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yönetimden

2014 yılının son dönemecine girmeye başladığımız bu günlerde dilerseniz hep 
beraber sektörün genel bir fotoğrafını çekelim. TSB tarafından hazırlanan 
ilk yarı sonuçlarına göre; sigorta sektörünün 2014 yılı prim üretimi geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 5,75 oranında artarak yaklaşık 13.269 milyon 
lira oldu. Üretimin 11.713 milyon liralık bölümü elementer branşlardan, 
1.555 milyon liralık bölümüyse hayat sigortalarından elde edildi. Hayat dışı 
branşlardaki yüzde 9,25’lik artışa karşın hayat sigortalarında üretim yüzde 
14,84 oranında azaldı. 
Aynı şekilde Türkiye’de sigorta prim üretiminin lokomotifini oluşturan kara 
araçları branşında da prim üretimi yüzde 3,07 düştü. Kara araçları sorumluluk 
branşındaki artış ise yüzde 4,47’de kaldı. Branşlara göre büyüme oranları; 
kazada yüzde 20,04, hastalık-sağlıkta yüzde 15,70, yangın ve doğal afetlerde 
yüzde 17,71, nakliyatta yüzde 24,35, genel zararlarda yüzde 13,47, genel 
sorumluluk sigortalarında ise yüzde 30,19 olarak gerçekleşti.
Şirketimiz Anadolu Sigorta ise aynı dönemdeki prim üretimi sonuçlarına 
göre lider pozisyonunu sürdürüyor. Yaklaşık 1.593 milyon liralık prim üretimi 
ve yüzde 12,01 pazar payı ile Anadolu Sigorta’nın prim üretimi geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19,45 artış gösterdi. Toplam üretimin haricinde 
kara araçları, hava araçları, su araçları, nakliyat, hava araçları sorumluluk 
ve genel sorumluluk branşlarında da Şirketimiz hâlihazırda sektör lideri 
konumundadır. 
Bu rakamlar, sigorta sektörünün üretim hacminin zaman içerisinde istikrarlı 
bir şekilde ileriye taşındığını ortaya koyuyor. Bu noktada geleneksel olarak 
güçlü ve penetrasyonu daha yaygın olan ürünlerin haricinde, yakın ve orta 
dönemde zorunlu sigortalar ve sorumluluk sigortalarının daha fazla ön plana 
çıkmaya başlayacağını tahmin ediyorum. 
Ülkemizde zorunlu sigorta uygulamaları dünyadaki benzerleri ile 
karşılaştırıldığında daha kısıtlı kalıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, 
sigorta bilincinin yaygınlaştırılması için uygulanabilirliği olduğuna inandığım 
zorunlu sigortaların hayata geçirilmesi, bu sebeple önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
Diğer taraftan, yasal düzenlemelerin ve refah seviyesi ile hak arama 
bilincindeki artışın katkısıyla, sektörümüzde kaçınılmaz olarak sorumluluk 
sigortalarına yönelik bir talep görüleceği kanaatindeyim. Son yıllarda sıklıkla 
görülen olumsuz örnekler ve tazminat taleplerindeki artışın da etkisiyle 
birçok kişi ve işletmenin risk algısında değişim olacağını, bu kişi ve kurumların 
riski azaltıcı sigorta arayışına, dolayısıyla sorumluluk sigortalarına 
yöneleceğini öngörüyorum. 
 
DEĞERLİ ANADOLU SİGORTALILAR,
Sözlerimi tamamlamadan önce; sürdürülebilir başarının prim üretimi liderliği 
kadar, karlılığın tesis edilmesi ve devam ettirilmesinde de yattığını bir kez 
daha vurgulamakta fayda görüyorum. İnanıyorum ki Anadolu Sigorta, 2014 
yılının kalan son aylarında da prim üretimi ve karlılık arasındaki hassas 
dengenin sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin icra edilmesinde örnek 
olacak başarılı çizgiyi muhafaza edecektir. 
Hepinize güzel günler ve başarılar dilerim.

Musa Ülken
Genel Müdür

Sevgili Anadolu Sigortalılar,

 İnanıyorum ki 
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üretimi ve karlılık 
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edilmesinde örnek 
olacak başarılı çizgiyi 
muhafaza edecektir.
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başlarken

Şirket olarak 
bizim en büyük 
değerimizin 
çalışanlarımızın 
yarattığı güç 
olduğuna ve 
bu gücü etkin 
bir şekilde 
kullandığımızda 
çok daha büyük 
başarıların bizleri 
beklediğine 
inanıyorum.

Yeni bir sayımızda daha sizlerle beraberiz. Bu sayıdaki yazıma, tüm 
çalışanlarımızla birlikte Şile’de gerçekleştirmiş olduğumuz geleneksel 
motivasyon gezimizde gördüğüm birliktelik ruhundan ötürü memnuniyetimi 
ifade ederek başlamak istiyorum. Bütün bir yılın yorgunluğunu attığımız, 
stresten uzak ve eğlenceli bir hafta sonunu daha hep birlikte yaşadık. Bu 
gezide emeği geçen tüm arkadaşlarımı bir kez daha kutlamak istiyorum.
Bu tür organizasyonlarımızda gördüğüm dayanışma ve birliktelik ruhunu 
elde edebilmek için, günümüzde birçok şirket büyük çabalar sarf ediyor. 
Bu amaçla yürüttükleri insan kaynakları politikalarında da en büyük 
vurguyu doğal olarak, çalışanların şirketlerine olan bağlılığını artırmaya 
yapıyorlar. Biz de Anadolu Sigorta olarak, Şirket kültürümüzde zaten var 
olan birliktelik ruhumuzu en üst noktaya taşımak amacıyla, bir süreden 
beri yürüttüğümüz insan kaynakları sistemlerimizdeki yeniliklerle birlikte, 
çalışanlarımıza daha da fazla yatırım yapmaya başladık. Buradaki en 
temel prensibimiz, çalışanlarımızın bireysel gelişimine odaklanmak oldu. 
Böylelikle, kişisel kariyer beklentileriyle Şirketimizin olanaklarını mümkün 
olduğunca buluşturmak ve üstün performans üreten çalışan sayımızı daha 
da artırmak istiyoruz.
Bu noktada, bugüne kadar çalışanlarımızın gösterdiği bağlılık ve birliktelik 
ruhu karşısında, yürüttüğümüz insan kaynakları projeleriyle, gösterilen 
üstün performansı ödüllendirecek sistemler üzerinde çalışmaya devam 
ettiğimizi de bilmenizi isterim. Şirket olarak bizim en büyük değerimizin 
çalışanlarımızın yarattığı güç olduğuna ve bu gücü etkin bir şekilde 
kullandığımızda çok daha büyük başarıların bizleri beklediğine inanıyorum.
Bu vesileyle geride bırakmaya başladığımız tatil döneminin hepiniz için 
keyifli geçmiş olduğunu ümit eder, hepinize mutlu ve başarılarla dolu günler 
dilerim.

BU SAYIMIZDA NELER OKUYACAKSINIZ?
Bir kez daha özenle hazırladığımız ve beğeneceğinizi düşündüğümüz 
yeni dergimizle karşınızdayız. Şirketimizdeki en güncel gelişmeler ve 
haberlere yer verdiğimiz sayfaların yanı sıra dergimizde Berko Sigorta, 
Bien Sigorta, Haluk Arıkan Sigorta ve Nurettin Gemici Sigorta acentelikleri 
ile Türkiye İş Bankası Samandıra ve Sefaköy Şubelerine konuk olacağız. 
Gezi bölümümüzde komşumuz Yunan Adaları’nı, röportaj sayfalarımızda 
ise Ahmet Mümtaz Taylan ile yaptığımız söyleşiyi bulabilirsiniz. İş 
ortaklarımızla yaptığımız röportajlarda ise bu sayıda halkla ilişkiler 
ajansımız Lobby PR ve sağlık sektöründen partnerimiz Liv Hospital ile 
yapılmış sohbetler sizleri bekliyor. Dergimizin sağlık sayfalarında, kan 
bağışının önemine ilişkin yazımızı ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum.
Gelecek sayılarda yeniden görüşmek dileğiyle…

Sevgilerimle,

Filiz Tiryakioğlu
1. Genel Müdür Yardımcısı

Merhabalar,
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Türk sigorTa sekTörünün öncü şirkeTi anadolu sigorTa, geride bırakTığımız 
dönemdeki performanslarına göre belirlenen acenTe ve Türkiye iş 
bankası şubeleri ile kıbrıs’Ta düzenlediği geleneksel ToplanTıda buluşTu. 
ToplanTılarda şu ana kadarki dönemin genel bir değerlendirmesi yapılırken 
yılsonuna ve gelecek seneye ilişkin hedef ve beklenTiler de masaya yaTırıldı. 

anadolu sigorta acenteleri  ve Türkiye 
iş bankası şubeleri Kıbrıs’ta Buluştu
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Anadolu Sigorta’nın, başarılı iş 
sonuçlarına ulaşan acente-
leri ve Türkiye İş Bankası 
şubeleri, 09-14 Eylül tarihleri 

arasında Kıbrıs Bafra’daki Nuh’un 
Gemisi Otel’de bir araya geldi.
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa 
Ülken’in evsahipliğinde gerçekleştiri-
len etkinliklerde acenteler, ortak bir 
platformda bir araya gelip karşılıklı gö-
rüş alışverişi yapma, öneri ve beklenti-
lerini paylaşma imkanına sahip oldu. 
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1   Kurumsal Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi İSTANBUL KURUMSAL ŞUBE

2   Kurumsal Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi BAŞKENT KURUMSAL ŞUBE

3   Kurumsal Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi MASLAK KURUMSAL ŞUBE

1   Ticari Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi KAYSERİ TİCARİ ŞUBE

2   Ticari Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi ADANA TİCARİ ŞUBE

3   Ticari Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi İSKENDERUN TİCARİ ŞUBE

1   Karma Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi ATAŞEHİR/İSTANBUL ŞUBE

2   Karma Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi GEBZE ŞUBE

3   Karma Şubeler Kategorisi Yeni Satış Toplam Prim Üretimi ELAZIĞ ŞUBE

1   Ticari Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı ANTALYA TİCARİ ŞUBE

2   Ticari Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı BAŞKENT TİCARİ/ANKARA ŞUBE

3   Ticari Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı SAMSUN TİCARİ ŞUBE

3   Ticari Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı AVCILAR TİCARİ/İSTANBUL ŞUBE

1   Karma Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı İSKENDERUN ŞUBE

2   Karma Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı MUMHANE ŞUBE

3   Karma Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı ELAZIĞ ŞUBE

3   Karma Şubeler Kategorisi MSU Aracılığıyla Ticari İş Kazanımı ISPARTA ŞUBE

1   Kurumsal Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı GEBZE KURUMSAL ŞUBE

2   Kurumsal Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı İSTANBUL KURUMSAL ŞUBE

3   Kurumsal Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı MASLAK KURUMSAL ŞUBE

1   Ticari Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı İSKENDERUN TİCARİ ŞUBE

2   Ticari Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı DİYARBAKIR TİCARİ ŞUBE

3   Ticari Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı ÇARŞI-GÜNEŞLİ TİCARİ/İSTANBUL ŞUBE

1   Karma Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı ÇARŞI-KIZILTEPE/MARDİN ŞUBE

2   Karma Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı FİNİKE/ANTALYA ŞUBE

3   Karma Şubeler Kategorisi Mensup Ödül Sistemi Kapsamında Hedefe Yaklaşma Oranı MİMAROBA/İSTANBUL ŞUBE

1   NAR Ekranları Aracılığıyla En Yüksek Üretim Yapan Şube VİZE ŞUBE

2   NAR Ekranları Aracılığıyla En Yüksek Üretim Yapan Şube TARSUS ŞUBE

3   NAR Ekranları Aracılığıyla En Yüksek Üretim Yapan Şube POZCU ŞUBE

1   Bölge Satış Müdürlüğü kategorisinde Hedefine Ulaşan Şube Sayısı KAYSERİ BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

2   Bölge Satış Müdürlüğü kategorisinde Hedefine Ulaşan Şube Sayısı DİYARBAKIR BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

3   Bölge Satış Müdürlüğü kategorisinde Hedefine Ulaşan Şube Sayısı TEKİRDAĞ BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ

1   Karma Şubeler Kategorisi Mühendislik Branşında En Fazla Teklif Çalışan Şube SİVAS CADDESİ/KAYSERİ ŞUBE

2   Karma Şubeler Kategorisi Mühendislik Branşında En Fazla Teklif Çalışan Şube ORDU ŞUBE

3   Karma Şubeler Kategorisi Mühendislik Branşında En Fazla Teklif Çalışan Şube SAMANDIRA/İSTANBUL ŞUBE

1   Teklif Poliçelendirme Oranı En Yüksek Şube KOZYATAĞI TİCARİ/İSTANBUL ŞUBE

2   Teklif Poliçelendirme Oranı En Yüksek Şube LEFKOŞA/K.K.T.C. ŞUBE

3   Teklif Poliçelendirme Oranı En Yüksek Şube KAYSERİ TİCARİ ŞUBE

1   Konut Poliçesi Yenileme Oranı En Yüksek Şube KIZLARPINARI CAD.ŞUBE

2   Konut Poliçesi Yenileme Oranı En Yüksek Şube İZMİR ŞUBE

3   Konut Poliçesi Yenileme Oranı En Yüksek Şube EDİRNE ŞUBE

3   Konut Poliçesi Yenileme Oranı En Yüksek Şube BUCA ŞUBE

1   Kurumsal Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube MASLAK KURUMSAL ŞUBE

2   Kurumsal Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube AKDENİZ KURUMSAL/ANTALYA ŞUBE

3   Kurumsal Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube GEBZE KURUMSAL ŞUBE

1   Ticari Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube ADANA TİCARİ ŞUBE

2   Ticari Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube ANTALYA TİCARİ ŞUBE

3   Ticari Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube BORNOVA TİCARİ/İZMİR ŞUBE

3   Ticari Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube BAYRAMPAŞA TİCARİ/İSTANBUL ŞUBE

1   Karma Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube SİVAS ŞUBE

2   Karma Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube SİİRT ŞUBE

3   Karma Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube ÇARŞI-KIZILTEPE/MARDİN ŞUBE

3   Karma Şube Kategorisi Teknik Karı En Yüksek Şube DİYARBAKIR ŞUBE
1   Bireysel Sağlık Üretimi En Yüksek Şube ATAŞEHİR/İSTANBUL ŞUBE
2   Bireysel Sağlık Üretimi En Yüksek Şube İSTANBUL ŞUBE

3   Bireysel Sağlık Üretimi En Yüksek Şube AKATLAR ŞUBE

ÖDÜL ALAN TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞUBELERİ
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Dereceye Giren Acente ve  
Şubelere Ödülleri Sunuldu
Bir hafta süren etkinlik, toplantılar 
süresince yapılan değerlendirme-
lerin yanı sıra acentelerin, Anadolu 
Sigorta ürünleriyle ilgili soru ve 
düşüncelerini doğrudan ilgili teknik 
müdürler ve üst yönetime iletme fır-
satını da yakaladıkları workshoplara 
da sahne oldu. Futbol, plaj voleybo-
lu, tavla gibi spor karşılaşmaları ve 
çeşitli sosyal aktivitelerle zenginleş-
tirilen programın gala gecelerinde, 
ünlü şarkıcı Ziynet Sali’nin hareketli 
şarkılarıyla eğlenen misafirler, yor-
gunluklarını atıp müzik dolu keyifli 
saatler yaşadılar. 
Gala gecesinde ayrıca performans 
ve kârlılık gibi çeşitli kategorilerde 
dereceye giren acente ve Türkiye İş 
Bankası şubelerine ödülleri sunulur-
ken, toplantılar boyunca gerçekleş-
tirilen etkinliklerde başarı gösteren 
katılımcılara hatıra niteliğinde hedi-
yeler, plaketler ve madalyalar verildi.



gündem

08 | maksimumbiz

2013 YILI ÜRETİM SIRALAMASI İLK 3 ACENTE

UNVAN SIRALAMA

POLAT SİGORTA ACEN. A.Ş. 1

MEHMETÇİK VAKFI SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ 2

İLKER  SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. 3

2013 YILI ÜRÜN ÖDÜLÜ ALAN ACENTELER

UNVANI

GÜLÇİN OĞUZ  DASK

İLKER SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.  KONUT

HALE-AYTUĞ SİGORTA ACEN. LTD. ŞTİ.  SAĞLIK 

EKO SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.  SÖZLEŞMESİZ KASKO 

MARİNA SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.  TEKNE 

BURAK SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.  SORUMLULUK

MEFSAR SİG. ARAC. HİZM. LTD. ŞTİ.  SINAİ-TİCARİ YANGIN 

ACENTE UNVANI 2014 KIDEM ÖDÜLÜ

AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. 35.yıl ödülü

ERMAN SİG. ARA. LTD. ŞTİ. 30.yıl ödülü

MERKA SİGORTA ARA. HİZ. LTD.ŞTİ. 30.yıl ödülü

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 25.yıl ödülü

ÖZENÇ SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞT 25.yıl ödülü

HİSAR SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. 25.yıl ödülü

ALİ SÜSLÜ 25.yıl ödülü

MEFSAR SİGORTA 20.yıl ödülü

UNES SİG.ARAC.HİZM.LTD.ŞTİ. 20.yıl ödülü

İLKER SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. 15.yıl ödülü

ONUR SİG. ARA. HİZ. ONUR SERKAN 
DURAK

15.yıl ödülü

ÜNVER GÜLER-SİGORTA ARA.HİZ. 15.yıl ödülü

AYSEL PAPATYA SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. 15.yıl ödülü

ARTI GRUP SİGORTA ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. 15.yıl ödülü

KÜTAHYA-KİMTAŞ SİG. ARA. HİZ. A.Ş. 15.yıl ödülü

ROZET ALANLAR

ARTI GRUP SİGORTA ARA.  
HİZ. LTD.ŞTİ.

ER-GÜR SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.

SALMAN SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.

AR-CE SİGORTA LTD. ŞTİ.

EKO SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.

ÇOLPAN SİG. ARA. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZ ATILIM SİGORTA ARA.  
HİZ. LTD. ŞTİ.

ER SİG. ARA. HİZM. LTD. ŞTİ.

HASTÜR SİGORTA ARAC.  
HİZM. LTD.ŞTİ.

2013 YILI PERFORMANS ÖDÜLÜ  
ALAN ACENTELER

ACENTE UNVANI

ZELLUHOĞLU SİG. ARA. HİZ. VE TİC.
LTD.Ş

AGORA SİGORTA ARA. HİZM. LTD. ŞTİ.

SER-AY SİGORTA ARA. HİZ. A.Ş.

HASTÜR SİGORTA ARAC. HİZM. LTD. ŞTİ.

GELİŞEN SİG. ARA. HİZ. A.Ş.

BAŞARAN SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.

FORMÜL SİG. ARA. HİZ. LTD. ŞTİ.

MAKSİMUM SİG. ACENTELİK HİZ.  
LTD. ŞTİ.

ÇAĞDAŞ SİG. ARAC. A.Ş.

YETKİN SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.

ŞİŞECAM SİG.ARA.HİZ.A.Ş.
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Anadolu Sigorta’nın Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın teknik 
danışmanlığıyla yürüttüğü 
“Bir Usta Bin Usta” proje-

si kapsamında; 5 ilde, 100’e yakın 
kursiyer bölgelerine özel geleneksel 
el sanatlarını yaşatmak ve geleceğe 
taşımak amacıyla eğitim görüyorlar.
Eğitim sonunda başarılı kursiyerlere 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından serti-
fika veriliyor. Sertifikalar; Bakanlık, 
Halk Eğitim Merkezleri ve diğer 
kamu kuruluşlarının el sanatları 
konusunda açacağı kurslarda “öğre-
ticilik” yapmak için referans belgesi 
olarak kabul ediyor. 
Genel Müdürümüz Musa Ülken ve 
I. Genel Müdür Yardımcımız Fi-
liz Tiryakioğlu’nun da aralarında 

anadolu sigorTa’nın 85. yılında, anadolu’da kaybolmaya yüz TuTan mesleklere 
ilgiyi arTırmak için hayaTa geçirdiği “bir usTa bin usTa” projesinde 5. yıl 
eğiTimleri Tamamlandı.

anadolu sigorta Yeni Ustalar 
Yetiştirmeye Devam Ediyor

bulunduğu yöneticilerimiz, projenin 
5. yılını Şanlıurfa’daki kehribar taşı 
işlemeciliği kursunu ziyaret ederek 
kutladılar. 

“Bir Usta Bin Usta” 5. yılında, 
Türkiye’de 25 kente ulaştı
Anadolu Sigorta olarak, kurumların 
bulundukları noktaya, var oldukları 
topraklardan aldıkları güçle ulaştı-
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ğına inandıklarını ifade eden Genel 
Müdürümüz Musa Ülken, Anadolu 
Sigorta’nın bu düşünceyle, 85. kuru-
luş yıldönümünde “Kaybetmek Yok” 
sloganıyla bir proje başlatmak istedi-
ğini ve “Bir Usta Bin Usta” projesinin 
bu anlayışla doğduğunu söyledi. 
Genel Müdürümüz sözlerine şöyle 
devam etti: “10 yılda kaybolmaya 
yüz tutan 50 meslekten 1000 usta 
yetiştirmeyi amaçladık. Bugün 
gururla, bu hedefin yarısına ulaştı-
ğımızı görüyoruz. 5. yılında Bir Usta 
Bin Usta projesi ile Türkiye’nin 25 
kentinde kaybolmaya yüz tutan 25 
farklı mesleği hayata döndürmek 
üzere kurslar düzenledik. Bu kurs-
larda; öğrenciden ev kadınına, işsiz 
yurttaşlarımızdan esnaflarımıza 
kadar çeşitli meslek gruplarından 
500’e yakın kursiyerimiz oldu. Her 
biri bu meslekleri canlandıracak 
ustalar arasında yer almak için bü-
yük bir özveriyle çalıştı. Nevşehir’de 
çömlekçilik kursumuza katılan bir 
öğrencimiz, Türkiye İş Bankası 
kanalıyla sağladığımız mikro krediyi 
kullanarak, kendi işini kuran ilk 

kursiyerimiz oldu. Diğer taraftan, 
Çorumlu kadınların dokuduğu 
kargı bezinden oluşan giysiler, Roma 
Büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde 
İtalyan modacıların huzuruna çıktı. 
Kurslarımızı başarı ile tamamlayan 
birçok kursiyerimiz, geleneksel 
mesleklerimize hayat verecek giri-
şimlerin ilk tohumlarını attılar ve 
aldıkları eğitimlerle ilgili atölyelerde 
çalışmaya başladılar. Anadolu’nun 
ekonomik ve kültürel zenginliğini ge-
leceğe taşımayı hedefleyen projemiz, 
yurtiçinde ve yurtdışında onlarca 
ödüle layık görüldü.”

“Kökeni ilk çağlara uzanıyor”
Kehribar taşı işlemeciliği kursunun, 

Proje, Türkiye’de 

25 
kente ulaştı.

Kaybolmaya yüz tutmuş 

25 
mesleği hayata döndürmek için 

kurslar düzenlendi.

25 kentte 500’e
yakın kursiyer eğitim aldı.

Hedef; 10 yılda, 
kaybolmaya yüz tutan 

50 meslekten 

1000 usta yetiştirmek.

‘Bir Usta Bin Usta’ projesi kapsamında 2014 
yılı için seçilen meslekler: Çanakkale’de ‘çini 
işlemeciliği,’ Erzurum’da ‘oltu taşı işlemeciliği’, 
Isparta’da ‘deri aksesuar yapımı’, İzmir’de 
‘keçe aksesuar yapımı’ ve Şanlıurfa’da 
‘kehribar taşı işlemeciliği’ oldu.

