranını ölçen “Acente Memnuniyeti” anketi 2018 yılında bağımsız 
araştırma şirketi Nielsen tarafından online anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 1.281 acentenin gizlilik 
ilkeleri gereğince isim ve unvanlarını belirtmeden yanıtladığı ankette, acentelerin %89’si AXA SİGORTA’nın 
çalışma koşullarından memnun olduklarını belirtmiştir. AXA SİGORTA uygulamalarından memnuniyet 
oranının ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyan araştırmaya katılım oranı ise %73 olmuştur. Araştırmada, 
acentelerin %93’si “AXA Sigorta ile çalışma koşullarından memnun musunuz?” sorusuna “evet” yanıtını 
vermişlerdir. Acentelerin AXA SİGORTA’nın birimlerinden duydukları memnuniyet oranlarını da ölçen 
ankette, satış desteğinden duyulan memnuniyet %90, teknik ve operasyon biriminden duyulan 
memnuniyet %90, tahsilat biriminden alınan hizmetten memnuniyet ise %96, hasar biriminden alınan 
destekten memnuniyet ise %91 olarak gerçekleşmiştir.  
 
 

 



 



 

 

ŞİRKETİN YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

IT YATIRIMLARI 

IT yatırımları, şirketin büyümesi ile paralel olarak gelişen kapasite ve teknoloji ihtiyacını karşılamak, sistem 

güvenliği ve iş sürekliliğini devam ettirmek temeli üzerine oluşturulmaktadır. Donanım satın alımlarında 

eskiyen ve mevcut işlem hacmini karşılayamayan envanter yenilenmektedir. Yeni teknolojilerin ve 

trendlerin ortaya çıkması ile günlük iş yapış şeklinin değişmesine bağlı ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar da yeni 

yatırımlarla sağlanmaktadır. 2018 yılındaki en önemli yatırımlar dijital sigortacılık, bilgi ve sistem 

güvenliğini artırıcı çalışmalar ve şirketin büyüme hedefleri ile orantılı olarak kapasite artırımına yönelik 

olmuştur. Ayrıca lisans yatırımları yapılmıştır. 

  

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
31.12.2018  
(TL) 

Yazılım/Lisans  13.868.815 

IT Demirbaşları 1.319.680     

TOPLAM 15.188.495     

 

 

 

 

 

 

2019

BAĞIŞ VE YARDIMLAR (TL)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ  140,000

TÜRK EĞİTİM VAKFI  9,080

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOÇUKLAR VAKFI. 6,000

MARDİN SİVRİCE OKULU 5,448

DİĞER 14,901

TOPLAM 175,429



 

Şirketimiz İç Denetim Departmanı, şirketin faaliyetlerini geliştirme ve onlara değer katma amaçlı bağımsız 

ve objektif güvence faaliyetleri gerçekleştirerek, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu’na şirketin varlıklarının, 

itibarının ve sürekliliğinin korunması için destek vermektedir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim 

süreçlerinin etkililiğini değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek 

şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 

 

İç Denetim Departmanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları, Denetim Komitesi’nce gözden geçirilen ve 

Yönetim Kurulu’nca onaylanan “İç Denetim Yönetmeliği” ile tanımlanmıştır. İç Denetimin bağımsızlığı, İç 

Denetim Yönetmeliği ile teminat altına alınmış olup, söz konusu yönetmelik her yıl gözden geçirilmekte ve 

gerektiğinde güncellemeler yapılmaktadır. 

 

İç Denetim Departmanı, doğrudan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi’ne bağlı olarak, Sigorta ve 

Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” ve AXA iç denetim standartları 

doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca fonksiyonel olarak AXA Grup Denetim Başkanlığı ve 

AXA Grup Denetim Komitesi’ne de raporlama yapmaktadır.  

 

Denetim Komitesi’nin, bir tanesi aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun iç sistemlerden sorumlu üyesi olan üç 

üyesi bulunmaktadır.  Yıllık toplantı gündemi Komite tarafından belirlenmekte ve bu doğrultuda, 

şirketimizin çeşitli yöneticileri ve bağımsız denetim firması temsilcileri de Denetim Komitesi’ne bilgi 

vermek üzere toplantılara davet edilmektedir. 

 

İç Denetim Departmanı yıllık denetim planını yapısal risk ve kontrol seviyelerine göre oluşturmakta, 

Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu onayı ile planı uygulamaya almaktadır. Denetim planının 

hazırlanması sürecinde, şirketimiz strateji ve hedefleri, müşteri şikâyetleri, denetim ve kontrol sonuçları 

ve Risk Yönetimi Departmanının operasyonel riskler konusundaki değerlendirmeleri gözden geçirilmekte, 

buradan elde edilen risk ölçümlemeleri ile şirket yöneticilerinin risk algıları da dikkate alınmaktadır.  

 

Yıllık plan kapsamındaki denetimler haricinde, gerekli durumlarda soruşturma ve incelemelerin 

gerçekleştirilmesi, suiistimal göstergelerine ilişkin farkındalığın artırılması ve bireysel emeklilik fonlarının 

denetimleri de İç Denetim Departmanı’nın görevleri arasında yer almaktadır.  

 



Her denetim faaliyetinin sonucu rapor haline getirilerek, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’na 

sunulmaktadır. Denetim raporlarında; denetim kapsam ve amacına, bulgular ve çözüm önerilerine, 

sorumlu birim ile aksiyon tarihine yer verilmektedir. Ayrıca, taahhüt edilen aksiyonların gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği dönemsel olarak takip edilmekte ve yönetime, Denetim Komitesine ve Yönetim 

Kurulu’na bilgi verilmektedir.  

 

İç Denetim Departmanı, 2018 yılında; 15 adet denetim ve 1 adet inceleme/soruşturma gerçekleştirmiştir. 

Bunlara ilişkin süreç sahiplerinden aksiyon plan ve tarihleri alınarak denetim sonuçlarına yönelik raporlar 

hazırlanmıştır. 

 

Şirketimiz bünyesinde, denetim faaliyetlerine ait performans kriterlerinin takibini ve sürekli gözden 

geçirmeyi sağlayacak araçlar tanımlanmış olup, İç Denetim Departmanının sonuçları ve performansı 

Denetim Komitesi tarafından düzenli olarak izlenmekte, Yönetim Kurulu’na bilgi verilmektedir.  

 

2018 yılı sonu itibariyle, İç Denetim Departmanı kadrosu, iki yönetici ve iki denetçiden oluşmaktadır. 

Denetim ekibi ulusal ve uluslararası kabul görmüş sertifikalara (CIA,  CISA, CRMA, SMM) sahip olup, ekibin 

sürekli gelişimi için çalışanlara destek verilmeye devam edilmektedir. 

 

Denetimlerde, denetlenen birimle işbirliği içinde birimin ve şirketin faaliyetlerine değer katmak, temel 

yaklaşım olarak ele alınmaktadır. 

 

İç sistemler fonksiyonları arasında koordinasyonun artırılması için aylık Kontrol Fonksiyonları Komitesi ve 

üçer aylık dönemlerde icra kurulu üyelerinin de yer aldığı Risk, Kontrol ve Denetim Komitesi 

gerçekleştirilmiş olup, belirlenen gündem doğrultusunda güncel ve önemli görülen hususlarla ilgili 

paylaşımlar yapılmıştır. Diğer iç sistemler fonksiyonları ile koordineli olarak yürütülen iç denetim 

faaliyetleri neticesinde, şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak şekilde kontrol yapısının sürekli 

iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 Haziran 2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta Ve 

Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” gereği Şirketin faaliyetlerinin 

güvenli bir biçimde icra edilmesini izlemek, risk odaklı yaklaşım çerçevesinde incelemek ve kontrol etmek 

amacıyla 2008 yılı Ağustos ayında İç Kontrol Departmanı kurulmuş ve iç kontrol ortamının etkin olarak 

değerlendirilebilmesine imkan sağlayacak şekilde yetkilendirilmiştir. İç kontrol faaliyetlerinin kapsamı 

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan “İç Kontrol Faaliyetleri Yönetmeliği” nde tanımlanmıştır.  

Şirketin iç kontrol sistemi; şirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna 

ve ilgili diğer mevzuata, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak 

yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin 

zamanında elde edilebilirliğini sağlayacak şekilde tesis edilmiştir. Şirketin idari yapısı içinde tüm birimlerin 

işlevsel olarak görev alanları ve sorumlulukları belirlenmiştir. Şirketimizde tüm çalışan pozisyonlarına ait 

görev tanımları oluşturulmuştur. Görev tanımlarında yetki, sorumluluklar ve görevin gerektirdiği çalışan 

nitelikleri açık bir şekilde belirlenmektedir. Görev tanımları çalışanların ve yöneticilerinin erişimine açık 

olup gerekli hallerde güncellenmektedir.  

Şirketin tüm iş süreçleri ile ilgili olarak yönerge, iş talimatı ve iş akış diyagramları oluşturulmuş olup 

elektronik ortamda kayıt alına alınmıştır. Bu dokümanlarda her bir süreçle ilgili uygulama detayları, süreç 

sorumluları, kontrol alanları yer almakta ve şirketin Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Müdürlükleri ve 

Temsilciliklerindeki fonksiyonları kapsamaktadır. Hazırlanan bu belgeler tüm çalışanların erişimlerine açık 

olacak şekilde entegre yönetim sisteminde yayımlanmaktadır. Dokümanlarda belirtilen uygulama esasları 

ile ilgili değişiklikler olduğunda süratle güncellenmesine özen gösterilmekte ve yılda iki kez olmak üzere 

periyodik olarak gözden geçirilmesi sağlanmaktadır. 

Yöneticiler, sorumluluk alanları itibariyle yükümlü oldukları mevzuat, şirket politika ve prosedürleri ile 

hedeflerine uygun olarak faaliyetlerin en doğru şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri alırlar. Bu 

bakımdan, iç kontrol faaliyetleri şirketin günlük faaliyetlerinin bir parçasını oluşturur. İç kontrole ilişkin 

uygulama usullerinin, öncelikle faaliyeti gerçekleştiren personel, ikinci seviyede ise risk bazlı olarak icra 

edilecek bir yaklaşımla iç kontrol faaliyetini yürüten personel tarafından geliştirilmesi sağlanır. İç Kontrol 

Departmanı tarafından çalışma planı kapsamında; belirlenen alanlarda kontrollerin yapısını ve etkinliğini 

değerlendirmek, etkinliğini arttırmak amacıyla kontrol çalışmaları yürütülür ve sonuçları raporlanır. 

Şirketin maruz kalabileceği riskler ve risk limitleri belirlenmiş olup Risk Yönetimi Departmanı tarafından 

düzenli olarak izlenmektedir.  

Şirketimizde kullanılmakta olan sigortacılık bilgi sistemleri; faaliyet gösterilen tüm sigorta branş ve 

ürünlere ait uygulamalar ile süreçlere ait kontrolleri kapsayacak, risk ve fiyat vb. analiz ve raporlamaya 

imkan sağlayacak şekilde entegre edilmiştir. Şirketimizin tüm altyapı, sunucu, güvenlik vb. bilgi sistemleri 

gerek yazılım gerekse donanım olarak güncel ve şirket faaliyetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak 

düzeydedir. Muhasebe ve finansal raporlama sistemi, muhasebe kayıtlarının işlem bazında sigortacılık 



hesap planı ve izahnamesine uygun olarak tutulabilmesi, mali tabloların sağlıklı şekilde hazırlanması için 

en etkin şekilde tesis edilmiştir. Şirketle ilgili tüm bilgilerin elektronik ortamda güvenli bir şekilde 

saklanması, kullanılması, yedeklenmesi ve bilgi sistemlerinin kesintisiz olarak devam ettirilmesi konusunda 

gereken tedbirler alınmaktadır. Ani ve beklenmeyen olayların yaşanması ihtimaline karşılık oluşabilecek 

risklere ve sorunlara yönelik olarak iş sürekliliği planı oluşturulmuş ilgili birim tarafından düzenli olarak 

gözden geçirilmekte ve belirli sürelerde test edilmektedir. 

Şirketimizde her bir iş adımı için yetkiler işin niteliği, görev ve pozisyonlar dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Belirlenen yetkilerin tüm iş adımları içerisine parametrik kontroller şeklinde sisteme yerleştirilmesi 

benimsenmektedir. Bu amaçla; şirket sistemlerindeki yetki seviyeleri tüm kullanıcılar için yetki sistemi 

kapsamında tanımlanmıştır. İmza yetkileri şirket imza sirkülerinde yer almaktadır. 

Şirket içi iletişimin sağlanması için tüm kullanıcılara e-posta adresleri tesis edilmiştir. Ayrıca, iletişim 

araçlarından biri olan intranet ortamında şirket faaliyetleri başta olmak üzere personelin bilgi sahibi olması 

gereken konularda çok sayıda bilgilendirme ve duyuru yayımlanarak kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır. 

Aynı ortamda bulunan şirketin muhtelif fonksiyonlarına ait portallar da iletişim kanallarının önemli bir 

unsurudur. Şirketimizin yükümlü olduğu mevzuat ve mevzuat değişiklikleri tüm kullanıcıların erişebileceği 

şekilde intranet ortamında yayımlanmaktadır.  

İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği şirketimizin İç Denetim Departmanı tarafından denetim planı 

kapsamında risk bazlı olarak ayrıca denetlenmektedir. 

İç kontrol sistemine ilişkin çeşitli doküman ve araçlar üzerinden genel veya özel gözlemlere ve izlemeye 

dayalı kontrol ya da incelemeler kapsamında; şirket varlıklarının korunması, faaliyetlerin etkin ve verimli 

bir şekilde mevzuata, şirket içi politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak 

yürütülmesi, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, bütünlüğü ve bilgilerin zamanında 

elde edilebilirliğinin sağlanması bakımından şirketin iç kontrol sisteminin gerekli unsurları taşıdığı 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

AXA SİGORTA A.Ş.  Şirketimiz, bağımsız denetim şirketi DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST 

MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR A.Ş. tarafından; altı aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık 

dönemlerde tam bağımsız denetime tabidir.  

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.  Şirketimiz, bağımsız denetim şirketi DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST 

MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR A.Ş. tarafından; altı aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık 

dönemlerde tam bağımsız denetime tabidir. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu 

tarafından Devlet katkısı işlemleri denetimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Şirket Aleyhine açılan davalar: şirketimiz aleyhine çeşitli branşlardaki poliçelerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar nedeniyle açılmış ve gerekli rezervleri ayrılmış davalar dışında, şirketin mali durumunu ya 

da faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bird ava bulunmamaktadır.  

Şirket ve Yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ve veya adli yaptırım 

bulunmamaktadır. 

