




Sevgili Arkadaşlarım,

Sizlere öncelikle son bir yıldaki sektörel gelişmelerden ve değişikliklerden söz 
etmek istiyorum. Bizleri ilgilendiren en önemli gelişmenin 22.04.2014 tarihinde 
yayınlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği olduğunu söyleyebilirim. Bizleri önce-
likle ilgilendiren konularla ilgili bu sayımızda bir bölüm görebileceksiniz.

Ama ben yine de önemsediğim bazı konuları sizlere hatırlatmak isterim.

Yeni yönetmelik öncelikle değişen koşullara ayak uydurabilecek acentelerin, ra-
kipleri ile başedebileceği ve buna dönük bir acente yapılanmasının olması ge-
rektiği gibi bir kabulle yola çıkıyordu. Acentelerin mevcut halleri ile gelecekte 
devam edemeyeceğini öngören bir anlayışla kaleme alınmıştı. Aynı ofiste birden 
fazla acentenin faaliyet gösterebileceği, tüzel kişi acentelerde bir müdür ve en 
az bir teknik personel şartı da acentelerin bazı gerçeklerle yüzleşip yanyana gel-
melerini, dolayısıyla kurumsallaşmaları gerektiği anlayışını yansıtıyordu.

Yönetmelik sonrası uygulamaya ilişkin yayınlanan genelgede önemli gördüğüm 
bir başka konunun da sözleşmeler ile ilgili bölümler olduğunu söyleyebilirim. 
Sözleşme serbestisi içerisinde asgari başlıklar taraflarca belirlenecektir derken, 
taraflardan biri olduğumuzu hatırlatmak isterim. Net, açık bir anlatımı olması 
gerektiği, değişikliklerde önceden bilgi verilmesi gerektiği ve keyfi uygulamalar-
dan kaçınılması vurgusunun yine önemli olduğunu söyleyebilirim.Eklemem gere-
kirse mevzuatta yer alan hak ve yükümlülükler, ücrete hak kazandıran işlemler, 
denkleştirme istemi ve portföy mülkiyetine yapılan vurgu hepimizin takipçisi ol-
ması gereken önemli konulardır.

Acentelerin farklı satış kanalları ile rekabet edebilmeleri, kendi hukuksal konum-
larını güçlendirmeleri ile birlikte düşünülmelidir. Diğer satış kanallarıyla başarılı 
bir rekabeti gerçekleştirebilmesi; kendini geliştirebilmesi, mesleki becerilerini 
arttırabilmesi, organize olarak kendilerini yenileyebilmeleri, bir araya gelebil-
meleri yani örgütlenebilmeleri ile mümkündür.

Herkesin işimizin zorlaştığını söylediği bir dönemde bunu bilinçli, komplekssiz, 
önyargısız bir şekilde bir araya gelebilmek için bir fırsat olarak da düşünerek, 
tüm bunlar için yoğun bir çaba gösterebiliriz. Bu zorlu dönemde acenteler so-
rumluluk ve görev alma konusunda istekli olmalıdır.

Şirket, Acente ilişkilerinde şeffaf, açık, adil davranılması ve bu konulardaki ku-
ralların birlikte oluşturulması için çaba harcanmalıdır.

Acentenin yarınlarda da olmasını sağlayacak adımları beraberce atabiliriz. Acen-
telik yeniden özenilecek bir meslek olabilir. Acenteler yarınlarına umutla baktı-
ğında kendini yenileyecek, geliştirecek ve işine yeniden yatırım yapacaktır. Bu 
süreci üstelik sektöre örnek olacak bir şekilde yeni baştan yazmanın mümkün 
olduğuna inanarak şunları hep birlikte söylemeye devam etmeliyiz:

- Bir sigorta şirketinin hizmet ve ürün kalitesi yanında acente yapılanması da  
 en az onun kadar önemlidir. Çünkü bir şirketin marka olması, bilinir ve tanınır  
 olmasının en önemli değer yaratıcısı acentelerdir.
- Satışların %65’i hala acenteler tarafından yapılmaktadır.
- Müşterilerle kurulan uzun soluklu ve doğru ilişkiler acente kaynaklıdır.
- Türkiye’de sigortacılığın yaygınlaşmasında en önemli pay acentelerindir.
- Acenteler tüm branşlarda bilgisiyle, deneyimiyle ve yarattığı güvenle
 VAZGEÇİLMEZDİR.
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Değerli Acentelerimiz,

Allianz tüm dünyada 125. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bizler de, Allianz Tür-
kiye’nin en önemli paydaşlarından olan acentelerimizle birlikte, 125. yılımızı, 
daralan ekonomiye rağmen hatırı sayılır başarılara imza atarak karşıladık. Önü-
müzdeki dönemde de, yine üstesinden birlikte geleceğimize inandığım zorlayıcı 
koşullar olsa da Türkiye sektörümüz açısından önemli fırsatlar vaat eden büyük 
bir potansiyel de taşıyor.

Sigorta penetrasyonunun %6 seviyesinin üzerinde olduğu Avrupa ve dünya gene-
line karşılık, milli geliri dünya ortalamasının üstünde olan ülkemizde henüz %1,5 
oranında olan penetrasyon seviyesi, Avrupa’nın büyümekte olan önemli pazarla-
rından biri olan Türkiye’nin taşıdığı yüksek potansiyele işaret ediyor.

Sigorta sektörünün lideri olarak, bu potansiyeli işlemek için toplumda sigortalılık 
bilincinin yükselmesini önemsiyor; bunu liderliğin getirdiği sorumluluklardan biri 
olarak görüyoruz. 2014 yılında yaklaşık 26 milyar TL ile prim üretimini %7,3 artı-
ran Türkiye Sigorta Sektörü, 80 binden fazla kişiye istihdam yarattı. Böylece sek-
törümüz, ülkenin tasarruf açığının kapatılmasına, risk, güvenlik ve kalite kültü-
rünün gelişmesine dolaylı katkılarının yanı sıra, Türkiye’nin milli gelirinin 40 katı 
teminat sağlayarak, ekonomik büyümenin vazgeçilmez bileşenlerinden biri oldu.

Bu süreçte Allianz Türkiye de, sigortacılık sektöründeki en büyük satın alımlar-
dan birini hayata geçirdi; Allianz Sigorta, Yapı Kredi Sigorta’yla birleşmesinin 30 
Eylül 2014 tarihinde tamamlanmasıyla birlikte sektör lideri konumuna geldi. Bu 
büyük ölçekli yatırım aynı zamanda, Allianz Türkiye’nin kalıcılığının, ekonomiye, 
topluma ve Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

Allianz olarak, son yıllarda Türkiye’ye yaptığımız 1 milyar avronun üzerinde ek 
yatırımla, ekonomimizin gelişmesine ve toplumumuzun refah seviyesinin artma-
sına katkıda bulunurken, hem Türkiye’ye inandığımızı, hem de burada kalıcı ol-
duğumuzu ortaya koyuyoruz. Yatırımlarımızın en yenisi, Allianz Türkiye’nin yeni 
genel müdürlük binası Allianz Tower da kalıcılığımızı ve gücümüzü pekiştiren gör-
kemli bir anıt olacak.

İstanbul’un Anadolu yakasında, Kozyatağı-Ataşehir bölgesinde, İstanbul Finans 
Merkezi’ne yakın konumdaki, 40 katlı Allianz Tower, toplam 83 bin metrekare 
inşaat ve 43 bin metrekare ofis alanına sahip. A+ bina teknolojisi ve çalışma or-
tamıyla hem çalışanlara, hem siz acentelerimize, hem de müşterilerimize hitap 
edebilecek ekolojik özelliklere sahip Allianz Tower, Türkiye’nin, enerji tasarrufu 
ve çevre dostu özellikleri en üst seviyede olan yapılara verilen, uluslararası ni-
telikteki LEED Platin sertifikasına sahip, ilk kule projesi. Şimdiden Anadolu yaka-
sının sembol binalarından olan Allianz Tower’a 2015 yılı sonuna kadar taşınarak, 
tek bir çatı altında buluşmayı hedefliyoruz.

Bu yatırımların mümkün olmasının ardında kuşkusuz birçok etken yatıyor. Müşteri 
deneyimini kuvvetlendirmek adına yaptığımız çalışmalarımızdan ürün portföyü-
müze, hizmet kalitesi anlayışımızdan acentelerimizin üstün gayretine kadar, hal-
kanın her zinciri bu başarıda vazgeçilmez bir rol oynuyor.

En önemli gündemimiz, ürün ve hizmetlerde sürekli inovasyon ve en yeni diji-
tal uygulamaların kullanıldığı teknolojik altyapımızla hem müşterilerimize etkin 
hizmet sunmak hem de acentelerimizle iş süreçlerimizi mükemmelleştirmek. En 
önemli iş ortaklarımız olan acentelerimizin her zaman yanındayız. 

Bunun somut bir örneğini ise Dijital Acente Programı oluşturuyor. Yeni Dijital 
Acente portalımızı acentelerimizin ihtiyaçlarına ve iş yapış şekillerine uygun ola-
rak ve kendilerini bizzat çalışmalara dahil ederek tasarladık. Yeni Dijital Acente 
portalımızla kolay anlaşılır, mobil erişimli ve sade görünümlü bir çözümü Mayıs 
ayında sunuyor olacağız. Dijital dönüşüm programımızın ilk halkası olan bu örnek 
projede yeni bir yaklaşımla “çevik” ve “katılımcı” prensiplerle, çok kısa süre-
de ve sizlerin de gerek anket çalışmalarındaki gerekse atölye çalışmalarındaki 
büyük katkılarınızla harika bir sonuç ortaya çıkardık. Hem projeye emek veren 
çalışanlarımıza hem de siz değerli acentelerimize teşekkür etmek isterim.

125 yıllık global deneyimimiz, yerel piyasa uzmanlığımız, derin bilgi birikimimiz 
ile birlik ve beraberlik içinde toplumumuza hizmet ederek, birlikte yeni ve daha 
büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. 125. kuruluş yıldönümümüzü kutlu-
yor, esenlikler diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Değerli Acentelerimiz,

Allianz Sigorta olarak 2014 yılında toplam 3,2 milyar TL prim üreterek, %14,2 
oranında pazar payı ile sektör liderliğimizi sürdürdük. Özellikle sağlık alanında 
ürettiğimiz 1 milyar TL’nin üzerindeki prim ve %36,5 pazar payı ile rekabette 
tartışmasız bir üstünlük sağladık. Öncelikle, bu başarılarda en büyük pay sahibi 
olan siz değerli acentelerimize çok teşekkür ediyorum.

2014 yılında oto branşında, sektör kaza/hasar frekanslarında önemli ölçüde bir 
azalma kaydedildi. Bu durum sigorta şirketlerinin kârlılıklarını korumasını sağlar-
ken, kasko fiyatlarının düşmesini de tetikledi. 2015 yılında hasar frekanslarının 
2014 kadar iyi seyretmeme riskini ve düşen poliçe fiyatlarını dikkate aldığımızda, 
2015 yılının kârlılık açısından zorlu geçeceğini öngörmekteyiz. Öte yandan, trafik 
sigortalarında ölüm ve sakatlıkla sonuçlanan kazalardan kaynaklanan bedenî ha-
sarların tazminindeki belirsizlikleri gideren düzenlemelerin henüz sonuçlanma-
mış olması da sektör için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. 

2015 yılında bu risk faktörlerini de göz önüne aldığımızda oto sigortalarında  fi-
yatların yukarıya doğru hareketlenmesini bekliyoruz. 2015 yılının ilk iki ayında da 
hayat dışı branşlarda 622 milyon TL prim üretimi ve %13,1 pazar payı ile liderli-
ğimizi korumaya devam ediyoruz.

Türkiye Sigorta Sektörü’ndeki fiyat rekabeti elbette geçmiş yıllarda olduğu gibi 
bu sene ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Ancak sektörün rekabet için 
uzun vadede odağını, fiyattan hizmete çevirmesi gerektiğine inanıyoruz.

Müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yap-
mak üzere çıktığımız bu yolculukta, ürün ve hizmet kalitemizi gösteren, inovatif 
yönümüzü vurgulayan ve rekabet gücümüze büyük katkı sağlayacak yeni ürünü-
müz, Allianz Modüler Sağlık Sigortası’nı sunmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.

Sektörde devrim yaratacak yeni bir özel sağlık sigortası ürünü olan “Allianz Mo-
düler Sağlık Sigortası” dijital çağda, dijitalleşen hizmetlerle müşterilerimizin 
bize daha hızlı ve kolay erişimine de olanak sağlayacak ve müşterilerimiz ihti-
yaçlarına tercihleri, daha önemlisi bütçeleri yönünde cevap alabilecekler.

Allianz Sigorta’yı müşteri deneyiminde farklı bir noktaya taşıyacak ve değerli 
acentelerimizin iş süreçlerine kolaylık, hız ve verim kazandıracak çalışmalarımız 
2015’te de devam edecek. 

Güçlü finansal yapımız ve müşteri odaklı, inovatif yaklaşımımızla sektöre öncülük 
eden şirketimizin 125. kuruluş yıldönümünü kutluyor, birlikte ve dayanışma için-
de daha büyük başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

SOLMAZ ALTIN
Allianz Türkiye / CEO

ARİF AYTEKİN
Allianz Türkiye / Genel Müdür
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Bütün yolculuklarımızda olduğu gibi bu 
seferki 5 gece 6 gün sürecek Makedon-
ya-Yunanistan gezimizde de, yine aynı 
heyecanı hissederek 02.09.2014 Salı 
gecesi otobüsümüzle yola çıktık. İpsa-
la sınır kapısı, duty-free alışverişleri 
derken ilk önce doğrudan Yunanistan 
üzerinden Vardar nehrinin ikiye böldü-
ğü, Makedonya’nın başkenti Üsküp’e 
vardık.

Heykellerle donatılmış bu eski Osman-
lı şehrini Türk asıllı rehberimiz ile ge-
zerken, en çok dikkatimizi çeken ise 
İskender’in anne, babasının ve kendi-
sinin ayrı ayrı ve beraber birçok hey-
kelini görmek oldu. Hepsini hayranlıkla 
izledik.

Vardar nehri üzerindeki Fatih Sultan 
Mehmet tarafından 1451 yılında yaptı-
rılan tarihi Taş köprü üzerinde fotoğraf-

larımızı çektirdikten sonra kendimizden 
birçok iz bulduğumuz ve hiç yabancılık 
çekmediğimiz tarihi bedesteni gezdik, 
tabii ki meşhur Makedon köftesini ve 
salatasını yemeyi de ihmal etmedik.

Vardar nehrinin bir tarafında Müslüman 
olan Arnavutlar diğer tarafında ise hris-
tiyan olan Makedonlar yaşıyor. 18.500 
m2 olan Makedonya’yı, meydanı hristi-
yanların yaşadığı tarafta olduğu halde 
görmeden ve fotoğraf çekmeden atla-
mak istemedik.

Meydanda Büyük İskender’in önünde 
fotoğraflarımızı çektikten sonraki zi-
yaretimiz çok ilginç bir kutsal mekan 
oldu. Makedonya’daki alevi dergahı 
olan Arabati Baba tekkesinde derviş-
lerle sohbetimiz muhteşemdi, hepimiz 
bu ziyaretten almış olduğumuz keyifle 
oradan ayrıldık.

Dünya kültür mirasında olan Ohrid şeh-
rine vardığımızda artık akşam üzeri 
olmuştu. Göl kıyısında olan otelimize 
yerleştikten sonra gecemizi renklendi-
recek olan Makedon gecesi için yemeğe 
dışarı çıktık.

Ohrid kasabası için çok güzel bir ifade 
var: Cennet yaratılırken bir damla yer-
yüzüne düşmüş, bu damlanın da Ohrid 
olduğu söylenir. Bu cennet yerin etra-
fını sardığı göl ise dünya kültür mira-
sındadır. Hem gölün hem de bu şehrin 
ayrı ayrı dünya kültür mirasında oldu-
ğunu belirtmek isterim. Elveda Rume-
li dizisinin kaymakamlık binası olarak 
gösterilen binanın da Ohrid’de olduğu-
nu söyledikten sonra, çok zevkli geçen 
gezimizi anlatmaya devam…

Gölün bir tarafı Arnavutluk ile sınır olan 
bu şirin kent Safranbolu evleri şeklin-

de Osmanlı döneminden kalmış evleri, 
daracık sokakları, hristiyanlığın kutsal 
kabul ettiği ruhani havası da eklenince 
bizleri kendisine hayran bıraktı.

“Balkanların incisi” diye anılan Oh-
rid’de her yerde inci ve sedef takılar 
satılıyor. Dünyanın en temiz gölü olarak 
kabul edilen bu gölde yazın yüzülebil-
diğinden Balkanların çok güzel bir tatil 
beldesi ve turizm cenneti sayılıyor. Bir 
nehir gölü beslerken diğerinin boşaltıl-
ması sebebiyle doğal devir daim oldu-
ğundan göl temiz kalabiliyor.

Birçok cami ve kilise kalıntılarının bulun-
duğu Ohrid ve civarında elbette Sveti Kli-
ment Ohridski’ye de gitmeden olmazdı. 
Sonrasında Sveti Naum’a da gittik. Göle 
kaynak sağlayan yeri ve kilisesini gördük-
ten sonra adacık üzerinde bize son de-
rece huzur veren yerde öğle yemeğimizi 
yedik. Gölden çıkan balığın, olmazsa ol-
mazlarından olan Makedon şarabıyla ta-
dına varırken yanında dinlediğimiz canlı 
Makedon müziği de cabasıydı.

Bu güzel minik şehirde dolu dolu tam 
iki gün geçirdik. Tabii ki Ohrid kalesi ve 
göl üzerinde tekne turu programımızda 
idi, ama en çok biz bayanları inci ve se-
def takı alışverişi mutlu etti. Ohrid’den 
ayrılırken herkes otobüste birbirine sa-
tın almış olduğu takıları gösterirken, 
Makedonya’nın ikinci büyük şehri olan 
eski adı Manastır, şimdiki adı Bitola’ya 
vardık.

Burası, Atatürk’ün mezun olduğu “Ma-
nastır Askeri” idadisinin yer aldığı yine 
Osmanlı tarihi kokan güzel bir doğu 
Avrupa şehri. Kısa bir tur attıktan son-
ra, şimdi müze olarak kullanılan askeri 
okula gittik.

Değerli acentemiz Şükrü Alemdar’ın 
tercümanlık yaptığı müzedeki Makedon 
rehberimiz bize okul ve Atatürk hakkın-
da çok özel bilgiler verdi. Anı defterine 
imzalarımızı attıktan sonra Atatürk’e 
aşık olan Eleni’nin atamıza yazdığı ve 
umutsuzca yaşadığı aşkı anlatan mek-
tubunu gözyaşları içinde okuduk. 

ASİAD Ata Yadigarı Topraklarda

Uğur İpek Sofuoğlu
(ASİAD Saymanı)

Atatürk’ün mumdan yapılmış heykeli – Selanik

Selanik’teki Atatürk Evi önündeArabati Tekkesi Makedonya

Ohrid Meydanı - Makedonya

Ohrid Sokakları Ohrid Evleri
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Artık, Makedonya’dan ayrılma zamanı 
idi, Kastoria üzerinden Büyük İsken-
der’in kurduğu, kızının adı olan “Thes-
saloniki” adını verdiği Selanik şehrine 
vardık. Yunanistan’ın ikinci büyük şehri 
olan deniz kenarındaki bu kent, İzmir’e 
çok benzeyen ve adeta ikiz kardeşi gibi 
olan bir şehir.

Mimar Sinan tarafından yapıldığı söy-
lenmekte olan, Selanik’in simgesi “Be-
yaz Kule”yi de, şehrin kordona benze-
yen Paralia bölgesinde gezip gördükten 
sonra otelimize yerleştik. Komşuya 
gidip de tavernaya gitmemek olmazsa 
olmazlardan olduğu için, akşam hep 
birlikte tavernanın yolunu tuttuk.

Buzuki eşliğinde acentelerimiz pistte 
sirtaki hünerlerini gösterirken, gerçek-
ten çok ucuz olan yemek fiyatları yüzün-
den tüm yunan mezelerinin ve içkisinin 
tadına varmanın keyfini yaşıyorduk.

Ertesi sabah ilk işimiz Ata’mızın doğdu-
ğu ve yaşadığı Islahane Semtinde bu-
lunan Aya Dimitri Mah. Apostolu Pavlu 
Cad. No .75 adresindeki evine gittik. 
Başkonsolosluğumuzla bitişik olan ev, 
şu anda müze olarak kullanılmakta.

ASİAD üyeleri olarak bu evi ziyaret 
ederken duyduğumuz onur ve mutlu-
luğu tarif etmenin mümkün olmadığını 
öncelikle belirterek, ikinci katta bulu-
nan Atatürk’ün mumdan yapılmış hey-
keli önünde resim çektirmek için uzun 
kuyruklar oluşturduk.

Selanik’e kalbimizi bırakarak, en kısa 
zamanda tekrar gelmek üzere yolumu-
zu, Thassos adasına (Taşoz) ulaşmak 
üzere Keramothi’ye çevirdik.

Ama önce, sırada Kavala var!

Osmanlı izlerini bir kere daha gördüğü-
müz ve Kavala’lı Mehmet Paşa’nın doğ-
duğu yer olan bu şirin ve küçük sahil şeh-
rinde onun bir heykeli de bulunmakta.

Şehrin içinde rehberimiz Ali eşliğinde 
bir tur atıp limandaki restaurantlarda 
öğlen yemeği olarak bol bol kızarmış 
ahtapot, Greek (yunan) salatası ve kı-
zarmış kabak, patlıcan gibi mezelerden 
yemenin keyfini çıkardıktan sonra ara-
balı vapurla adamıza geçtik. Yolculu-
ğumuz yarım saat kadar sürdü, adanın 
merkezi Limenas’da karaya çıktıktan 
sonra otelimize yerleştik.