5 yıldır devam eden Bir Usta Bin 
Usta projesinin 25. kursu olduğunu 
söyleyen Genel Müdürümüz, keh-
ribar taşı işlemeciliği sanatının kö-
keninin ilk çağlara kadar uzandığını 
belirtti. Genel Müdürümüz konuyla 
ilgili şunları kaydetti: “Tarihi 12 bin 
yıl öncesine dayanan Şanlıurfa’da, 
el emeği ve göz nuru gerektiren bu 
meslek ne yazık ki, birkaç küçük 
atölye haricinde yok olmaya yüz 
tutmuştu. Şanlıurfa’daki kehribar 
taşı işlemeciliği kursunda, 4 ay 
boyunca 22 kursiyerimiz 192 saat 
eğitim görecek. Onların, binlerce 
yıllık bu mesleği geleceğe taşıyacak 
hünerli ellere sahip ustalar olacağı-
na inanıyoruz.” 
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Anadolu Sigorta Atatürk’ün Makam Otomobillerini  
güvence altına aldı

anadolu sigorTa, aTaTürk’ün anıTkabir’de sergilenen 
makam oTomobillerini, resTorasyon için nakliyesi 
sırasındaki risklere karşı güvence alTına aldı.

Şirketimiz bir ilke daha 
imza atarak Atatürk’ün 
Anıtkabir’de sergilenen 80 
yaşındaki 3 makam otomobi-

linin tamir ve bakımları esnasında 
İstanbul’a getirilmeleri sürecin-
deki risklerini, acentemiz Özgem 
Sigorta üzerinden ücretsiz olarak 
sigorta güvencesi altına aldı. 
Çalışmalar kapsamında; 
Atatürk’ün, iki adet 1934 model 
Lincoln marka ve Türkiye İş Ban-
kası tarafından kendisine hediye 
edilmiş olan bir adet 1936 model 
Cadillac marka otomobillerinin 58 
yıl sonra ilk kez orijinaline uygun 
şekilde tamir, bakım ve restoras-
yonu yapılacak.  
Bakım süreleri araç başı ortalama 
bir yıl olacak olan çalışma kapsa-
mında, araçların onarımı tama-

men orijinal parçalar ile Antika 
Otomobil Federasyonu tarafından 
yapılacak ve maliyetler Anıtkabir 
Derneği’nce karşılanacak. Tüm 
araçların bir seferde uzun süreyle 
Anıtkabir’den kaldırılmasının is-
tenmemesi sebebiyle, araçlar tek 
tek bakıma alınacak ve bu sayede 
Anıtkabir Müzesi’ndeki sergide 
eksiklik oluşmayacak.
İlk aracın sevkiyatı öncesinde, 
Anıtkabir tören alanında; Anıtka-
bir Komutanı Piyade Albay Mu-
zaffer Taytak, İç Anadolu Bölge-
Müdürümüz Osman Kenan Uğur 
ile çalışanlarımız Levent Kütükçü-
oğlu, Jankat Özkan ve Büke Boz, 
Acentemiz Özgem Sigorta yetkili-
si Emekli Yarbay Muzaffer Budak 
ve Antika Otomobil Federasyonu 
yetkililerinin katılımı ile resmi bir 

tören düzenlendi. Törende konu-
şan İç Anadolu Bölge Müdürümüz 
Osman Kenan Uğur, Cumhuriye-
timizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ten hatıra kalan ve tarihi 
değerinin yanı sıra, Büyük Önde-
rimiz tarafından kullanıldığı için 
manevi değeri de çok büyük olan 
otomobillerin, yeniden ihtişamlı 
günlerine ulaştırılması için top-
landıklarını vurguladı. Cumhuri-
yetimizin en önemli dönemlerine 
tanıklık etmiş bu önemli değerleri 
koruyup, gelecek nesillere taşıma-
nın herkesin görevi olması gerek-
tiğinin altını çizen Uğur, Anadolu 
Sigorta olarak bu değerli araçların, 
İstanbul’a taşınmaları sırasında 
oluşabilecek risklere karşı koruyan 
nakliyat poliçelerini düzenlemek-
ten onur duyduklarını belirtti.
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faaliyet raporumuza 
Uluslararası Ödül

Şirketimizin 2013 Faaliyet 
Raporu, “En Yaratıcı Rapor-
lar (Most Creative)” dalında 
Onur Ödülü alırken, kendi 

sektöründeki mükemmellik alanın-
daki değerlendirmede de Gümüş 
Ödül’e layık görüldü. 
Açıklanan sonuçlara göre, 25 ülke-
den 1000’den fazla kurumun temsil 
edildiği bu seneki yarışmaya en faz-
la katılım ABD, Almanya ve Hong 
Kong’dan oldu. Yarışmaya “Sigorta-

cılık” kategorisinde katılan, Ana-
dolu Sigorta’nın 2013 Yılı Faaliyet 
Raporu, yapılan değerlendirmede 
100 üzerinden toplam 97 puan aldı. 
Rapor, kendi sektöründe yarışmaya 
katılan en iyi faaliyet raporlarından 
biri olarak sınıflandırılırken; “Ka-
pak”, “Hissedarlara Mesaj”, “Ra-
porun Anlatımı”, ”Finansal Kısım” 
ve “Yaratıcılık” başlıklarından tam 
puan aldı.  
Anadolu Sigorta’nın yeni ofis bina-

sına taşınma süreci teması ile hazır-
lanan 2013 yılı Faaliyet Raporu’nu, 
Tayburn Kurumsal hazırladı.  
Anadolu Sigorta’nın ödül alan 2013 
Faaliyet Raporu’na kurumsal web 
sitesi üzerinden ulaşılabilir.
2001 yılında kurulan Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Ligi, iletişim 
sektöründe en iyi uygulamaların 
paylaşımını sağlamayı ve örnek gös-
terilecek iletişim yeteneği gösteren-
leri ön plana çıkarmayı hedefliyor.

2013 yılı faaliyeT raporumuz, “amerikan ileTişim 
profesyonelleri ligi” (league of amerıcan 
communıcaTıons professıonals-lacp) Tarafından 
düzenlenen uluslararası faaliyeT raporu yarışması, 
2013 vizyon ödülü’nde, iki ödülün sahibi oldu.  

acentelerimizle buluşmaya Devam Ediyoruz
Anadolu Sigorta olarak en önemli 
iş ortağımız olan acentelerimizle, 
talep ve beklentilerini daha iyi 

anlamak ve motivasyonlarını en üst 
seviyede tutmak amacıyla bir araya 
gelmeye devam ediyoruz.

Günce Grup

4 A Sigorta

Berko Sigorta
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Türkiye’nin farklı bölgelerindeki acenTelerin, sigorTacılık alanında 
karşılaşTığı problemleri TespiT eTmek ve çözüm üreTmek için gerçekleşTirilen 
ToplanTılar; Trabzon, samsun, bursa, anTalya ve kıbrıs ile sona erdi.

Bölgesel Acenteler  
Toplantılarımız devam ediyor

Acentelerimizin moral ve 
motivasyonlarını artırmak, 
tüm sigorta konularına 
ilişkin etkin bir paylaşım 

ortamı yaratmak amacıyla, üst 
yönetimimizin de katılımıyla, acen-
telerimiz ile farklı platformlarda 
buluştuk. Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, Genel Müdür Yardımcıları-
mız, Bölge Müdürlerimiz, Acente ve 
Kanal Yönetimi Müdürlüğümüz ve 
değerli acentelerimizin de katılım-
larıyla, Nisan ve Mayıs aylarında, 
Trabzon, Samsun, Bursa, Antalya 
ve Kıbrıs acentelerimiz ile bir araya 
geldik.

Kıbrıs

AntalyaTrabzon

Kıbrıs

Trabzon
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akdeniz bölge müdürlüğümüz 
Acenteleriyle Birarada
birçok ile yayılmış acenTeleri ile bir araya gelerek 
fikir paylaşımlarında bulunan akdeniz bölge 
müdürlüğü, olumlu geri dönüşler aldığı bu 
ToplanTıları her ayın ilk hafTasında olacak şekilde 
gelenekselleşTirdi. 

A kdeniz Bölge Müdürlüğü’nde 
bu yılki müdürlük/acente 
toplantılarımızı; fikir ve öne-
ri paylaşımlarının daha sami-

mi ve özgür bir havada yapılabilmesi 
amacıyla kahvaltı tarzında bir etkinlik 
ile gerçekleştirmeyi düşündük.
İlk toplantımızı Şubat ayında merkez 
acenteleri dört gruba ayırarak ger-
çekleştirdik. Olumlu geri dönüşler 
alınca bu etkinlikleri, her ayın ilk 
haftasında olacak şekilde geleneksel 
hale getirdik. Acentelerimizi büyük-
küçük, eski-yeni ayırımı yapmaksızın 
homojen gruplar şeklinde oluşturma-
ya gayret gösterdik. Toplantılarımız-
da yeni acentelerimizi; Şirketimizi 
daha fazla benimseme, üretimi düşük 
acenteleri ise üretimlerini artırma 
konusunda teşvik etmeyi amaçladık.
Toplantılarda sektörün genel 

anlamda değerlendirilmesi, rakip 
şirketlerin uygulamaları ve artıları, 
şirketimizin diğer şirketlere göre 
avantajları konularında görüş, öneri 
ve eleştirileri paylaştık. Ayrıca bu 
konularda Bölge Müdürlüğümüzce 
alınabilecek aksiyonları masaya 
yatırıp, ilgili birimlere aktarılmasını 
sağladık, elde ettiğimiz sonuçları ise 
bir sonraki toplantıda acentelerimiz-
le paylaştık. 
Toplantılar sırasında gruplar arası 
rekabet ortamının yaratılması adına 
her ay bir branşta en fazla üretim 
yapan grup ve acenteye ödül verilme-
si önerisine istinaden; konut ve sağlık 
branşlarında kampanyalar yaptık ve 
küçük çaplı hediyeler verdik.
Nisan ayında Sağlık Sigortaları 
Müdürümüz İdil Pamir, Mayıs ayında 
ise Genel Müdür Yardımcımız Metin 

Oğuz ve Acente ve Kanal Müdü-
rümüz Macit Bal toplantılarımıza 
katılırken, bu toplantılarda oldukça 
keyifli, sohbeti bol bir ortam yakala-
mayı başardık. 
Müdürlüğümüze bağlı Isparta, 
Afyon, Burdur, Muğla illerimizde ve 
Alanya, Kaş gibi çevre ilçelerimizde 
de kahvaltılar düzenledik. Karşılıklı 
anlayışın sağlandığı, şirketimize olan 
bağlılığın pekiştirildiği, daha iyi nasıl 
hizmet verebileceğimizin araştırıldığı 
ve en önemlisi görüş ve önerilerinin 
paylaşıldığı bu organizasyonlarımızı 
devam ettirmeyi planlıyoruz. 

Akdeniz Bölge Müdürlüğü 
olarak ilk toplantımızı Şubat 
ayında merkez acenteleri 4 

gruba ayırarak gerçekleştirdik.
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Mayıs-Haziran-Temmuz 
aylarını kapsayan ve Böl-
ge Müdürlükleri bazında 
yapılan Bireysel Sağlık 

Yarışması’nı kazanan Karadeniz 
Bölge; Üst Yönetimimiz, Acente ve 

bireysel sağlık yarışması’nın 
galibi Karadeniz Bölge

Kanal Yönetimi ve Sağlık Sigor-
taları Müdürlüğü ile 30 Ağustos 
tarihinde muhteşem bir tekne 
gezisi ve eğlencesinde bir araya 
geldi. Gecemizden renkli kareleri 
paylaşıyoruz.
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Anadolu Sigorta’nın isim 
sponsorluğu ile bu yıl 4.sü 
düzenlenen Anadolu Sigorta 
Klasik Otomobil Rallisi, 1 

Haziran’da Kuzey Kıbrıs’ta yapıldı. 
Yarışmayı, Savaş-Asiye Dağlı çifti 
kazandı. 
36 klasik arabanın, Lefkoşa-Çamlıbel-
Koruçam-Sadrazamköy-Kayalar-
Lapta-Girne-Çatalköy güzergâhında 

kuzey kıbrıs’ta anadolu 
sigorta Klasik Otomobil Rallisi
bu yıl dördüncü kez düzenlenen anadolu sigorTa 
klasik oTomobil rallisi’nde 36 klasik araba 
yarışTı. kuzey kıbrıs’Ta düzenlenen yarışma renkli 
görünTülere sahne oldu. 

92 kilometre direksiyon salladığı ralli, 
yaklaşık 4,5 saat sürdü. Organizasyon, 
yarışın ardından gerçekleştirilen ödül 
töreni ile tamamlandı. Ödül töreninde, 
genel klasmanda; Savaş-Asiye Dağlı 
çifti birincilik, geçen yarışın birincisi 
Arcan Yiğit-Hüseyin Tünar ikilisi 
ikincilik ve Sinan-Güneş Ruhi çifti 
üçüncülük kupalarını aldı.
Ödül töreninde ayrıca Kıbrıs Türk Kla-

sik Otomobil Derneği Başkanı Olgun 
Biçak, Kuzey Kıbrıs Şube Müdürümüz 
Cengiz Ertürk’e plaket takdim etti.
KKTC Şube Müdürümüz Cengiz 
Ertürk ve şube personelimiz haricinde 
etkinlikte, Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, Genel Müdür Yardımcılarımız 
Filiz Tiryakioğlu, Metin Oğuz, Fatih 
Gören, AKYM Müdürümüz Macit Bal 
da hazır bulundu.  
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Kontak Merkezi ile yüzde 100  
müşteri memnuniyeti
Tüm müdürlüklerimizle eTkileşim halinde çalışan 
konTak merkezi birimimiz, çözüm odaklı ve güler 
yüzlü yaklaşımı ile müşTerilerimizden gelen 
Talepleri karşılamaya devam ediyor.

B ireysel ve Ticari Sigortacılık 
Müdürlüğü çatısı altında fa-
aliyet gösteren Kontak Mer-
kezi Birimimiz, 7 Mart 2011 

tarihinde faaliyetlerine başladı. Yeni 
binamıza taşınmamızın ertesinde ise 
Kontak Merkezi, şartlarına uygun 
bir ortamda ve uygun donanımlarla 
çalışmalarına Genel Müdürlük içeri-
sinde devam ediyor.  
Amacımız; müşterilerimizden gelen 
aramaları tek bir noktadan karşıla-
mak, şirketimize iletilecek talepleri 
filtreleyerek Kontak Merkezi içeri-
sinde çözüme ulaştırmak veya doğru 

en yakın acente/OSİ ile ilgili; poliçe 
şartları, primi ve varsa prim borcu, 
kredi kartı ve diğer tahsilatları hak-
kında bilgi vermek, gerekli durum-
larda müşteri bilgi güncelleme ve 
birleştirme işlemlerini yapmak da 
görevlerimiz arasında yer alıyor. 
Anadolu Sigorta online uygulaması-
nın kullanımı hakkında bilgi vermek 
ve sorunların çözümüne yardımcı 
olmak, bu uygulama aracılığı ile 
teklif vermek, poliçeler düzenlemek, 
düzenlenen poliçelerin yenileme 
takibini yapmak; müşterilere telefon 
ya da e-posta ile bilgilendirmede 
bulunmak diğer sorumluluklarımızı 
oluşturuyor. 
Diğer Müdürlüklerimiz ile etkileşim 
halinde çalışan Kontak Merkezi Biri-
mimiz, müşteri odaklı ve güler yüzlü 
yaklaşımı ile sorunların çözümü 
konusunda müşterilerimizi memnun 
etmeye devam ediyor.

kişilere yönlendirerek verimlilik 
artışı ile maksimum düzeyde müşteri 
memnuniyeti sağlamak. 
Kontak Merkezi olarak ana görevi-
miz, 0 850 744 0 744 iletişim hattın-
dan “1-Müşteri veya Hak Sahibi” ve 
“8-Telefon Rehberi” ve 0 850 724 0 
850 Anadolu Hizmet ve Hasar İşlem-
leri hattından “4-Hasar Dışı Müş-
teri İşlemleri”ni tuşlayarak yapılan 
müşterilerin aramalarını karşılamak, 
talep ve şikâyetleri yanıtlayarak hızlı 
çözümler bulmak. 
Ayrıca müşterilerimize ürünler, kam-
panyalar ve uygulamalar hakkında, 

Soldan sağa: Deren Koçdemir, Nesrin Bilim, Cennet Çelebican, Eda Dede, Nurhayat Bayar, Sedef Öztürk, Okan Vural, Zeynep Kaya, Nur Özdemir, Gül Ergüneyt.
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anadolu hizmet ve hasar işlemleri hattından “4-Hasar Dışı Müşteri İşlemleri”ni 
tuşlayarak yapılan müşterilerin aramalarını  karşılamak, talep ve şikâyetleri 

yanıtlayarak hızlı çözümler bulmak. 

kontak merkezi olarak ana görevimiz, 

0 850 744 0 744 
iletişim hattından  “1-Müşteri veya Hak Sahibi” ve  

“8-Telefon Rehberi”

0 850 724 0 850 

konTak merkezi projesi 
hakkında merak edilen 
gelişmeleri proje 
yöneTicisi barış inan’a 
sorduk.

Şirketimize tek numara üzerinden 
ulaşılması amacıyla gerçekleş-
tirilen bir proje yakın zamanda 
hayata geçirildi. Neden böyle bir 
projeye ihtiyaç duyulduğundan 
bahsedebilir misiniz?
Bir müşteri veya iş ortağımız Şirketi-
mizi arayıp da ilgili kişiye ulaşmakta 
zorlanmışsa, o noktadan sonra ya-
pacağınız her görüşmeye 1-0 geride 
başlıyorsunuz demektir.  
Şirketimize ulaşmak için yapılan bir 
çağrı, memnuniyet yaratmak adına 
yatırım yapılan diğer tüm süreçlerin 
anlam kazandığı son nokta oluyor. 
İşimiz güven üzerine kurulu ve ulaşı-
lamamak bu güveni kolayca sarsabi-
lecek unsurlardan biri.   

O zaman bu projenin “ulaşılabilir 
olmak” üzerine olduğunu söyleye-
biliriz. Ulaşılabilir olmaya engel 
olan nedir peki? 
Ulaşılabilir olmayı verimli bir şekilde 
sağlamak üzerine, demek daha 

doğru. Yoksa işgücünü yeterince ar-
tırarak her çağrıyı karşılayabilirsiniz.
Kullandığımız çağrı izleme araçla-
rının sağladığı verilerin yanı sıra 
telefon karşılayanlar ile yaptığımız 
görüşmeler neticesinde verimsizlik 
yaratan noktaları tespit etmekle işe 
başladık. 
Bireysel müşteriler için nerenin 
aranacağının bilinmemesinin başlı 
başına bir sorun olduğu görüldü. 

Örneğin, kasko kapsamındaki bir 
hasarı hakkında bilgi almak isteyen 
müşterinin Bölge Müdürlüğümüzü, 
Hasar Hizmet Hattımızı (Tur Assist) 
ve Oto Hasar Müdürlüğümüzü sıra-
sıyla araması çok olağan bir akıştı. 
Bir soru için üç çağrı oluşuyorsa, 
çağrı karşılamada darboğazların 
oluşması kaçınılmaz bir hale geliyor.
Diğer yandan iş ortaklarımızın çağrı-
larını ele alırsak, anlaşmalı/anlaşma-
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sız servislerin, pek çok hasar dosyası 
için tek bir çağrıda bilgi almaya çalış-
masının yoğunluk nedenlerinden bir 
olduğu görüldü. 

Ne gibi önlemler öngörüldü? 
Çözüm için 4 ana aracımız olduğunu 
söyleyebiliriz. Teknolojik yatırım, 
süreç optimizasyonu, organizasyon 
yapılanması ve nitelikli insan kayna-
ğı. Ancak bunların hiçbiri tek başına 
yeterli değil. Projenin ise teknolojik 
yatırımlar ve süreç optimizasyonu 
üzerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. 
Öncelikle, tek bir menüden istenen 
hizmetin alınabilmesi için telefon 
menülerini kimin aradığını esas 
alacak şekilde sadeleştirdik. Oto 
Hasar Müdürlüğü santralini devre-
den çıkararak tüm hasar çağrılarının 

öncelikle Tur Asist tarafından karşı-
lanmasını sağladık. Bunun haricinde 
yaptığımız teknik düzenlemeler ile 
Bölge Müdürlükleri santrallerini 
çağrıya kapatarak bölgelere gereksiz 
çağrı akışının önüne geçtik. Bölge 
Müdürlüklerine santral üzerinden 
ulaşmak isteyen acenteler için ise, 
acente kodunun girilmesi ile ilgili 
birime veya Bölge Müdürlüğüne oto-
matik aktarımı olanaklı hale getirdik. 
Çağrı konusu, sürekli iyileştirme 
gerektiren bir alan. Bu nedenle bu 
proje ile yapılan çalışmalar seneler 
içerisinde yürütülen diğer çalışma-
ların yalnızca son halkalarından biri 
olarak nitelendirilebilir. Bu bağlam-
da yapılan diğer çalışmalardan da 
kısaca bahsetmekte fayda var.  
Çağrıları konusuna göre kabaca 
ikiye ayırabiliriz: “Hasar Çağrıları” 
ve “Hasar Dışı Çağrılar”. Arayanlara 
göre ayrıştırdığımızda ise Müşteriler, 
Acenteler, Tedarikçiler başı çekiyor. 
Örneğin, müşterilerin “hasar dışı” 
çağrılarını karşılamak üzere 2011 
yılında oluşturulan Kontak Merkezi, 
yaklaşık olarak ayda ortalama 10.000 
çağrı karşılıyor. Müşterilerin telefon 
üzerinden self servis işlem yapabil-
mesine olanak sağlamak öncelikli 
hedefimiz. Uzun bir süredir poliçe 
bilgileri sorgulama ve kredi kartı 
talimat giriş/değişiklik gibi hizmet-
ler müşteri tarafından bir operatör 

ile görüşmeye ihtiyaç duymadan 
yapılabiliyor. 
Hasar çağrıları için ise yakın zaman-
da, müşterilerimiz kadar tedarikçile-
rimizin de fayda sağlayacağı telefon 
(ve bağlantılı olarak kurumsal web 
sitesi) üzerinden hasar dosya durum 
sorgulama fonksiyonu hayata geçiril-
di. Haziran 2014 verilerine baktığı-
mızda hasar hizmet hattını arayarak 
“hasar dosyam hakkında bilgi almak 
istiyorum” diyen her 4 kişiden 1’inin 
sistem üzerinden bilgi almayı tercih 
ettiğini gördük.  

Hasar çağrıları, Şirketimize gelen 
çağrıların önemli bir bölümünü 
oluşturuyor olmalı…
Evet. Bu nedenle hasar çağrıları 
özel bir önem arz ediyor. Yine proje 
kapsamında Hasar Müdürlüklerimiz 
ve 1. seviye çağrıları karşılayan Tur 
Assist arasında bir “Hasar Talep 
Yönetim Sistemi” kuruldu. Haziran 
2014 içerisinde Şirketimize iletilen 
talep adedi yaklaşık 5.000 adet. 
Bu sistem sayesinde 1. seviyede 
çözülemeyen çağrıları yazılı olarak 
ilgililere atama, önceliklendirme ve 
performanslarını/tarihçesini izleme 
imkânına kavuştuk. Arayan kişi tale-
binin tek çağrıda işleme girmesi de 
çağrı adetleri üzerinde olumlu etkisi 
olan bir diğer husus.  
Bu çalışmaların hem çalışan, hem 
arayan memnuniyetini önemli ölçüde 
artırdığını söylemek yanlış olmaz. 

Eklemek istedikleriniz…
Başta sponsorumuz ve proje ekibi 
üyeleri olmak üzere projede görev 
alan/destek olan tüm çalışanlarımıza 
özverili katkıları için teşekkür etmek 
isterim.   

5.000

haziran 2014 içerisinde, Tur assist 
tarafından hasar müdürlüklerimize iletilen 

yazılı talep adedi

çağrı karşılıyor. 

