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GELECEK SİGORTA İLE ŞEKİLLENİYOR 

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ SİGORTACILIK MAKALE YARIŞMASI 

  

 DÜZENLEYEN: 

 
Türkiye Sigorta Birliği 

 KATEGORİ: 

Makale Yarışması 

 KAPSADIĞI ŞEHİR: 

Tüm Türkiye 

 KİMLER BAŞVURABİLİR: 

Ön lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören tüm 
öğrenciler 

 SON BAŞVURU TARİHİ: 

9 Mayıs 2022 

 SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: 

23 Mayıs 2022 

ÖDÜLLER: 

Birincilik Ödülü: 10.000 TL 
İkincilik Ödülü: 7.500 TL 
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL 
Dördüncülük ve Beşincilik Ödülü: 2.000 TL 

 

YARIŞMANIN KONUSU 

23 Mayıs 2022 Uluslararası Sigorta Haftası kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik makale 

yarışması. 

JÜRİ VE DEĞERLENDİRME 

• Olgun Küntay, AXA Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi 

• Fahri Altıngöz, Ak Sigorta Genel Müdür Yardımcısı  

• Hakan Kök, Ray Sigorta Bölgeler Satış Geliştirme Kıdemli Müdürü 

• Ender Ertuğral, AXA Direktör ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi / Müşteri Deneyimi ve 

Müşteri 4.0 Direktörlüğü 

• Doç. Dr. Özgür Akpınar, Marmara Üniversitesi 

• Dr. Aysun Yıldız Özer, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 
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KATILIM 

Lisans ve ön lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve sigorta sektöründe en fazla 2 yıllık 

deneyime sahip kişiler yarışmaya katılabilirler. 

 

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ SİGORTACILIK MAKALE YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI VE 

YÖNTEMİ 

• Türkiye’deki veya yurtdışındaki lisans ve ön lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 

ve sigorta sektöründe en fazla 2 yıllık deneyime sahip olmak. 

• Makaleler, yazarının güncel özgeçmiş ve öğrenci belgesiyle birlikte yarisma@tsb.org.tr 

e-posta adresine “TSB Sigortacılık Makale Yarışması” konu başlığıyla gönderilmelidir. 

Yarışmaya katılım için ön kayıt yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

• Yarışma için hazırlanacak makaleler Türkçe dilinde en az 2.000 en fazla 5.000 kelime 

olmalıdır.  

• En az 1, en fazla 3 makaleyle yarışmaya katılım sağlanabilir.  

• Bireysel veya grup katılımı mümkündür. 

• Yarışmaya katılan makalelerin tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Türkiye Sigorta 

Birliği’ne aittir. 

 

MAKALE YARIŞMASI KONU BAŞLIKLARI  

• İklim değişikliğinin (artan orman yangınları, yüksek kuvvette fırtınalar, ani sıcaklık 
değişimleri, mevsimler arası sıcaklık farkları, kuraklık vb.) sonuçlarına doğrudan maruz 
kalan sektörlerin başında sigortacılık geliyor (katastrofik zararlar, insan sağlığı üzerinde 
etkileri, uzun dönemli sosyoekonomik değişiklikler vb.). Sigortacıların iklim değişikliği ile 
mücadele ve olası etkilerinin azaltılması noktasında alabilecekleri aksiyonlara ilişkin görüş 
ve düşüncelerinizi yazınız. 
 

• Olası Marmara depreminin etkilerinin azaltılmasında sigorta sektörünün rolü ne olur? 
Deprem öncesinde sigortacıların üstlenebileceği hasar azaltıcı faaliyetler açısından 
değerlendiriniz. (Mevcut sigortalılık oranı ve sigortalanma bilinci nasıl arttırılabilir? 
Depremin sonuçlarına karşı hangi alanlarda sigortalar sağlanmalıdır?) 

 

• Medikal alandaki teknolojik gelişmeler ve bunlara bağlı medikal maliyetlerin artışı göz 
önünde bulundurularak sigorta sektörü Sağlık Sigortaları ile sosyal güvencenin 
desteklenmesi ve bu alandaki hizmetlerin sürdürülebilirliğine (önleyici sağlık, uzaktan 
sağlık hizmetleri, uzun süreli bakım vb.) nasıl destek olur görüş ve düşüncelerinizi yazınız. 
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• Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi konseptleri giderek günlük hayatımızın bir parçası 
haline geliyor. Sigorta sektörü Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesinden nasıl 
faydalanabilir? Dünyadaki önemli örneklerden faydalanarak bu teknolojilerden Türk 
Sigortacılık Sektöründe nasıl fayda sağlanabileceğine dair görüşlerinizi yazınız.  
 

• Günümüz dünyasında bireylerin ve kurumların siber riskleri nelerdir? Dijital güvenlik ve 
ilgili risklere ilişkin farkındalığın artırılması ve önleyici / sonuç giderici faaliyetler 
anlamında sigortanın rolü ne olur değerlendiriniz. 

 

• Sigorta sektörünü nasıl bir dijital müşteri yolculuğu (satın alma öncesi, sigortalılık dönemi 
ve tazminat işlemleri) bekliyor? Global örnekler ışığında dijitalleşmenin Türk Sigortacılık 
sektöründe yaratacağı gelişmeleri değerlendiriniz. 