Antik çağlardan kalma bir yer olan ada-
nın geçim kaynağı bal, şarap ve zeytin-
yağı üretimidir. Temiz denizi, çok ucuz 
lezzetli mezeleri ve konuk severliği ile 
burası bizleri çok mutlu etti. Özellikle 
burada da taverna eğlencesini layıkıyla 
yaşayıp, ormanlarla kaplı şirin köylerini 
gezerek, bol bol alışveriş yaptık. Mer-
kez Limenas’ın caddesini defalarca ar-
şınlayarak, kafelerinde frappemizi yu-
dumlayıp ve de en önemlisi otelimizin 
önündeki tertemiz denize girip yüzerek 
çok eğlendiğimizi söylemek isterim. Bu 
adada yeşile ve denize doyamadık.

Memlekete dönüşün son günü buradan 
ayrılıp yine Karamothi üzerinden İske-
çe’ye geldik. Burada da bu güzel şehri 
ve tarihini tanıdıktan sonra Gümülcü-
ne, Dedeağaç derken kendimizi yine 
İpsala’dan Türkiye’ye girmiş bulduk.

Başka memleketlere gitmek, gezmek 
ve görmek çok güzel, başka coğrafya ve 
kültürlerle de tanışmak çok güzel, ama 
memleketimize geri dönmek bir başka 
güzel! Böylelikle ASİAD’ın bir kültür ge-
zisi daha sonra ermiş oldu. Arkadaşları-
mızla başka gezilerimizde tekrar buluş-
mak üzere sözleşerek ayrıldık.

Ohrid Gölü

Sveti Naum - Ohrid

Kavala - Aziz Nikolai Kilisesi

Alaca Camii - Makedonya

Atatürk’ün okuduğu Askeri Okul Kavala manzarası

İskeçe Sokakları İskeçe Sokakları

Otobüsümüzün içinden bir kare St. Sophia Kilisesi - Ohrid

8  acentem acentem  9



Sadekar, Mıhlamacı, Kalemkar, Cilacı.. 
Yabancısı olduğumuz bu sözcükler artık 
son demlerini yaşayan kadim bir mesleğe, 
değerli taş işlemeciliğine ait. Güzelliğine 
zerafet katmak isteyen hanımların boy-
nunu, kulaklarını, parmaklarını süsleyen 
elmas, pırlanta gibi taşların; yeraltından 
çıkıp ustaların elinde hayat bulana dek 
uzanan meşakkatli yolculuğunun belki de 
en önemli halkaları zanaatı sanata dönüş-
türen bu süreçte yer alır. Çünkü bu taşları 

değerli kılan ışığın yansımasıyla oluşan pı-
rıltının yanı sıra ona emek veren ustaların 
göz nurunun da yansıması, ışıldamasıdır.

Sadekar, kuyumculuk zanaatında mon-
tür adı verilen, değerli taşların üze-
rine yerleştirildiği kaideyi yani mü-
cevherin ana iskeletini tasarlayıp ona 
şekil veren kişi olarak tanımlanıyor. 
Daha açık bir ifadeyle bilezik, kolye, 
küpe olarak kullandığımız ziynet eş-

Kaybolan değerlerimizden: Sadekarlık

yalarının ana formunu yapan kişi. İşe 
altına ayar vermekle başlar Sadekar. 
Altın günlük kullanımın gerektirdiği 
sertlikte olmadığından gümüş, bakır, 
paladyum gibi metallerle birlikte kul-
lanılarak uygun sertlik ve dayanıklılığa 
ulaşır. Aynı zamanda altına rengini de 
verir. Altını eritme işleminden sonra 
astar veya tel olarak kalıba dökülür. 
Yapılmak istenilen mamule göre şekil 
verilip işlenir.

Sadekar montürü oluşturduktan sonra 
Mıhlayıcının işi başlar. Mıhlanmadan 
önce bir ön cila yapılır. Yerleştirmek, 
çakmak manasına gelen mıhlama iş-
leminde usta değerli taşları montür 
üzerindeki yerlerine sabitler. Ardından 
Cilacıya giden montöre ana cila işlemi 
uygulanır. Eğer montür üzerine herhan-
gi bir motif çizilecekse devreye Kalem-
kar denen nakkaşlar girer.

Her biri kendi içinde ustalık isteyen bütün 
bu işlemler sonucunda ortaya çıkan şey 
son derece zarif bir sanat eseridir. Tek-
nolojinin bugün ulaştığı noktada değerli 
metaller ve taşlar konfeksiyon üretim 
tarzında kolaylıkla işlenebiliyor. Yaratım-
dan ziyade piyasaya yönelik seri üretimin 
ön planda oluşu, kuyumculuk zanaatında 
başlı başına bir uzmanlık alanı olan Sade-
kar’lığın da yavaş yavaş yokolması sonu-
cunu doğuruyor kaçınılmaz olarak. Hal 
böyle olunca Sadekarlık da yitip gitmiş 
pek çok zanaat gibi son nefeslerini alıp 
vermekte bugün. Onu kurtarmak için sa-
yısı gitgide azalan ustaların yerine yenile-
rin gelmesinden başka çare yok.

Türkiye’nin sayıları gitgide azalan Sadekar’larından biri olan Aleksan Kemanecioğlu, Kapalıçarşı Çuhacı 

Han’daki atölyesinde bu mesleği sürdürüyor. 1969 yılında henüz 13 yaşındayken Sinop’tan İstanbul’a gelen 

Aleksan Kemanecioğlu bu mesleğe tesadüf eseri çırak olarak başlar. Başlangıçta ustasına (Jirayr Usta) çay 

taşıyıp, atölyenin temizliğini yaparken bir yandan da ustasını izleyerek mesleği öğrenmeye başlar. “Altını 

alıp ocakta erittikten sonra ne yapacağımıza karar veririz. Bu meslekte öğrendiklerine kendi zevkini ve 

yorumunu katman gerek, çünkü bir kuralı yok bu işin. Senin becerinle gelişen bir meslek bu” diyor. Kema-

necioğlu, yaratıcılığını meslek sevgisiyle birleştirerek ustalaşmış biri. “Eskiden bizim meslekte saygınlık 

vardı, Her ustanın bir lakabı ve tarzı vardı. Günümüzde bu iş yok olmaya başladı. Çünkü el işçiliği pahalı, 

makineler çıkınca iş ucuzladı ve bize gelen müşteri sayısı azaldı, sanatsal talepler neredeyse hiç yok. Şim-

diki müşteri işin değerine ve işçiliğine bakmıyor, formuna ve fiyatına bakıyor, beğenirse alıyor. Genellikle 

özel siparişlerde bulunmuyor. Böyle olunca da dükkanlarla çalışmaya başladık. Günümüzde müşterilerimi-

zin çoğu dükkan sahipleri. Bize özel müşteri tanıdıklarla geliyor ve artık sadece değerini bilen geliyor.”

Değerli Sadekarımız Aleksan Kemanecioğlu atölyesinde...
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Büyük Önderimiz Atatürk’ün “KIRK 
ASIRLIK TÜRK YURDU DÜŞMAN ELİN-
DE BIRAKILAMAZ” sözünü söylediği ve 
ölümünden bir yıl sonra 23 Temmuz 
1939’da Türkiye Cumhuriyeti’ne katı-
lan son toprak parçası olan Hatay’a, 
23 Nisan sabahı erkenden uykusuz ama 
bayramın ve farklı kültürleri barındı-
ran bir şehri tanıyacak olmanın verdiği 
enerji ile çocuklar gibi şen indik.

Zaten bizi bekleyen yörenin inanılmaz 
lezzetlerini sergileyen Karlısu Köyü’n-
deki kahvaltıyı görünce kimsede uyku-
dan eser kalmadı. Sürk (özel sepetlerin 
içinde az acılı çökelek kurutması), Zah-
ter salatası, Tuzlu yoğurt gibi çeşitleri 
burada sayamayacağım ucu bucağı gö-
rünmeyen bir sofra.

Bundan sonraki durağımız evinin bahçe-
sini atölye gibi kullanan Abdullah Özalp 
ustanın yeri oldu. Hitit, Asur, Roma ve 
Bizans dönemlerine ait büstleri ve hey-
kelleri inanılmazdı.

Bu konuda eğitim almamış tamamen 
alaylı Abdullah Ustanın mermer, oniks, 
serpantin taşlarından hayat bulan eser-
lerini hayranlıkla izledik.

Arkasında antik çağın ünlü Daphne ken-
ti Harbiye Şelaleleri bizi bekliyordu. Ef-
saneye göre Zeus’un oğlu Apollo ırmak 
kenarında gördüğü Daphne’ye aşık olur 
ve peşine düşer. Daphne “Ey Toprak 
Ana beni ört, sakla” diye yalvarır ve 
ağaca dönüşür. Bu olaydan sonra Apollo 
ona şöyle seslenir: “Ey Daphne, bundan 

sonra ölmeyen yaprakların başıma taç 
olacak, şairlerin ve kahramanların al-
nını süsleyeceksin.’’ Defne’nin gözyaş-
ları da Harbiye’deki şelaleleri meydana 
getirir. Şimdilerde sıcak yaz günlerinde 
Antakya’lıların serinlediği, yöresel ye-
mekleri suların içinde kurulan masa-
larda yiyebildiği bir sayfiye yeri. Hat-
ta burada Can Yücel’in bile bir masası 
var. “Acaba hangi şiirlerini bu masada 
yazmıştı” diye düşünmeden edemedik. 
Ayrıca kasabadaki halkın gördükleri rü-
yaları Harbiye Şelalesi’nde akan suya 
anlatma geleneği varmış. 

Buradan yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan ipekçilikle uğraşan Ha-
tay’daki son iki aileden biri olan Bü-
yükaşık ailesini ziyaret ettik. Hasan 

Büyükaşık oğulları ve torunlarıyla bir-
likte bu mesleği devam ettirmeye ça-
lışıyormuş. Bize ipeğin oluşumunu tüm 
detaylarıyla anlattı. Birbirinden güzel 
ipek şalların seçiminde grubun hanım-
ları çok zorlandı.

Gezimize Hatay Arkeoloji Müzesi ile de-
vam ettik. Yeni müze, sergilenen 3500 
m2 mozaikle Dünya’nın en büyük mo-
zaik müzesi olacak şekilde inşa edilmiş. 
Sadece bu müzeyi gezmek için Hatay’a 
gidilir diye düşünüyorum. Müzenin de-
taylarını burada anlatmak mümkün 
değil. Merak edenler için internetteki 
resmi sitesi çok iyi hazırlanmış.

Artık dinlenme ve buraya özgü ye-
mekleri tatma zamanı gelmişti. Kur-
tuluş Caddesi’ndeki Vedat Milor’un da 
önerdiği Sveyka Restaurant’a gittik. 
Sveyka’nın Türkçe anlamı “Küçük Çar-
şı” imiş. Restaurant Musevi bir ailenin 
1944 yılında yaptırdığı iki binanın bir-
leştirilmesiyle ortaya çıkmış ve 2005 
yılından beri hizmet veriyormuş. Halep 
ve Beyrut mutfağından lezzetler ağır-
lıklı olarak sunuluyor. Sabahki o kahval-
tının üzerine bir şey yiyemeyiz derken 
ne seçeceğimizi şaşırdık. Humus’u, Su-
cuk Böreği, Oruk dedikleri içli köftesi, 
Fettuş salatası, Vişne Kebabı, Kaz Başı 
Kebabı vs.. vs..

İlk günümüzün son durağı yağan yağ-
mura rağmen St. Pierre Kilisesi idi. Ha-
bib-i Neccar dağının eteklerinde Hristi-
yanlığın ilk mabetlerinden, dolayısıyla 
İsa’ya inananlara Hristiyan kelimesinin 
ilk kez verildiği yer. Önü duvarlarla ka-
patılmış doğal bir mağara. 1983 yılında 
Hristiyanlar için Hac yeri ilan edilmiş. 
Yaşadığımız bu dolu günden sonra kala-
cağımız Anemon Otel’e yerleştik.

Gezimizin 2. günü programımız yine 
çok dolu idi. Otelimizden ayrılıp ilk 
olarak Antakya Havra’sına gittik. Genel 
olarak kapalı olan Havra’da Harun Ce-
mal Bey bizi misafir etti ve Museviliğin 
ritüellerini detaylı bir şekilde anlattı. 
Harun Bey’in verdiği bilgilere göre bu 
yapının 1700’lü yıllara dayanan bir ta-
rihi var. Ancak şu anda Musevi Cemaati 
sadece 16 kişiymiş. Ayrıca ceylan derisi 
üzerine yazılmış 500 yıllık Tevrat’ı da 
gördük. Havra’dan çıkıp hemen karşı-
sındaki Türk Katolik Kilisesi’ne gittik. 
Kilise Sarımiye Camii’nin arkasında 70 
kişilik bir cemaati olan küçük bir kilise. 
Duvarları ikonalar ve resimlerle doluy-
du. Güler yüzlü bir görevliden bilgi al-
dıktan sonra hemen önündeki Sarımiye 
Camii’ni ziyaret ettik. Camii’nin avlu-
suna meşhur minaresinin altındaki kes-
me taştan yapılmış kemerli bir kapıdan 
giriliyor. Minarenin şerefe bölümü ve 
üstündeki külah ahşaptan…

Tarihi Roma’lılara kadar uzanan Kur-
tuluş Caddesi içiçe geçmiş havrası, 
kilisesi, camisi ile gerçekten mistik 
bir yer. Günün belli saatlerinde ezan, 
çan, hazzan sesleri birbirine karışır-
mış. Romalılar zamanında bu cadde 
meşalelerle aydınlatılırmış. Dünya-
da ilk olarak geceleri ışıklandırıldığı 
söylenen bu cadde üzerinden Uzun 
Çarşı’ya girdik ve baharatçılarda ken-
dimizi kaybedip aldıklarımızı bir kıs-
mımız kargoya vermek zorunda kal-
dık. Burada giyimden kuyumculara, 
kadayıfçılardan baharatçılara her şeyi 
bulmak mümkün. Uzun Çarşı’ya gelip 
de Çınar Altı’ndaki Künefeci Yusuf Us-
ta’ya uğramadan olmazdı tabii. Kö-
mür ateşinde pişen arasındaki mis gibi 
künefe peyniriyle bu lezzete doyama-
dık ve kutu kutu İstanbul’a da taşıdık. 
Taşıdıklarımızın içinde Hatay’a özgü 
baharatlı bir kurabiye olan Kömbe’yi 
de unutmamak lazım. Uzun Çarşı’nın 
diğer kapısından çıkıp Asi Nehri’nin 
üzerindeki köprüye geldik. Asi Nehri 
Lübnan’dan doğup Suriye’den geçiyor 
ve Samandağ’dan Akdeniz’e ulaşıyor. 
Ters aktığı için adının Asi olduğu söy-
leniyor.

Otobüsümüze binip Samandağ’a doğru 
yola çıktık. Deniz kenarında Dervişan 
Restaurant’ta Jumbo karidesler, kala-
marlar, lagos, dil balığı ve Hatay’a özgü 
mezeler bizi bekliyordu. Bu ziyafetin 
üzerine hemen önümüzdeki Hz. Hızır ile 
Hz. Musa’nın buluşma noktası olan Tür-
be’yi ziyaret ettikten sonra Hıdır Bey ve 
Vakıflı Köy’üne doğru yola çıktık.

Geleneksel Hatay efsanelerinden biri 
de Hıdır Bey köyündeki Musa Ağa-
cı’nın hikayesi. Hz. Hızır ile Hz. Mu-
sa’nın Samandağ buluşmasından son-
ra Hz. Musa Musa Dağ’ına çıkmak için 
yola koyulur. Bu bölgeye geldiğinde 
bastonunu yere saplayıp dereye su 
içmeye gider. Döndüğünde bastonu-
nun bir çınar filizi haline geldiğini ve 
aniden yeşerdiğini görür. Rivayetlere 
göre 3000 yıllık olduğu söylenen ağa-
cın gövde çapı 7,5 m yüksekliği 20 m. 
Çevresini yaklaşık 30 kişi elele tutu-
şarak dolanabiliyormuş. Ancak ağaç 
ne yazık ki çürüme tehlikesiyle karşı 
karşıya.

Buradan diğer bir köye, ülkemizde ka-
lan son Ermeni yerleşimi olan Vakıflı 
Köy’üne geçtik. Burada organik tarım 
yapılıyor. Vakıflı Köy Kalkınma Derne-
ği’nde köy kadınlarının yaptığı likör-
leri, reçelleri, şarapları tattık. Ateş 
Bakan arkadaşımız satış konusunda o 
kadar başarılıydı ki az daha orada bı-
rakacaktık. Oradan şirin köy kahvesine 
geçtik, kahvelerimizi içtik ve otelimize 
doğru yola çıktık.

Binlerce yıllık geçmişi, tarihi varlıkları,
doğal güzellikleri ve zengin mutfağı ile:

          Hatay
Beyza Heper
(AGH Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.)

Musa Ağacı altında  - Hıdır Bey Köyü

Köy kahvaltısı

Harbiye Şelalesi

Sokullu Paşa Külliyesi - İskenderun
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Üçüncü günümüzün ilk durağı Payas So-
kullu Mehmet Paşa Külliyesi oldu. 1574 
yılında yapımı tamamlanmış Mimar Si-
nan eseri olan Külliye önemli bir konak-
lama merkezi imiş. Orijinal hali ile ca-
miisi, medresesi, hanı, çarşısı, imareti, 
hamamı ile yaklaşık onbeş dönümlük 
alanı kaplayan külliye seferlere, hac ve 
ulak gibi amaçlara hizmet etmiş.

İkinci durağımız Hatay’ın en büyük 
ilçesi deniz ticaretinin yoğun ola-
rak yapıldığı İskenderun’du. Koca-
man meydanındaki muazzam Atatürk 
heykelinin önünde çektiğimiz grup 
fotoğrafları güzel bir anı oldu. İsken-
derun’da da yine gurmelerin peşinden 
giderek Mehmet Yaşin’in Lezzet Du-
rakları programında tanıttığı Mikado 
Restaurant’ta yöresel yemekler yeme-
ye devam ettik. Yeşillikler açısından 
bu topraklar bir cennet.

Buradan 33 km. uzaklıktaki Arsuz’a 
ulaştık. Deniz kıyısında bir turizm 
beldesi. Çevresinde doğal plajlar ve 
mesire yerleri var. Yazın çok canlı ol-
duğunu düşündüğüm bu yerde harika 
fotoğraflar çektik. Dönüş yolunda önce 
defne yağından yaptıkları doğal bitkisel 
kozmetik ürünleri ile meşhur olan Ver-
daa’nın fabrikasına gittik, üretimle il-
gili bilgilendikten sonra sabunlarımızı, 
şampuanlarımızı alıp tekrar Uzun Çar-
şı’nın yolunu tuttuk. Künefenin bir kez 
daha tadına bakıp son alışverişlerimizi 
de yaptıktan sonra elimiz torbalarla 
dolu olarak otelimize döndük.

Adana gezimizin son durağı oldu. Şar-
kılı, oyunlu bir otobüs yolculuğundan 
sonra Adana’da ilk molamız Seyhan 
Nehri üzerindeki Taş Köprü idi. Karşıya-
ka ile Eski Adana’yı birbirine bağlayan 
köprü bize çok güzel fotoğraflar verdi. 

Buradan yürüyerek Sabancı Merkez Ca-
mii’ni ziyaret ettik. Klasik Osmanlı tar-
zı ile 6 minareli olarak yapılmış. Orta 
Doğu’nun en büyük camiisi imiş. Yapımı 
10 yıl sürmüş. Görsel olarak içi de en 
az dışı kadar insanı etkiliyor. Yanında 
da Adana’nın en büyük parkı var.

Bu görsel zenginlikten sonra Adana Ke-
babı’nın tadına bakmadan bu yöreye 
veda etmek olmazdı. Bunun için Ada-
na’da 1904 yılından beri hizmet veren 
Onbaşılar’ın harika baraj manzaralı 
yeni yeri seçilmişti. Yediklerimizi bu-
rada anlatırsak okuyanlara haksızlık 
olur diye düşünüyorum. İyisi mi siz yo-
lunuzu buralara bir fırsat bulup düşü-
rün derim.

Mideler dolu, keyifler yerinde havaala-
nının yolunu tuttuk ve Emel Doğramacı 
arkadaşımızın doğum günü kutlamaları-
nın devam ettiği bir uçak yolculuğu ile 
evlerimize dönüp aldığımız kiloları na-
sıl vereceğimizin telaşına düştük.

Evet, sonuç olarak Beytaş’tan Mustafa 
Parlar’ın katkılarıyla çok yer gezdik, 
rehberimiz Ufuk Bey sayesinde bilgilen-
dik, çektiğimiz güzel fotoğrafları pay-
laştık. Ama en önemlisi çok eğlendik, 
dostluklarımızı pekiştirdik. Bu uyumlu 
grupla her yere gidilir diyoruz ve deva-
mını bekliyoruz.

Teşekkürler Suat Rona, teşekkürler İpek 
Sofuoğlu, tüm emekleriniz ve ilginiz 
için.

Antakya- Havra içinde

İskenderun heykel önünde grubumuz

Antakya Sokakları

antakya sokakları

İskenderun Payas Sokullu Paşa Külliyesi

Seyhan Baraj Gölü manzarası - Adana

Antakya çarşı içi

Antakya Uzun Çarşı’da alışveriş

Karlı Su köyü - Harbiye

14  acentem acentem  15



Muzaffer Akyol, geçtiğimiz ay İş Sanat Ki-
bele Galerisi’nde kırk yılı aşkın sanat ha-
yatını konu edinen retrospektif bir sergi 
açtı. Bu sergide, 1963 tarihli ilk tablo-
sundan günümüze kadar süren sanat ha-
yatında ürettiği eserlerinden bir seçki 
sundu. Bu vesile ile değerli sanatçımızı 
sizlere tanıtmak ve onun sanat hayatını 
besleyen ögeleri paylaşmak istedik.