10.000
kontak merkezi ayda yaklaşık
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Şirketimiz ile Banka-Sigorta 
İşçileri Sendikası (BASİSEN) 
arasında yapılan görüşmeler 
sonucunda, 16. Dönem Toplu 

İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalar, 4 
Temmuz 2014 tarihinde Şirketimi-
zin B1 katındaki toplantı salonun-
da atıldı.
BASİSEN Genel Başkanı Metin 
Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Caner Çimenbiçer ve 
Genel Müdürümüz Musa Ülken ve 
BASİSEN Genel Sekreteri Cihan-
ser Keskin’in hazır bulundukları 
imza törenine Şirketimiz çalışan-
ları da katıldı. Tören sırasında 
yapılan konuşmalarda, sürecin 
başarılı bir şekilde sonuçlanmasın-
dan duyulan memnuniyete vurgu 
yapılırken imza töreninde konuşan 
Genel Müdürümüz Musa Ülken; 

yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
şirkeTimiz ve basisen arasında 16. dönem Toplu 
iş sözleşmesi imzalandı. genel müdürümüz 
musa ülken imza Töreninde yapTığı konuşmada, 
anlaşmanın şirkeTimizin başarısına sağlayacağı 
kaTkıya dikkaT çekTi.

varılan anlaşmanın Şirketimizin 
başarısına sağlayacağı katkıya 
işaret etti. 

Konuşmalar esnasında söz alan 
BASİSEN Genel Başkanı Metin 
Tiryakioğlu ise Sendika ile Ana-
dolu Sigorta’nın uzun yıllardan bu 
yana devam eden başarılı işbirliği-
ni vurgularken, anlaşmanın Ana-
dolu Sigortalıların menfaatlerinin 
korunması amacıyla yapıldığını 
ifade etti.  
Yeni toplu iş sözleşmesinin, Şirke-
timize, Sendikamıza ve çalışanları-
mıza hayırlı olmasını dileriz.
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Ç alışanlarımız ile bir araya gele-
rek hep birlikte keyifli zaman 
geçirdiğimiz Şile Motivasyon 
Etkinliğimizi bu yıl, 21-22 Hazi-

ran tarihleri arasında gerçekleştirdik. 
Anadolu Sigortalıların yorgunluklarını 
atıp dinlendikleri ve yaza merhaba 
dediği etkinliği Şile Doğa Club’da dü-
zenledik. Çeşitli aktiviteler, yarışmalar 
ve eğlencelerle başlayan etkinliğimiz, 
akşam yemek eşliğinde canlı müzik ve 
gece boyunca süren danslarla devam 
etti. Gezimizden renkli fotoğrafları 
sizlerle paylaşıyoruz.

yazı kutlamak için Şile’deydik...

Etkinliğimiz; çeşitli aktiviteler, yarışmalar ve 
eğlencelerle başladı.
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“Soma İçin bir fotoğraf çektir”
bu yıl şile eTkinliğimizde anlamlı bir yardım kampanyası gerçekleşTirdik. 
“soma için bir foToğraf çekTir” kampanyamız kapsamında isTeyen 
çalışanlarımız, profesyonel bir foToğrafçı Tarafından profil 
foToğraflarını yüksek kaliTede çekTirdi. foToğraflar için ödenen ücreTler 
Toplanarak soma maden kazası sonrasında oluşTurduğumuz yardım 
kampanyamızda kullanıldı. 

“SOMA 
İçİn BİR 
FOTOğRAF 
çEKTİR”
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S oma madeninde mey-
dana gelen elim olay, 
tüm ülkemiz gibi her 
bir çalışanımızı da yasa 

boğdu ve derin üzüntülere 
sevk etti. Benzer her olayda 
olduğu gibi, yaşanan üzüntüyü 
paylaşmak, yaraları bir nebze 
olsun sarabilmek adına çalışan-
larımız adeta seferber oldu.
Böylesine duyarlı ve hassas 
bireylerden oluşan bir aile-
nin parçası olmanın verdiği 
gurur gerçekten paha biçile-
mez! Çalışanlarımızdan gelen 
yardımlara, Şile Doğa Club’da 
düzenlediğimiz “Soma İçin Bir 
Fotoğraf Çektir” isimli proje-
miz kapsamında elde edilen 
bağış ve gelirler de eklenerek 
oluşturulan fon ile 60 ailenin 
birkaç aylık gıda ihtiyacını 
karşıladık. 
Yardımlarınızı sizler adına 
ihtiyacı olan ailelerin evlerine 
kadar gidip ellerimizle teslim 
ettik. 

yardımlaşma derneğimiz Soma’daydı

Soldan sağa: MSU’muz Nihal Özkulluk ve ailesi, Yardımlaşma Derneğimizin üyeleri 
Nesligül Güneş, Seda Evrensel, Erdal Turgut, Hakan Erdur

soma madeninde yaşanan facianın ardından 
yaraları bir nebze sarabilmek için şile’de “soma için 
bir foToğraf çekTir” projemizi düzenledik. proje 
kapsamında elde eTTiğimiz bağış ve gelirlerle 60 
ailenin birkaç aylık gıda ihTiyacını karşıladık. 
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O to dışı branş hasarla-
rında acentelerimizin; 
Şirketimizin hasar 
uygulamaları, klozlar ve 

teminat içeriklerimiz konusunda 
bilgi sahibi olmaları, hasar dosya 
inceleme süreçlerimizin hızı ve 
poliçe üretim doğruluğu için en 
önemli faktörlerden biridir. 
Bu sebeple, Oto Dışı Hasar Yet-
kililerimiz, acentelerimizle bir 
araya gelerek onların sorunlarını 
dinlemek, çözüm önerileri geliştir-
mek, uygulamalarımız hakkında 
bilgi paylaşımında bulunmak ve 
eşgüdüm sağlamak amacıyla belli 
periyotlarla Bölge Yöneticilerimiz 
ile beraber bilgi paylaşım toplantı-
ları düzenliyor.  
Kurumsal acentelerimize, çalışılan 
brokerlara da ayrıca eğitimler dü-
zenleniyor ve onların da süreçler 
hakkındaki bilgileri güncelleniyor. 
Yapılan eğitim ve toplantılar; ha-
sar süreçlerinde, acente ve sigor-
talılar ile yaşanan anlaşmazlıkla-
rın azalmasına katkı sağlıyor. Geri 
dönüşlerin olumlu yönde olması 
sonucunda bu toplantılarımızı 
2015 yılında da devam ettirmeyi 
planlıyoruz. 

Hasar Toplantılarımız devam ediyor
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acentelerimizle  
Hollanda’da Buluştuk

Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, I. Genel Müdür 
Yardımcımız Filiz Tirya-
kioğlu, Acente ve Kanal 

Yönetimi Müdürümüz Macit Bal ve 
Kurumsal İletişim Müdürümüz Berna 
Ergüntan’ın da eşlik ettiği Hollanda 
gezimiz dört gün sürdü. 

12-15 Haziran tarihleri arasında ger-
çekleştirdiğimiz seyahat esnasında 
acentelerimiz, ülkenin dünyaca ünlü 
turistik yerlerini gezme ve Hollanda’ya 
mal olmuş mimari eserleri yerinde gör-
me şansı yakalarken, ülke kültürünü 
yakından tanıma ve hep beraber keyifli 
zaman geçirme fırsatı da buldular.
İlk gün panoramik Amsterdam şehir 
turuna katılan acentelerimiz; Sarphati 
Caddesi, Waterloo Meydanı, Portekiz 
Sinagogu, bitpazarı, Kraliyet Köprüsü, 
Çiçek Pazarı, Munt Kulesi ile dünyaca 
ünlü Dam Meydanı’nın da aralarında 
bulunduğu birçok tarihi yeri görme 
fırsatını yakaladılar. 
Seyahatin ikinci gününde önce 
Rotterdam gezildi. Şehirde, Erasmus 
ve Williem köprüleri ile başlayan 
ziyaretin ardından Lahey (Den Haag) 
şehrine geçildi.  
Üçüncü gün ise yeniden Amsterdam 
turu ile başladı. Daha sonra yarım 
gün süren Marken ve Volendam turu 
yapıldı. Gün, dinlenme ve alışveriş için 
ayrılan serbest zaman ile tamamlandı.  

sigortacılar Tenis Turnuvası’nda kupa, 
genel müdürümüz Musa Ülken’in oldu

M illi Reasürans 
tarafından 
düzenlenen 
geleneksel 

“Uluslararası Sigortacı-
lar Tenis Turnuvası”nın 
28’incisi, 6-8 Haziran 
tarihleri arasında 
Miltaş Suadiye Spor 
Tesisleri’nde gerçekleş-
ti. Üç gün süren turnu-
vaya 43 şirketten 34’ü 
yerli, 30’u yabancı olmak 
üzere toplam 64 yarış-
macı katıldı. Turnuvada 
Norbert Evers ile be-
raber, çiftlerde yarışan 
Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, finalde rakiple-
rini geçerek şampiyon 

oldu ve kupayı kaldırdı. 
Musa Ülken-Norbert 
Evers çifti, finalde Cahit 
Nomer-Bill Crawford 
ikilisini yenerek kupa-
ya ulaştı. Bu galibiyet, 
Musa Ülken’in 2012 ve 
2008 yılından sonra-
ki 3’üncü zaferi oldu. 
Turnuvayı geçen yıl, 
Günter Rütz ile beraber 
yarışan Anadolu Sigorta 
Acente ve Kanal Yöne-
timi Müdürümüz Macit 
Bal kazanmıştı. 32 ikili 
takımın 8 grup halinde 
yarıştığı turnuvada yarı 
final karşılaşması ilk 2 
setten sonra 10 puanlık 
tie-break ile belirleniyor.
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İç Anadolu Bölge 
Müdürlüğümüz 
çalışanlarından Metin 
Acur’un oğlu Alpte-
kin Acur, 26-29 Hazi-
ran tarihleri arasında 
Eskişehir’de düzenle-
nen minikler Türkiye 
Judo Şampiyonasında 
60+ kg kategorisinde, 
Türkiye Şampiyonu 
oldu. 
Genç şampiyonumu-
zu kutlar, Alptekin’e 
bundan sonraki spor 
yaşamında başarılar 
dileriz.

A centemiz Serbay 
Sigorta’dan, Anadolu 
Sigorta’ya gönderilen 
teşekkür mesajında şu ifa-

delere yer verildi: “Sigortalılarımız-
dan Cleanolife Endüstriyel Mutfak 
ve Hijyen Ürünleri A.Ş.’ye ait işye-
rinde 16.06.2014 tarihinde meyda-

na gelen sel hasarı ile ilgili açılmış 
olan hasar dosyasının başından 
itibaren bizlerden desteğini esirge-
meyen Genel Müdür Yardımcıları-
mız Filiz Tiryakioğlu, Fatih Gören, 
Bölge Müdürümüz Ali Kaplan, 
Hasar Müdürümüz Kaptan Murat 
Işıklı ve dosyanın doğru analizinde 

ve tespitinde bizlere yardımcı olan 
eksperimiz Erol Üzen, dosyanın 
olumlu sonuçlanmasında katkıda 
bulunan Bölge Müdürlüğümüzdeki 
arkadaşlarımız Uğur Nişancı ve 
Ahmet Us’a ve dosya sorumlusu 
Funda Bilge’ye sonsuz teşekkürle-
rimizi iletiyoruz.”

Ödeme sonucunda sigortalımızın 
verdiği teşekkür ilanı

S igortalımız Kilim International Dış 
Ticaret’in, Nahçıvan’da bulunan kendisine 
bağlı alıcısına nakledilmek üzere TIR’a 
yüklediği 623 kap mobilya emtiası Şubat 

ayında yandı. Ayrıca, TIR’ın dorse brandası ve 
dorse üzerinde yüklü 
olan tüm emtianın da 
yanmasıyla oluşan za-
rara ait dosya en kısa 
sürede sonuçlandırıl-
dı. Dosya, sigortalımı-
za tazminat ödemesi 
yapılarak kapatıldı.

sigortalımızın 
Memnuniyeti

Genç Şampiyonumuzu 
kutluyoruz

Kan Bağışı kampanyası düzenledik

A nadolu Sigorta ailesi olarak, 
düzenlediğimiz Kan Bağışı Kam-
panyası ile topluma ve bireye 
olan saygımızı gösterdik. Kızılay 

aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kampan-
yayı, 27-28 Mayıs tarihleri arasında B1 
katı konferans salonunda düzenledik. 
Tüm çalışanlarımızın davetli olduğu 
bu anlamlı kampanyaya, başta Genel 
Müdürümüz Musa Ülken ve Genel Müdür 
Yardımcılarımız olmak üzere pek çok 
Anadolu Sigortalı katılımlarıyla destek 
verdi.

Anadolu Sigorta’ya Teşekkür
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B oğaz’ın yalılarını yakın-
dan tanımak, onlarca 
yıldır evsahipliği yaptıkları 
hikâyelere kulak vermek 

için 4 Eylül’de brokerlarımızla bir-
likte bir tekne turu yaptık. 

Değerli brokerlarımız için düzen-
lediğimiz ve İstanbul’u anlatan 
ünlü tarihçi Saffet Emre Tonguç’un 
rehberlik yaptığı yemekli Boğaz 
turumuza 150’ye yakın brokerımız 
katıldı.

bir sergidir boğaz’ın yalıları...
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“NedeN ANAdolu SigortA?” sorusunun cevabını verdirecek olanın hasar 
uygulamaları olduğunu söyleyen anadolu sigorta genel müdür yardımcısı Fatih 
gören; muhasebe, hasar ve hukuk departmanlarının işleyişini, gelecek dönemdeki 
hedeF ve planlarını ve hasar yönetimi konusundaki görüşlerini bizimle paylaştı.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Anadolu Sigorta’daki kari-
yeriniz nasıl başladı?
Anadolu Sigorta’da 20. yılım. Daha önceden dört senelik bir 
bankacılık geçmişim var. Anadolu Sigorta’da çalışmaya Tef-
tiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladım. Daha 
sonra, Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü’nde görev aldım. 
Son olarak bu müdürlüğümüzde Müdür unvanıyla çalışırken, 
2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandım. 

Sorumluluk alanınızda size bağlı; Muhasebe ve Mali işler, 
Oto Hasar, Oto Dışı Hasar ile Hukuk ve Rücu Müdürlükle-
ri bulunuyor.  Öncelikle mali işlerden sorumlu bir yönetici 
olarak size sormamız gerekirse, kârlılık ve prim üretimi 
sıkça tanık olduğumuz kavramlar. Bir şirketin büyüklü-
ğünü ve gücünü sadece prim üretimi ve kârlılıkla mı ölç-
mek gerekir? Anadolu Sigorta’nın vizyonunu bu bağlam-
da nasıl değerlendirirsiniz?
Prim üretimi tek başına her şeyi olmasa da, aslında birçok 
şeyi ifade ediyor. Şöyle düşünmek gerekir; prim üretimi sizin 
hacminizi gösterir, bu sebeple de çok önemli bir göstergedir. 
Büyük olmak, fazla prim üretebilmek, sektörde öncü olmak, 
bizim zaten Türkiye İş Bankası’ndan gelen kültürümüzde var. 

Biz her zaman öncü olmaya alışmış, gerek prim üretimi ge-
rekse kârlılıkta liderliğe oynayan bir şirketiz. Bunu bir bayrak 
yarışı gibi düşünürsek, bizim kuşağımız şirkette bulunduğu 
dönem içerisinde bir bayrağı teslim alıyor. Bizim görevimiz 
ki bunu sadece üst yönetim olarak söylemiyorum, çalışanlar 
olarak, aldığımız bu bayrağı rakiplerimize fark atarak, biz-

Fatih Gören:

Hasar uygulamalarımızı 
standart hale 
getiriyoruz”

“
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den sonraki nesle devretmek. Anadolu Sigorta’yı, üzerine 
fark koyarak, rakiplerin önüne geçirerek bizden sonrakilere 
bırakmamız gerekiyor. 

Zaman zaman yatırımcı toplantılarına gidiyoruz çünkü 
şirketin piyasalarda pazarlanması da bizim görevimiz. O 
toplantılarda bir yabancıyla konuşurken, bir milyar dolar ci-
varında prim üretimi olan bir şirketi temsilen konuşuyorum. 
Bu sadece benim için geçerli olan bir şey değil; acentelerimiz 
de bir milyar dolar prim büyüklüğüne ulaşmış bir şirketin 
acentesi olarak faaliyet gösteriyorlar. Çalışanlarımız, 3,2 mil-
yar TL’lik aktif büyüklüğü olan bir şirkette görev alıyorlar. Bu 
rakamlar, Türkiye standartları açısından bakıldığında çok 
önemli. Fakat burada artık dünya standartlarına da yaklaş-
tığımızı görüyoruz. Rakam olarak da, hacim olarak da belli 
noktalara gelmeye başladık, kârlılık ile bunu taçlandırmak 
başta gelen hedefimiz. Anadolu Sigorta’nın bence en büyük 
avantajı uluslararası alanda faaliyet gösterecek bir vizyona 
sahip olması. 

Bunun için önce yurtiçinde belirli bir büyüklüğe ulaşacak-
sınız, know-how birikiminiz olacak, belirli bir hacmi yakala-
yacaksınız, daha sonra bu bilgi birikiminiz ve hacminizden 
yararlanarak yurtdışına açılacaksınız. Ben eminim ki bizden 
sonra gelen kuşaklar, Anadolu Sigorta’nın o aşamalara geldi-
ğini görecekler. Türkiye büyüyor ve Anadolu Sigorta da bü-
yüyecek. Bu rüzgârı arkamıza alıp hacmimizi daha da artıra-
rak, rakiplerimizi geçerek uluslararası normlara göre güçlü 
bir oyuncu olabilmek bizim hedeflerimiz arasında olmalı. 



röportaj

32 | maksimumbiz

Biraz da hasara değinecek olursak, sektör 
açısından hasar anlamında genel bir değer-
lendirme yapsanız nasıl bir tablo çizersiniz? 
Sektör bu anlamda şu anda nerede ve nereye 
doğru gidiyor?
Sigortacılık olarak biz güven satıyoruz. Sattı-
ğımız kâğıdın arkasında verdiğimiz şey esasen 
güvendir. Dolayısıyla sigorta şirketleri olarak 
bizim odağımız da aslında hasar. Aldığımız prim 
karşılığında, hasarları ödemeyi teminat altına 
alıyoruz. Burada önemli olan hizmet anlamında 
farklılık yaratmak.

Bu sebeple birçok şirket de hizmet anlamında 
nasıl fark yaratabileceğinin peşinde. Bu noktada, 
“Neden Anadolu Sigorta?” sorusunun cevabını 
verdirecek olan, hasar uygulamalarıdır. Hasar 
departmanındaki bütün arkadaşlarımın da bu 
bilinçle hareket ettiği düşüncesindeyim.

Hasarın kendisi aslında olayın görünen yüzü-
dür. Siz bir poliçe satıyorsunuz ve teminat ve-
riyorsunuz, sonuç olarak ise risk gerçekleştiği 
zaman bir hasarla baş başa kalıyorsunuz. Benim 
için ilginç olan nokta şu; biz, hasarcılar olarak, 
mesleğimiz gereği,  günde yüzlerce vaka ile kar-
şılaşıyor olabiliriz. Fakat o duruma düşen insan 
için bu durum, hayatında çok nadir hatta belki ilk 
kez karşılaştığı bir olaydır. 

Bir diğer deyişle karşımızda bizim için alışıldık 
ama hasara uğrayan kişi için çok özel bir durum 
var. Böylesi bir durumda farklılaşma imkânına 
sahipsiniz. Bu noktada vereceğiniz hizmetle, o 
insanın hayatında fark yaratabilirseniz ve ne-
den Anadolu Sigorta’yı seçtiği konusunda onu 
tatmin eden bir hizmet sunarsanız, işte o zaman 
hizmet kalitenizle de gerçek anlamda değer ya-
ratmış olursunuz. 

Sadece Anadolu Sigorta’nın değil, bütün şir-
ketlerin de yapmaya çalıştığı budur, yani nasıl 
daha iyi hasar hizmeti verilebilir diye düşünürüz. 
Hem daha iyi hizmet, hem de bu hizmeti daha 
uygun maliyetlerle vermeniz gerekiyor. Günün 
sonunda, uygun fiyatla bu ürünü satmak için ma-
liyetlerinizi kontrol altına almanız lazım. Bu den-
ge karışıktır ve iyi sağlanmalıdır çünkü dengeyi 
tutturabilmek için müşteri ilişkileri, istatistik, 
teknik konular gibi çok farklı kavramları uyum 
içerisinde çalıştırmalısınız. Anadolu Sigorta’da 
bizim hasarı, oto ve oto dışı diye ayırmamızın se-
bebi de esasen budur.

Ben, sigortacılığın bu kadar teknik ve bilgi ge-
rektiren, alt dalları olan bir disiplin olduğunu bu 
mesleğe ilk defa adım attığım zaman öğrenmeye 
başladım. Sözgelimi; bir hasar dosyasında uçak 

Soldan Sağa: Murat Işıklı; 
Murat Tetik, Fatih Gören, 
Alpaslan Tanrıver, Argun 
Kerestecioğlu

hasarıyla uğraşırken diğer taraftan bir dokto-
run yapmış olduğu operasyonun sorumluluğu da 
şirket olarak incelediğiniz dosyalarda karşınıza 
çıkabilir. Tarım sigortasında ödediğiniz hasarla, 
tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika-
nın hasarı arasında çok büyük farklılıklar olması 
da doğaldır. Özetle hepsi kendi içinde uzmanlık 
gerektiren farklı teknik konulardır. 

Bu durumda bir şirketin uzmanlığını esas ola-
rak hasar yönetimi belirliyor diyebilir miyiz? 
Kesinlikle. Zaten dikkat ederseniz şirketler dışa-
rı bakan yüzlerinde de bunu vurgulamak isterler. 
Mesela biz uzun bir süre “Hemen öder, eksiksiz 
öder” sloganını iletişimimizde kullandık ve bu 
düsturla hareket ettik. Şirketimiz aslında bura-
da kendi düşüncesini çok net ortaya koymuştu. 
Bugün kullandığımız “Kaybetmek yok” sloganı 
da aslında yine hasara verilen bir referanstır. Bu 
sebeple yeniden vurgulamak isterim ki hasar yö-
netimi bir sigorta şirketinde en önemli unsurdur 
ve şirketin vitrinini oluşturur. 

Sektörde hasar uygulamalarının karşılaştığı 
en büyük sorun nedir? Bu konuda neler söyle-
mek istersiniz? Hasar süreçlerinin iyileştiril-
mesi konusunda Anadolu Sigorta geçmişten 
bugüne nasıl bir süreç izledi?
Şirketler müşterilerine kaliteli hizmeti daha hız-
lı, daha düşük maliyetle ve hizmet seviyesini üst 
düzeyde tutarak vermek zorundalar demiştik. 
Şirketleri rekabette öne geçirecek en önemli un-
sur budur. Bunu başaran şirketler rakiplerinin 
bir adım önüne geçecektir. Bu sebeple şirketler iş 
yapış şekillerini gözden geçirmeli ve müşterinin 
hayatına dokundukları bu noktalarda hasarın 
doğru yönetilmesini sağlamalıdırlar. 

Olayın bir tarafında hasarın doğru analiz edil-
mesi, usulsüz bir hasar varsa ayırt edilmesi ve 
sorunsuz hasarların çok hızlı bir şekilde çözül-

Biz 
her zaman 
öncü olmaya 
alışmış, gerek 
prim üretimi 
gerekse 
kârlılıkta 
liderliğe 
oynayan bir 
şirketiz. 
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mesi yatar. Diğer taraftansa eğer hasar yönetimi 
sürecinde bir sorun görünüyorsa, müşteri mağ-
dur edilmeden en kısa sürede çözülmesi gerek-
mektedir. Sektör açısından bakıldığında bence 
en önemli mücadele noktası budur. 

Anadolu Sigorta hasarda her zaman müşteri-
sinin yanında olmayı hedefleyen bir şirket olmuş-
tur. Geçmiş uygulamalarda da bunu görüyoruz. 
Bizim hedefimiz, gerek uyguladığımız program-
lar ve teknik altyapımız, gerekse işgücümüzle, 
hasar yönetimi sürecinde hızlanmayı temin et-
mek, diğer bir deyişle müşterilerimizin daha ka-
liteli hizmeti, daha hızlı ve kesintisiz olarak alma-
sını sağlamaktır. 