 

• Dünya’da ve Türkiye'de Paylaşım Ekonomisi ve Platform İş birlikleri alanındaki girişimlerin 
sayısının her geçen gün arttığı görülüyor. Hangi sektörlerde paylaşım ekonomisi temelli 
uygulamaların ekonomik aktivite içerisindeki payının artması öngörülebilir? Sigorta bu 
yeni iş modellerinin gelişime katkıda bulunmak anlamında nasıl bir rol oynar?  

• Uzayan insan ömrü ve sigortacılığa etkileri (emeklilik sistemleri, sağlık sigortaları, hayat 
sigortaları) hakkında görüşlerinizi yazınız. 
 

• Meta evren üzerinde gerçekleştirilen ticari yatırımların çok hızlı bir seviyede artması ve 

kullanımının gelişmesi ile birlikte bu yeni ticari ortama özgü sigorta ihtiyaçları oluşacaktır. 

Meta evren üzerinde oluşacak yeni risk formları ve bunları korumak amacıyla 

sigortacıların sağlaması gereken teminatlar ve risk yönetimi modelleri konusunda görüş 

ve düşüncelerinizi yazınız. 

 
TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ SİGORTACILIK MAKALE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ 

Dereceye giren yarışmacıların makaleleri TSB’nin belirleyeceği bir yayında ve TSB web sitesinde 

yayınlanacak ayrıca aşağıdaki para ödüllerinin sahibi olacaktır. 

• Birinci: 10.000 TL 

• İkinci: 7.500 TL 

• Üçüncü: 5.000 TL 

• Dördüncü ve Beşinci: 2.000 TL 

YARIŞMA TAKVİMİ 

Makale Son Teslim Tarihi: 9 Mayıs 2022 

Ödül Töreni: 23 Mayıs 2022 Sigorta Zirvesi (Swissôtel The Bosphorus) 
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KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye 

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (“Birlik”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ("Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Birlik tarafından Kanun’un 5. maddesinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

• Birlik tarafından gerçekleştirilen Makale Yarışması (“Yarışma”) kapsamında katılım taleplerinin alınması ve 

katılımınızın sağlanması, gerekli kayıt ve katılım işlemlerinin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim, eğitim ve mesleki 

deneyim verileriniz,  

• Dereceye girmeniz halinde, Yarışma sonrasında düzenlenecek olan sigorta zirvesinde ödül sürecinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim ve görsel/işitsel kayıt verileriniz, 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; 

• Yarışma’nın kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından 

gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, eğitim ve mesleki deneyim verileriniz,  

• Yarışma’nın yönetilmesi ve Yarışma kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim, 

eğitim ve mesleki deneyim verileriniz, 

Açık rızanızın varlığı halinde; 

• Yarışma kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi ve 

farkındalığın arttırılması amacıyla kimlik, eğitim ve görsel/işitsel kayıt verilerinizin Birlik sosyal medya hesaplarında, 

internet sitelerinde ve Birlik içi ve dışı sair mecralarda yayımlanacaktır. 

Kişisel verileriniz, Birlik tarafından fiziki ve elektronik ortamda e-posta, internet sitesi ve Yarışma kapsamında 

gerçekleştirilecek fotoğraf ve video çekimleri vasıtasıyla toplanmaktadır. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz;  

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında, 

o Yarışma katılım taleplerinin alınması ve katılımınızın sağlanması, gerekli kayıt ve katılım işlemlerinin 

sağlanması, 

o Yarışma’nın kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından 

gerçekleştirilmesi, 

o Yarışma’nın yönetilmesi ve Yarışma kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirilmesi, 

o Yarışma sonrasında düzenlenecek olan sigorta zirvesinde ödül sürecinin gerçekleştirilmesi amaçları 

doğrultusunda yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize; 
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• Açık rızanız kapsamında,  

o Yarışma kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi 

ve farkındalığın arttırılması amacıyla kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim ve görsel/işitsel kayıt 

verilerinizin Birlik sosyal medya hesapları; Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube’dan 

paylaşılması için  

Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel 

verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme. 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi  

https://tsb.org.tr/pdf/6698_KVKK_Basvuru_Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu 

doldurarak Birlik’e iletmeniz durumunda Birlik talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Birlik tarafından Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
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Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Sigortacılık Makale Yarışması Katılımcı Aydınlatma 

Metni’nde detaylıca açıklandığı üzere kişisel verilerinin, aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına 

izin vermiş sayılır. 

 

Yarışma kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması için kimlik, iletişim, eğitim, 

mesleki deneyim ve görsel/işitsel kayıt verilerimin Birlik sosyal medya hesapları: Twitter, Instagram, Facebook, 

Linkedin, YouTube’dan, internet sitelerinde ve Birlik içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması 

 
Yarışma kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi ve 

farkındalığın arttırılması amacıyla kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim ve görsel/işitsel kayıt verilerinizin Birlik 

sosyal medya hesapları: Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin, YouTube sosyal medya şirketlerine aktarılması 

 

Yarışma sonrasında video/fotoğraf çekimleri kapsamındaki kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve görsel/işitsel kayıt 

verilerim ile bu kapsamda Birlik tarafından elde edilen görüntülerimin ve bunların teknik yöntemlerle çeşitli 

işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının (“Materyal”) münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve bedelsiz olarak, yurt içi 

veya yurt dışında herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur sınırlaması olmaksızın  Birlik 

tarafından herhangi bir süre ve yer sınırı olmaksızın yazılı ve görsel mecralarda serbestçe ve üçüncü kişiler 

tarafından indirilebilir, paylaşılabilir şekilde kullanılması, çoğaltılması, satılması, dağıtılması, saklanması ve 

yayımlanması ve umuma iletilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

 

 