 

DİĞER UNSURLAR 

 

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası 

adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler 

29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine TTK’ nın 395 ve 396. maddeleri 
gereği gerekli izin verilmiş olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Hayat 
ve Emeklilik A.Ş. ile kendileri veya başkası adına yaptığı işlemleri ile rekabet yasağı kapsamında 
işlemleri bulunmamaktadır. 
 
 

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili 
kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar 

 
2018 faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve 
diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay 
yaşanmamıştır. 



 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Uyum ve Kişisel Veri Koruma Departmanı; 11 Ocak 2010 tarihinden itibaren “AXA SİGORTA A.Ş. ile “AXA 

HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.” aşağı¬da belirtilen iki konudaki faaliyetlerden sorumludur:  

1) Uyum Yönetimi  

2) Kişisel Veri Koruma Yönetimi  

 

Uyum Yönetimi  

 “AXA Grup Uyum Politikası” doğrultusunda geliştirme ve izleme fonksiyonu bulunan 2. Defans Seviyesi 

departmanıdır. Hukuk ve Uyum Direktörlüğü’ne raporlama yapılmaktadır. Temel sorumluluklar aşağıda 

belirtilmektedir:  

 İş aileleri ile birlikte uyum risklerinin belirlenmesi,  

 Tespit edilmiş uyum risklerinin indirgenmesi yönünde ge¬rekli kontrol ve prosedürlerin 

oluşturulmasında ve şirket içinde uyarlanmasında Yönetime yardımcı olmak,  

 Yerel mevzuat, uyum ve etik standartlar ile uyumluluğun izlenmesi,  

 Üst Yönetime, ilgili Kurullara ve AXA Grup’a düzenli raporlama yapmak  

 

Uyum Riski; bağlı olunan yasalara, yönetmeliklere ve idari hükümlere olası aykırılık nedeniyle şirketin 

maruz kalabi¬leceği hukuki veya yasal düzenleme müeyyideleri, önemli maddi zarar veya itibar kaybı 

riski olarak düşünülmelidir. Bu çerçevede uyum riskleri her sene yerel mevzuat ve Türkiye’yi ilgilendiren 

uluslararası mevzuat (FATCA, UK Bribery Act, UN-US-EU Sanctions vb) da dikkate alınarak iş aileleri ile 

yapılan detaylı risk değerlendirmeleri neticesinde belirlenir/ güncellenir. Sonrasında, genel prensipleri 

AXA Grup Risk Yö¬netimi tarafından belirlenen ve yerel seviyede İç Kontrol Operasyonel ve Finansal 

Riskler Departmanı ile birlikte risklerin indirgenmesine yönelik bir süreç başlar. 

Risk değerlendirmesi sürecinde dikkate alınan uyum riskleri konu başlıkları aşağıdaki tabloda 

belirtilmektedir. 

 
Anti-Tröst  

Ayrımcılığın Önlenmesi  

Bilgi Suistimali 

Çıkar Çatışması  

Dağıtım Kanalı  Pazarlama  

Uyum ve Kişisel Veri Koruma  



Dış kaynak kullanımı ile ilgili mevzuat riskleri  

Ekonomik Yaptırımlar ve Ambargolar  

Finansal Suçlar  Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi / Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 

Finansmanının Önlenmesi  

Görevi Kötüye Kullanma  

Müşteri Şikayet Trendleri  

Müşteri Verilerinin Korunması ve Sorumlu Kullanımı 

Rüşvetle Mücadele / Yolsuzlukla Mücadele  

Satış kanalı tazminat / ücretlendirme  

Satış Uygulamaları  

Sigorta aracıları ve dağıtım kanalı kuralları  

Sınır Ötesi İşler  

Sosyal Medya ile İlişkilendirme 

Tacizin Önlenmesi 

Ürün Uyumu  

Uyum & Etik    

Uyum Riskleri Analizi Kapsamı  

Uyum, Finansal Suçlar ve Etik Rehberi ile bağlantılı şirket içi dolandırıclık  

 

Uyum yönetimi çalışmaları yıllık olarak hazırlanan “Uyum Planı” kapsamında belirlenir İcra Kurulu 

tarafından onaylandık¬tan sonra uygulamaya alınır. Uyum Planı; yıl içi kontrol pla¬nının hazırlanması, 

risk değerlendirme ve güncelleme çalış¬maları, izleme programının belirlenmesi, uyum raporlaması vb. 

aktivitelerin yer aldığı bir çerçeve programdır.  

 

AXA Grup, sigortacılık faaliyeti gösterdiği her ülkede ül¬kede operasyonlarını yüksek standartlarda 

sürdürebilmek için AXA Grup Standartları’nı uygulamaya almıştır. Uyum Yöneticisi, Yönetim ve iş 

ailelerinin tüm sigortacılık faaliyetlerini, yerel mevzuatın yanında, AXA Grup Standartları ile uyumlu 

ola¬bilmeleri için gerekli desteği titizlikle vermektedir. AXA Grup Standartları ile uyum her sene Üst 

Düzey / Orta Kademe Yöneticilerin ve ilgili iş ailele¬rinin “sertifikasyon” süreci ile kayıt altına alınır.  

 

Uyum çalışmalarının AXA Grup tarafından denetimi iki sene¬de bir yapılan “Uyum Destek ve Geliştirme 

Programı” kap¬samında AXA Grup ile Uluslararası & Yeni Pazarlar Bölgesi’ne bağlı muhtelif AXA 



şirketlerinden Uyum Yöneticileri’nin katıldığı bir denetimle yapılmaktadır. Denetim sonrası olası bulgular 

CEO ve denetim yapılan AXA Grup şirketinin Uyum Yöneticisi’ne raporlanır. Gerekli iyileştirme 

aksi¬yonlarının gecikmeden alınması AXA Grup, Uluslararası & Yeni Pazarlar Bölgesi, ve yerel İç Denetim 

Departmanı tara¬fından periyodik olarak izlenir.  

 

Rüşvetle Mücadele ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi, önemli uyum 

başlıklarındandır. Sene başında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Rüşvetle Mücade¬le Programı” 

kapsamındaki kontrol ve farkındalık aksiyonla¬rı hayata geçirilir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve 

Terörün Finansmanının Önlenmesi çalışmaları, MASAK Uyum Görevlileri’nin yerel mevzuat ve AXA Grup 

Standartları kapsamında hazırladıkları “Uyum Programı” çerçevesinde yürütülür. Gerekli aksiyonların 

gecikmeden alınması AXA Grup ile Uluslararası & Yeni Pazarlar Bölgesi tarafından düzenli olarak izlenir. 

Süreçler her sene Üst Düzey / Orta Kademe Yöneticiler ile ilgili iş ailelerinin “Rüşvetle Mücadele” ve “AXA 

Grup Uyum ve Etik Standartları” sertifi¬kasyon süreci ile kayıt altına alınır.  

 

Kişisel Veri Koruma Yönetimi 

Yerel mevzuat ve yerel mevzuat ile çakışmayacak şekilde AXA Grup Veri Koruma Politikası kapsamında 

kişisel / özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi; yurt içi veri transferi, iş aileleri ta¬rafından hayata 

geçirilmesi düşünülen projeler öncesinde Hukuk ve Bilgi Teknolojileri departmanları ile birlikte gerekli 

teknik/hukuki incelemeler (“Privacy by Design”) yapılmaktadır. Doğrudan Hukuk ve Uyum Direktörü’ne 

raporlama yapılmakta olup temel sorumluluklar aşağıda be¬lirtilmektedir:  

 

 AXA SİGORTA Veri Koruma Politikası’nı geliştirmek ve uyar¬lamak,  

 Farklı alanlarda faaliyet gösteren departmanlara veri koruma konusunda eğitim ve teknik görüş 

vermek,  

 Düzenleyici kurumlar ile irtibat kurmak,  

 Şirket içi ve dışı Gizlilik Sözleşmeleri’nin hazırlanması ko¬nusunda destek vermek,  

 Mevzuat hükümleri ve AXA SİGORTA Veri Koruma Politikası ile uyumu sağlamak amacıyla 

faaliyetler ile tedarikçi söz¬leşmelerini incelemek ve takip etmek,  

 Mevzuat ile uyumlu projeleri veya süreçleri onaylamak,  

 Veri işleme uygulama ve süreçlerinin her zaman mevzuat ile uyumlu olmasını sağlamak,  

 Üst Yönetim ve Yöneticileri, AXA SİGORTA Veri Koruma Politikası ve bu Politika ile ilgili 

sorumlulukları hakkında bilgilendirmek 

 

 

 



 

Operasyonel Dayanıklılık ve Fiziki Güvenlik Yönetimi Departmanı; “AXA SİGORTA A.Ş. ile “AXA HAYAT VE 

EMEKLİLİK A.Ş.” aşağıda belirtilen iki konudaki faaliyetlerden sorumludur:  

1) Operasyonel Dayanıklılık Yönetimi 
2) Fiziki Güvenlik Yönetimi 

 

Operasyonel Dayanıklılık Yönetimi 

Operasyonel Dayanıklılık Yönetimi departmanı “Üretim” ve “Hasar” ile ilgili kritik süreçlerde aksaklıklar 

olması durumunda izlenilecek yolu tanımlayan ve yöneten departmandır. 

AXA Sigorta, faaliyetlerini yürütmek için bir çok kaynak kullanır. Bu kaynakları etkileyebilecel en önemli 5 

tehdit AXA Grup tarafından Siber Saldırı, Deprem, Yangın, Toplumsal Karışıklık/Terör Saldırısı ve Salgın 

Hastalık olaral beyan edilmiştir. Departmanımız aşağıdaki avantajları ve bunların sürekliliğinin 

sağlanmasından sorumludur: 

 Faaliyetleri aksamaya uğratacak ya da durduraacak riskleri belirlemek ve bunları proaktif olaaral 
azaltmak/yok etmek 

 İtibari bütünlük sağlamak ve bunu sürdürmek 

 En yüksek hizmet kalitesini sağlamak 

 Krize evrilmiş olay sonrası en kısa sürede normale dönmek 

 Sürekli gelişme 
 

Departmanımız koordinasyonunda, her sene iş aileleri tarafından güncellenen “Risk Analizi” ve “İş Etki 

Analizi” çalışmaları sonuçları muhtelif belirlenmiş risk senaryoları ile uyumlu olarak analiz edilir. Afet 

yedekle¬mesi çalışmaları Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanlığı ile koordineli; öngörülmüş risklere ait 

rakamsallaştırma çalışmaları ise Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı ile birlikte sürdürülür. 

AXA Sigorta CEO’su operasyonel dayanıklılık politikasından, politikanın geliştirilmesinden, 

uygulanmasından sorumludur. Bu görevi yerine getirmek için CEO, operasyonel dayanıklılık konusuyla 

ilgili işleri denetlemek üzere İcra Komitesinden Olgun Küntay’I Sorumlu Müdür olarak atamıştır. Olgun 

Küntay’a bu süreçte İş Sürekliliği Sponsor, BT Servi Sürekliliği Sponsoru ve Kriz Soumlusu yardımcı 

olmakyadır. 

Bunun yanında; Kriz Lideri, İş Sürekliliğinden Sorumlu Üst Düzey Yönetici, Kriz Koordinatörü, Afet 

Kurtarma Koordinatörü, CIO ve Genel Sekreter’den oluşan Operasyonel Dayanıklılık Yürütme Kurulu iş 

sürekliliği çalışmaları ile risk senaryolarına karşı hazırlık seviyesini yakından takip eder ve olağanüstü 

hallerde toplanır. Ayrıca, Operasyonel Dayanıklılık Komitesi yılda iki kez toplanarak bu alanda yapılmış 

dönemsel faaliyetleri değerlendirir, AXA Grup Operasyonel Dayanklılık stratejisi ile uyumlu olunması için 

yol haritasını belirler.   

Operasyonel Dayanıklılık ve Fiziki Güvenlik Yönetimi  



Her sene farklı kategorilerde yapılan test ve tatbikatlar ile hem çalışanların hem de paydaşların 

farkın¬dalık seviyesi azami seviyede tutulmaya çalışılır. Tüm çalışmalar AXA Grup/AXA Uluslararası & 

Yeni Pazarlar ve yerel seviyede yapılan denetimler ile kontrol edilir. Her sene düzenli olarak AXA Grup’a 

detay seviyede raporlama yapılmaktadır.  

 

Fiziki Güvenlik 

“Kasıtlı zarar” eylemlerine karşı çalışanların ve varlıkların korunmasını amaçlanmaktadır. Suç, terörizm, 

politik veya sosyal istikrarsızlıklar kaynaklı eylemler kasıtlı zararlar arasında sayılabilir. 2015 Nisan ayında 

AXA Grup Yönetim Komitesi bir fiziki güvenlik yol haritası onayladı. Bu onay AXA şirketlerinin mevcut 

fiziki güvenlik önlemlerini dünyadaki en iyi uygulamaların dikkate alınarak hazırlandığı AXA Fiziki 

Güvenlik Metodu ile uyumlu hale getirmelerini veya bu doğrultuda oluşturmalarını gerektirmektedir.  

 

Doğrudan Christophe Knaub raporlama yapılmaktadır.  AXA Grup nezdinde Fiziki Güvenlik’in dört sac 

ayağı şunlardır: 

 

 Güvenlik Organizasyonu: Kurum içerisinde net ve resmi bir fiziki güvenlik yapılanmasının 

oluşturulması etkili bir fiziki güvenlik yönetiminin önemli adımıdır. 

 

 Seyahat Güvenliği: Uluslararası iş seyahatlari ve yolculukların yönetimi risk bazlı güvenlik 

prosedürleri ve güvenlik tedbirleri gerektirir. 

 

 Mekan Güvenliği: Güvenliğin sağlanabilmesi için mekanda alınan tüm önlemlerin belirtildiği bir 

Fiziksel Güvenlik Planı oluşturulmalıdır. 

 

 Olay Müdahale: Fiziki güvenlik olaylarının şirket itibarı, çalışanları ve varlıkları üzerindeki olası 

etkilerini azaltabilmek için hazırlıklı olunmalıdır.  

 

 

 

 



 

 

 

2018 yılı içerisinde sektörümüzü doğrudan etkileyen kayda değer bir mevzuat değişikliği olmamıştır. 



 



 



 

olup, Denetim, Risk ve Uyum Komitesi’nde değerlendirilmektedir. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 
AXA Sigorta A.Ş. (bundan böyle “Şirket”), “Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde 
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge (2011/8)” ile uyumlu olarak Genelgede yer alan ilkelere 
uyumun izlenmesi için Haziran 2011 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Kurumsal 
Yönetim Komitesi üyeleri ise aşağıda sunulmaktadır : 
 

 Sn.Marc BERNARDIN Başkan  Yönetim Kurulu Üyesi 
 Sn.Esra GÜLLER  Üye  Bölüm Başkanı - İnsan Kaynakları ve İç İletişim 
 Sn.Hakan DEVECİOĞLU Üye  Müdür - İç Kontrol, Operasyonel ve Finansal Riskler 
 Sn.Murat UYTUN Üye  Müdür - Uyum ve Kişisel Veri Koruma 

 
Komite’nin görevi, ilkelere uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, Yönetim Kurulu’na bu 
amaçla önerilerde bulunmak ve Şirketin ilkelere uyumunu izlemektir.  

