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Veysel Eren
ASİAD / Acentem  Sigorta Aracıları Derneği Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Bir yılı daha geride bırakırken yönetim kurulu olarak 2. yılımızı ve derneğimiz ASİAD'ın 18. yılını tamamlamış bulunuyoruz. Görevde 
olduğumuz süre boyunca ben ve arkadaşlarım üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için büyük çabalar harcadık. Bunu 
da elbette ki gönüllülük üzerine kurulu bu yapıların temsilinde bulunduğumuz için almış olduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak 
görmekteyiz. Bizler eşimizden, işimizden ve ailemizden esirgediğimiz zamanı, yaşamımızı değerli kılan,  içinde olmaktan mutlu olduğumuz 
sivil toplum örgütlerinin sadece mesleki açıdan değil yaşamın her alanında ve yaşamın bir olmazsa olmazı olarak gördüğümüz için varız.
Geçen zaman zarfında dört yılda bir yapılan SAİK-Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimleri yapılmış ve derneğimiz ASİAD aktif rol 
üstlenerek sektördeki diğer meslek örgütleri ile birlikte işbirliği yaparak seçimlere katılmıştır.

Siz değerli meslektaşlarımızdan gelen sorun ve çözüm önerilerinizi birebir şirket üst düzey yöneticileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 
gerek karşılıklı müzakere ederek, gerekse sizlerle bir araya getirmek suretiyle sorunların çözümü için çaba sarf ettik.

Yine sağlıkta işbirliği içinde olduğumuz kurumlarla yapmış olduğum toplantılarda hem hastaneleri kullanan sigortalılarımızın alacağı 
hizmeti üst seviyeye taşımak, gerekse konularında uzman hekimlerin yapmış olduğu sunumlarla kendi bilgi dağarcığımızı genişletme 
şansını hep birlikte yakaladık, kurulan WhatsApp grupları ile sigortalılarımızın kurumları kullanma aşamasında olabilecek sorunların hızlı 
çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Tüm bunları yaparken de yalnız yapmadık elbet, sizlerin desteğini her daim arkamızda hissettik, bu destektir ASİAD'ı her platformda güçlü 
kılan, önde kılan. Yönetimde bulunduğumuz iki yıl içinde, var olan kurum iş birlikteliklerini artırdık, gerek sağlık gerekse otomotiv sektöründe 
ASİAD'lı olmanın önemli bir ayrıcalık olduğunu göstermeye çalıştık.

Sağlıkta 2 adet olan işbirliği içinde bulunduğumuz kurum sayısını 4'e çıkardık, oto branşında ASİAD, RS otomotiv ve Allianz World Partners 
işbirliği ile bir ilke imza attık, daha önce üyelerimize göndermiş olduğumuz protokol metnine dergimizde de yer verdik, yapılan işbirliği ile RS 
otomotive üyelerimiz tarafından yönlendirilen araçların poliçelerinde almış oldukları ikame araç günlerinin sonlanması durumunda onarım 
tamamlanana kadar RS otomotiv tarafından sigortalıya verilen ikame araç süresi uzatılacak ve bu süre RS otomotivce karşılanacaktır.

Yönetim olarak amacımız, müşteri memnuniyetini önde tutarak gerek sağlık gerekse otomotiv sektöründe işbirliği içinde olduğumuz 
kurum sayılarını artırarak ASİAD üyesi olmanın bir ayrıcalık olduğunu göstermektir.

Şimdi kısa bir süre sonra yapılacak olan genel kurulumuz için sizlerden beklentimiz; genel kurula tüm üyelerimizin katkı sağlaması ve 
seçilecek olan yeni yönetim kurulunun da arkasında olduğunu göstermesidir, bu destektir ASİAD'ı ayrıcalıklı kılan, daha güçlü kılan.

ASİAD'ın nice yaş dönümlerinde birlikte olmak dileğiyle.

Sevgi ve Saygılarımla
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Tolga Gürkan
Allianz Türkiye CEO / İcra Kurulu Başkanı

“Müşterilerimize, acentelerimizle birlikte çok daha kaliteli ve çok daha hızlı hizmet verebilmek için çeviklik, 
yalınlık, verimlilik ve dijitalleşmeye odaklanıyoruz”

Dünyanın en güçlü finans topluluklarından olan Allianz Grubu’ndan aldığımız güçle, ülkemizde sigorta sektörüne liderlik ediyoruz. Yaklaşık 2500 
çalışanımız, 3800 acentemiz, 1800 banka şube kanalımız ve 6000 anlaşmalı kurumumuzla büyük bir ekosisteme sahibiz. Bu yapıyla, 5,5 milyon 
müşterimizin bize emanet ettikleri varlıklarını, sağlıklarını ve geleceklerini güvence altına alıyoruz. 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilir büyüme stratejisi içerisinde hareket ediyoruz. Müşterilerimize, başta acentelerimiz olmak 
üzere dağıtım kanallarımıza, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve toplumumuza daha fazla katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Sektörümüzün büyüme potansiyeline inanıyor, planlarımızı uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. 2008 yılından bu yana yaptığımız 1 milyar avroyu 
aşan yatırım, bu inancımızın ve kalıcılığımızın göstergesi.

Büyüme öngörülerimiz, iş sürekliliği odağımız ve riskleri yönetme refleksimizle hayata geçirdiğimiz Allianz Kampüs, bu yatırımların en 
önemlilerinden… 1100 çalışan kapasiteli İzmir’deki operasyon merkezimiz Allianz Kampüs’ün başarısının, bir yıl gibi kısa bir sürede iş sonuçlarına 
da yansıdığını görüyor, yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. Bu yıl da Ekim ayında “Allianz Teknik’’ Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’ni hayata 
geçireceğiz. Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Allianz Teknik’te profesyonel risk danışmanlığı ve eğitimler vereceğiz. 
Türkiye’nin ilk akredite deprem laboratuvarının, simülasyonlu yangın ve deprem eğitim salonlarının yer alacağı bu merkezle birlikte toplumsal risk 
farkındalığının artırılmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Tüm faaliyet alanlarımızın merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyarak yatırımlarımızı hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına 
yönelik şekilde tasarlıyoruz. Bunun temelinde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun karşılayabilmek yatıyor. İşte tam da bu nedenle 
büyük bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Müşterilerimize, acentelerimizle birlikte çok daha kaliteli ve çok daha hızlı hizmet verebilmek için 
çeviklik, yalınlık, verimlilik ve dijitalleşmeye odaklanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de köklü global deneyimimiz, güçlü finansal yapımız, yerel piyasa uzmanlığımız, yetkin insan kaynağımız, derin bilgi 
birikimimiz ve güçlü acente ağımızla sektöre liderlik etmeye devam edeceğiz.
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Arif Aytekin
Allianz Türkiye Genel Müdürü / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

“Yeni çalışma modelimizle, acentelerimizden aldığımız geri bildirimleri iş süreçlerimize daha da hızlı 
yansıtmayı hedefliyoruz”

Liderlik yolculuğumuzu, sektörümüzün en güçlü satış ve dağıtım kanalından aldığımız motivasyonla sürdürüyoruz. Başarılı iş sonuçlarımızda 
acente kanalımızın 3800 üyesi, stratejik bir rol üstlenmeye devam ediyor. 

Acentelerimiz başta olmak üzere tüm satış ve dağıtım kanallarımızla kurduğumuz güvene ve verimliliğe dayalı işbirliğini geliştirmek için 
sürekli olarak kendimizi yeniliyoruz. Acentelerimizin düşüncelerini, istek ve beklentilerini öğrenebilmek için memnuniyet araştırmaları 
ve buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor, gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor, şirket süreçlerimizin 
daha verimli hale gelmesi için aksiyonlar alıyoruz. Bunun son örneği, yeni bir organizasyon ve iş yapış biçimi olarak uyguladığımız çevik 
çalışma sistemi. 

Çevik çalışma sistemiyle birlikte fonksiyon bazlı yapılanmadan iş odaklı yapılanmaya geçiş sağlıyoruz. Artık faaliyet alanlarımızın her biri 
için ayrı bir takımımız ve bu takımların içerisinde, faaliyet alanı özelinde öncelikli olan hedeflere göre oluşturulmuş ekiplerimiz mevcut. Bu 
ekiplerde farklı uzmanlıklardan arkadaşlarımız bir araya geliyorlar ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun karşılayabilmemiz 
için kendi içlerinde özerk olarak hareket ediyorlar. Bu ekiplerin her birinde satış ve dağıtım kanallarını temsil edecek bir arkadaşımız da 
muhakkak görev alıyor. Böylelikle müşteriye dokunan yüzümüz, değerli acentelerimizin sahadan bizlere ilettikleri bildirimler anında faaliyet 
alanıyla paylaşılıyor. Bu kıymetli bildirimlerin gerek ürün hazırlıklarında gerekse hizmet ve süreç iyileştirmelerinde hızla değerlendirilmesi 
sağlanıyor. Bu yeni iş modelinin, önümüzdeki dönemde tüm ekosistemimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Dinamik ekibimiz, yenilikçi yaklaşımımız ve en yeni uygulamaları kullandığımız teknoloji altyapımızla acentelerimizi sürekli destekliyor, 
projelerimizin merkezine acentelerimizi alarak ilerliyoruz. Sürekli öğrenme kültürüne de yatırım yapıyor, Allianz Türkiye Akademi 
bünyesinde planladığımız eğitim faaliyetleriyle acentelerimizin en güncel bilgilerle donanımlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Zengin ürün yelpazemiz, kapsamıyla sektörde bir ilk olan mobil aplikasyonumuz ve ‘online’ işlemler merkezimiz, dijitalizasyon, 
sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarındaki sektör liderliğimizle de saygın, güçlü ve güven duyulan bir marka olmaya devam ediyoruz. 

Hep birlikte ortak bir amaç uğruna çalışırken, biz de Allianz Türkiye’nin bu fark yaratan marka gücüyle acentelerimizin her daim yanında 
olacağız. Türkiye’nin 81 ilinde acentesi olan bir sigorta şirketi olarak müşterilerimize acentelerimiz aracılığıyla “Allianz seninle” demeye 
devam edeceğiz.
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Taylan Türkölmez
Allianz  Yaşam ve Emeklilik - Allianz Hayat ve Emeklilik / Genel Müdür

“Geri Ödeyen Yaşam Sigortası’nın yaygınlaştırılması için çalışıyoruz”

Hayat sigortalarında özellikle kredi bağlantısız ürünlere odaklanılması şart. Allianz Türkiye olarak Geri Ödeyen Yaşam Sigortası’nın 
yaygınlaştırılmasına ağırlık veriyoruz. Geri Ödeyen Yaşam Sigortası’na ek olarak bu yıl çıkardığımız Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ile de önemli 
bir penetrasyon yaratacağımızı düşünüyoruz.

Allianz Türkiye olarak mottomuz, müşterilerimizin hayatlarının her evresinde onların yanında olduğumuzu belirten “Allianz Seninle”. Emeklilik 
yolculuğunda da müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Emeklilik şirketlerinin farklılaşması adına, katılımcıların sistemden emekli 
olduktan sonra da sistem içinde kalmalarını sağlamak, hayatlarını kolaylaştıracak kişiselleştirilmiş hizmet sunarak memnuniyeti artırmak oldukça 
önemli. Hayat sigortalarında bireylere ve kurumlara geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz. İhtiyaçlara göre farklılaştırılmış ve tamamen 
kişinin kendisinin seçeceği ek teminatlarla oluşan “kişiye özel” teminat paketleri oluşturuyoruz. Rekabette ayrıştığımız en önemli nokta ise 
müşterilerimizin ulaşıp kolaylıkla içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünler sunmamız.

Türkiye, hayat sigortalarında yüzde 0,2 oranındaki penetrasyon oranı ve kişi başına düşen 20 dolar primle, OECD ülkeleri ortalamasının epey 
gerisinde kalıyor. Hayat branşında kredi hacminin düşüşüne bağlı olarak hem sigortalı sayısı hem de prim olarak yavaşlamalar gerçekleşebiliyor. 
Bu nedenle hayat sigortalarında özellikle kredi bağlantısız ürünlere odaklanılması şart. Allianz Türkiye’de biz, Geri Ödeyen Yaşam Sigortası’nın 
yaygınlaştırılmasına ağırlık veriyoruz. Geri Ödeyen Yaşam Sigortası’na ek olarak bu yıl çıkardığımız Geri Ödeyen Yaşam Eğitim Sigortası ile önemli 
bir penetrasyon yaratacağımızı düşünüyoruz. Kredi bağlantısız ürünlere odaklanılmasının ve bu alandaki ürün çeşitliliğinin prim iadeli ya da geri 
ödemeli hayat sigortaları gibi ürünlerle artırılması yönünde başlayan trendin devam edeceğine inanıyoruz.

2016 yılında çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunun önemli bir parçası da sürdürülebilir ürünler geliştirme hedefimiz. 2018’in sürdürülebilir 
çözümünü emeklilik branşından çıkardık. Sürdürülebilir Yaşam Fonu ile hem BIST bünyesindeki sürdürülebilirlik endeksine, hem de yurtdışındaki 
yabancı sürdürülebilirlik ürünlerine yatırım yapılabiliyor. Öte yandan BES’te emeklilik hakkı kazanan müşterilerimizin sistemde kalıcılığını sağlamak 
amacıyla da Allianz Emekli Dünyası adını verdiğimiz bir program başlattık. Bu program ile ileri yaşlarda artan sağlık hizmetleri konusunda destek 
vermenin yanı sıra kişilerin emeklilik dönemi tasarruflarını artırıcı etki sağlayacak alışveriş, sağlık, seyahat gibi giderlerini azaltıcı imkânlar sunarak 
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Programdan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emeklilik hakkını elde etmeye en fazla 60 ayı kalanlar ile emeklilik 
hakkını kazanarak birikimlerine devam edenler veya emeklilik gelir planına geçiş yapan müşterilerimiz faydalanabiliyor. Allianz Türkiye olarak güçlü 
finansal yapımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sigorta ürünleri sunarak yaşam döngüleri içinde onlara değer yaratmaya devam edeceğiz.
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Okan Özdemir
Allianz Türkiye / Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı 

“Sağlık sigortacılığının lideri olarak müşterilerimize önleyici çözümlerle destek olmaya önem veriyoruz. 
Başlattığımız sağlık destek programımız ile özel sağlık sigortalarında geniş bir hizmet ağına sahibiz. 

Öte yandan ömür uzuyor, buna bağlı olarak sağlık harcamaları da artıyor. İlerleyen yaşla birlikte sağlık 
harcamalarının da artmasına bağlı olarak tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi de büyüyor.”

Sağlık sigortacılığı çok özel ve önemli bir branş ve bu branşta lider olmanın sorumluluğuyla biz de müşterilerimize önleyici çözümlerle 
destek olmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan ‘sağlıklı bireyler’ başlığına 
doğrudan katkı sağlamak üzere “Sağlık Destek Programı”nı başlattık. 

Program kapsamında hayata geçirdiğimiz Meme Kanseri Bilgilendirme ve Mamografi Hatırlatma Projesi ile 40 yaş ve üstü kadınlara ayda 
bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmanın önemini anlatarak, yılda bir kez ücretsiz kontrol mamografi hizmetimizi hatırlatarak 
ve meme kanseri farkındalık ayı gibi özel zamanlarda SMS, sosyal medya gibi kanallarla farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Projemizden 
önce yüzde 8 olan mamografi hakkı kullanım oranı, aramalarımız sonrasında yüzde 50’ye çıktı. Projemize 2019 yılında da devam ediyoruz. 
Bu projeyi uygularken umut verici gelişmeler de yaşadık. Sigortalılarımızdan bazıları, hatırlatmamız sonrasında mamografi yaptırdıklarını 
ve erken evre tanı aldıklarını ileterek bize teşekkür ettiler. Hastalığın ileri evreye geçmeden tedavisinin yapılması, şüphesiz başlattığımız 
programın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Program kapsamındaki bir diğer projemiz Diyabet Destek Projesi için, hastalık yönetimini online yapmayı sağlayan veri aktarım 
teknolojisinin kullanıldığı özel bir cihaz ve yazılım geliştirdik. Diyabet hastalığı bulunan İstanbul, Ankara ve İzmir’deki sigortalılarımıza; 
medikal ölçüm, veri aktarım cihazı ve ekipmanını içeren özel kiti ücretsiz olarak dağıtıyor, proje boyunca strip ve lansetlerin teminini de 
üstleniyoruz. Diyabet hastası sigortalılarımıza, belirlenen sayıda tetkik olanağını, anlaşmalı sağlık kurumlarında ya da ikamet adreslerinde 
yine ücretsiz sağlıyoruz. Veri aktarım cihazı ile sigortalılarımızın ilettikleri kan şekeri ölçümlerinin değerlendirilmesini sağlıyor, genel 
hastalık yönetimi konusundaki tüm sorularını 7/24 Dr. Allianz ekibimiz ile yanıtlıyoruz. Belirli dönemlerde de online diyetisyen desteği, 
diyabet hastalığına özel kitaplar gibi ek destekler veriyoruz.

‘Evimde Güvendeyim’ uygulamamız ile 70 yaş ve üzeri İstanbul’da yaşayan sigortalılarımıza ev kazalarına karşı ücretsiz risk 
değerlendirmesi ve bilgilendirme hizmeti ile banyo güvenliği için gerekli önleyici çözüm hizmetleri de sağlıyoruz. 

7 gün 24 saat ücretsiz olarak ulaşılabilen doktor ve hemşire kadrosu ile medikal danışmanlık hizmeti veren sağlık danışma hattımız 
Dr. Allianz aracılığıyla medikal tavsiyede bulunma, evde kendi kendine yapılabilecek bakım önerilerinde bulunma, gerekli görülmesi 
durumunda ambulans gönderimi ve anlaşmalı olduğumuz doğru branş doktoruna yönlendirme gibi hizmetleri de ücretsiz veriyoruz. Dr. 
Allianz hizmetimizden şimdiye kadar yaklaşık on bin kişi faydalandı. 
  
Özellikle son dönemde tamamlayıcı sağlık sigortasında (TSS) yeni müşteri girişinde dikkat çeken bir artış görüyoruz. Sigorta sektörü bu 
ürünle birlikte sağlık sigortasına ihtiyaç duyan ancak daha uygun bütçe ile hizmet almak isteyen bir kitleye ulaştı. Allianz Türkiye olarak 1,2 
milyonu aşkın sağlık sigortalımızın yaklaşık yüzde 31’inin TSS’si mevcut.

