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Coface ilk 500 arasında 
 

TİM tarafından yapılan araştırmaya göre, “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı 2016” araştırmasında Coface Sigorta ilk 500 firma arasına girdi. Bu yıl 
ikincisi açıklanan hizmet ihracatçıları listesinde Coface Sigorta, Ticari Alacak 
Sigortası ürünü ile yer aldı. 
 
2007 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Coface, ülkemizde kurulan ilk 
özel ticari alacak sigortası şirketi. Gerek yurt içi, gerekse ihracat alacaklarının 
sigorlatalanması konusunda firmalara destek olan Coface, araştırma sonucunda 
362. sırada listelendi. 
 
Son 2 yıldır özellikle ihracatçılarımıza sunduğu hizmetlerle gündeme gelen Coface 
Sigorta’nın Genel Müdürü Emre Özer konuyla ilgili olarak şunları söyledi. “2016 
yılında toplam 123 ülkeye, 37.3 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatının 
önümüzdeki dönemde hızla artacağını görüyoruz. Ülke ekonomisi için de kârlılığı 
yüksek olan hizmet ihracatının, altyapı ve teknik desteklerinin sağlanarak yeterli 
yatırımlarla sürdürülebilir hale getirilmesi  önem taşıyor. İçinde yer almaktan gurur 
duyduğumuz ilk 500 firmanın toplam hizmet ihracatının yarısını oluşturduğunu 
düşünürsek, bizlere büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyebiliriz. Bu anlamda 
ihracatçı firmalarımıza alacak risklerini yönetebilmeleri, sigorta ile güvenceye 
almaları, sigortasız sattıkları alıcılarla ilgili ödeme gücünü gösteren bilgi edinmeleri 
ve geçmiş alacaklarını tahsil edebilmeleri için yeni ürünler ve alternatifler 
sunacağız.” 
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Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç 
pazar hem de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel 
çözümler sunmaktadır. Grup 2016 yılında 4.300 çalışanının desteği ile 1.411 milyon €’luk konsolide ciro 
açıklamıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak 100 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200’e yakın ülkedeki 
50.000’in üzerinde şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme alışkanlıkları 
hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 660 analistin ve risk 
değerlendirme uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir ülke risk değerlendirmeleri 
yayınlamaktadır. 
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