1945 yılında Kafkasya’dan Trabzon’a 
göç ederek yerleşen bir ailenin ferdi 
olarak doğdu. Gençlik yıllarını Trab-
zon’da geçirdi ve öğretmen okulun-

dan mezun olduktan sonra Trabzon’un 
köylerinde ilkokul öğretmenliği yaptı. 
Her zaman resme karşı büyük bir ilgi-
si vardı. 1963 yılında yaptığı ilk resmi 
“Trabzon’dan Görünüm” adını taşıyor-
du. Bu eserde pencereden gördüğü 
bir manzarayı, Zağanos Paşa Köprüsü 
üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş olan 
harabe bir evi resmetmişti. İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
kabul edilmeden önce resme olan il-
gisi, yeteneği ve cesareti ile resimler 
yapmaya devam etti ve 1968 yılında 
Trabzon’da ilk sergisini açtı. Bu sergi 
yerel basında büyük ilgi gördü ve böy-
lece kendine olan inancı daha da kuv-
vetlendi. 1969 yılında tayini İstanbul’a 
çıkınca Akademi’nin sınavlarına girdi 
ve kabul edildi. İlk önce Bedri Rahmi 
Eyüboğlu atölyesinde öğrenime baş-
ladı. Daha sonra farklı hocaların ça-
lışmalarını ve üsluplarını tanımak için 
mümkün olduğunca fazla atölyede ça-
lıştı. Devrim Erbil, Adnan Çoker, Fer-
ruh Başağa, Neşet Günal atölyelerinde 
çalışarak onların tecrübelerinden ve 
sohbetlerinden pek çok şey öğrendi. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Narman-
lı Han’daki atölyesine gidip gelirken 
şairlerin, ressamların, müzisyenlerin, 
oyuncuların, yazarların ve gazetecile-
rin hep Beyoğlu’ndaki Refik meyhane-
sinde toplandıklarını gördü ve onlarla 
bir arada olabilmek için buraya gidip 
gelmeye başladı. Özdemir Asaf, Edip 
Cansever, Can Yücel, Mehmed Kemal, 
Turgut Uyar gibi isimlerle burada tanı-
şıp arkadaş oldu, büyük dostluklar kur-
du. Bu sayede Pera kültürünü tanıma 
fırsatı buldu. Bu kültür bizi zenginleş-

tiren ve ileriye götürecek bir kültür-
dür. İlk atölyesini 1983 yılında Kadı-
köy’deki eski bir Ermeni evinde açtı. 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, Nedim Gürsel, 
Cemal Süreya, Can Yücel gibi birçok 
önemli ismin toplandığı bu atölye, 
adeta bir okul gibiydi. Her buluşmada, 
her toplantıda hep yeni bir şeyler öğ-
renirdi. 1987 yılında Asmalımescit’te, 
şimdiki Müze Ev’de, kiracı olarak otur-
maya başladı ve kira karşılığında ev 
sahibine her ay bir tablo verdi. 1995 
yılında bu evi satın aldı. Sonrasında bu 
evi aslına uygun şekilde restore ettir-
di. Günümüzde Muzaffer Akyol burayı 
hem ev, hem atölye olarak kullanmak-
ta, hem de müze ev olarak ziyaret et-
mek isteyenlere küçük gruplar halinde 
gezdirmektedir.

Onun resimlerinde kullandığı figürler 
ve semboller, yaşadığımız coğrafyaya 
ait olup bu coğrafyayı, yaşayan halk-
ları anlatan binlerce yıllık semboller-
dir. Örneğin; resimlerinin çoğunda nar 
figürünü kullanır. Çünkü ona göre nar, 
birliğin, bir arada olmanın, karşılık-
lı saygı ve güvenin sembolüdür. Nar, 
ateştir, aşktır, doğurganlıktır, bereket-
tir. Başka bir figür kuştur. Kuş, özgür-
lüğün, uçmanın, masumluğun, temizli-
ğin simgesidir. Sanatçının resimlerinde 
görünen kadınlar, sanatçının hayatına 
giren ya da girmeyen ama onun kalbin-
de, düşlerinde, hayatında yer alan ve 
tüm zamanların anlaşılmaz varlıkları-
dır. Güvercin, kedi, ağaç (onun deyi-
miyle dilek ağacı, hayat ağacı), tan-
rıçalar, şahmeran vs. ise resimlerinde 
çokça kullandığı diğer figürlerdir.

Muzaffer Akyol’a Dair yazılanlar

Prof. Talat Sait Halman, “Muzaffer Akyol, 
ressamlarımızın en edebi olanlarından. 
Yapıtlarına koyduğu isimlerde şairleri 
kıskandıracak bir şiirsellik var. Onun sa-
natını dile getirmenin belki de en etkili 
yolu, kendi verdiği tanımları çağrıştır-
mak.” (2002)

Yıldız Cıbıroğlu, “Muzaffer, köy köken-
li-akademili bir ressamdır; onun resim 
serüveni, bu ikilemi kendisi için nasıl 
zenginleştirici bir senteze dönüştürdü-
ğünün öyküsüdür. Çocukluğunda doğup 
büyüdüğü Karadeniz coğrafyasından, 
halkından, folklorundan etkilendiği gibi; 
Sabahattin Eyüboğlu’nun Azra Erhat ve 
Halikarnas Balıkçısı’yla birlikte oluştur-
duğu Anadolu hümanizmi düşüncesinden, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu ekolünden de etki-
lenir.” (2007)

Tuncel Kurtiz, “Al gözüm seyreyle, Muzaf-
fer’in bereketli resmini. Bak ki neler gö-
rürsün renk cümbüşü içinde. Anadolu’yu 
görürsün, tarihini, felsefesini görürsün. 
… Bizim Keloğlan bir masalın içinde yüre-
ğini buldu, yüreğinin paletinde renklerini 
buldu. Bu Anadolu’ydu. Anadolu’nun şii-
riydi. Selman-ı Farısi aldı Sarıkız’ı Mek-
ke’den getirdi, Kazdağı’nın zirvesine, o 
Sarıkız ki Hazreti Ali’nin kızıydı. Zirve-
nin adı Sarıkız oldu, orada arşa ağdılar. 
Yağdı Sarıkız Anadolu toprağına bereket 
olarak.” (2013)

Ataol Behramoğlu, “Muzaffer Akyol için 
bir yanıyla simgeci bir ressam denebi-
lir. O simgelerini aydınlıklardan, açık ve 
uyanık bir bilinçten, Anadolu’nun eski ve 
yeni bereket ve emek söylencelerinden, 
daha güzel bir yaşama olan özleminin ya-
ratıcı güçlerinden alıyor.” (2014)

Özdemir İnce, “Bizim Muzaffer resim 
eleştirmenlerinin sandığı gibi resim yap-
mıyor, resim yazıyor!” (2014)

Selim İleri, “Muzaffer Bey’in resmiyle 
tanışmam epey eskilerde. Sevgili ar-
kadaşım Sevda Ferdağ bana çok içli bir 
korkuluk resmi hediye etmişti. Bu resim 
Muzaffer Akyol’un imzasını taşıyordu. 
... Onun uzun yıllara dayalı emeği, he-
men hep, sevgiden, daha güzel bir dünya 
umudundan, bir aşk şiirinden yana oldu. 
Kendi çizgisini, üslubunu, kişisel seçim-
lerini bu yolda, hep emek vererek, git-
gide daha ustalaşarak pekiştirdi. Ve hep 
alçakgönüllülüğünü koruyarak.” (2014)

Denizhan Özer, “Muzaffer Akyol’un re-
simleri bir çeşit yol göstericidir, koruyu-
cudur. İnsana dair her şeyi, insan sorunla-
rını irdeleyen yanını görebileceğimiz gibi 
aynı zamanda, aşkı, sevgiyi, mutluluğu, 
birlikteliği de bu resimlerde bulabiliriz. 
Bu onun hayata karşı duyduğu sevginin ve 
sorumluluğun bir göstergesidir.” (2015)

Aşkın, sevginin, mutluluğun ressamı:

Muzaffer Akyol
“Düşümde bir gemi gördüm
Dalları zeytin ağacı
Kanatları Anka kuşu
Dalgalarla dalga geçti
Uçtu dağın tepesine

Ben düş zenginiyim. Zenginliğim algılayıp özümsemenin ürünüdür. Elli yıllık bu serüven 
beni abat etti, düşler bireyi yaptı. Varsıllığımın ana kaynaklarına saygıyla yaklaştım. O 
kaynaklardan beslendim. Beslendikçe çizdim, çiziktirip boyadım. Terkimde insana dair 
tüm değerleri taşıdım. Kendi teknemin hamurunu yoğurdum. Kendi teknemde kendi 
ekmeğimi pişirdim. Ulu ozanların şiirlerinden beslendim. Anadolu ezgilerini çok sevdim. 
Sevdanın büyüsüyle çocuklaştım. Acının, baskının, ihanetin her türlüsünü gördüm ve 
yaşadım. Renklerin gücüyle ayakta kaldım. Resim yapıyorum.”

Muzaffer Akyol

İlk resmi: “Trabzon’dan Görünüm”, 1963, tuval 
üzerine yağlıboya, 44x64 cm

Dilek Ağacı-Zeytin ağacında sevdalı kuşlar, 2014, tuval üzerine akrilik ve yağlıboya, 160x200 cm

Ezeli ve ebedi yolculuk, 2014, tuval üzerine akrilik ve yağlıboya
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Ülkemizde sigorta sektörü 2001 krizinde yaşamış olduğu du-
rağanlık sonrası yabancı sermaye girişi ve yurtdışından gelen 
sigorta şirketleriyle birlikte, sektör durağanlıktan çıkarak 
önemli bir ivme yakalamıştır. Gelişen teknoloji ve kurumsal or-
ganizasyon yapıları ile de sektör önemli ilerlemeler kaydede-
rek, tam olmasa bile önemli ölçüde otomasyona geçebilmiştir.

Burada Avrupa’dan gelen uluslararası sigorta şirketlerinin de 
payını göz ardı etmemek gerekiyor. Sektör özellikle satış pa-
zarlama, teknoloji ve sistem alt yapısı gibi konularda hızlı ve 
kurumsal çözümler ortaya koyarken, personeline de önemli 
ölçüde yatırımlar yapmıştır.

Ancak burada iki önemli tespiti yapmakta fayda görüyorum. 
Bunlardan birincisi sektörün şirketler bazında kurumsallaş-
masında ilerleme sağlanırken, bu durum aynı ölçüde paydaş 
konumundaki acente ve eksperlere yansımamış, yansıtılma-
mıştır. Oysa sektörün ortak vizyonu tüm kurumlar ile birlikte 
büyümek ve gelişmek olmalıyken, maalesef ülkemiz sigorta 
sektöründe diğer konularda yaşanan kurumsallaşma ve pro-
fesyonellik acente ve eksperlere yansıtılmamıştır. Burada 
sektörün tüm aktörleri ile büyüyüp gelişebileceğine ilişkin 
ortak bir vizyon çerçevesinde hareket edilmiş olsaydı bugün 
acenteler ve eksperler de belirli ölçüde büyük bir bölümü 
kurumsallaşmasını tamamlamış olabilirlerdi. Tüm bunlara 
rağmen acente ve eksperler sektör için kendi imkânları çer-
çevesinde belirli düzeyde kurumsallaşma konusunda epey 
bir mesafe de kat etmişlerdir.

Bütün amaç sektörün daha fazla büyüyüp gelişmesini sağla-
mak olduğuna göre, bunu ancak tüm kurumların ve aktörle-
rin koordineli bir biçimde çalışmasını sağlayarak gerçekleş-
tirebiliriz. Aksi türlü bir kurum hızlı giderken diğer kurum 
aynı ölçüde hızlanamadığı için tüm yapılan planlar vadesi 
çerçevesinde ve istenilen oranda gerçekleşemeyecektir. 
Sektör temsilcilerine düşen en önemli görev, sektörün tüm 

kurumlarının paydaş ve aktörleri ile koordineli olarak ça-
lışabileceği bir vizyon ve alt yapıyı bir an evvel harekete 
geçirmek olacaktır. Bunun için taraflarının tümünün periyo-
dik olarak bir araya geleceği, ortak vizyonun oluşturulacağı, 
sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı, ortak eylem 
planının belirleneceği daimi komiteler ve organizasyonların 
kurulması gerekmektedir.

Öncelikle amacımız sektörün daha fazla poliçe üretmesi, hiz-
met kalitesini ve buna bağlı olarak tüm tarafların kârlılığını 
artırması iken, bazı kurumların özellikle sektörün önemli di-
namiği olan acente ve eksperleri yok sayma, ortadan kaldırma 
gibi arayışlarından vazgeçmeleri gerekir. Kurumları yok etmek 
değil var etmek ve yaşatmak üzerine tüm kurgularımızı yap-
malıyız. Her konuda örnek aldığımız Avrupa bu konuda gayet 
yol gösterici ve rol modeldir. Kurumların, sistemlerin yok edil-
mesi değil, varsa eksik olan yönleri onları tamamlayarak ileri 
seviyeye taşınması temel amaç konumundadır.

Bir diğer tespitimiz ise sigorta şirketlerinin satış pazarlama, 
teknoloji, kurumsal alt yapı gibi konularda hızlı ve büyüyen 
bir gelişme göstermesine rağmen hasar tasviye, değerlendir-
me ve hasar hizmetleri sunumu konusunda aynı oranda bir 
gelişme gösterememesi konusudur. Bu konuda 90’lı yıllarda 
uygulanan yöntemler kullanılıyor dememizde bir sakınca gör-
müyorum. Evet, hasar ödeme süreçleri çok kısalmış ve hızlı 
bir şekilde ödemeler yapılmakta ancak; sigortalının herhangi 
bir hasar karşısında yaşadıkları uzun uzun anlatılacak türden. 
Sektörün el atması ve öncelik vermesi bakımından hasar tas-
viye hizmetleri ile uygulamalarının artık sigortalının beklediği 
güvenilir ve çağdaş bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir.

Günümüz koşullarında sektörün hasar sürecinde genel şartlar 
dışında ortak bir çalışma yöntemi bulunmamakta. Birkaç nok-
tada ortak uygulamalar mevcut. Örneğin konut hasarlarında 
eksper olmayan boya ve badanacıların hasar tespiti ve hasarın 
giderilmesi konusunda görevlendirilmesi, oto kaza branşın-
da tedarik ve mini onarım uygulamaları, üst limiti bir türlü 
belirlenemeyen faturalı hasar ödemeleri, kiralık araç temi-
ni, anlaşmalı servis, alternatif onarım, yan sanayinin de yanı 
türünden parça tedariki gibi. Bu bahsettiğim uygulamaların 
standartlaştığı ve bir türlü üzerimizden atamadığımız hasar 
maliyeti ve dosya başına maliyet gibi sıkışmış kavramlardan 
bizi bir adım uzaklaştıramadığı bir gerçek. Teknik kârlılığı bu 
ve benzeri yöntemlerde aramak yerine sigortalıya kaliteli ve 
güvenli hizmet sunmak bizi bir adım öteye taşıyacaktır. Basit 
bir örnek verecek olursam, sigortalı olan bir aracın onarımı 
sigortalı olmayan bir aracın onarımına kıyasla daha güvenilir 
ve daha güvenlikli olmalıdır. Sigorta yaptıran kişinin en büyük 
güvencesi ve dayanağı, yüksek kalite ve standartlarda yön-
temler uygulanarak aracının onarımının gerçekleştiriliyor ol-
ması gerekir. Günümüzde sigortası olan araç ile olmayan araç 
arasında onarım yöntemi ve parça türevi açısından büyük öl-
çüde bir fark görülmemektedir.

Hasar uygulamalarında sigortalıya sunulan hizmetin kalite ve 
güvenlik üzerine kurgulanması, sektörü ve tüm piyasaları da 
daha ileri bir düzeye taşıyacağından şüphem yoktur.

Mevcut uygulamaların yeterli olmadığının ve sorunlar yarat-
tığının en temel göstergesi olarak, Tahkim Komisyonundaki 
başvuru adetlerinin öngörülenin üzerinde sürekli olarak ar-
tıyor olması. Öyle ki; ikinci defadır sigorta hakemi kadrosu 
açılmıştır. Sigortalıların sürekli olarak uyuşmazlığa düşmesi 
ve Tahkim veya mahkeme yolunu seçmesi hasar süreçlerin-
de, sigortalı açısından sorunların olduğunu göstermektedir 
bize. Poliçe satın alarak hasar sonrasında hasarını tazmin 
edeceğini bilen sigortalı sürekli olarak uyuşmazlık yolla-
rında çözüm arıyorsa burada ya sigortalıların taleplerinde 
sektörün ön göremediği bir tutarsızlık ve abartı var. Ya da 
sektör sigortalıların beklentilerine yeterli ölçüde doğru hiz-
meti veremiyor. Ya sigorta poliçesi satın alınırken beklen-
tiler yüksek tutuluyor, ya da sigortalıya poliçe içeriği veya 
teminatları yeterli ölçüde ifade edilemiyor. Burada satışların 
önemli temsilcisi acentelerin bunları yeteri kadar anlattığını 
biliyorum. Ancak son dönemde artan web veya tele marke-
ting yoluyla veya bankasürans kanalıyla satılan poliçelerde 
bu bilgilerin yeteri kadar verilmediğine inanıyorum, eski bir 
sigorta satıcısı olarak. Burada hizmet kalitesini artırarak, 
sigortalıları zamanında ve doğru bilgilendirerek hasar süre-
cinde yaşanacak sorunların da büyük ölçüde önüne geçmiş 
oluruz düşüncesindeyim.

Hasar konusunda dikkat çeken bir başka konu ise; sektörün 
hasar uygulamalarında oto ve oto dışı hasarlarda farklı ba-
kış açılarına sahip olmasıdır. Oto poliçeleri sektörün yaklaşık 
olarak adet ve ciro bazında %60’ını oluşturmaktadır. Bunun 
sonucu olarak dosya adetleri ve paralelinde de sigortalı şikâ-
yetlerinde ön sıralarda yer almakta. Şikâyetlerin büyük bir 
bölümü yedek parça ve alternatif onarım uygulamaları hak-
kında. Bu konuda çözüme yönelik belirlenmiş veya uygulanan 
bir yöntem veya bakış açısı mevcut değil günümüzde. Aynı 
sigortalının konut hasarında operasyon gayet ılımlı ve sorun 
çözme odaklı iken, konu hasar sigortalının aracı olduğunda, 
bu sefer uygulamalar ve bakış açısı değişiyor. Kendi kişisel 
yorumum, burada sorunun büyüğü maliyet, ancak başka bir 
etken daha var. O da oto dışı poliçelerde ortaya çıkan hasar 
uygulamalarında sigortalı ile sigortacı arasında bir aracının 
bulunmaması!!! Eğer illa bir aracı olacaksa bunun da çoğun-
lukla acenteler üzerinden sistemin işlediğini görüyoruz. Bu 
tür hasarlarda müşteri memnuniyeti sigortacı tarafından en 
üst seviyede karşılanmakta ve büyük ölçüde sorunlar da bu-
lunmamakta.

Oysa oto hasarlarında durum daha farklı bir konumda işle-
mekte. İşleyişte sigortalı ile sigortacı, acente ve eksper ara-
sında bir aracı bulunmakta. Bütün işleyiş bu aracı üzerinden 
yürümekte. Sigortalının talebi ile “aracının” talebi birbirine 
karışmaktadır. Ortada bir talep konusu uyuşmazlık var, ancak 
bu uyuşmazlığın çoğunluğunun sigortalı taleplerinden kay-
naklanmadığı aşikâr. Buna bağlı olarak ta oto hasarlarında 
sorunlar bitip çözülmediği gibi her geçen gün maliyet baskısı 
sebebiyle daha da artan bir konuma gelmiş, bana göre sis-
tem tıkanmıştır. İşte tam bu noktada biraz düşünmemizde 
fayda var görüşündeyim. Aynı sigortalının konut hasarında 
çözümsel ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışan sektör, si-
gortalının otomobilinde hasar oluştuğunda neden sorunların 
içinde boğulmaktadır? Bunun cevabını eksperliğe ilk başla-
dığım dönemde bir hasar yetkilisi vermişti aslında. Oto dı-
şındaki hasar ödemeleri büyük ölçüde sigortalının kendisine 
yapılmakta ve dolayısıyla ödenen para gelecek dönemde 
memnuniyete bağlı olarak poliçe satın alınması yoluyla geri 
şirkete dönmekte dedi. Oysa oto hasarlarında yapılan öde-
meler hiçbir şekilde sigortalının eline geçmemekte, aracılar 
vasıtasıyla ödemeler gerçekleşmekte. Bu ödemeler de sigor-
talının kendisine ödenmediği için sigortacı sebepsiz zengin-
leşmeye mahal vermemek adına her daim ihtiyatlı davran-

mak zorunda demişti. Acaba sorunun kaynaklarından birisi 
bu olabilir mi? Ne dersiniz?

Bu sorunun çözümü için Fransa’daki incelemelerimiz sıra-
sında gördüğüm bir uygulamayı önermekte fayda görüyo-
rum. Fransa’da kanun gereği hasar ihbarlarını sigortalının 
kendisinin yapması uygulaması. Bunun pratiğini ülkemizde 
oto dışında, özellikle konut hasarlarında uyguluyoruz. Ha-
sar ihbarlarını ya sigortalının kendisi bildiriyor veya acentesi 
kanalıyla ihbar bildirimleri gerçekleşiyor. Bu durum hem si-
gortacının hem acentesinin sigortalıyla yakın, birebir temas 
kurmasını sağlıyor, hem de sigortalının taleplerine ilk elden 
ulaşılmış oluyor. Uyuşmazlık noktasında da sorun çözücü 
olarak eksper veya acente direkt müdahil olabiliyor. Ayrı-
ca sigortalının mevcut hasar konusunda tek bir talebi var: 
hızlı, kaliteli, güvenli bir şekilde hasarının giderilmesi veya 
en hızlı şekilde hasar tespitinin yapılıp tazminat ödemesinin 
gerçekleşmesi. İstisnalar dışında genel olarak bir sigortalının 
bunun dışında bir talepte bulunması söz konusu değil. Ancak 
günümüzde oto hasarlarındaki taleplere ve uyuşmazlıklara 
baktığımızda yukarıda bahsettiğim talepler ile örtüşmemek-
te. Buradan hareketle hasar ihbarlarının yasal çerçevede si-
gortalı tarafından yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin 
sektörde sigortalı cephesinden önemli bir algı değişikliğine 
yol açacağına inanıyorum. Hasar ihbarını kendisi yapan bir 
sigortalı, aracısız eksper ile, sigortacısı ile, acentesi ile çok 
daha rahat bir şekilde irtibat kurabilecek ve bilgiye doğru-
dan ulaşabilecektir. Hasar sürecine müdahil edilen sigortalı, 
hem işleyişi öğrenecek, hem sigortacısına güveni artacaktır. 
Sektöre ve aktörlerine karşı yaratılan güven sorunsalı ilk el-
den anlatılarak büyük ölçüde azaltılacaktır. Acentelerin ha-
sar sürecinde daha etkin bir şekilde sigortalıların yanında 
yer almalarını, daha fazla temas kurmalarını sağlayacaktır. 
Sadece işçilik rakamında uzlaşılamadı diye eksperin tarafsız-
lığı sorgulanmaktan kurtulacaktır.