Ömür uzuyor, buna bağlı olarak sağlık harcamaları da artıyor. İlerleyen yaşla birlikte sağlık harcamalarının da artmasına bağlı olarak 
tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi daha da büyüyecek. Uygun bütçe ile sağlık hizmeti almaya olanak tanıyan bu ürünün yıldızı parlamaya 
devam edecek.
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Ertuğrul Yücenur
Allianz Türkiye / Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı

“Allianz Türkiye bir acente şirketi. Yurt çapında, tüm acentelerimizle sürekli iletişim halindeyiz, 
projelerimizde her zaman önceliği acentelerimize veriyoruz”

Allianz Türkiye olarak 3.800 acentemizle müşterilerimize ihtiyaca özel hizmet ve ürünler sunuyoruz. Acentelerimize hizmet vermeye 
odaklanmış 12 bölge müdürlüğünde; 85 satış uzmanımız, 19 yöneticimiz ve bölge müdürlerimizle geniş bir satış dağıtım kanalı ağına sahibiz. 
Teşvik programlarımızla, müşteriye sunduğumuz adil ve onu önceliklendiren bakış açımızla, acentelerimize sunduğumuz taahhütü birinci 
günden son güne kadar tutan yaklaşımımızla, rapelinden teşvik programına kadar tüm artılarımızla projelerimizin merkezine acentelerimizi 
alıyoruz. Sürekli sahada, acentelerimizle iletişim halindeyiz. Son iki senedir fiziksel olarak ziyaretin zor olduğu dönemlerde ‘Go To Meeting’ adını 
verdiğimiz sistemle web üzerinden acentelerimizle konferans yapıyoruz. Son derece iyi dizayn edilmiş bir acente üretim performans takip 
portalımız var. Bu portalda acentelerimiz hangi alanda nasıl bir getiri sağlayacağını görebiliyor, yıl sonunda elde edeceği geliri izleyebiliyor. Hem 
geleneksel yöntemlerle hem de teknolojiyi kullanarak eğitim programlarımızla acentelerimizi daha fazla fırsat için motive etmeyi amaçlıyoruz.

Dijital dönüşüm süreci ve dijital acente portalımız ‘DigitALL’ ile acentelerimizin iş yükü en az yüzde 10 oranında azaldı. Her yıl acentelerimize 
uyguladığımız memnuniyet anketinin sonuçları, DigitALL’un çalışan motivasyonunu yükselten en önemli unsur olduğunu gösteriyor. Bu yıl 
satış ve dağıtım kanallarımız özelinde Allianz Extra ve Extra Large dediğimiz bir teşvik programına başladık. Dönemsel kampanyalar dışında 
teşvik kampanyaları da düzenliyoruz. Yaklaşık 6 yıldır kullandığımız daimi kampanya programımız olan Allianz Lig’in ismini Allianz Plus olarak 
değiştirdik ve yalınlaştırdık. Satış dağıtım kanallarına; “Biz sana tüm branşlarda hizmet verebiliriz, yeni bir alan hayatımıza girdiğinde olabilecek 
en kısa sürede o ürünü de devreye almak konusunda gerekli hazırlığı yaparız, trendi takip ederiz. Oyunun kurallarını maç oynanırken değiştirmek 
gibi bir yaklaşımımız yok. Başta ne taahhüt verdiysek ona uyarız” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Sadece Allianz ile çalışan acentelerimiz için ek rapel 
uygulamamız bulunuyor. Acentelerimize elde ettikleri komisyonları da haftalık ödeyen bir şirketiz.

Müşterilerimize, acentelerimize, dağıtım kanallarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermek adına yatırımlarımıza da devam ediyoruz. 2018 yılında 
açtığımız operasyon merkezimiz Allianz Kampüs’te çalışmaya başlayan genç arkadaşlarımızın enerjisi ve dinamizmiyle şirketimizi geleceğe 
hazırlıyoruz. Bu yıl içinde açılışını gerçekleştireceğimiz Allianz Teknik ile de Türkiye’de ar-ge ve sigorta alanında bir ilke imza atıyoruz. Profesyonel 
risk danışmanlık hizmeti, eğitimler ve hasar sonrası hizmetler vereceğimiz Allianz Teknik’te acentelerimiz ve müşterilerimizle geleceğin 
sigortacılığını inşa edeceğimizi söyleyebiliriz.

Ülkemizin ekonomik konjonktürüne baktığımızda ise içinden geçtiğimiz dönemler verimliliğe odaklanmayan acenteler için zor geçebilir. Bu 
dönemde gelirlere odaklanmak, en adil şekilde davranan, elindeki kârı paylaşmak konusunda imtina etmeyen şirketlerle çalışmayı seçmek 
önemli. Doğru sigorta şirketiyle doğru müşteriyi buluşturmak da acentenin 2019’da dikkat etmesi gereken bir unsur. Allianz Türkiye’de alınan tüm 
kararlarda önceliğimiz acentelerimiz. Bu yüzden sektörde en çok tekli acente sayısı bulunan şirketiz. Allianz bir acente şirketi ve böyle olmaya da 
devam edecek.
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Kaan Toker
Allianz Türkiye / Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı 

Allianz Türkiye’de “daha çevik, daha yalın ve daha dijital” yeni bir dönem başladı.

Tüketicilerin beklenti, öncelik ve ihtiyaçlarının hızla değiştiği, rekabetin de her alanda zorlaştığı ülkemizde, Allianz Türkiye ve paydaşlarının 
yarınlara hazır olabilmesini sağlamak için büyük bir dönüşüm süreci içindeyiz.  Çevik çalışma sistemi adını verdiğimiz bu kapsamlı dönüşüm, 
Allianz Türkiye için, “daha çevik, daha yalın ve daha dijital” yeni bir dönemi ifade ediyor. 

Çevik çalışma sistemi ile iş yapış şekillerimizi değiştiriyor, fonksiyon bazlı yapılanmadan iş odaklı bir yapılanmaya geçiyoruz. Bu sisteme 
geçmemizin temelinde; müşterilerimize çok daha iyi hizmet sunabilme ve pazar dinamiklerine daha rekabetçi bir şekilde yanıt verebilme 
hedefi yer alıyor. Çalışanlarımızı yüksek oranda yetkilendirerek çözüm süreçlerine dahil ettiğimiz, farklı uzmanlık alanlarına sahip çalışanların 
bir arada çalıştığı, hiyerarşiden arınmış daha hızlı bir Allianz Türkiye yaratıyoruz. Bu değişim-dönüşüm sürecinde bir diğer odak alanımız 
yalınlık. Ürünlerimizi, hasar ve hizmet süreçlerimizi yalınlaştırıp sadeleştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle sigorta ürünlerinin karmaşık yapısını 
ortadan kaldırıp, yalın ürün ve iş süreçleriyle memnun müşterilerimizin sayısını artıracağız.  İş yapış şekillerimizi yeniden biçimlendiren bu 
dönüşümü, dijitalizasyon ile de destekleyerek en önemli dağıtım kanalımız acentelerimizin üzerindeki operasyon yükünü azaltacak, daha 
fazla satışa odaklanmalarına fırsat yaratacağız. IT sistemlerimizin optimizasyonu, altyapı ve kullandığımız ekranların yalınlaştırılması ile de 
acentelerimizle entegrasyon süreçlerini hızlandırıp, iş yapış modellerimize çeviklik kazandırarak rekabet avantajı sağlayacağız.

Aradan geçen kısa sürede bu yöntemin iş sonuçlarımıza olumlu yansımalarını görmekten de mutluluk duyuyoruz. Birimler arasındaki 
işbirliğini destekleyen, geliştirme süreçlerine esneklik ve çeviklik sağlayan bu yaklaşımla çalışma hızımızda önemli gelişmeler sağladık.  
Eskiden bir proje ekibinin bir araya gelerek aylar harcadığı bir iyileştirmeyi birkaç haftada ortaya çıkarabilme esnekliğini yakaladık.  Yeni 
ürün geliştirmede esnekliğin yanında hız da kazandık. Yeni operasyon merkezimiz Allianz Kampüs’ün de katkısıyla, acente hizmet masası 
dönüşlerinde iyileşme, poliçe üretiminde acente memnuniyetinde artış, hasar yönetimi müşteri şikâyetlerinde önemli oranlarda iyileşme 
yakaladık. 

Türkiye’de sigorta sektörüne kazandırdığımız çevik çalışma sistemi ile tekliflerin hazırlanmasından poliçeleşmesine, müşteri ilişkileri, 
hasar ve hizmet süreçleri başta olmak üzere tüm operasyonel faaliyetlerimizde etkin ve sonuç odaklı yeni bir dönem başladı. Böylelikle 
biz bir yandan Allianz Türkiye ve acenteleri olarak daha iyi koşullarda, daha hızlı, verimli ve rahat bir şekilde çalışırken, bir yandan da 
müşterilerimize mükemmel müşteri deneyimi yaşattığımız, ürün-hizmet kalitemizde ve çeşitliliğimizde üstünlük ve inovasyon sağladığımız 
bir organizasyon kültürü yaratacağımıza inanıyoruz.
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Suat Didari
Allianz Türkiye / Oto Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı

“Trafik gibi sosyal bir karşılığı olan sigorta branşında, sürdürülebilirlik çok önemli. Dolayısıyla kısa vadeli 
fiyat politikaları ve tarife düzenlemelerinden ziyade daha köklü ve uzun vadeli tedbirlerin alınması gerektiği 

kanaatindeyiz” 

Ülkemizde sigorta sektörünün lokomotifi konumundaki trafik sigortaları ve hemen ardından gelen kasko branşı, otomotiv sektöründeki 
daralmadan direkt olarak etkilenmeye devam ediyor. Kurlardaki dalgalanmalar, yedek parça fiyatlarının döviz tabanlı olması gibi unsurlarla da 
pekişen bu süreç, kârlılık ve büyüme üzerinde de negatif etki yaratarak sektörümüzün zorlu bir dönemden geçmesine neden oluyor. Bu trendin, 
yılın ikinci yarı sonuçlarıyla birlikte pozitif yönde ilerlemeye başlayacağını düşünüyoruz. Bu yıl trafikte yüksek faiz ortamının getirdiği pozitif bir 
etki var. Yatırım girdileriyle birlikte oluşan bu pozitif etkinin de katkısıyla poliçe üretimi tarafındaki negatif sonuçlar bir miktar da olsa kompanse 
edilecek gibi görünüyor.

Sektörümüzde özellikle trafik ve kasko branşlarında rekabetin kuralları yeniden yazılırken, bugüne kadar fiyat odaklı ilerleyen rekabete artık 
müşteri odaklı rekabetin de eklendiğini söyleyebiliriz. Biz de Allianz Türkiye olarak, teknolojik gelişmelerden anında yararlanmak, kişiselleştirilmiş 
ürün ve hizmetlere dilediği zaman ve mekândan ulaşmak isteyen müşterilerimiz için yatırım yapmaya ve çözümlerimizle fark yaratmaya devam 
ediyoruz. 

Müşterilerimizin risk faktörlerini belirleyerek, bu risklere uygun ihtiyaca yönelik ürünler sunarken, onlara muhtemel bir risk gerçekleştiğinde de 
ihbar aşamasından ödemeye kadar tüm aşamalarda hizmet veriyoruz. Allianz’da yaklaşık 100 kişiden oluşan “Oto Hasar Departmanımız” mevcut. 
Senede 250 bini aşan hasar işlemi ile sigortalılarımıza ihbar aşamasından ödemeye kadar tüm süreçlerde en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. 
1600’den fazla servis ile Türkiye’de en büyük anlaşmalı servis ağlarından birine sahibiz. Hızlı Hasar Onayı, Bire Bir Hasar Danışmanı, Mobil Hasar 
Danışmanı, Kişiselleştirilmiş Hasar Videoları, Oto Hizmet, Dijital İhbar ve İkame Araç Portalı gibi çözümlerimizle müşterilerimize uçtan uca 
hasar deneyimi sunarken, bu çalışmalarımızın memnuniyet ve bağlılık artırıcı etkilerini de iş sonuçlarımızda gözlemliyoruz. Diğer yandan teknik 
mükemmellik yaklaşımımız çerçevesinde fiyatlama yetkinliklerimizi geliştirmek adına yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda makine 
öğrenmesi ve yapay zeka gibi konular odaklandığımız alanlar olarak öne çıkıyor.

Sektörümüz açısından önümüzdeki dönemde temel beklentimiz ise, trafik tavan fiyat uygulaması konusunda bütüncül bir yaklaşımla tüm 
tarafların yararına olacak kalıcı bir çözümün üretilmesi ve yeniden serbest tarife sistemine geri dönülmesi yönünde. Trafik gibi sosyal bir karşılığı 
olan sigorta branşında, sürdürülebilirliğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli fiyat politikaları ve tarife düzenlemelerinden 
ziyade, daha köklü ve uzun vadeli tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz.  Bu çerçevede  “Riskli Sigortalılar Havuzu” modeli de uzun dönem 
için sürdürülebilir görünmüyor. İyi sürücü - kötü sürücü ayrımının yapılması ve aktüeryal süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesinin, iyi sürücüler 
için fiyatların düşürülmesi, riskli sürücülerin ve riskli araç tiplerindeki risklerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin bu 
doğrultuda yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.
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Öktem Örkün
Allianz Türkiye / Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı 

“Hedefimiz müşterilerimizin risklerini hasar meydana gelmeden önlemek”

Dünyamızın içinde bulunduğu değişim ve dönüşüm çağında; karşı karşıya olduğumuz ekonomik, çevresel, jeopolitik, sosyal ve teknolojik 
riskler her geçen gün artıyor.  Bu nedenle, sadece bireylerin değil, kurumların, toplumların, ülkelerin ve hatta dünyamızın sürdürülebilirliğini 
sağlamak için risklerin tüm yönleriyle belirlenmesi ve özel olarak yönetilmesi ayrı bir önem taşıyor.

Sigortacılık,  özünde risk yönetimine odaklanmış bir sektör olmakla birlikte Allianz Türkiye olarak biz bu alanda, tüm ekosistemimizle birlikte 
vizyonumuzu bir adım öteye taşıdık. Artık gündemimizde sadece riskleri en güvenilir şekilde yönetmek değil, aynı zamanda hasar meydana 
gelmeden önce engellenmesine yönelik önleyici çözümlere odaklanmak da var.  Çünkü biliyoruz ki, maddi ve manevi anlamda pek çok 
kayba neden olan felaketlerin gerçekleşmesini engellemek mümkün olmasa da, yaratacağı hasar, kayıp ve mağduriyetleri azaltmanın yolu 
sigortadan geçiyor.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar doğrultusunda maliyetlerin azaltılmaya çalışıldığı ve hasar trendinde artış yaşandığı bir dönemden 
geçiyoruz. Bu dönemde sektörümüze düşen görev, muhtemel riskler ve bu risklerin önlenmesi konusunda farkındalık yaratmak. Allianz 
Türkiye, bu alanda da öncü bir rol üstlenerek, “Risk Teşviği” uygulamasını yürütüyor. Bu uygulamamızla müşterilerimize, onları kötü 
günlerden koruyacak risk danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ayrıca riskli unsurlarını iyileştirmeleri için onlara maddi destek de sağlıyoruz. 
Risk Mühendisliği ekibimizin liderliğinde geliştirdiğimiz yenilikçi iş modeli Sanal Risk Analizi gibi uygulamalarla, risklerin, herhangi bir hasar 
meydana gelmeden önce tespit edilmesi,  azaltılması ve önlenmesi yönünde çalışıyoruz. Riskleri sadece analiz ederek raporlamakla 
yetinmiyor, kapsamlı danışmanlık raporları da hazırlıyoruz. Önümüzdeki aylarda faaliyete başlayacak yeni yatırımımız, ‘’Allianz Teknik’’ 
Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’yle de müşterilerimizin risklerini azaltmaları için vereceğimiz danışmanlık hizmetlerimizi 
hızlandırmayı hedefliyoruz.

İşte bu vizyon bizi, sadece hasar gerçekleştiğinde ödeme yapan bir kurum anlayışından çıkartıyor, müşterilerinin iyi ve kötü günlerinde 
her daim yanında olan bir yol arkadaşı yaparak, rekabette fark yaratıyor. Biz de hem şirketimiz hem de iş ortaklarımızla; müşterilerimizin 
gerçek ihtiyaçlarına yönelik, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri riskleri önleyecek nitelikte ürün, hizmet ve çözümler geliştirmek, her 
zaman her yerden en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermek üzere çalışıyoruz.
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Ekonomik durgunluk tüm işkollarını etkiledi ama büyüklük açısından 
en çok otomotiv sektöründe hissedildi.

Geçen yıldan beri süregelen kur artışlarının fiyatlara yansıması, tüke-
tici kredisi faizlerinin yükselmesi, piyasalardaki daralma aslında sek-
tör açısından 2019 yılının zor bir yıl olacağının habercisiydi.

Ama satışların bu adetlere düşeceği yine de öngörülmemişti.

Hurda teşviği, Ötv, Kdv teşvikleri olmasına rağmen tüm bu kampan-
yalar piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı. Satış adetleri geçen yılın 
ilk altı ayına göre %45 oranında daralarak 330 binden 195 bine geri-
ledi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen otomotiv sektöründe yenilikler hız 
kesmeden devam ediyor. Elektrikli araçların yanı sıra otonom araçlar 
da yakın gelecek de yerlerini alacak.

Hızla gelişen teknoloji sayesinde sürüş alışkanlıklarımız da gelişiyor 
bizim yerimize yollardaki şeritleri  takip eden, önümüzdeki aracın sü-
ratine göre kendi hızını ayarlayan, gerektiğinde fren yapan, mesajları-
mızı okuyan araçlar sayesinde  araç kullanmak daha keyifli ve güvenli 
hale geliyor. Her ne kadar bu tarz yenilikler hayatımızı kolaylaştırsa da 
yine dikkati elden bırakmamak gerekiyor.

KELEŞLER İSTANBUL SİGORTA

BANU KELEŞ

Sigorta sektörüne gelince, satışların azalması özellikle kasko branşın-
da fazlasıyla hissedilecektir. Bu nedenle yenileme poliçeleri eskisin-
den daha değerli olacaktır.

Kurlardaki artış yedek parça fiyatlarına da yansıdığı için hasar fatu-
raları da bu oranda yükselecektir. Bu da kasko fiyatlarında hissedile-
cektir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yeni koşullar beraberinde yeni sigor-
ta ürünleri de getirecektir. Örneğin Kasko branşında kullanım bazlı 
telemetrik poliçeler gibi…

Hızla değişen alışkanlıklar yeni ürünlere, yeni iş modellerine dönüşe-
cektir. Dolayısıyla teknolojiye yatırım yapan, tüketiciye farklı ürünler 
sunabilen şirketler daha da öne çıkacaktır.

Bu nedenle değişimin dışında kalmadan, farklı bakış açıları geliştire-
rek mevcut işlerimizi sürdürülebilir kılmak için bizlere çok iş düşüyor.
Biz de Keleşler Otomotiv ve Keleşler İstanbul Sigorta olarak zor piya-
sa koşulları ve rekabetçi ortamda hem teknolojik yatırımlara hem de 
çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi konularda çeşitli eğitimler alarak 
işimizde fark yaratmaya önem veriyoruz. 

Sağlıklı, bol kazançlı günler dileği ile…
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Gayrettepe’ de  gezi evi ve gezi kitaplığı olarak restore edilen de-
ğerli Orhan Kural hocamızın evine ziyarete  gittim. Çok sıcak bir 
karşılama ve çay sohbeti eşliğinde konuşmaya başladık.

Sizi birine anlatmak istesem kitaplara, filmlere konu olacak et-
kileyici bir yaşamınız olduğunu ayrıca çevreci,  akademisyen, 
maden yüksek mühendisi, fotoğraf sanatçısı, yazar, bilim insa-
nı, TV ve radyo programcısı, fahri konsolos, editör, gezgin,  akti-
vist ve donanımlı bir aydın olduğunuzdan bahsederim.  Peki siz 
kendinizi anlatmak isteseniz neler söylerdiniz?