 
Kurumsal Yönetim Komitesi, konuya ilişkin değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve her yılın Mart 
ayında Şirket Yönetim Kurulu’na sunulur. Raporun bir örneği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na gönderilir.   
 
AXA SİGORTA A.Ş.’NİN BENİMSEDİĞİ İLKELER 
İLKE 1 – Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Şirket, kurumsal yönetim ilkelerini “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” ilkelerini de 
dikkate alarak oluşturmuştur (AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi III-Uyum ve Etik Kurallar Madde 1-
“Değerlerimiz”). Şirket’ de bu ilkeler aşağıdaki politika, prosedür ve rehberler ışığında güvence altına 
alınmaktadır. 

Yerel mevzuata ek olarak, AXA Grup (dolayısıyla uygulamada AXA Sigorta A.Ş.), Şubat 2003'te Birleşmiş 
Milletler Global Compact Örgütü’ne katılmış ve Örgüt’ün “On Rehber İlke”sine bağlı kalacağını resmi olarak 
taahhüt etmiştir (AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 4.1 Yasalara, Kurallara ve Yönetmeliklere 
Uyum). 

 Eşitlik 
o AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 2.1 Çıkar 

Çatışmaları, 
 Şeffaflık 

o  AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 4-Yasa 
ve Yönetmeliklere Uyum / Düzenleyici Otoritelerin Sorguları ve Davalar, 

o AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 6-
Usülsüzlüklerin Rapor Edilmesi, 

o 98.11.P.001-AXA SİGORTA İnsan Kaynakları Yönetmeliği, 
o 98.11.P.005-AXA SİGORTA Veri Gizliliği Politikası, 
o 98.11.P.006-AXA SİGORTA Bilgi Güvenliği Politikası, 

 
 



 Hesap Verebilirlik 
o AXA SİGORTA Stratejik Plan, 
o 98.11.P.007-Rekabet ve Anti-Tröst Politikası, 

 
 Sorumluluk 

o 26913-Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik, 
o AXA SİGORTA Uyum Standardı, 
o AXA Grup Standartları, 
o 18.01.Y.003-İç Kontrol Faaliyetleri Yönergesi, 
o 17.01.Y.001-İç Denetim Yönergesi, 
o 17.01.Y.002-Suistimal ve Yolsuzluğu Önleme Yönergesi, 
o 98.11.P.002-AXA SİGORTA Rüşvetle Mücadele Politikası, 
o 98.11.P.003-AXA SİGORTA Suistimal Kontrol Politikası, 
o 17.01.Y.003-Karapara Denetim Yönergesi, 
o 98.11.P.005-Medya İlişkileri Kılavuzu, 
o 98.11.P.006-Çalışan Sosyal Medya Kılavuzu, 
o 17.02.T.001-Aykırılık ve Usulsüzlüklerin Bildirimi Talimatı, 
o Denetim Komitesi Yönetmeliği, 
o İç Denetim Yönetmeliği, 

 
İLKE 2 – Pay Sahipliği Haklarının Kullanılma Esasları  
Tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele edilir.  

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Pay sahiplerinin 
haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin 
kullanımına sunulur.  

Şirket, Genel Kurul Toplantıları’ndan önce pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını sağlayacak her türlü 
tedbiri zamanında alır ve Genel Kurul gündemi hakkında eksiksiz, tereddüt yaratmayacak ve pay 
sahiplerine gerekli hazırlık yapma imkanı verecek şekilde bilgi verir. Genel Kurul Toplantısı’nda, gündemde 
yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine 
eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı 
yaratılır. 

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve 
uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.   

Oy kullanma prosedürü toplantıdan önce ve toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulur.  

Şirket azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterir.  

Şirket, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınır.  

Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Şirketimiz, bağlı bulunduğu kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde kar dağıtımını gerçekleştirmektedir.  Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli grup 
stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit pozisyonlarımız ve en önemlisi 
sermaye yeterlilik oranımız dikkate alınmaktadır. Şirketin Sermaye Yeterliliği’ne dair önümüzdeki yıllara 
yönelik yapılan tahminlere ve şirket hedeflerine paralel olarak kar dağıtımı kararları her sene Mart ayında 
yapılan Genel Kurul’da ortaklar tarafından verilmektedir.  



Buna göre bağlı bulunulan mevzuat çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabii tutulmuş mali 
tablolarda yer alan net dönem karı ve yine ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir kar" 
üzerinden nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kar dağıtımı yapılmaktadır. 
 
 
İLKE 3 – İş ve İşlemlerde Şeffaflık 
Şirket, finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek kamuya açıklanacak her türlü güncel 
bilgiyi duyurmayı taahhüt eder. 

Şirketin finansal durumu hakkında tasdik edilmiş bilgilere, kamu aydınlatmasında da kullanılmakta olan, 
www.axasigorta.com.tr adresinde “AXA SİGORTA” bölümündeki “Finansal Bilgiler” alanından kolaylıkla 
erişilebilir. 2003 yılından bugüne kadar tüm faaliyet raporları elektronik ortamda şirketin internet 
sayfasında sunulmaktadır. 

Şirketin internet sitesine kolay ulaşılabilir. Şirketin internet sitesinde; 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin “İnternet Sitesi 
Kurma Zorunluluğu” başlıklı 13üncü maddesinin 3üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilere ek olarak;  

a) Türkçe ve İngilizce olarak şirkete ait kurumsal bilgiler, 
b) Ticaret Sicili Bilgileri 
c) Esas Sözleşmesi 
ç) Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili bilgiler 
d) Faaliyet Raporları, 
e) Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerek şekilde cari yıl ve son dört yıla ait mali 
tablolar,  
f) Şirketin misyonu ve vizyonu  

yer almaktadır. 

31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28663-Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet 
Siteleri’ne Dair Yönetmelik kapsamında Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) ile protokol imzalanmak suretiyle 
Şirketimizin internet sitesinin özgülenmiş kısmının erişime açılması gereken içeriğinin güvenli ortamda 
tutulması, şirket erişimine hazır bulundurulması ve arşivleme hizmeti alınmaya başlanmıştır. 

Şirket’ in kamunun aydınlatılması ile ilgili, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, mevzuat ile belirlenenler 
dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan 
kamuya duyurulacağı ve benzeri hususları içeren “Bilgilendirme Politikası” mevcuttur. Bilgilendirme 
Politikası’nda ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesi ve Şirket’in şeffaflığı ile çıkarlarının korunması 
arasındaki denge gözetilmiştir. 

AXA Grup Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve her sene Ocak ayında güncellenen, AXA Grup’un 
sigortacılık faaliyeti gösterdiği ülkelerde yönetişim standardizasyonu için toplam 36 standart uygulamaya 
alınmıştır. Bu süreç CEO liderliğinde, ilgili Yöneticilerin standartlar ile uyumlu şekilde günlük 
operasyonlarını sürdürdüklerinin taahhüt ettikleri bir sene sonu sertifikasyonu (ıslak imzalı) ile 
sonuçlanmaktadır.  

Şirket’in kurumsal etik kuralları “Kurumsal Etik Kurallar” adı altında toplanmıştır. Ayrıca Şirket’ in 
çalışanlarının uyması gereken kurum içi etik kuralları “AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi” adı altında 
toplanmış olup her sene Üst Yönetim ve Yöneticiler Rehber’deki ilkelere yıl içinde bağlı kalarak çalıştıklarını 
yazılı olarak beyan etmektedirler. Bu sürece Uyum ve Etik Rehberi Sertifikasyonu adı verilmektedir.  

http://www.axasigorta.com.tr/


7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Veri 
Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” hükmü kapsamında gerekli bilgilendirme 
https://www.axasigorta.com.tr/aydinlatma-bildirimi altında yayımlanmıştır. 

Kâr payı dağıtım politikası, faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya 
açıklanır.  

Faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak 
ayrıntıda hazırlanmaktadır. Bu Komite Raporu’na konu sene içinde sigortacılık faaliyetlerini etkileyen 
temel yasal mevzuat değişikliklerine değinilen özel bir bölüm Faaliyet Raporu’na ilave edilmiştir. 

 

İLKE 4 – Menfaat Sahiplerinin Haklarının Korunması 
Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında sahip oldukları hakların korunması açısından 
mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir.  

Şirket, ürün ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır. AXA Grup 
“Müşterini Tanı (Know Your Customer)” süreci Şirketin tüm süreçleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu 
kapsamda müşteri odaklı bir organizasyon yapısı benimsenmiştir. Yerel mevzuata ilaveten, AXA Grup 
“Ürün Onay Süreci (Product Approval Process-PAP)”, İç Kontrol Operasyonel ve Finansal Riskler 
Departmanı’nın sorumluluğu altında; teknik, mali, pazarlama, hukuk, iç kontol, aktüerya, uyum, ve bilgi 
teknolojileri departmanları nezdinde ürün geliştirmesine yönelik bir süreç takip edilmektedir. 

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. AXA Grup “Bilgi 
Güvenliği Politikası” bu kapsamda alınması gereken tedbirleri ve sistemsel altyapı standartlarını 
belirlemektedir. Ayrıca, 6698-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yayımlanmış ikincil 
mevzuat ile uyumun analiz edilmesi için gerekli detaylı incelemeler AXA SİGORTA Proje Yönetim Ofisi 
koordinasyonunda şirket genelinde yapılmış ve gerekli aksiyonlar düzenli olarak alınmaktadır.  

Hizmet satın almaları dahil tüm satın almalar “Kurumsal Masraf Yönetimi (Kamyon)” isimli portal 
kullanılarak tanımlanmış onay mekanizmalarından geçerek tam otomatik olarak yapılmaktadır. Satın alma 
ihaleleri ise “e-İhale Satınalma Portalı” adı verilen bir portal üzerinden katılımcılara kullanıcı adı ve şifre 
verilmek suretiyle internet üzerinde yapılmaktadır. İhalelere katılan taraflar birbirlerinin tekliflerini 
görebilmekte ve bu vesileyle şeffaflık azami seviyede sağlanmaktadır.  

Şirket’de herkes bir yetenektir ve ve İK Departmanı’nın yürüttüğü yeteneği şirkete çekme, işe alma, 
yeteneği değerlendirme, yeteneği geliştirme ve bağlılık süreçlerinin hepsinde her çalışana eşit fırsat 
sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Bu süreçlerin temelini oluşturan şirket “Değerlerimiz” : Önce Müşteri, 
Cesaret, ONE AXA’dır. Bu değerler doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarından beklenen davranış örnekleri 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

 
ÖNCE MÜŞTERİ 
•Gayemiz müşteridir. Her düşüncemiz müşteri ile başlar. Müşterilerin ilgisini hak etmek hayatında ilgili ve 
etkili olmaya devam etmek için onların hem bugün hem de gelecekteki yaşam tarzını dikkate alıyoruz. 
•Herkes, daha geniş bir perspektiften bakarak, kendi işinde iş stratejisi ile ilgili olarak yaratabileceği etkiyi 
bilir ve bu etkiyi en üst seviyeye çıkarır. 

 
 
 

https://www.axasigorta.com.tr/aydinlatma-bildirimi


CESARET 
•Cesaret işlerin gerçekleşmesini sağlar. İçimizden geçeni söyler ve gerçekleştirmek için harekete geçeriz. 
Mümkün olanın sınırlarını zorlar ve değer sunabilmek adına yeni yollar, yöntemler bulmak için cesur 
adımlar atarız. 
•Herkes, başkalarının gelişimine yardımcı olurken, kendisi de gelişir ve ilerler. 
 
ONE AXA 
•One AXA, gücümüzdür. Beraber çalıştığımızda ve tek bir takım gibi hareket ettiğimizde çok daha güçlüyüz. 
Birlikteliğimiz ve farklılıklarımızla aynı hedefe odaklandığımızda daha iyiyiz. 
•Herkes, takımları ve departmanlarının da ötesine geçerek katkı ve paylaşımda bulunur. 
 
DÜRÜSTLÜK 
•Dürüstlük, pusulamızdır. Güçlü ahlaki ilkeler bize yol gösterir ve müşterilerimiz, çalışanlarımız, 
paydaşlarımız ve ortaklarımız için doğru şeyi yapma konusunda vicdanımızın sesini dinleriz. 
•Herkes, birbirine yardımcı olmaktan, beraber çalışmaktan, ahlaki ve etik standartlarımızı korumaktan 
sorumludur. 
 
Katılımcı bir yönetim ortamının güçlendirilmesi adına düzenlenen; tüm Şirket çalışanlarının katılımıyla 
düzenlenen “AXA SİGORTA’lı Olmak”, acentelere yönelik bilgilendirmelerin ve değerlendirmelerin yapıldığı 
“Acenteler Toplantısı”, acentelerle şirket Üst Yönetiminin yüz yüze görüşmelerine olanak sağlayan, aynı 
zamanda ekonomi veya kişisel gelişim ile ilgili konuların ele alındığı “Bölge Toplantıları”, çalışan 
memnuniyetinin online olarak belirlendiği “Çalışan Memnuniyeti Anketi”, acente memnuniyetinin 
belirlendiği “Acente Memnuniyeti Anketi”, bağımsız kuruluşlara yaptırılan muhtelif memnuniyet anketleri, 
çalışan ve yakınlarının istifade edebildiği “AXA SİGORTA Personel Sağlık Sigortası” bilgilendirmeleri, işe 
yeni başlayan personel için “Oryantasyon Eğitim Programı” çalışan-acente-müşteri ile yıl içinde yapılmakta 
olan görüş alış verişlerinden sadece bazılarıdır. 

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı Yöneticiler tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. 
Bu süreç, “Kişisel Eğitim ve Yönetim Sistemleri (KEYS)” portalı kullanılarak tam otomatik olarak 
yapılmaktadır.  

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler İK- Eğitim, Gelişim ve İç 
İletişim Departmanı tarafından e-posta olarak ve/veya intranet kullanılarak tüm çalışanlarla paylaşılır. 

 2018 yılında Şirket’ de iletişim ve sosyalleşmenin artırılmasına olanak sağlayan çeşitli projeler 

hayata geçirilmiş ve bu çalışmalarda şirket içerisinde etkileşimin artırılması hedeflenmiştir.  