Bu anlamda önem verdiğimiz konulardan biri-
si de network yönetimi. Anadolu Sigorta olarak 
çok büyük bir aileyiz. Bu aileyi birlikte çalışılan 
3. partiler de oluşturuyor. Hasar tarafından 
bakıldığında, gerek yetkili/yetkisiz anlaşmalı 
servis istasyonları olsun; gerekse eksperler, par-
ça tedarikçileri ve asistans firmalarımız olsun 
hepsi bu network’ün bir parçasıdır ve bu büyük 
network’ün gücünü sigortalılarımıza en iyi şekil-
de sunmak zorundayız. Bu çabalarımızın meyve-
lerini de topluyoruz. Örneğin, RH+Jet uygulama-
mızla ilgili çok sayıda müşteri ve acentemizden 
teşekkür alıyoruz. 

Hasar konusunda son olarak RH uygulama-
sından da bahseder misiniz? 
RH uygulaması ile yeni bir hasar yazılım prog-
ramını devreye aldık. Bu program sonucunda 
fiziksel olarak dosyalarla teması ortadan kaldır-
mayı başardık. Dokümantasyon, evrakların yük-
lenmesi ve takibi ile evrakların sistemler arasın-
daki akışı elektronik hale geldi. Ayrıca otomatik 
eksper görevlendirme, fiziksel olarak dosyaya 
ihtiyaç olmadan dokümantasyonun elektronik 
olarak sonuçlandırılması, eksperin raporunu sis-
tem üzerinden iletmesini içeren yeni uygulama-
lara da başladık. 

Şimdi yeni dönemde artık ödemeyi de otoma-
tik hale getiriyoruz. Ödemeyi tekrar kesmek için 
sisteme girmek zorunda kalmayacağız. Bu da ça-
lışanlarımızın zamanından büyük tasarruf sağla-
yacak. Kime, hangi tutarın ne şekilde ödeneceği-
nin girilmesi konusunda mükerrer bir çalışmaya 
gerek kalmaksızın bu bilgiler çalışanlarımızın 
doğrudan önüne gelecek. Çok kısa bir kontrol-
den sonra onay vermek suretiyle ödemeyi hazır 
hale getirecekler. Sonuç olarak dosyaların ta-
mamlanma süreçlerini hızlandırmış olacağız. 

Anadolu Sigorta olarak biz müşterilerden geri 

anadolu Sigorta olarak biz müşterilerden 
geri dönüş beklemeden, “Biz neler yapabiliriz?” 
diye devamlı bir arayış içerisindeyiz. 

ANAdolu SigortA’dA hASAr 
SüreçleriNdeki yeNilikler

aynı şekilde eksperleri 
değerlendirmek suretiyle, daha 

hızlı rapor kapatmalarını sağlıyor, 
müşteriye daha hızlı hizmet vermek 

amacıyla tüm network’ümüzü gözden 
geçirip, ödeme sürelerini daha da 

kısaltmayı hedefliyoruz.

on bin tl’ye kadar olan konut 
hasarlarında, evraklar istemeden, 
hemen eksper gönderip bir günlük süre 
zarfında hasarı ödüyoruz. 

oto hasarlarında yetkili servislerde bekleyen araçların eksper 
inisiyatifinde hızlı teslim edilmesine yönelik yeni bir projemiz de 
bulunuyor. o projedeki amacımız, onarımın süratle tamamlanıp, 
müşteriye aracının mümkün olan en az bekleme süresinde teslim 
edilmesini sağlamak. bunu gerçekleştirmek için belirli bir rakama 
kadar olan hasarlarda, eksper herhangi bir problem görmüyorsa, 
özet raporunu oluştururken aracın teslimine yönelik onayı da 
verebiliyor. dolayısıyla sürecimizi kısaltan ve süratli bir şekilde 
aracın müşteriye teslimini sağlayan bir değer yaratmış oluyoruz.

anadolu sigorta olarak eksperleri 
seçerken mutlaka deneyime bakıyor, 
sektör içindeki referans ve tecrübelerini 
kontrol ediyoruz. ayrıca mevcut 
eksperlerimizin müşteri memnuniyeti, 
çalışma hızı, rapor kapatma süreleri ve 
sorun çözmeye yönelik performanslarını 
da mutlaka dikkate almaktayız.



röportaj

34 | maksimumbiz

dönüş beklemeden, “Biz neler yapabiliriz?” diye 
devamlı bir arayış içerisindeyiz. Bu kapsamda bir 
taraftan yazılıma yatırım yaparken diğer taraf-
tan da hasar yönetim sürecini merkezileştirdik. 
Bölge müdürlüklerindeki hasar çalışanlarının 
idari anlamda bağlı olduğu birim artık ilgili Hasar 
Müdürlükleri. Bu sayede bölgeden bölgeye hasar 
yönetimi uygulama farklılıklarını tamamen orta-
dan kaldırıp, tek bir yapı halinde standartlarımı-
zı hem ortaya koyuyoruz hem de yükseltiyoruz.

Hasarda sorun yaşanmaması adına, bizim sa-
tış teşkilatımız ve acente kanalımıza bunun iyi 
anlatılması, buradaki iletişim kanallarının açıl-
ması ve hasar uygulamalarında bir standardın 
oluşturulması bu dönem içerisinde yaptığımız 
diğer işler oldu. Düzenli olarak bölgelere ziyaret-
ler gerçekleştirerek acentelere hasar uygulama-
larını açıklıyor, eksperlerle toplantılar yapıyoruz.  

Son olarak Hukuk ve Rücu İşlemleri Müdür-
lüğü’ne de değinelim arzu ederseniz. Geçtiği-
miz dönem içinde Anadolu Sigorta’da, hukuk 
süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik neler 
yapıldı? Bunun sigortaya, acenteye ve Anado-
lu Sigorta’ya katkıları sizce ne olmuştur?
Hukuk ve Rücu İşlemleri Müdürlüğümüz idari ve 
kanuni süreçleri takip eder. İdari takip, konuyu 
hukuki aşamaya getirmeden önce, idari olarak 
takip edip çözmektir ki bu aslında büyük bir ma-
rifettir. Çünkü konu yargıya geldiği zaman artık 
kemikleşmiş oluyor, aradan zaman geçiyor. Do-
layısıyla Rücu bölümünü biraz daha idari takip, 
Hukuk Müdürlüğümüzü de kanuni takip gibi 
düşünebilirsiniz. Biz gerek Rücu gerek Hukuk iş-
lemlerindeki süreçlerimizi daha etkin bir şekilde 
işletmeyi istiyoruz. 

Geçtiğimiz dönemden beri bu anlamda ne-
ler yaptık? Örneğin son derece standart bir iş 
olan ancak iş yükümüzün de önemli bir kısmını 
oluşturan rücu mektuplarının otomatik olarak 
çıkmasını sağladık. İşgücümüzü verimli kullan-
mamız gerekiyor. Oradaki arkadaşlarımızın iş-
lerle verimli bir şekilde uğraşması adına, tekno-
loji anlamında, teknik müdürlüklerimizin verdiği 
destek paralelinde, yaptırabildiğimiz ne kadar iş 
varsa, bunları otomatik halletmemiz, rutin işle-
rin otomatikleşmesini sağlamamız ve enerjimizi 
idari takip sürecine kanalize etmemiz gerekiyor.

Bu sözü bilirsiniz; herkesin hayatta mutlaka 
iyi bir avukata ve muhasebeciye ihtiyacı vardır. 
Çünkü iyi bir avukat ve iyi bir muhasebeci fark 
yaratır. Bizim tarafta da iyi bir ekiple çalıştığımı-
za inanıyorum. Sadece iş yapış şekillerimizi göz-

den geçirip bu alanda kendimizi geliştirmemiz 
bile rakiplerimize göre fark yaratma imkânına 
sahip olmamızı sağlayacak. 

Hukuk işlemleri açısından incelediğimiz za-
man, orada da hasar yönetiminde olduğu gibi 
büyük bir network ile çalıştığımızı söyleyebiliriz. 
İlave olarak bizim kendi avukatlarımız ve çalış-
tığımız anlaşmalı avukatlar da var. Bu noktada 
özellikle, Anadolu Sigorta’nın sorumluluk sigor-
talarında büyüdüğünü düşünecek olursak ki, 
Türkiye’deki üç doktordan birinin, noterlerin 
ise tamamının sorumluluk sigortaları bizdedir, 
aslında bu tür ürünlerin hukuk tarafının ne ka-
dar iyi yönetilmesi gerektiğini anlayabiliyoruz. 
Daha ürünü çıkartırken bu ürünün yasal tarafını 
kurgulamanız gerekiyor. Mesela sigorta şirketle-
rinin hâlihazırda zarar açıklamalarının en büyük 
sebebi, trafik sigortalarındaki bedeni hasarların 
payının artmasıdır. Demek ki maddi hasarlar 
kadar bedeni hasarları, gerek hukuki gerek idari 
süreçte daha iyi yöneten şirketler öne çıkacaktır. 

Bu süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yakın 
zamanda tamamlanmış bir projeniz var mı?
Hukuk süreçleri ile ilgili programlarımızı tama-
men değiştirdik. ASHOP adlı yeni bir platforma 
geçtik. Şimdilerde ulusal yargı projesi kapsa-
mında mahkemelerden verileri doğrudan temin 
edecek bir teknolojiye sahibiz. Şu anda bu plat-
formun uyumlaştırılması sürecindeyiz. Bu uyu-
mu sağladığımız zaman Anadolu Sigorta’ya fark 
yaratabilecek bir çalışmayı daha hayata geçirmiş 
olacağız. Burada önemli olan şey, şirketimizin 
hukuki yükümlülüklerini zamanında ve tam ola-
rak görebilmesi ve gerekli aksiyonları en doğru 
zamanda alabilmesidir.

“öNemli 
olAN 
yAptığıNız 
işi Sevmek”
Çalışma anlayışımı 
şu şekilde özetle-
yebilirim. bir insan 
yaptığı işe değer 
veriyor ve saygı 
gösteriyorsa, hangi 
müdürlükte çalışırsa 
çalışsın birikimine 
pozitif anlamda 
katkısı olur. önemli 
olan insanların hangi 
okuldan mezun 
oldukları veya 
hangi departmanda 
bulundukları değil, 
yaptıkları işe nasıl 
katkı sağlayacak-
larını düşünmeleri 
ve yaptıkları işi 
sevmeleridir.
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2007 yılından bu yana Lobby PR, 
Anadolu Sigorta’ya halkla ilişkiler 
alanında destek veriyor. Halkla 
ilişkiler kavramı oldukça geniş 
ve çoğu zaman da yanlış tarif edili-
yor. Öncelikle bize bu kavramdan 
biraz bahseder misiniz? Kurumsal 
bir şirket için halkla ilişkiler neden 
önemlidir?

Gerçekten haklısınız. Çok geniş bir 
alanı kapsayan halkla ilişkiler konusun-

“PR kısa vadede sonuç 
alınan biR iş değil, 

bir yolculuk”

Sekiz yıldır iletişim danışmanlığı alanında 
Şirketimize destek veren Lobby PR, birçok köklü 

markaya hizmet veriyor. Lobby PR, bu yolculuğun 
vazgeçilmez değeri olarak güven ve vefayı esas 

alıyor. 

iletişim dünyası
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“Bir Usta Bir Usta” projesi, son yıllarda yürütülen 
en başarılı sosyal sorumluluk projelerinden biri… 
Öncelikle halka doğrudan dokunan bir proje...

da birbirinden farklı tanımlara rastla-
yabiliyoruz. Örneğin “hedef kitleleri 
etkilemek üzere planlanmış iletişim 
çalışması”, “bir kurum ya da kuruluşu 
paydaşlarına sevdirme çabası” veya “bir 
şirket ya da organizasyonla kamuoyu 
arasında karşılıklı anlayışı kurmak ama-
cıyla önceden planlanarak yürütülen 
çalışmalar” şeklinde tanımlara rastlaya-
biliyoruz. Kuşkusuz bunlara daha farklı 
ifadeler de eklenebilir. 

Sektörde 20 yıllık deneyime sahip bir 
marka olarak, öncelikle “halkla ilişkiler” 
kavramında konu edilen “halk” sözcü-
ğünün en geniş anlamda halkı kapsa-
madığını belirtmek isteriz. Buradaki 
“halk”, ilgili çalışmayı yürüten kurum, 
kuruluş ya da gerçek kişinin “hedef 
kitlesini” yani işlem ya da eylemleriyle 
etkilediği, ortak çıkarlara sahip insan 
gruplarını temsil ediyor. 

Bu küçük açıklamadan sonra gerçek 

anlamda halkla ilişkilerin, yukarıda 
sözünü ettiğimiz tüm tanımları kap-
sadığını belirterek şunları söyleyebili-
riz: “Halkla ilişkiler; özel ya da kamu 
şirketleri veya gerçek kişilere ait hedef 
kitlenin anlayış ve desteğini kazanmak 
amacıyla, dürüstlük ilkesine dayalı 
olarak planlı çalışmalar yürütmektir. 
Bu çalışmalardan elde edilen bilgilerle 
kurum ve kuruluşların stratejilerine 
yön vermek ve ‘halk’la karşılıklı fayda 
sağlayan ilişkileri sürekli kılmaktır.” Bu 
nedenle, hizmet ve ürünleriyle geniş 
kitlelere seslenen, markalarını güçlü bir 
şekilde geleceğe taşımayı hedefleyen 
tüm kurum ve kuruluşlar açısından 
halkla ilişkiler büyük önem taşımakta-
dır.

Lobby PR’ın kuruluşundan ve ya-
pısından bahseder misiniz? Hangi 
alanlarda hizmet veriyorsunuz? 

Lobby, 1992 yılında sektörünün ilk 
beş şirketinden biri olarak, Ünal Uzun 
tarafından kuruldu. İletişim danışmanlı-
ğı, etkinlik yönetimi ve Ünal Uzun tara-
fından bizzat yürütülen lobi faaliyetleri 
alanlarında hizmet veriyoruz. 

Anadolu Sigorta’ya iletişim danış-
manlığı alanında hizmet veriyoruz. 
Sunduğumuz hizmet alanlarını ise 
kurumsal iletişim, medya iletişimi, 
lider iletişimi, kriz iletişimi, marka/
ürün iletişimi, itibar yönetimi ve sosyal 
sorumluluk projesi iletişimi başlıkları 
ile ifade edebiliriz.

Geçtiğimiz ay yeni ofisinize taşın-
dınız. Burada kaç kişilik bir ekip 
var? Organizasyon yapınız nasıl 
dağılıyor?

Şu anda yeni ofisimizde 35 kişilik 
bir ekiple, çalıştığımız tüm markalara 
hizmet vermekteyiz. 2013 yılından bu 
yana şirketimiz içinde yeni bir yapılan-
ma sürecine girdik. 2014 yılı başında ise 
bu süreci tamamlayarak Lobby İletişim 
Danışmanlığı ve Lobby Event Factory 
olmak üzere iki şirket olarak hizmet 
vermeye başladık. Lobby İletişim Da-
nışmanlığı Medya İlişkileri ve Müşteri 
İlişkileri olarak iki ayrı departmanla 
hizmet veriyoruz ve her müşterimiz 
için bu iki departmandan uzmanlık 
alanlarına göre farklı kişilerin yer aldığı 
takımlar oluşturuyoruz. 

Anadolu Sigorta gibi birçok köklü 
markaya hizmet veriyorsunuz? 
Portföyünüzde hangi firmalar 
var? Geliştirdiğiniz projelerden ön 
plana çıkanlar hangileri?

Gıdadan perakendeye, hazır giyim-
den otomotive kadar pek çok sektörde 
uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Genel 
olarak tüm müşterilerimizle ilişkimiz 
çok uzun yıllara dayanıyor. Örneğin 
Migros ile 18 yıldır birlikteyiz. Nike 
Türkiye ile 2000 yılından bu yana çalı-
şıyoruz. Anadolu Sigorta’yla 8. senemi-
ze gireceğiz. 

Koç Holding ve Şişecam gibi kurum-
sal iletişim ağırlıklı çalışmalar yaptığı-
mız iş ortaklarımızın yanında, peraken-
de sektöründe Arçelik, Koçtaş, Migros, 

Soldan sağa: Yasemin Edige Öztunç, Funda Edige Uzun; Özge Uzun, Buket Şenarıcı, Nazmi Belge, Elif Banu Kocaoğlu
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Anadolu Sigorta’ya iletişim danışmanlığı alanında 
hizmet veriyoruz. Sunduğumuz hizmet alanlarını 
ise kurumsal iletişim, medya iletişimi, lider iletişimi, 
kriz iletişimi, marka/ürün iletişimi, itibar yönetimi 
ve sosyal sorumluluk projesi iletişimi başlıkları ile 
ifade edebiliriz.

Paşabahçe Mağazaları, Aygaz, Ramsey, 
Bellona, İstikbal ve Mondi gibi sektörü-
nün lideri firma ve markalara iletişim 
danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.  

İşbirliği yaptığımız hızlı tüketim 
markaları arasında Tat, Biscolata, Sek, 
Pastavilla, Doğuş Çay, Şölen Çikolata 
ve Selin Kolonyaları gibi markalar yer 
alıyor.

Otomotiv sektörü için bünyemizde 
ayrı bir departmanımız var. Bu alanda 
Doğuş Otomotiv ve markaları Volks-
wagen Binek Araç, Volkswagen Ticari 
Araç, Audi, Porsche ve Seat’a hizmet 
veriyoruz. Ayrıca otomotiv sektöründe 
Pirelli ve CMS’ye de iletişim danışman-
lığı hizmeti veriyoruz. 

İK sektöründe, Mercer ve eğitim ala-
nında Koç Üniversitesi ile birlikteyiz.

Son olarak finans sektöründe Anado-
lu Sigorta’nın yanında Anadolu Hayat 
Emeklilik, İş Bankası ve TSKB ile 
çalışıyoruz.

Lobi faaliyetleri alanında ise Eczacı-
başı, İş Bankası ve Kanyon’la işbirliği-
miz devam ediyor.

Lobby PR halkla ilişkiler sek-
töründe başarılı çizgisini uzun 
yıllardır koruyor. Yazılı kuralları 
olmayan böyle bir sektörde başa-
rıyı korumanın sırrı nedir? Lobby 
PR için vazgeçilmez olan kurallar 
var mı?

Güven ve vefa… Bunlar hem kurum 
içinde ve dışında, hem de tüm iş süreç-
lerimizde vazgeçilmez iki değerimiz. 
Ünal Bey’den bize yansıyan bu değer-
ler, ilişkilerimizin sağlam temellere 
oturmasını sağlıyor. 

Ayrıca başarımızın bir sırrı da yine 
yönetim kurulu başkanımızın, “Kar-
şındaki gibi düşün ve harekete geç” 
prensibi. Bu prensibi tüm iş süreçleri-
mizde uygulamaya özen gösteriyoruz. 
İş ortaklarımızın beklentilerini iyi an-
lamaya çalışıyor, satır aralarına dikkat 
ediyor ve müşterilerimizle aynı masada 
çalışmaya özen gösteriyoruz. 

Bir şirketin basında yer alma-
sı (coverage) nasıl ölçümlenir? 
Lobby PR olarak sizin başarı 

ölçütünüz nedir? Sizce, şirketle-
rin gözetmesi gereken nitelik mi, 
nicelik mi olmalı?

Her şirket hedef kitleleri nezdin-
de belirli bir algıya ulaşmaya, onu 
korumaya veya geliştirmeye çalışıyor. 
İletişim çalışmalarını bu ana hedef 
doğrultusunda inşa ediyoruz.

PR asla kısa vadede sonuç alınan 
bir iş değil, bir yolculuk… Öncelikle 
bunun kabul edilmesi gerek.  Bizler, 
halkla ilişkiler faaliyetinin bir marka-
nın halk kitleleri tarafından geleceğe 
taşınması olduğuna inanıyoruz. Bunun 
da ancak, o markanın halk tarafından 
kabul görmesi, sevilmesi ve sahiplenil-
mesiyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 
Lobby olarak, işte bu noktada devreye 
giriyoruz. Hizmet verdiğimiz markanın 
uzmanlık alanında, güven uyandıracak 
samimi mesajlar ve toplumu sahip-
lenen sosyal sorumluluk projeleriyle 
kitlelerin karşısına çıkması gerektiğine 
inanıyoruz. Yıllar içinde edindiği-
miz deneyimle, kamuoyunda yaygın 
ve güçlü bir bilinirliğin, nitelikli ve 
sürdürülebilir çalışmalardan gerçekleş-
tiğini biliyor, iş ortaklarımıza da işte bu 
anlayış çerçevesinde hizmet veriyoruz. 
Anadolu Sigorta’nın sosyal sorumluluk 
projesi “Bir Usta Bin Usta” için yürüt-
tüğümüz iletişim çalışmaları nedeniyle 
verilen “Sabre Ödülü” ve İPRA’dan 
gelen “Altın Küre” ödülünü nitelikli 
çalışmalara verilen uluslararası destek; 
TÜHİD’den aldığımız “Altın Pusula” 
ödülünü ise ulusal destek olarak gördü-
ğümüzü belirtmek isteriz. 

Medya ilişkileri uzmanlık alan-
larınızdan biri. Ağırlıklı olarak 

da insan ilişkilerine dayanıyor. 
Müşterileriniz ile basın arasında 
ilişkileri nasıl koordine ediyorsu-
nuz? Burada öncelikleriniz nedir?

En önemlisi kurumsal dünyanın ve 
medya dünyasının dinamiklerini iyi 
okuyabilmek ve doğru anlayabilmek... 
Bizim uzmanlığımız, bu iki dünyayı 
doğru platformda buluşturmayı başar-
maktan geçiyor.

Sosyal sorumluluk projemizin ba-
sın ayağında da bize destek veri-
yorsunuz. Bugüne kadar projemiz 
kapsamında birçok organizasyon 
gerçekleştirdiniz. Bir Usta Bin 
Usta projemizi nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 

“Bir Usta Bir Usta” projesi, son 
yıllarda yürütülen en başarılı sosyal so-
rumluluk projelerinden biri… Öncelikle 
halka doğrudan dokunan bir proje... 
“Bir Usta Bir Usta”,  Anadolu’nun 
binlerce yıllık sosyal ve kültürel izlerini 
taşıyan el sanatlarına sahip çıkarken, ka-
tılımcılara yeni gelir fırsatları yaratması 
projeyi, Anadolu Sigorta’nın “Kaybet-
mek Yok” sloganıyla özdeşleştiriyor.

Yerel halkı kucaklayan, en kutsal 
değerlerin simgesi olan yerel meslekle-
rin canlanmasını sağlayan bu projenin 
iletişim danışmanlığını yürütmek bizim 
için de büyük bir keyif. Ve bu keyif Bir 
Usta Bin Usta için yürüttüğümüz ileti-
şim çalışmalarıyla, Anadolu Sigorta’ya 
kazandırdığımız en prestijli yurtdışı 
ödüllerle de büyük bir gurura dönüştü. 

Eklemek istedikleriniz…
Anadolu Sigorta ile asla “Kaybetmek 

Yok”!
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“Türkiye’de 89 yıldır hizmeT veren AnAdolu SigorTA, SekTörünün öncüSü ve 
ülkemizde SigorTA denince AklA gelen ilk kurum.” 

Kendinizi tanıtır mısınız?
1975 yılı Ankara doğumluyum. 1996 
yılında Hacettepe Üniversitesi İsta-
tistik Bölümü’nden mezun oldum. 
1997 yılında Mithatpaşa/Ankara 
Şubesi’nde göreve başladım. Sonra 
sırasıyla Muhasebe Müdürlüğü, Meş-
rutiyet/Ankara Şubesi, Güneşli Şu-
besi, Çarşı Güneşli Şubesi, Bireysel 
Bankacılık Satış Bölümü-Bakırköy 

Türkiye İş Bankası İstanbul 
Sefaköy Şubesi  

Türkiye İş Bankası İstanbul 
Sefaköy Şubesi 

Bölge Müdürlüğü, Bireysel Bankacı-
lık Satış Bölümü, Ticari Bankacılık 
Satış Bölümü- Bayrampaşa Bölge 
Müdürlüğü ve 2012 yılından beri Se-
faköy Şubemizde görev yapmakta-
yım.