Orhan Kural gördüğünüz gibi bu evin bir odasında sade ve mü-
tevazi bir hayatı olan, lüks yaşamdan uzak,  gezmeyi okumayı 
yaşamayı seven bir insanım. Komşum açken, tok yatmayan ve 
bunun ne kadar doğru olduğunu en iyi bilenlerden birisiyim. 
Asla yaşadığım sürece kendim içim bir şeyler yapmaya çalış-

madım. Hep ön planda insan olmalı, çocuklar, gençler ve eğitim 
olmalı dedim. İnsanların özel yaşamlarımdan ziyade toplumsal 
yaşamlarının ön planda olmasını; özellikle yaptıkları işlerle göz 
önünde olanların bulundukları mesleki ve sosyal statüleri ile 
iyi bir örnek teşkil etmesini istedim. Yurt içinde ve yurt dışında 
gezdiğim birçok ülkede çalışmalarımı eğitim öğretimle birlikte 
bilimsel ve sosyal konularda yoğunlaştıran birisi olarak bunların 
anlatılmasını istedim.

Yaşamınız boyunca birbirinden farklı alanlarda çok güzel işler 
başarmış biri olarak bu başarıların temelini oluşturan disiplin-
leriniz nelerdir?

Gıdadan kıyafete kadar yaşamım tamamen organiktir. 
Belli program çerçevesinde hareket etmeyi sever, aldığım 
notlara göre programımı yaparım. Asla zaman kaybetmeye 

Prof. Dr. Orhan Kural ile
Gezi ve Müze Evinde Sohbet
GÜL AKARSU
Sistem Sigorta Arac.Hz.Ltd.Şti.
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tahammülüm yoktur. Boşa harcanan zaman insanın yaşam 
süresi içinde en büyük kaybıdır. Eleştiriye karşı değil ama 
eleştiriyi sevmeyenlere karşıyım. Eğer insansak, hatamızı da en 
kısa yoldan telafi etmemiz ve öz eleştirimizi yapmamız gerekir 
diye düşünüyorum.

Çalışmalarınızda öne çıkardığınız bir husus, belli öncelikleriniz 
var mıdır? 

Öncelikli olarak çalışmalarımın başında eğitim gelir. Bugüne 
kadar birçok okulumuzda ve eğitim kurumlarımızda altı bin 
civarında konferans verdim. Burada yurt içinde yurt dışında 
edindiğim bilgilerimle beraber yaşadıklarımı da örneklerle pay-
laşıyorum. Zaman zaman, konferanslarım da öğrencilerimle 
karşılaşıyorum. Bazen hatırlamakta güçlük çektiğim öğrencile-
rim, “Hocam bana yıllar önce öğrencinizken şunları şunları söy-
lemiştiniz,” diye hatırlattığı zaman tabii ki çok mutlu oluyorum. 

Bildiğim kadarıyla yurt dışında da çok güzel işlere imza attınız,-
bizimle paylaşır mısınız?

Yurt dışında birçok ülkede ziyadesiyle tanınıyorum. Gittiğim ül-
kelerde üst düzey yetkililerince  karşılandığım da olmuştur ama 
insanın kendi ülkesinde tanınması çok daha başkadır. İspanya 
da Milli Eğitim Bakanıyla mukavele imzalamam, Tacikistan da 
da aynı şekilde. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Örneğin  dünya-
nın birçok ülkesinde kitaplarınızın kendi dillerine çevrilerek ya-
yınlanması, okullarında ders kitabı olarak okutulan eserlerinizin 
olması gerçekten çok güzel bir duygu. Bir Türk bilim insanı ola-
rak, ülkenizin ismini gittiğiniz her yere götürüyorsunuz. Ülkenizin 
tanıtımı açısından, ayrıca turizm  ve kültür adına çok önemlidir. 
İşte beni mutlu eden en güzel şeyler hep bunlar olmuştur. Bil-
gilerinizin yurt dışında paylaşılarak çoğalması kadar güzel bir 
duyguya sahip olmanın heyecanı düşünün. Sanırım bu da çok 
az bilim insanına nasip olmuştur.

Evinizi Gezi Evi’ne çevirerek aslında gelecek nesillere çok değer-
li bir miras bıraktınız. Bu miras ile ziyaretçilerinize ne anlatmak 
istiyorsunuz?

Gayrettepe’deki yani şu an içinde bulunduğumuz dairemi gezi 
kitaplığı ve gezgin evi müzesi haline getirdim. Buranın kapısı 
akademisyenlere, öğrencilere, ilgisini çeken kişiler dâhil, kısa-
cası ilim ve bilim adına bir şey öğrenmek isteyen herkese daima 
açıktır. Evimde dünyanın birçok ülkesine ait bilimsel sosyal ve 
ekonomik konuları hakkında bilgi edinecekleri zengin bir kitaplık 
ve kütüphane var.  Dünyanın 193 ülkesinden topladığım eserler-
le birlikte, hatıra eşyalarımı, ödüllerimi ve  aldığım  plaketlerimi  

de sergiliyorum. Gezi evimin ziyaret edilmesi beni çok mutlu 
ediyor. Özellikle çocukların, gençlerin ve öğrencilerin ilgisi beni 
çok duygulandırıyor. Evimi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bırakı-
yorum. Eminim halkımız Orhan Kural’ın, bu gezi kitaplığı ve gez-
gin evi müzesini ziyaret ettiklerinde ülkesi için ne kadar güzel 
şeyler yaptığını çok iyi anlayacak ve inanıyorum ki yine halkımız 

geç olmadan beni çok iyi anlatacaktır.
Bir sigortacı olarak size sigorta hakkında ne düşündüğünüzü 
sorabilir miyim?

Sigortalarımın tümünü yaptırıyorum. Küçücük odamda başımı 
yastığa koyduğumda rahat uyumalıyım. Ülkemizde, yurt dışında 
olduğu gibi sigorta bilincinin daha fazla yerleşmesini dilerim.

Müziği çok seven biri olarak; izninizle sizin için bestelenen bir 
şarkıyı size şiir olarak okumak istiyorum.

Dünya döndükçe gezmeli, gezin diyor Orhan Kural
Haksızlıklara tepkili olun diyor Orhan Kural
Gezi, sanat, ilim, kömür geçip gitti bütün ömür
Bazen abdal, bazen kral, benim adım Orhan Kural

Keyifli sohbetiniz ve misafirperverliğiniz  için çok teşekkür ede-
rim. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır efendim?

Çok çalışın, çok gezin, çok okuyun, doğayı sevin koruyun ve sev-
gi dolu olun.

Teşekkürler Sevgili Hocam güzel günlerde görüşmek dileğiyle 



Çocukların gelişim süreci ile ilgili olarak anne babaları en çok endişelendiren konulardan biri de erken ergenlik. “Çocuğum erken 
ergenliğe mi giriyor?”, “Tedavi olmalı mı?” gibi sorular ebeveynlerin kafasını kurcalayıp duruyor. Liv Hospital Çocuk Endokrinoloji 

Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kara erken ergenliğin ne zaman tedavi edilmesi gerektiğini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Zamanında tedavi edilmezse boy kısa kalabilir
Özellikle kız çocuklarında erken meme gelişimi ile kaygılar olur. Kaygının iki kaynağı erken adet kanaması olasılığı ve kanama ile beraber bü-
yümenin duracağı düşüncesidir. Çocuğun yaşıtlarından önce adet görmesinin getirebileceği stres, sıkıntı da bu kaygıyı besler. Doğrusu, çok 
küçük yaşlarda başlayan gerçek erken ergenlik bu risklerin tamamını taşır. Zamanında teşhis ve tedavi edilmezse, erken ergenlik büyüme 
plaklarının erken kapanmasına ve erişkinlik boyunun kısa kalmasına neden olur. Ancak ergenlik belirtilerinin erken başlaması her zaman tedavi 
gerektirmez; ergenliğin kendi doğal seyrinde izlenmesinin daha uygun olacağı durumlar da vardır. Dolayısıyla, tedavi gerektiren ve gerektirme-
yen erken ergenlik süreçlerinin birbirinden ayırt edilmesi ve gereksiz tedavilerden kaçınılması da bir o kadar önemlidir. 

Ergenlikte büyüme giderek hızlanır 
Kızlarda ve erkeklerde iç ve dış üreme organları (yumurtalıklar, rahim, vajina, penis) birincil cinsiyet özellikleridir. Bu organların büyüyerek eriş-
kin boyutlarına ulaşmasının yanı sıra kıllanma ve meme büyümesi gibi fiziksel değişimler ise ikincil cinsiyet özelliklerini oluşturur. Ergenlik dö-
nemi ikincil cinsiyet özelliklerinin ve üreme kapasitesinin kazanıldığı çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresidir. En sık gözlenen ilk belirti kızlarda 
meme büyümesi ve erkeklerde testis büyümesidir. Ancak aileler testis büyümesini fark edemeyebilir ve ilk dikkat çeken bulgu penis kökünde 
kıllanma olabilir. Kızlarda da genital bölgede kıllanma bazen ilk ergenlik belirtisi olabilir. İlk belirtilerden ortalama 2-2.5 yıl sonra kızlarda ilk adet 
kanaması, erkeklerde ise sperm üretimi başlar. Bu süreçte büyüme giderek hızlanır ve doruk noktasına ulaşır. Sonraki 2-2.5 yılda büyüme 
giderek yavaşlar ve büyüme plaklarının kapanması ile durur. 

Başlama yaşı ve ilerleme hızı kişiye göre değişir
Ergenlik kızlarda ortalama 10-11 yaşlarında, erkeklerde ise 11-12 yaşlarında başlar, fiziksel değişikliklerin ve büyümenin tamamlanması 4-6 yıl 
sürer ve genellikle kızlarda 15-16, erkeklerde 17-18 yaşlarda boy uzaması durur. Ancak ergenliğin başlama yaşı ve ilerleme hızı çok fazla bireysel 
değişkenlik gösterir. Yukarıda ifade edilen ortalama yaşlara göre 2-3 yıllık sapmalar mümkündür. Bu nedenle ergenliğe girme yaşı kızlarda 8-13 
ve erkeklerde 9-14 arasında değişir. Bu yaşlar arasında başlayan ergenlik normal kabul edilir.

Her erken gelişim erken ergenlik anlamına gelmez
Erken ergenlik ikincil cinsiyet özelliklerinin kızlarda 8 ve erkeklerde 9 yaşından önce başlaması olarak tanımlanır. Kızlarda 8 yaşından önce 
meme büyümesi ve kıllanma olması, yine erkeklerde 9 yaşından önce testis büyümesi ve kıllanma başlaması erkendir. Ancak her erken ge-
lişim gerçek erken ergenlik olduğu anlamına gelmez. Ergenlik belirtilerinden sadece bir tanesinin gözlendiği ve diğer belirtilerin eşlik etmedi-
ği kısmi ergenlik biçimleri söz konusudur. Örneğin, kızlarda en sık 6 ay ile 2 yaş arasında gözlenen erken meme gelişimi böyledir. Bu durum 
kız çocukların çoğunluğunda müdahale edilmeksizin kendiliğinden düzelir, bazılarında ise erken ergenliğe ilerleyebilir. Bu süreçte yakın takip 
önemlidir. Yine, en sık 5-8 yaşlar arasında gözlenen genital bölgedeki kıllanmalar da eşlik eden başka bulgu yoksa çoğu zaman ergenlik belirtisi 
değildir. Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlara bağlı oluşan bir durum olup genellikle ter kokusunun değişmesi ile birlikte görülür. An-
cak, kıllanma bazen abartılı olabilir. Abartılı kıllanma olan çocukların ergenlik süreçlerinin izlenmesi gerekir. Çoğunlukla ergenliğin durdurulma-
sını gerektiren bir sorun oluşmaz, fakat kızlar sonraki yıllarda aşırı kıllanma veya adet düzensizlikleri gibi sorunlar yaşayabilir. 

Obezite ergenliği erkene çekiyor
Günümüzde aşırı beslenmeye bağlı oluşan obezite sorunu hem kızlarda hem de erkeklerde ergenliği erkene kaydıran bir etmen olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Obezitenin giderek yaygınlaşmasına paralel olarak erken ve erkence ergenlik sorunları daha sık gözlenir. Erken ergenlik 
kızlarda 8 ve erkeklerde 9 yaş öncesi başlayan belirtileri ifade eder. Erkence terimi ise normal yaş aralığında ancak erkene kaymış ergenliği 
belirtmek için kullanılır. Kızlarda 8-9 yaş, erkelerde 9-10,5 yaş arası başlayan ergenlik erkence kabul edilir.  Erkence ergenlik yavaş seyirli bir 
durumdur ve obeziteden bağımsız olarak da görülebilir. Bu durumda boy uzunluğu ve kemik yaşında bir ilerilik söz konusu değildir. Obez ço-
cuklarda boy ve kemik yaşı ileri olabilir. İster fazla kilolu isterse normal ağırlıklı olsun erkence ergenliği olan çocuklarda ergenlik durdurucu 
tedavilerin erişkin boya olumlu bir etkisi yoktur. Ergenliği kendi doğal seyrinde izlemek daha uygun bir yaklaşımdır. Öte yandan, beslenme 
durumundan bağımsız, daha çok 7 yaş öncesi çocuklarda gözlenen ve tedavi gerektiren gerçek erken ergenlik durumları da vardır. Bu çocuk-
larda ergenlik hızlı seyir gösterir, kemik yaşı hızlı ilerler ve müdahale edilmezse erişkin boy kısa kalabilir.

Hemen endişeye kapılmayın
Anne babalar çocuklarında erken ergenlik belirtileri gözlediğinde hemen endişeye kapılmamalıdır. Ebeveynler genetik yapı ve beslenme du-
rumu ile ilişkili olarak çocuklarının ergen gelişim gösterebileceğini ve hormon tedavisi uygulayarak ergenliği durdurmanın her zaman gerekli 
olmadığını bilmelidirler. Ergenlik açısından müdahale gerektiren bir sorun olup olmadığı konusunda destek almak için ailelerin çocuk endokrin 
uzmanlarına başvurulmaları önerilir.

ÇOCUĞUM
ERKEN ERGENLİĞE Mİ
GİRİYOR?         PROF. DR. CENGİZ KARA
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Merhaba biz DAFA AİLESİ,

1996 yılında İzmir direkt satış ofisinde başlayan sigortacılık hayatımıza, 2006 yılında ayrı ayrı kurmuş olduğumuz acenteliklerimizi 
daha da güçlendirmek adına birleştirerek DAFA Sigorta, Dilara Atatanır, Fuatcan Amasya ‘nın ilk harfleri ile ismini alan şirketimiz 
2008 yılında ticari hayatına başlamıştır.

Figen Amasya ve Murat Atatanır ortaklığında kurulan DAFA SİGORTA, bilgili ve güvenilir personeli ile tüm sigorta branşlarında sig-
ortalılarına hizmet vermektedir. Sigortanın hayatı kolaylaştırdığı sloganı ile yola çıkarak, Ülkemiz ve İzmir’imiz de sigortalı yaşamın 
huzur ve güvenirliğini yaymak vizyonu ile Müşterilerimiz için en çok faydayı alacağı ürünü seçmesinde yardımcı olmak, Allianz için 
riske göre prim noktasında en gerçekçi bilgiler ile poliçe düzenlemek, şirketimiz için uzun vadeli müşteri ilişkisi tesisini kurmak en 
önemli misyonumuzdur.

İşimizin temeli İnsan olunca, insan hayatına dokunmak da ayrı bir görev alanımız olmaktadır. Bu hedef doğrultusunda sivil toplum 
kuruluşlarından Rotary Kulüp, Liyakat Derneği, Çağdaş Yaşamı Desteleme Derneği, İzmir Tobb Kadın Girişimciler Kurulu gibi 
STK’ların toplumumuza hizmet için gerçekleştirdiği projelere destek vererek bireylerin hayatlarına dokunmaktayız.

23 yıldan bu yana var olduğumuz Sigortacılık sektörüne, dürüst, güvenilir, güler yüzlü, ve ticari etikler çerçevesinde emin adımlar ile 
ilerleyerek var olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

FİGEN AMASYA - MURAT ATATANIR

İZMİR DAFA SİGORTA
                                  MESLEKTE 23. YIL
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AS SİGORTA

Acenteliğimizin kuruluşu grup firmalarımızdan olan fabrikanın yangın hasarı nedeniyledir.

İskenderun’da büyük ölçüde otomasyona bağlı olarak 1998 yılında Almanya’dan ithal edilen makinelerle otomotiv filtreleri üreti-
minde faaliyet göstermek üzere kurulan ve üretiminde birinci yılını doldurmuşken bir işçinin kimyasala bulaşmış eldiveni ile sigara 
içmeye kalkışması ile başlayıp yangında yok olan fabrika için sigorta şirketine başvurulur. Yangın, binanın beton ve çelik konstrüksi-
yonunu bile neredeyse eritmiştir.

Zarar o zamanın parasıyla 1.5 trilyondur. Alınan 
tazminat ise sadece 450 milyar. Sebep, sigorta 
acentemizin poliçede bina ve makine değerlerini 
ve teminatları eksik göstermiş olmasıdır. Sigorta-
lı poliçe ile nelerin hangi şartlarda koruma altına 
alındığını bilemez, sigortalıyı aydınlatmak doğru 
müşteriye doğru teminatları önermek ve poliçe-
yi, oluşabilecek riskleri öngörerek tanzim etmek 
acentenin asli görevidir. 

Hasarda ödenen tazminat teminat eksiklikle-
rinden kaynaklı olarak fabrika adına beklentileri 
karşılamayınca kendi sigortalarımızı doğru te-
minatlar ile kendimiz yapalım hasarlarımızı da 
kendimiz takip edebilelim düşüncesiyle acen-
teliğimizi 2000 yılında kurduk. Şirketimiz İsken-
derun’da Asaş Filtre San. ve Tic. A.Ş.’ne bağlı üç 
ayrı filtre fabrikası ve pazarlama şirketleriyle bir 
şirketler grubu oluşturan yapının küçük bir birimi 
olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Şirketimiz, Asaş şirketler grubu bünyesinde yer 
almakla çoğunlukla grup şirketlerimize hizmet 
veren kurumsal acente niteliğindedir, bu nedenle de çok kârlı bir işletme olduğumuz söylenemez. Bununla beraber bankaların si-
gorta acenteliği yapmaları hala bir sıkıntı olarak bize de yansımaktadır. Şirketler ister istemez kredi kullanırlar ve verdikleri kredinin 
yan ürünü olarak bile bile sigorta teklifi vermeleri ve müşterilerini adeta zorlamaları can sıkmaktadır. Bankacılık ayrı, sigortacılık ayrı 
işlerdir. Ticaret kanunumuzda yer aldıkları fasıl ayrıdır, kanunları ayrıdır, her ikisi de finans sektöründedir, lakin örneğin bir sigorta 
şirketi faktöring veya leasing yapamazken bankalar neden sigortacılık yapar anlamak mümkün değil. Üstelik hasar takibi yapamaz, 
sigortalılar hasarları için ille de bir acenteden yardım almak için çırpınıp dururlar.

2007 yılında çıkartılan Sigortacılık Kanunu nispeten sektöre bir çeki düzen vermiş, muhasebecilerin, kaportacıların, otomobil servislerinin 
aynı zamanda sigorta acenteliği yapmalarının önüne geçmiştir. Lakin 2008 yılında çıkartılan yönetmelik neredeyse kanunu da aşar bi-
çimde bir takım düzenlemeler getirmişti. Merak saikiyle yaptığımız hukuki araştırma sonucu Danıştay’da yönetmeliğin bazı maddelerinin 
iptali için dava açtık. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam tüzel kişi acenteler için asgari sermaye sınırı 25.000 TL olarak belirlenmişti, oysaki bir 
acente anonim şirket ise Ticaret Kanununda anonim şirketlerin asgari sermayesi 50.000 TL. Lakin davamız reddedildi… 

Acente olarak prensibimiz doğru teminatları harmanlayarak hasarda sorun yaşamamak üzerinedir. Sigortalının doğru bilgilendiril-
mesi ve sunulan poliçenin teminatlarının anlatılarak eksiksiz bir poliçe sunulması çalışma değerlerimizdendir. Zira güven ve itibar 
maddi değerlerin çok ötesindedir.