 Bu kapsamda, artık geleneksel hale gelen AXA SİGORTA’lı Olmak organizasyonu bu yıl bütün 

Çalışanlarımızın katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. “Biz AXA’yız Bir Başkayız” sloganı ile 

organizasyonda Çalışanlarımız hem şirket üst yönetiminden önümüzdeki dönem stratejilerini 

dinlemiş hem de eğlenme fırsatı yakalamışlardır.  

 Şirketimizin Dijitalleşme stratejisi ile paralel olarak, 2015 yılında tüm Şirket çalışanları tarafından 

kullanılmaya başlanan global intranet programı olan ONE’ın Şirket içerisinde kullanımının 

artırılması amacıyla 2018 yılında da duyuru, anket vb. araçlar ile çalışmalar yapılmıştır.  

 Aynı zamanda, AXA’ nın globalde faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Çalışanların eğitim ve gelişim 

programlarını takip etmesine olanak sağlayan global eğitim ve yönetimi sistemi YesLearning ile 

portal üzerinden kişilerin eğitim bilgilerinin takip edilebildiği, eğitim sonrası değerlendirme 



yapabilen, takvim detay bilgilerinin sunulduğu aktif bir portal olması için tüm Çalışanlar nezdinde 

kullanımın yaygınlaştırılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 AXA’nın çalışanları için önde gelen üniversitelerin online platformda sundukları sertifika 

programlarını tek bir çatı altında toplayan Coursera platformu ile gerçekleştirdiği anlaşmaya 

istinaden çalışanların ücretsiz olarak bu olanaktan faydalanabileceklerini aktaran duyurular 

paylaşıldı. Şirket’ den Coursera üzerinden sertifika programı tamamlayan pek çok arkadaşımız 

oldu.  

 Bununla birlikte, Genel Müdürlük binası ve diğer tüm lokasyonlarda bilgilendirme ekranları ile bilgi 

paylaşımlarının dijital ekranlar üzerinden yapılmasına devam edilmiştir. Ayrıca,  AXA Vizyon adıyla 

kısa videolarla bilgi paylaşımının yapılabileceği platform vasıtasıyla pratik bilgilendirme ve eğitim 

çalışmaları için yeni bir ortam hazırlanmıştır.  

 Şirket 2018 yılında da kurumsal sorumluluğun topluma, çevreye, müşteriye, Çalışana ve 

tedarikçilere dokunan boyutlarına odaklanmış, yaşamın her alanında benimsediği ve uyguladığı, 

artan gönüllü katılım desteği ile yine birçok projeyi hayata geçirmiştir. Aynı zamanda bu bilincin 

yaygınlaştırılması amacı ile hareket eden Şirket, kurumsal sorumluluk anlayışının “topluma” 

dokunduğu yerlerde birçok aktiviteye de öncülük etmeye devam etmiştir. Türkiye’nin büyük ve 

uluslararası kimliğe sahip sigorta şirketi olarak “İnsanları Daha İyi Bir Yaşam İçin Güçlendirmek” 

misyonuyla toplum yaşamına destek olmak, inandığımız kutsal amacımız gereği en önemli 

sorumluluklarımızdan birisidir.  

 2018 yılında gerçekleştirilen proje ve aktiviteler şu şekilde sıralanabilir;  

 GEA işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar” kampanyamız sonucunda 

çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle toplanan oyuncaklar, AXA Tüm Kalplerde Gönüllülerinin 

katılımıyla karne hediyesi olarak çocuklarla buluştu. AXA Tüm Kalplerde Gönüllüleri, aynı zamanda 

çocuklara “Telefon Kazaları” ile ilgili bilgilendirme yaparak bu konudaki farkındalığın artmasına 

katkıda bulundular.  

 Mardin, Midyat, Sivrice Köyü çocuklarının olağanüstü başarı göstererek yarattıkları proje için 

onlara desteğimizi göstermek üzere Sivrice Köyü’ne gittik. İnovatif ve yetenekli gençlerin 

eğitiminin desteklenmesi amacı ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, çocukların yarattığı enerjiyi 

hissederek destek olanaklarını yerinde görme fırsatı yakaladık. Buradaki öğrenciler tüm zorluklara 

ve olanaksızlıklara rağmen birçok hayali gerçekleştirmeye çalışıyor. “Sivrice Dream” ismini 

verdikleri takımları ile birçok başarıya imza atan bu çocuklara Şirket olarak destek olduk ve 

devamını da sağlamaya çalışıyoruz. Yanımızda götürdüğümüz çeşitli kırtasiye araç gereçlerini ve 

onlar için aldığımız kodlama ve eklenti seti hediyemizi de kendilerine takdim ettik. Sonrasında 

Mardin Sivrice Okulu’nun bütün boş duvarlarına “Fen ve Matematik Sokağı” konseptli resimler ile 

kaplama yaptırdık. Bu desteğin ardından çocukların hem derslerine hem de proje çalışmalarına 

yardımcı olması amacı ile printer, zeka geliştiren oyuncaklar hediye ettik.  

 Mardin’de başlattığımız desteği şimdi Muğla Ören Ortaokulu için yapmaya devam ediyoruz. Muğla 

Ören Ortaokulu’nun “Bilim Kahramanları Proje” sponsorluğunu Şirket olarak üstlendik. 



Kardeşlerimizi desteklemek amaçlı proje kayıt ücreti, tema seti, proje masası gibi konularda 

katkılarımızı sunmaya devam ediyoruz.  

 “Telefon Kazasına Son” kampanyası kapsamında araç kullanımı esnasında telefon kullanımının 

oluşturduğu riskler ile ilgili olarak Petrol Ofisi benzin istasyonlarında sürücülere farkındalık 

yaratılması için aktiviteler gerçekleştirildi.  

 Make a Wish – Bir Dilek Tut Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz workshop ile Merve Nur’un 

prenses olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçildi.  

 Genel Müdürlük Binamızda “Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa” semineri gerçekleştirdik.  

 AXA Tüm Kalplerde Gönüllüleri ve katılmak isteyen çalışma arkadaşlarımızla birlikte, 

Darülaceze’de kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek hem onlarla sohbet etme imkanı bulduk hem de 

yüzlerinde gülümseme yaratabildik. Ziyaretlerimiz esnasında yanımızda götürdüğümüz ufak 

hediyelerimizle beraber sohbet ederek keyifli vakit geçirdik. 

 Çocukların yakalandıkları hastalıklar ve ebeveynler olarak bu hastalıkları önleme ve mücadede 

neler yapabileceğimiz üzerine “Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklarda Tedavi ve Bilinçli Yaklaşım 

Semineri” gerçekleştirdik.  

 “Tohum Otizm Vakfı”na katkı sağlayabilmek amacı ile otizmli çocukların tedavi masraflarında 

kullanılmak üzere Genel Müdürlük Binamızda stant kuruldu. 

 Hali hazırda 3.000’den fazla hayvanın barındığı Yedikule Hayvan Barınağı’nı Müdürlük kafeterya 

hizmetlerimizi aldığımız firmadan kalan yemek artıkları, süt, kuru mama ve eski gazete gibi 

ihtiyaçları da tedarik ederek AXA Tüm Kalplerde gönüllüleri ile beraber sevimli dostlarımızı ziyaret 

ettik.  

 “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” dedik başkalarına umut olmak ve hayat kurtarmak istedik, Kızılay 

işbirliği ile kan bağışında bulunduk.  

 Sağlıklı besin ve sağlıklı beslenmenin farkında olarak Özürlüler Vakfı’na katkı sağlamak amacıyla 

Genel Müdürlük Binamızda Gülümseten Dükkan standı kurduk.  

 “Belki de Sensin Derneği” işbirliği ile kök hücre donörlüğü üzerine merak edilenleri “Belki de 

Sensin” seminerinde ele aldık. Daha sonrasında da Kasım’da Genel Müdürlük Binamızda Kızılay 

işbirliği ile hem kök hücre hem de kan bağışında bulunduk. Bu kampanyaya bölgelerimiz de bizzat 

iştirak ettiler.  

 Karbon ayak izimizin azaltılması çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş aktiviteleri 

gerçekleştirdik. Tüm çalışma arkadaşlarımız ilgili lokasyonlarında yürüyüşler yaparak bu aktiviteye 

destek oldular.  

 AXA Tüm Kalplerde gönüllüleri ile birlikte down sendromlu çocukları hayata tutundururken 

ailelerine de destek olmayı hedefleyen Down Cafe’de bir öğle yemeği yedik ve kardeşlerimizle 

keyifli zaman geçirdik.  

 2014 yılı itibarıyla WWF Doğal Dünyayı Koruma Vakfı tarafından bilinçlendirme faaliyetleri ile atık 

ve kâğıt tüketiminde istenilen kriterleri tamamlayan AXA SİGORTA Genel Müdürlük Binamız “Yeşil 



Ofis” Sertifikasıyla ödüllendirilmiştir. 2015, 2016,2017 ve 2018 yıllarında da İstanbul ve tüm 

Türkiye’deki Bölge Müdürlük binalarımızda da aynı çalışmalar başlatılmış ve genişletilmiştir.  

 Çalışanlarımıza çevre bilinci ve dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacı ile oluşturulan “geri 

dönüşüm köşeleri” yardımıyla atık pil, kâğıt, kartuş, ampul, kapak gibi atık malzemeler geri 

dönüştürülmek için toplanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında yaklaşık 11.730 kg kağıt geri dönüşüm 

amacı ile Belediyelere ve TEMA Vakfı’na iletilmiştir.  

 Sektör – Okul iş birliğini geliştirmeye yönelik olarak, çeşitli illerde bulunan ve sigortacılık eğitimi 

veren üniversiteler ziyaret edilerek öğrencilere seminerler verilmiştir. AXA SİGORTA Yöneticileri 

tarafından gerçekleştirilen bu seminerlerde sektör bilgisi, genel iş dünyası ve meslek seçimlerine 

yardımcı olacak ipuçları paylaşılmıştır.  

 Şirket olarak çocuklara ve gençlere destek olmak en önemli ilkelerimizden bir tanesidir. Bu 

doğrultuda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç sahibi okul ve kurumlara 

yıl boyunca maddi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Şirketimize ulaşan ihtiyaç mesajlarına uygun 

olarak “kırtasiye malzemeleri, kitap, bilgisayar, kıyafet, spor malzemeleri, ayakkabı vb.” bağışları 

gerçekleştirilmektedir.  

 Ayrıca, Darüşşafaka İlk Öğretim Okulu’nda burslu okuyan 25 öğrencinin Kitapcan Velisi 

olunmuştur. Bu sponsorluk ile kendilerine bir senelik ön ödemeli kitap kartları hediye edilmiştir. 

Böylelikle öğrencilere fırsat eşitliği yaratılarak kitap alışverişi yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.  

 Bununla birlikte Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerine yıl boyunca devam edilmiştir. “Askıda Simit 

Kampanyası” adını verdiğimiz inisiyatif ile çalışma arkadaşlarımız arasında düzenlenen bir anket 

aracılığıyla aylık yemek kartlarından tercih ettikleri tutar kesilerek “Çorbada Tuzun Olsun 

Derneği”ne bağışlanmak üzere toplanmıştır. Ayrıca sonrasında da gönüllü olan çalışma 

arkadaşlarımızla birlikte Taksim-Gezi Parkı rotasında evsizlere çorba dağıtım organizasyonunda 

yer aldık.  

 AXA Grup ile birlikte meme kanseri farkındalığı yaratmak adına “PinkOctober” adıyla Ekim ayında 

tüm çalışma arkadaşlarımız yakasına pembe kurdele taktı, Genel Müdürlük Binamızda Liv Hospital 

işbirliği ile “Meme Kanseri Farkındalığı” konusu üzerine seminer gerçekleştirdik. Tüm 

lokasyonlarımızı pembe balonlarla süsledik ve sosyal medyada #PinkOctober etkitiyle yayınlar 

paylaştık.  

 Yine AXA Grup ile eş zamanlı olarak prostat kanseri farkındalığı yaratmak adına “Movember” 

adıyla Kasım ayında tüm çalışma arkadaşlarımızla çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Antalya’da 

gerçekleştirdiğimiz “AXA SİGORTA’lı Olmak” organizasyonumuzda tüm çalışanlarla AXA yazısı 

yazdık ve elimizde de siyah maket bıyıklarla toplu fotoğraf çektirdik. Lokasyonlarımızı siyah 

balonlarla süsledik. Ayrıca AXA Grubun Movember inisiyatifini desteklediği bir kampanyaya da 

dahil olduk. 60km yürüme/koşma karşılığında AXA, prostat kanseri araştırma fonuna kişi başı 50 

Euro bağış yaptı. Hem bıyıklı fotoğraflarımızı hem de yürüme/koşma aktivitemizi dijital platformda 

gösteren fotoğrafları #Movember etiketi ile sosyal medyada paylaştık.  



 Yine her yıl olduğu gibi 2018 yılında da AXA Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde 

Acentelerimizden alınan katılım payı Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağış olarak gönderilmiş ve bağış 

tutarı öğrenci bursları ile Türkiye’nin gelecek nesillerinin gelişimine katkı sağlanmıştır.  

 
 
İLKE 5 – Yönetim Kurulu ve Yöneticilerin Faaliyetleri  
 
Yönetim Kurulu; Şirket politika ve stratejisini, bu politika ve stratejilere ulaşmak için izlenecek yolları, bu 
politika ve stratejilere ilişkin gelişmeleri, gözetim ve değerlendirmede izlenecek süreçleri belirler. Yönetim 
Kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş 
performansını gözden geçirir. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır.  

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan 
politikalara uygunluğunu gözetir. 

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü 
rol oynar.  

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve diğer Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir şekilde 
belirlenmiş;  ve faaliyet raporunda yer almıştır. 

Yönetim Kurulu Üyesi, görevini basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirir. Görevin 
basiretli ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ifa edilmesi, benzer durumlarda ve benzer koşullar altında, 
asgari olarak gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterildiği anlamına gelir. Yönetim Kurulu Üyesi’nin 
Şirket işleri için yeterli zaman ayırması esastır. Yönetim Kurulu Toplantıları, etkin ve verimli bir şekilde 
planlanır ve gerçekleştirilir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye 
zamanında ulaşmaları için gerekli mekanizma oluşturulmuştur.   

Yönetim Kurulu; periyodik mali tabloların mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun 
olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan sorumludur. Yönetim 
Kurulu, periyodik mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar alır. 

Yöneticiler, Şirket işlerinin; misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini 
sağlar, Yönetim Kurulu’nun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel planlara uygun olarak hareket eder. 
Yöneticiler; görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve 
politikalara uyarlar. 

Yöneticiler, verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri taşırlar.  

Yöneticiler, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri veya başkaları lehine 
kullanamaz; Şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez; haber yayamaz ve yorum 
yapamaz.   
 