Şubeniz hakkında kısaca bilgi ve-
rir misiniz?
1968 yılında kurulan Şubemiz, böl-

genin en eski şubelerinden biri. 
Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefa-
köy semtinin en işlek caddesi olan 
Halkalı Caddesi üzerinde, E-5 kara-
yoluna oldukça yakın bir konumda 
bulunuyor. Cadde boyunca, bölgede 
ikamet eden kesimin günlük ihtiyaç-
larını karşılamaya yönelik çok sayıda 
market, kafe, pastane, tekstil ürün-
lerinin ağırlıklı olarak perakende sa-
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Şube Müdürü 
Elif Güner Elmas

tışını yapan küçük ve orta ölçekli iş-
letme mevcut. Müşteri portföyümüz 
ağırlıklı olarak; orta ve alt gelir gru-
bunda bulunan maaşlı çalışanlar, ev 
hanımları ve emeklileri kapsayan bi-
reysel müşterilerin yanı sıra çoğun-
luğu İşletme ve KOBİ büyüklüğünde 
olan ticari müşterilerden oluşuyor. 
24 çalışanımız ile birlikte Bankamız 
vizyonu doğrultusunda lider, öncü 
ve güvenilir konumumuzu koruyup, 
kaliteli ve hızlı çözümlerle müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak 
Bankamızı en iyi şekilde temsil etme 
gayreti içindeyiz.

Türkiye’de sigortacılık sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de sigortacılığın başlangı-
cında, tamamen yabancıların elinde 
olan sektörün bugün büyük ölçüde 
millileştiğini ve ekonomimize katkı-
da bulunduğunu görmek mutluluk 
verici. Bir ülkede kişi başına düşen 
ortalama prim hacmi, o ülkenin si-
gortaya ilişkin tutumunu gösteren 
en iyi göstergelerden biri olarak de-
ğerlendiriliyor. Ne yazık ki ülkemizde 
bu oran henüz Avrupa ve ABD’deki 
rakamların oldukça gerisinde ka-
lıyor. Türkiye’de kişi başına düşen 
gelir arttıkça, kişilerin ihtiyaçlarına 
yönelik, doğru ürünler önerildikçe, 
dünyadaki değişime, yeni neslin alış-
kanlık ve beklentilerine duyarlı bir 
sistem geliştirildikçe daha hızlı bir 
ilerleme olacağını düşünüyorum.

Anadolu Sigorta hakkındaki gö-
rüşleriniz neler?
Türkiye’de 89 yıldır hizmet veren 
Anadolu Sigorta, sektörünün öncü-
sü ve ülkemizde sigorta denince akla 
gelen ilk kurum. Sigorta şirketleri 
arasında yapılan sıralamalarda, prim 
üretimi öncelikli olarak baz alınan bir 
kriter olmakla birlikte, Anadolu Si-
gorta hiçbir rakamla ölçülemeyecek 
güvenli bir marka imajı yaratmıştır. 
Özellikle bu sektörde her daim liste 
başı, lider olmanın sırrı ve öneminin 
de esasen burada saklı olduğunu dü-
şünüyorum. 

Beşinci yılını tamamlayan, ulusal ve 
uluslararası platformlarda birçok 
ödüle layık görülen, topluma yakınlı-
ğını sıra dışı bir biçimde dile getiren, 
farklılığını bir kez daha gözler önüne 
seren “Bir Usta Bin Usta Projesi”ni 
de gerçekten eşsiz buluyor ve gurur-
la izliyorum.
 
Bankacılık ve sigortacılık ilişkisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu iki sektörü birbirinin ayrılamaz 
birer parçası olarak görüyorum. 
Sigorta şirketleri; bankalar aracı-
lığıyla, gerek şube ağı gerek ATM 
gibi alternatif dağıtım kanalları ile 
çok sayıda müşteriye hızlı ve kolay 
ulaşabilmenin avantajlarını yaşı-

yor. Bankalar ise müşterilerinin si-
gorta ihtiyaçlarını karşılayabilme-
nin yanı sıra, kredi teminatlarının 
güvende olması rahatlığı ile hiz-
met ve komisyon gelirlerine olum-
lu katkı sağlayabiliyor. Yani her iki 
taraf da sloganımızda olduğu gibi 
kaybetmiyor, kazanıyor. Anadolu 
Sigorta’nın bir acentesi olmanın 
onuru ile Şube çalışanlarımla ya-
kaladığı uyumlu, işbirlikçi çalışma 
tarzı ile ailemizin bir üyesi olan uz-
manımız Sinem Şenel’e, ayrıca her 
daim ulaşılabilir ve yardımsever 
yaklaşımları ile Anadolu Sigorta-
Banka Sigortacılığı yönetici ve ça-
lışanlarına, Şubem ve şahsım adı-
na teşekkür ederim.
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Kendinizi tanıtır mısınız?
6 Ocak 1972, Düzce doğumluyum. 19 
Mayıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fa-
kültesi Matematik Bölümü’nden 1998 
yılında mezun oldum. Aynı yıl Türkiye 
İş Bankası Düzce Şubesi’nde memur 
olarak göreve başladım. 2003 yılının 
Şubat ayında yetkililik sınavını kazana-
rak servis yetkili yardımcısı olarak Er-
zurum Şubesi’ne atandım. 2003 Ekim 
ayı ve 2008 yılları arasında Gültepe/
İstanbul şubesinde servis yetkilisi ola-
rak görev yaptım. 2008 yılının sonun-
da 2. müdür olarak Güneşli Kurumsal 
Şubesi’ne atandım. 2009 Aralık ayında 

Erenler/Sakarya Şubesi’nde şube mü-
dürü olarak göreve başladım. Temmuz 
2012 yılından beri Samandıra/İstanbul 
Şubesi’nde görevimi sürdürüyorum.

Şubeniz hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?  
İlk banka şubesi olarak Samandıra’da 
29 Aralık 2004 tarihinde açılan şu-
bemiz, ticari ve bireysel alanda faa-
liyet gösteren karma şube statüsün-
de. Şubemiz, bankamızın vizyon ve 
misyon bilincine sahip 13 personel ile 
müşterilerine hizmet sunuyor. Ticari 
müşterilerimiz KOBİ (küçük ve orta 

Türkiye İş Bankası İstanbul 
Samandıra Şubesi

“Türkiye’de SigorTAcılık, BATı AvrupA ülkelerine kıyASlA oldukçA yeni. 
gelişimine BAkıldığındA iSe BAşlAngıçTA TAmAmen yABAncılArın elinde olAn 

SigorTAcılığımızın, AnAdolu SigorTA liderliğinde millileşip gelişTiği ve 
ekonomimize kATkıdA Bulunduğu görülüyor.”

Türkiye İş Bankası İstanbul 
Samandıra Şubesi 

büyüklükteki işletmeler) segmentin-
den oluşuyor. 979 ticari, 13 bin 850 bi-
reysel müşterimize hizmet veriyoruz. 
Şubemiz, 2013 yılında MSU aracılığı ile 
karma şubeler arasında ticari poliçe 
üretiminde 2. oldu. 2014 yılında ise he-
defimiz birinci olmak. 

Türkiye’de sigortacılık sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de sigortacılık Batı Avrupa 
ülkelerine kıyasla oldukça yeni. Geli-
şimine bakıldığında ise başlangıçta 
tamamen yabancıların elinde olan si-
gortacılığımızın, Anadolu Sigorta li-
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derliğinde millileşip geliştiği ve ekono-
mimize katkıda bulunduğu görülüyor.
Sigorta sektörünün gelişim düzeyini 
ölçmede kullanılan en önemli göster-
ge, ülkedeki toplam prim, kişi başına 
düşen prim miktarı ve yıllık primin 
GSMH’ye oranı ile değerlendirilir. Tür-
kiye sigorta sektörünün gelişim düze-
yi henüz istenen seviyede olmasa da, 
son yıllarda gelişmekte olan ülkeler 
arasında hızla büyüyor ve pazar payı 
açısından önemli bir yer tutuyor. 

Anadolu Sigorta hakkındaki görüş-
leriniz nelerdir?
Cumhuriyetimizin kurucusu Musta-
fa Kemal Atatürk tarafından, 1 Nisan 
1925’te Türkiye İş Bankası’nın bir işti-
raki olarak kurulan Anadolu Sigorta, 
89 yıldır halkımızın hizmetinde. Ülke-
miz sigortacılık sektöründe dinamik 
ve güçlü bir yapıya sahip ve sürekli 
büyüme eğiliminde. Müşteri odaklı 

yapısı ve hizmet kalitesiyle sektördeki 
misyonunu üst seviyede tutması tüke-
ticilerin gözündeki değerini artırıyor. 
Diğer taraftan, 2010 yılında sosyal so-
rumluluk bilinciyle başlattığı “Bir Usta 
Bin Usta” ile Türkiye’de kaybolan veya 
kaybolmakta olan mesleklerin canlan-
dırılması projesini gerçekleştirerek ge-
leceğe yatırım yaptı ve değerini artırdı.
 
Bankacılık ve sigortacılık ilişkisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sigorta şirketleri için banka şubeleri, 
müşterilere ulaşmada önemli kanal-
lardan biri. Müşteri potansiyelinin 
yüksek olması ve bankacılık sigortacı-
lığının sektöre paralel büyümesi, ban-
kaların sektördeki konumunu daha da 
sağlamlaştırıyor. Bu da sigorta şirket-
lerinin ürün satışlarında, banka kana-
lına yönelmelerine sebep oluyor. 
Bireysel müşterilerimize yönelik si-
gorta satışlarının bankamızın ekran-

larından yapılabiliyor olması, kredi 
ile bağlantılı satılan ürünlerin adet ve 
prim üretimi rakamlarını yükseltiyor. 
Şubemizde görevlendirilen MSU ara-
cılığı ile de ticari nitelikteki ürünlerin 
satışı kolayca gerçekleştiriliyor, müş-
teri memnuniyeti sağlanıyor. Ayrıca 
ödüllü kampanyalar ile satış yapan 
personelimizin motivasyonu da yük-
sek tutuluyor. 
Şube olarak kredi veriyor (taşıt, ko-
nut, işyeri vb.) ve bir varlığı teminat 
alıyoruz. Olası olumsuzluk durumun-
da ise sigorta devreye giriyor. Bu ne-
denle banka ve sigorta risk yönetimi 
açısından birlik olmalı. 
Bankamızın, Anadolu Sigorta’nın üre-
timi içindeki payı arttı ancak arzula-
nan seviyelere henüz gelemedi. İste-
nilen düzeye gelinebilmesi için sigorta 
şirketi ile banka şube satış kadrola-
rımızın eşgüdümlü olarak çalışması 
gerekiyor.

Şube Müdürü 
Veysel Çelik
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Gökmen Gözbaşı ve Gürler Gözbaşı tarafından 
10 yıl önce ankara’da kurulan berko SiGorta, ilk 

Günden bu yana hiçbir özveriden kaçınmadan, doğru 
müşteriye doğru işi yapmak ilkeSiyle çalışıyor. 

Sigortacılık mesleğine 1999 yılın-
da Kayseri’de başladık. Farklı 
sigorta şirketleri ile çalışma-
larımıza devam ettikten son-

ra, 2004 yılında Ankara’ya taşındık. 
Ankara’da Berko Sigorta’yı kurduk. 
Anadolu Sigorta’dan aldığımız acentelik 
ile 10 yıldır bu alandaki çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
2014 yılında elementer branşa ek olarak 
bireysel emeklilik ve hayat sigortaları 

branşında da faaliyet göstermeye başla-
dık. İlk günden beri yolumuza iki kardeş/
iki ortak, Gökmen Gözbaşı ve Gürler 
Gözbaşı, olarak devam ediyoruz. Stresli 
ve yoğun iş ortamında hiçbir özveriden 
kaçınmayan değerli mesai arkadaşları-
mızla birlikte, doğru müşteriye doğru 
işi yapmak için durmadan çalışıyoruz. 
Bu yıl çok hızlı ve çok çalışarak geçen 10. 
kuruluş yılımızın içindeyiz. Hep birlikte 
daha güzel 10 yıllar yaşamayı diliyoruz.

Berko Sigorta Kuruluş tarihi: 

1999
Anadolu Sigorta ile 

çalışmaya başlama tarihi: 

2004
Çalışan sayısı: 

10
Müşteri sayısı: 

Müşterilerimizin tamamına yakını 

kurumsal  
şirketlerdir. 
Esas olarak faaliyet 
gösterdiği branşlar: 

Havacılık, 
mühendislik, 
sorumluluk 

ve nakliyat 
sigortaları. Elementer 

branşlarda poliçe üretimi.
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ercan şirketler Grubu bünyeSinde faaliyet GöSteren bien SiGorta, henüz iki yıl 
önce kurulmaSına rağmen kaliteli, rekabetçi, hızlı hizmet anlayışı ile  

bilecik’te önemli bir pazar payına Sahip. 

Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri; 
2012 yılında sigorta sektörün-
de faaliyet göstermek üzere 
kurulan Ercan Şirketler Toplu-

luğu Grup Şirketi’ne bağlı. Bien Sigor-
ta; kaliteli, rekabetçi, hızlı hizmet an-

layışı ile sektöründe önemli bir pazar 
payına sahip. Kuruluşundan bu yana 
kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, 
grup şirketlerin sinerjisi ve güçlü dağı-
tım kanallarının rasyonel kullanılması 
ile büyük bir iş potansiyeli sağlayan 

Bien Sigorta her zaman kaliteli ve di-
namik iş anlayışını, müşteri memnuni-
yetine çevirmeye devam ediyor.

Bien Sigorta

Kuruluş tarihi: 

2012
Anadolu Sigorta ile 

çalışmaya başlama tarihi: 

2013
Çalışan sayısı: 

8
Müşteri Sayısı: 

500 
bireysel, 

2000 
kurumsal müşteri

Esas olarak faaliyet 
gösterdiği branşlar: 

Elementer, yangın, 
sağlık ve bireysel 

emeklilik
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Haluk Arıkan Sigorta’yı 2003 
yılında kurduğumda Anadolu 
Sigorta ile yola çıktım. İlk yılın 
ardından Akdeniz Bölgesinde 

Performans Birinciliği Ödülü aldım. Bu 
ödül heyecan ve şevkimi artırdı. Bugün 
ise Anadolu Sigorta ile çalışmaktan ilk 
günkü kadar gurur duyuyorum.
Acenteliğimiz 11 yıldır güvenilir, istikrar-
lı yapısı ile bireysel ve kurumsal müşteri-
lerinin elementer, sağlık ve diğer branş-
larda ihtiyaçlarına, isteklerine yönelik 
çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle 
müşteri memnuniyeti odaklı sigorta fa-
aliyetlerimiz kurulduğumuzdan bu yana 
sürüyor. 
Çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını be-
nimsemiş, güncel bilgilerle donatılmış, 
kolay empati kurabilen uzman ve nite-
likli kadromuzla kişi ve kurum haklarına 
saygılı, geleneksel değerlere bağlı kala-

rak toplumun tüm kesimlerine en üst 
düzeyde kaliteli hizmet sunma gayreti-
miz bize daima başarı sağlıyor. 
Hizmet sürecinde temel prensibimiz 
müşteri odaklı yapılanmayı esas alarak, 
hasar anında kimlik değiştirmeden sağ-
ladığımız güveni devam ettirmek.
Anadolu Sigorta gibi tamamen yerli ser-
mayeli ve güzide bir şirketle çalışmanın 
ayrıcalığını yaşıyorum ve işimi seviyo-
rum. Ailece sigorta konusu ile iç içe ya-
şıyoruz. Eşim Ticaret Lisesi Sigortacılık 
alanı öğretmeni olarak sektöre ara ele-
man yetiştirirken, şirketim de bu öğren-
cilerin staj yapmalarında katkı sağlıyor, 
öğrencilerin pratiklerini arttırıyor ve bu 
durum da ayrıca bana manevi bir haz ve-
riyor. Sektörümüzdeki en büyük eksikli-
ğin eğitimli personel olduğu aşikârdır. 
Kısacası tarzımız hem sektöre hem 
müşteriye kaliteli hizmet diyebiliriz. 

Haluk Arıkan Sigorta

Kuruluş tarihi: 

2003
Anadolu Sigorta ile 

çalışmaya başlama tarihi: 

2003
Çalışan sayısı: 

4
Müşteri sayısı: 

% 95 
bireysel, 

% 5 
kurumsal olmak üzere

toplam

7612 
müşteri   

Esas olarak faaliyet gösterdiği branşlar: 

Kaza 
başta olmak üzere 
diğer tüm branşlar

kurulduğu ilk yılın Sonunda ‘akdeniz bölGeSinde performanS birinciliği ödülü’ 
alan haluk arıkan SiGorta, müşteri memnuniyeti odaklı yapılanmayı eSaS 

alarak 11 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. 
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Firmamız, 2004 yılında Türkiye 
İş Bankası Emekli Müdürlerin-
den Nurettin Gemici tarafın-
dan kuruldu. Şirket ortağı ise 

Nurettin Gemici’nin bir yakını olan 
Nuh Çimento’dan emekli olan Neşe 
Ofluoğlu’dur. 
Nurettin Gemici Sigorta olarak sa-
dece, milli bir şirket olan Anadolu Si-
gorta acenteliğini yürütüyoruz. Etik 
değerleri özümsemiş, müşteri mem-
nuniyetini ilke edinen firmamız, her 
geçen yıl artan üretimiyle, Kocaeli 
bölgesinin isim yapmış acenteleri ara-
sında yer alıyor. 
Konusunda uzman 5 personelle, ağır-
lıklı olarak elementer olmak üzere 

tüm branşlarda hizmet veriyoruz.
Başarının sırrının “insanları sevmek 
ve işi takip etmek”ten geçtiğine ina-
nıyoruz. Toplumumuzun sigortacılık 
konusunda henüz yeterli bilince sa-
hip olmadığını görüyor ve bu nedenle 
hizmet verirken, sigortacılık yanın-
da sigorta danışmanlığı da yaparak, 
müşteri memnuniyeti yaratıp, her gün 
dünden ileri ilkesiyle varlığımızı de-
vam ettiriyoruz. 
Temel düşüncemiz, kurumsal değer-
lerimiz çerçevesinde müşterilere kali-
teli bir hizmet vererek, sosyal sorum-
luluk projelerimiz kapsamında, daha 
çok çalışmak, kazanmak, paylaşmak, 
insanlara faydalı olmak.

Nurettin Gemici Sigorta 
Kuruluş tarihi: 

2004
Anadolu sigorta ile 

çalışmaya başlama tarihi: 

1 Nisan 2004
Çalışan sayısı:  

5
Müşteri sayısı: 

1750 
bireysel, 

250 
kurumsal olmak üzere

 toplam  

2000 
müşteri 

Esas olarak faaliyet gösterdiği branşlar: 
Ağırlıklı 

elementer 
olmak üzere tüm branşlar

kocaeli bölGeSinin tanınmış acentelerinden biri 
olan nurettin Gemici SiGorta, 2004 yılından bu 

yana ağırlıklı olarak elementer olmak üzere tüm 
branşlarda hizmet veriyor.
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Liv Hospital gerek kuruluş öncesi etkin ta-
nıtım faaliyetleri gerekse sıradışı mimarisi 
ile sağlık sektörüne çarpıcı bir giriş yaptı. 
Hastanenizin mimari yapısı gerçekten görül-
meye değer. Böyle bir yapılanma için hangi 
fikirle yola çıktınız?
Liv Hospital, insan vücudunun kendi kendini 
iyileştirme yeteneğinden ilhamla tasarlandı. 
Yalnızca mimari yaklaşımı anlamında değil, 
hizmet yaklaşımında da insan vücudunun 
mucizevi kabiliyetini referans aldık. Misafirleri-

Geçtiğimiz yıl faaliyete Geçmesinin ardından anlaşmalı hastanelerimiz 
arasına Giren lıv hospıtal, aynı zamanda medilab asisst hizmeti kapsamında da 
siGortalılarımıza hizmet veriyor. iş ortağımızı daha yakından tanımak için lıv 
hospıtal Genel müdürü meri istiroti ile sohbet Gerçekleştirdik.

“insan vücudunun 
mucizevi kabiliyetini 
referans aldık”

miz hastaneye girdiklerinde, bir vücudun içine 
ya da uzay üssüne girmiş gibi bir ilk izlenim 
yaşadıklarını belirtiyorlar. Liv Hospital olarak 
120 milyon dolarlık yatırımla, 30 bin metrekare 
kapalı alanda; 154 yatak, 8 ameliyathane ve 48 
klinik ile hizmet veriyoruz. Alanında uzman, 
son derece özellikli işler yapan ve aynı zamanda 
birçoğu akademik çalışmalarına yoğun iş tem-
posunda devam eden 120 hekimimiz bulunuyor. 
Liv Hospital olarak son teknolojiyle donatılmış 
tıbbi altyapımız ile ön plandayız. İlk hastanemizi 
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Beyin cerrahisinde uygulanan tümör ve özellikle 
her türlü titreme tedavileri, nörolojide uygula-
nan özellikle baş ağrısı, bellek, hareket bozuk-
lukları ve nöromüsküler hastalıklar tedavileri 
yer alıyor. Diyabet hastaları için özel takip 
programı, hipertansiyon takip programı, onko-
loji hastalarına yönelik özel takip programları 
ile hastalık bazlı ve kişiyi bütüncül olarak takip 
edebileceğimiz bir yaklaşım mevcut. 

Bu sıradışı hastanenin oluşmasında sizin 
gibi sağlık sektöründe tecrübeli bir ismin 
büyük etkisi var. Bize biraz Meri İstiroti’den 
bahseder misiniz?
Boğaziçi Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi 
aldım. Bu esnada henüz 22 yaşındayken Inter-
national Hospital’dan yöneticilik teklifi aldım. 
Yüksek lisansımı bir yıl dondurup yöneticiliğe 
başladım. Ancak işime çok bağlandım ve İstan-
bul Üniversitesi Sağlık Yönetim Programı’na 
devam ettim. International Hospital’da 8,5 yıl 
boyunca önce halkla ilişkiler müdürü, ardından 
işletme koordinatörü olarak çalıştım. 1998-
1999 arası Bayındır Grubu’nun Yaşamkent 
Projesi’nde 1999-2010 yılları arasında Acıbadem 
Sağlık Grubu’nda görev aldım. 350 kişilik bir 
aileden 11 kişilik bir grup olarak Acıbadem’den 
ayrıldım. Bozlu Holding’de Sağlık İşletmeleri ve 
Pazarlama Koordinatörü olarak çalıştım. Şimdi 
de Liv Hospital Genel Müdürlüğü görevimi 
yürütüyorum.

Sizi sadece yöneticiliğinizle değil yazarlık yö-
nünüzle de tanıyoruz. “Son Söz Doktorların” 
ve “30 Yaşa Mektuplar” adlı iki kitap yazdı-
nız. Sizi yazmaya iten duygu neydi? Yeni ki-
tap projeleriniz var mı?
İlk kitapta amacım, her gün hastaları ile ilgili 
kimi zaman çok riskli, kimi zaman hayati ka-
rarlar alan hekimlerin yaşadıklarına bir kapı 
aralamaktı. Yurdumun insanı ile hekimler 
arasında yaşanan trajikomik olayları ortaya ko-
yabilmekti. İkinci kitabımda ise, çeşitli meslek 
gruplarında başarıya ulaşmış fikir liderlerinin 
yaşadıklarını ve “keşke”lerini hayatın çeşitli 
yönleriyle ele alıp gençlere mentörlük kıvamın-
da olacak bir yol göstergesi oluşturmak istedim. 
Daha derin hedefler geliştirmenin, bireyi nereye 
taşıyacağını aktarmaya çalıştım. Sırada sağlık 
yönetimiyle ilgili mesleki bir kitap var.

Eskiden sağlık için yurtdışına gidilirdi. Bu-
gün ise Türkiye’ye doğru bir sağlık turizmi-

 Liv 
Hospital, 
Türkiye’nin 
uluslararası 
arenada sağlık 
vizyonunu 
yönlendiren bir 
kurum olmayı 
hedefliyor.

Ocak ayının başında İstanbul Ulus’ta açtık. 2014 
yılı Ekim ayı itibarıyla yolculuğumuza Ankara ile 
devam edeceğiz.