Sektör olarak sigortacılığın, ülkemizde olması gereken yerde olmadığını ve hak ettiği yere ancak eğitim ile gelebileceğini düşünüyoruz. 
Bizce üniversitelerde tek bir bölüm uzmanlık için olmalı, sigortalılık bilinci ise lise eğitimi ve hatta temel eğitimde verilerek oluşturulmalıdır. 
Sektörün de gerektiğinde esnek davranarak müşteri odaklı çalışmaları biz acentelerin işlerini kolaylaştıracaktır. Zira sahada işler 
epey zor. Çok farklı alternatifler mevcut hele de işlerinizi prim odaklı yapmıyor ve doğru teminat odaklı çalışıyor iseniz biraz daha 
zorlanıyorsunuz.

Sanırım ASİAD kurulduğundan bu yana üyesiyiz. Derneğimize aidat dışında bir katkımız olamasa da her yerde olması gerektiği gibi 
dayanışma olmadan bir topluluğun, toplumun bir şeyler başaramayacağına muhakkak gözüyle bakıyoruz. 

Taşralı bir acente kardeşiniz olarak sevgiye kalın.

NAZIM FIRAT BAYINDIR

SİGORTACILIĞA GİRİŞ HİKAYESİ / İSKENDERUN



    

                                                                       

PROTOKOL 
 

Madde 1. Taraflar 

İşbu Protokol Sözleşmesi (“Sözleşme”);  

o Birinci tarafta Basın Ekspres yolu Sefaköy Kavşağı Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. 1. 
Asena Sokak No:9 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul adresinde bulunan RS Servis Oto 
Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (“RS Servis”), 

o İkinci tarafta Altunizade Mah. İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 21/2 Üsküdar/İSTANBUL 
bulunan Acentem Sigorta Aracıları Derneği (“ASİAD”) , 

o Üçüncü tarafta Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:47, 34662 Üsküdar/İstanbul adresinde 
bulunan AWP Servis Hizmetleri A.Ş. (“Allianz Partner”), 
 

Aralarında 02/09/2019 imzalanmıştır. 

Tarafların her biri ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 

Madde 2. Konu 

İşbu Sözleşme’nin konusu RS Servis, ASİAD ve Allianz Partner firmaları arasında yapılacak olan 
kasko poliçesi kapsamında maddi hasarlı binek ve hafif ticari araç onarımı konusunda yapılacak olan 
işbirliğini açıklamaktır. 

Söz konusu iş birliği kapsamında taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

 ASİAD üyeleri tarafından RS Servis’e yönlendirilmiş araçlar için, maddi hasarlı binek ve 
hafif ticari onarımı yapılan aracın poliçesinde ikame araç teminatı 3 gün ise; 

o 3 gün’e kadar temin edilen ikame araç poliçe kapsamında karşılanır. 
o Onarım süresi 3 gün’den fazla ise; poliçe kapsamında karşılanan 3 gün ikame araca ek 

olarak, 3 gün’e kadar verilecek ikame araç RS Servis tarafından karşılanır. 
o Onarım süresi 3+3, yani toplamda 6 gün’den fazla ise,ve müşterimiz ikame aracın iadesini 

gerçekleştirmez ise 6’gün üzeri ikame araç bedeli araç sahibi tarafından karşılanır. 
o Yurtdışı yedek parça tedariği olduğu durumlarda, yukarıdaki maddeler geçerli değildir. 

 
 ASİAD üyeleri tarafından RS Servis’e yönlendirilmiş araçlar için, maddi hasarlı binek ve 

hafif ticari onarımı yapılan aracın poliçesinde ikame araç teminatı 7 ya da 15 gün için ise; 
o 7 ya da 15 gün’e kadar temin edilen ikame araç poliçe kapsamında karşılanır. 
o Onarım süresi 7 ya da 15 gün’den fazla ise; poliçe kapsamında karşılanan 7 ya da 15 gün 

ikame araca ek olarak, onarım tamamlanana kadar süresiz ikame araç temin edilir 
ve RS Servis tarafından karşılanır. 

o Yurtdışı yedek parça tedariği olduğu durumlarda, yukarıdaki maddeler geçerli değildir. 
 

Madde 3. İmzalar 

RS Servis ve Ticaret A.Ş. Acentem Sigorta Aracıları 
Derneği (ASİAD) Allianz Partners Türkiye 
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SEVİNÇ ERBULAK
ile sohbet ettik...

SEVİL GÜMRÜKÇÜ

Sevinç ERBULAK ile öğlen yemeğinde Ataşehir’de sakin bir res-
taurant da buluştuk. Karşımda en son Şark Dişçisi Müzikha-
li’nde oynarken izlediğim Sevinç Erbulak duruyordu. Sporunu 
yapmış. Cildi parlak, duru, yüzü gülen, rujunun kırmızısına ba-
yıldığım için  (o günden beri sık sık kırmızı ruj deniyorum) Elimi 
gözlerimin içine bakarak samimice sıkan bir ünlü.  Kendisi ile 
son kitabı ile ilgili konuşacağız ancak konu bir türlü oraya ge-
lemiyor. Önce ne yiyeceğimize karar veriyoruz. Seçimi çok net 
önce sebzeye yöneliyor. Etli karalahana sarması ve domates 
çorbası. Aynı doğallık.  Son Kitabı ARTIK ARANMAYANLAR GE-
ZEGENİ ile ilgili konuşacağız.

Yazmaya nasıl başladınız?  
Kendimi bildim bileli diyelim. Dergilere yazıyorum. Örneğin ar-
kadaşlarıma bir şeyler yazıp hediye etmeyi seviyorum.

Kitabınız neyi anlatıyor?
Kitap bir zamanlar bir bütünün 
parçası olan örneğin şu çatal gibi. 
Sonradan bir şekilde kaybettiği-
miz objelerin yaşamı ile ilgili. Bir 
sabah çok sevdiğim palyaço kol-
yemin kolunun kaybolduğunu far-
ketmemle başladı. O son damla 
oldu herhalde. Dünya Savaşı da 
Sırp veliahtın öldürülmesi ile çıktı 
deniyor ya işte biri öldürülmüş ve 
bunun sonucu bu savaş çıkmıştır 
denebilir mi? Böyle bir şey olabilir 
mi? Olan milyonlarca şeyden sonra son olan şeyin sonucudur. 
Bütün süreçler böyle gelişir. Son damla bu denebilir sadece. Bir 
zamanlar bir bütünün parçası olan ve kaybolan objeler nereye 
gidiyor dedim? Çok aradım. Farkında olmadan yarım kalan şey-
lerin de bir dünyası var diye düşündüm.

Ben araba kokusu almaya gittiğimde kolu yanmış ayıyı alırım 
örneğin, tek kalmış satılmamış olanı. Çünkü yanlışlıkla birisi ya-
nından geçerken sigara ile değmiş ve onu yakmış. Onun satıl-
ma ihtimali yok, onu birinin alma ihtimali de yok daha doğrusu. 
Ben onu alırım. Çünkü ötekilerin şansı var diyorum. Ya da işte 
marketten paketi ezilmiş süt alıyorum. Çünkü onların alınma 
ihtimalini her zaman daha düşük buluyorum. Kaybolan çok kıy-
met verdiğimiz eşyalar da olabilir. Çok kıymet verdiğimiz duy-
gularımız da olabilir. İlla gözle görülür bir şey olması gerekmiyor. 
Çamaşır makinasına atılan ve teki çıkmayan çoraplar gibi. Bunu 
yaşamışsındır. Onların herhalde gittiği bir dehliz var artık aran-
mayanlar gezegenine giden şeyler bunlar işte. Varlıkları ile yok-
lukları bir olan artık aranmayan şeyler. Bazen duygular, bazen 
insanlar, bazen bu kaybolan parçalar işte..
Artık aranmayanlar gezegenine gittiler ve orada insan yok. 

Bence bu harika bir şey. İnsansız bir gezegene özlem duyuyo-
rum. O iki gezegende karşılaşan iki objenin yolculuğu aslında. 
Sadece bir müzeleri var ve bu müzede ortaçağda yaşayan in-
sanlardan kalan günlükler var ve onlar müzenin duvarına asılı. 
Kişisel tarih. Objeler müzede bunları okuyarak günlerini geçiri-
yorlar serüven bu..

Kitapta dikkat çeken üzerinde yaşanmışlıkların da olduğu bazı 
sözler sözler var ki bana bunlar sizin yaşanmışlıklarınız gibi gel-
di. Çok istenenler en çok gözden düşenlerdir gibi...’

Ana karakter KUTİA’yı bir kadın olarak düşünebiliriz. Ve beni 
ifade ediyor. İçimdeki 40 yaşı geçmiş dingin kadını. Bana ait ya-
şanmışlıklar var. Kitabın sadece okunmasını değil okunduğunda 
hissedilmesini isterim.

Ben yeryüzünde sadece insanla-
rın iletişimine inanmıyorum. Can-
lı cansız tüm objeler ve canlılar 
iletişim halinde. Örneğin ağaçlar 
birbirleri ile yüzlerce km uzaktan 
hasta ağaçsa diğerlerine sinyaller 
gönderebildiği bilimsel olarak is-
patlanmış. Hayvanlar ve doğa biz-
den daha başarılı bu konuda. Kedi-
leri seviyorum. Sirkte olmayan tek 
hayvan, siz onu sahiplenemezsi-
niz o sizi sahipleniyor. Çünkü eği-
tilemez. Mama ile ceza ile ödül ile 

öğretemezsiniz. Sadece sevgi ile öğrenir.

Sevinç Erbulak’a sağlık sigortası konusunda birkaç soru sor-
dum. Tabii ki sohbet olarak.

Devlet memuru olduğu için ayakta tedavide emekli sandığın-
dan faydalanıyormuş sigortasının yatarak tedavili olduğunu 
öğreniyorum. Kavin büyüdüğü için ayakta tedavi ihtiyaçlarının 
çok fazla olmadığını ve yatarak poliçesinden hizmet aldıklarını. 
Annesi Füsun Erbulak’ın da devletle anlaşmalı kurumlara katkı 
payı ödeyerek faydalandığını. 

Sohbet kitaptan çıkıp Şehir Tiyatrolarına geliyor. Görüyorum ki 
kitap, dizi, her şey bir yana Darülbedayi bir yana yetişkinlere ti-
yatro dersi bile vermiş zaman zaman.

Şimdilerde yeni bir oyununun provaları varmış. Tiyatro deyince 
gözlerinin içi parlıyor. İşte o zaman daha da güzelleşiyor ve dev-
leşiyor gözümde. Sonra sanki 40 yıllık arkadaş gibi sarılıyoruz. 
Bense hala artık aranmayanlar gezegeninin bir kahramanı gibi 
hissediyorum.  Tekrar buluşacağız biliyorum.



İSTİKLAL CAD. KALLAVİ SOKAK NO: 13 BEYOĞLU / İSTANBUL
TEL: 0(212) 243 83 53 - 0(212) 293 37 86

Dostluk ve lezzetin değişmez adresi...



Erken tanı sayesinde, birçok hastalık kronikleşmeden tedavi edilebilir.
Detaylı bilgi için Sağlıklı Yaşam ve Check Up Merkezi’ne
danışabilirsiniz.

Düzenli sağlık kontrolü
yaptırıyor musunuz?

www.florence.com.tr444 0 436
Çağrı Merkezi

grupflorence
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Erken tanı sayesinde, birçok hastalık kronikleşmeden tedavi edilebilir.
Detaylı bilgi için Check Up ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne
danışabilirsiniz.

Düzenli sağlık kontrolü
yaptırıyor musunuz?
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Spor, vücudun organik direnicini artıran, sistemlerin fizyolojik kapasitesini geliştiren, bu kapasiteyi koruyan ve devam ettiren bir uğraşıdır. Bu 
uğraşı sırasında oluşabilecek yaralanmalar yapılan sporun doğası dışında, spora başlamadan önce yeterince hazırlık yapılmaması nedeniyle de 
oluşabilmektedir. 

Sportif travmaya maruz kalan bölgeler arasında diz eklemi ilk sırada yer almaktadır. Ayak bileği, kalça ve kasık bölgesi, omuz eklemi, uyluk bölgesi, 
omurga, dirsek eklemi, el bileği ve el sportif faaliyet sırasında yaralanabilen diğer vücut bölgeleridir. 

Sporcular, ancak doğru tanı, tedavi ve hızlı bir rehabilitasyon programıyla tekrar spora dönebilirler. Burada en kritik sorun spora dönüş süresinin 
kısaltılmasıdır. Bazı kas-iskelet rahatsızlıklarının sadece sporcularda cerrahi tedavi gerekliliği vardır. Spora dönüş ancak bu şekilde sağlanmaktadır. 
Cerrahi tedavinin doğruluğu belirleyici olsa da tek başına yeterli değildir. Sportif faaliyetin sürekliliği için cerrahi sonrası uygulanacak rehabilitasyon 
programının etkinliği de en az cerrahi tedaviler kadar önemlidir. 

Sık görülen spor yaralanmaları şu şekilde sıralanabilir: diz ekleminde menisküs yırtıkları, diz ekleminde ön-arka çapraz bağ ya da çoklu bağ 
yaralanmaları, diz ekleminde kıkırdak yaralanmaları, omuz ekleminde rotator manşet yırtıkları, omuz ekleminde labral yırtıklar, kalça ekleminde 
labral yırtıklar, ayak bileği bağ yaralanmaları. 

Yukarıda sıralanan yaralanmaların şiddetine bağlı olarak konservatif ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Cerrahi tedavilerde ise artroskopik 
girişimler sıklıkla uygulanmaktadır.

Artroskopik cerrahi, eklem bölgesini içeren ortopedik hastalıkların kapalı ameliyat teknikleri ile tanılarının doğrulanmasını ve tedavi edilmesini 
sağlayan bir cerrahi tekniktir. Kelime anlamı “eklem içine bakış” olan artroskopik cerrahide, eklem içine sokulan ışıklı bir kamera sistemi (fiberoptik 
cihaz) sayesinde ilgili bölgenin muayenesi yapılabilmekte, mevcut hastalık teşhis edilebilmekte ve aynı seansta tedaviye yönelik bir çok işlem 
gerçekleştirilebilmektedir. Diğer endoskopik cerrahilerde (laparoskopi, torakoskopi, sistoskopi, üreteroskopi v.b.) olduğu gibi artroskopik 
girişimler de ufak birkaç cilt kesisi ile yapılır ve çok ufak bir iz ve ağrıya neden olur. Eklemlere uygulanan açık cerrahi girişimlere kıyasla, artroskopik 
girişimlerde daha az hastanede kalış süresi ve daha hızlı bir iyileşme süreci söz konusudur. Artroskopik girişimler her ne kadar sportif yaralanmalar 
ile güncellik kazanmış olsa da; profesyonel sporculardan, gündelik yaşantısında hiç spor yapmayan kişilere kadar geniş bir hasta popülasyonuna 
uygulanabilmektedir. Bu girişimlerde modern cerrahi tekniklerle birçok ortopedik problem tedavi edilebilmektedir.  

Günümüzde artroskopik cerrahinin en sık uygulandığı eklemler diz ve omuz eklemleridir. Bunların dışında ayak bileği, kalça, el bileği ve dirsek 
eklemleri ile el ve ayaktaki küçük eklemlere de artroskopik girişim rahatlıkla uygulanabilir. 

DİZ EKLEMİ: Dizde özellikle menisküs yaralanmalarında yırtıkların temizlenmesi ya da tamir edilmesi (dikilmesi) amacıyla, tamir edilemeyecek 
hasarlarda da menisküs transplantasyon cerrahisinde; ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ yırtıklarının onarımlarında (rekonstrüksiyon); eklem 
kapsülü ve eklem kararlılığını (stabilitesini) sağlayan diğer yapıların değerlendirilmesi ve onarımlarında; diz içi yabancı cisim ve kıkırdak parçalarının 
çıkartılmasında; kıkırdak doku patolojilerinde onarım, traşlama, canlandırma ya da kıkırdak nakli uygulamalarında; eklem içi iltahaplanma (septik 
artrit) ve eklem zarı (sinoviya) kalınlaşması ve enflamasyonuna yol açan durumların tedavisinde; orta dereceli diz eklemi kireçlenmesinde ve 
eklem içi kırıkların tedavisinde başarılı bir şekilde artroskopik girişimler uygulanmaktadır.

OMUZ EKLEMİ: Omuz eklemi diz ekleminden sonra artroskopik girişimlerin ikinci sıklıkta uygulandığı eklemdir. Omuz ekleminde tendon 
sıkışması yaratan ve tendon bütünlüğünü bozan durumlarda; rotator manşet (omuz eklemini hareket ettiren önemli bir kas-tendon grubuna 
verilen ad) yırtıklarının tedavisinde; akut veya tekrarlayan omuz çıkıklarının tedavisinde; kıkırdak lezyonlarının tedavisinde; eklem kapsülü ve 
labrum (stabiliteye katkı sağlayan kıkırdağa benzer yapı) yırtıklarının tedavisinde; kemik çıkıntılarının törpülenmesinde; erken-orta evre omuz 
kireçlenmesinde artroskopik cerrahi kullanılmaktadır. 

KALÇA EKLEMİ: Kalça eklemine yönelik artroskopik girişimlerin geçmişi diz ve omuz eklemlerine göre nispeten daha yenidir. Ancak, özellikle genç 
erişkin hastalarda kalça eklem ağrılarına sebep olan hastalıkların tedavisinde hızla yerini almaktadır. Kalça eklem sıkışması (femoroasetabuler 
impingement) adı verilen genç aktif erişkinlerde kalça ağrısına sebep olan ve tedavi edilmediği takdirde ileri yaşlarda eklem kireçlenmesine neden 
olabilen patoloji başta olmak üzere, eklem kıkırdağı ve labrum hasarlanmalarında günümüzde aktif olarak kalça artroskopisi uygulanmaktadır.

AYAK BİLEĞİ EKLEMİ: Ayak bileği tendon sorunlarında, kıkırdak lezyonlarında, omuz eklemindekine benzer sıkışma durumlarında ve eklem içi 
kırıkların cerrahi tedavisinde (açık cerrahi girişimlerle birlikte ya da bağımsız olarak) artroskopik girişim söz konusudur. 

EL BİLEĞİ EKLEMİ: El bileğindeki bağ, tendon ve kıkırdak sorunlarının tedavisinde, sıkışık sinirleri gevşetme amacıyla (karpal tünel sendromu v.b.) 
artroskopik girişim uygulanabilmektedir.

DİRSEK EKLEMİ: Dirsek eklem kireçlenmesi, aşırı kullanıma bağlı olarak gelişmiş tendon sorunları ve eklem içine uzanan kırıkların cerrahi 
tedavisinde artroskopik girişim dirsek eklemi için tercih edilebilen bir yöntemdir.

SPOR YARALANMALARI VE

ORTOPEDİK CERRAHİ TEDAVİLER

PROF. DR. MELİH GÜVEN
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
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ASİAD ‘ın, yılda bir kez yapmakta olduğu gezi-
lerden birisi, bu yıl; TUNCELİ İlimizdir. Yazımıza 
başlamadan önce,Tunceli ili hakkında kısa bir 
bilgi verelim.

