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Veysel Eren
ASİAD / Acentem  Sigorta Aracıları Derneği Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Kasım 2019 itibariyle ASİAD yeni yönetim kurulunu oluşturduk ve görev yapacağımız iki yıllık sürenin, planlamasını yaptık. Henüz 
görev süremizin başında, aldığımız aksiyonlarla, yeni bir hareket ve sinerji yakalamışken, 2020 başında tüm dünyayı etkisi altına alan 
salgın sebebiyle, iş akış planımızda, yaşanılan salgın ve oluşturduğu durumlar nedeni ile, planladıklarımızın üzerine ekstra yük olarak 
sorunların çözümü ile de uğraşmak ve ciddi zaman harcamak zorunda kaldık.

Yaklaşık 100 yıl önceki salgında, yaşanan olumsuzluklar bu salgında da daha şiddetli ve değişik boyutlarda yaşanmış ve insanlığa 
etkisi kelimelerle ifade edilmeyecek büyüklüğe ulaşmıştır.  Ne yazık ki, hala da hayatımızın, yaşam koşullarımızın, davranışlarımızın 
belirleyicisi olmaya, yaşantımıza olumsuzluklar katmaya devam etmektedir. Bu yaşanan sürecin, hepimize öğrettikleri, gerek yaşam 
şeklimiz açısından, gerekse mesleki açıdan yadsınamaz. 2020 yılında elbette, sadece salgın değildi, olumsuzluğun kaynağı! Mesleğimizi 
ilgilendiren konularda da, 2020 yılında, mevzuata yönelik, kanuna aykırı olacak şekilde; belirli dönüşümlerin önünü açacak, 
yönetmeliklerin yürürlüğü alındığına şahit olduk. Hepimiz için çok zor bir yıl olduğunu söylemek isterim.

Bizler, yaşanan salgın sebebiyle, öncelikle sektör lideri olan şirketimizin, COVID-19 ‘u teminat altına alması, ardından da, tüm salgın 
hastalıkların sağlık poliçesi özel şartlarına dahil edilmesi, salgın döneminde, meslektaşlarımıza kolaylıklar ve destek sağlaması için, 
yoğun çaba harcadık. Bu çabalarımızın karşılık bulması ve şirketimizin bu konuda öncülük etmesi, sesimize ses vermiş olmaları, bizleri 
sevindirmiştir.

Ardından mesleğimizi ilgilendiren mesafeli satışlar yönetmeliği ile bir ilki daha gerçekleştirdik. ASİAD üyelerinin göstermiş olduğu 
dayanışma ve ortak akıl, sektördeki diğer sivil toplum örgütlerine de, örnek oldu. Kanuna aykırı çıkarılmış olan yönetmeliğin iptalini 
sağlamak için, hepimizi ilgilendiren bu sorunu, sektördeki bütün meslektaşlarımız adına, üyelerimizin desteği ile, mahkemeye taşıdık. 
Sektörde bütünlük içinde hareket etmekten uzak davranan bazı meslektaşlarımızın, takındıkları tutum ve davranışları, bu süreçte 
yaşananlar, hafızalarımızda, ayrı ayrı yer etti.

Çoğu zaman evlerimizde çalışmak zorunda kaldığımız bu zor dönemde, dijitalleşmenin önemini, yaşanan salgın ile daha iyi anlamış 
olduk. Önümüzdeki dönemde, bizim bunu bir sorun olarak görmekten çok, kendimizi buna hazırlama çabasında olmamız gerektiğini, 
süreç, bize bir kez daha göstermiştir.

Yönetim olarak, bu konuda da çeşitli çalışmalarımız oldu ve bu konuda şirketimizden de taleplerimiz oldu. Bu çalışmalarla ilgili sürecin, 
yaşanan salgın sebebiyle ve yeni oluşturulmaya çalışılan yönetmelik sebebiyle, aksadığını belirtmek isterim. Önümüzdeki dönem iş 
akış planımızdaki başlıca konulardan biri de, bu konu olacaktır.