Bu konuda sektör ve sigortalı lehine ortaya çıkacak faydaları 
daha da fazlasıyla tartışabiliriz. Bu konuda sektörün aktör-
lerinin ve kamunun karşı duruş sergileyeceğini düşünmüyo-
rum. Bu konunun sektörün aktörleri tarafından tartışılarak 
bir an evvel hayata geçirilmesi için çaba sarf edilmesi gerek-
tiği kanaatini taşıyorum.

Hasar uygulamalarındaki farklı bakış açısına çarpıcı bir örnek 
vermek gerekirse, sigortalı bir aracın hasarına kasko poliçe-
sinden baktığınız zaman aldığınız eksper ücreti 80 birim iken 
aynı hasara mesuliyet veya kaza poliçesinden baktığınızda 
eksper ücreti inanılması güç bir şekilde 300 birime yükseli-
yor. Bu durum bile sektörün bakış açını gösterecek nitelikte 
bir muhteviyata sahiptir.

Sonuç olarak sigorta sektörünün bundan sonraki dönemde 
eksper ve acenteleri ile daha fazla bir araya gelerek, ortak 
payda ve vizyon belirleyerek, sektörün kurumsal dinamikle-
rini genişletmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum.

Değerli acente meslektaşlarıma bir an evvel SAİK dışındaki 
sivil toplum örgütlerini tek bir çatı altında toplayarak, mes-
leklerine sahip çıkmalarını ve görüşlerini her platformda ses-
lendirmeleri ve mesleklerine herkesten çok sahip çıkmaları-
nı tavsiye ediyorum. Birlik, beraberliğin aşamayacağı hiçbir 
engel yoktur.

Yaklaşan sigortacılık haftası nedeniyle sigortacılık sektörü-
ne, tüm çalışanlara, acente ve eksperlere güzel bir sigorta-
cılık haftası geçirmelerini diliyorum.

Saygılarımla

Sigorta Sektörü, Paydaşlar ve
Kurumsallaşma Vizyonu

Ahmet Nedim Erdem
(Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
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Türkiye genç bir nüfusa sahip olsa da, düşen doğurganlık ve ilerleyen teknoloji ve tıp sayesinde ülkedeki 
ortalama yaşam süresi de uzuyor. İlerleyen yaşla beraber gelen sağlık sorunları da yaşlı bireylerin evde 
bakımını zorlaştırıyor. Bir sağlık sorunu olmayan yaşlıların bile sık sık yardıma ihtiyacı oluyor, ancak ya-
kınlarının yeterli vakti olmayabiliyor. Allianz Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmış, şu anda da Koç Holding, Avicennia Capital ve Acıbadem Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapan sigorta sektörünün önde gelen isimlerinden Kemal Olgaç, Türkiye’de bu alanda bir eksiklik olduğunu 
görüyor ve Akasya Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi’ni kuruyor.

Temel amaçlarının, gerek sağlıklı ve gerekse de tıbbi bakıma ihtiyacı olan yaşlılara maksimum özeni gös-
tererek hizmet etmek olduğunu belirten Kemal Olgaç’la ASİAD adına bir röportaj gerçekleştirdik ve yaşlı 
nüfusa nasıl yardım edebileceğimiz konusunda kendisinden değerli bilgiler aldık.

Akasya Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi

“Ülkemizde her beş aileden 

birinde bir yaşlı var. Yalnız 

yaşayan bireylerden yarıya 

yakını 65 yaş üstü.”

Akasya ismi nereden geliyor?
Akasya ismini; çiçeklerin dilinde yaşlı-
lıkta mutluluk anlamına geldiği ve gerek 
Türkçe gerekse İngilizce yazılışı çok es-
tetik olduğu için tercih ettik. Logomuz 
ve kurumsal kimliğimiz grafik tasarımcı-
sı Zeynep Tonguç tarafından yönetiliyor.

Kuruluş sürecinizden bahsedebilir misiniz?
Bu merkezi 2014 yılında kurduk. Bir si-
gortacı olarak işim gereği Türkiye’nin 
demografik gelişimine aşinayım. Hep 
Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip ol-
duğunu söylüyor, bununla haklı olarak 
övünüyoruz. Bugün ülkedeki yaş or-
talaması 30 civarında, dünya yaşlı ül-
kelerden oluşurken Türkiye çok genç. 
Öte yandan, ne kadar siyasi söylemler 
yaparsak yapalım, Türkiye’de doğurgan-
lık azalıyor. Bu durum da Türkiye’de-
ki nüfusun geçmişe oranla daha yavaş 
artmasına sebep oluyor. Hep “kocaman 
Türkiye” desek de biliyoruz ki Türki-
ye’nin nüfusu hiçbir zaman 100 milyonu 
geçmeyecek. Öte yandan ilerleyen tıp, 
insanların kendilerine daha iyi bakıyor 
olması gibi faktörler de insanların daha 
uzun yaşamasına yol açıyor. Bunsan 20 
yıl önce ortalama yaşam süresi 60 civa-
rındaydı, bugün doğanlar ortalama 74 
yaşına kadar yaşayacak. 2020’lerdeyse 

bu ortalamanın 79’a çıkması bekleniyor. 
Bu, Türkiye’nin yaşlandığını gösteriyor. 
Bugün 6-7 milyon olan yaşlı nüfus, 12 
milyona çıkacak. İşim gereği gördüm ki, 
övündüğümüz genç Türkiye ne yazık ki 
süratle yaşlanıyor. Geçenlerde bir yer-
de Türkiye’nin Endonezya’dan sonra 
dünyanın ikinci en hızlı yaşlanan ülkesi 
olduğunu okudum. Bu durum Türkiye’de 
bir yaşlı nüfus profilinin oluşacağını ve 
bunun da iyi yönetilmesi gerektiğini gös-
teriyor. Çalışan sayısı arttıkça yaşlıları-
mıza da vakit ayıramamaya başlıyoruz, 
onlara istediğimiz gibi özen gösteremi-
yoruz. Ülkemizdeki her beş aileden bi-
rinde bir yaşlı var. Yalnız yaşayan birey-
lerden yarıya yakını 65 yaş üstü. Bunları 
göz önüne alınca yaşlılar için bir şeyler 
yapmak gerektiğine karar verdim. Ben 
de anneme yeterince vakit ayıramadığı-
mı düşünürdüm. Sonra Alzheimer oldu, 
önce evde bakmaya çalıştık, ancak ol-
madı. Sonunda annemi götürüp bu ko-
nuda uzmanlaşmış bir bakım merkezine 
yatırdım ve orada baktırdım. Oraya gide 
gele Türkiye’de bu konuda bir açık oldu-
ğunu gördüm. Yaşlıların toplumdan kop-
madan, sağlıklı bir şekilde yeterli tıbbi 
hizmeti alarak ve mutlu bir birey olarak 
vakitlerini geçirebilecekleri bir ortam-
da yaşamaları gerektiğini düşündüm. 

Akasya da bu fikirden türedi. Toplum-
dan kopma riski olan, yalnızlıktan dolayı 
mutsuz yaşlılara çiçek gibi bakacağımız 
bir tesis kurmak istedim. Bu tip bakım 
merkezleri gerek İstanbul’da gerekse 
Türkiye’de var. 

Akasya’nın diğerlerine göre farkı nedir?
Ülkemizde hem kamunun hem de özel 
sektörün yaşlılar için oluşturduğu mer-
kezler var. Biz AKASYA olarak, verdiğimiz 
hizmetin seviyesiyle yaşlıların beklenti-
lerine daha iyi cevap veren ve kurumsal 
yönetilen bir yer olmak istiyoruz. Bütün 
Acıbadem Hastanelerini temizliği, güven-
liği, personeli, catering’i gibi alanlarda 
yöneten APlus diye bir şirket var. Biz de 
bu şirketle anlaştık, bizim tesisimizi de 
onlar yönetiyor olacak. Burada kalan ko-
nuklarımızın her birine sağlık durumları-
nın gerektirdiği menüler ikram ediliyor. 
Konuklarımız tıbbi olarak sürekli gözetim 
altındalar. Rakiplerimizin pek çoğunun 
aksine tesisimizi bu konuya özel olarak 
inşa ettik. Gerek yaşam mahalleri ve ge-
rekse de ortak alanlar yaşlıların gereksi-
nim duyacağı her şey düşünülerek tasar-
lanmış durumda. Kadromuzda psikolog, 
sosyal hizmet uymanı, hekim, diyetisyen, 
idari işler yöneticisi, hemşire, sertifikalı 
hasta bakıcılar bulunmakta.
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Binanız yeni mi yapıldı?
Bu daha önceden de olan bir bina, ama 
biz bu binayı yaşlı bakımına uygun bir 
hale getirdik. Binayı yeniden inşa ettik 
diyebilirim. Güvenlik önceliğimiz. Tüm 
tesis yangın güvenliği bakımından üst 
seviyede korunuyor. Katlar yangın kapı-
ları ile ayrılmış durumda, tüm tesis du-
man detektörleri ile donatılmış durum-
da. Odalarda ve yatak başlarında alarm 
butonları mevcut. Odalarımızda kame-
ralar var, konuklarımızın odadaki dav-
ranışlarını buradaki uzman arkadaşları-
mız sürekli izleyecek. Konuk yakınları 
dilerlerse evlerinden yakınlarını izle-
yebilecekler. Hasta gizliliği bakımından 
bunun için bir izin gerekecek. Hukuken 
geçerli olacak şekilde karşılıklı imzala-
yarak yaşlı yakınlarına bu odaları aça-
cağız. Konuk gizliliği önceliğimiz.

Akasya Yaşlı Bakım ve Yaşam Merke-
zi’nde kaç konuk ağırlayabileceksiniz?
Burada toplam 45 konuk ağırlayabile-
ceğiz. Bunların bir kısmı yatağa bağım-
lı olacak, bir kısmı hasta, bir kısmı da 
dinç. Bir ve iki kişilik odalarımız mev-
cut. İhtiyaca göre belirlenecek, bazen 
odalarda iki kişi kalmak iletişim ve sos-
yalleşmek bakımından yaşlılar için çok 
iyi oluyor. Elbette isteyenler tek kişilik 
odalarda konaklayabilecek.

Bakım hizmeti sunduğunuz konukları-
nızdan bahseder misiniz? 
Hastaneler oda sayıları kısıtlı olduğu 
için operasyon sonrası hastane kalışları-
nı asgariye indirme gayretindeler. Böyle 
bir kısıtlama olmasa bile hastanelerde 
kalışların maliyeti fevkalade yüksek. 
Bu sebeple hastaneden taburcu edilen 
hastalar kurumumuzda kalarak hastane 
sonrası bakım hizmetlerini alabilecekler. 
Yatağa bağımlı olmasına yol açan felç 
gibi bir hastalığa tutulmuş konuklarımız 
da olabilir. Binamızda bir katı böyle has-
talara ayırdık, yatağa bağımlı hastaları 
oradan yöneteceğiz. İlerleyen yaş birçok 
hastalığı beraberinde getiriyor. Yaşam 
süresi uzarken Parkinson, Alzheimer ve 
Demans gibi birçok hastalık da yaygın-
laşıyor. Bu hastalıklara sahip bireylerin 
evde bakımı çok zor. Merkezimizdeki ko-
nukların bir grubu da bu tür hastalıklara 
yakalanmış kişilerden oluşacak. Son gru-
bumuz ise sağlıklı, dinç olmasına karşın 
evinden çıkıp kendi yaş grubundan in-
sanlarla birlikte olarak sosyalleşebilece-
ği, hobilerini geliştirebileceği bir ortam 
isteyen bireyler ya da kısa süreli bakım 
gerektiren bireyler. Örneğin, anneniz 
sizinle yaşıyor, ama tatile gitmeyi plan-
lıyorsunuz, bu durumda annenizi böyle 
bir tesise getiriyorsunuz. Sizin yerinize 
annenize tatilde olduğunuz süre içinde 

bu tesiste bakıyoruz. Tatilden döndüğü-
nüzde dilerseniz anneniz yine gelip si-
zinle yaşamaya devam ediyor.

Burada temel amacımız yaşlılara hizmet 
ederek onları mutlu etmek. Yaşlıların 
büyük bir çoğunluğu sağlıklı olsalar bile 
yardım almaya ihtiyaç duyuyor. Yaşlan-
mak, bireyleri yavaş hareket etmek zo-
runda bırakıyor. Yaşlı bireylerin çoğun-
luğu yardım almadan duş yapamıyorlar. 
Hasta değiller, ama yardıma ihtiyaçları 
var. Bizim amacımız iyi bir yaşlı bakım 
merkezi olarak tanınmak. Yaşlıları bu-
raya çekmenin yolunun çocuklarını ikna 
etmekten geçtiğine inanıyoruz. Buna 
bağlı olarak, anne ve babalarını rahat-
lıkla bırakabilecekleri, evde bakıldığın-
dan daha iyi bakılacağına emin oldukları 
bir yer olduğu için Akasya’yı tercih et-
melerini istiyoruz.

KEMAL OLGAÇ KİMDİR?
Yükseköğrenimini; Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği’nin ardından Gal-
ler Üniversitesi Kontrol Mühendisliği ve 
Edinburgh Üniversitesi Yangın Mühendis-
liği bölümlerinde iki master derecesi ile 
sürdürmüştür. 1977 yılında sigortacılık 
kariyerine Koç Allianz Sigorta A.Ş.’de 
başlayan Mustafa Kemal Olgaç, 1991-2006 
yılları arasında Koç Allianz Hayat ve Eme-
klilik A.Ş. Genel Müdürü, 2001-2006 yılları 
arasında Allianz Türkiye CEO’su ve 2001 
yılından 2014 yılına kadar da Allianz Sgor-
ta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Mag-
deburger Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapmıştır. Mustafa 
Kemal Olgaç ayrıca Türkiye Sigorta Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Sigorta En-
stitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeliği, EGM Emeklilik 
Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Halen Akasya Bakım ve Yaşam Merkezi 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görev yapmaktadır. Bu görevlerinin 
yanısıra Koç Holding A.Ş., Malezya 
hükümetinin stratejik yatırım fonu olan 
Khazanah grubuna bağlı Avicennia Capi-
tal Sdn Bhd ve Acıbadem Sağlık ve Hayat 
Sigorta A.Ş.’nin bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesidir. Ayrıca TÜSİAD ve 1907 Fener-
bahçe Derneği üyesidir.

Akasya Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi
Adres: İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. 
Akgüvercin Sok. No: 1 
Maltepe / İstanbul
Telefon: 4446084
Faks: 0216 3670070
Email: info@akasyayasammerkezi.com

Soldan sağa: ASİAD Saymanı U. İpek Sofuoğlu, Kemal Olgaç, ASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Reşide Taşkın
Alt resimde; Akasya Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi’nin konukları ile birlikte...

ASİAD AİLESİ’NİN YENİ ÜYELERİ
Aecnteler arası birlik, mesleki ve sosyal dayanışma çalışmalarını başarıyla yürüten, acente 

haklarının korunması ve geliştirilmesi için sektörü yakın takibe alan ASİAD, yeni üyeleriyle 

ailesini genişletiyor. Sektörde etkin bir rol üstlenen ASİAD Ailesi’ne katılan yeni üyelerimize 

“HOŞGELDİNİZ” diyor, hep birlikte sektörümüzü daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyoruz.

VEDAT AYDINOĞLU / Aydınoğlu ve Aydınoğlu Sigorta Ac. Ltd. Şti.

EROL ÇİRİK / Simya Sig. Arc. Hiz. Ltd. Şti.

ŞAHİN ALKAYA / Şima Sigorta ve Aracılık Hizmetleri

BAHTLİMAN ADİLLER / Adiller Sigorta Acenteliği

M.SALİH AYKAL / Aypa Sigorta Acentesi

NESİH BİRGÜL / Nesih Birgül Sigorta

ABDULAZİZ TUNGAÇ / Dicle-Sur Sigorta

HÜLDAN YILMAZ / Artım Sigorta Arc. Hiz. Ltd. Şti.

ELİF ŞAHİN / ECM Sigorta Ltd. Şti.

ZEHRA BOYACI / Mert Sigorta Acenteliği

HASAN ÇEVİK / Çevikay Sigorta Ar. Hiz. A.Ş.

HALİL EYGİ / Halil Eygi Sigorta Acenteliği

MEHMET GÜNGÖR / Mehmet Güngör Sigorta Ara. Hiz.

ERDOĞAN ALTAY / Altay Sigorta Acenteliği

ERKAN TÜRKOĞLU / Ege Ser Sigorta Arac. Hiz. Ltd. Şti.

BETÜL YORULMAZBAŞ / Kasımoğlu Sigorta Acenteliği

NUSRET SÖNMEZ / Söntaş Sigorta Ltd. Şti.

EMİRHAN YALTI / Yaltı Sigorta Ltd. Şti.

İDRİS ŞİMŞİR / Ares Grup Sigorta Arc. Hiz. Ltd. Şti.
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Kaş bana her zaman aşkı hatırlatır. Her şeyden önce “Aşk” ile “Kaş” kelimesinin 
aynı harflerden oluşmasının etkisi vardır bunda. Antalya’ya bağlı olmasına rağmen 
şehir merkezine yaklaşık 190 km olan Kaş’a, Demre yolu üzerinden gelen birinin ilk 
görüşte aşık olmaması imkansız gibidir. Ağullu’dan inerken eşsiz bir manzarayla Kaş 
karşılar sizi. Kara kışın ortasında bile sizi eteklerinde durdurup, kendisine baktır-
maya buyur eder. Ve bir kere durup büyülenerek baktınız mı, yanmışsınızdır artık. 
Aklınızdan bir türlü çıkartamazsınız Kaş’ı. Yoğun iş temposundan her fırsatta kaçıp 
onu görmek, yeniden o büyülü anı yaşamak istersiniz. Hatta o güne kadar sahip ol-
duğunuz her şeyi geride bırakıp, ona temelli kaçmak istersiniz. İşte bu yüzden Kaş; 
ona aşık olan insanların yaşadığı, küçük ama büyülü bir yerdir. 

Kaş’ı özel bir yer yapan diğer yanlarından 
biri, Likyalıların bir zamanlar buralarda 
yaşamış olmasıdır. Işık Ülkesi olarak bi-
linen Likya, Antalya Körfezi ile Fethiye 
Körfezi arasında Akdeniz’e doğru uzanan 
Teke Yarımadası’nı kapsayan antik bir 
bölgedir. Bu yüzden Kaş’ın etrafında da 
bir çok antik harabeler ve mezarlar bu-
lunmaktadır. Kaş’ın en önemli anıtı ise 
hemen merkezde karşınıza çıkar. Uzun 
Çarşı’da yokuşun bitiminde yer alan Kral 
Mezarı’nın başında durduğunuzda, yeni 
ile eski zamanların kaynaştığı başka bir 
zaman dilimindeymiş gibi hissedersiniz.

Eski zamanlara yolculuğun esas keyfi 
ise Likya Yolu üzerinde treking yapar-
ken çıkar. 1992 yılında yapılan çalış-
malarla, Likyalıların kullandığı patika 
yolların işaretlenerek turizme açılma-
sıyla; doğa ve yürüyüş tutkunlarına eş-
siz bir fırsat sağlanmıştır. Böylece Likya 

Yolu’nda yürüyüş yapmak, yazın sadece 
turistler için değil; kışın Kaş halkı için 
de Pazar gününü değerlendirebileceği 
harika bir seçenek haline gelmiştir.

Arkeolojik kalıntılar açısından suyun altı 
da aynı derecede zengindir. Akdeniz su-
yunun ısısı sayesinde Kızıldeniz’den gö-
çen bazı balıklar bu denizde yaşayabildik-
lerinden, dalış için Türkiye’nin en önemli 
noktalarından biridir Kaş. 2. Dünya Savaşı 
sıralarında batan Savoia-Marchetti SM-81 
“Pipistrello” tipi uçak da, dalış severler 
için oldukça ilgi çekicidir. Mart ayından 
Kasım ayına kadar rahatlıkla dalış yapı-
labilen turkuaz rengindeki Kaş denizi, 
Kaş’ın taşı toprağı gibi zamanlar arasında 
yolculuğa sürükler insanı.

Nasıl iki insan birbirini tamamlıyorsa, 
nasıl siyah ve beyaz bir bütünü oluş-
turuyorsa, nasıl iyi ve kötü birbirinden 

ayrılamıyorsa; Kaş’ta da deniz ve top-
rak bir bütündür, zaman her ikisinde de 
aynı eşitlikte yaşar. Bunu iliklerinize 
kadar hissedersiniz.

İşin en güzel tarafı ise, Yamaç paraşütü 
ile Akdeniz’in bu cennet köşesine havada 
süzülerek inme ayrıcalığının olmasıdır.

Farklı bir enerjisi vardır Kaş’ın. Tıpkı 
aşk gibi. Aşk insanı kendine çeker, de-
rinden etkiler, değiştirir, tanınmayacak 
hale getirir. Bir bakmışsınız ki yanıp 
kavrulmuş, küllerinizden yeniden doğ-
muşsunuz. Kaş’ta yaşayan biri de bir 
daha eskisi gibi olmaz.