Tunceli’nin yedi ilçesi bulunmaktadır.. PERTEK, 
ÇEMİŞGEZEK, HOZAT, OVACIK, MAZGİRT, 
NAZİMİYE, PÜLÜMÜR’dür. 1935 yılında çıkarılan 
bir yasa ile Tunceli adını alan bölgenin adı geç-
mişte Dersim olarak bilinmektedir. Der-Kapı 
Sim-Gümüş sözcüklerinden oluşmuş Gümüş 
Kapı anlamındadır. Tunceli ili topraklarının %5’i 
Ova, %25i Platolarla, %70’i dağlarla çevrilidir. 
Belli başlı dağları Fekrik Dağı 3362 mt, Koçgölbaşı Dağı 3339 mt, 
Bağırpaşa Dağı 3293 mt, Katırdağı 3129 mt, Eğripınardağı 3111 mt, 
Ziyarettepe Dağı 3071 mt’dir. Munzur sıradağları çok zor geçit ve-
ren 130 km uzunluğundaki dağ silsilelerinden oluşmuştur. Tunce-
li sarp dağların arkasına saklanmış gerçek bir Anadolu hazinesidir. 

KADİM TOPRAKLARIMIZIN, VAKUR TOPLUMU

TUNCELİ'DE
(PERTEK, OVACIK, PÜLÜMÜR) BİR YOLCULUK

ŞÜKRÜ ALEMDAR
ALEMDAROĞLU SİGORTA

Tunceli’de sert kara iklimi hüküm sürmektedir. 
Yazları sıcak ve kurak, kışları da soğuk ve sert 
geçmektedir.

Olağanüstü sayısız efsaneleri ve tarihsel geç-
mişiyle bugüne kadar keşfedilmemiş saklı bir 
kenttir. Kuzeyinde Munzur dağları, doğuda Bin-
göl dağları ve Perisuyu, güneyde Keban Barajıy-
la çevrilidir. Yüzölçümü 7774 km2’dir.Türkiye 
topraklarının %1’ini kapsamaktadır. Tunceli’nin 
kuzeyde, Munzur dağlarından başlayarak, Ova-
cık üzerinden, il merkezine kadar devam eden 
42.000 hektarlık alan, Türkiyemizin en büyük 

Milli Parkını oluşturur. Bitki örtüsü bakımından çok zengindir.

Munzur dağlarında başka hiçbir yerde bulunmayan endemik 
bitkiler vardır. Bunlardan Can Çiçeği, Erzincan kirazı, Bindebir-
lik Otu, Kızılağaç, Dışbudak, Çınar, Söğüt, Kavak, Ceviz ağaçları, 

Pülümür Kırkmeşe Köyü
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Huş ağacı bulunmaktadır. Milli Parkta Boz Ayı, Kurt, Tilki, Sansar, 
Vaşak, Su Samuru, Porsuk, Sincap, Tavşan, Çengel Boynuzlu 
Dağ Keçisi, gibi yaban hayvanları bulunmaktadır. Kuş türleri; 
Kartal, Akbaba, Doğan Şahin, Kerkenez, Puhu Kuşu, Baykuş gibi 
yırtıcı ve uçan kuşlar da bulunmaktadır.

Tunceli’nin her köşesi ziyaretçilerle doludur. Tunceli yöresinde bi-
linen ve insanlar tarafından en çok ziyaret edilenler; Erenlerin kabir 
ve Türbeleri, inanç yerleri ve kutsal olarak kabul edilen mekanlar-
dır. Geçmişten geleceğe uzanan köprü Dersim’in inanç merkezleri 
projesi olarak altyapı ve çevre düzenlemeleri çalışmaları yapılmak-
ta ve turizme açılmaktadır. Tunceli’de halen Akkoyunlu geleneğini 
yaşatan pek çok mezra ve köylerin mezarlıklarında, koyun şeklin-
deki mezar taşlarına rastlanmaktadır. Bu gelenek halen devam et-
mektedir. Tunceli’deki Alevi ocakları; Ağuiçen Ocağı, Baba Mansur 
Ocağı, Delil Bircan(Berhucan) Ocağı, Seyyit Cemal (Derviş Cemal) 
Ocağı, Kureyşan (Mahmut Hayrani) Ocağı, Seyit Kasım Ocağı, Sarı 
Saltuk (Şerif Hızır), Şeyh Çoban Ocağı gibi Ocakları bulunmaktadır.

Toplumumuzda Alevi-Bektaşi düşüncesinin önemli yeri vardır. 
İnançları adetleri, gelenek ve  görenekleri  zamanla kitleleri etki-
liyerek, renkli sosyal bir grup oluşmasına neden olmuştur. Bek-
taşi şiirleri; edebiyatımızda daha çok estetik, dini, tasavvufi halk 
şiirleri şeklinde ve aşk üzerine kullanılmıştır.   Pir Sultan Abdal, 
Hozatlı Ahmet Dede, Zeynel Dede, Mustafa Yıldırım, Diyap Ağa 
Yıldırım, Seyit Rıza gibileri…

20 yy. Tunceli yöresinde yetişmiş siyasi ve edebiyat alanındaki 
bazı ünlüler Cemal Süreyya, Rahmi Saltuk, Ferhat Tunç, Hasan 
Hayri Kanko, Vedat Dolakay, Kamer Genç, Kemal Burkay, Meh-
met Moğultay gibi ünlüler de bulunmaktadır. Sosyal, siyasal, kül-
türel, ekonomik alanda toplulumuzun şiir, siyaset, müzik alanın-
da olumlu yönde katkıda bulunmuşlardır.

Hararet nardadır, sacda değildir
Keramet sendedir, tacda değildir
Her ne ararisen kendinde ara
Kudus’te, Mekke’de, Hac’da değil
Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda
Hırslar kinler yok olur, aşkla meydanımızda
Aslanlarla ceylanlar dosttur, kucağımızda  
                                                                                 HACI Bektaş-ı Veli

28.06.2019 tarihinde, Sabiha Gökçen havaalanından, 40 kişi 
ile birlikte sabah, 07.15’te uçakla Elazığ’a hareket ettik. Elazığ 
havalimanına 08.45’te indiğimizde, bizi bekleyen ‘’Elazığlılar 
23 AAB 71‘’ plakalı Otobüs ve şoförü Murat, yardımcısı Yunus 
ile ASİAD Acentesi yol arkadaşlarımızla birlikte Pertek’e doğru 
yola koyulduk. Pertek’e vardığımızda kahvaltımızı yapmak için 
turistik amaçla tahsis edilen gezi teknesine bindik. Açık ve güzel 
bir havada, arkadaşlarla kahvaltımızı yaparken Keban gölünde, 
Tarihi Pertek kalesinin etrafını ve Keban gölünde turlayarak, 
eşsiz manzarayı fotoğraflama imkanı bulduk. Pertek kalesi; Mu-
rat ırmağının kıyısında kurulmuş kaledir. Keban gölü oluştuktan 
sonra şimdiki görünümü almıştır. Pertek kalesi Mengüçler beyli-
ği (1080-1228) zamanında yapılmıştır. Mengüçler beyliği; Malaz-
girt savaşından sonra Erzincan, Kemah Divriği, Şebinkarahisar 
yöresinde kurulmuş beyliktir. Alaattin Keykubat 1228 tarihinde 
Erzincan’ı alarak Mengüçler beyliğine son vermiştir.

Tekne gezisinden sonra Pertek’te, Kanuni Sultan Süleyman za-
manında Bay Sungur Bey tarafından yaptırılan Camii’yi gezdik. 
Camii eski Pertek ilçesinde Murat ırmağı kıyısında iken Keban 
Baraj gölünün altında kalma riskine karşın Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi Restorasyon Bölümü tarafından taşları numaralandırı-
larak Camii Pertek ilçe merkezine taşınmıştır. Camii kültür varlı-
ğı özelliğinden ötürü, Kültür Bakanlığı Erzurum Kültür ve Tabiat 
Taşınmaz Varlıkları arasına alınmıştır.

Soluklanmak amaçlı, camiinin yanındaki asma bahçeli, oldukça 
ağaçlık, yeşillik içerisindeki çay bahçesinde kahve, çay, meşru-
batlarımızı içerek; isteyen de dondurmasını yiyerek dinlendik.

Saat 12:00 sularında Otobüsümüzle Tunceli’ye doğru hareket 
ettik. Kanoğlu köyünde Bülbül Deresi Aile restaurantına uğraya-
rak Keban gölünün doyulmaz manzarası karşısında, öğle yeme-
ğimizi keyifle yedik.

Tunceli’ye hareket ettikten bir müddet sonra saat 14.30’da 
Tunceli ili merkezi yakınında, askeri kontrol noktasından geçtik 
bilahare Tunceli Belediye Başkanı, Sayın Mehmet Fatih Maçoğlu 
ile görüşmek üzere belediyeye vardık. Bu arada Tunceli’ye yeni 
seçilen Belediye başkanı Sn. Mehmet Fatih MAÇOĞLU hakkında 
genel bilgi vermekte, yarar görmekteyim. MAÇOĞLU 1968 yılın-
da Ovacık’ta doğmuştur. Bingöl sağlık meslek lisesi mezunudur. 
Tunceli Devlet Hastanesinde acil bölümünde çalışmıştır. 2009 

Bahattin Birecikli
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Ovacık’ta Belediye Başkanı iken, başlatmış olduğunuz şeffaf 
belediyecilik uygulamasını engelleyen bir durum oldu mu? Bu 
engelleri aşmak için nasıl bir yol izlediniz?

Şeffaf belediyecilik anlayışımızı bugüne indirgeyerek, sadece 
Ovacık’la sınırlandırılacak bir program değildir. Biz Türkiye’de 
bizden önce devrimci bir anlayışla hareket eden, devrimci, halk-
çı, yerel yönetimleri ileriye taşımaya çalışan bir anlayışla hareket 
ediyoruz. Bunlar kim diyecek olursak; Terzi Fikri, Mehdi Zana’lar 
gibi bizden önce bu yolu açan, bu pratiği ortaya koyanlardı. Bi-
zim sorumluluğumuz bu noktada, onların bize bıraktığı mirası 
geliştirmek ve onu daha ileriye taşımaktır.

Bugüne gelecek olursak; şimdi biz bu yolu genişleterek hal-
kın yürüyebileceği kendini yönetebileceği bir yoldayız ve 
bu yolun da başındayız. Şeffaf belediyecilik meselesi, tam 
bu noktadan ele alınabilir. Halk sizi seçiyor ve siz bir ilin, il-
çenin yani halkın temsilcisi oluyorsunuz. Tabii ki içinde bu-
lunduğumuz sistemde, halkın temsilcisi olduğunuz bu yerler 

yılında yapılan yerel seçimlerde ‘’Ovacık’ta belediye başkanı’’ 
olmuştur. Ovacık’ta kurmuş olduğu Kooperatifle, Devletin ara-
zisi üzerine ektiği patates, kuru fasulye, nohut vb. organik tarım 
ürünlerinin üretimini başlatarak, yöresinde çalışmalarıyla başarı 
elde etmiş ve takdir toplayarak halkın büyük sevgisini kazanmış-
tır. Kooperatifçilikten elde ettiği gelirlerle yoksul ailelere ve öğ-
rencilere eğitimde yardım ve katkıları olmuştur. Sade giyim ve 
kuşamıyla alışılagelmiş bürokrat görünümden ziyade, sıra dışı, 
tamamıyla halktan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik 
konuşma yerine herkesin anlayabileceği bir şekilde halk dilini 
kullanan Başkan, işinde Disiplinli, Çalışkan, Dürüst, Başarılı ve 
Sevilen birisi olarak tanınmaktadır.

Belediyenin iki tarafında Tunceli halkının görebileceği şekilde 
belediyenin “Kayyumdan devraldığı” borç-alacak, gayrimenkul 
ve menkul, mali ve varlık durumunu içeren asılı dev bez afişle-
ri vardı. Sayın Maçoğlu, belediyenin toplantı salonunda bizleri 
sıcak ve içtenlikle karşıladı. Çay ve bisküvi ikramında bulundu. 
Karşılıklı kısa bir sohbet sonrasında ASİAD Başkanı Sn.Veysel 
EREN, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’na, plaket takdim ede-
rek başarı dileklerinde bulundu. Sohbetimiz arasında, Belediye 
Başkanı Maçoğlu’na şu soruları yönelttik:

ASİAD Başkanı Veysel Eren Tunceli Belediye Başkanı ile

Tunceli Milli ParkTunceli Merkez

bürokratik anlayışla başkan ile halkın arasına “mesafe girmiş 
kurumlar” olarak karşımıza çıkıyor, dolayısıyla halk kendisini 
temsil eden kurumlara yabancılaşıyor. Tam da burada bizim 
amacımız halka karşı tepeden bakan bir anlayışı ortadan kal-
dırarak, halka boyun eğdiren, halkı yok sayan, bir anlayışın ye-
rine katılımcı çoğulcu söz, yetki, karar mekanizmasını hayata 
geçirmek oluyor.

Tunceli Belediye Başkanlığı
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Biz, Ovacık belediyesinde, halkın bu yerlere sahip olduğunu bi-
zim onların temsilcisi olduğumuzu pratiğimizle anlatmaya çalış-
tık. Sıradan insan olarak, işçiler, emekçiler, ezilenlerin yerel yö-
netimlerde söz sahibi olduğunu bulunduğumuz yerlerde halka 
anlatmaya çalıştık.

Belediye başkanı olarak benim tarlada çalışmamı halkımız ga-
ripsemişti, zamanla, aslında bunun böyle olabileceğini de gör-
dü. Gelir-gider tablosunu asmak, başlangıçta halkı şaşırttı ama 
bunun böyle olmasının gerekliliğini de anladı. Yani bulunduğu 
alanda yerel yönetimlerde yer alan temsilcilerini sorgulamaya 
başladı. Bu bir şeylerin iyiye gittiğinin işaretidir. Bu halkın kendi 
söz sahibi olduğu yerler hakkında söz söylemesidir.

Belediye başkanı olarak kooperatifçilikten beklentiniz ve bu ko-
nudaki görüşleriniz çok uluslu süpermarketler ve dağıtım kanal-
larıyla mücadele verebilecek misiniz? Tüketici kesimine getirdi-
ğiniz faydalar nedir?

Kooperatifçilik ve Bizim Kooperatiflere yaklaşımımız bizim 
öncelikli amacımız emeği doğayı değersizleştiren sermayenin 
tükettiği kolektif bilinci üretim aşamasında yeniden diriltmek 
dayanışmayı sağlamak ve doğayı koruyarak sağlıklı üretim iliş-
kisini geliştirmektir.

Pülümür Kırkmeşe Köyü

Kapitalizm, üreticilere kullanması gereken tohumu, ilacı, kim-
yasal gübreyi, fiyatı dayatarak çiftçiyi kendine bağımlı hale ge-
tirirken biz gıdadaki endüstriyel üretim tarzına karşı geleneksel 
üretimi savunuyoruz ve “sistemin merkezine, üretici ile tüke-
ticiyi” koyuyoruz. Aracı ve tüccarları aradan çıkarıp üreticiden, 
tüketiciye ulaştırıyoruz. Tüketicinin tükettiği gıdanın hangi şart-
larda nasıl ve nerede üretildiğini bilmesi gerekiyor. Endüstriyel 
tarımda maalesef bu mümkün değil ve zaten endüstriyel tarı-
mın böyle bir derdi de yok ve asla da olmayacak. Kooperatif ola-
rak yalnızca kendi bölgemizdeki üreticilerin ürünlerini yerinde 
denetimlerini yaparak alıyoruz.

Biz kollektif üretimi, endüstriyel pazarlamaya karşı dayanışma 
odaklı pazarlamayı savunuyoruz. Gıdalara ilişkin mevcut hijyen, 
yasa ve yönetmelikleri çiftçileri gıda zincirinin üretim halkası ha-
ricindeki tüm halkalarından dışlamayı amaçlıyor. Çok uluslu sü-
per market zincirlerinin tercihlerine göre düzenlenen bu hukuk 
sistemi çiftçilerin kendi ürünlerini işletmesini pratikte imkansız 
hale getirmenin yanında dağıtım kanallarının varlığına tehdit et-
mek suretiyle kasap, manav, bakkal gibi diğer küçük ölçekli alter-

Ovacık Gözeler

Ovacık Gözeler
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natif işletmeleri de çok uluslu tarım şirketleri ve süpermarket-
lerin boyunduruğuna sokuyor. Günümüzde tüketici besin değil 
ambalaj satın alarak, güzel ambalajlar içerisinde yer alan ancak 
sağlığı son derece tehlikeye atan besleyici değeri neredeyse 
kalmayan ürünlere mahkum hale geliyor. İnsan ömrü raf ömrü 
ile ölçülüyor. Endüstriyel tarım bunu gıda güvenliği ve hijyeni adı 
altında pazarlama ve reklam hileleri ile yapıyor. 

Kapitalist fiyat politikalarına karşı adil fiyat politikasını savunarak 
sağlıklı organik gıda ulaşımı temel bir hak olarak görüyor ve üst 
sınıfların tekelinden çıkarıyoruz. Ürünlerimizin alış ve satış fiyatı-
nı üreticilerimiz ile beraber belirliyoruz asla sermaye oluşturma 
amacı taşımıyor, gelirimizi yalnızca kooperatif fonlarına aktara-
rak toplumla paylaşıyoruz.

Sayın Maçoğlu ile görüşmemiz sona erdikten sonra Tunceli’de-
ki birinci günümüzde, serbest zamanımızı kullanmak üzere, 
Grand Şaroğlu Oteline giderek odalarımıza yerleştik.

Tunceli ili etrafı dağlarla ve engebeli arazi üzerine kurulmuş bir 
şehirdir. Bu olumsuz coğrafyaya rağmen yapılaşmanın planlı 
ve yollarının da temiz olduğunu görmekteyiz. Tunceli’nin mer-
kezinde, Munzur nehri ve Pülümür çayı birleşerek Keban Baraj 
gölüne ulaşır. Şehrin içinden geçen Munzur nehrinin iki yakası 
ıslah edilmiş ve her iki yakayı birbirine bağlayan köprüler mev-
cuttur. Nehrin, her iki yakasında kafeler, çocuklar için parklar, 
eğlence yerleri, restaurantlar, türkü barları yani insanların, 
hoşça vakit geçirecek birçok sosyal tesisi  ve dinlenme yerleri 
bulunmaktadır.

Tunceli’de en göze çarpan şey ise halkın her kesiminden insanın 
dile getirdiği en güzel özelliklerinden biri,  24 saat boyunca özel-
likle çocuklar ve bayanların özgür ve korkusuzca kimse tarafın-
dan rahatsız edilmeden dolaşabilmeleridir.

Tunceli’nin toplam nüfusu 88bin civarındadır. Munzur nehri, 
Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat bölgesinde Mercan sıradağların-
dan en fazla kar yağışı alıp Keban gölüne ulaşan debisi en yüksek 
nehirlerdendir. Munzur vadisinden geçen Munzur nehri üzerin-
de su sporları merkezi bulunmaktadır. Rafting ve Kano sporları-
nın yanı sıra Dağ yürüyüşü(Trekking)’de iç ve dış turizmin geliş-
mesini sağlamaktadır.