İLKE 6 – Ücret Politikası  

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, üst düzey yönetime ve diğer çalışanlara verilecek ücretlere ilişkin genel politika 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek ücret, katıldıkları toplantı başına 



hesaplanır ve sadece bağımsız üyeler için söz konusu olup herhangi bir AXA şirketinin çalışanı olan Yönetim 
Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmamaktadır. 

Yöneticiler ve çalışanlara verilecek ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde kişilerin nitelikleri ve 
Şirketin başarısına yaptıkları katkı da göz önünde bulundurulur. Şirket’te; açık ve hedeflere yönelik, hedef 
ve yetkinlik değerlendirmesinin bütününden oluşan performans değerlendirmesi yapılmaktadır. 
Performans değerlendirmede, hem elde edilen sonuçlar, hem de bu sonuçlar elde edilirken sergilenen 
tutum ve davranışlar dikkate alınır. Performans Değerlendirme Sistemi, e-İKYS üzerinden online olarak 
işlemekte olup, sisteme girilen hedeflerin ve yetkinliklerin Yönetici ile çalışan arasında açık olarak yüz yüze 
görüşmeler ile değerlendirilmesi esasına dayanır. Performans Değerlendirme Sistemi ile ilgili elektronik 
ortamda yapılan tüm işlemler şahsa özel şifreler ile yürütülür ve işlemlerin kaydı sistem tarafından izlenir.  

Bu uygulamalar tüm kullanıcılara açık ve intranet’ten erişilebilen “Kişisel Eğitim ve Yönetim Sistemleri 
(KEYS)” portalı üzerinden yönetilir. Bu ana portalın altında “e-İKYS” isimli alt portal üzerinden ise: Ücretler, 
“Bordro”; toplantılar ve seyahatler, “İş Seyahati”; şirket için yapılan harcama temsil, masraf uygulamaları 
kullanılmak suretiyle tam otomatik olarak kayıt altına alınır/yönetilir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (bundan böyle “Şirket”), “Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik 
Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge (2011/8)” ile uyumlu olarak Genelgede yer alan 
ilkelere uyumun izlenmesi için Haziran 2011 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. 
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ise aşağıda sunulmaktadır : 
 

 Sn.Marc BERNARDIN Başkan  Yönetim Kurulu Üyesi 
 Sn.Esra GÜLLER  Üye  Bölüm Başkanı - İnsan Kaynakları ve İç İletişim 
 Sn.Hakan DEVECİOĞLU Üye  Müdür - İç Kontrol, Operasyonel ve Finansal Riskler 
 Sn.Murat UYTUN Üye  Müdür - Uyum ve Kişisel Veri Koruma 

 
Komite’nin görevi, ilkelere uyum sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek, Yönetim Kurulu’na bu 
amaçla önerilerde bulunmak ve Şirketin ilkelere uyumunu izlemektir.  

 
Kurumsal Yönetim Komitesi, konuya ilişkin değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve her yılın Mart 
ayında Şirket Yönetim Kurulu’na sunulur. Raporun bir örneği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na gönderilir.   
 
AXA SİGORTA A.Ş.’NİN BENİMSEDİĞİ İLKELER 
İLKE 1 – Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Şirket, kurumsal yönetim ilkelerini “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” ilkelerini de 
dikkate alarak oluşturmuştur (AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi III-Uyum ve Etik Kurallar Madde 1-
“Değerlerimiz”). AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de bu ilkeler aşağıdaki politika, prosedür ve rehberler ışığında 
güvence altına alınmaktadır. 

Yerel mevzuata ek olarak, AXA Grup (dolayısıyla uygulamada AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.), Şubat 2003'te 
Birleşmiş Milletler Global Compact Örgütü’ne katılmış ve Örgüt’ün “On Rehber İlke”sine bağlı kalacağını 
resmi olarak taahhüt etmiştir (AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 4.1 Yasalara, Kurallara ve 
Yönetmeliklere Uyum). 

 Eşitlik 
o AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 2.1 Çıkar 

Çatışmaları, 
 Şeffaflık 

o  AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 4-Yasa 
ve Yönetmeliklere Uyum / Düzenleyici Otoritelerin Sorguları ve Davalar, 

o AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi Madde 6-
Usülsüzlüklerin Rapor Edilmesi, 

o 98.11.P.001-AXA SİGORTA İnsan Kaynakları Yönetmeliği, 
o 98.11.P.005-AXA SİGORTA Veri Gizliliği Politikası, 
o 98.11.P.006-AXA SİGORTA Bilgi Güvenliği Politikası, 

 
 

 Hesap Verebilirlik 



o AXA SİGORTA Stratejik Plan, 
o 98.11.P.007-Rekabet ve Anti-Tröst Politikası, 

 
 Sorumluluk 

o 26913-Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik, 
o AXA SİGORTA Uyum Standardı, 
o AXA Grup Standartları, 
o 18.01.Y.003-İç Kontrol Faaliyetleri Yönergesi, 
o 17.01.Y.001-İç Denetim Yönergesi, 
o 17.01.Y.002-Suistimal ve Yolsuzluğu Önleme Yönergesi, 
o 98.11.P.002-AXA SİGORTA Rüşvetle Mücadele Politikası, 
o 98.11.P.003-AXA SİGORTA Suistimal Kontrol Politikası, 
o 17.01.Y.003-Karapara Denetim Yönergesi, 
o 98.11.P.005-Medya İlişkileri Kılavuzu, 
o 98.11.P.006-Çalışan Sosyal Medya Kılavuzu, 
o 17.02.T.001-Aykırılık ve Usulsüzlüklerin Bildirimi Talimatı, 
o Denetim Komitesi Yönetmeliği, 
o İç Denetim Yönetmeliği, 

 
İLKE 2 – Pay Sahipliği Haklarının Kullanılma Esasları  
 

Tüm pay sahiplerine ilke olarak eşit muamele edilir.  

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Pay sahiplerinin 
haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin 
kullanımına sunulur.  

Şirket, Genel Kurul Toplantıları’ndan önce pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını sağlayacak her türlü 
tedbiri zamanında alır ve Genel Kurul gündemi hakkında eksiksiz, tereddüt yaratmayacak ve pay 
sahiplerine gerekli hazırlık yapma imkanı verecek şekilde bilgi verir. Genel Kurul Toplantısı’nda, gündemde 
yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine 
eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı 
yaratılır. 

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve 
uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.   

Oy kullanma prosedürü toplantıdan önce ve toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulur.  

Şirket azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterir.  

Şirket, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınır.  

Şirket’in belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Şirketimiz, bağlı bulunduğu kanun ve 
yönetmelikler çerçevesinde kar dağıtımını gerçekleştirmektedir.  Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun 
vadeli grup stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit pozisyonlarımız ve en 
önemlisi sermaye yeterlilik oranımız dikkate alınmaktadır. Şirket’in sermaye yeterliliğine dair önümüzdeki 
yıllara yönelik yapılan tahminlere ve şirket hedeflerine paralel olarak kar dağıtımı kararları her sene Mart 
ayında yapılan Genel Kurul’da ortaklar tarafından verilmektedir.  



Buna göre bağlı bulunulan mevzuat çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabii tutulmuş mali 
tablolarda yer alan net dönem karı ve yine ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir kar" 
üzerinden nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kar dağıtımı yapılmaktadır. 
 
 
İLKE 3 – İş ve İşlemlerde Şeffaflık 
 
Şirket, finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki edebilecek kamuya açıklanacak her türlü güncel 
bilgiyi duyurmayı taahhüt eder. 

Şirketin finansal durumu hakkında tasdik edilmiş bilgilere, kamu aydınlatmasında da kullanılmakta olan, 
https://www.axahayatemeklilik.com.tr/finansal-bilgiler.aspx?pageID=35 adresinde “AXA SİGORTA” 
bölümündeki “Finansal Bilgiler” alanından kolaylıkla erişilebilir. 2003 yılından bugüne kadar tüm faaliyet 
raporları elektronik ortamda şirketin internet sayfasında sunulmaktadır. 

Şirketin internet sitesine kolay ulaşılabilir. Şirketin internet sitesinde; 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin “İnternet Sitesi 
Kurma Zorunluluğu” başlıklı 13üncü maddesinin 3üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan bilgilere ek olarak;  

a) Türkçe ve İngilizce olarak şirkete ait kurumsal bilgiler, 
b) Ticaret Sicili Bilgileri 
c) Esas Sözleşmesi 
ç) Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili bilgiler 
d) Faaliyet Raporları, 
e) Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerek şekilde cari yıl ve son dört yıla ait mali 
tablolar,  
f) Şirketin misyonu ve vizyonu  

yer almaktadır. 

31 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28663-Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet 
Siteleri’ne Dair Yönetmelik kapsamında Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) ile protokol imzalanmak suretiyle 
Şirketimizin internet sitesinin özgülenmiş kısmının erişime açılması gereken içeriğinin güvenli ortamda 
tutulması, şirket erişimine hazır bulundurulması ve arşivleme hizmeti alınmaya başlanmıştır. 

Şirket’in kamunun aydınlatılması ile ilgili, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, mevzuat ile belirlenenler 
dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan 
kamuya duyurulacağı ve benzeri hususları içeren “Bilgilendirme Politikası” mevcuttur. Bilgilendirme 
Politikası’nda ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesi ve Şirketin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması 
arasındaki denge gözetilmiştir. 

AXA Grup Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve her sene Ocak ayında güncellenen, AXA Grup’un 
sigortacılık faaliyeti gösterdiği ülkelerde yönetişim standardizasyonu için toplam 36 standart uygulamaya 
alınmıştır. Bu süreç CEO liderliğinde, ilgili Yöneticilerin standartlar ile uyumlu şekilde günlük 
operasyonlarını sürdürdüklerinin taahhüt ettikleri bir sene sonu sertifikasyonu (ıslak imzalı) ile 
sonuçlanmaktadır.  

Şirket’in kurumsal etik kuralları “Kurumsal Etik Kurallar” adı altında toplanmıştır. Ayrıca Şirket 
çalışanlarının uyması gereken kurum içi etik kuralları “AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi” adı altında 
toplanmış olup her sene Üst Yönetim ve Yöneticiler Rehber’deki ilkelere yıl içinde bağlı kalarak çalıştıklarını 
yazılı olarak beyan etmektedirler. Bu sürece Uyum ve Etik Rehberi Sertifikasyonu adı verilmektedir.  



7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Veri 
Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” hükmü kapsamında gerekli bilgilendirme 
https://www.axahayatemeklilik.com.tr/aydinlatma-bildirimi.aspx?pageID=128 altında yayımlanmıştır. 

Kâr payı dağıtım politikası, faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya 
açıklanır.  

Faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak 
ayrıntıda hazırlanmaktadır. Bu Komite Raporu’na konu sene içinde sigortacılık faaliyetlerini etkileyen 
temel yasal mevzuat değişikliklerine değinilen özel bir bölüm Faaliyet Raporu’na ilave edilmiştir. 

İLKE 4 – Menfaat Sahiplerinin Haklarının Korunması 
 
Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında sahip oldukları hakların korunması açısından 
mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir.  

Şirket, ürün ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır. AXA Grup 
“Müşterini Tanı (Know Your Customer)” süreci Şirketin tüm süreçleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Bu 
kapsamda müşteri odaklı bir organizasyon yapısı benimsenmiştir. Yerel mevzuata ilaveten, AXA Grup 
“Ürün Onay Süreci (Product Approval Process-PAP)”, İç Kontrol Operasyonel ve Finansal Riskler 
Departmanı’nın sorumluluğu altında; teknik, mali, pazarlama, hukuk, iç kontol, aktüerya, uyum, ve bilgi 
teknolojileri departmanları nezdinde ürün geliştirmesine yönelik bir süreç takip edilmektedir. 

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. AXA Grup “Bilgi 
Güvenliği Politikası” bu kapsamda alınması gereken tedbirleri ve sistemsel altyapı standartlarını 
belirlemektedir. Ayrıca, 6698-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yayımlanmış ikincil 
mevzuat ile uyumun analiz edilmesi için gerekli detaylı incelemeler Şirket Proje Yönetim Ofisi 
koordinasyonunda şirket genelinde yapılmış ve gerekli aksiyonlar düzenli olarak alınmaktadır.  

Hizmet satın almaları dahil tüm satın almalar “Kurumsal Masraf Yönetimi (Kamyon)” isimli portal 
kullanılarak tanımlanmış onay mekanizmalarından geçerek tam otomatik olarak yapılmaktadır. Satın alma 
ihaleleri ise “e-İhale Satınalma Portalı” adı verilen bir portal üzerinden katılımcılara kullanıcı adı ve şifre 
verilmek suretiyle internet üzerinde yapılmaktadır. İhalelere katılan taraflar birbirlerinin tekliflerini 
görebilmekte ve bu vesileyle şeffaflık azami seviyede sağlanmaktadır.  

Şirket’de herkes bir yetenektir ve ve İK Departmanı’nın yürüttüğü yeteneği şirkete çekme, işe alma, 
yeteneği değerlendirme, yeteneği geliştirme ve bağlılık süreçlerinin hepsinde her çalışana eşit fırsat 
sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Bu süreçlerin temelini oluşturan şirket “Değerlerimiz” : Önce Müşteri, 
Cesaret, ONE AXA’dır. Bu değerler doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarından beklenen davranış örnekleri 
aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

 
ÖNCE MÜŞTERİ 
•Gayemiz müşteridir. Her düşüncemiz müşteri ile başlar. Müşterilerin ilgisini hak etmek hayatında ilgili ve 
etkili olmaya devam etmek için onların hem bugün hem de gelecekteki yaşam tarzını dikkate alıyoruz. 
•Herkes, daha geniş bir perspektiften bakarak, kendi işinde iş stratejisi ile ilgili olarak yaratabileceği etkiyi 
bilir ve bu etkiyi en üst seviyeye çıkarır. 

 
 
 
 



CESARET 
•Cesaret işlerin gerçekleşmesini sağlar. İçimizden geçeni söyler ve gerçekleştirmek için harekete geçeriz. 
Mümkün olanın sınırlarını zorlar ve değer sunabilmek adına yeni yollar, yöntemler bulmak için cesur 
adımlar atarız. 
•Herkes, başkalarının gelişimine yardımcı olurken, kendisi de gelişir ve ilerler. 
 
ONE AXA 
•One AXA, gücümüzdür. Beraber çalıştığımızda ve tek bir takım gibi hareket ettiğimizde çok daha güçlüyüz. 
Birlikteliğimiz ve farklılıklarımızla aynı hedefe odaklandığımızda daha iyiyiz. 
•Herkes, takımları ve departmanlarının da ötesine geçerek katkı ve paylaşımda bulunur. 
 