Liv ismi “Live (yaşamak)” kelimesini hatır-
latıyor. Diğer dikkat çekici bir nokta da mavi 
rengin hastanenizde ağırlıklı olarak kulla-
nılmış olması... Kuruluş aşamasında isim ve 
renk seçimi nasıl yapıldı?
İsmi verilirken “Leading International Vision” 
(Uluslararası Vizyonda Lider) prensibinin 
baş harflerinden ilham alınan Liv Hospital, 
Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık vizyo-
nunu yönlendiren bir kurumu olmayı hedefliyor. 
Bu hedefini de bilimsel verilerini paylaşarak 
ve zor vakalara odaklanarak, doktoruna ve 
teknolojisine yaptığı yatırımlarla pekiştirmeye 
devam ediyor. 
Mavi, yeryüzünde karşımıza en çok çıkan renk-
tir. Her zaman gökyüzü, deniz, ferahlık, özgür-
lük, huzur, derin bir nefes gibi yaşamsal imgesi 
olan bir renktir. Ayrıca renk psikolojisinde 
mavinin sakinleştirici ve kan akışını yavaşlatıcı 
etkileri bulunuyor. Hatta bu özelliğinden dolayı 
yüksek tansiyonda ve ateşli hastalıklarda fayda-
lıdır. Bu yüzden ilk aklımıza gelen ve oy birliği ile 
hepimizin beğendiği mavide karar kıldık.  

Liv Hospital mimarisi dışında hangi özellik-
lerle sektörde farklılık yaratıyor?
Liv Hospital’da tüm branşlardaki hekimlerimiz 
üst ihtisaslarına göre hizmet sunuyor. Bu da 
daha özellikli bir tedavi yaklaşımını ve klinikler 
içinde özel birimler kurmayı gerektiriyor. Ör-
neğin ortopedide diz cerrahi, ayak, ayak bileği 
cerrahisi, omurga cerrahi, omuz cerrahisi, el ve 
dirsek cerrahisi ayrı ayrı planlandı. Ya da genel 
cerrahide kolon, rektal kanserleri ve sindirim 
sistemi hastalıkları; tiroid, meme, obezite, da-
mar cerrahisi, karaciğer ve pankreas cerrahisi 
hep ayrı hocalar tarafından tedavi ediliyor. 
Bunun yanı sıra GNP standartlarında hastane 
içindeki ilk kök hücre laboratuvarı ve Rejene-
ratif Tıp Hizmetlerini başlatıyoruz. Kanser 
cerrahisinde (mide, özofagus sindirim sistem-
leri, rektal kanserler, rahim ve over kanserleri, 
prostat kanserleri) robotla tedavi yapabilen 
cerrahlarımız yer alıyor. Obezite cerrahisinde 
robotla tedavi imkânı hastaya daha hızlı bir 
hayata geri dönüş sağlıyor. 
Ülkemizde ilk defa hizmete giren diz protez-
lerinde kullanılan robot Makoplasty, protez 
sonrası hastaya çok yüksek bir konfor sağlıyor. 
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nin oluştuğunu görüyoruz. Özel hastanelerin 
bu sonuca etkisi nedir? Bu konuda değerlen-
dirmelerinizi alabilir miyiz?
Dünyanın her bölgesinde gerçekleştirilmeyen 
birçok ilerici uygulama ülkemizde kolaylıkla 
yapılabiliyor. İleri kulak ameliyatları, tansiyonu 
ortadan kaldıran renal denervasyon uygulama-
ları; mide, bağırsak, kolon, rektum, rahim, over, 
böbrek, prostat kanserlerinde robotla tedavi-
lerin yapılması, diz protez ameliyatlarının bir 
devrim niteliğinde olan makoplasty tekniğiyle 
(diz için kullanılan robotik bir cerrahi yöntemi) 
yapılması, titreme cerrahilerinin gerçekleşti-
rilmesi, başarılı obezite cerrahilerinin robotik 
metotla uygulanması ve kök hücre tedavileri 
bunlardan sadece bazılarıdır. Yabancı hastala-
rın ülkemizi tercih etmesinin başlıca sebepleri 
arasında teknolojik donanımlı hastanelerimiz 
ve doktorlarımız ile özellikli birçok tedavi ve 
ameliyata imza atılabilmesidir.
Türk sağlık turizmi, dünyanın farklı yerlerinden 
gelen pek çok insanın derdine derman oluyor 

ve her geçen gün daha da yükselerek bir marka 
olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle ülkemiz-
de yer alan sağlık kuruluşlarının altyapılarının 
çok iddialı bir duruma gelmesi, yapılan üst 
düzey teknolojik yatırımlar ile en etkin tanı ve 
tedavilerin hastaların hizmetine sunulması, 
yetkin hekimlerin bu üst düzey teknolojiyi 
ve uygulamaları günlük pratiklerine sokmuş 
olmaları sonucunda farklı ülke vatandaşlarının 
Türkiye’deki sağlık hizmetlerini merak etme ve 
kullanma alışkanlığı doğdu. Daha iyi ortamlar-
da, daha iyi bir hizmet anlayışı ile iyi ve başarılı 
tıbbi sonuçlar deneyimlenmeye başlandı. 

Dünya sağlık sektörü ile karşılaştırdığınız-
da Türk sağlık sektörünü nerede görüyorsu-
nuz? Artılarımız ve eksilerimiz neler?
Ar-Ge tarafında sağlık sektörü olarak yol kat 
etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra sağlık işlet-
meciliği, güncel teknolojiyi kullanma becerisi, 
yeni tedavi protokollerini kişiselleştirilmiş bir 
şekilde tıbbi hastalara uygulayabilme kapasi-
tesi, yüksek ve kıvrak hizmet anlayışı ile sağlık 
sektörünü dünya sağlık işletmeciliğinde önemli 
bir yere taşıdı. Liv Hospital şimdiye kadar 35 ül-
keden yoğunluklu olmak üzere toplam 119 ülke-
den hastaya hizmet verdi. Yakın coğrafya başta 
olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve 
Ortadoğu ülkelerinden de pek çok sayıda hasta 
ağırladı. Hastanemizde 20 farklı dili konuşan bir 
yurtdışı pazarlama ekibi kurduk. Ama bu ekibin 
farkı sadece 20 dili konuşması değil, hepsinin 
ilgilendiği ülkenin vatandaşı olması. Böylece 
misafirlerimiz ülkelerinden yüzlerce kilometre 
uzakta olsa bile kendini yalnız hissetmiyor. Kül-
türünü, dilini, ülkesini bilen kişilerce ağırlanıyor. 
Biz; kurduğumuz altyapı, teknolojik yatırımımız 
ve tecrübeli hekimlerimizin ötesinde, hasta-
lara nasıl yaklaşacağını da bilen bir yurtiçi ve 
yurtdışı takımı ve hastane personeli ile hizmet 
veriyoruz. Yurtdışı pazarlama ve hastane 
işletme ekibinizin hastalarla konuşan, yüzleşen, 
raporları hızla tıbbi otoritelerden onaylatıp ya-
pılacak tedaviyi etkin ve net bir şekilde hastala-
ra anlatabilen bir ekip olması gerekiyor. İnsana 
yaptığınız yatırım kadar başarılı oluyorsunuz. 
Farklı kültürlerin ihtiyaçlarını bilmek, hassasi-
yetlerine göre davranmak apayrı bir dikkat ve 
meziyet gerektiriyor. Ekiplerimiz, hekimler ve 
altyapı hakkında güven oluşturuyor, yurtdışı 
yetkililerimiz hastanın ülkeye adım attığı andan 
itibaren, havaalanından başlayarak havaalanına 
geri dönene kadar, ailesi oluveriyorlar.

Liv Hospital’ın 
önümüzdeki 
dönemde büyüme 
hedefleri var mı?
2015 yılı sonuna 
kadar İstanbul, 
Ankara ve İzmir 
olmak üzere 5 
tane Liv Hospital 
ve 1 üniversite 
hastanesi olarak 
planlamalarımız 
var. Zaten Ekim 
ayında Ankara Liv’i 
hayata geçiriyoruz. 
Büyümek ve 
Liv ailesini 
genişletmekle ilgili 
çalışmalarımız 
büyük bir hızla 
devam ediyor. 

“liv hospital şimdiye kadar 
35 ülkeden yoğunluklu olmak 
üzere toplam 119 ülkeden 
hastaya hizmet verdi.” 
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24 Mayıs akşamı dünyanın en tanınmış rock 
gruplarından olan Deep Purple KKTC’de ilk 
defa konser vererek hem ülkenin maruz kaldığı 
uluslararası ambargo ve izolasyon çalışmalarını 
kırdı hem de rock severlere unutulmaz saatler 
yaşattı. Konser öncesinde Deep Purple’ın solisti 
Ian Gillan, soğuk savaş döneminde bile dünyada 
karşılıklı birçok etkinliğin yapıldığını hatırlattı ve 
müzik söz konusu olduğunda hiçbir zaman bir 
tarafın saflarında olmadığını vurguladı. Konser 
Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi’nin bahar 
şenlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

16 yıldır tüm dünyada çeşitli formlarda ve 
orkestralarda konserler veren Orquesta Buena 
Vista Social Club, son bir dünya turnesi ile “Adios” 
diyor. Buena Vista Social Club Orkestrası’nın “Elveda 
Turnesi” 2014 yazında başlayıp 2015 sonbaharına 
kadar sürecek. Dünyanın farklı ülkelerini dolaştıktan 
sonra turne, başladığı yerde, Havana’daki bir 
etkinlikle sona erecek. Veda turnesinde Buena 
Vista’nın arşivinde olan, henüz yayımlanmamış bazı 
kayıtların dinleyiciye sunulması da bekleniyor.

İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. yılı kapsamında 
hazırlanan “Çok Sesli” sergisi, Türkiye’de görsel ve 
işitsel sanatlar arasındaki etkileşimlere işaret etmeyi 
ve bu alandaki güncel üretimlerden bir seçki sunmayı 
hedefliyor.

Görsel ve işitsel olanı bir arada düşünen sanatçıların 
son dönem çalışmalarını sunan sergideki resim, 
heykel, video ve yerleştirmeler; ses ve müziği bir 
tema, kavram ya da sorunsal olarak görselleştiriyor 
veya farklı müzik ve ses biçimlerini bir metafor ya da 
ifade aracı olarak kullanıyor.

“Good Music In Town Konserleri” 
kapsamında dünyanın en ünlü sopranosu 
Sarah Brightman, İstanbul’a geliyor. 
Dünyaca ünlü opera baladlarını, klasik 
müzik eserlerini kendine özgü bir yorumla 
sanatseverlerle buluşturan Brightman, 
Ülker Sports Arena’da İstanbullu 
müzikseverlerle bir araya gelecek.

Sarah Brightman
Mekan: Ülker Sports 

Arena 
Tarih: 9 Kasım

Deep Purple 

Kıbrıs’taydı 
Mekan: Yakın Doğu 

Üniversitesi
Tarih:  24 Mayıs

Orquesta Buena 

Vista Social Club 
Mekan: Adios Tour

Black Box
Tarih: 24 Ekim

Çok Sesli
Mekan: İstanbul Modern
Tarih: 27 Kasım’a kadar 

kültür sanat



insan kaynakları

Performans takibinde yeni dönem: 

kurumsal karne 
uygulaması
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İster kamu kurumu ister özel sek-
tör olsun, hangi faaliyet kolunda 
çalışırsanız çalışın, bir şirketi 
yönetiyorsanız en temel amaçla-

rınız, verimliliğinizi en üst seviyede 
tutmanız ve performansınızı, yani ne 
durumda olduğunuzu takip edebil-
menizdir. 
Bu bilgiye sahip değilseniz şirketi-
nizin başarısını ölçmeniz, yatırım 
yapmanız bile olası değil. İşte bu 
sebeple büyüklü küçüklü bütün 
firmalar, mutlaka bir şekilde perfor-
mansı takip eder ve bu amaçla çeşitli 
yöntemler uygular.
Peki, performans nasıl takip edile-
bilir? Kurumsal yönetimin işlerliğini 
belirlemek amacıyla çok farklı yön-
temler kullanılabilir. Bu yöntemler 
bazen birbiriyle çelişiyor gibi bile 
görünebilir. Zaten, hangi yöntemin 
kurum yapısına uygun olduğu, uy-
gulamanın firma içinde beklentileri 
ne ölçüde karşılayacağı, gerçekten 
yararlı olup olmadığı bile her zaman 
tartışma konusudur. Bu durumun 
sebebi şudur; bu uygulamalar mut-
laka yararlıdır ama önemli olan “o” 
kurum için yararlı olup olmadığı yani 
o kurumun ihtiyacına yönelik olup 
olmadığıdır. 
İşte bu yöntemlerden biri de, iş çev-
relerinde gitgide daha ilgi çekici hale 
gelen kurumsal karne uygulaması. 

Puanlama sİstemİ değİl, 
fİrma İçİ denge

Karne ifadesi ilk duyulduğunda bir 
puanlama sistemini hatırlatıyor ola-
bilir ancak kurumsal karne uygula-

İş çevrelerİnde gİderek daha çekİcİ hale gelen kurumsal karne 
uygulaması, İlk duyulduğunda bİr puanlama sİstemİnİ hatırlatsa da 
bunun çok daha ötesİnde bİr sİstem. söz konusu yöntemle, salt sayısal 
bİr ölçümlemeden zİyade kurum stratejİlerİnİn uygulamaya alınması ve 
günlük İşleyİşİn de buna uygun şekİlde yapılandırılması sağlanıyor.
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nereden başlamak 
gerekİyor?

Peki, bu sistemi hayata geçirmek için 
ne yapmak, nereden başlamak gere-
kiyor? Öncelikle, şirketin esas olarak 
neyi hedeflediği ve buna bağlı hangi 
stratejileri izlemesi gerektiğinin 
belirlenmesi gerekiyor. Sözgelimi, 
bir şirketin esas amacı kârlılık veya 
satışı, sürekli ve güçlü bir şekilde ar-
tırmak olabilir. Diğer taraftan başka 
bir kurum; küçük yüzdeli, saldırgan 
olmayan ama uzun süreli büyümeyi 
hedefleyebilir. Bu hedeflere ulaş-
mak için kritik başarı etkenlerinin 
belirlenmesi ve şirketin bir nevi 
röntgenini çekecek bir SWOT ana-
lizinin yapılması gerekiyor. SWOT 
analizi; güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat 
ve tehditlerin aynı tabloda masaya 
yatırıldığı bir analiz. Bu etkenleri 
ölçmek ve kurumsal performans 
değerlendirmesi yapabilmek için 
ölçümlenebilir hedefler konulması 
ve bu hedeflerle eşleşecek ölçüm 
kriterleri seçilmesi gerekiyor.

Psİkolojİk değerler de 
sürece dâhİl edİlİyor

Bu noktada kurumsal karnenin bir 
diğer özelliğine geliyoruz. Şirketle-
rin ellerinde zaten kendileriyle ilgili 
finansal analizler, rakamlar, finan-
sal durumlarını gösteren tablolar 
bulunuyor. Neden sadece bu verilere 
bakarak, geleceğe yönelik tahmin-
ler, projeksiyonlar yapmıyorlar? 
Bunu yapmıyorlar, çünkü aslında 
yapamıyorlar. Bu data tek başına, o 

kurumsal 
karnede şirketler 

için nihai uzun 
vadeli amaç, 

yatırımcılara kâr 
sağlamak ve 

şirketi ekonomik 
yönden güçlü 

kılmak. 

ması bunun çok ötesinde bir sistem. 
Çünkü öncelikli amacı ölçüm yapmak 
değil. Kurumsal karne, firmanın stra-
tejileri ile yapılan işlerin, çalışma-
ların ve alınan kararların ne derece 
uyumlu olduğunu gösteriyor.  
Bir başka ifadeyle, firmanın kendi 
içindeki dengesini ifade ediyor. 
Stratejisiyle yaptığı işler aynı çizgide 
olmayan bir kurumda, dengeden 
söz edilemez. Dolayısıyla kurumsal 
karne aslında bir şeyi ölçmüyor. Bir 
yönetim disiplinini, şirket genelinde 
hayata geçirmeye yardımcı oluyor. 
İşte bu sebeple uygulamanın, kuru-
mun tümünü kapsaması, firmanın 
vizyonu ve iş hedefleri arasında 
tutarlılığa katkıda bulunması gere-
kiyor.
Kısacası, kurumsal karne ile yapıl-
mak istenen salt sayısal bir ölçümle-
meden ziyade, kurum stratejilerinin 
uygulamaya alınması ve günlük 
işleyişin de buna uygun şekilde yapı-
landırılmasıdır. 



insan kaynakları

firmanın gerçek durumunu gösteren 
ve gelecekte nerede olacağını kesin 
olarak işaret eden yeterli bir göster-
ge değil. Sadece bugünkü durum ve 
trendlerden yola çıkarak tahminde 
bulunmak çoğu kez hata yapmaya 
sebep oluyor.  
Bu sebeple başka kriterler ve 
etkenlerin de sürece dâhil edilmesi 
gerekiyor. Kurumsal karne işte tam 

çalışanlar 
perspektifi, 

kurumsal 
öğrenme ve 

gelişme konularını 
ele alıyor.

kurumsal karne uygulamasının 
 dikkate aldığı kriterler

müşterİ 
İlİşkİlerİ

kurumun 
yenİlenme 

gücü

kalİte 
anlayışı

çalışanların 
Performansı 

bİlgİ-İletİşİm 
teknolojİlerİnİn 

İş süreçlerİne 
kattığı değer
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pektifi, iç süreçler perspektifi ve 
çalışanlar perspektifi.
Kurumsal karnede şirketler için 
nihai uzun vadeli amaç, yatırımcılara 
kâr sağlamak ve şirketi ekonomik 
yönden güçlü kılmak. Bu doğrultu-
da uygulanan şirket stratejisinin, 
bu finansal hedefi yakalamayı 
kolaylaştırması da bir diğer uzun 
vadeli hedef. Finansal perspek-
tif, kurumsal karnenin bu yönüne 
vurgu yapıyor. Müşteri perspektifi, 
düzenli ve sürekli kârlılık amacıyla 
müşteri memnuniyeti sürekliliğini 
kurumların ilk önceliği yapması ile 
ilgiliyken; iç süreçler perspektifi, 
finansal boyutu ve müşteri boyutunu 
tamamlıyor, kurumların performans 
artırma yöntemi olarak, yalnızca iç 
süreçlerini iyileştirip diğer unsurları 
göz ardı etmelerinin önüne geçmeyi 
hedefliyor. Bir nevi ilk iki boyutun 
uyum içerisinde çalışmasına ola-
nak sağlayacak yapılanmayı hayata 
geçiriyor.
Bu noktaya kadarki tanımlar daha 
çok üst yönetimin ilgi alanına giriyor 
görünürken, son boyut olan çalı-
şanlar perspektifi, şirketlerin insan 
gücünü oluşturan tüm çalışanlara 
hitap ediyor. Bu sebeple bu perspek-
tife biraz daha fazla odaklanmakta 
fayda var. 
Öncelikle bu perspektif, kurumsal 
öğrenme ve gelişmeyi ele alıyor. 
Çalışanların (Bir stratejinin uygu-
lanmasına destek sağlayan çalışan-
ların -elbette kurumsal karne bakış 
açısından-) yetenek ve becerilerini, 
genel anlamda teknolojiyi ve kurum 

bu aşamada başka kriterleri de sü-
rece dâhil eden bir değerleme fırsatı 
sunuyor. 
Bu kriterler gözle görülmüyor 
veya finansal data gibi rakamlarla 
ölçülemiyor ama o kurumun bir nevi 
ruhu gibi hareket ediyor. Örneğin; 
müşteri ilişkileri, kurumun yenilen-
me gücü, kalite anlayışı, çalışanların 
performansı, bilgi-iletişim teknoloji-
lerinin hangi düzeyde iş süreçlerine 
değer kattığı veya Anadolu Sigorta 
olarak bizim tarihsel mirasımız gibi 
çoğunlukla fiziksel olmayan psikolo-
jik değerler; gözle görülmeyen ama 
hissedilen, kuruma ait iç değerler.

dört temel PersPektİf 
Kurumsal karne dört ana perspektif 
altında değerlendiriliyor. Bunlar; 
finansal perspektif, müşteri pers-





röportaj
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“Aşk özgül          
ağırlığı 
yüksek bir 
metafordur”

Onu hep çOk iyi dizilerde izledik. 
TiyaTrO Oyunlarından ve sinema 
filmlerinden söz eTmeye bile gerek 
yOk. sOn dönemde yazılarıyla da 
ciddi bir Okur kiTlesine ulaşan ahmeT 
mümTaz Taylan’la hem yeni diziyi, hem 
Oyunculuğu, hem de yazılarında göze 
çarpan dünya algısını kOnuşTuk… 

Ahmet Mümtaz Taylan, yeni bir televizyon dizisiyle 
ekranlara geri döndü. Tersine bir göç hikâyesi anla-
tan “Güzel Köylü” dizisini şöyle anlatıyor deneyimli 
oyuncu: “Genç ve güzel bir kız, İstanbul karmaşasın-

dan, başına gelenlerden sıkılır, yorulur. Bazı tesadüfler sonucu 
bir köye gelir. Orada yaşamını sürdürmeye karar verir. İstan-
bul’daki sevgilisi peşinden köye gelir. Köyde de talipleri olur. 
Köydeki taliplerinin aileleri vardır. Onlar da işin içine girer ve 
olaylar gelişir” Bunun bir yaz dizisi mi olduğunu sorduğumuz-
da ise “Hiçbir yaz dizisi kendisinin yaz dizisi olduğunu düşün-
mez” diyor.

AHMET MÜMTAZ 
TAYLAN



röportaj
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Yeni dizi başladı. Konusu ve hikâyesi itibarıy-
la bir yaz dizisi midir “Güzel Köylü”?
Hiçbir yaz dizisi kendisinin yaz dizisi olduğunu 
düşünmez. “Kışa da inşallah” denir. Seyirci se-
verse o zaten dört mevsim bir diziye dönüşür. 
Seyircinin neyi sevip neyi sevmeyeceği hiçbir 
zaman belli değildir. O yüzden dizimiz hakkında 
bilgi verebiliriz ama istikbali hakkında hiç kimse 
bir şey biliyor olamaz. Biliyor gibi davrananlar ge-
nelde en çok hüsrana uğrayanlardır. 

Mecbur olmasam dizi çekmezdim diyenlerden 
misiniz?
Kimse dizi için yanıp tutuşmaz. Yılda iki film yap-
mayı tercih ederdim. Bir tane çok iyi ya da iki film 
yapmayı tercih ederdim. Ama bazı işler çok güzel 
olabilir, bazı diziler… O zaman yapmak istersin. 
Zaten ben sadece para kazanmak için yapmıyo-
rum, sevdiğim için de yapıyorum. Para kazanmak 
için sevmediğim bir şeyi yapmak zorundayım di-
yenlerden değilim ama para kazanmak zorunda 
olduğum için başladım. 30 küsurlara kadar yap-
madım. Sonra yapmaya başladım, severek yaptı-
ğım çok iş oldu. O kadar sevmeden yaptığım bir 
sürü iş de oldu. Ama bazen çok nefis senaryolar 
çıkabiliyor. Oyuncunun dişini kaşıyan senaryolar 
da çıkıyor. “Cinayet” bir yeniden çevrim olduğu 
için zaten baştan çok iyi bir iş olduğu biliniyordu 
ama yürümedi. “Baba” diye bir dizi çekmiştim, 
çok uzun yıllar evvel, “The Sopranos”un yerli 
ve komedi ağırlıklı bir versiyonuydu. Gazanfer 
Özcan’ın da televizyona dönüş işidir o. 2000’lerin 
başıydı. Çok güzeldi. Arada birkaç tane öyle işim 
oldu. Ama televizyon dizisi için yanıp tutuşmam. 