Zor günlerde örgütlü çalışmanın değerini ve önemini bir kere daha yaşayarak gördük. Mesleki örgütlenmelerin daha aktif ve daha 
güçlü olması için; yönetim kurullarına getirilen meslektaşlarımızın gönüllülük esasına göre bu görevleri üstlendiklerini, hepimiz gibi, 
işleri ile uğraşmak ve herkes kadar yoğun çalışmak, emek harcamak zorunda kaldıklarını unutmadan, enerjilerini ve mesleğimizle ilgili 
verdikleri mücadeleyi, sahipsiz bırakmamak ve bu enerjiyi aşağıya çekmemek gerektiğini, bir kere daha ifade etmekte fayda olduğunu 
düşünüyorum. Mesleki birlikteliğin güçlenmesi, bizlere fayda sağlar. ASİAD’ın daha güçlü olması bu enerjiyi çoğaltmaktan geçer.

Daha güçlü ASİAD için, daha güzel günler için sağlıcakla kalın.
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Tolga Gürkan
Allianz Türkiye CEO / İcra Kurulu Başkanı

“Acentelerimizle birlikte sektörün en çevik takımı olarak yepyeni başarı hikayelerine koşuyoruz.”

Sigorta sektöründe yaptığımız işin temeli risk yönetimine dayanıyor. Bu nedenle sektör olarak; yaşanması muhtemel risklere uzun vadeli 
bir öngörüyle bakıyoruz ve risk oluşmadan alınması gereken önlemler konusunda da her daim hazırlıklıyız. Bu açıdan, Covid-19 salgınının 
getirdiği değişim ortamına da hazırlıklıydık. Allianz Türkiye olarak, müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetlerini yakından takip 
ediyor, aldığımız geri bildirimler ve yaptığımız analizler ışığında, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi 
sürecinde de acentelerimizin ve geçtiğimiz yıllarda başlattığımız çevik çalışma metodunun desteğiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızla 
cevap vermeye devam ediyoruz.

Covid-19 pandemisiyle birlikte çok kısa sürede yepyeni bir dünya düzenine uyandık. Günlük yaşamımızdan iş yapış şekillerimize kadar köklü 
bir dönüşüm sürecine girdik. Allianz Türkiye olarak yeni normal olarak adlandırılan bu süreci yönetebilmek için ilk etapta bünyemizde sadece 
salgın konusuna odaklanan AllSafe adında özel bir ekip kurduk. Ekibimiz, müşterilerimizin, acentelerimizin ve diğer tüm paydaşlarımızın bu 
döneme özel doğabilecek ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmelere ve çözümlere odaklandı. Bu dönemde attığımız en önemli adımlardan biri de 
salgın hastalıkları da hizmetlerimizin kapsamına almak oldu.

Allianz olarak toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olma vizyonuyla çalışıyoruz. Toplumumuz için buradayız. Müşterilerimizin 
sağlıklarını, yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını korumak, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanında olmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle bu dönemde stratejik önem kazanan dijitalizasyon konusunda yıllardır attığımız adımların meyvelerini 
topluyoruz.

“Geleceğin Allianz’ını” çevik çalışma metodu ile odağa aldığımız “çeviklik, yalınlık, verimlilik, müşteri ve teknoloji” temelli çalışmalarımız, 
sadeleştirdiğimiz ürün, hizmet ve hasar süreçlerimizle inşa ediyoruz. Şirketimizin tüm yönetim yapısını, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
çağın hızına uygun şekilde karşılamak amacıyla benimsediğimiz çevik metod ile yeniden yapılandırıyoruz. Çalışanlarımızı yüksek oranda 
yetkilendirerek çözüme dahil ediyoruz. Ürünlerimizi, hizmet ve hasar süreçlerimizi sadeleştiriyor, iş ortaklarımızla entegrasyon süreçlerimizi 
hızlandırıyoruz. Böylelikle daha fazla iş birliği imkânı sunan ve hızlı sonuç veren bir çalışma sistemi sağlıyoruz.