İşte o yüzden Mevlana’nın dediği gibi; 
“Yorulacaksan, zorlanacaksan, şikâyet-
çi olacaksan, keşkelere sığınacaksan, 
söze ama diye başlayacaksan; girme 
aşk yoluna…”

Fotoğraflar: Selma Şabanoğlu, Cahide Akın
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SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2014/8) 

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanıla-
rak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” (Yönetmelik) 
22.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönet-
melik ile ilgili olarak açıklanmasında fayda görülen hususlar 
aşağıda yer almaktadır.

1. Uygunluk belgesinin alınması ve Levhaya kayıt ile ilgili 
hususlar

1.1. Uygunluk belgesinin alınması ile Levha kaydına ilişkin 
başvurular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tara-
fından görevlendirilmiş olan Odalara yapılmaya devam ede-
cektir. Başvurularda Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin ek-
lerinde belirtilen belgeler ile gerektiğinde TOBB tarafından 
istenilen bilgi ve belgeler aranacaktır.

1.2. Yapılan başvurulara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ilgili 
Odalara verilecektir.

1.3. Odalara yapılan tüm başvurularda kişilerin mezuniyet 
ve deneyim şartını taşıyıp taşımadığına ilişkin ilgili Oda 
tarafından tereddüt oluşması durumunda, mevcut bilgi ve 
belgelerin öncelikle ilgili Odalar tarafından incelenmesi ve 
sonuçlandırılması, Odalarca karar verilemeyen hallerde ise 
incelenmek üzere TOBB’a gönderilmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamdaki hususlar TOBB tarafından incelenerek sonuçlan-
dırılacaktır.

1.4. Odalara yapılan tüm başvurularda ilgililerin adli sicil 
belgesinde herhangi bir kaydın bulunması durumunda, konu 
hakkındaki bilgi ve belgelerin ilgili Oda tarafından TOBB’a 
gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki hususlar TOBB 
tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır.

1.5. Odalara yapılan tüm başvurular, ilgili Oda ve TOBB ta-
rafından yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde 
tereddüt edilen tüm hususlar karara bağlandıktan sonra 
Müsteşarlığımıza iletilecektir. Tereddütlerin TOBB tarafından 
da giderilememesi halinde, ilke ve politika belirlenmesine 
yönelik işlem tesis edilmesi gereken genel nitelikli konular-
da TOBB tarafından Müsteşarlığımızdan görüş alınması da 
mümkündür. Bu itibarla, giderilemeyen tereddütlü durumlar 
dışında, yalnızca belgeleri tamamlanmış ve mevzuatta ara-
nılan şartları taşıyan başvurular TOBB tarafından Müsteşarlı-
ğımıza iletilecektir.

1.6. Yukarıda bahsedilen süreçte yer alan tüm başvurular 
ilgili Oda ve/veya TOBB tarafından değerlendirilecek olup, 
başvuruların değerlendirilmesi amacıyla ilgililer tarafından 
Müsteşarlığımıza iletilen münferit bilgi ve belgeler değerlen-
dirmeye alınmayacaktır. 

2. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla 
kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi ta-
nınan kurumlar

2.1. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca si-

gorta acenteliği faaliyetinde bulunacak olan bankalar; 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tanımlanan 
mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatı-
rım bankalarıdır. Bu kapsamda yer alan bankalar için Levha 
kayıt şartı bulunmamaktadır.

2.2. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma 
yetkisi tanınan kurum/kuruluşlar; kuruluş kanunuyla bizzat 
sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlar-
dır. Bu kurum/kuruluşlar için Levha kayıt şartı bulunmamak-
tadır. Bu kapsamda yer alan kurum/kuruluşlardan bazıları 
şunlardır; 1581 sayılı Kanun kapsamında Tarım Kredi Koope-
ratifleri ve Bölge Birlikleri, 6964 sayılı Kanun kapsamında Zi-
raat Odaları, 6475 sayılı Kanun kapsamında Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi.

2.3. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ise 
özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma 
yetkisi tanınan kurumlar kapsamına girmemektedir. Bu ku-
ruluşlarca sigorta acenteliği faaliyetinde bulunulabilmesini 
teminen ayrı bir tüzel kişi sigorta acentesi (A.Ş., Ltd. vb.)  
kurulması gerekmektedir. Kurulacak olan acentede, Yönet-
meliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikler aranacaktır.

2.4. Durumu bu hükme uygun olmayanların Yönetmeliğin 
Geçici 1 inci maddesi uyarınca en geç 22.10.2014 tarihine 
kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri ge-
rekmektedir. 

3. Vakıf, dernek, kooperatif, birlik vb. kurum/kuruluşlar

3.1. Vakıf, dernek, kooperatif, birlik vb. kurum/kuruluşların 
sigorta acenteliği faaliyetinde bulunulabilmesini teminen 
ayrı bir tüzel kişi sigorta acentesi (A.Ş., Ltd. vb.)  kurması 
gerekmektedir. Kendi bünyelerinde kurmuş oldukları iktisadi 
işletme, mevzuatın getirdiği hükme uygun değildir. Kurula-
cak olan acentede, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirti-
len şartlar aranacaktır.

3.2. Durumu yukarıda bahsedilen hükme uygun olmayan-
ların Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca en geç 
22.10.2014 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun 
hale getirmeleri gerekmektedir. 

4. Öğrenim düzeyi ve asgari mesleki deneyim sürelerine 
(Ek:1) ilişkin açıklamalar

4.1. Sigorta acentelerinde geçirilen mesleki deneyime ilişkin 
sürelerin hesabında TOBB nezdindeki Levha kaydı (yardımcı 
teknik personel, teknik personel vs.) ile mesleki deneyimi 
tevsik eden belgeler esas alınır.

4.2. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla 
kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanı-
nan kurumlar için mesleki deneyim süresinin hesabında tek-
nik personel eğitimi sertifikasının alındığı/teknik personel 
yeterlilik sınavının kazanıldığı tarih esas alınacaktır. Bunun 
yanı sıra, bu deneyim sürelerinin tevsik edilmesi için mesleki 
deneyim süresinin geçirildiği kurum/kuruluşlardan alınacak 
görev tanımını (ünvan, yetki ve sorumlulukları) gösteren 
ayrıntılı bilgi ve belgeler ile gerektiğinde TOBB tarafından 
istenilen bilgi ve belgeler aranacaktır.

4.3. Bunun dışında kalan sigortacılıkla ilgili kurum veya ku-
ruluşlardaki mesleki deneyim sürelerinin tevsik edilmesi için 
mesleki deneyim süresinin geçirildiği kurum/kuruluşlardan 

alınacak görev tanımını (ünvan, yetki ve sorumlulukları) gös-
teren ayrıntılı bilgi ve belgeler ile gerektiğinde TOBB tara-
fından istenilen bilgi ve belgeler aranacaktır. Sigortacılıkla 
ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümleri; yan-
gın, mühendislik, reasürans gibi teknik birimlerdir. İdari ve 
mali işlerle ilgili birimler bu kapsamda değerlendirilmez.

4.4. Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yap-
ma yetkisine sahip kişiler, SEGEM tarafından yapılacak teknik 
personel yeterlilik sınavını kazanmaları halinde teknik per-
sonel olarak kabul edilir. Gerçek kişi sigorta acentesi veya 
tüzel kişi sigorta acentesi müdürü olmak için gereken asgari 
mesleki deneyim süresinin hesabında, bireysel emeklilik ara-
cılığında geçirilen süreler de dikkate alınır.

4.5. Sigortacılıkla ilgili bölümler; sigortacılık, bankacılık ve 
sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir. Bahsedi-
len bölümler dışında kalan ve Yükseköğretim Kurulu Başkan-
lığı tarafından sigortacılık bölümüne eşdeğer/denk görülen 
bölümler de bu kapsamda değerlendirilir. Yurtdışındaki öğ-
renim düzeylerinin de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 
alınacak denklik belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

4.6. Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen 
lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları, sigortacılık 
branş bölümleri olan okullardır.

4.7. Kamu istihdam programları kapsamında teknik perso-
nele ilişkin mesleki deneyim süresinin değerlendirilebilmesi 
için ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
meslek edindirme faaliyetleri kapsamındaki teknik perso-
nel kurs ve stajının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 
Kamu istihdam programının başarıyla tamamlandığına ilişkin 
bilgi ve belgeler, başvuru esnasında ilgili Oda tarafından in-
celenecektir.

4.8. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, gerçek kişi 
sigorta acentesi ve/veya tüzel kişi sigorta acentesinde mü-
dür olarak Levha kaydı bulunup da hakkında meslekten çı-
karma kararı verilmesi dışındaki sebeplerle Levha kaydı si-
linen ve Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlarda, 
öğrenim düzeyi ve asgari mesleki deneyim sürelerine ilişkin 
şartlar aranmaz. Teknik personel için de aynı kurallar uygu-
lanır. 

5. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdür

5.1. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdür yal-
nızca bir acentede çalışabilir ve çalıştığı acenteden bağımsız 
olarak iş kabul edemez. Ancak, bir kişinin birden fazla acen-
tenin her birinin en az %51 hissesine sahip olduğu durumda, 
bu acentelerin tamamında tek bir müdür görev yapabilir.

5.2. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdürün 
ikametgâhı, merkez ve/veya şubenin bulunduğu il sınırları 
içinde olmalıdır. Olağan iş akışını etkilemeyecek makul me-
safeler de il sınırları kapsamında değerlendirilebilir. 

5.3. Tüzel kişi sigorta acentelerinde müdür dışında en az 
bir teknik personel istihdam edilir. Acente Levha bilgilerine 
kayıtlı birden fazla müdür olması da bu gerekliliği karşıla-
maktadır.

5.4. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce tüzel kişi 
acentelerde tedviren müdür olarak atananlar, 22.10.2014 
tarihine kadar bu görevi ifa edebilirler. Sürenin sonunda ise 
Yönetmelikte aranılan şartlara uygun olarak müdür atanması 
gerekmektedir.

Geçtiğimiz dönem Sigortacılık sektörü özellikle de acenteler için yasal 

düzenlemeler açısından yoğun geçen bir dönem oldu. Türk Ticaret Kanunu’nun 

değişmesi ile birlikte acenteler yönetmeliği de değişti. Bizleri ilgilendiren 

yasal düzenlemelere Hazine web sayfasından ve Türkiye sigorta şirketleri 

birliğinin web sayfalarından ulaşabilmek mümkündür. Biz yine de bizleri 

birinci derecede ilgilendiren konulara dikkat çekmek için Acenteler 

yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin Hazine genelgesini, bazı yönetmelik 

ve genelgelerdeki dikkat çeken hususları bilginize sunuyoruz.

Acenteler Yönetmeliği
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5.5. Yardımcı teknik personel, teknik personel ve müdür 
için gerekli bilgi ve belgeler başvuru esnasında ilgili Odaya 
teslim edilir. Yardımcı teknik personel başvurusunda, SEGEM 
tarafından verilen teknik personel eğitimi sertifikası/teknik 
personel yeterlilik sınavının kazanıldığına dair belge ile mes-
leki deneyime ilişkin belgeler hariç olmak üzere teknik per-
sonel için aranılan bilgi ve belgeler aranır. Yardımcı teknik 
personele, teknik personel unvanını kazandığında ilgili Oda 
tarafından kimlik verilir.

5.6. Teknik personel ve müdür için SEGEM tarafından veri-
len teknik personel eğitimi sertifikası (sigorta acenteleri ve/
veya banka ve özel kurumlar teknik personel eğitimi serti-
fikası)/teknik personel yeterlilik sınavının kazanıldığına dair 
belge de başvuru esnasında aranacaktır. Mevcut durumda 
Levhaya kayıtlı olan ancak teknik personel eğitim sertifikası 
bulunmayanların ise 22.10.2014 tarihine kadar teknik per-
sonel eğitimi sertifikası (sigorta acenteleri ve/veya banka 
ve özel kurumlar teknik personel eğitimi sertifikası)/teknik 
personel yeterlilik sınavının kazanıldığına dair belgeyi ilgili 
Odaya iletmesi gerekmektedir.

6. Tüzel kişi acenteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar hak-
kında açıklama

6.1.  Tüzel kişi şirket (A.Ş., Ltd. vs.) müdürlerinde, Yönetmeli-
ğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

6.2. Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yalnız-
ca anonim şirketler için Türk Ticaret Kanununun 370 inci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca uygulama alanı bulacaktır. 
Buna göre, Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesinin ikin-
ci fıkrası gereğince anonim şirket yönetim kurulunun tem-
sil yetkisini müdür olarak üçüncü kişiye devrettiği hallerde, 
temsil yetkisini haiz olan yönetim kurulu üyesinde Yönetme-
liğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar 
aranacaktır. Temsil yetkisini haiz olmayan diğer yönetim ku-
rulu üyelerinde herhangi bir şart aranmaz. 

7. Şube 

7.1. Acentelerin teşkilatlanması, merkez ile merkeze bağlı 
şubeler şeklinde olabilir.

7.2. Mevcut durumda Levhaya kayıtlı bir gerçek veya tüzel kişi 
acentenin başka bir acentenin şubesi olması mümkün değildir. 
Ancak, acente olarak faaliyetini sona erdiren kişi Levha kay-
dını sildirdikten sonra başka bir acentenin şubesinde duruma 
göre teknik personel veya müdür olarak görev alabilir.

7.3. Şubenin aracılık faaliyeti, merkezin yetkisi ile sınırlı 
olacaktır.

7.4. Acente şubelerinde aracılık faaliyetini (pazarlama, bil-
gilendirme ve satış işlemleri) yürütmek için en az bir teknik 
personel bulundurulmalıdır. Şubelerde çalışacak teknik per-
sonele ilişkin bilgi ve belgeler, başvuru esnasında ilgili Odaya 
teslim edilir.

7.5. Kendi bölümleri ile personeli ayrı olmak koşuluyla, bir-
den fazla acente aynı mekânda faaliyet gösterebilir. Ancak, 
acente şubelerinin başka bir acentenin merkezi veya şube-
siyle aynı mekânda faaliyet göstermesi mümkün değildir.

8. İş paylaşımı

8.1. Sigorta acentelerinin doğrudan sigorta şirketi tarafın-
dan yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, her ne 

ad altında olursa olsun (ikili sözleşme, üçlü sözleşme, alt 
acentelik, tali acentelik, bağlı acentelik, acenteler arası 
işbirliği v.b.) doğrudan sigorta şirketi tarafından yetkinin 
verilmediği yapılanmalar çerçevesinde iş paylaşımında bulu-
nulması mümkün değildir.

8.2. Yalnızca yetkili olunan sigorta şirketi adına aracılık fa-
aliyetinde bulunulması ve dürüstlük kuralları çerçevesinde, 
acenteler arası iş paylaşımı mümkündür.

8.3. Yapılan işbirliğinde, sigortalının mağdur olmaması için 
sigorta poliçesinin başka bir sigorta acentesinden düzenlen-
diğine dair sigorta ettirene bilgi verilmesi ve sigorta sözleş-
mesi akdeden tarafından tanzim edilen prim tahsilat makbu-
zunun sigorta ettirene teslim edilmesi gereklidir.

8.4. Bu çerçevede, sigorta şirketlerinin de sistemlerini yal-
nızca kendi acenteleri tarafından poliçe düzenlenebilecek 
biçimde ve kendi acentesi olmayanları önleyecek biçimde 
ayarlamaları, şifre verilmesi vb. yöntemlerle sigorta şirke-
tinden acentelik yetkisi alınmadan acentelik yapılmasını ön-
lemeleri gerekmektedir.

9. Acentelik sözleşmeleri

9.1. Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sigorta şirketleriy-
le acenteler arasında sözleşmeyle düzenlenmesi gereken 
asgari başlıklar belirlenmiştir. Bahsedilen başlıkların içe-
riği sözleşme serbestisi çerçevesinde taraflarca belirle-
necektir.

9.2. Acentelik sözleşmelerinin olabildiğince net, açık ve 
somut hükümler içerecek biçimde düzenlenmesi, sözleşme 
hükümleri ile tarafların menfaatlerini etkileyen değişiklik-
lerde taraflara yeterli bilgi verilmesi, değişikliklere uyum 
konusunda yeterli süre ve imkân sağlanması, sektöre olan 
güveni zedeleyecek nitelikte keyfi uygulamalardan kaçınıl-
ması gerekmektedir.

9.3. Acentelik sözleşmelerinde Yönetmeliğin 15 inci mad-
desinde sayılan hususların uygulanmasına ilişkin açıklayıcı 
hükümlerin yanı sıra, tarafların ilgili mevzuatta yer alan 
hak ve yükümlülüklerine de yer verilmesi (Örneğin; 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanununun “Ücrete hak kazandıran iş-
lemler” başlıklı 113 üncü maddesi, “Denkleştirme istemi” 
başlıklı 122 nci maddesi ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanu-
nunun 23 üncü maddesinin portföy hakkına ilişkin 15 ve 16 
ncı fıkraları) tavsiye edilmektedir. Yönetmeliğin zorunlu 
hükmü olmamakla birlikte, gelecekte ortaya çıkması muh-
temel ihtilaflara engel olunması amacıyla, yukarıda bahse-
dilen hususların çerçevesinin belirlenmesinde, uluslararası 
uygulamaların da göz önünde bulundurulması yararlı görül-
mektedir.

9.4. Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen unsurları 
içermeyen veya sözleşme içeriği ilgili mevzuata uygun ol-
mayan mevcut acentelik sözleşmelerinin en geç 22.10.2014 
tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerek-
mektedir. (Bu madde ile ilgili olarak daha sonra değişikliğe 
gidilerek süre 30.05.2015 olarak belirlenmiştir.)

10. Poliçelerin düzenlenmesine ilişkin bilgiler 

10.1. Acentelerin, teknik personeli vasıtasıyla, acentelik 
yaptıkları fiziki mekânın dışında da (taşınabilir bilgisayarlar-
la yapılan işlemlerde de dâhildir) aracılık faaliyetinde bulun-
maları mümkündür.

10.2. Acentelik faaliyetinin yürütüleceği gerek fiziki mekân 
ve gerekse bu mekân dışındaki aracılık faaliyetlerinde iş-
lemlerin mutlaka teknik personel tarafından yapılması; ay-
rıca, sigorta ürünlerinin satışı ve satışıyla bağlantılı işlemler 
kapsamında sigorta şirketleriyle kuracakları internet servisi 
uygulamalarında, sigorta havuzları ya da bilgi ve gözetim 
merkezleri gibi diğer özellikli kurum ve kuruluşlar nezdinde 
yürütecekleri işlemlerin Levha bilgilerinde kayıtlı statik IP 
(statik internet protokolü adresi) numarası/ları üzerinden 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yardımcı teknik personel 
için, yalnızca sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilen-
dirme ve satış işlemlerine ilişkin hazırlık işlemlerinde bulun-
masına uygun altyapı hazırlanır.

10.3. Sigorta şirketlerince tahsis edilen kullanıcı adı ve şif-
relerle yapılacak işlemlerin ilgili acentelerin Levhada ka-
yıtlı bulunan statik IP numaralarıyla eşleştirilmek suretiyle 
bu numaralar üzerinden gerçekleştirilmesi; ayrıca Yönet-
meliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sigorta 
poliçelerine aracılık eden acentenin unvanı, Levha kayıt 
numarası veya Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki kurum 
ve kuruluşlar için kayıt numarasının poliçelerde yer alması 
gerekmektedir.

10.4. Sigorta acenteleri tarafından sigorta poliçelerinin dü-
zenlenmesi ve diğer aracılık faaliyetleri için kullanılan tüm 
bilişim programları asgari fiziki şartlar kapsamında tetkike 
tabidir. 

11. Başka faaliyet yasağı 

11.1. Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında geçen 
sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışındaki 
başka faaliyet yasağı, yalnızca acentelik faaliyeti yürütülen 
ticari işletme ile sınırlıdır. Bu kapsamda, acentelik faaliye-
ti yürütülecek ticari işletmede; sigortacılık iş ve işlemleri 
ile sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışında 
yer alan başka bir işle iştigal edilmesi mümkün bulunma-
maktadır.

11.2. Sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri; si-
gorta ettiren ile akdedilen bir sigorta sözleşmesinin uzantısı 
olabilecek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulan-
ması ve sona ermesi aşamalarını tamamlayıcı nitelikteki di-
ğer aracılık işlemleridir. Trafik takip işlemleri, fatura ödeme-
lerine aracılık edilmesi vb. işler sigortacılıkla bağlantılı diğer 
aracılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez.

11.3. Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yö-
netmelik Ek:2’de yer alan taahhütname alınacak kişiler, ta-
ahhütnamede belirtilenler dışında başka bir alanda faaliyet 
gösterebilir. Ancak, bu faaliyetlerin sigorta acenteliği faa-
liyetinin gerektirdiği iş akış sürecini aksatmayacak şekilde 
olması gerekmektedir. 

12. Sigorta acenteleri tarafından mesafeli akdedilen si-
gorta sözleşmeleri

12.1. Sigorta acenteleri tarafından mesafeli olarak aracılık 
edilen sigorta sözleşmelerine, “Sigortacılık Kapsamında De-
ğerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta 
Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine 
İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

12.2. Çağrı merkezlerinin Kanunun 23 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyetinde bulunan ban-
kalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acen-

teliği yapma yetkisi tanınan kurumlar da dâhil olmak üzere 
sigorta acenteleri tarafından işletilmesi gerekmektedir.

12.3. Çağrı merkezleri aracılığıyla sigorta ürünlerine yö-
nelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yal-
nızca teknik personel tarafından yapılması esastır. Yar-
dımcı teknik personel, yalnızca sigorta ürünlerine yönelik 
pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerine ilişkin ha-
zırlığı yapabilir. 

13. Teknik Personel Kimliği

13.1. Teknik personel kimliği, uygunluk belgesi başvurusun-
da bulunulan Odalarca TOBB tarafından belirlenecek usuller 
çerçevesinde verilecektir.

13.2. Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
acentelik faaliyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla 
kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanı-
nan kurumlar için kimlik, TOBB tarafından belirlenecek usul-
ler çerçevesinde verilecektir.

14. Kayıt tutma usulleri 

14.1. Acenteler tarafından tahsil edilen primlerin çalışılan 
şirketler bazında ayrı kayıtlarda takip edilmesi gerekmekte-
dir. Acenteler tarafından bu konuda gerekli alt yapı hazırla-
nacak ve denetime hazır tutulacaktır.