“Leyla ile Mecnun” gibi absürt sayılabilecek 
bir dizi nasıl oldu da Türkiye’de bu kadar tut-
tu sizce?
Tutmasındaki birincil sebep büyük bir ihtimalle 
absürtlük değil. Zaten absürt bir dizi demek zor, 
absürt öğeler kullanılıyordu. İçinde absürt de 
vardı diyelim. Bu tür işlerin en öncü işi “Leyla ile 
Mecnun” değildir. Daha önce çekilmiş “Yedi Nu-
mara”, “Beşik Kertmesi” gibi birkaç iş daha var. 
Onlar belki bu kadar şanslı olmadılar. Gerçi onlar 
da çok uzun süre oynadılar ama en uzun soluklu 
ve en çok ilgi çeken ve bir biçimde fenomene dö-
nüşen diyelim, “Leyla ile Mecnun” oldu. Onun da 
sihri samimiyetindedir. Bir de küçük insanların 
hikâyesini anlatır. Kaybederler ama kaybetmek-
ten de arabesk yaratmazlar. Hep kaybeden ama 
hiç yenilmeyen insanların hikâyesi olduğu için 
çok sevildi. 

“bir zamanlar anadolu’da,” 
“kelebeğin rüyası” ve 
“sen aydınlatırsın geceyi,” 
ahmet mümtaz Taylan’ın 
rol aldığı filmlerden birkaçı...

Var olan piyasa koşulları içerisinde çalışarak 
“sanatın kişinin inandığı şekilde yapılması-
nın” imkânsız olduğunu söyleyenler var. Sizin 
bu konudan deneyiminiz ne oldu?
Televizyon işi aşağı yukarı benzer prensipler-
le çalışıyor. Burası bir ticarethane. Reklamdan 
para kazanıyor. Dizinin içine reklam girmiyor, 
iki reklam arasına dizi giriyor. Esas olan biz de-
ğiliz, esas olan reklam. Öte yandan “Burada iyi 
bir şey yapmak mümkün değildir” önermesi çok 
kolaycı bir önerme. “Six Feets Under”ı nereye ko-
yacağız? “Leyla ile Mecnun”u nereye koyacağız? 
“Süper Baba”yı nereye koyacağız? Böyle bir şey 
yok. Dersine adam gibi çalışırsan çok nitelikli iş-
ler yapabilirsin. Ben dünyayı kurtaracaktım ama 
bana imkân tanınmadı! Dünyayı kurtarmak için 
kimseye imkân tanınmaz zaten. Dünya zaten 
öyle bir kıyak yapmaz sana çünkü sen onu değiş-
tirmek istiyorsun. O zaman sen bir yolunu bula-
caksın. Sinema, tiyatro daha farklı. O sana daha 
geniş aralık verir. Prova zamanı verir. Bağımsız 
bir biçimde çekersin. Ürünü tamamladığını dü-
şündüğün anda koyarsın seyircinin karşısına. 
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Televizyonda öyle bir zamanın yoktur. Bizde 
hiç yok, ama Amerika’da da çok yoktur. İyi bir 
fikir, iyi bir hikâye, benzerlerinden farklı bir 
biçimde anlatacak donanımın, bakış açın, ma-
rifetin varsa, neden yapamayasın? Dolayısıyla 
televizyon da şahane bir zemin olmamakla 
birlikte tamamıyla aynı başarıyı tekrar edebi-
leceğin bir yerdir, yeteri kadar hazırlıklıysan. 

Vicdan ve adalet, ideoloji budur diyorsu-
nuz. İdeolojiler bitmiştir diyenlerden farklı 
bir söylem bu. 
Sığ siyasetin sularında bırakılmış can simit-
lerine sarılmam ben. Orada boğulmamak için 
ayakta durmak yeterlidir çünkü. Uzanıp da 
suyun içine boğuluyorum diye bağırmak ve 
her simide sarılmak benim yapabileceğim bir 
şey değil. Sığ sulardır bunlar ve ayakta dur-
man yeter. Vicdanı olan, adalet duygusu geliş-
miş herkesle oturup kalkabilirim. İdeolojisi ne 
olursa olsun. Eninde sonunda anlaşabilirim. 
Anlaşamazsam dert etmeyebilirim. Ama o iki 
şeyin varlığı tartışılmaz ve mutlaktır benim 

için. Daha da başka şeyler arayan varsa bir iti-
razım yok. Bulsam ben de hayır demem ama 
bunları bulamadığım yerde durmam. Cenneti 
vaat etmek ne kelime, isterse getirip önüme 
koysun, içinde vicdan ve adalet yoksa, ne ya-
payım ki ben o cenneti?

Hayatta ayakta kalmak için egoyla bir şe-
kilde baş etmek lazım, demişsiniz. Egonun 
yıkıcılığı nerede? 
Bu aşı gibi bir şey. Belli bir miktar bağışıklık 
kazanmanı sağlıyor. Ego da öyle. Belli bir mik-
tarı bizim işimizde lazım. Futbol örneğinden 
gideyim. Mesela golcüye niye pas vermedin 
falan denilmez, onun işi kaleyi gördüğü yer-
den çakmaktır. Tutturabiliyorsa tutturur. 
Tutturamıyorsa daha az şöhretle hayatını 
sürdürür. Lazımdır yani bir miktar. Ama 
egoyla baş etmeyle çalışma, ona yenik düşme, 
onu baştacı etme, kendini delice önemseme 
çukuruna düştüğün zaman oradan çıkılmıyor. 
Oyunculuk, yönetmenlik, yazma işi gibi çetin 
işlerle uğraşan biri olarak benim bir egom 
var, bir kısmını kendim geliştirdim. Bir süre 
sonra esiri olmaya başladığımı görüp kendimi 
ondan sakınma dersine başladım. Çok makul 
miktarda aşılık bir kısmı bazen vaziyeti kur-
tarıyor ama ondan sonrası önce sana, sonra 
etrafına zarar veriyor. Allahtan benim pozis-
yonum etrafa çok zarar verecek bir pozisyon 
değil. Ama etrafa çok zarar verecek pozisyon-
da olanların egoları asıl tehlike… 

Twitter sayfanızda “Aşk yalnızların müş-
külüdür, sürülerde aşk olmaz” yazıyor… 
Neden?
Aşk senin hayal ettiğin bir şeydir. Bir şey hayal 
edersin ve birine onu yüklersin. Çoğu zaman 
bu yük çok ağırdır. Sen payına düşen kadarını 
zaten yeterince taşımıyorsundur, onun da se-
nin yükünün bir kısmını taşımasını istiyorsun-
dur. Bu mümkün değil. Mümkünsüzlüğü nere-
den geliyor? Teorik olarak söylüyorum bunu, 
sürekliliği yok. Sürekliliği olmayan bir şey bir 
çıpa değildir, ona bağlanıp yaşayamazsın. Bir 
süre yaşarsın, sonra o bağ kopar, sonra sen 
yine uzay boşluğunda asılı kalırsın. Bu neden-
le sürekli bir aşk ancak kafanın içinde, sana 
ait bir şey olabilir. Başkasıyla paylaşabilece-
ğin bir şey değil. Herkeste olan bir şeyi satan 
bir tezgâhtar gibi düşün kendini. Aşk budur. 
Herkeste olandır. Aşk özgül ağırlığı yüksek bir 
metafordur. O yüzden aşk senin müşkülün. 

             İnsanlar daha çok haklı 
olmayı seviyorlar, mutlu olmayı 
sevmiyorlar. Ben haklıyım! 
Tamam, sen haklısın, ama 
mutlu musun? Ben hayatımın 
büyük bir bölümünü haklı olarak 
geçirdim. Artık haklı olmak o 
kadar da önemli değil benim için, 
doydum ben. Artık haklı olmak 
istemiyorum, biraz mutlu olmak 
istiyorum.

“LeyLa iLe 
Mecnun, 
seyircisi de 
dâhiL tuhaf 
bir şeydir”

Leyla ile Mecnun, özel 
bir oyuncu grubunu bir 
araya getirmeyi becerdi. 
Sıradışı bir yönetmen, 
sıradışı bir yazar, üslup 
birliği olan oyuncular bir 
araya geldiği için bir süre 
sonra seyirci de o takımın 
bir parçası haline geldi. 
Seyircisi de diziden kopuk 
değildir, onlar da tuhaf in-
sanlardı. Kireçburnu’nda 
durup gemilere el salla-
yan binlerce insan gör-
düm. Şaka değil, binlerce 
insan. Dolayısıyla “Leyla 
ile Mecnun,” seyircisi de 
dâhil tuhaf bir şeydir. 
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Yunan Adaları’nda

mitosu 
yasamak

Santorini, yıl boyu bir 
milyonun üzerinde 
turistten oluşan bir 
ziyaretçi akınına uğruyor.
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Dağ yamaçlarınDa ve kapı önlerinDeki 
saksılarDa yetişen bitkilerin kokusu, 
bembeyaz baDanalı evler, mavinin 
binbir tonu ve uzaklarDan gelen 
bir sirtaki meloDisi... tarihin akışını 
Değiştirmiş Deniz savaşlarının 
uğultularını taşıyan, yüzyıllar 
boyunca sayısız Depremle şekil 
Değiştirmiş bir coğrafya... Bu yaz 
yunan adaları’nı keşfetmeye ne 
dersiniz?

Santorini, Mykonos ve Paros... Amerikalı şair Rebecca 
Byrkit’in “hayal gücünün vücut bulması” olarak tasvir ettiği 
bu adalar belki de her gezginin hayallerini süslüyor. Tarihin 
ve doğanın Ege Denizi’nin masmavi sularıyla buluştuğu bu 
üç ada, Bronz Çağı’nda antik Yunanlara ev sahipliği yaparken 
şimdilerde ılık suları, geniş kumsalları ve büyüleyici atmosfer-
leriyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor. Arala-
rında ortak noktalar olmasına rağmen her ada kendine özgü 
karakteriyle diğerinden ayrılıyor. Santorini eşi görülmemiş 
coğrafyası, Mykonos kendine özgü stili ve gece hayatı, Paros 
da bembeyaz kumsalları ve balıkçı köyleriyle ziyaretçilerine 
farklı deneyimler sunuyor.

Rüya adası santoRini

Masmavi sulardan fırlamış rengârenk kayalıklardan oluşan 
hilal şeklinde bir ada, Santorini. Balayı adası olarak da ün 
yapmış olan Santorini, “dünyada günbatımının en iyi izlendi-
ği yer” ve “en çok fotoğrafı çekilen ada” gibi betimlemelerle 
anılıyor. 73 kilometrekarelik yüzölçümüyle diğer adalara göre 
daha küçük olan Santorini, yıl boyu bir milyonun üzerinde tu-
ristten oluşan bir ziyaretçi akınına uğruyor.

Mykonos ve Paros’un da içinde bulunduğu Kiklad adalar 
grubuna dâhil olan Santorini, 3500 yıl öncesinde kadar daire 
şeklinde bir adaymış. Bu tarihte meydana gelen ve bölgedeki 
Girit merkezli Minos uygarlığına son veren volkanik patlama 
sonucu adanın ortası sular altında kalmış ve bugünkü hilale 
benzer görüntü ortaya çıkmış. Bu doğa olayı adaya benzer-
siz bir görünüm verdiği gibi, katılaşmış tüflerin altında kalan 
pek çok arkeolojik kalıntının da günümüze dek korunmasını 
sağlamış. Bazı arkeologlara göre bu volkanik patlamanın yol 
açtığı tsunami, Atlantis efsanesine de ilham kaynağı olmuş.
Adanın merkezi Thira’dan kuzeyde Firostefani, Imerovigli ve 
en kuzey uçtaki Oia’ya kadar uzanan krater çemberini beyaz 
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badanalı evlerle dolu köyler çevreliyor. Oia; 
butik oteller, barlar, restoranlar, sanat gale-
rileri ve gümüş takılarla yerel giysilerin satıl-
dığı butiklerle dolup taşan son derece şık ve 
renkli bir köy. Ayrıca dünyanın en meşhur 
günbatımlarından biri de bu en kuzey nok-
tadan izlenebiliyor. Şehir merkezine yürüme 
mesafesindeki Imerovigli, son zamanlarda 
özellikle fotoğraf tutkunlarının gözde mekânı 
haline gelmiş.

Santorini özellikle plajlarıyla ün yapmış bir 
ada olmasa da, irili ufaklı plajlardaki siyah 
volkan kumunda güneşlenmek başka hiçbir 
coğrafyada bulunamayacak bir deneyim. Li-
mandan kalkan botlarla Santorini kraterinin 
ortasında bulunan küçük adalara giderek şi-
falı sularda yüzmek de mümkün. 

Santorini’nin ilk bakışta kupkuru gözüken 
volkanik topraklarına ikinci bir bakış üzüm 
bağlarını görmenizi sağlıyor. Adadaki çok 
verimli topraklar sayesinde Yunanistan’ın en 

iyi şarapları burada üretiliyor. Birçok bağ sa-
hibi cüzi bir ücret karşılığında meze eşliğinde 
şarap tadımı yaptırıyor. Şarap satın almak 
isteyenler, bir yeraltı mağarasında bulunan 
ve 1600’lerden beri kullanılan şarap yapımı 
ile ilgili aletlerin sergilendiği Volcano Şarap 
Müzesine de uğrayabilir.

Santorini’ye gidenlerin mutlaka yapması 
gerekenler; krater manzarası eşliğinde balık 
ziyafeti, adanın sembolü haline gelmiş eşek 
taksilerle yolculuk ve geleneksel Yunan ta-
vernalarında felekten bir gece.

EğlEncEnin EgE’dEki adREsi: 
Mykonos

Eğlence adası olarak ün yapmış olan Myko-
nos, zakkum çiçekleri ve yel değirmenleriyle 
süslü bir cennet adeta. Denize inen dik yo-
kuşları, mermer merdivenli kübik evleri ve 
sayısız plajıyla ada, ününü borçlu olduğu gece 
hayatı dışında da pek çok şey vaat ediyor. 
Mykonos’un şehir merkezi Khora, korsan is-
tilasına direnebilmek için labirent şeklinde 
inşa edilmiş daracık sokaklarıyla bir masal 
dünyasını andırıyor. Feribot limanının güne-
yindeki neo-klasik tarzdaki binada yer alan 
Arkeoloji Müzesi’nde Roma ve Helenistik 
dönemlerden kalma yontular, seramikler, ta-
kılar ve mezar taşlarının yanı sıra Delos ada-
sındaki ören yerinden çıkarılmış pek çok eser 
görülebilir. 

Mykonos’a 6,5 kilometre uzaklıktaki De-
los adasının hikâyesi; Santorini, Mykonos 
ve Paros’un da içinde bulunduğu Kiklad 
Adaları’nın da hikâyesi aslında. Bu mitolojik 
hikâyeye göre Yunan Tanrısı Zeus’tan ha-
mile kalan Leto, bebeğini doğurabileceği bir 
kara parçası aramaya başlar. Fakat hiç kim-
se Leto’yu topraklarında istemez. Zeus’un 
kıskanç ve kindar karısı Hera’nın gazabın-
dan korkarlar çünkü. Leto en sonunda Ege 
Denizi’nin ortasındaki, Yunanca görünmez 
anlamına gelen Adelos adasına gelir ve bu-
rada oğlu Apollon’u dünyaya getirir. Güneş 
tanrısı Apollon, Adelos’u “Delos” (görünür) 
haline getirir ve adayı denizin dibine bağlayıp 
sabitleştirir. Çevredeki adaları da Delos’un 
etrafında koruyucu bir çember oluşturacak 
şekilde dizer. Batı dillerinde çember anlamı-
na gelen “cycle” sözcüğünün türediği “Kykla-
des (Kiklad) Adaları” işte böyle oluşur. Bugün 
üzerinde yerleşimin olmadığı Delos adasının 

mykonos’ta 
gece hayatı 

adadaki gece kulüplerinin 
çoğu merkezde yer alıyor 
ve bu mekânlar hayli 
küçük olduğu için sabahın 
ilk ışıklarına kadar süren 
eğlenceler genellikle 
sokaklara taşıyor.

Mykonos’un şehir merkezi 
Khora, korsan istilasına 
direnebilmek için labirent 
şeklinde inşa edilmiş 
daracık sokaklarıyla bir 
masal dünyasını andırıyor. 

keşif
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tamamı antik harabelerle kaplı. Bunların 
arasında Aslanlı Yol, Apollon Tapınağı ve 
Kleopatra Heykeli özellikle görülmeye değer.
Mykonos’un en ünlü kalesi Panagia Para 
Portiani, antik çağlardan bugüne denizci-
liğin izlerini sürebileceğiniz Ege Deniz Mü-
zesi, Matogianni’deki Kent Sanat Galerisi ve 
daha pek çok mekân, adanın benzersiz ta-
rih ve kültürünü tanımak isteyen gezginleri 
bekliyor. Küçük bir ada olmasına rağmen 
Mykonos’ta on beşe yakın plaj var. 60’lı yıl-
larda “hippie”lerin ve dünyanın dört bir kö-
şesinden buraya akın eden sırt çantalı gez-
ginlerin keşfettiği ‘”Paradise Beach” adanın 
en ünlü plajı. Mykonos dalış tutkunları için 
de ilginç su altı deneyimleri sunuyor.

Ve Mykonos’un olmazsa olmazı; gece ha-
yatı... Adadaki gece kulüplerinin çoğu mer-
kezde yer alıyor ve bu mekânlar hayli küçük 
olduğu için sabahın ilk ışıklarına kadar sü-
ren eğlenceler genellikle sokaklara taşıyor. 
Adanın en önemli eğlence mekânlarından 
biri, temelleri denizin içine gömülmüş bir 
dizi evden oluşan Küçük Venedik. Bu evlerin 
hemen hepsi bara çevrilmiş. Masaların ara-
sında dolaşan pelikanlar ise adanın simgesi 
haline gelmiş.

Mykonos önceleri jet sosyetenin mekânı 
olarak ün salmış olsa da artık her ülkeden 
yüz binlerce turisti ağırlıyor. Özellikle yaz 
döneminde kalabalık ve biraz pahalı olsa 

da, Mykonos’un kendine özgü tarzı bu adayı 
gezginler için vazgeçilmez kılıyor.

HER tEldEn çalan PaRos

Paros muhteşem plajları, sevimli balıkçı 
köyleri, beyaz badanalı evleri, canlı gece ha-
yatı ve kaliteli restoranlarıyla son yıllarda 
popülaritesini artıran bir diğer Yunan adası. 
Paros’ta herkes için bir şeyler bulmak müm-
kün. Ada, hem doğa yürüyüşleri ve su spor-
ları gibi aktivitelerden hoşlananlar için, hem 
de gurmeler ve dinamik bir gece hayatı ara-
yanlar için adeta bir cennet. 195 kilometre-
karelik yüzölçümüyle üçüncü büyük Kiklad 
Adası olan Paros, sadece buradan çıkarılan 
saf beyaz mermer sayesinde antik çağlarda 
zenginleşmiş. Ada üzüm bağları, meyve ve 
zeytin ağaçlarıyla dolu verimli ovalarla çev-
rili. 

Paros’un merkezi Parikia özellikle yaz 
aylarında çok kalabalık olmasına rağmen 
bir Yunan kasabası havasını korumuş. Li-
manın ilerisindeki dar sokaklar, 13. yüzyıl-
da adadaki Yunan ve Roma tapınaklarının 
adanın ünlü mermeriyle yeniden inşa edil-
mesiyle oluşturulmuş kalenin kalıntılarını 
saklıyor. Limanın sol tarafında “Yüz Kapılı 
Kilise” olarak bilinen “Panagia Ekatontapili-
ani” var. Kilisenin yakınlarındaki “Arkeoloji 
Müzesi”nde Paros mermerlerinin en güzel 
örnekleri görülebilir.
Paros özellikle sevimli köyleriyle dikkat çe-
kiyor. Kuzeydeki Naoussa Akdeniz’in en gü-
zel balıkçı limanlarını ve Ege’nin en iyi deniz 
ürünleri restoranlarını barındırıyor. Adanın 
doğu kıyısı boyunca geniş ve sığ koylarda 
rüzgâr sörfü için birebir, güzel kumsallar 
bulunuyor.

Paros’un en ünlü plajı olan Khrysi Akti 
(Altın Kumsal) 1983’ten beri her yıl Dün-
ya Yelken Sporu Kupası Şampiyonluğu’na 
ev sahipliği yapıyor ve su kayağı, rüzgâr ve 
uçurtma sörfü gibi su sporları için uygun ko-
şullara sahip. 

Paros’ta akşam yemeğinizi restore edil-
miş bir yel değirmeninde yedikten sonra 
ister klasik müzik, caz ya da blues, ister Yu-
nan müziği dinleyebileceğiniz sayısız mekân 
arasından seçim yapabilirsiniz. Güneydeki 
Agios İlyas dağının altında bulunan mağa-
ralar ve Kelebekler Vadisi (Petaloudes) de 
Paros’da görülmesi gereken yerler arasında.

Paros özellikle sevimli 
köyleriyle dikkat çekiyor. 

Kuzeydeki Naoussa, 
Ege’nin en iyi deniz ürünleri 

restoranlarını barındırıyor. 

            Paros 
muhteşem 
plajları, sevimli 
balıkçı köyleri, 
beyaz badanalı 
evleri, canlı gece 
hayatı ve kaliteli 
restoranlarıyla 
son yıllarda 
popülaritesini 
artıran bir diğer 
yunan adası. 
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Kan acil değil, süreKli bir ihtiyaç ve KuşKusuz Ki teK Kaynağı da insan. 
İnsan hayatını yakından İlgİlendİren kan bağışını İse, sağlıklı olan her bİrey 
yapabİlİyor. bu nedenle de 18-65 yaşları arasında, 50 kİlonun üzerİnde 
olan her sağlıklı bİreyİn kan bağışında bulunması toplumsal 
duyarlılık adına büyük önem taşıyor.  

Kanın tek kaynağı insan olunca, bu ko-
nunun daha fazla üzerinde durulması, 
ciddiye alınması ve tüm toplumun kan 
bağışına özen göstermesi gerekiyor. 

Bu işi toplum adına Türk Kızılayı yürütüyor ve 
toplumu bilinçlendiriyor, kan bağışının önemini 
anlatıyor, insanları kan bağışına özendiriyor ve 
Türkiye’nin dört bir tarafında kan merkezleri 
açıp, her gün yüzlerce ekiple vatandaşın ayağı-
na gidip kan bağışı alıyor. Kızılay’ın bir de sloga-
nı var: “Bağışlanan 1 kan kurtarılan 3 can”. İşte 
tam da bu noktada kan bağışlamanın hayati 
önemi ortaya çıkıyor. Ülkemizin hemen her has-
tanesinde kan bekleyen hastalar var. Kan bağı-
şının önemine dikkat çeken Türk Kızılayı Genel 
Başkanı Ahmet Lütfi Akar, bağış ile ilgili merak 
edilenleri Maksimum Biz dergisi için anlattı.

Kimler kan bağışında bulunabilir? 
18-65 yaş aralığında, 50 kilonun üzerindeki sağ-
lıklı her birey kan bağışçısı adayı olabiliyor. 

Sağlıklı bireylerin ne sıklıkla kan vermesi 
öneriliyor? 
Cinsiyete göre kan bağışı aralığı değişiklik gös-
teriyor. Erkekler 90 gün arayla kan bağışında 

Kan bağışında 
bulunaraK 
siz de bir hayat 
Kurtarabilirsiniz! 

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet 
Lütfi Akar, Kızılay’ın kan bağışlarının 

yüzde 60’ını sürekli bağışçılardan 
sağlamak için yurt genelinde 

projeler hayata geçirdiğini söylüyor.

bulunurken, kadınlardan 120 gün arayla kan 
bağışı alınıyor. 

Kan vermenin kişiye ne tür olumlu dönüşleri 
olur?
Kan bağışlamanın sağlığa herhangi bir zararı 
olmadığı gibi faydası da tıbbi olarak kanıtlan-
mış değil. Kan bağışında bulunmak, kan bağış-
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çısına manevi olarak doyum sağlıyor. Yapmış 
olduğu bağış ile tanımadığı üç kişinin hayatını 
kurtarmak bağışçıyı mutlu ediyor. Kana ihtiya-
cı olan hastalar içinse kan bağışı hayat kurtarı-
cı olabiliyor.