DÜRÜSTLÜK 
•Dürüstlük, pusulamızdır. Güçlü ahlaki ilkeler bize yol gösterir ve müşterilerimiz, çalışanlarımız, 
paydaşlarımız ve ortaklarımız için doğru şeyi yapma konusunda vicdanımızın sesini dinleriz. 
•Herkes, birbirine yardımcı olmaktan, beraber çalışmaktan, ahlaki ve etik standartlarımızı korumaktan 
sorumludur. 
 
Katılımcı bir yönetim ortamının güçlendirilmesi adına düzenlenen; tüm Şirket çalışanlarının katılımıyla 
düzenlenen “AXA SİGORTA’lı Olmak”, acentelere yönelik bilgilendirmelerin ve değerlendirmelerin yapıldığı 
“Acenteler Toplantısı”, acentelerle şirket Üst Yönetiminin yüz yüze görüşmelerine olanak sağlayan, aynı 
zamanda ekonomi veya kişisel gelişim ile ilgili konuların ele alındığı “Bölge Toplantıları”, çalışan 
memnuniyetinin online olarak belirlendiği “Çalışan Memnuniyeti Anketi”, acente memnuniyetinin 
belirlendiği “Acente Memnuniyeti Anketi”, bağımsız kuruluşlara yaptırılan muhtelif memnuniyet anketleri, 
çalışan ve yakınlarının istifade edebildiği “AXA SİGORTA Personel Sağlık Sigortası” bilgilendirmeleri, işe 
yeni başlayan personel için “Oryantasyon Eğitim Programı” çalışan-acente-müşteri ile yıl içinde yapılmakta 
olan görüş alış verişlerinden sadece bazılarıdır. 

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı Yöneticiler tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. 
Bu süreç, “Kişisel Eğitim ve Yönetim Sistemleri (KEYS)” portalı kullanılarak tam otomatik olarak 
yapılmaktadır.  

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler İK- Eğitim, Gelişim ve İç 
İletişim Departmanı tarafından e-posta olarak ve/veya intranet kullanılarak tüm çalışanlarla paylaşılır. 

 2018 yılında Şirket’ de iletişim ve sosyalleşmenin artırılmasına olanak sağlayan çeşitli projeler 

hayata geçirilmiş ve bu çalışmalarda şirket içerisinde etkileşimin artırılması hedeflenmiştir.  

 Bu kapsamda, artık geleneksel hale gelen AXA SİGORTA’lı Olmak organizasyonu bu yıl bütün 

Çalışanlarımızın katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. “Biz AXA’yız Bir Başkayız” sloganı ile 

organizasyonda Çalışanlarımız hem şirket üst yönetiminden önümüzdeki dönem stratejilerini 

dinlemiş hem de eğlenme fırsatı yakalamışlardır.  

 Şirketimizin Dijitalleşme stratejisi ile paralel olarak, 2015 yılında tüm Şirket çalışanları tarafından 

kullanılmaya başlanan global intranet programı olan ONE’ın şirket içerisinde kullanımının 

artırılması amacıyla 2018 yılında da duyuru, anket vb. araçlar ile çalışmalar yapılmıştır.  

 Aynı zamanda, AXA’nın globalde faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Çalışanların eğitim ve gelişim 

programlarını takip etmesine olanak sağlayan global eğitim ve yönetimi sistemi YesLearning ile 

portal üzerinden kişilerin eğitim bilgilerinin takip edilebildiği, eğitim sonrası değerlendirme 



yapabilen, takvim detay bilgilerinin sunulduğu aktif bir portal olması için tüm Çalışanlar nezdinde 

kullanımın yaygınlaştırılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 AXA’nın çalışanları için önde gelen üniversitelerin online platformda sundukları sertifika 

programlarını tek bir çatı altında toplayan Coursera platformu ile gerçekleştirdiği anlaşmaya 

istinaden çalışanların ücretsiz olarak bu olanaktan faydalanabileceklerini aktaran duyurular 

paylaşıldı. Şirket’ den Coursera üzerinden sertifika programı tamamlayan pek çok arkadaşımız 

oldu.  

 Bununla birlikte, Genel Müdürlük binası ve diğer tüm lokasyonlarda bilgilendirme ekranları ile bilgi 

paylaşımlarının dijital ekranlar üzerinden yapılmasına devam edilmiştir. Ayrıca,  AXA Vizyon adıyla 

kısa videolarla bilgi paylaşımının yapılabileceği platform vasıtasıyla pratik bilgilendirme ve eğitim 

çalışmaları için yeni bir ortam hazırlanmıştır.  

 Şirket 2018 yılında da kurumsal sorumluluğun topluma, çevreye, müşteriye, Çalışana ve 

tedarikçilere dokunan boyutlarına odaklanmış, yaşamın her alanında benimsediği ve uyguladığı, 

artan gönüllü katılım desteği ile yine birçok projeyi hayata geçirmiştir. Aynı zamanda bu bilincin 

yaygınlaştırılması amacı ile hareket eden Şirket, kurumsal sorumluluk anlayışının “topluma” 

dokunduğu yerlerde birçok aktiviteye de öncülük etmeye devam etmiştir. Türkiye’nin büyük ve 

uluslararası kimliğe sahip sigorta şirketi olarak “İnsanları Daha İyi Bir Yaşam İçin Güçlendirmek” 

misyonuyla toplum yaşamına destek olmak, inandığımız kutsal amacımız gereği en önemli 

sorumluluklarımızdan birisidir.  

 2018 yılında gerçekleştirilen proje ve aktiviteler şu şekilde sıralanabilir;  

 GEA işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar” kampanyamız sonucunda 

çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle toplanan oyuncaklar, AXA Tüm Kalplerde Gönüllülerinin 

katılımıyla karne hediyesi olarak çocuklarla buluştu. AXA Tüm Kalplerde Gönüllüleri, aynı zamanda 

çocuklara “Telefon Kazaları” ile ilgili bilgilendirme yaparak bu konudaki farkındalığın artmasına 

katkıda bulundular.  

 Mardin, Midyat, Sivrice Köyü çocuklarının olağanüstü başarı göstererek yarattıkları proje için 

onlara desteğimizi göstermek üzere Sivrice Köyü’ne gittik. İnovatif ve yetenekli gençlerin 

eğitiminin desteklenmesi amacı ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, çocukların yarattığı enerjiyi 

hissederek destek olanaklarını yerinde görme fırsatı yakaladık. Buradaki öğrenciler tüm zorluklara 

ve olanaksızlıklara rağmen birçok hayali gerçekleştirmeye çalışıyor. “Sivrice Dream” ismini 

verdikleri takımları ile birçok başarıya imza atan bu çocuklara Şirket olarak destek olduk ve 

devamını da sağlamaya çalışıyoruz. Yanımızda götürdüğümüz çeşitli kırtasiye araç gereçlerini ve 

onlar için aldığımız kodlama ve eklenti seti hediyemizi de kendilerine takdim ettik. Sonrasında 

Mardin Sivrice Okulu’nun bütün boş duvarlarına “Fen ve Matematik Sokağı” konseptli resimler ile 

kaplama yaptırdık. Bu desteğin ardından çocukların hem derslerine hem de proje çalışmalarına 

yardımcı olması amacı ile printer, zeka geliştiren oyuncaklar hediye ettik.  

 Mardin’de başlattığımız desteği şimdi Muğla Ören Ortaokulu için yapmaya devam ediyoruz. Muğla 

Ören Ortaokulu’nun “Bilim Kahramanları Proje” sponsorluğunu Şirket olarak üstlendik. 



Kardeşlerimizi desteklemek amaçlı proje kayıt ücreti, tema seti, proje masası gibi konularda 

katkılarımızı sunmaya devam ediyoruz.  

 “Telefon Kazasına Son” kampanyası kapsamında araç kullanımı esnasında telefon kullanımının 

oluşturduğu riskler ile ilgili olarak Petrol Ofisi benzin istasyonlarında sürücülere farkındalık 

yaratılması için aktiviteler gerçekleştirildi.  

 Make a Wish – Bir Dilek Tut Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz workshop ile Merve Nur’un 

prenses olma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçildi.  

 Genel Müdürlük Binamızda “Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa” semineri gerçekleştirdik.  

 AXA Tüm Kalplerde Gönüllüleri ve katılmak isteyen çalışma arkadaşlarımızla birlikte, 

Darülaceze’de kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek hem onlarla sohbet etme imkanı bulduk hem de 

yüzlerinde gülümseme yaratabildik. Ziyaretlerimiz esnasında yanımızda götürdüğümüz ufak 

hediyelerimizle beraber sohbet ederek keyifli vakit geçirdik. 

 Çocukların yakalandıkları hastalıklar ve ebeveynler olarak bu hastalıkları önleme ve mücadede 

neler yapabileceğimiz üzerine “Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklarda Tedavi ve Bilinçli Yaklaşım 

Semineri” gerçekleştirdik.  

 “Tohum Otizm Vakfı”na katkı sağlayabilmek amacı ile otizmli çocukların tedavi masraflarında 

kullanılmak üzere Genel Müdürlük Binamızda stant kuruldu. 

 Hali hazırda 3.000’den fazla hayvanın barındığı Yedikule Hayvan Barınağı’nı Müdürlük kafeterya 

hizmetlerimizi aldığımız firmadan kalan yemek artıkları, süt, kuru mama ve eski gazete gibi 

ihtiyaçları da tedarik ederek AXA Tüm Kalplerde gönüllüleri ile beraber sevimli dostlarımızı ziyaret 

ettik.  

 “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” dedik başkalarına umut olmak ve hayat kurtarmak istedik, Kızılay 

işbirliği ile kan bağışında bulunduk.  

 Sağlıklı besin ve sağlıklı beslenmenin farkında olarak Özürlüler Vakfı’na katkı sağlamak amacıyla 

Genel Müdürlük Binamızda Gülümseten Dükkan stantı kurduk.  

 “Belki de Sensin Derneği” işbirliği ile kök hücre donörlüğü üzerine merak edilenleri “Belki de 

Sensin” seminerinde ele aldık. Daha sonrasında da Kasım’da Genel Müdürlük Binamızda Kızılay 

işbirliği ile hem kök hücre hem de kan bağışında bulunduk. Bu kampanyaya bölgelerimiz de bizzat 

iştirak ettiler.  

 Karbon ayak izimizin azaltılması çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş aktiviteleri 

gerçekleştirdik. Tüm çalışma arkadaşlarımız ilgili lokasyonlarında yürüyüşler yaparak bu aktiviteye 

destek oldular.  

 AXA Tüm Kalplerde gönüllüleri ile birlikte down sendromlu çocukları hayata tutundururken 

ailelerine de destek olmayı hedefleyen Down Cafe’de bir öğle yemeği yedik ve kardeşlerimizle 

keyifli zaman geçirdik.  

 2014 yılı itibarıyla WWF Doğal Dünyayı Koruma Vakfı tarafından bilinçlendirme faaliyetleri ile atık 

ve kâğıt tüketiminde istenilen kriterleri tamamlayan Genel Müdürlük Binamız “Yeşil Ofis” 



Sertifikasıyla ödüllendirilmiştir. 2015, 2016,2017 ve 2018 yıllarında da İstanbul ve tüm 

Türkiye’deki Bölge Müdürlük binalarımızda da aynı çalışmalar başlatılmış ve genişletilmiştir.  

 Çalışanlarımıza çevre bilinci ve dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacı ile oluşturulan “geri 

dönüşüm köşeleri” yardımıyla atık pil, kâğıt, kartuş, ampul, kapak gibi atık malzemeler geri 

dönüştürülmek için toplanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında yaklaşık 11.730 kg kağıt geri dönüşüm 

amacı ile Belediyelere ve TEMA Vakfı’na iletilmiştir.  

 Sektör – Okul iş birliğini geliştirmeye yönelik olarak, çeşitli illerde bulunan ve sigortacılık eğitimi 

veren üniversiteler ziyaret edilerek öğrencilere seminerler verilmiştir. Şirket yöneticileri 

tarafından gerçekleştirilen bu seminerlerde sektör bilgisi, genel iş dünyası ve meslek seçimlerine 

yardımcı olacak ipuçları paylaşılmıştır.  

 Şirket olarak çocuklara ve gençlere destek olmak en önemli ilkelerimizden bir tanesidir. Bu 

doğrultuda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç sahibi okul ve kurumlara 

yıl boyunca maddi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Şirketimize ulaşan ihtiyaç mesajlarına uygun 

olarak “kırtasiye malzemeleri, kitap, bilgisayar, kıyafet, spor malzemeleri, ayakkabı vb.” bağışları 

gerçekleştirilmektedir.  

 Ayrıca, Darüşşafaka İlk Öğretim Okulu’nda burslu okuyan 25 öğrencinin Kitapcan Velisi 

olunmuştur. Bu sponsorluk ile kendilerine bir senelik ön ödemeli kitap kartları hediye edilmiştir. 

Böylelikle öğrencilere fırsat eşitliği yaratılarak kitap alışverişi yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.  

 Bununla birlikte Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerine yıl boyunca devam edilmiştir. “Askıda Simit 

Kampanyası” adını verdiğimiz inisiyatif ile çalışma arkadaşlarımız arasında düzenlenen bir anket 

aracılığıyla aylık yemek kartlarından tercih ettikleri tutar kesilerek “Çorbada Tuzun Olsun 

Derneği”ne bağışlanmak üzere toplanmıştır. Ayrıca sonrasında da gönüllü olan çalışma 

arkadaşlarımızla birlikte Taksim-Gezi Parkı rotasında evsizlere çorba dağıtım organizasyonunda 

yer aldık.  

 AXA Grup ile birlikte meme kanseri farkındalığı yaratmak adına “PinkOctober” adıyla Ekim ayında 

tüm çalışma arkadaşlarımız yakasına pembe kurdele taktı, Genel Müdürlük Binamızda Liv Hospital 

işbirliği ile “Meme Kanseri Farkındalığı” konusu üzerine seminer gerçekleştirdik. Tüm 

lokasyonlarımızı pembe balonlarla süsledik ve sosyal medyada #PinkOctober etkitiyle yayınlar 

paylaştık.  

 Yine AXA Grup ile eş zamanlı olarak prostat kanseri farkındalığı yaratmak adına “Movember” 

adıyla Kasım ayında tüm çalışma arkadaşlarımızla çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Antalya’da 

gerçekleştirdiğimiz “AXA SİGORTA’lı Olmak” organizasyonumuzda tüm çalışanlarla AXA yazısı 

yazdık ve elimizde de siyah maket bıyıklarla toplu fotoğraf çektirdik. Lokasyonlarımızı siyah 

balonlarla süsledik. Ayrıca AXA Grubun Movember inisiyatifini desteklediği bir kampanyaya da 

dahil olduk. 60km yürüme/koşma karşılığında AXA, prostat kanseri araştırma fonuna kişi başı 50 

Euro bağış yaptı. Hem bıyıklı fotoğraflarımızı hem de yürüme/koşma aktivitemizi dijital platformda 

gösteren fotoğrafları #Movember etiketi ile sosyal medyada paylaştık.  