14.2. Mevcut Sigortacılık mevzuatında rejistro defteri (üre-
tim takip defteri) ve tahsilat defterlerinin tutulması için bir 
zorunluluk bulunmamaktadır.

14.3. Sigorta acentelerinin birden fazla sigorta şirketi ile 
çalışabildikleri ve birden fazla branşta faaliyet gösterdikleri 
dikkate alınarak; yapılan işlemlerin (poliçe tanzimi ve prim 
üretimi, poliçe veya prim iptali, tahsilat, sigorta şirketine 
veya sigorta ettirene ödeme v.s.) tamamının, işlemi gerçek-
leştiren ve ilk işlem ile düzeltme/değiştirme/silme işlem-
leri tarih ve zamanı itibariyle ilgili sigorta şirketlerinin ya 
da acentelerin kendilerinin bilgi işlem sistemleri üzerinden 
takip edilebiliyor olması gerekir. 

15. Faaliyetin geçici olarak durdurulması ile uygunluk bel-
gesinin iptali

15.1. Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde Müsteşarlıkça yapı-
lan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Kanunun 32 
nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edi-
lenlerin faaliyetinin geçici olarak durdurulması veya faaliye-
tin geçici olarak durdurulması sonrasında faaliyete başlangı-
cı takip eden bir yıl içinde aynı fiili tekrar etmeleri halinde 
uygunluk belgesinin Müsteşarlıkça iptali düzenlenmiştir.

15.2. Bu maddenin birinci fıkrasındaki süreç, teknik perso-
nel için de geçerli olduğundan, sigorta acentesi ile teknik 
personel arasında düzenlenen iş sözleşmelerinde mevzuata 
aykırı fiiller, sözleşmenin taraflarının hak ve menfaatlerini 
tehlikeye atabilecek davranışlar ile mevzuata aykırılığın so-
nuçlarına da yer verilmesi yararlı olacaktır.  

16. Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

16.1. 2008/29, 2008/38, 2009/25, 2009/30, 2010/31, 
2010/34, 2010/35, 2010/36, 2010/41, 2011/4 ve 2013/3 
sayılı Sektör Duyuruları ile 2008/10, 2008/15, 2008/18 ve 
2009/9 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
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GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İLE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTESİ MÜDÜRLERİ İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ 

VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ (EK-1/A)

ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ 

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler) 2 yıl 

Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler)  Aranmaz.

ACENTE TEKNİK PERSONELİ OLMAK İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ (EK-1/B)

ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ 

Lise ve dengi okul 1 yıl 

Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer

verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay

Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay

İki yıllık yüksekokul 6 ay 

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler)  Aranmaz. 

Dört yıllık yükseköğretim kurumları Aranmaz.

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

1. Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde tamamlanması 

gerekmektedir. Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, 

sigorta ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır. 

2. Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden sayılır.

3. Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için geçirilen süreler dikkate alınır. 

Sigorta sektörüne 16 yıl önce her aşa-
masını planlayarak ve ülkemizin geli-
şime açık mesleği olduğunu öngörerek 
girdik. Yıllar içerisinde sektörün bu ka-
dar geliştiğini görmek, aldığımız kararın 
doğruluğunu bize gösterdi. Genç sigor-
tacılar olarak bu mesleği tercih ettiği-
miz  için çok memnunuz. Eşim ve ben 
iki ayrı acenteydik, daha sonra tek çatı 
altında bir olduk. Şimdi yolumuza çok 
daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz.

Bizim için mesleğimizin ve meslektaş-
larımızın saygı görmesi önceliğimizdir.

Sigortacılık birçok kişi ve kurum ta-
rafından ek iş olarak yapılmaktadır. 
Ürünü bilmeden ve bilinçsizce yapılan 
poliçeler memnuniyetsizlik yaratmakta 
ve sigortacılığa gönül veren bütün mes-
lektaşlarımızı olumsuz etkilemektedir.
Bu durumu engelleyecek etkili tedbir-
ler alınmalıdır.

Üniversitelerde 4 yıllık sigortacılık bölüm-
lerinin açılması ve üniversite mezunu, ni-
telikli genç kuşak sigortacıların sektöre 
girmesi mesleğe saygıyı arttıracaktır.

Portföy yapımız çoğunlukla sağlık si-
gortalarından oluşmaktadır. Bu konuda 
insanların bilinçlenmesi bizim için çok 
önemli. Günümüzde özel sigortaya ba-
kış açısı da olumlu anlamda değişmeye 
başladı. Artık insanlar sağlık sigortala-
rını da trafik ve Dask Poliçeleri gibi zo-
runlu  görüyor. Acente olarak bu bakış 
açısını sürdürmek ve memnuniyet sağ-
lamak için gösterdiğimiz çabanın karşı-
lık görmesi bizi çok memnun ediyor.

Sigortacılığın en güzel tarafı sigortalı-
larımızın zor ve mutlu günlerinde hep 
yanlarında olmak ve yüzlerindeki ko-
caman gülümsemeyi görmek. Bir nevi 
mutluluk alışverişi aslında aramızdaki. 
Biz hayata da bu pencereden bakıyoruz 
ve mutlu bir bakış açısının mesleğimiz-
de de başarı getirdiğine inanıyoruz.

Bildiğiniz gibi artık şirketimizin Mo-
düler Sağlık Sigortası ürünü sektöre 
sunuldu. Sağlık Sigortalarında uzman-
laşan bir acente olarak yeni ürünümü-
zün sektörde devrim etkisi yaratacağını 
düşünüyoruz. Ürünün neredeyse dört 
dörtlük olduğunu söylersek abartmış ol-

mayız. Acentelerinin sesine kulak verip 
ürünü geliştirip sunumunda emeği ge-
çen herkese çok teşekkür ederiz. Bize 
göre Modüler Sağlık Sigortası Allianz 
Acentelerinin bir adım önde olmasını 
sağlayacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Pazar 
payının büyümesinde etkili bir ivme 
kazandıracağını düşünüyoruz. Verim 
alabilmek için bütün unsurların olgun-
laşması gerekiyor. Şartların istenilen 
seviyede olması durumunda gelir düze-
yi düşük vatandaşlarımız için Özel Sağ-
lık Sigorta Poliçesi yaptırmak bir lüks 
olmayacaktır. Bu durum aynı zamanda 
mesleğimize olan saygınlığı attıracak-
tır. Şirketimizin Tamamlayıcı Sağlık Si-
gortası ile ilgili hamlelerini bekliyoruz.

Mesleğimizde rekabet çok üst seviye-
lere çıkmış durumda ve her geçen gün 
işimiz daha da zorlaşmaktadır.

Sektör ve şirket yöneticilerimizden 
beklentimiz haksız rekabet ortamının 
kaldırılması ve şirketlerine sadık olan 
acentelerin haklarının korunmasıdır.

Aynı zamanda gelişen ve değişen tekno-
lojiye ve şartlara uyum sağlanması ko-
nusundaki destekleri biz acenteler için 
çok önemlidir.

Bize göre mesleğimizde başarının en 
önemli anahtarı samimiyet ve güven 
duygusudur.

Başta da belirttiğimiz gibi sigortacılık 
mesleğine bilinçli olarak başladık ve 
her zaman da memnuniyet hissettik. 
Hala geleceğin mesleği olarak görüyo-
ruz ve kat edecek çok yolumuz olduğu-
na inanıyoruz.

Burhan Yayan
Çiğdem Canım Yayan
(C Pozitif Sigorta Acenteliği)

ASİAD Başkanı Mehmet Suat Rona ile birlikte
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“Bu kitap benim de içinden geçtiğim bir süreci anlatıyor ve okuyucunun yolunu 

kısaltmak amacıyla pratik bir rehber olsun diye yazıldı” diyen

Eğitmen ve Yaşam Koçu Kemal İslamoğlu ile ASİAD adına bir röportaj gerçekleştirdik. 

Kemal İslamoğlu kimdir?
İstanbul doğumluyum, ama aslında tipik 
bir Karadeniz kırmasıyım. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği eğiti-
mimi tamamladıktan sonra profesyonel 
iş hayatına atıldım. Uluslararası şirket-
lerde farklı kademelerde çalıştım. 1999 
yılında kendi işimi kurdum. Eş zamanlı 
MCT (Management Center Türkiye)’de 
Eğitmen ve Danışman olarak görev al-
maya başladım. 2012 yılının Nisan ayın-
dan itibaren ağırlıklı olarak kendi adı-
ma çalışmaya başladım. Bu süreçlerde 
başlayan eğitmenlik serüvenimde yurt 
içinde ve yurt dışında 100.000’den faz-
la profesyonelle bir araya geldim, bir-
çok gelişim projesinde danışman, eğit-
men ve koç olarak bulundum.

“Hayatın Direksiyonuna Geç” ne demek? 
Bize açıklar mısınız?
Hayatın Direksiyonuna Geçmek demek; 
hayatın sorumluluğunu alırken, yaşadı-
ğınız her anda sizin için yararlı düşünce, 
duygu ve davranışı seçmektir. İstediğiniz 
şeyi, istediğiniz kişilerle, istediğiniz yer-

de, istediğiniz zaman, istediğiniz kadar 
yapabilmeyi becermektir. Sorumluluk-
larla keyif arasında ne zaman hangisi-
ne odaklanacağınıza karar vermek ve 
ikisinde de aşırıya kaçmamaktır. Kendi 
özünün ne olduğunu anlamak, farkına 
varma çabası içinde olmaktır. Para, ev, 

araba gibi fiziksel hazlar peşinde koş-
mak değil, duygu, erdem, değer gibi 
mananın peşinden giderek gerçek ve 
sürdürülebilir mutluluğu aramaktır. Her 
gün etrafa ve kendine merak içinde şu 
üç soruyu sormak ve cevabını verebil-
mektir. “Yaşadım mı? Sevdim mi? Fark 
yarattım mı?” Peki, aracı iyi kullanamı-
yorsak, direksiyonda biz olmasak ne olur 
dersek, o zaman yaşamı sürekli kurban 
aşamasında yaşayacak ve etrafımızdaki 
kişi ve olayları suçlayacağız. Sonuçta 
potansiyelini gerçekleştiremeyen, mut-
suz bir hayat yaşayacağız demektir.

Bu eğitim bireylere ne katıyor?
Yetişkin öğrenmelerinde temel amaç, 
katılımcılarda hayat kalitelerini ve işe 
katkılarını pozitif yönde dönüştürecek 
davranış değişikliğini yaratmaktır. An-
cak, birkaç saat veya günlük profes-
yonel beceri eğitimleri ile gerçek bir 
değişim yaratmak bazen uygulama ye-
tersizlikleri, çoğu zaman da kişilerdeki 
zihinsel engellerin kırılamaması nedeni 
ile mümkün olamamaktadır. Gerisindeki 

duygu, düşünce, anlam, inanç ve değeri 
değiştirmeden, hatta kişinin bunları fark 
etmesini sağlamadan davranışı değiştir-
mek mümkün olmadığı gibi, bazen kişi 
kendisi davranışını değiştirmek istese de 
kendinin dahi bilmediği zihinsel blokaj-
ları nedeni ile bunu yapamamaktadır. 
Zihinsel ve duygusal blokajlarımız bazen 
o kadar güçlüdür ki, çok yakınımızdaki 
hedeflerimize ulaşmamızı engeller, ger-
çek potansiyelimizin ortaya çıkmasına 
mani olur. Bu eğitim de bu noktadan 
hareketle temelde, hedeflere ulaşırken 
“korku” yerine “cesaret” ile hareket 
etmenin mekanizmasını ve farkını ka-
tılımcılara hem zihinsel hem de fiziksel 
olarak yaşatmayı hedeflemektedir.

Kişisel Liderlik herkeste olan bir güç 
mü, öğrenilebilir mi yoksa bazıları 
doğuştan mı liderdir?
Liderlik herkeste olan bir özellik. Azın-
lık bununla temas halinde, çoğunluk 
ise üstünü örtüyor, görmezden geliyor. 
Liderlikte esas olan uygulamadır. Hayat 
tecrübesi, deneme ve yanılmalarımız-
dır. Doğuştan gelen özelliklerin etkisi en 
fazla %20 dir. %10 eğitim, %70 ise merak 
ile uygulamadır. Meraklı olmak lazım.

Bu eğitimlerde katılımcılar farklı de-
neyimler yaşıyorlar, bunlardan bah-
sedebilir misiniz?
Katılımcılara her eğitimde yaptırdığım 
bazı fiziksel deneyimler var. Ortalama 
bir dikkat ve konsantrasyon ile başa-
rılamaz gibi görünen şeylerin, hatta 
imkansız olduğunu düşündüğümüz şey-
lerin, biraz odaklanma ve dış seslerin 
susturulup yerine motivasyon konması 
ile ne kadar kolay hale gelebileceğini, 
kişinin fiziksel özellikleri ne olursa ol-
sun bu başarıyı yakalayabileceklerini 

görmelerini sağlıyorum. Elle tahta kır-
ma, boğazla ok kırma ve çıplak ayakla 
kırık camların üstünden yürüme çalış-
maları ile konuşulan konular pratiğe 
dönüştürülüyor ve günlük hayatla çok 
güçlü bağlar kuruluyor. Tüm bu fiziksel 
deneyimlerin ortak özellikleri, zihni 
anlamak ve anda kalmak adına eşi ol-
mayan bir fırsat sunmalarıdır. Bugüne 
dek bu deneyimi ve hatta bir adım ötesi 
olan ateş yürüyüşü deneyimini yaşamış, 
farklı yaş ve statüde bireyin hayatında 
geri dönülmez sonuçlar doğurmuştur.

Tahtayı kırınca ya da camda yürü-
yünce ne değişiyor?
Tüm bu çalışmalar birer metafor aslın-
da. Hayatta işimizde, ilişkilerimizde kar-
şımıza çıkan engelleri temsil ediyor. Bu 
engellerle baş etmeye çalışırken ne gibi 
stratejiler geliştiriyoruz? Soruna mı yok-
sa çözüme mi odaklanıyoruz? Geçmişten 
gelen ve çoğu kısıtlayıcı olan inançları-
mızla mı harekete geçiyoruz, yoksa şim-

en az yaptıkları işteki yetkinlikleri ka-
dar önemli. Özellikle yönetici pozisyon-
ları için duygusal olgunluk, profesyonel 
beceri ve yeteneklerden bile önce gel-
mekte. “Başarılı insanlar nasıl bu nok-
taya geliyor? Bazıları ellerinde o kadar 
imkan varken neden başarılı olamıyor-
lar?” sorularını çok sık sordum. Dolayı-
sıyla yetkinlik denilen konuda şu nokta-
ya vardım. Yetkinliğin üç ayağı vardır. 
Birincisi “Bilgi”, ikincisi “Beceri”dir. 
Beceri yani bilginin aksiyona geçmesi 
halidir. İnsanlar bu ikisi üzerine çok faz-
la odaklanıyorlar. Ama üçüncü ayağını 
unutuyorlar. Üçüncü ayağı ise “Tavır”-
dır. Bir diğer anlamıyla “Tutum”dur. Ben 
“tutumu nasıl daha hızlı yararlı hale 
getirebiliyoruz?” veya “getirenler na-
sıl başarabiliyorlar?” üzerine daha çok 
çalışıyorum. Dolayısıyla onun da teknik 
bilgiden daha fazla insanın kendini tanı-
ması üzerine odaklı olduğunu düşündü-
ğüm için kurumsal eğitimlerin yanında 
bireysel eğitimler de vermekteyim.

Kendini geliştirmek ve dönüştürmek is-
teyenlere ne yapmalarını önerirsiniz?
Kendini geliştirmek isteyenlerin niyeti 
olduktan sonra herkes kendi yolunu çi-
zecektir. Niyet çok önemli bir faktör-
dür. Şu doğru yoldur, şu yanlış yoldur 
diyecek yetkinlikte görmüyorum ken-
dimi. Herkes araştırsın, merakla öğ-
rensin. Örneğin ben kafama bir konu 
takıldığı zaman giriyorum internete, bu 
konuda kim uzman, hangi kitap yazıl-
mış, bunlarla ilgili nasıl eğitimler var 
gibi birçok şeyi araştırıyorum. Türki-
ye’de varsa konunun uzmanı ile irtibata 
geçip, eğitimine gidiyorum. Sonuç ola-
rak öğrenmek için elimden geleni ya-
pıyorum. Eğer niyet varsa mutlaka bir 
yol bulunur. Kişisel gelişim aslında bir 
dönüşümdür. Sadece kitap okumakla da 
olacak bir şey değil. Okuduğunu hayata 
geçirmekle ilgili bir şey.

Bundan sonraki hedefleriniz nedir?
En büyük hedefim Türkiye’nin farklı şe-
hirlerinde her ay 500’er kişilik gruplar-
la bu eğitimi yapmak, insanların Hayat-
larının Direksiyonuna Geçmelerine ve 
bu ülkenin hem madden hem de manen 
daha zengin olmasına katkı sağlamak. 
Hayatımın son nefesine kadar öğrenme 
yolculuğuma devam etmek niyetinde-
yim. Bir arkadaşımın bana sürekli de-
diği gibi: “Ben iflah olmaz bir öğrenci-
yim.” On yıl içinde 100.000’den fazla 
insana dokundum. İnsanların yaptıkları-
nı neden yaptıkları beni her zaman ilgi-
lendirdi. Kendimi öğrenci olarak yetiş-
tirirken, öğrendiklerimi hep paylaşmak 
istedim. Yaşadığım sürece de insanların 
kendi potansiyelini ortaya çıkartmaları 
için elimden geleni yapacağım. İnsan-
lara katkı sağlamak benim en büyük 
amaçlarımdan biri...

Hayatın Direksiyonuna Geç’in…
“Cümlelerimizi 

dönüştürebilmek için 
kelimelerimizi, kelimelerimizi 

dönüştürebilmek için 
odağımızı ve odağımızı 
dönüştürebilmek için de 

düşüncelerimizi fark etmeli 
ve yararlı hale getirmeye 

başlamalıyız.”

di ve burada sahip olduğumuz kaynakları 
en yararlı şekilde mi kullanıyoruz? Bu 
sorulara herkesin cevabı kendine göre 
değişebilir. Çıplak elle tahta kırdığınızda 
veya kırık camlarda çıplak ayaklarla yü-
rüdüğünüzde bu soruların cevabını kendi 
adınıza kendiniz buluyorsunuz.

İş hayatında verilen eğitimlerin bi-
reylerin gelişimine katkısı hakkında 
ne düşünüyorsunuz?
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı en te-
mel ihtiyaçlardan biridir. Bunu da ancak 
büyüme ihtiyacını tatmin ettiğimizde 
giderebiliyoruz. Anne karnına cenin 
olarak düştüğümüzden son nefesimizi 
verip toprağa girene kadarki süreçte 
sürekli bir büyüme söz konusudur. İş ha-
yatı, performansların konuşulduğu, seç-
mediğimiz kişilerle ilişki yönettiğimiz, 
temelinde insan yönetmek olan sosyal 
bir alandır. İş hayatında insanların yetiş-
kin davranış modellerini benimsemesi 

Kemal İslamoğlu (Eğitmen ve Yaşam Koçu)
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3 ŞUBAT 2014 
Dernek merkezimize yeniden yerleştik. Merkezimizi tadilattan geçirerek yenilemek Yönetim Kurulu olarak ilk yapmak 

istediğimiz işlerin başında geliyordu. Toplantı salonundan, ısıtma düzenine, banyosuna, mutfağına, duvarına kapısına 

kadar yenilenen derneğimiz artık sizlere yakışan ve içinde bulunmaktan keyif duyacağınız bir mekân. Ne zaman 

isterseniz bizi ziyaret edebilir, kahvenizi içerken işlerinizi halledebilirsiniz. 

ASİAD olarak
gerçekleştirdiğimiz
Etkinliklerimiz

1 NİSAN 2014 

Üyelerimiz için hazırlanan ASİAD kimlik kartları 
sahiplerine ulaştırıldı. ASİAD kimlik kartı sahip-
lerinin avantajlı alışveriş yapmalarını sağlayacak 
anlaşmalarımızı yapmaya başladık.

ASİAD Kimlik Kartı ile İndirim Alabileceğiniz Kurumlar 
- Pelit Pastaneleri (Tümü) 
- Tike- Beylerbeyi Restoranı 
- Yerinde Pide (Suadiye) 
- Radika Restoranı 
- Mega Benetton Mağazası 
- Taşkın Otomotiv Kolektif Şirketi (Suadiye) 
- Monte Filo Kiralama 
- İntermed Unimed Sağlık Kuruluşları (Nişantaşı-Caddebostan) 

21 ŞUBAT 2014 
Yapı Kredi Plaza Levent lokasyonunda Allianz Yö-
netimi bir araya gelen komite temsilcilerimiz, 
yeni BES uygulamaları ve bizlere yansıyan etkile-
rini konuşarak fikirlerimizi ilettiler.

9 HAZİRAN 2014 

ASİAD olarak bölge buluşmalarına ve ziyaretlerine başladık. İlk 
bölge toplantısını Diyarbakır’da gerçekleştirdik. Bölgedeki acente 
dostlarımızla buluştuk, onların sorunları dinleyerek komite toplan-
tılarında paylaştık. Derneğimize katılan yeni üyelerimiz oldu. Bu 
dönemin ikinci yarısında da bölge buluşmalarına devam edeceğiz.

13 ŞUBAT 2014 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yeni kanunlar çerçe-
vesinde sigorta acente sözleşmesi ve uygulamadaki 
sorunlarımızı konuştuğumuz bir bilgilendirme toplan-
tısı düzenledik. Toplantıya konuşmacı olarak katılan 
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tekin Memiş ile aklımıza takılan sorula-
ra yanıtlar bulduk. 

Tekin Hocamız acentenin tanımı ile başladığı konuş-
ması boyunca bizleri acentenin yükümlülükleri, reka-
bet yasağı, denkleştirme tazminatı, delil sözleşmesi, 
tek taraflı değiştirme şartları, denkleştirme talebi, 
uygulamadaki fesih nedenleri, sözleşmelerin nasıl fes-
hedileceği, ekran kapatmak, aydınlatma yükümlülüğü 
gibi pek çok konuda detaylı bir şekilde bilgilendirdi.