Kan verme hakkında bilinen yanlışlar neler-
dir? Doğru bilinen bu yanlışlar, kan bağışı-
nı nasıl etkiliyor?
Türk Kızılayı, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın 
tamamını karşılamak için çalışırken, diğer ta-
raftan da bireyleri bilgilendirmek için gayret 
gösteriyor. Bu çalışmalar içinde yanlış bilinen-
ler de önemli bir yere sahip.
Kan bağışlamanın kilo aldıracağı, bağımlılık 
yaratacağı veya kişiyi kansız bırakacağı gibi 
yanlış inanışlar var. Ramazan ayına özgü yanlış 
inanışlardan biri ise, kan bağışlamanın orucu 
bozduğu yönünde. Ramazan’da oruçlu birey-
lerin kan bağışında bulunmasında sakınca 
olmamasına rağmen, kan bağışlarında düşüş 
yaşanıyor. Ancak kan bağışçısının kanun ve 
rehberde belirtildiği şekilde, yorgun, aç ve uy-
kusuz olmaması gerekiyor. Ramazan ayında 
yaşanan kan bağışı düşüşlerini azaltmak için 
iftar sonrası da kan bağışı alımı çalışmaları sa-
hur vaktine kadar devam ediyor. 

Türkiye’de kan verme oranlarına değinir 
misiniz?
Kızılay’ın “Güvenli Kan Temini Programı”nın 
başladığı 2005 yılından bu yana, gerçekleş-
tirilen çalışmalar sonucunda kan bağışında 
sürekli artış eğilimi görülüyor. 2005 yılında 
342 bin ünite olan kan bağışı rakamı 2013 yılı 
sonu itibarıyla 1 milyon 640 bin 882 üniteye 
ulaştı. 2015 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin 
ihtiyacı olan kanın tamamının karşılanması 
hedefleniyor. 

Sizce, Türkiye kan bağışı konusunda yeterli 
hassasiyete sahip mi? Yeterli olmayan ba-
ğışları artırmak için neler tavsiye ediyorsu-
nuz?
Yıllara göre kan bağışı artışlarına bakıldığında, 
toplumun bilinçlendiğini, düzenli kan bağışçısı 
sayısının her geçen gün arttığı görülüyor. Önü-
müzdeki birkaç yıl içinde ise Türkiye’nin ihti-
yacı olan kanın tamamı karşılanmış olacak. Bu 
noktada vurgulanacak bir konu daha var; kan 
acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. O nedenle kan 
alımı yıl boyunca, aralıksız bir şekilde gerçek-
leştiriliyor. Ramazan ayında ve yaz mevsimin-
de yaşanan kan bağış oranlarındaki düşüş, şifa 
bekleyen hastalar için sorun oluşturuyor. Bu 
açıdan bireylerin düzenli ve sürekli kan bağış-
çısı olmaları hayati önem taşıyor. 

Kızılay, kan bağışını artırmak için ne gibi 
projeler yürütüyor?
Türk insanı kan bağışını çok sevdi. Bunun için 
titiz bir çalışma gerçekleştiren Kızılay, milyon-
larca insana ulaştı ve hala da ulaşmaya devam 
ediyor. 
Kızılay, bağışların yüzde 60’ını sürekli bağışçı-
lardan sağlamak yönünde, yurt genelinde pro-
jeler hayata geçiriyor. Yıl boyunca kan bağışını 
artırmaya yönelik reklam kampanyaları yapı-
yor. Tüm Türkiye genelinde ise, kan bağışının 
önemini anlatıyor, toplantılar düzenliyor. Kan 
merkezlerindeki uzmanlar toplu kan bağışı 
alınacak kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçi-
yorlar. Türkiye’nin dört bir tarafında kan bağı-
şı rekoru kırmak için çaba gösteren kurum ve 
kuruluşlar var. Özellikle belediyeler bu konuda 
önemli destekte bulunuyorlar. Tüm bu çalış-
malar insanları kan vermeye, hayat kurtarma-
ya yönlendiriyor. Gelişmeler hem Kızılay hem 
de Türkiye için oldukça sevindirici. 

Kimler Kan 
bağışında 
bulunamaz?  
 hepatit b ve he-

patit C hastaları, 
tedavilerini ta-
mamlamış olsalar 
bile kan bağışında 
bulunamazlar. 

 aıds hastaları 

 hamileler 

 diyabet hastaları

 kısacası sağlıklı 
bireylerin hari-
cindeki kimseden 
kan bağışı kabul 
edilmiyor. 

2005
yılında

342 bin
ünite kan bağışı

2013
yılının sonunda

1 milyon 
640 bin 882

ünite kan bağışı

2015
yılı sonu itibarıyla, 

türkiye’nin ihtiyacı olan 
kanın tamamının karşı-

lanması amaçlanıyor. 

Türk 
Kızılayı, 18 
yaşını dolduran 
her bireyin 
kan bağışçısı 
olması için 
çalışmalar 
yapıyor. 
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aramıza katılanlar

BErkaY BEYazOk 
1988 Altındağ, Berkay 

Beyazok, ODTÜ Müh. Fak. 
İnş. Müh. Böl.mezunudur. 

01.04.2014 tarihinde KSM’de 
Uzm. Yrd. olarak göreve 

başlamıştır.

BatUHan DEmİrkan
1989 Bakırköy, Batuhan Demir-

kan, Aydın Üniversitesi Müh-Mim 
Fak. Mak. Müh.  Böl. mezunudur. 
01.04.2014 tarihinde Risk Müh. 
Müdürlüğü’nde Uzm. Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

mEHmEt ErEn BEkİn
1988 Altındağ, Mehmet Eren 

Bekin, Atılım Üni. Müh. Fak. 
Bilg. Müh. Böl. mezunu-

dur. 01.04.2014 tarihinde 
BİTÇGM’de Uzm. Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

EDa DEDE
1978 İstanbul, Eda Dede, 

Anadolu Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. 
mezunudur. 01.04.2014 tari-
hinde BTSM’de Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

tUFan BOra SamUk
1988 Üsküdar, Tufan Bora 

Samuk, DAÜ Müh-Mim Fak. 
Mimarlık Bölümü mezunu-

dur. 01.04.2014 tarihinde 
SADİM’de Yrd. Mimar olarak 

göreve başlamıştır.

mUSa EFE ErtEn
1988 Mersin, Musa Efe Erten, 

İ.Ü. Müh. Fak. End. Müh. Böl. 
mezunudur. 01.04.2014 

tarihinde PDYB’de Uzm. Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

ÖzGÜr altUOk
1989 Kınık, Özgür Altuok, 

Ege Üni. Müh. Fak. Matematik 
ve Bilg. Böl. mezunudur. 

01.04.2014 tarihinde 
PDYB’de Uzm. Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

raBİa DamGaCı
1983 Kadıköy, Rabia Damga-
cı, Osmangazi Üni. Müh. Fak. 

End. Müh. Böl. mezunu-
dur. 01.04.2014 tarihinde 
PDYB’de Uzm. Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

Halİl zallUHOĞlU
1988 Antakya, Halil 

Zalluhoğlu, Işık Üni. Müh. 
Fak. Yön. Bil. Sis. Böl. mezu-
nudur. 07.04.2014 tarihinde 

PDYB’de Uzm. Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

aSlı tanYEl
1986 Bakırköy, Aslı Tanyel, 

İ.Ü. İşl. Fak. İşl. Böl. mezunu-
dur. 02.04.2014 tarihinde 
BTSM’de Uzm. Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

SEVCan karakUŞ
1984 İstanbul, Sevcan 

Karakuş, K.T.Ü. Müh. Fak. 
Bilg. Müh. Böl. mezunu-

dur. 07.04.2014 tarihinde 
BİTÇGM’de Uzm. Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

YalÇın kaYa
1990 Beykoz, Yalçın Kaya, 

Fevzi Çakmak Lisesi mezu-
nudur. 07.04.2014 tarihinde 

OHM’de Dest. Gör. olarak 
göreve başlamıştır.

İBraHİm SElİm CİĞErlİ
1988 Gaziantep, İbrahim Selim 

Ciğerli, İTÜ İnş. Fak. İnş. Müh. 
Böl. mezunudur. 07.04.2014 
tarihinde RMM’de Uzm. Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

aBDUllaH aktaŞ
1982 Ankara, Abdullah Aktaş, 

Bilkent Üni. Uyg. Tekn. Ve İşlet-
mecilik Fak. Bilg. Tekn. ve Bil. 

Sis. Böl. mezunudur. 21.04.2014 
tarihinde BİTÇGM’de Uzm. 
olarak göreve başlamıştır.

mUrtaza aŞCı
1982 Köln, Murtaza Aşcı, 

ODTÜ Fen Bil. Fak. End. Müh. 
Böl. mezunudur. 02.05.2014 

tarihinde BİTÇGM’de Uzm. 
olarak göreve başlamıştır.

YalÇın Sanlı
1983 Ankara, Yalçın Sanlı, 

Işık Üni. Müh. Fak. Bilg. Müh. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde BİM’de Uzm. olarak 

göreve başlamıştır.

ŞEFİka SEVİnÇlİ
1987 Denizli, Şefika Sevinçli, 
Afyon Kocatepe Üni. Fen-Ed. 

Fak. Fiz. Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde Akd. 

Böl. Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

mUStaFa GÜlEr
1987 Antalya, Mustafa Güler, 

Anad. Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. 
mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde Akd. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

SEVİnÇ kOÇ
1987 İzmir, Sevinç Koç, Anad. 

Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. mezu-
nudur. 05.05.2014 tarihinde 

Batı And. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

Pınar DEmİr
1986 Mustafa Kemalpaşa, 

Pınar Demir, Dokuz Eylül Üni. 
İİBF Maliye Böl. mezunudur. 

05.05.2014 tarihinde Batı 
And. Böl. Müd. MSU olarak 

göreve başlamıştır.

BİlGE aYman
1988 Seyhan, Bilge Ayman, 

Anad. Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. 
mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde Gün. And. Böl. 

Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

nİmEt VarOl
1987 Adana, Nimet Varol, 
Anad. Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. 
mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde Gün. And. Böl. 

Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

EDa kÜStÜ Çam
1984 Karaisalı, Eda Küstü 

Çam, Karaelmas Üni. MYO İşl. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde Gün. And. Böl. 
Müd. MSU olarak göreve 

başlamıştır.

tUĞBa BEDEl aY
1988 Altındağ, Tuğba Bedel 

Ay, Afyon Kocatepe Üni. MYO 
Bank. ve Sig. Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde İç And. 
Böl. Müd. MSU olarak göreve 

başlamıştır.

merhaba
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ÖzGÜr DOĞanaY
1987 Altındağ, Özgür Doğa-

nay, Başkent Üni. Tic. Bil. Fak. 
Sig. ve Risk Yön. Böl. mezu-
nudur. 05.05.2014 tarihinde 
İç And. Böl. Müd. MSU olarak 

göreve başlamıştır.

arzU ÖzDEmİr
1988 Ankara, Arzu Özde-

mir, Nevşehir Üni. MYO 
Pazarlama Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde İç And. 
Böl. Müd. MSU olarak göreve 

başlamıştır.

BaHar YÜkSEl tErzİ
1987 İskilip, Bahar Yüksel 

Terzi, Anad. Üni. İşl. Fak. İşl. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde İç And. Böl. Müd. 
MSU olarak göreve başla-

mıştır.

kaDİr tOlGa 
YaVUzOĞlU

1987 Kastamonu, Kadir Tolga 
Yavuzoğlu, Anad. Üni. İşl. Fak. 

İşl. Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde İç And. Böl. Müd. MSU 

olarak göreve başlamıştır.

HaSan SErkan ŞaHİn
1986 İstanbul, Hasan Serkan 

Şahin, Fatih Üni. Sos. Bil. 
Enst. İşl. Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde İst. 

Böl. Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

BUrCU VarDar
1989 Gürün, Burcu Vardar, 

İzzet Baysal Üni. İİBF İkt. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde İst. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

Halİl İBraHİm ŞaHİn
1984 Kadıköy, Halil İbrahim 
Şahin, And. Üni. İkt. Fak. İkt. 

Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde Kad. Böl. Müd. MSU 

olarak göreve başlamıştır.

GamzE karaEl
1987 Van, Gamze Karael, And. 
Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. mezunu-
dur. 05.05.2014 tarihinde İst. 
Böl. Müd. MSU olarak göreve 

başlamıştır.

mUStaFa SEzEr arık
1986 Kayseri, Mustafa Sezer 
Arık, Pamukkale Üni. İİBF Siy. 
Bil. ve Kamu Yön. Böl. mezu-
nudur. 05.05.2014 tarihinde 

İst. Böl. Müd. MSU olarak 
göreve başlamıştır.

DErman ŞaHİn
1988 Şişli, Derman Şahin, 
And. Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. 
mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde İst. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

OlCaY CanDan
1987 Saray, Olcay Candan, 
Fatih Üni. İİBF Ekonomi Böl. 

mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde İst. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

İPEk USlU ÖzEr
1985 Manisa, İpek Uslu Özer, 

Dumlupınar Üni. MYO Paz. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde İst. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

HatİCE aSarlı
1988 Lüleburgaz, Hatice 
Asarlı, Balıkesir Üni. MYO 

Muh. Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde İst. 

Böl. Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

ÖzlEm Balta
1989 Şarköy, Özlem Balta, 
SDÜ MYO Halkla İl. ve Tan. 

Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde İst. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

YUSUF GÜVEn ataman
1987 Diyarbakır, Yusuf 

Güven Ataman, Marmara Üni. 
İİBF ÇEKO Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde Kad. 

Böl. Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

YUSUF CEm alBaYrak
1987 Kadıköy, Yusuf Cem 
Albayrak, Muğla Üni. İİBF 

Kam. Yön. Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde Kad. 

Böl. Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

mEHmEt GÜrBÜz
1988 Karabük, Mehmet 

Gürbüz, Dumlupınar Üni. Uyg. 
Bil. Y.O. Sig. ve Risk. Yön.  

Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde Kad. Böl. Müd. MSU 

olarak göreve başlamıştır.

UĞUrkan altınkaYnak
1987 Trabzon, Uğurkan Altın-
kaynak, And. Üni. İşl. Fak. İşl. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde Kad. Böl. Müd. MSU 

olarak göreve başlamıştır.

FEza BUlDUrUCU
1985 Karabük, Feza 

Buldurucu, KTÜ İİBF ÇEKO 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 
tarihinde Kad. Böl. Müd. MSU 

olarak göreve başlamıştır.

EmrE mUtlU
1989 Trabzon, Emre Mutlu, 

And. Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. 
mezunudur. 06.05.2014 

tarihinde Krd. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

ÖzGÜr karaHaSanOĞlU
1984 Trabzon, Özgür Kara-
hasanoğlu, KTÜ MYO Muh. 
ve Vergi Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde Krd. 

Böl. Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

nESlİ GÜl Şİrİn
1990 Bursa, Nesli Gül 

Şirin, Ege Üni. Tur. Ote. MYO 
Seyahat İşl. Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde Marm. 
Böl. Müd. MSU olarak göreve 

başlamıştır.

ElİF kaYGUSUz
1989 Kastamonu, Elif Kaygu-
suz, İzzet Baysal Üni. İİBF İşl. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde Orta Krd. Böl. 
Müd. MSU olarak göreve 

başlamıştır.

aYŞE karaDUman
1987 Seyhan, Ayşe Kara-

duman, And. Üni. İşl. Fak. İşl. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde Sağl. Sig. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

ÜmmÜGÜl GÜVEn
1986 Kırcaali, Ümmügül 

Güven, Duml. Üni. MYO Paz. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde Sağl. Sig. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.
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BÜŞra ÇalıŞal
1991 Trabzon, Büşra Çalışal, 

Doğuş Üni. MYO Bank. ve Sig. 
Böl. mezunudur. 05.05.2014 

tarihinde Sağl. Sig. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

mErVE GÜnDÜz
1985 İzmir, Merve Gündüz, 

Duml. Üni. İİBF İşl. Böl. mezu-
nudur. 05.05.2014 tarihinde 
Sağl. Sig. Müd. MSU olarak 

göreve başlamıştır.

kÜBra ŞEn
1988 Trabzon, Kübra Şen, 

KTÜ İİBF İkt. Böl. mezunudur. 
05.05.2014 tarihinde Sağl. 

Sig. Müd. MSU olarak göreve 
başlamıştır.

ÖzGE ŞEn
1991 Bakırköy, Özge Şen, Sa-
karya Üni. MYO Bank. ve Sig. 
Böl. mezunudur. 08.05.2014 
tarihinde İst. Böl. Müd. MSU 
olarak göreve başlamıştır.

CEm tÜrkmEn
1987 Altındağ, Cem Türkmen, 
Başkent Üni. Tic. Bil. Fak. Sig. 
ve Risk Yön. Böl. mezunudur. 
12.05.2014 tarihinde Oto Has. 

Müd. Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.

ÖmEr DEnİz
1983 Bakırköy, Ömer 

Deniz, Kocaeli Üni. Müh. Fak. 
Bilg. Müh. Böl. mezunu-

dur. 12.05.2014 tarihinde 
BİTÇGM’de Uzman olarak 

göreve başlamıştır.

ÖzlEm tÜrkmEn
1986 Refahiye, Özlem Türk-
men, KTÜ İİBF Ekonometri 

Böl. mezunudur. 20.05.2014 
tarihinde MMİM’de Yetkili 
olarak göreve başlamıştır.

SaVaŞ DOĞUŞ karaDEnİz
1990 Beykoz, Savaş Doğuş 

Karadeniz, And. Üni. İşl. 
Fak. İşl. Böl. mezunudur. 

20.05.2014 tarihinde 
MMİM’de Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

aBUzEr SEVİm
1985 Şişli, Abuzer Sevim, 

Dumlupınar Üni. İİBF İşl. Böl. 
mezunudur. 20.05.2014 tari-
hinde MMİM’de Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

GÖkaY tÜmEr
1987 Aachen, Gökay Tümer, 

İst. Tic. Üni. Tic. Bil. Fak. Bank. 
ve Fin. Böl. mezunudur. 

20.05.2014 tarihinde 
MMİM’de Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

EmİnE akDaĞ
1992 Üsküdar, Emine Akdağ, 
Doğuş Üni. MYO Bank. ve Sig. 
mezunudur. 20.05.2014 ta-
rihinde SSM’de Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

EDa kUrtOĞlU
1987 Fatih, Eda Kurtoğlu, And. 

Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. mezu-
nudur. 20.05.2014 tarihinde 
SSM’de Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

DİDEm kÜBra GÜVEnDİ
1990 Adana, Didem Kübra 

Güvendi, And. Üni. İkt. 
Fak. İkt. Böl. mezunudur. 

20.05.2014 tarihinde 
SSM’de Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

BUrak SEzEr
1987 Beykoz, Burak Sezer, 

İ.Ü İkt. Fak. Maliye Böl. mezu-
nudur. 20.05.2014 tarihinde 

SSM’de Uzm. Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

VUral ErOl
1981 Denizli, Vural Erol, İTÜ 

İşl. Fak. End. Müh. Böl. mezu-
nudur. 02.06.2014 tarihinde 

BİTÇGM’de Uzman olarak 
göreve başlamıştır.

nİHal kılınÇ
1990 Gölbaşı, Nihal Kılınç, 

YTÜ Elek-Elektro. Fak. 
Elektronik ve Hab. Müh. Böl. 

mezunudur. 16.06.2014  
tarihinde BİM’de Uzm. Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

SEma UtkU
1990 Şişli, Sema Utku, Marm. 

Üni. Bank. ve Sig. Fak. Sig. 
Böl. mezunudur. 23.06.2014 

tarihinde SSM’de Yetkili 
olarak göreve başlamıştır.

Halİl mUrat HOtanlı
1988 Karacabey, Halil Murat 
Hotanlı, YTÜ Elek-Elektro. 

Fak. Bil. Müh. Böl. mezunudur. 
01.07.2014 tarihinde BİM’de 

Uzm. Yrd. olarak göreve 
başlamıştır.

GÖkHan aSlan
1980 İstanbul, Gökhan Aslan, 
Gültepe End. Mesl. Lis. mezu-

nudur. 01.07.2014 tarihinde 
SADİM’de Dest. Gör. olarak 

göreve başlamıştır.

alİ YaŞırU
1989 Hizan, Ali Yaşıru, And. 
Üni. İşl. Fak. İşl. Böl. mezu-

nudur. 01.07.2014 tarihinde 
BİM’de İşletmen olarak göre-

ve başlamıştır.

EnGİn ÇElİk
1991 Küçükçekmece, Engin 

Çelik, And. Üni. İşl. Fak. İşl. 
Böl. mezunudur. 01.07.2014 

tarihinde BİM’de İşletmen 
olarak göreve başlamıştır.

EYÜP BaŞEr
1991 Sarıkaya, Eyüp Başer, 

Trakya Üni. MYO Lojistik Böl. 
mezunudur. 01.07.2014 tari-
hinde BİM’de İşletmen olarak 

göreve başlamıştır.

aHmEt mECİD kaYa
1991 Diyarbakır, Ahmet 
Mecid Kaya, Marm. Üni. 

Müh. Fak. İng. Bil. Müh. Böl. 
mezunudur. 07.07.2014 tari-
hinde BİM’de Uzm. Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

mESUt tÜrEr
1986 İstanbul, Mesut Türer, 
And. Üni. İİBF Yerel Yön. Böl. 
mezunudur. 09.07.2014 ta-
rihinde SADİM’de Dest. Gör. 

olarak göreve başlamıştır.
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HOŞGElDİnİz

mUtlUlUklar

İç anadolu Bölge müdürlüğü BEtÜl ErGİn 05.04.2014

Oto Hasar müdürlüğü aYDın Bİlal 26.04.2014

aktüerya müdürlüğü CEnk YalÇın 03.05.2014

Bireysel ve tic. Sig. müdürlüğü FatmanUr akarÇaY 09.05.2014

muhasebe ve mali İşler müdürlüğü ÖzGE ÇaĞla ÖztEkİn 11.05.2014

kurumsal Sigortacılık müdürlüğü ESra Saka 11.05.2014

muhasebe ve mali İşler müdürlüğü EDa karaman 31.05.2014

kadıköy Bölge müdürlüğü YUSUF GÜVEn ataman 01.06.2014

Sağlık Sigortaları müdürlüğü ErDİnÇ aY 08.06.2014

Sağlık Sigortaları müdürlüğü BErna alHaS 08.06.2014

Bireysel ve tic. Sig. müdürlüğü zEYnEP alVEr 18.06.2014

Bilgi ve İl. tek. Çöz. Gel. müd FatİH YılDız 21.06.2014

Bireysel ve tic. Sig. müdürlüğü mErVE SaraCık 10.03.2014 erkek

İç anadolu Bölge müdürlüğü zEYnEP alBaYrak 26.03.2014 erkek

Bireysel ve tic. Sig. müdürlüğü DUYGU ıŞıl 01.04.2014        kız

Oto Hasar müdürlüğü HaYDar ÖzEl 05.042014 erkek

Sat. alma, Dest. ve İnş. müd. alİ akBaĞ 25.04.2014 erkek

teftiş kurulu GÖzDE laGO 28.04.2014 kız

İstanbul Bölge müdürlüğü GÜlŞaH GEnÇ/tamEr GEnÇ 06.05.2014 erkek

karadeniz Bölge müdürlüğü ErGİn YÜCESan 07.05.2014 kız

İstanbul Bölge müdürlüğü VEDat ÇİlESİz 11.05.2014 erkek

Sat. alma, Dest. ve İnş. müd. Pınar karaYİĞİt 26.05.2014 kız

İç anadolu Bölge müdürlüğü HatİCE aSlan 24.05.2014 erkek

Sağlık Sigortaları müdürlüğü DİlEk CEnGİz 10.06.2014 kız

Hukuk ve rücu İşlemleri müd. VOlkan UlU 16.06.2014 erkek

İç anadolu Bölge müdürlüğü EBrU ErYaŞar/BaHa OrHan ErYaŞar 17.06.2014 erkek

Banka Sigortacılığı müdürlüğü HatİCE SEDa Yılmaz 24.06.2014 kız

risk mühendisliği müdürlüğü DOĞUkan GÜzEY 01.07.2014 erkek

kıbrıs Şubesi GÜlŞaH Özkan SOrUŞ 08.07.2014 kız