 Yine her yıl olduğu gibi 2018 yılında da AXA Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde 

Acentelerimizden alınan katılım payı Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağış olarak gönderilmiş ve bağış 

tutarı öğrenci bursları ile Türkiye’nin gelecek nesillerinin gelişimine katkı sağlanmıştır.  

 
İLKE 5 – Yönetim Kurulu ve Yöneticilerin Faaliyetleri  
 
Yönetim Kurulu; Şirket politika ve stratejisini, bu politika ve stratejilere ulaşmak için izlenecek yolları, bu 
politika ve stratejilere ilişkin gelişmeleri, gözetim ve değerlendirmede izlenecek süreçleri belirler. Yönetim 
Kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş 
performansını gözden geçirir. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır.  

Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan 
politikalara uygunluğunu gözetir. 

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü 
rol oynar.  

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve diğer Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir şekilde 
belirlenmiş;  ve faaliyet raporunda yer almıştır. 

Yönetim Kurulu Üyesi, görevini basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirir. Görevin 
basiretli ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ifa edilmesi, benzer durumlarda ve benzer koşullar altında, 
asgari olarak gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterildiği anlamına gelir. Yönetim Kurulu Üyesi’nin 
Şirket işleri için yeterli zaman ayırması esastır. Yönetim Kurulu Toplantıları, etkin ve verimli bir şekilde 
planlanır ve gerçekleştirilir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye 
zamanında ulaşmaları için gerekli mekanizma oluşturulmuştur.   

Yönetim Kurulu; periyodik mali tabloların mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun 
olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan sorumludur. Yönetim 
Kurulu, periyodik mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar alır. 

 Yöneticiler, Şirket işlerinin; misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini 
sağlar, Yönetim Kurulu’nun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel planlara uygun olarak hareket eder. 
Yöneticiler; görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve 
politikalara uyarlar. 

Yöneticiler, verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri taşırlar.  

Yöneticiler, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri veya başkaları lehine 
kullanamaz; Şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez; haber yayamaz ve yorum 
yapamaz.   
 
İLKE 6 – Ücret Politikası  

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, üst düzey yönetime ve diğer çalışanlara verilecek ücretlere ilişkin genel politika 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ücret ödemesi yapılmamaktadır. 

Yöneticiler ve çalışanlara verilecek ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde kişilerin nitelikleri ve 
Şirketin başarısına yaptıkları katkı da göz önünde bulundurulur. Şirket’te; açık ve hedeflere yönelik, hedef 



ve yetkinlik değerlendirmesinin bütününden oluşan performans değerlendirmesi yapılmaktadır. 
Performans değerlendirmede, hem elde edilen sonuçlar, hem de bu sonuçlar elde edilirken sergilenen 
tutum ve davranışlar dikkate alınır. Performans Değerlendirme Sistemi, e-İKYS üzerinden online olarak 
işlemekte olup, sisteme girilen hedeflerin ve yetkinliklerin Yönetici ile çalışan arasında açık olarak yüz yüze 
görüşmeler ile değerlendirilmesi esasına dayanır. Performans Değerlendirme Sistemi ile ilgili elektronik 
ortamda yapılan tüm işlemler şahsa özel şifreler ile yürütülür ve işlemlerin kaydı sistem tarafından izlenir.  
 
Bu uygulamalar tüm kullanıcılara açık ve intranet’ten erişilebilen “Kişisel Eğitim ve Yönetim Sistemleri 
(KEYS)” portalı üzerinden yönetilir. Bu ana portalın altında “e-İKYS” isimli alt portal üzerinden ise: Ücretler, 
“Bordro”; toplantılar ve seyahatler, “İş Seyahati”; şirket için yapılan harcama temsil, masraf uygulamaları 
kullanılmak suretiyle tam otomatik olarak kayıt altına alınır/yönetilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kasım 2017 itibari ile uygulamaya alınan Çalışan Memnuniyet ve Bağlılığını ölçümlediğimiz PULSE çalışan 

memnuniyet anketini 2018 yılında global ölçekte Haziran 2018 ve Aralık 2018 olmak üzere iki defa 

gerçekleştirdik. Ayrıca Eylül 2018’de de Pulse çalışan memnuniyet anketini ilk defa lokal ölçekte 

gerçekleştirdik.  

Kısa ve az sorudan oluşan PULSE anketi, Şirketimizin başarılı performansında Çalışanlarımızın Şirketimiz ve 

uygulamalarına olan bağlılığı oldukça önemli rol oynamaktadır.  

CultureIQ adı verilen online bir uygulama ile gerçekleştirilen PULSE anketine Şirketimiz’den Haziran 

2018’de %92 oranında, Aralık 2018’de de %96 oranında katılım gerçekleşmiştir. Bu sene Eylül 2018’de ilk 

defa lokal ölçekte gerçekleştirdiğimiz PULSE anketine %91 oranında katılım olmuştur.  

Çalışma Arkadaşlarımızın PULSE anketine katılımla gösterdikleri ilgi ve bizimle paylaştıkları görüşler bizlere 

AXA Değerlerinden ONE AXA ve Cesaret değerlerini yaşatıyorlar.  

“Sesiniz bizim için önemli” mottosundan yola çıkarak Çalışanlarımıza yönelttiğimiz anket neticesinde 

bağlılık oranı Haziran 2018’de 24, Aralık 2018’de de 39 değerine yükselmiştir. Şirketimizin bağlılık oranını 

INM ve AXA Grup içinde değerlendirdiğimizde iyi bir düzeyde olduğunu paylaşmaktan mutluluk duyarız.  

 

 

 

5. Kez üst üste “Great Place to Work” ödülünü almamızla bu geri bildirimin doğru orantıda olduğunu 

görmek de verilerin tutarlılığını göstermektedir.  

 



 

AXA Sigorta her yıl olduğu gibi 2018 yılında da Eğitim ve Gelişim faaliyetlerinin şirketlerin ve bireylerin 

performansına katkısının bilincinde olarak, gelişen dünyanın ihtiyaçlarını dikkate alarak Çalışanlarının 

gelişim planları ve ihtiyaçlarına yönelik hareket etmiştir. Bu doğrultuda, 2018 yılı Eğitim ve Gelişim 

faaliyetlerinde önceki yıllarda olduğu gibi global ortamın tecrübesi ve lokal çözümlerin de desteği ile farklı 

eğitim programlarını uygulayarak hem Çalışan hem de dağıtım kanalları özelinde sektörde fark yaratmaya 

devam etmiştir.  

Global gücün parçası olmanın getirdiği farklı gelişim fırsatları şirket içerisinde yürütülen programlarımıza 

da olumlu yansımaktadır. Program içerikleri, şirket kültürünü destekler şekilde Çalışanların gelişim 

yolculuklarına ve iş süreçlerinde uzmanlaşmalarına katkı sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Hem 

bireysel hem de mesleki açıdan gelişmelerini amaçlayan bu programlarda farklılıkları da zengin bir şekilde 

harmanlayarak kurgulayan bir sistem sürdürülmektedir. Bu amaçla gerek global ölçekte AXA Üniversite ve 

konu uzmanı yabancı kuruluşlar, gerekse lokal ortamda üniversite ve danışmanlık firmaları ile geliştirilen 

programlarda, Çalışanlar çok yönlü düşünebilmeleri ve asıl sorumluluk alanları dışında da işi beklenen 

düzeyde yapabilmek için gerekli olan diğer yetkinlikleri de kazanabilmeleri için her türlü gelişim aracı ile 

desteklenmektedir. AXA Sigorta bu anlayış ve farklı çözüm ortaklarının katkıları ile gerçekleştirilen eğitim 

programları ile hem Çalışanlarının hem de Acentelerinin gelişimine düzenli katkı sağlamaya her yıl olduğu 

gibi 2018 yılında da devam etmiştir.  

Çalışan Eğitimleri 

AXA Sigorta Yöneticileri, küresel olarak hedeflenen “Önce Müşteri, Cesaret, Dürüstlük  ve ONE AXA” 

değerlerini oluşturma ve sürdürülebilir hale getirme çalışmaları kapsamında özel olarak yapılandırılmış ve 

uygulamaya dönük eğitim ve gelişim programları ile profesyonel iş yetkinlikleri yanında kurum kültürüne 

yönelik konularda da becerilerini artırma imkanı bulmuştur.  

 Yönetici Geliştirme Programları 

Global ölçekte AXA Üniversite işbirliği ile gerçekleştirilen teknik ve yönetim eğitimlerine şirketimiz 

Yöneticileri katılım gerçekleştirerek hem bilgilerini artırmış hem de tecrübelerini paylaşma şansına 

kavuşmuşlardır.  

Yine AXA Üniversite bünyesinde geliştirilen ve Yöneticilerimizin yönetsel yetkinliklerini geliştirmeyi 

hedefleyen ve 2013 yılında uygulanmaya başlamış Manager@AXA programı 2018 yılında da bütün AXA 

Grup şirketleri ile birlikte devam etmektedir. Toplamda 12 farklı konu ve her biri 2 gün süren 3 farklı 



modülden oluşan program yeni Yöneticiler ve deneyimli Yöneticiler olarak segmente edilmiştir ve 2018 

yılında 11 Yöneticimiz eğitim programına katılma şansına kavuşmuştur.  

AXA Grup tarafından belirlenen 

strateji ve hedeflerin Yöneticilerden 

başlayarak tüm şirket geneline 

yayılmasını hedefleyen içeriği yine 

AXA Grup tarafından hazırlanan 

“AXELERATE” gelişim programı AXA 

Sigorta’da da lokalize edildi. 2018 

yılında Haziran ve Kasım ayları 

arasında toplam 8 grup ile 132 

Yöneticimizin katılımıyla 

gerçekleştirildi. 

BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi 

Yaşamboyu Eğitim Merkezi) ile uzun 

süredir yürütmekte olan 5 gün süren 

“Executive Mini MBA Sertifika Programını” 1 grupta 19 kişiden oluşan Çalışanlarla gerçekleştirilmiştir.  

Aynı zamanda her yıl 3 farklı tarih ve konu ile gerçekleştirilen Yönetici Toplantıları da Mart, Mayıs ve 

Temmuz aylarında yapılmış, konu uzmanı konuşmacılar, ilgili döneme özel paylaşımlar gerçekleştirerek 

Yöneticilerimizin farkındalıklarına katkı sağlanmıştır.  

 

 Teknik Eğitim Programları  

AXA Sigorta Çalışanlarının teknik donanımlarını yerel ve uluslararası programlarla güncel tutmalarını ve 

geliştirmelerini sağlamak için düzenli eğitim programları gerçekleştirilmiştir.  

o TSEV – Temel Sigortacılık Programının 35. Dönemine 4 katılımcı ile katılım sağlanmıştır.  

 

 İngilizce Gelişim Programı  

Global bir şirkette çalışıyor olmak yabancı dil gelişimine de önem verilmesini gerektirmektedir. Aynı 

zamanda yabancı dil gelişimi kişisel gelişime de oldukça önemli katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda 2016 

yılında öncelikli olarak Genel Müdürlük Yöneticilerini kapsayan sonrasında Yönetici Asistanları ve Uzman 

Çalışanların da dahil olduğu yabancı dil gelişim programının 3.dönem uygulaması 2018 yılında da devam 

etmiştir.  



Çalışanların İngilizce dil seviyelerinin test yöntemi ile belirlenmesinin ardından farklı “İngilizce Gelişim 

Metotları” (e-learning ve şirket katkısıyla bireysel gelişim) ile kendilerine sunulan gelişim fırsatları 3.dönem 

için de geçerli olmuştur. Sunulan gelişim metotlarından faydalanmak isteyen 51 Çalışanımız için tercih 

ettikleri gelişim metoduna göre planlamalarının uygulamaları devam ettirilmiştir.  

 Staj Programı  

Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da hem sektörümüze yetişmiş insan kaynağı yaratmak hem de Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk anlayışımız gereği, farklı okul ve bölümlerden toplamda 58 üniversite stajyeri, 

şirketimizin farklı bölge ve departmanlarında tecrübe kazanmak amaçlı çalışmalarda bulunmuştur.  

Yine aynı anlayış ile üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan anlaşmalarla stajyer programına 

destek olunmuştur.  

 Kişisel Gelişim Programları  

2018 yılında müşteri ile birebir iletişimde bulunan departmanların Çalışanlarına yönelik, iletişim kalitesinin 

yükseltilmesi ve verimliliğin artırılmasını sağlamak amacı ile 2 grup ile “Çok Boyutlu İletişim” ve 10 grup ile 

de “Etki Alanını Genişlet ve İşinin Lideri Ol” eğitim programları gerçekleştirilmiştir.  

 Rotasyon Programları  

Farklı departman ve bölge müdürlükleri arasında farklı uygulamalar ve iş süreçleri hakkında bilgi sahibi 

olunabilmesi için tasarlanan Rotasyon eğitimlerinden toplam 7 Çalışma arkadaşımız faydalanmıştır.  

 Oryantasyon Programları 

Şirkete yeni katılan Çalışanların şirketin kurum kültürünü ve genel olarak iş akışı hakkında bilgi sahibi 

olmaları amacıyla 46 kişinin katıldığı 2 grup ile Oryantasyon Programı organize edilmiştir. Ayrıca aramıza 

katılan 10 Yöneticimiz için de Yöneticiye Yönelik Oryantasyon Programı gerçekleştirdik.  

 Yurtdışı Eğitim Programları  

AXA Grup bünyesinde ilgili uzmanlık alanlarına yönelik gelişimi destekleyen yurtdışı eğitimlerine AXA 

Sigorta Çalışanlarından toplamda 27 kişi katılım göstermiştir. Bu eğitimler katılımcıların uzmanlık 

alanlarındaki teknik bilgiyi destekleyen içeriklere sahiptir.  

 

 

 

 

 



Dağıtım Kanalı Eğitimleri  

 Teknik Uygulama ve Ürün Eğitimleri  

Şirket içi Eğitmenleri tarafından bölge müdürlüklerimizde Elementer, Hayat & Emeklilik, Sağlık 

branşlarında gerçekleştirilen ürün ve sistem kullanımı konularını içeren eğitimlerle Acentelerimizin teknik 

bilgi ve becerilerini artırma hedefimiz bu sene de devam etmiştir.  