Gezimizin ikinci gününde otobüsümüzle Ovacık’a hareket et-
tik. Ovacık, Tunceli’ye 60 km uzaklıkta bulunmaktadır. Tunceli 
çıkışında otobüsümüz yine bir kontrol noktasından geçerek 
Ovacık’a doğru yola koyulduk.  Munzur vadisini takiben 2 saat-
lik yolculukla Ovacık’a vardık. Ovacık, yaklaşık 7 bin nüfusu ile 
Doğu Anadolu Bölgesinde, köylülerin ürettiği organik ürünlerini, 
kooperatif yoluyla pazarlayarak satışını gerçekleştirmekte olan 
bir ilçemizdir. SS Ovacık 94 Mahalleli Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifi ile Organik Tarım ürünlerini yetiştirmekte ve bunları yurt 
içinde pazarlamaktadır. Bu pazarlama ile üretilen tarım ürünleri,  
birinci elden, sipariş veya pazarlama yoluyla yurt genelinde sa-
tışı gerçekleştirmektedir.

Kısa bir moladan sonra Ovacık’tan hareket ederek Munzur 
Baba Dergahı’nın bulunduğu Ziyaret köyüne gidiyoruz. Munzur 
Baba Dergahı’nda adak adayanların yanı sıra karların erimesiy-
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le, dağların içinden yol bularak yeryüzüne, gözelerinden çıkan 
Ovacık suyu; oldukça soğuktur. Ellerimizi, yüzümüzü ve kısa sü-
rede olsa bu soğuk sularda ayaklarımızı sokma fırsatı yakaladık. 
Suyun içinde ayaklarımızı iki üç dakikadan fazla tutamıyoruz. 
Ayaklarımız adeta uyuşuyor. Bununla beraber ayağımızı sudan 
çıkardığımızda, çok rahatladığımızı ve dinlendiğimizi görmekte-
yiz. Ovacık’taki, Munzur Baba Dergahı iç turizme yönelik tam bir 
turist patlaması yaşamaktadır. Yolun iki tarafında da hediyelik, 
turistik eşya satan işyerleri ve ufak lokantalar yer almaktadır.

Öğle yemeğimizi yemek üzere Munzur nehrinin kenarına kurul-
muş debisinin en yüksek yerlerinden biri olan Anahita Kamping 

Cemevi çıkışında, bahçede bulunan Pir Sultan Abdal heykeli 
önünde fotoğraflar çektirdik. Pir Sultan Abdal 16. yy. başlarında 
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Banaz köyünde doğmuştur. Şiirlerinde 
asıl adının HAYDAR olduğu şu mısralardan anlaşılmaktadır.” O 
ruh girdi bana HAYDA dost dedi, yaradandan nasip  istedi.”

Ailesi Horosan’dan göç etmiştir. PİR SULTAN mahlasını Hacı 
Bektaş-ı Veli tarafından verildiği şu dizileriyle rivayet olunur.” 
Pir elinden Bade içtim, doğdum elinize düştüm, Ak Cenneti gör-
düm geçtim, Hünkar Hacı Bektaş Veli”

Osmanlı padişahlarına karşıydı. İran Şah yanlısı, Alevi/Bektaşi 

Tunceli Cemevi

Restaurant’ta balık, kavurma, şiş ve benzeri ızgara çeşitlerinden 
oluşan öğle yemeğimizi yedik. Yemeklerimizi yedikten sonra 
Tunceli’ye doğru hareket ettik. Tunceli’ye vardığımızda Tunceli 
merkezinde yer alan Tunceli Cemevini ziyarette bulunduk. Ce-
mevi Dedesi, Cemevleri hakkında genel açıklamalarda bulundu. 
Aleviliğin anlamı, not tuttuğum kadarıyle; Hz.Muhammed; Hak-
ka yürüdükten sonra Müslümanlara önderlik etmesi gereken 
kişilerin Ehlibeyt soyundan olması gerektiğini ifade ettiler. Eh-
libeyt Hz.Peygaberimizin Ailesi/soyu anlamındadır. Yani Hz.Ali, 
Peygamberimizin, amca çocuğu olduğundan, Ehlibeyt soyunu 
devam ettirmektedir. 12 İmamlar ise; bir bütün olarak Aleviliğin 
temel yapı taşlarıdır. Ve sonuncu İmam yani 12.ci Muhammed 
Mehdi bir gün gelip insanlığı kurtaracağına inanmaktadırlar. De-
delerin soyunu, Alevi-Bektaşi makamında oturanlar devam et-
tirir. Dede öldüğünde yerine oğlu geçmektedir. Her ruhani lider 
gibi Alevi mezhebin kucaklayıcı, dostluk ve sevgi üzerinde kuru-
lu olduğunu bizlere aktardı.

mezhebine katı bir şekilde bağlı ve sadıktı. Düşüncelerinden asla 
taviz vermemesi, Padişahın emriyle asılmasına neden olmuştur. 

Pek çok şiirinden, bir/iki örnek: DÖNEN DÖNSÜN
Koyun beni hak aşkına yanayım, Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan,

Abdal Pir Sultanım gamzeler oktur, Hezaran sinemde yaralar çoktur, 

Benim senden özge sevdiğim yoktur, İnanmazsan git Allah’a sor beni.

Pir Sultanım eydür okur yazarım, Türab olup ayaklarda tozarım, 

Ezelden içmişim sermest gezerim, Pirden içilmeyen doluyu neylesin.

Ölüm, aşk, dostluk, haksızlıklara karşı koyma, ayrılık, özlem gibi 
konuları içeren şiirleri vardır.

Toplumumuzda Alevi/Bektaşi düşüncesinin önemli yeri vardır. 
İnançları, adetleri, gelenek ve görenekleri zamanla kitleleri de 
etkileyerek, soysal bir grup oluşmasına neden olmuştur. Ede-
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biyatımızda Bektaşi şiirleri, daha çok estetik ve aşk üzerine kul-
lanılmıştır. Bu nedenle toplumumuzda Alevilik, Bektaşilik gibi 
mezhep ve tarikatlar oluşmasına nefes, ilahi, deme, taşlama, 
ağıt gibi edebiyatımıza büyük zenginlik katmışlardır.

Birkaç şiir örneği vermek gerekirse;
- Biz erenler gerçeğiyiz, Has bahçenin çiçeğiyiz, Hacı Bektaş köçeğiyiz, 
Edep erkan yol bizdedir.
- Ezeli kurdular erkanı yolu, Bu yolun sahibi Muhammed Ali, irimi sorsan 
Bektaş-ı Veli
Ali, Veli gibi er bulunur mu?

Tunceli’de serbest gezi satlerimizden sonra akşam yemeği için 
Munzur Nehri kıyısında ‘’kırılmaz cam” üzerine kurulmuş, Dikilitaş 
Restaurant’ta yemeklerimizi yerken ayaklarımızın altından akan 
nehrin suyunu ve içinde yüzen balıkları seyretmenin güzelliği için-
de yemeklerimizi yedik. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar şarkı-
lar, türküler söyleyerek eğlenceli ve hoşça vakit geçirdik.

Üçüncü ve son gün Pülümür’e doğru yola koyulduktan bir saat 
sonra, Alaca köyü mezrası Zağre Lokantasında çay ve meşru-
batlarımızı içerek, son derece dik ve sarp yüksek dağların oluş-
turduğu dar geçitlerden, geçerek yolumuza devam ettik. Va-
dinin sarplaşması sonucu ormanın etkisini yitirdiği yamaçtaki 
kayaların arasından sürekli süzülen suyun akışıyla oluşmuş, do-

ğal güzellikteki, “Ağlayan Kayalar” önünde ekibimiz bu güzel anı 
fotoğraflayarak, Pülümür’e vardık. 

Pülümür il merkezine 65 km uzaklıkta 1505 km2lik yüzölçümü 
olan bir ilçedir. Köyleriyle birlikte toplam nüfusu 3500’e yaklaş-
maktadır. Pülümür’de kışlar çok sert ve soğuk geçer. En yüksek 
noktası 3287 mt ile Bağır Paşa Dağı’dır. Bölge geniş yaylalara 
sahip olduğundan tarım yapmaya elverişli değildir. Hayvancılık 
bölgenin geçim kaynağını oluşturmaktadır.

Bir buçuk saat kadar ilçede dolaşarak, ASİAD başkanı, Veysel 
Eren’in doğduğu Kırkmeşe köyüne doğru gitmek üzere Pülü-
mür’den ayrıldık. Öncelikle şunu belirtmek isterim; Kırkmeşe kö-
yünün “fahri muhtarı, Gazeteci “Uğur Dündar’dır”. Köye vardığı-
mızda Tüm köy halkı,  bizi davul, zurna eşliğinde,  coşkulu ve sevgi 
dolu, karşıladığını görmekteyiz. Son derece onurlandırıcı, karşı-
lamada, Anadolu insanının misafirlere karşı verdikleri değerleri, 
gelenek ve göreneklerimizi sürdürüyor olmaları,  hepimizi duy-

Ağlayan Kayalar

Cemal Süreyya

gulandırmıştır. Unutulmayacak anlardır… Anadolu insanımızın şu 
inancı yerleşiktir. “Misafir  on  kısmetle  gelir,  birini yer  dokuzunu  
bırakır”…. Kırkmeşe’nin yerleşik sakinleri gönüllerini bize açtılar ve 
kırk yıllık yakınlarıymışız gibi bizlere sarılarak ayrı ayrı hepimizi ku-
cakladılar. Bizi karşılayanların arasında, Kırkmeşe Köyünün Muh-
tarı Sn. Hıdır Eren, Veysel başkanın sevgili annesi, ablaları, kardeş-
leri ve köyün diğer sakinleriydi. Bilahare köyün misafirhanesinde 
kurulan masalarda tüm misafir ve hatta köy sakinlerine yetecek 
kadar “Gendime çorbası ve Babuko” yemeği ikramında bulundu-
lar. Bu arada çalgıcılardan müzisyen, Engin Bey’in bize söylediği 
güzel halk türküleri ve oyun havalarıyla; Tüm köy halkı ve bizler, 
hep birlikte folklor/halk oyunlarını oynayarak ve şarkıları saatler-
ce söyleyerek uzun yıllar unutulmayacak güzel anlar yaşattılar… 
Köyde geçirdiğimiz yaklaşık üç saatin sonunda, 500 metre kadar 
ileride, köyün zirvesine doğru yürüyerek, bol yeşilliğin ve ağaçların 
kapladığı yolu, takip ederek, tertemiz havayı soluyarak, eşsiz pa-
noramik manzarayı izleme ve fotoğraflama imkanı bulduk.
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Saat 17.00 sularında köyden ayrılma vakti gelmişti.

Köye döndüğümüzde, halk ozanı, Engin bey, türkü söyleme-
ye devam etmekteydi. Bizler de, hep birlikte kendisine eşlik 
ederek, adeta ortak koro olarak söylediğimiz türkülerin sesi 
karşı ki dağlarda da yankı bularak, rüzgarla tekrar bize dönen 
Anadolu’nun türkülerini söyledik… Mükemmel, unutulma-
yacak anlardır. Samimi içtenlikli misafirperverlik… Aramızda 
kısa sürede bağ, sevgi ve dostluk oluştu. Sizleri hep hatırla-
yacağız. Kırkmeşeli hemşehrilerimiz… Sizlerden, buruk ve 
hüzün dolu ayrılıyoruz. Dostluğunuza içtenliğinize kalben 
teşekkür ediyoruz.

Kırkmeşe köyünden ayrıldıktan sonra, Erzincan’a gitmek üzere 
yol aldık.  Yol üzeri görülmesi mutlaka gereken, 1.ci dereceden 

en önemli yer; Erzincan’a 30 kilometre kala doğa harikası, 
GİRLEVİK ŞELALESİ‘dir. Girlevik şelalesinin suyu, Munzur 
dağlarından gelmektedir. Girlevik Şelalesini en güzel açıdan 
yakalamak isteyen Turistler fotoğraf çekimi için sıra beklemeye 
razı olmaktadırlar. Gürleyen şelalenin sesi ve kuş cıvıltıları 
altında, fotoğraflar çekildi. Burası aynı zamanda piknik için ideal 
bir yer olarak da tanınmaktadır.

Son durak; şelalenin hemen yakınında bulunan GÜL turistik 
tesislerinde akşam yemeğini yiyerek Havaalanına ulaşmak için 
yola koyulduk. İstanbul’a dönmek üzere Erzincan havaalanına 
giderken Tunceli’ye yaptığımız ve çok güzel anılarla döndüğü-
müz bu seyahatte tüm arkadaşların ortak memnuniyet ifade-
lerini görmekteyim. Önümüzdeki yıl yeni bir ASİAD gezisinde 
görüşmek üzere…

Girlevik Şelalesi
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Sevgili meslektaşlarım değerli okuyucular,

Araştırmalarınızda, sosyal medya ya da 
diğer kaynaklardan da bildiğiniz üzere dün-
yada birçok alanda müthiş bir digital dönü-
şüm ve değişim yaşanmaktadır. Gelecek 
10 ya da 20 yıl içerisinde hayatımıza girecek 
olan otonom sistemler sanayi, tıp, pera-
kende, finans başta olmak üzere hayatı ve 
ticareti inanılmaz şekilde değiştirecektir. 
Günümüzde Endüstri 4.0 olarak nitelen-
dirilen, bilişim sistemleri ile endüstriyi bir 
araya getiren, yapay zekaya sahip, kendi 
kendine öğrenen, yorumlayan, analiz ya-
pan akıllı teknolojiler sayesinde işlemler 
çok daha hızlı ve hatasız yapılabilecektir.

Herhangi bir dünya ülkesine ya da ülke 
içinde bir yere tatile gitmek ya da seyahat 
etmek istediğimizde, gideceğimiz yerin 
tüm özellikleri dahil, ulaşım biletimizden, 
otelimize, kiralık arabamıza kadar hiç in-
sanla muhatap olmadan her şeyimizi mo-
bil bir cihazdan birkaç dakika içerisinde 
halledip seyahatimizi gerçekleştirebili-
yoruz. Ya da bir ürün satın almak istediği-
mizde dünyanın bir ucundan siparişimizi 
telefonumuzdan verip satın alabiliyoruz.

Hal böyleyken, sigorta sektörümüze bak-
tığımızda maalesef durum çok üzücüdür. 
Bazı sigorta şirketlerinin ya da aracıların 
yapmış olduğu özel uygulamaları konu-
muzun dışında tutuyorum, çünkü, bun-
lar yapılan güzel işler olmasının yanı sıra 
sektörümüzün digitalleşmesi konusunda 
önemli bir katkı sunmuyor.

Peki, o zaman olması gereken nedir? Yuka-
rıda seyahat için yapılan işlemleri basitçe 

bahsettik. Bir müşterinin internete girdiğin-
de ya da cep telefonundan ihtiyacı olan bir 
sigorta ürününü kısa sürede araştırıp kıyas-
layıp istediği yerden satın alma imkanı var 
mı? YOK!. Sektörümüzde maalesef bir iki 
broker bunu yapmaya çalışıyor, sektör ge-
nelinde yaygın bir uygulama var mı?  YOK!. 
Neden yok? Sektörümüz, diğer birçok sek-
töre göre, daha önceden satış kanalları ile 
beraber bilişim alt yapısını mükemmel bir 
şekilde kurmuş olduğu halde, dünyanın bir-
çok ülkesinde olmayan Sigorta Bilgi Merkezi 
(SBM) gibi mükemmel bir yapılanması oldu-
ğu halde, bu şekilde kalmış olması içler acısı 
değil midir? Sektörümüzün bu husustaki 
geri kalmışlığı esasen halk tabiri ile biraz ken-
di ayağına kurşun sıkmaktandır. Soru şu: ne-
den sigorta şirketleri API’ler (dışarıya açılan 
program arayüzleri) geliştirip ya da mevcut 
web servislerini acentelerine, standartları 
sağlayan yazılım geliştiricilerine açmıyorlar?

Kimse alınmasın, bugüne kadar hiçbir 
yazımda söylemedim ama artık içimde 
tutmak istemiyorum. Sektörümüz çok 
tutucu, rekabetten korkan, satış kanal-
larına ve kendi alt yapısına güvenmeyen, 
inovasyonu sadece reklamlarda ya da 
sloganlarda dile getiren fakat fiiliyat da 
yapmayan bir durumdadır. 2012 yılında 
henüz sektörde “digital“ konuşulmuyor-
ken, bu işe ciddi yatırım yapan birisi olarak 
şunu söyleyebilirim, yukarıda saydığım 
sektör davranışı nedeniyle yedi senedir 
bir arpa boyu yol kat edilememiştir. Ge-
lişmiş ülkelerde olsa, bu tür start-up’lar 
ya da girişimler hep desteklenir, ancak, 
bizde hep tersi yapıldığı için de gelişme 
bir türlü olmuyor. Katıldığım konferans-
lar ya da söyleşilerde hep dile getirdim, 
buradan da söylemek istiyorum. Sigorta 
şirketlerinin digitalleşme yolunda kendi 
içinde yapması gereken birçok şey var, 
detaylarına aşağıda gireceğim, fakat sek-
törün gelişmesi ve digitalleşmesi ancak 
satış kanalları ile birlikte mümkün olabilir. 
Bunun birinci maddesi de digital satıştır. 
Bir şirketin sadece kendi başına bir satış 
ya da mobil uygulama yazması kendi-
si açısından önemli bir girişimdir, ancak 
sektör açısından ya da müşteri açısından 
yeterli değildir.

Acente ya da Broker’lar birçok şirketle 
çalıştıkları için müşteriye açacakları or-
tamların da çoklu şirketli, çoklu ürünlü 
olacağından tek bir platformdan müş-
teriye uygun satın alma ve tercih etme 
serbestisi sunabilme imkanına sahiptir. 
Şirketlerin sunacağı tekli ve alternatifsiz 
ortam ise müşteriye uygun değildir. Ben 
yine de, globaldeki digital gelişmelerden 

SİGORTA SEKTÖRÜ
DİJİTAL DÖNÜŞÜME

NE KADAR HAZIR

MEHMET ÜST
(Kurucu Genel Müdür / Neosinerji Bilgi Teknolojileri A.Ş.)
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dolayı, sektörümüzdeki bu durumun da 
kısa dönemde değişeceği konusunda çok 
ümidimi koruyorum.

Sigorta Sektörümüz, dijital dönüşüm 
stratejisini öncelikli hale getirmek yerine 
yıllardır tartışılan kısır ve sığ konuları tar-
tışarak zaman geçirdiğinden, perakende, 
bankacılık, seyahat ve diğer bazı sektör-
lere göre teknolojik yenilikleri ve teknik-
leri benimseme konusunda da çok yavaş 
hareket etmektedir. Sigorta şirketleri kü-
resel ortamda, dijital dönüşüm yoluyla 
ortaya çıkan yeni fırsatları araştırması ve 
gelişmeleri yakından takip etmesi kaçı-
nılmaz olup sadece kendi iyiliği için ye-
nilikler yapmaya çalışmak yerine, ulusal 
ve sektörel açıdan da doğru stratejiler ile 
hareket etmek durumundadır.

Günümüzde müşteriler, birçok dijital 
platformlarda zevk alarak nasıl alışveriş 
yapıyorsa, sigorta konusunda da aynı dü-
zeyde etkileşimli, özelleştirilmiş ve anla-
şılabilir ürünler aramaktadır. Bu nedenle, 
sigorta ürünlerinin çok kolay araştırıla-
bilmesi, bulunması ve satın alınabilmesi 
için hem çevrimiçi (online) uygulama-
lara hem de basit, anlaşılabilir ürünlere 
ihtiyaç olduğu açıktır. Bu durum önemli 
ölçüde motive edici bir tüketici kitlesinin 
yaratılmasını da sağlayacaktır.