10-13 NİSAN 2014 

Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep şehirlerini kap-
sayan, her tarafı tarih kokan, Güneydo-
ğu’nun büyüsüne hayran kaldığımız mini 
GAP gezimizi gerçekleştirdik. Her adımın-
da yeni bir heyecan bulduğumuz, Güney-
doğu’nun en leziz tatlarını keşfettiğimiz 
turumuzda; rengârenk Mardin çarşısından 
Midyat kuyumcularında telkâri alışverişine, 
Hasankeyf’ten Şanlıurfa’da sıra gecelerine 
uzanan muhteşem anlar yaşadık. Geziye ka-
tılan acente dostlarımızın memnuniyetlerini 
görmek bizleri de mutlu etti. 

19 NİSAN 2014 

Allianz Sigorta AŞ. Oditoryumu’nda “Acentenin Bugünü ve Yarını” konulu bir söyleşi düzenledik. Kamusal alanda en üst 
düzey temsilcimiz olan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sn. Ahmet Genç, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 
Başkanı Sn. Hüseyin Kasap ve Allianz Sigorta CEO Sn. Solmaz Altın’ın bir araya geldiği söyleşiye şirketimiz de destek verdi. 
Sadece acentelerimize değil tüm sektöre hitap eden organizasyonda katılımcılar, rekabetin yoğun yaşandığı sektörü-
müzde çok değerli tecrübelerini ve önerilerini bizlerle paylaştılar. Yeni yönetmeliğin acentelere getirdiği değişiklikler, 
acentelerin sektördeki payı, yeri, rekabet koşulları, yeni dönem satış kanalları konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

22 MART 2014
TOBB merkez binasında düzenlenen, asil 

ve yedek üyeleriyle Sigorta Acenteleri İcra 
Komitesi’nin ve sigortacılıkla ilgili sivil toplum 

kuruluşlarının katıldığı 'Sigorta Acenteleri 
İstişare Toplantısı'nda derneğimizi 
başkanımız Suat Rona temsil etti.

27 NİSAN 2014
Bahara merhaba demek,

enerjimizi yenilemek
ve sinerji yaratmak için 

Lacivert Restoran’da 
acentelerimizle 

bir araya gelerek 
boğaza karşı nefis bir kahvaltı 

yaptık. Keyifli geçen 
organizasyonda

 hem sohbet ettik 
hem de fikir 
alışverişinde 
bulunduk.
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24 TEMMUZ 2014 

Allianz Sigorta Genel Müdürlükte “Hasar 
Komite Toplantısı’na katıldık. Daha önce 
yaptığımız ön toplantılarda tespit ettiği-
miz eksiklerimizi Şirket yönetimine iletme 
fırsatı bulduk ve olumlu sonuçlar aldık.

11 AĞUSTOS 2014 
ASİAD kuruluş yıldönümünü için Double Tree by Hilton 
Moda’da düzenlediğimiz gecede, Allianz Sigorta üst yönetimi 
ve üye acentelerimizle harika bir kutlama gerçekleştirdik. 
Allianz Sigorta CEO’su Sn. Solmaz Altın eşiyle katıldığı 
yemekten memnuniyetini belirtirken, gelecek dönem 
gerçekleştirilecek organizasyonlarda tüm Allianz Yönetimini 
de eşleriyle birlikte görmek istediğinin altını çizdi. 

3-8 EYLÜL 2014 

Acente dostlarımızdan gelen yoğun talep ve gezilerdeki 
memnuniyet üzerine düzenlediğimiz Makedonya-Yunanis-
tan turu ile yurt dışına açıldık! Üsküp’ten başlayan gezi-
miz UNESCO’nun dünya kültür mirasına dâhil ettiği Ohrid 
gölünün bulunduğu Ohrid şehri ile devam etti. Manastır’da 
Atatürk’ün okuduğu askeri lise ve Selanik’te doğduğu ve 
yaşadığı evi ziyaret ettik. Thassos adasında denizin key-
fini çıkarttık, Yunan tavernalarında eğlencenin doruğuna 
çıkarak sirtaki yaptık. Kavala’da kurabiye alma yarışı ile 
adeta çocuklaştık. Gezimiz, sınır şehirleri olan İskeçe ve 
Gümülcine ziyaretleriyle son buldu. 

17 EYLÜL 2014
Allianz Sigorta Genel Müdürlük’te 

düzenlenen ilk “Sağlık Komite Toplantısı” 
oldukça yararlı oldu. Şirketin yeni uygulama 

alınması planlanan Modüler Sistem çalışmasını 
tanıttığı toplantıda karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunduk.

11 EKİM 2014 

TOBB tarafından düzenlenen Acenteler Ça-
lıştayı’na ASİAD adına Başkanımız Sn. Suat 
Rona katıldı. Ankara sektör temsilerinin bir 
araya geldiği toplantıda, acenteleri sorunları 
ve yeni yönetmelik konuları masaya yatırıldı.

23 EKİM 2014 

Allianz Sigorta AŞ. Oditoryumu’nda gerçekleştirdiğimiz “Acenteler Yeni Yönetmeliği” konulu toplantımıza konuş-
macı olarak Sn. Av. Dursun Saat (İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ve Sn. Ayşegül Oktay (Allianz Sigorta 
A.Ş Genel Md. Yardımcısı) katıldı.

Sn. Tekin Memiş’in son dakika mazereti sebebiyle katılamadığı toplantıda kendisinin hazırladığı sunum asistanı 
tarafından aktarıldı.

Acentelerimizin konu hakkındaki merak ettikleri tüm konuların ve soruların hem şirket yetkilisi hem de uzman bir 
hukukçu tarafından yanıtlanması katılımcılar açısından son derece faydalı oldu.

22 TEMMUZ 2014 

Allianz Sigorta Genel Müdürlük’te acentelerimizin taleple-
rini dile getirme fırsatı bulduğumuz “Kasko Komite Toplan-
tısı”na katıldık. Şirket yönetimiyle yapılan her komite top-
lantısı öncesinde, komite üyesi tüm acentelerimizle dernek 
merkezimizde toplanarak gerekli değerlendirmeleri yaptık.

10 TEMMUZ 2014 
Allianz Sigorta Genel Müdürlük’te gerçekleştirdiğimiz ve sorunlarımızı 

Şirket yönetimine iletme fırsatı bulduğumuz “Yangın Komite Toplantısı” yapıldı. 
Toplantı öncesinde acente arkadaşlarımızla dernek merkezinde 

bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. 
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20 KASIM 2014 

Nakkaş Restoran’da düzenlediğimiz etkinlikte “Yeni 
Torba Yasa” olarak bilinen düzenlemeden nasıl fay-
dalanacağımıza dair bilgiler edindik. Mali Müşavir 
Sn. Hüseyin Kalender’in hazırladığı sunumda yeni 
yasa ile yapılandırma olarak da bilinen tüm mali 
düzenlemelerle ilgili olarak acentelerimize bilgi ve-
rildi, izleyecekleri yol ve süreler konusunda bilgiler 
paylaşıldı.

30 ARALIK 2014
2014 yılını, 

toplam 48 Allianz 
acentesinin daha aramıza 
katılmasıyla biraz daha 

büyüyerek ve güçlenerek 
kapattık.

Birlikte yarattığımız bu güç birliği ile 
acentelerimize ve mesleğimize yarar 

sağlayacak yeni çalışmalarla yolumuza yeni 
yılda da devam edeceğiz.

20 ARALIK 2014 

2014’ü uğurlamak için acente dostlarımızla Public House 
da bir araya geldik. Hem eğlendik hem de yeni yıl hedef-
lerimizi konuştuk.

6 MART 2015

ASİAD İzmir acenteleri buluşmasını gerçekleştirdik.

21 NİSAN 2015

Allianz Sigorta hasar Yöneticileri ile Allianz Global 
Asistans yöneticilerinin katıldığı   HASAR ve SONRA-
SI konulu bir toplantı gerçekleştirdik.

Giriş

Bilindiği üzere kamu alacakları kamu hizmetlerinin yürütülme-
sini finanse ettiği için önem taşımakta olup kamu alacaklarının 
tahsiline yönelik vergi idaresi, birtakım  yetkilerle donatılmıştır. 
Kamu alacaklarının tahsili, vergi idaresine kamu alacaklarının 
tahsiline yönelik yetkiler tanıyan 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. Bunun-
la birlikte 5766 sayılı Kanunla ilgili Kanunun mükerrer 35. madde-
sine eklenen böylece kamu alacaklarının tahsilini kolaylaştıran ve 
müteselsil sorumluluk getiren düzenleme, 03.04.2015 tarihinde 
Anayasa Mahkemesi tarafından hukuk devleti ilkesine aykırılığı 
nedeniyle Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu Maka-
lemizde ilgili karar ve ortaya çıkabilecek durumlar irdelenmiştir.

İptale Konu Olan Kanun Düzenlemeleri

6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesine, 2008 yılında 5766 sa-
yılı Kanunla eklenen aşağıdaki fıkra iptale konu olmuştur:

“Amme alacağının doğduğu Ve ödenmesi gerektiği zamanlar-
da kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şa-
hıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının öden-
mesinden müteselsilen sorumlu tutulur.”

Bu hükme göre, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar 
ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal var-
lığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 
edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının doğduğu ve ödenmesi 
gerektiği zamanlarda farklı kişilerin kanuni temsilci veya teşek-
külü idare edenler olması halinde söz konusu kişiler, amme ala-
cağından müteselsilen sorumlu tutularak, 6183 sayılı Kanunun 
mükerrer 35. maddesi uyarınca takip edilecek olup cebri taki-
bata maruz kalabilecektir.

“Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen 
sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”

5766 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesi-
ne getirilen düzenlemeyle birlikte hem VUK hem de 6183 sayılı 
Kanunda yer alan iki benzer düzenlemenin birinin diğerine ön-
celiğinin olmadığından ortaklar ve kanuni temsilciler hakkında 

yapılacak takiplere aynı zamanda başlanması mümkündür. İlgili 
düzenleme olmadan önce bu iki düzenlemenin varlığı ihtilaflara 
neden olmaktaydı. Vergi yargısında, 213 sayılı VUK kapsamın-
daki kamu alacaklarının takibi için VUK 10. maddenin ve diğer 
kamu alacaklarının takibinin yapılabilmesi için 6183 sayılı Kanu-
nun mükerrer 35. maddenin dikkate alınması gerektiği yönünde 
görüşler çıkmaktaydı. İlgili düzenleme bu ihtilafları ortadan kal-
dırmak amacıyla getirilmişti.

2- Anayasa Mahkemesinin 19.03.2015 Tarih ve 2015/29 
Karar Sayılı Kararı

Danıştay Dördüncü Dairesi, 29.04.2014 tarihinde temyiz edilen 
dava ile ilgili olarak 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. madde-
sinin son iki fıkrasını, Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa 
Mahkemesine başvuruda bulunmuştur. Aşağıda, Anayasa Mahke-
mesinin ilgili kararına yer verilmiştir.

Mükerrer 35. Maddesinin Beşinci Fıkrasına İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi, ilgili düzenlemenin kusursuz sorumluluğu 
kapsadığını ve bu nedenle vergi ve diğer mali ödev ve sorum-
luluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni 
temsilcilerin, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müda-
hale şanslarının bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir ey-
lemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurduğu-
nu; bu durumun adalet ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğuna 
karar vermiştir. İlgili kararın detaylarına aşağıda yer verilmiştir.

Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve 
işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgür-
lükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk dü-
zeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum 
ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla 
kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık devlettir.

Kanun koyucu, Anayasaya ve hukukun genel ilkelerine aykırı ol-
mamak kaydıyla her türlü düzenlemeyi yapma konusunda tak-
dir yetkisine sahiptir. Kanun koyucunun hukuki düzenlemelerde 
kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde ada-
let, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak 
kullanması ve keyfi davranmaması gerekir.

ANAYASA MAHKEMESİNİN
KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEBRİ TAKİBİNE İLİŞKİN
YASAL DÜZENLEMEYİ İPTAL ETMESİ SONUCU 
ORTAYA ÇIKACAK ÖZELLİKLİ DURUMLAR

Hüseyin Kalender
(Bağımsız Denetçi)
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Bu bağlamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kay-
nağın elde edilmesi adına Devletin, vergi ve diğer kamu alacak-
larının takip ve tahsilini sağlamak üzere hukuki düzenlemeler 
yapma konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak, bu ko-
nuda bireylerin haklarının ve hukukun genel ilkelerinin de göz 
önünde bulundurulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir.

İtiraz konusu kuralın getiriliş amacının; amme alacağının doğ-
duğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya 
teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olması halinde bu şa-
hısların sorumluluk uygulamasının, amme alacaklarının düzen-
lendikleri kanunlardaki kanuni ödeme sürelerinde veya özel 
ödeme sürelerinde farklı şahısların olması halini de kapsadığı 
görülmektedir.

Kanun koyucu, amme alacağını güvenceye almak bakımından 
sorumluluğun yaygınlaştırılması yoluna gidebileceği gibi müte-
selsil sorumluluk da öngörebilir. Ancak amme alacağının doğ-
duğu veya ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin 
farklı kişiler olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, kural ile 
getirilen düzenleme vergi ve diğer mali ödev ve sorumlulukla-
rını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni tem-
silcilerin, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale 
şanslarının bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir eylemden 
müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurmaktadır. Ada-
let ve hakkaniyet ilkeleri karşısında, bireyin bu şekilde belirsiz 
ve güvencesiz bir biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan 
bir nedenle, başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak 
sorumluluğa ortak olması adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz. 
Dolayısıyla, itiraz konusu kural hukuk devleti ilkesine aykırıdır. 
İtiraz konusu düzenleme Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu 
için iptal edilmesi gerekmektedir.

Mükerrer 35. Maddesinin Altıncı Fıkrasına İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi, amme alacağının doğduğu ve ödenme-
si gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare 
edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahısların amme 
alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacağını 
düzenleyen kuralın iptaline yönelik gerekçelerin aynı zamanda 
kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Kanunda 
yer alan hükümlerin bu maddede düzenlenen sorumluluğu or-
tadan kaldırmayacağını öngören kural bakımından da geçerli 
olduğuna karar vermiştir. İlgili kararın detaylarına aşağıda yer 
verilmiştir.

Hukuk devletinde kanunlarla kişilerin ekonomik, sosyal ve hu-
kuki yaşam alanlarına yöneltilen müdahaleler öngörülebilmeli 
ve geleceğe dönük planlar buna göre yapılabilmelidir. Belirlilik 
ilkesi, vergi ve diğer kamu alacakları açısından miktar, tarh ve 
tahsil zamanı ile biçimi gibi vergi ve diğer alacakların esaslı un-
surlarının önceden belli ve kesin olmasını gerektirir.

213 sayılı Kanunun 10. maddesinde, kanuni temsilciler için kabul 
edilen sorumluluk, kusura dayalı sorumluluktur. Buradaki kusur, 
vergilendirmeye dair ödevlerin ihlal edilmesidir. Buna göre 213 sa-
yılı Kanunun 10. maddesi uyarınca kanuni temsilcilerin sorumlu tu-
tulabilmesi için vergilendirme ödevlerini yerine getirmemiş olması 
gerekmektedir. İtiraz konusu düzenlemeden kaynaklanan sorumlu-
luk ise kusursuz sorumluluk esasına dayanmakta olup kamu alaca-
ğının borçlu şirketten tahsil edilememesinde kanuni temsilcilerin 
kusuru bulunmasa dahi sorumlu tutulmasına neden olmaktadır.

213 sayılı Kanunun 10. maddesinde, kanuni temsilcilerin sorum-
luluklarına ilişkin hükümlerin düzenlenmiş olması, bu Kanun 
kapsamındaki amme alacaklarının takibinin itiraz konusu kurala 
göre yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla itiraz 
konusu kural nedeniyle, 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme 
alacakları da dahil olmak üzere tüm amme alacakları için takip 
yapılması mümkündür. Bu durumda her iki kanunun aynı maddi 
olaya uygulanabilmesi nedeniyle, iki ayrı kanuni düzenleme-

den hangisinin uygulanacağı konusunda belirsizlik oluşmaktadır. 
Dolayısıyla itiraz konusu kural, hukuk devleti ilkesiyle bağdaş-
madığı için itiraz konusu düzenleme Anayasanın 2. Maddesine 
aykırıdır ve iptal edilmesi gerekmektedir.

İptal Kararıyla Birlikte Ortaya Çıkması Muhtemel Durumlar

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ile ilgili olarak 
Anayasanın 153. Maddesi çerçevesinde değerlendirme yapıla-
caktır. İlgili maddeye aşağıda yer verilmiştir:

“Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları ge-
rekçesi yazılmadan açıklanamaz. 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararna-
menin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu 
gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm 
tesis edemez.

Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının 
Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Ge-
reken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe 
gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî 
Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hu-
kukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle 
görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımla-
nır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamları-
nı, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”

Anayasa Mahkemesi kararı 03.4.2015 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Anayasa mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe 
gireceği tarihi ayrıca belirlemediği için ilgili Kanun hükümleri 
03.04.2015 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararı, Resmi Gazetede yayımlandığı tarih 
olan 03.04.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu ne-
denle kamu alacaklarının tahsilinde müteselsil sorumluluk nede-
niyle kanuni temsilciler takibata uğrayıp herhangi bir haciz işle-
mine tabi tutulmayacaklardır. Kanuni temsilciler, yalnızca kanuni 
temsilci oldukları dönemlere ilişkin olarak kamu alacaklarından 
sorumlu olacaklardır. Örneğin, X Ltd Şti .’nin ortağı (A) gerçek 
kişisi yönetim kurulu üyeliğine atanmış, şirketin kanuni temsilcisi 
olarak atanmasına karar verilmiş ve 01.02.2014 tarihinde bu du-
rum Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 11.11.2014 
tarihinde yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kanuni 
temsilcilikten ayrılmıştır. Kanuni temsilci A, 03.04.2015 tarihin-
den itibaren yalnızca 01.02.2014-11.11.2014 tarihleri arasındaki 
şirket borçlarından sorumlu olacak olup bunun dışında müteselsil 
sorumluluk kapsamında takibe uğrayamayacaktır.

03.04.2015 tarihinden önce, iptal edilen düzenleme nedeniyle 
vergi dairesi kanuni temsilciden tahsilat yapmış ise Anayasanın 
153. maddesinde Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geçmişe 
yürümeyeceği hükmü nedeniyle tahsil edilen tutarların kanuni 
temsilciye iadesi mümkün olmayacaktır. Ancak kanuni temsilci-
nin malvarlığına, iptal edilen hüküm nedeniyle haciz konulmuş 
ise ve 03.04.2015 tarihi itibariyle haciz devam ediyorsa o tak-
dirde ilgili Kanun hükmü ortadan kalktığı için kanuni temsilcile-
rin malvarlığındaki hacizlerin kaldırılması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi kararları her ne kadar geçmişe yürümese 
de kararın verilmesinden önce uyuşmazlık durumuna getirilmiş 
olan olaylara yani derdest uyuşmazlıklara Anayasa Mahkemesi 

kararları uygulamaya yer bulabilecektir.  Dolayısıyla 03.04.2015 
tarihinden önce iptal edilen düzenleme nedeniyle takibe uğ-
ramış kanuni temsilci, konuyu dava konusu yapmış ise o tak-
dirde Anayasa Mahkemesi kararı, ilgili davaya kanuni temsilci 
açısından olumlu etki yapabilecektir. Vergi yargısı, konuyla ilgili 
derdest davalarda haciz varsa haciz kaldırabilecek, vergi daire-
since tahsilat yapılmışsa iadesine karar verebilecektir.

Ayrıca, vergi daireleri 03.04.2015 tarihinden itibaren 213 sayılı 
VUK 10. madde ve 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. madde kap-
samında kanuni temsilciler arasında takip işlemlerini yapabile-
ceklerdir. Kararda belirtildiği üzere, 213 sayılı Kanun kapsamına 
giren amme alacakları da dahil olmak üzere tüm amme alacak-
ları için takip yapılması mümkün olacaktır. Vergi idaresi, her 
iki Kanunu veya ayrı ayrı Kanunları gerekçe göstererek kanuni 
temsilcileri takibe alabilecek midir? Anayasa Mahkemesi kararı 
aslında belirsizliği ortadan kaldırmamıştır. Çünkü, 5766 sayılı 
Kanunla 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. Maddesine eklenen 
kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı VUK’da yer 
alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu kaldırma-
yacağına ilişkin hüküm öncesinde aynı durumla ilgili iki düzenle-
menin varlığı karmaşaya neden olmaktaydı. 5766 sayılı Kanunla 
getirilen ve 04.06.2008 tarihinden beri yürürlükte olan hüküm 
bir anlamda bu karmaşayı ortadan kaldırmıştır. Kararla birlikte 
aynı karmaşaya dönülecek olup vergi yargısının işi artacaktır. 
Aslında, yapılması gereken husus 213 sayılı Kanunun 10. mad-
desinin mülga edilerek yalnızca 6183 sayılı Kanunun mükerrer 
35. maddesinin kanuni temsilcilerin takibinde kullanılmasıdır. 
Çünkü, her nevi kamu alacaklarının takip, tahsil gibi işlemleri 
6183 sayılı Kanun kapsamında yapılmaktadır.

İptal Edilen Düzenlemeyle Aynı Nitelikte Olan 6183 Sayılı Ka-
nunun 35. Maddesi Uygulamasında Durum

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi ancak kendisine yapılan ip-
tal başvuruları kapsamında kanunların Anayasaya aykırılığını de-
netleyebilmekte olup kendiliğinden denetim yapamamaktadır. 
Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararıyla 6183 sayılı Kanunun 
mükerrer 35. maddesinin son iki fıkrası iptal edilmiştir. Bunun-
la birlikte aynı Kanunun 35. maddesinde aynı nitelikte fırkalar 
vardır. Ancak söz konusu madde iptal edilmediği için halen yü-
rürlüktedir. İlgili kanun hükmüne aşağıda yer verilmiştir:

“Limited Şirketlerin Amme Borçları:

Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil 
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alaca-
ğından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu 
olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Ortağın şirketteki sermaye pa-
yını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar de-
vir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra 
hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.