AXA Sigorta Akademi Eğitimleri  

AXA Sigorta Akademi, Acentelerimizin teknik bilgi yanında, işletme yönetimi konularında da yetkinliklerini 

geliştirmek, akademik bilgi ve uygulamalarını iş hayatı gerçekleri ile bir araya getirerek faydalanmalarını 

sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve 

konusunda uzman danışmanlık firmaları işbirliğinde 

yıl içinde farklı programlar gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürütülen 

“Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Sertifika 

Programı” da Acentelerimizin sosyal medyayı iş 

hayatlarında doğu ve etkin kullanmalarını sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

 

Programlar:  

o Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Sertifika Programı 

o Başarılı Lider AXA Sigorta Acentesi Sertifika Programı 

o Profesyonel Satış Atölyesi Sertifika Programı 

o Satışta Yeni Trendler 

o Müzakere Becerileri Programı 

o Executive Mini MBA (Acente) 

Rakamsal Göstergeler  

Eğitimlere Katılan Kişi Sayısı: 323 kişi 

Toplam Eğitim Sayısı: 17 eğitim 

Toplam Eğitim Süresi: 41 gün 

 



 

2018 yılında AXA Sigorta’da iletişim ve sosyalleşmenin artırılmasına olanak sağlayan çeşitli projeler hayata 

geçirilmiş ve bu çalışmalarda şirket içerisinde etkileşimin artırılması hedeflenmiştir.  

Bu kapsamda, artık geleneksel hale gelen AXA Sigorta’lı Olmak organizasyonu bu yıl bütün Çalışanlarımızın 

katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. “Biz AXA’yız Bir Başkayız” sloganı ile organizasyonda 

Çalışanlarımız hem şirket üst yönetiminden önümüzdeki dönem stratejilerini dinlemiş hem de eğlenme 

fırsatı yakalamışlardır.  

Şirketimizin Dijitalleşme stratejisi ile paralel olarak, 2015 yılında tüm AXA Sigorta Çalışanları tarafından 

kullanılmaya başlanan global intranet programı olan ONE’ın şirket içerisinde kullanımının artırılması 

amacıyla 2018 yılında da duyuru, anket vb. araçlar ile çalışmalar yapılmıştır.  

Aynı zamanda, AXA’nın globalde faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Çalışanların eğitim ve gelişim 

programlarını takip etmesine olanak sağlayan global eğitim ve yönetimi sistemi YesLearning ile portal 

üzerinden kişilerin eğitim bilgilerinin takip edilebildiği, eğitim sonrası değerlendirme yapabilen, takvim 

detay bilgilerinin sunulduğu aktif bir portal olması için tüm Çalışanlar nezdinde kullanımın 

yaygınlaştırılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

AXA’nın çalışanları için önde gelen üniversitelerin online platformda sundukları sertifika programlarını tek 

bir çatı altında toplayan Coursera platformu ile gerçekleştirdiği anlaşmaya istinaden çalışanların ücretsiz 

olarak bu olanaktan faydalanabileceklerini aktaran duyurular paylaşıldı. AXA Sigorta’dan Coursera 

üzerinden sertifika programı tamamlayan pek çok arkadaşımız oldu.  

Bununla birlikte, Genel Müdürlük binası ve diğer tüm lokasyonlarda bilgilendirme ekranları ile bilgi 

paylaşımlarının dijital ekranlar üzerinden yapılmasına devam edilmiştir. Ayrıca,  AXA Vizyon adıyla kısa 

videolarla bilgi paylaşımının yapılabileceği  platform vasıtasıyla pratik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları 

için yeni bir ortam hazırlanmıştır.  

AXA Sigorta 2018 yılında da kurumsal sorumluluğun topluma, çevreye, müşteriye, Çalışana ve tedarikçilere 

dokunan boyutlarına odaklanmış, yaşamın her alanında benimsediği ve uyguladığı, artan gönüllü katılım 

desteği ile yine birçok projeyi hayata geçirmiştir. Aynı zamanda bu bilincin yaygınlaştırılması amacı ile 

hareket eden AXA Sigorta, kurumsal sorumluluk anlayışının “topluma” dokunduğu yerlerde birçok 

aktiviteye de öncülük etmeye devam etmiştir. Türkiye’nin büyük ve uluslararası kimliğe sahip sigorta 

şirketi olarak “İnsanları Daha İyi Bir Yaşam İçin Güçlendirmek” misyonuyla toplum yaşamına destek 

olmak, inandığımız kutsal amacımız gereği en önemli sorumluluklarımızdan birisidir.  

2018 yılında gerçekleştirilen proje ve aktiviteler şu şekilde sıralanabilir;  



GEA işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar” kampanyamız sonucunda çalışma 

arkadaşlarımızın desteğiyle toplanan oyuncaklar, AXA Tüm Kalplerde Gönüllülerinin katılımıyla karne 

hediyesi olarak çocuklarla buluştu. AXA Tüm Kalplerde Gönüllüleri, aynı zamanda çocuklara “Telefon 

Kazaları” ile ilgili bilgilendirme yaparak bu konudaki farkındalığın artmasına katkıda bulundular.  

Mardin, Midyat, Sivrice Köyü çocuklarının 

olağanüstü başarı göstererek yarattıkları 

proje için onlara desteğimizi göstermek 

üzere Sivrice Köyü’ne gittik. İnovasyon ve 

yetenekli gençlerin eğitiminin desteklenmesi 

amacı ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, 

çocukların yarattığı enerjiyi hissederek 

destek olanaklarını yerinde görme fırsatı 

yakaladık. Buradaki öğrenciler tüm 

zorluklara ve olanaksızlıklara rağmen birçok 

hayali gerçekleştirmeye çalışıyor. “Sivrice 

Dream” ismini verdikleri takımları ile birçok 

başarıya imza atan bu çocuklara AXA Sigorta olarak destek olduk ve devamını da sağlamaya çalışıyoruz. 

Yanımızda götürdüğümüz çeşitli kırtasiye araç gereçlerini ve onlar için aldığımız kodlama ve eklenti seti 

hediyemizi de kendilerine takdim ettik. Sonrasında Mardin Sivrice Okulu’nun bütün boş duvarlarına “Fen 

ve Matematik Sokağı” konseptli resimler ile kaplama yaptırdık. Bu desteğin ardından çocukların hem 

derslerine hem de proje çalışmalarına yardımcı olması amacı ile printer, zeka geliştiren oyuncaklar hediye 

ettik.  

Mardin’de başlattığımız desteği şimdi Muğla Ören Ortaokulu için yapmaya devam ediyoruz. Muğla Ören 

Ortaokulu’nun “Bilim Kahramanları Proje” sponsorluğunu AXA Sigorta olarak üstlendik. Kardeşlerimizi 

desteklemek amaçlı proje kayıt ücreti, tema seti, proje masası gibi konularda katkılarımızı sunmaya devam 

ediyoruz.  



 “Telefon Kazasına Son” kampanyası kapsamında araç kullanımı 

esnasında telefon kullanımının oluşturduğu riskler ile ilgili olarak Petrol 

Ofisi benzin istasyonlarında sürücülere farkındalık yaratılması için 

aktiviteler gerçekleştirildi.  

Make a Wish – Bir Dilek Tut Derneği işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz 

workshop ile Merve Nur’un prenses olma hayalini gerçekleştirmek için 

harekete geçildi.  

Genel Müdürlük Binamızda “Sağlıklı Beslen Sağlıklı Yaşa” semineri 

gerçekleştirdik.  

AXA Tüm Kalplerde Gönüllüleri ve katılmak isteyen çalışma 

arkadaşlarımızla birlikte, Darülaceze’de kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek hem onlarla sohbet etme imkanı 

bulduk hem de yüzlerinde gülümseme yaratabildik. Ziyaretlerimiz esnasında yanımızda götürdüğümüz 

ufak hediyelerimizle beraber sohbet ederek keyifli vakit geçirdik. 

Çocukların yakalandıkları hastalıklar ve ebeveynler olarak bu hastalıkları 

önleme ve mücadede neler yapabileceğimiz üzerine “Çocuklarda Sık 

Görülen Hastalıklarda Tedavi ve Bilinçli Yaklaşım Semineri” gerçekleştirdik.  

 “Tohum Otizm Vakfı”na katkı sağlayabilmek amacı ile otizmli çocukların 

tedavi masraflarında kullanılmak üzere Genel Müdürlük Binamızda stant 

kuruldu. 

Hali hazırda 3.000’den fazla hayvanın barındığı Yedikule Hayvan 

Barınağı’nı Müdürlük kafeterya hizmetlerimizi aldığımız firmadan 

kalan yemek artıkları, süt, kuru mama ve eski gazete gibi ihtiyaçları da 

tedarik ederek AXA Tüm Kalplerde gönüllüleri ile beraber sevimli 

dostlarımızı ziyaret ettik. Bölge Müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımız da 

ilgili şehirlerdeki hayvan barınaklarını ziyaret ettiler.  

“Kan Bağışı Hayat Kurtarır” dedik başkalarına umut olmak ve hayat 

kurtarmak istedik, Kızılay işbirliği ile kan bağışında bulunduk.  

Sağlıklı besin ve sağlıklı beslenmenin farkında olarak Özürlüler Vakfı’na 

katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlük Binamızda Gülümseten 

Dükkan stantı kurduk.  

“Belki de Sensin Derneği” işbirliği ile kök hücre donörlüğü üzerine 

merak edilenleri “Belki de Sensin” seminerinde ele aldık. Daha sonrasında da Kasım’da Genel Müdürlük 



Binamızda Kızılay işbirliği ile hem kök hücre hem de kan bağışında bulunduk. Bu kampanyaya bölgelerimiz 

de bizzat iştirak ettiler.  

Karbon ayak izimizin azaltılması çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş aktiviteleri gerçekleştirdik. 

Tüm çalışma arkadaşlarımız ilgili lokasyonlarında yürüyüşler yaparak bu aktiviteye destek oldular.  

AXA Tüm Kalplerde gönüllüleri ile birlikte down sendromlu çocukları hayata tutundururken ailelerine de 

destek olmayı hedefleyen Down Cafe’de bir öğle yemeği yedik ve kardeşlerimizle keyifli zaman geçirdik.  

2014 yılı itibarıyla WWF Doğal Dünyayı Koruma Vakfı tarafından bilinçlendirme faaliyetleri ile atık ve kâğıt 

tüketiminde istenilen kriterleri tamamlayan AXA Sigorta Genel Müdürlük Binamız “Yeşil Ofis” Sertifikasıyla 

ödüllendirilmiştir. 2015, 2016,2017 ve 2018 yıllarında da İstanbul ve tüm Türkiye’deki Bölge Müdürlük 

binalarımızda da aynı çalışmalar başlatılmış ve genişletilmiştir.  

Çalışanlarımıza çevre bilinci ve dönüşüm alışkanlığı kazandırmak amacı ile oluşturulan “geri dönüşüm 

köşeleri” yardımıyla atık pil, kâğıt, kartuş, ampul, kapak gibi atık malzemeler geri dönüştürülmek için 

toplanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında yaklaşık 11.730kg kağıt geri dönüşüm amacı ile Belediyelere ve 

TEMA Vakfı’na iletilmiştir.  

Sektör – Okul iş birliğini geliştirmeye yönelik olarak, çeşitli illerde bulunan ve sigortacılık eğitimi veren 

üniversiteler ziyaret edilerek öğrencilere seminerler verilmiştir. AXA Sigorta Yöneticileri tarafından 

gerçekleştirilen bu seminerlerde sektör bilgisi, genel iş dünyası ve meslek seçimlerine yardımcı olacak 

ipuçları paylaşılmıştır.  

AXA Sigorta olarak çocuklara ve gençlere destek olmak en önemli ilkelerimizden bir tanesidir. Bu 

doğrultuda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç sahibi okul ve kurumlara yıl 

boyunca maddi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Şirketimize ulaşan ihtiyaç mesajlarına uygun olarak 

“kırtasiye malzemeleri, kitap, bilgisayar, kıyafet, spor malzemeleri, ayakkabı vb.” bağışları 

gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca, Darüşşafaka İlk Öğretim Okulu’nda burslu okuyan 25 öğrencinin Kitapcan Velisi olunmuştur. Bu 

sponsorluk ile kendilerine bir senelik ön ödemeli kitap kartları hediye edilmiştir. Böylelikle öğrencilere 

fırsat eşitliği yaratılarak kitap alışverişi yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.  



Bununla birlikte Kurumsal Sorumluluk 

faaliyetlerine yıl boyunca devam edilmiştir. 

“Askıda Simit Kampanyası” adını verdiğimiz 

inisiyatif ile çalışma arkadaşlarımız arasında 

düzenlenen bir anket aracılığıyla aylık yemek 

kartlarından tercih ettikleri tutar kesilerek 

“Çorbada Tuzun Olsun Derneği”ne bağışlanmak 

üzere toplanmıştır. Ayrıca sonrasında da gönüllü 

olan çalışma arkadaşlarımızla birlikte Taksim-

Gezi Parkı rotasında evsizlere çorba dağıtım 

organizasyonunda yer aldık.  

AXA Grup ile birlikte meme kanseri 

farkındalığı yaratmak adına “PinkOctober” 

adıyla Ekim ayında tüm çalışma 

arkadaşlarımız yakasına pembe kurdele 

taktı, Genel Müdürlük Binamızda Liv 

Hospital işbirliği ile “Meme Kanseri 

Farkındalığı” konusu üzerine seminer 

gerçekleştirdik. Tüm lokasyonlarımızı 

pembe balonlarla süsledik ve sosyal 

medyada #PinkOctober etkitiyle yayınlar 

paylaştık.  

Yine AXA Grup ile eş zamanlı olarak prostat 

kanseri farkındalığı yaratmak adına “Movember” 

adıyla Kasım ayında tüm çalışma arkadaşlarımızla 

çeşitli aktiviteler gerçekleştirdik. Antalya’da 

gerçekleştirdiğimiz “AXA Sigorta’lı Olmak” 

organizasyonumuzda tüm çalışanlarla AXA yazısı 

yazdık ve elimizde de siyah maket bıyıklarla toplu 

fotoğraf çektirdik. Lokasyonlarımızı siyah balonlarla 

süsledik. Ayrıca AXA Grubun Movember inisiyatifini 

desteklediği bir kampanyaya da dahil olduk. 60km 

yürüme/koşma karşılığında AXA, prostat kanseri 

araştırma fonuna kişi başı 50Euro bağış yaptı. Hem 

bıyıklı fotoğraflarımızı hem de yürüme/koşma 

aktivitemizi dijital platformda gösteren fotoğrafları 

#Movember etiketi ile sosyal medyada paylaştık.  



 

Yine her yıl olduğu gibi 2018 yılında da AXA Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde 

Acentelerimizden alınan katılım payı Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağış olarak gönderilmiş ve bağış tutarı 

öğrenci bursları ile Türkiye’nin gelecek nesillerinin gelişimine katkı sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