ÜRÜN VE HİZMETLERDE YENİLİK
Giyilebilir akıllı teknolojiler (saat v.s.), akıllı 
ev ve iş yeri sistemleri, oto telematik, oto-
nom sistemler ve araçlar, drone teknoloji-
si, Nesnelerin İnterneti (IoT )* gibi dünyayı 
değiştiren teknolojiler ve siber suçlar hızla 
yaygınlaşmaktadır. Sigorta sektörünün 
buna göre pozisyon alması, yeni hizmet 
kategorileri sağlayarak yıllardır statik kalan 
sigorta ürünlerini hızla yeniden düzenle-
mesi, sigorta teminatını tazmin etmenin 
ötesinde gerçek zamanlı risk korumasına 
geçmesi gerekmektedir. Örneğin; drone 
teknolojisinin potansiyel olarak kötüye 
kullanılması gibi yeni ortaya çıkan risklerin 
dijital çağda tamamen yeni sigorta ürünle-
ri ve hizmetlerinin gerekli olacağı anlamına 
da geliyor. Bununla birlikte, yeni riskler aynı 
zamanda yeni fırsatlar anlamına da geli-
yor. Hasarı önlemenin tazmin etmekten 
daha iyi ve kazançlı olduğu açıktır, işte tam 
da bu dönemlere geliyoruz. Örneğin, evde 
ya da iş yerinde olmadıklarında sahibinin 
akıllı telefonuna bağlı alarmlar ve algılama 
donanımları sayesinde ya da bileğe takılı 
akıllı bir saat sayesinde kalp krizinin ön-
ceden tespiti v.s. gibi kazayı ya da hasarı 
önleyici sistemler sayesinde sigortacılık 
da değişecektir. Bunun gibi, yeni sigorta 
ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilme-
si ve pazarlanması, sürekli değişen dijital 

manzaramızın yarattığı fırsatları görecek 
kadar hızlı olan yeni nesil, sigorta şirketle-
rinin başarısını da tanımlayacaktır.

MÜŞTERİ DENEYİMİ VE BAĞLILIK
“Artan oranda, sigorta şirketleri ürün odaklı 
bir satış sürecinden, müşterinin gereksi-
nimlerine dayanan bir sürece geçiyor. İhti-
yaç esaslı satışı mümkün kılan, satış nokta-
sındaki gerçek zamanlı veriler gittikçe artan 
bir öncelik haline gelmektedir. ”-Accenture, 
Digital Insurance: Sigorta Dağıtımını Yeni-
den Değerlendirme”. Dijital bozulma sigorta 
dağıtımını değiştiriyor, sigortacılıkta dönü-
şümün niteliğine dair yakın tarihli bir Accen-
ture raporuna göre, Sigorta dağıtımı radikal 
bir şekilde yeni bir modele geçiyor deniyor 
ve sigorta şirketlerinin % 59’u daha müşteri 
odaklı bir modele geçmeyi öncelikli, % 57’si 
ise satış noktasında müşteri veri analizini 
daha iyi kullanmayı planlıyor ve % 48’i müş-
teri odaklı bir merkez yaratmayı planlıyor. 
Giderek artan bir şekilde, sigortacılar “önce 
kendi sistemlerine ve işlemlerine yoğunlaş-
tıkları “içten dışa” bir modelden-müşterinin 
bakış açısını ve ihtiyaçlarını önemseyen “dı-
şardan” bir modele geçiyorlar. Dijital bozul-
manın olduğu herhangi bir sektörde olduğu 
gibi, sigorta şirketleri de müşterileriyle başa-
rılı bir şekilde ilişki kurarak ve en iyi müşteri 
deneyimini sunarak kendilerini rakiplerin-
den ayırabilirler” deniyor.

GERİ OFİS İŞLEMLERİ OPTİMİZASYONU
Yine Accenture raporuna devam edelim. 
Daha önce belirtildiği gibi, sigortacılar ge-
leneksel olarak hem ön hem de arka uç 
süreçleri yenilemekte teknolojiden yarar-
lanmak için yavaş davranıyorlar, ancak bu 
endüstrinin her yıl daha hızlı ve radikal bir 
şekilde dijital olarak bozulmasıyla birlikte 
değişen bir tablo. Müşteri ilişkileri etkile-
şimi sadece değişmekle kalmıyor, aynı 
zamanda sigorta şirketleri de arka ofis 
operasyonlarının etkinliğini ve sürdürüle-
bilirliğini optimize etmek için büyük yeni-
likler yapıyor. Ne yazık ki, endüstrinin hala 
dijital karmaşıklığa sahip olmadığı göz önü-
ne alındığında, arka ofis işlemlerinin sayı-
sallaştırılmasının tüm faydalarına örnekler 
çok az. Bununla birlikte, son araştırmalar 
ilk 20 veya 30 sigorta işleminin maliyetle-
rin % 40’ını ve müşteri faaliyetlerinin % 80-
90’ını karşılayabileceğini göstermektedir. 
Bu süreçlerin dijitalleştirilmesi, çok daha 
iyi bir müşteri deneyimi sunarken insani 
hizmet maliyetlerinin % 30-50’sini azalta-
bilir. Benzer şekilde, bir Harvard Review ra-
poruna göre, dijital pratiği benimseyen si-
gorta acenteleri, kilit sigorta süreçlerinde 
% 65 oranında bir maliyet düşüşü ve geri 
dönüş süresinde % 90 oranında bir azal-
ma olduğunu belirtiyor.  Bulut bilişimden, 
temel, yaratıcı olmayan süreçlerin oto-

masyonuna, API’lerin ve hatta ödemelerin 
işlenmesini iyileştirmek için blockchain 
kullanmak gibi yeni ortaya çıkan teknolo-
jilerin, dijital uygulamalar sigorta şirketleri-
nin hem ön hem de arka uçlarında faaliyet 
gösterme biçiminde devrim yaratıyor. Ör-
neğin, kapsamlı dijital dönüşüm planının 
bir parçası olarak, 150 yaşındaki sigorta 
kuruluşu Swiss Re, eski BT altyapısını 2018 
sonuna kadar buluta taşımayı hedefliyor.

DİGİTAL DÖNÜŞÜM İLE GELECEĞİN 
SİGORTACILIĞINI YAKALAMA
“Son yıllarda, sigorta sektöründe dönü-
şümün hızı çarpıcı bir şekilde hızlandı. 
Bu hiçbir yerde dağıtımdan daha belirgin 
değildir. Ve hala işin bozulmasının erken 
aşamalarında olan Nesnelerin İnterneti, 
ekosistemler ve toplayıcılar gibi yeniliklere 
baktığımızda, değişim oranının yakın za-
manda yavaşlamayacağı açıktır. ”- John 
Cusano, global Sigorta Danışmanlığı, Ac-
centure Dijital Reklamcılık ve müteakip dö-
nüşüm, sigorta endüstrisi üzerinde belirgin 
bir etki yarattı, ancak daha hızlı değişen di-
ğer sektörlerin inovasyon döngülerine yeni 
başlıyor. Gelişen teknolojinin yarattığı yeni 
risklerden, bu aynı risklerin yarattığı yeni 
fırsatlara, ürünlere ve hizmetlere kadar, si-
gorta müşteri hizmetleri açısından ve arka 
ofis işlemleri açısından çarpıcı biçimde 
değişmektedir. Herhangi bir hızlı tempolu 
teknolojik devrimde olduğu gibi, değişen 
koşulları anlayan, karşı karşıya gelen ve 
bunlara uyum sağlayanlar, yeni ticari orta-
mın faydalarını elde etmek için çok daha 
iyi bir konumda olacak; Çabucak modası 
geçmiş operasyonel metodolojilere sadık 
kalanlar hızla geride kalacaklardır.

Sonuç olarak, 31 yıllık sigorta sektörü de-
neyimimiz ile geliştirmiş olduğumuz ve 4 
yıldır sigorta şirketlerinin önyüzü olarak 
çalışan babonline portal yazılımı. Sigorta 
aracıları için uçtan uca digital çözüm-
ler sunan NeoOnline Sigortacılık Portalı. 
Nisan 2019’da bitirmiş olduğumuz ve ilk 
defa burada anons etmiş olduğum 15 ay-
lık TÜBİTAK 1507 yapay zeka ile çapraz 
satış sağlayan projemiz. Ağustos başın-
da henüz devreye girmiş olan Android 
ve IOS’de çalışan sigortadefterim.com 
mobil uygulamamız ile sektörümüzün di-
gitalleşmesi konusunda çapımız ölçeğin-
de katkıda bulunmaya çalıyoruz. Herkese 
bol kazançlar ve sağlıklar diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle, 

* Nesnelerin İnterneti (IoT ): Ev, iş yeri, sanayide 
kullanılan akıllı cihazlar ya da giyilebilen (saat, 
gözlük v.s.), cep telefonu v.s. gibi tüm akıllı cihaz-
lar birbirine internet üzerinden bağlanabilmekte 
ve her türlü etkileşim içinde çalışılabilmektedir.
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Şirketlerin vizyon ve hedeflerine mutlu çalışanlarla 
ve daha pozitif bir kurum kültürü içinde ulaşabil-
meleri için iş psikolojisinin olanaklarını kullanarak 
ve her geçen gün farklı uygulamalar geliştirerek 
çalışmalar yürüten Uzman Psikolog Nazım Serin ile 
öncülüğünü yaptığı iş psikologluğu alanındaki 20 
yıla  yaklaşan mücadelesini ve çalışan mutluluğu  
üzerine konuştuk. 

Türkiye’de iş psikologluğu veya kurum psikologluğu diye bilinen ala-
na öncülük eden isim olarak tanınıyorsunuz. Öncelikle iş psikologlu-
ğunu bize tanıtır mısınız? Sizi bu alanda çalışmalar yapmaya yönel-
ten nedenler neydi? Gerek iş yaşamı, gerekse iş psikolojisi açısından 
şu anda geldiğiniz aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İş psikoloğu veya önerdiğim bir diğer kavram olan “kurum psikoloğu”, 
bir işyerinde çalışanların yıkıcı stres faktörleriyle baş etme kapasite-
lerini geliştiren, motivasyonlarını, performanslarını ve verimliliklerini 
artırmak için birey ve sistem düzeyinde çalışmalar yürüten; çalışan-
ları, bulundukları işyerinde gözlemleyerek ve psikoloji biliminin farklı 
alt alanlarından beslenen mesleki yetkinliklerini kullanarak onların ih-
tiyaçlarına uygun çözümler geliştiren, çalışma yaşamının dinamikleri 
konusunda uzmanlaşmış psikologdur. 

Beni bu alanda çalışmaya yönelten nedenleri anlatabilmem için, 
izninizle kısa bir tarihsel hatırlatma yapmak isterim: İş yaşamında 
insan faktörüne yönelik yaklaşımlar hem dünyada hem de Türki-
ye’de uzun bir tarihsel süreçten ve belli aşamalardan geçip evri-
lerek günümüze gelmiştir. Bu evrim; verimlilik adına insanı, üretim 
araçlarının mekanik bir parçası olarak gören anlayıştan, çalışma 
yaşamında birtakım hakları, insani anlamda birtakım duyguları, dü-
şünceleri, istek ve ihtiyaçları olan bir varlık olduğu anlayışına doğru 
devam etmekte ve giderek Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 çağında insa-
na nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki arayışlarla ilerlemektedir. 
Elbette, yüzyılları bulan bu uzun tarihsel süreçte “çalışma hayatın-
da insan” konusunda yaşanan evrimin belli başlı kilometre taşları 
vardır. Kabaca ifade edecek olursak; 18. Yüzyıl’da başlayan sanayi 
devrimiyle birlikte “işçi hakları” kavramının öne çıkmaya başladığı-
nı görüyoruz. Bu dönemden başlayan, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca 
da devam eden sendikal hareketler, Birinci ve İkinci Enternasyonal 
gibi işçi hareketleri, tarihe iz bırakmış grev dalgaları, Uluslararası 
Çalışma Örgütü İLO’nun kurulması, insan kaynakları yönetimi (İKY) 
kavramının ortaya çıkması, ikinci dünya savaşını takip eden yıllarda 
ABD başta olmak üzere Batı’da, başlayan ve daha sonra Türkiye’de 
de yaygınlaşan endüstri psikolojisi alanındaki çalışmalar gibi geliş-
meler çalışan hakları ve insani ihtiyaçları alanlarında giderek artan 
kazanımlara yol açmıştır. Tüm bu gelişmelerin bir bakıma hepimize, 
iş yaşamında insana rağmen sürdürülebilir başarı, toplumsal barış 
ve refah olamayacağını, daha genel anlamda söylersek; insan ihti-
yaçlarını yok sayarak yaşanabilir bir dünya kurulamayacağını gös-
terdiğini söyleyebiliriz.

2000’li yıllara geldiğimizde Türkiye’de iş yaşamında insan faktörüne 
“personel yönetimi” anlayışıyla bakılan yaklaşımlar oldukça yaygındı. 
Bu anlayış, çalışanların psikolojisini dikkate almaktan çok çalışanların 
ücret ve yan haklarını düzenlemeye, özlük haklarını takip etmeye, 
izin, işe devam gibi konularda gereken denetimleri yapmaya odak-
lanmış bir anlayıştı. Özellikle yerli sermayeli şirketler arasında en ku-
rumsal olduğuna inanılan ve en fazla çalışılmak istenen şirketlerde 
bile çalışan psikolojisini desteklemek adına yapılan en yaygın faaliyet, 
biraz eğitim ve çalışanları pikniğe, eğlenceye götürmekten ibaret 
olan “motivasyon çalışmaları” idi. “İşe gelirken evdeki sorunlarını ka-
pının dışında bırak” anlayışı, hala pek çok yöneticinin doğruluğundan 
şüphe etmediği düsturuydu. Ben o dönemlerde zaman zaman şir-
ketlerde “free lancer” olarak eğitim çalışmaları yürütüyordum. Bu ça-
lışmalar sırasında iş yaşamının yoğun stres kaynaklarına karşı çalışanı 
gerçek anlamda güçlendiren etkili bir yaklaşım olmadığını, herkes için 
yapılan uygulamaların tek tek bireylerin ihtiyaçlarına karşılık gelmedi-
ğini gözlemledim. İşte, iş psikolojisi alanındaki çalışmalara odaklan-
mamın temelinde bu gözlem yer alıyor. Çalışan insanlarla sohbetle-
rimden, adına “motivasyon çalışması” denilen, aslında “motivasyon” 
kavramını son derece dar bir alana sıkıştıran bu tür sosyal faaliyet-
lerden çok daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını tespit ettim. Zira her 
çalışanın motive olma, performans ortaya koyma koşulları ve bek-
lentileri kendine has kişilik özelliklerine göre değişiyordu. Herkesi ayrı 
ayrı dinlemek ve tek tek bireyler üzerinden elde edilen gözlemlerden 
yola çıkarak çalışanların ve şirketin ortak ihtiyaçlarını tespit etmek 
gerekiyordu. Bu ihtiyaçları tespit ettikten sonra da onları karşılamaya 
yönelik farklı çalışmalar yapılmalıydı. İlk başta, “İşe gelirken evdeki so-
runlarını kapının dışında bırak” anlayışına karşı bir duruş sergileyerek 
insanın bir robot gibi görülemeyeceğini, iş ve iş-dışı yaşamının bir bü-
tün ve etkileşim halinde olduğunu, bu nedenle insanları her anlamda 
desteklemek gerektiğini savunuyordum. “İş odaklı” bir anlayış yerine 
“insan odaklı” bir anlayışın sürdürülebilir iş tatmini ve performans açı-
sından daha etkili olacağını, bunun sadece çalışanın değil, işverenin 
de yararına olacağını anlatmak/göstermek için çabaladım.

HER ŞİRKETE LAZIM...
HAZIRLAYAN: VEYSEL EREN
NAZIM SERİN
(Iş Psikoloğu, Yönetim Danışmanı)
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Çalışmalarıma kendi şirketlerinde imkan veren vizyon sahibi işveren-
ler ve yöneticilerin desteğiyle, bu şirketlerin bünyesinde önce Çalı-
şan Destek Merkezi (ÇDM) adını verdiğim merkezler kurdum. Burada 
gerçekleştirdiğim çalışmalarla şirketlerin ve çalışanların sorunlarını 
gözlemleyip çeşitli yöntemlerle çözümler üretmeye başladım. Böy-
lece zaman geçtikçe elde ettiğim çok yönlü tecrübelerle iş psikolo-
jisi alanında oldukça etkili “çalışma modelleri” geliştirdim. Geldiğimiz 
noktada, sadece bu alanda 20 yıla yaklaşan süre ve çok farklı sektör 
tecrübesiyle bir şirketin insanla ilgili en tepeden en alt seviyeye kadar 
her tür sorununa müdahale edebilme ve çözüm üretme kapasitesi 
oluştu. Bir zamanlar bana “Buradan bir yere varamazsın, kariyer sü-
recini boşuna harcama, sen git şirketlere eğitim ver, orada daha çok 
iş var” gibi tavsiyelerde bulunuyorlardı. Şimdi ise, benim alanımda 
nasıl ilerlenebileceğini öğrenmek için üniversitelerde konferans ver-
mem için davet ediyorlar. Ancak özellikle Türkiye’de iş psikolojisi ve 
şirketlerde yapılabilecek çalışmalar konusunda daha gidecek çok yo-
lumuz olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye’de insanların iş yaşamında genelde mutsuz olduğunu söy-
lersek yanlış değerlendirmiş olur muyuz? Eğer bu değerlendirme 
doğruysa bu mutsuzluğun nedenleri nelerdir? Siz bir iş psikoloğu 
olarak bu konuda neler yapıyorsunuz?

Bir iş yerinden bir diğer iş yerine değişen mutluluk oranları olmakla bir-
likte bu değerlendirmenizi genel anlamda doğru buluyorum. Uluslara-
rası araştırma şirketi Gallup tarafından yayımlanan “Küresel Memnu-
niyet Araştırması 2019”a göre Türkiye, “Küresel Mutluluk Endeksi”nde 
143 ülke arasında 139. sırada yer alıyor. Bu tablonun Türkiye ekonomi-
sine yıllık maliyetinin 60 milyar TL civarında olduğu ifade ediliyor. 

Karlılığı ve maliyetleri her şeyin önünde tutan şirketlerde zaman-
la mutsuzluğun kronik hale gelmesine yol açan bir “kurum kültürü” 
oluşuyor. Bitmeyen şikayetler, dedikodu veya derin sessizlik, işten 
ayrılma arayışı, şirkete ve yöneticilere yönelik ifade edilmemiş öfke, 
motivasyon ve performans düşüklüğü, kaytarma eğilimi gibi pek çok 
problem, bu tür şirket kültürlerinin yapısını oluşturuyor. 

Biz bu tür şirketlerin mutsuzluk kaynaklarını ve çalışanlar üzerindeki 
etkilerini çeşitli yöntemlerle önce tespit ediyor, daha sonra da siste-
matik bir yaklaşım içinde adım adım ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. 
Yapacağımız iyileştirmeler için yönetimin de sorumluluk üstlenmesi 
ve destek olması halinde o kültürü zamanla daha pozitif yönde de-
ğiştirmeye çalışıyoruz. Gerçekleşen değişim, elbette sadece çalışan-
ların mutluluğunu arttırmakla kalmıyor, performans ve verim artıyor, 
şirket için daha sürdürülebilir bir gelecek imkanı oluşuyor.