(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Amme alacağının doğduğu ve 
ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar 
olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden 
birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.”

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 6183 sayılı Kanunun mükerrer 
35. Maddesinin beşinci fıkrasına aşağıda yer verilmektedir:

“Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda 
kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar 
olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden 
müteselsilen sorumlu tutulur.”

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği mükerrer 35. maddesinin be-
şinci fıkrasını iptal etmesinin nedeni, amme alacağının doğduğu 
veya ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin farklı 
kişiler olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, kural ile geti-

rilen düzenleme vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklarını za-
manında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni temsilcilerin, 
sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının 
bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsi-
len sorumlu tutulmaları sonucunu doğurmasıdır. Bu durum ise 
adalet ve hakkaniyet ilkeleri karşısında, bireyin bu şekilde belir-
siz ve güvencesiz bir biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan 
bir nedenle, başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak so-
rumluluğa ortak olması adalet ve hakkaniyetle bağdaşmamasına 
neden olacaktır. Dolayısıyla, itiraz konusu kural hukuk devleti 
ilkesine aykırı olduğu için iptal edilmiştir.

Yukarıda görüleceği üzere ilgili maddeler aynı mahiyettedir. As-
lında Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi 6183 sayılı Kanunun 
35. maddesi için de geçerlidir. Dolayısıyla bu maddenin ikinci ve 
üçüncü fıkra hükümlerindeki müteselsil sorumluluğun da yürür-
lükten kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde bir yandan iptal 
edilmiş aynı mahiyette bir kanun hükmü, diğer yanda yürürlükte 
olan aynı mahiyette kanunun başka bir hükmü bulunmaktadır. 
Yürürlükte olan 35. maddeyi vergi daireleri uygulamaya devam 
edeceklerdir. Bu durum ise kamu borçlularının yargıya söz konu-
su Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek dava açma-
larına neden olacaktır. Büyük olasılıkla vergi yargısı da konuyla 
ilgili olarak mükellefler lehine karar verecektir.

Sonuç

Anayasa Mahkemesi 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddenin 
beşinci ve altıncı fıkralarını; adalet ve hakkaniyetle bağdaşma-
yacağı, belirsizliğe neden olması ve bu durumun hukuk devleti 
ilkesine aykırı olması nedeniyle iptal etmiştir.

Resmi gazetede 03.04.2015 tarihinde yayımlandığı için bu tarih-
ten itibaren söz konusu fıkra hükümlerinin uygulanması müm-
kün olmayacaktır. Bu nedenle kanuni temsilcilere yönelik olarak 
bu tarihten itibaren müteselsil sorumluluk kapsamında takibat 
yapılamayacaktır. Ayrıca bu tarihten önce müteselsil sorumlu-
luk kapsamında vergi dairesince tahsilat yapılmış ise Anayasanın 
153. Maddesi uyarınca iptal kararları geçmişe etkili olmadığın-
dan tahsil edilen tutarların iadesi mümkün değildir. Fakat, söz 
konusu tarihten önce müteselsil sorumluluk kapsamında takibat 
işlemleri devam ediyorsa örneğin kanuni temsilcinin malvarlığı-
na haciz konmuş ise hacizlerin kaldırılması gerekmektedir. Bu-
nunla birlikte derdest davalar söz konusu ise o takdirde iptal 
kararı bu davalara uygulanabilecektir.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 6183 sayılı Kanunun mükerrer 
35. Maddesinin son fıkrasını iptal gerekçesi, ilgili hükmün belir-
sizliğe yol açmasıdır. Aslında ilgili fıkranın yasalaşmasının nede-
ni var olan belirsizliği ortadan kaldırmaktı. Anayasa Mahkemesi 
kararıyla birlikte vergi idaresi 213 sayılı Kanunun 10. maddesini 
veya 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesini ayrı ayrı ya da 
tek tek idari işlemlerinde gerekçe gösterebilecektir. Bu durum 
ise geçmişte olduğu gibi vergi davası sayısının artmasına neden 
olabilecektir. Çözüm ise VUK 10. maddesinin mülga edilmesi 
olabilecektir.

Ayrıca iptal edilen 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 maddenin 
beşinci fıkrasıyla aynı Kanunun 35. Maddenin ikinci ve üçüncü 
fıkrası aynı mahiyettedir. Aslında mükerrer 35. maddenin iptal 
gerekçesi, 35. Madde için de geçerlidir. Ancak 35. madde halen 
yürürlüktedir. Bu maddenin uygulandığı kamu borçluları mezkûr 
Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek yapılan işlemin 
iptalini isteyebileceklerdir.

Kaynakça
6183 Sayılı AATUHK)
Gelir İdaresi Başkanlığı, Tahsilat Genel Tebliği, (03.04.2015)
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Mutluluk Öğrenilebilir!!! -1-

Derdin Neyse Davan Odur!!!

Galiba ilkokula bile gitmiyordum, annemler tv izlerken, ya-
tağımdan kalkıp kalkıp yanlarına gidiyor ve “Benim uykum 
yok.” diyordum. Madem öleceğiz neden doğuyoruz diye dü-
şünmekten gerçekten uykularım kaçıyordu. 

Dünya madem var, biz neden sadece 70 sene (ben çocukken 
ortalama insan ömrü o kadar sanılıyordu.) kalabiliyoruz diye 
düşünüyordum.  

Bu benim içimi sıkan, geceleri uykularımı kaçıran soruları, 
çok üstüme gelir ve yatağıma gönderirse anneme sorabiliyor 
ama tatmin eden cevaplar alamıyordum. 

Annemin anneannesinin ölümü bendeki ölüm temasını ve 
toprağın altında ne yapıyor fikrini, insan bir var bir yok te-
laşını o denli tetikledi ki; yıllarca bu stres ile uykularım çok 
kaçtı. 

Taa ki; üniversitede Epikuros ile tanışıp, “Ölüm varsa ben 
yokum, ben varsam ölüm yok. O zaman korkmak neden?” 
felsefesini idrak edene dek.

Ölüm ve ben aynı anda var olmadığımıza göre, ben ölüm-
den korkmuyordum, ölümü bilmiyordum ve “ben” olarak 
bilmeme de imkan yoktu. O zaman benim işim bu dünya ve 
kendimleydi. Madem bir dokunup gideceğiz neden geliyoruz 
dünyaya, bunu bulmak olmuştu derdim.

Bir “yaradan vardıysa her şeyi yaratmaya gücü yeten, bizi 
kendine oyuncak diye mi yaratmıştı? Bizden çok çabuk mu 
sıkılıyordu ki, o ezeli ve ebedi iken bizi fani yapmıştı?

Tanrı ve yaratım üzerine bunlar gibi onlarca sorumun da, 
Tanrı dışında biri tarafindan yanıtlanamayacağını anladığım-
da, cevapları alabileceğim sorular sormaya yöneldim. Elim-
deki tek malzeme “kendim”dim. 

Fucinius’un “Kendini tanı, ey insan kılığındaki kutsal soy” 
sözü yıllarca çalışma masamda bir and gibi durdu.

30’larıma yaklaşırken bilmediklerim bildiklerimden çoktu!!!!

Soru ve sorunlarım bazen beni boğuyordu.
Herkes neyi arıyordu? 
Hayat neye benziyordu?

Müge Çevik
(Profesyonel Koç, Eğitmen, Yazar)

Bana bu dünyada tanınan kısıtlı sürede tam olarak ne yap-
mam gerekiyordu?

Neyi başarmış olursam kısmen ölümsüz, 
Ne yaşamış olursam hakkıyla yaşamış olacaktım?

Hiç kötü bir şey yaşamadan ölmek mümkün müydü?
Hayata mutlu olmak için geliyorsak neden kötü şeyler de 
oluyordu?
Şair burada bize ne diyordu?

Aradan geçen 10 yıldan fazla zamanda bu soruların tümüne 
kendimce geçer not alacak cevaplar buldum. 

Bu soruların yanıtlarını ararken, başka bir şey daha buldum!!!
Ve şimdi iddia ediyorum, senin de derdin varsa davan mutlu-
luk olabilir ve ögrenilebilir!!!

Devamı için: www.sapkadanismanlik.com

Siz de
“Mutluluk Kulübü”ne katılın...

"Benim mutluluk tanımımın içinde, kişinin içinden doğan, 

adım adım ve demleyerek tam kıvamına getirilmesi 

gereken farkındalık, irade, rıza, kabul, şükür, teslimiyet 

ve sevgiyi kapsayan pek çok şey var. Mutluluk bir ruh 

hali, öğrenilebilir, seçilebilir bir durum ise; bunu 

yapacağımız ve deneyimleyeceğimiz yer yine yaşamın 

kendisidir. Yani, asıl olan yaşama karışmak, yaşamla 

akmak, zaman zaman dans, zaman zaman arkadaşlık 

etmektir. Olaylar, durumlar, insanlar, sorunlar gelir ve de 

geçerler... Ne vermeye razıysak onu alır, ne kadar almaya 

hazırsak onu bırakırlar! Temel olan arayışın kendisi. Ne 

bulunacak bir şey var ne de beklenecek, yaşanacak bir 

hayat var. Onu da mutlu kılmak kahramanın becerisi!”

Müge Çevik
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Cenk Bey, öncelikle kısaca kendiniz-
den bahseder misiniz?
Ben 49 yaşında,  25 senedir çok uluslu 
şirketlerin yoğun ve yıpratıcı tempo-
sunda bol seyahatli bir düzende yaşa-
yan birisiyim. Sürekli uzun seyahatler,  
düzensiz yenen yemekler, spora fazla 
vakit ayıramama, bolca stres bu yaşam 
şeklinin sonuçları. Doğal olarak kendi-
me çok dikkat ederek beslenemedim ve 
yıllar içinde kiloyla birlikte bir çok sağ-
lık sorununu da üstüme aldım. İnsülin 
direnci,  uyku apnesi, karaciğer yağlan-
ması bunlardan bazıları. Bundan tam 4 
yıl önce, tesadüfen seyrettiğim filmden 
esinlenerek juicing’e ilgi gösterdim ve 
çok hızlı şekilde hem kilo verdim hem 
de diğer sorunlarımdan kurtuldum. Son-
ra bu olayın etrafını araştırdığımda dün-
yada benim gibi pek çok kişi olduğunu 
gördüm, okudum, seyrettim. Bu uyanış 
bende derinlemesine bir ilgiye dönüştü 
ve bu sene kitap projesine dönüştü.

Juicing nedir, nasıl ve nelerden yapı-
lır? Olmazsa olmazları nelerdir?
Juicing aslında insanın doğayla kucak-
laşması, bir nevi fabrika ayarlarına geri 
dönmesi gibi bir durum. Sebze ve mey-
vaları uygun formüllerle ve adına juicer 
dediğimiz cihazlarla saf suyunu çıkarma 
ve bunu çeşitli kürler halinde uygulama-
ya verilen isim. Daha ziyade detoks ile 
eşdeğer görülen bir konu, çünkü juice 
içerek girilen süreçte ciddi anlamda de-
toks yapmış da oluyorsunuz.   Aslında çok 
katı kuralları olmamakla birlikte buz-
dolabında bulduğunuz herşeyi öylesine 
suyunu çıkarmanın ötesinde, bazı basit 
prensipleri var. Örneğin; juice yaparken 
katman prensibini dikkate almak ve han-
gi sebze ve meyvaları ne oranda koyaca-
ğınızı bilmek lazım.   Esasında bu basit 
kuralların ötesinde herkesin kendi da-
mak tadı ve biyokimliğiyle orantılı şahsi 
bir deneyim haline dönüşen bir olgu.

Siz Juicing ile nasıl tanıştınız? Yarar-
larını nasıl keşfettiniz ve öğrendiniz? 
Yukarıda bahsettiğim gibi, ben 2011 
yılı sonbaharında uzun bir uçak yolcu-
ğu sırasında tesadüfen seyrettiğim bir 
filmden etkilendim. O filmde de benim 
gibi sağlıksız ve benden çok daha beter 
kilolu bir adamın 60 gün süreyle uygu-
ladığı bir juice kürü sırasında hayata ve 
sağlığa dönüşünü izledim ve çok etki-
lendim.  Ben de aslında çok fazla sebze 
yiyemiyordum ama içebilirdim. Bunu 
denemek istedim, hemen gidip bir jui-
cer cihazı aldım ve uyguladım. Daha ilk 
kürümde ciddi anlamda faydalar gör-
düm. Daha enerjik, daha hafif hisset-
tim kendimi. Olayın sihri beni hemen 
yakalamıştı. Sonraları bol bol deneme 
ve okuma yaptım. Neredeyse bir dok-
torun uzmanlık sınavına hazırlanışı ka-
dar yoğun ve derin bir araştırma oldu 
benimkisi ve sonucunda bu olayın tıbbi 
anlamda faydasına ikna oldum.

Herkese ihtiyacına göre farklı karı-
şımlar mı yapılıyor?
Bir kere, juice aslında bir diyet değil,  
bir ilaç ya da tedavi de değil. Bunun al-
tını net çizmek lazım. Evet, juicing ile 
kilo veriliyor, bu doğru. Ama, kilo ver-
mek edinilen süper faydaların yanında 
bir yan fayda gibi. Kilo vermek için bir 
juice tarifi de yok, çünkü herkesin ken-
di biokimliğine orantılı bir yaklaşım iz-
lemek lazım. Ben şahsen klasik green 

juice içerek iyi kilo verdim. İçinde sala-
talık, kereviz sapı, maydonoz, ıspanak 
ya da brokoli, ya da kara lahana, limon, 
zencefil ve yeşil elma olan karışımı çok 
içtim. İnsülin dengesini çok iyi koruyan 
bir karışım olması nedeniyle iyi de yağ 
yaktım. Kısa aralıklarla 5’er günlük 
oruç yaklaşımı uyguladım, sonra bunu 
1 haftaya çıkardım.

Kilolu olan herkes bunu kullanabilir mi? 
Kilolu olmak akla hemen acı ve ızdı-
raplı diyetleri çağrıştırıyor, halbuki 
juicing’teki yaklaşım ilk başta toksin-
lerden arınma süreciyle başlıyor ve 
kademeli olarak kilo vermeye kadar 
uzanıyor. Kilolu kişilerin sağlıklı yaşa-
ma dönüşümlerinde çok iyi bir ilk adım 
olabilir. Kiloyla ilgili en temel faydası, 
insülini kontrol altına alması nedeniyle 
yağların yakılması sürecini tetikliyor.

Başka hangi sıkıntılar ya da şikayet-
ler için juicing kullanılıyor? 
Toksinlerden arınma, cildi daha da 
parlak ve sıkılaştırma, şeker dengesini 
koruma, konsantrasyonu arttırma, vü-
cudun asidik yapısını uygun alkali se-
viyelere çekmesi daha nice nice güzel 
faydalarının içinden bazıları.  

Juicing kullanıp da faydasını görme-
yen var mı? Soruna yüzde yüz çözüm 
sunuyor mu?
Olabilir... Hangi koşullarda ve nasıl uy-
guladığına bağlı olarak fayda göreme-
miş olabilir. Juicing’i hamile, kan su-
landırıcı ilaçlar kullanan, ciddi anlamda 
şeker tolerans bozuklukları olanlar ya 
da yakın zamanda ağır travmatik has-
talık geçirenlere ilk etapta önermem. 
Bu tür kişiler juicing’i belli koşullarda 
normal beslenmelerine takviye olarak 
almalıdır. Ama bunun yanında yukarıda 
belirttiğim pek çok kronik rahatsızlığa 
iyi geldiğini ifade eden kişiler de var. 

Detoks yaparak kilo vermek mümkün 
mü yoksa kaybettiğimiz sadece ödem 
olarak bildiğimiz su mu?
Detoks aslında bize arınmayı getiriyor... 
Vücudumuzun toksinlerden arınması şek-
linde görmemiz lazım. Bunlar gıdalarla 
alınanlar olduğu gibi, çevresel koşullarla 
alınanlar da olabilir. Ne yazık ki pek çok 
kişi bu çok önemli faydayı göremiyor ve 
sadece kilo vermeye odaklanıyor. Halbuki 
bu arınma işlevi zaten kilo vermeyi de bir 
yan fayda olarak getiriyor, ama odak nok-
tası pek çok kişi için sürekli kiloda kalıyor.

Detoks programları ve buna uygun ju-
ice tarifleri mevsimine göre farklılık 
gösterir mi?
Evet, doğal olarak gösterir. Göstermesi 
gerekir. Eğer bir green juice yapacaksak, 
bunu yazın ıspanakla yapmak yerine ör-
neğin roka ile yapmak çok daha doğru 
olacaktır. Bu detoks işlevinin juicing tara-
fı, çünkü tam anlamıyla detoks yapacak-
sak bu kapsamda yapılabilecek pek çok 
işlev var, ama genelde bunlar mevsimden 
mevsime (yenenler ve içilenler hariç) çok 
büyük farklılıklar göstermez.

Yaz dönemi için hangi juice tarifini 
önerirsiniz?
Yaz için sabahları kalkınca içilebilecek bir 
juice tarifi vereyim size: çeyrek dilimden 
daha az bir dilim karpuz, 1 salatalık, 1 li-
mon, 2 santim kadar taze zencefili kabuk-
larıyla soyarak ve 1 yeşil elma harika bir 
güne başlangıç olabilir. Sonrasında, özel-
likle akşamları mutlaka meyva oranı daha 
düşük bir juice’a geçmek lazımdır. Örne-
ğin, 1 salatalık, yarım demet maydonoz, 
150 gr roka, yine 2 santim kadar zencefil, 
bir limon ve ince dilim bir ananas olabilir. 
Bunu yaz akşamları yemek niyetine içmek 
pek çok açıdan faydalı olacaktır, özellikle 
kilo vermek isteyenler için.

Ne kadar sürede bir detoks yapılması 
gerekir?
Çok sık olarak komple detoks olmasa da 
arada, örneğin bir kaç haftada bir juice 
kürü yapılabilir, ki bu da aslında detoks 
işlevine çok destek olacaktır. Ben buna 
kitabımda herkesin kendine göre ayarla-
dığı retoks/detoks çarkı dengesi demiş-
tim. Kendim neredeyse ayda bir en az 
3 günlük juice orucu yapıyorum, çünkü 

vücudum bunu istiyor gerçekten. Ama 
başkası bunu bir kere yaza girerken bir 
kere de kışa girerken yapabilir. Genel 
kural koymak doğru olmasa da, yılda en 
az 2 kere yapılmasını öneririm. Bunun ya-
nında juice uygulaması aslında her gün-
lük yaşantıda yaşama entegre edilebilir. 
Benim en çok önerdiğim sabah kalkınca 
aç karnına içilen bir juice ile akşam ye-
meği niyetine içilecek bir juice çok etkili 
olabilir.

Juice bir öğün mü, yoksa ara öğün mü?
Juice aslında temel bir yemek öğünün-
den çok daha besleyici olduğu için ben 
ana öğün gibi görülmesini tercih ederim. 
Ama, juicing kürü yapılmadığı normal 
beslenme döneminde rahatlıkla bir ara 
öğün olarak da içilebilir. Bu konuda ta-
mamen kişinin amacına göre değişen bir 
uygulamadır. Örneğin kilo vermeyi hedef-
leyen birisinin önce arınmayla başlayan 
juice kürünü oruç şeklinde uygulamasının 
çok etkili sonuçlar verdiğini görmekteyiz. 
Yani aslında juicing hem detoks hem de 
kilo vermeyi aynı anda yaptıran bir bes-
lenme modeli olarak görülebilir.

Juicing; hem detoks hem de kilo vermeyi aynı anda yaptıran bir beslenme modelidir.

Ben senelerce bir sürü doktor ve diye-
tisyen dolaşan birisi olarak tüm sorun-
larımı juicing ile çözdüm. Benim gibi 
pek çok kişi var dünyada. Ancak, ben 
şahsen konuya 3-5 kilo vermenin öte-
sinde yanaşan herkese juice-koçluğu 
verilmesini savunuyorum. 

Yan etkileri var mı?
Tek bilinen yan etisi hirperkalemia, 
yani potasyum fazlalığı olduğu yazılıyor. 
Ama, ben bunu gözlemlemedim. Normal 

koşullarda önerilen kürlerde belirtilen 
limitin aşılması zor ama bu anlamda de-
rin yeşil yapraklı bitkilerin kullanımını 
abartmamak lazım. Burada temel olay, 
vücuda katı besin almadan sindirim sis-
temini dinlendirme imkanını sağlamak. 
Immune sistem inanılmaz rahatlıyor. Bu 
esnada muazzam bir enerji açığa çıkıyor 
ve juice içerek vücudunuza aldığınız mi-
neraller, enzimler ve mikro besleyenler 
o enerjiyle birleşip hücresel seviyeden 
yenilenme ve onarıma başlıyor.

Juicing Nedir?
Juicing insanın doğaya dönüşü, onunla kucaklaşmasıdır.
Bu anlamda bir insanın kendisine yapacağı en güzel şeydir.
İnsanlarla sağlıklı yaşama ve beslenmeye dair kendi dönüşüm yolculuğunda edindiği 

bilgileri ve deneyimleri paylaşmak adına Juising konusunda kapsamlı bir kitap yazan 

Juicing Uzmanı ve Sağlık Koçu Cenk Kıral ile ASİAD adına bir röportaj gerçekleştirdik. 

Cenk Kıral (Juicing Uzmanı ve Sağlık Koçu)

Bunu uygulamak isteyenler Juicing’e 
nerelerden ve nasıl ulaşabilirler?
Özellikle İstanbul’da bu konuda ciddi an-
lamda kaliteli hizmet veren yerler var. 
Vitalis Life bunlardan biri. Bu tür yerlere 
gidip, neden juicing yapmak istediğini-
ze ve kendi durumunuza uygun kürlere 
karar vermeniz lazım. Dikkat edilmesi 
gereken juice’ların sulandırılmadan, 
tatlandırılmadan doğadaki halleriyle su-
nulmasıdır. Bu işin temelinde sebzenin 
ekşi tadından zevk almak yatar.
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