Şirketlerin yapısını iyileştirmek yahut daha da geliştirmek için kullan-
dığınız farklı yöntemlerden söz ettiniz. Bu yöntemlerle ilgili örnek ve-
rebilir misiniz? Bunların içinde en çok hangisini etkili buluyorsunuz?

Kullandığımız yöntemlerin bir kısmını şirket ve çalışan ihtiyaçları ko-
nusundaki tecrübe ve gözlemlere dayanarak biz geliştirdik. Örne-
ğin, Çalışan Destek Merkezi (ÇDM) uygulamasını biz geliştirip hayata 
geçirdik. Oluşturduğumuz bu merkezde tüm çalışanlara “dokun-
mak” için kullanılan birebir görüşmeler, grup çalışmaları, atölyeler, 
anketler gibi çok sayıda araç mevcuttur. Keza, bir şirketin gerek 
verimli, gerekse huzurlu bir ortam olmasını sağlamada son derece 
yaşamsal öneme sahip olan etkili yöneticilik – liderlik yetkinlikleri-
ni güçlendirmek için geliştirdiğimiz “Bireysel Liderlik Danışmanlığı” 
programımız var. Bu programı, yöneticilik – liderlik becerilerini geliş-
tirmede en çok başvurulan ve bizce yeterince etkili olmayan, ancak 
daha çok “pazarlamanın gücüyle” parlatılmış koçluğa bir alternatif 
olarak geliştirdik. Çünkü liderlik, bir kişilik boyutudur. Koçluk, kişilik 
boyutunda değişim yaratacak bir araç değildir.

Bizler, kullandığımız tüm araç ve yöntemlerle genellikle şirketlerde 
zihniyet değişimini hedefler ve bunun için mücadele ederiz. Çünkü 
şirketleri geriye iten çoğu faktörün altında o şirketin ve çalışanlarının 
ayağına takılan “zarar verici”, köstekleyici, gelişmeyi engelleyici bir 
zihniyet vardır.

Şirketlerini daha ileriye taşımak isteyen yöneticilere ve işverenlere 
tavsiyeniz ne olur? 

Çok sayıda tavsiyede bulunabilirim ama isterseniz üç tane tavsiye 
sıralayalım: 
Birincisi, pazarın gereksinimleri kadar insanı anlamaya çalışmalarıdır. 
Buna zamanları yoksa “insandan anlayan” kişi ve kaynaklara kulak 
vermeleridir. İnanmış insan, deyim yerindeyse dağları yerinden oy-
natır. Nitekim bunun en iyi örneği, inandığı bir liderin peşinden gide-
rek kendini adeta yoktan var eden bu milletin ta kendisidir.

İkinci tavsiyem ise, karar vericilerin şirketlerini “bilimsel bilgilerin” ge-
reklerine göre yönetmeleridir. Bizim ülkemizde gelenekler hala akılcı 
ve bilimsel uygulamaların önünden gidiyor. Literatürde hiçbir şirket 
yoktur ki, “Biz böyle gördük, böyle yapıyoruz.” diyerek değişime dire-
nen bir şirket kalıcı olsun. Ya da Şark kurnazlığıyla, manipülasyonla, 
çalışanı veya müşteriyi kandırarak, oyalayarak sürdürülebilir başarı 
elde etmiş olsun. Biz elbette, bunu söylerken legal olmayı ve kalmayı 
isteyen, kendini çalışanına ve topluma karşı sorumlu hisseden şirket-
lerden söz ediyoruz.

Üçüncü ve son tavsiyem; çalışanlarına güven duymaları ve onlara 
mümkün olduğu kadar dürüst – şeffaf davranmalarıdır. İstisna-
lar dışında bundan zarar göreceklerini düşünenlerin yanılgı içinde 
olma ihtimalleri yüksektir. Çalışanlarına güven duymayan, şeffaf 
davranmayan şirketlerin mutsuzluk, verimsizlik üretmekten başka 
seçeneği yoktur.

Bu mutsuzluğun çok sayıda nedeni var. Biz esasen bu nedenleri her 
bir şirket özelinde araştırıp ortaya çıkarmaya ve yok etmeye çalışıyo-
ruz. Zira her şirketin kendine has mutsuzluk üretme nedenleri bulu-
nuyor. Sözgelimi kimi şirketlerde fiziki çalışma koşulları mutsuzluğa 
yol açarken kimilerinde ise insana yönelik negatif yaklaşımlar daha 
çok temel neden olabiliyor. 

Diğer yandan her ne kadar mutsuzluğun şirkete göre değişen kaynakları 
olsa da, tüm şirketler veya sektörler için geçerli birtakım ortak nedenler-
den söz edebiliriz. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor; insan, her yer-
de insandır ve bundan dolayı evrensel diyebileceğimiz birtakım ihtiyaçları 
vardır. Örneğin, her insan diğerleri tarafından saygın bir birey olarak değer-
lendirilmeye, başarılarının takdir edilmesine gereksinim duyar. Ya da her 
insan suçlanmak yerine “anlaşılmak” ister. Her insan kendi potansiyellerini 
ortaya koymak ve yaptığı işte bir “anlam” bulmak ister. Bu örnekleri ço-
ğaltmamız mümkündür. Buna benzer temel psikolojik – insani ihtiyaçların 
karşılanmadığı bir işyerinde insan mutluluğundan söz etmek imkansızdır.



Allianz Partners Türkiye olarak, 1997 yılından 
beri Türkiye’de seçkin kurumların müşterile-
rine asistans hizmeti sağlıyoruz. Mondial As-
sistance olarak kurulduk ve Allianz Grubu’na 
dahil olduktan sonra Allianz Partners adıyla 
faaliyetimize devam ettik. Çok çeşitli faali-
yet alanlarımız var. Yol Yardım ve Kiralık Araç 
hizmetlerimizin başı çektiği alanlar arasında 
Konut ve İş Yeri Asistans, Sağlık Asistans, 
Seyahat Sağlık, Cihaz Koruma, Concierge, 
Hasar İhbar ve CRM bulunuyor. Türkiye’ye 
gelmiş olan yabancılar da hizmetlerimizden 
faydalanabiliyor ve Türkçe, İngilizce, Alman-
ca ve Rusça dillerinde hizmet sağlayabili-
yoruz. Global olarak ise 76 ülkede, 21 binin 
üstünde çalışanımızla yılda 89 milyon çağrı 
alıyor, 65 milyon hizmet veriyoruz. 

Asistans kavramı, “destek ihtiyacı içindeki ki-
şilere gerekli desteği sağlamak adına en hızlı 
çözümü sağlamak ve ihtiyacı gidermek” ola-
rak tanımlanıyor. Sigortacılıkta asistans ise 
poliçe sahibinin söz konusu poliçe kapsa-
mında olan durumlar karşısında ihtiyaç duy-
duğu desteğin kendisine sağlanmasını ifade 
ediyor. Örneğin aracınızın bozulması ya da 
evinizi su basması gibi durumlarda asistans, 
kaza yapan aracın çekici tarafından çekil-
mesinden yerine ikâme araç sağlanmasına, 
çilingirden tesisat hizmetine kadar pek çok 
hizmetin yönlendirilmesi anlamına geliyor. 
İçinde bulunduğumuz dönüşüm çağı pek 
çok sektörde hizmet anlayışını ve tüketici 
beklentisini değişime uğrattı. Biz de Allianz 
Partners Türkiye’de asistans hizmetlerinin 
basit ama çok değerli iki yaklaşımla ilgili oldu-
ğuna inanıyoruz: Hizmet alan nihai tüketiciyi 
ve sevdiklerini önemsemekle ve onların so-
runlarını çözmekle. 

Asistans 2.0 yaklaşımımızla, hizmetlerimizin 
benzerlerinden belirgin şekilde farklılaşma-
sını, teknolojiyi ve insanı odağına alan bir ya-
pıda olmasını hedefledik ve çalışmalarımızı 
bu yöne odakladık. Bizden destek isteyen 
müşterilerimizin duygularına dokunduğu-
muz, durumlarını anlayıp, ihtiyaçlarına yö-
nelik, proaktif çözümler sunduğumuz ve 
dijitalleşme ile hayatlarını kolaylaştırmayı 
hedeflediğimiz yeni asistans yaklaşımımızla 
fark yaratıyoruz.

7 gün 24 saat çalışan asistans merkezlerimiz-
de bazen yolda kalan aracı kurtaran bir çekici, 
anahtarı içeride unutulan bir dairenin kapısını 
açan çilingir, aniden yükselen vücut sıcaklığı-

ALLİANZ PARTNERS
MERVE TOLAN

(Allianz Partners Türkiye, CEO)

na karşı önlemleri anlatan sıcakkanlı bir dok-
tor oluyoruz. Amacımız bir sorun yaşandığı 
anda sorulan “Ne olacak şimdi?” sorusuna en 
güvenilir ve en hızlı yanıtı verebilmek. Bu saye-
de hizmetimizi alan herkes sorunlarını geride 
bırakabilir ve hayatlarına sorunsuz devam 
edebilirler. Yani Allianz Partners Türkiye ola-
rak, bizden hizmet alan herkesin geleceğini 
güvence altına almak için varız ve yaşamlarını 
kolaylaştırmak için çalışıyoruz.

Sigorta, otomotiv, banka, telekom ve hava-
yolu sektörlerinde çok önemli markalarla 
çalışıyoruz. Allianz Grup’un ve Allianz Part-
ners’ın küresel deneyim ve iş ağından destek 
alarak geniş çapta son kullanıcıya hizmet 
veriyoruz. 2016 yılında sektördeki ilk diji-
tal yol yardım hizmetini sunan firma olarak 
yeni teknolojileri yakından takip ediyor, tüm 
gelişmeleri iş süreçlerimize adapte ediyor 
ve sektörümüzde yeniliklerin öncüsü ola-
rak biliniyoruz. 2019 yılında dijital yol yardım 
hizmetimizin yeni bir versiyonunu devreye 
aldık. Binlerce hizmet talebini karşıladığımız 
bu yeni versiyonda çekici çağıran müşterile-
rimiz kendilerini kurtarmaya gelen aracın ne 
kadar uzaklıkta olduğunu ve trafik durumuna 
bağlı olarak yanlarına ne kadar sürede gele-
ceğini anlık takip edebiliyor. Diğer bir yeniliği-
miz olan ikame araç portalında ise müşteri-
lerimiz online rezervasyonlarını hızlı ve kolay 
bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 

Türkiye Sigortalar Birliği’nin 2019 Haziran 
ayı verilerine göre en çok kasko satışı yapan 
Aksigorta’ya yol yardım, ikame araç ve konut 
hizmetlerimizi sunmaya başladık. İkinci sıra-
da yer alan Sompo Sigorta’ya da 1 Ağustos 
2019’dan itibaren yol yardım ve konut asis-
tans hizmetlerimizi vermeye başlıyoruz.

Allianz Partners Türkiye olarak içinde bulun-
duğumuz ekosistemin sacayaklarından biri 
de sigorta acenteleri. Acenteler, sektördeki 
tüm yenilikleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturan 
dağıtım kanalları içinde açık farkla en büyük 
payı alıyor. Sigorta şirketlerinin ve asistans 
şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerin 
karşılığının en net göründüğü kanal da doğal 
olarak acenteler. Bu sebeple acentelerin 
geri dönüşlerine, fikirlerine, yorumlarına çok 
önem veriyoruz, gerçekleştirdiğimiz uygula-
maları ilk ağızdan anlatmayı ve yansımalarını 
dinlemeyi önemsiyoruz. Bu bağlamda ASİ-
AD’ın önemli bir oluşum olduğunu ve sigorta 
sektöründeki kaliteyi olumlu yönde etkiledi-
ğini özellikle vurgulamak isterim. Acentele-
rin bu tip nitelikli yapılar kurması, buralarda 
mesai harcaması, şevkle, özveriyle işlerini bir 
de bu yolla geliştirmeleri gerçekten takdire 
değer. Sektördeki bileşenlerin birbirleriyle 
olumlu etkileşimde bulunacakları tüm plat-
formların katma değeri büyük olacaktır diye 
düşünüyorum.

MERVE TOLAN

Merve Tolan 1995 yılında İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans 
eğitimini ve 1997 yılında San Francisco’da 
bulunan Golden Gate Üniversitesi’nde 
MBA’ini tamamladı. İş hayatına 1995 
yılında Başak Sigorta’da başlayan 
Tolan, 1998–2007 yılları arasında Marsh 
Sigorta’da çeşitli görevler üstlendi, 
2007–2015 yılları arasında ise HSBC 
Kurumsal Bankacılık Sigorta Grup 
Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılının 
kasım ayında Allianz Partners Türkiye 
ailesine katılan Tolan, 2018 yılının mayıs 
ayına dek iki yıl boyunca sürdürdüğü 
Satış Direktörlüğü görevinin ardından, 
1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Allianz 
Partners Türkiye’de CEO’luk görevini 
üstlendi. Merve Tolan evli ve bir çocuk 
sahibidir.
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“Hedefimiz 81 ilde ALC Servis”
ALC Servis Genel Müdürü Arif ŞEVLUK ‘’ 2020 yılı 
başı  itibari ile İstanbul ilindeki yeni ve modern 
tesislerine taşınacak olan ALC Servis Genel 
Müdürlüğü,  üstün nitelikli atölyeler, eğitim merkezi 
yapısı ve  sektörde, 15 yaşında olmanın getirdiği 
sorumlulukları  ile ‘’ Kurumsal Esnaf ‘’ olmanın 
farkını, daha da çok hissettirebilecek’’  dedi.

Hasarlı araç onarımlarında, güvenlik riski olmayan parça onarımları ve 
parça kurtarma kabiliyetine sahip ALC Servis Bayileri ile 2019 yılında 
60 ALC Servis noktasına ulaşarak, sigorta sektörüne yüksek tasarruflu 
hizmet vermeye devam edecektir.

Hasarlı Araç Onarımı, Parça Onarımı ve Boyasız Göçük Onarımı 
prosesleri ile çalışmakta olan ALC Servis Organizasyonu, 2020 yılı içinde, 
tüm Türkiye’ de, 81 ilde, niteliksel şartlarını tamamlamış Bayi ağı ile Mini 
Onarım hizmeti de vermeye başlayacaktır.

Sektör tarafından önem verilen kaliteli hizmet ve dosya başı maliyet 
odaklı çalışmalarında, Sigortalı, Acente ve Sigorta Şirketi  ilişkilerinin 
önemi anlayışı doğrultusunda, üretimin ana kaynağı olan atölye 
personel eğitimleri, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan eğitim 
merkezinde sınırsız adam/gün süreci ile devam etmektedir.

Dolu hasar onarım ( PDR ) prosesinde,  ALC Servis’ in, Türkiye’ de 
kurulan ilk firmalar arasında olduğunu söyleyen ALC Servis Genel 
Müdürü Arif ŞEVLUK, kuruluş tarihi itibari ile 15.000 adet üzerinde 
aracın, ALC Uzman PDR Teknisyenleri tarafından onarıldığını belirtmiş 
olup, bizzat eşlik ettiği ve her gün kesintisiz verilen PDR eğitimleri ile 
kaliteli onarım ve yüksek tasarruflu fiyat sirküleri ile sektörün en büyük 
destekçilerinden biri olmaya devam edeceklerini belirtmektedir.

ALC Servis Genel Müdür Yardımcısı Mahmut ŞEVLUK, Hasar ve Parça 
Onarım proseslerinde, sigorta firmaları ile entegre çalıştıklarını, sektöre 
yüksek tasarruf sağlayabilmek amacı ile sigorta firmalarına yeni tasarruf 
projeleri üretmeye devam edeceklerini ve özellikle 2020 yılı itibari ile 
acente ilişkilerine daha fazla önem vereceklerini söyledi.
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FAALİYETLERİMİZ...

ASİAD Derneği olarak şirket yöneticilerimiz
Sayın Kaan Toker, Suat Didari’yi ziyaret ettik. 

5 Kasım 2018 LIV Hospital Acentelerimizi ağırladı.14 Kasım 2018 tarihinde Allianz Partners Genel Müdürü Sayın Merve 
Tolan’ı Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik. 

1 Ocak 2019 itibariyle görevinden ayrılan Sayın (CEO) Aylin Somersan Coqui’e
veda  ziyaretinde bulunduk.
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16 Ekim 2018 Memorial Hastaneleri Asiad Yönetim Kurulu’nu ağırladı.



13 Şubat 2019 Çarşamba tarihinde Bahçelievler Hastanesi’nde 
bir etkinlik düzenlendi. Toplantı sonrası Asiad üyeleri ve Memorial 

Hastanesi yetkilileri ile güzel bir akşam yemeği yenildi. 

FAALİYETLERİMİZ...
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Okan Özdemir ile Sağlık sorunlarını görüştük 
ve yeni görevinde başarılar diledik.

Öktem Örkün ile Oto dışı sorunları görüşüp
yeni görevinde başarılar diledik.

18 Ocak 2019 Yeni görevlerine başlayan Sayın Tolga Gürkan (CEO) ve Gen. Md. ve 
İcra Komitesi Bşk. Yar. Sayın Arif Aytekin’e başarı dilemek için nezaket ziyaretinde bulunduk.

Aykut Özalp ile görüştük ve
yeni görevinde başarılar diledik.

Baran Yaşarakıncı ile görüştük ve
yeni görevinde başarılar diledik.



FAALİYETLERİMİZ...

Kuruluş Gecemizden...
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FAALİYETLERİMİZ...

5 Mart 2019  Sağlık branşında Allianz Sigorta A.Ş. Sağlık Departmanı yöneticileri ve 
Pazarlama-Satış yetkililerinin ve üyelerimizin de bulunduğu geniş katılımlı bir toplantı düzenledik.

20 Mart 2019 Asiad Yeditepe Hastanesi işbirliği için Yönetim Kurulumuz
Yeditepe Hastanesi’ni ziyaret etti.

27 Nisan 2019 tarihinde Yönetim Kurulu olarak İzmir Acentelerimizi ve Allianz Kampus’u ziyaret ettik.
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İzmir Allianz Kampüs



FAALİYETLERİMİZ...

23 Ağustos 2019 TOB Sigorta Acenteleri Kurultayına
Yönetim Kurulu olarak katıldık. 

14 Mayıs 2019 Oto kaza üretim ve hasar branşında yaşadığımız ortak sorunlar için Oto kaza ve hasar departmanı 
Genel müdür yardımcıları ve yöneticilerinin ve üyelerimizin katıldığı bir toplantı düzenledik.

19 haziran 2019 Asiad Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Eren 
Kanal34 de Erhan Navruz ile bir röportaj gerçekleştirdi.
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14 Mayıs 2019 Oto Kaza Toplantısından 
yöneticilerimizle birlikte bir kare

Ertuğrul Yücenur ve Baran Yaşarakıncı ile görüş alışverişi



Auto Service

www.homerservisler.com

0850 433 0100 

Onarım • Bakım • Operasyonel Destek • Süreç Yönetimi 
Yedek Parça • Lastik Yönetimi

Ücretsiz Homer
uygulamasını 
denediniz mi?

Türkiye’de araç onarım ve maliyet yönetim çözümleri üreten 
Homer, 15 yıldan bu yana çok sayıda sigorta ve filo şirketine 

profesyonel ve bütünleşik hizmet veriyor. Homer, orkestrasının 
tüm bileşenleri ile Türkiye’ye yepyeni bir anlayış getiriyor.

Sigortalı müşterileriniz için

mükemmel orkestra
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