Allianz Türkiye olarak iyiden mükemmele doğru giden yoldayız. Kendi geleceğimizi yaratma becerimiz 97 yıldır bu topraklardaki başarımızın 
kaynağı oldu. Bu başarıyı daha nice yüzyıllara siz değerli acentelerimizin markamıza olan inancı sayesinde taşıyacağız. Acentelerimizle sektörün 
en çevik takımıyız ve inanıyoruz ki birlikte yepyeni başarı hikayelerine koşuyoruz. Büyük ailemizin ASİAD üyesi siz değerli acentelerine, 
destekleriniz ve emekleriniz için teşekkür ederim. 
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Arif Aytekin
Allianz Türkiye Genel Müdürü / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

“Acentelerimiz sayesinde pandemi döneminde de rekabette öne çıkıyoruz.”

 
Allianz Türkiye olarak, yaklaşık 2500 çalışanımız, 12 bölge müdürlüğümüz, 3900 acentemiz, 1800 banka şube kanalımız ve 6700 
anlaşmalı kurumumuzla çok büyük bir aileyiz. 81 ilde 5,5 milyon müşterimize hizmet veriyoruz. Koronavirüs döneminde de başarılı 
performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu başarıda müşteri odaklı yaklaşımımız, dengeli portföyümüz ve sürdürülebilir kârlılığımızın yanı sıra güçlü dağıtım kanalımızın da 
etkisi büyük. Pandemi sürecinde acentelerimizden aldığımız destekle önemli sorumluluklar üstleniyor, yeni dünya ve yeni çalışma 
düzenine adapte olma yolunda adımlar atarken, sigortalılarımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek üzere var gücümüzle 
çalışıyoruz.

Acentelerimiz, müşterisinin her daim yanında olma misyonuyla çalışan Allianz’ın en önemli değerlerinden biri. Pandemi döneminde 
kritik önem taşıyan, iş sürekliliğini sağlama çabamıza ortak olan acentelerimiz sayesinde bizlerden bekleneni verebiliyor, acentelerimizin 
sunduğu yüksek hizmet kalitesi sayesinde rekabette öne çıkıyoruz.

Acentelerimiz ile kurduğumuz güvene ve verimliliğe dayalı işbirliğini geliştirmek için sürekli olarak kendimizi yeniliyoruz. Allianz Türkiye 
bünyesinde başlattığımız çevik çalışma sistemiyle birlikte acentelerimizin sahadan bizlere ilettiği bildirimleri de, faaliyet alanlarımızla 
paylaşma konusunda önemli bir hız yakaladık. Bu hız ve esneklikle acentelerimizin görüşlerini titizlikle değerlendiriyor, kıymetli 
bildirimleri gerek ürün hazırlıklarında gerekse hizmet ve süreç iyileştirmeleri gibi stratejilerimizde değerlendirme olanağı buluyoruz. 
Yeniçağın dinamikleri doğrultusunda attığımız bu adımların ne kadar kritik önemde olduğunu pandemi döneminde de, bir kez daha 
birlikte deneyimledik.

Acentelerimizle bağımız her geçen gün daha da güçlenirken, yakaladığımız bu sinerji iş sonuçlarımıza da başarı olarak yansıyor. Bizi 
rekabette öne çıkaran başarılı iş sonuçlarımızda siz acentelerimizin emeği büyük. Önümüzdeki dönemde de, güvene ve verimliliğe 
dayalı işbirliğimizle, hep birlikte büyümemizi sürdürecek, müşterilerimize “Allianz seninle” demeye devam edeceğiz. Allianz Türkiye’yi 
müşteri bağlılığında en iyi sigorta şirketi konumuna ve başarıya ulaştıran yoldaki emekleriniz için tüm acentelerimize teşekkür ederiz.
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Taylan Türkölmez
Allianz  Yaşam ve Emeklilik - Allianz Hayat ve Emeklilik / Genel Müdürü

“Finansal piyasalar ve emeklilik fonlarının performansı hakkında düzenli eğitim alan acentelerimizle
her daim müşterilerimizle iletişim halindeyiz.”

Allianz Türkiye olarak, “Allianz Seninle” mottomuzla katılımcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyor, bugünlerini 
ve geleceklerini güvence altına alıyoruz.  Bu noktada, kişilerin çalışma hayatlarının ardından da standartlarını koruyabilmeleri için emeklilik 
sistemlerinin önemi artarken, öncelikli çözüm yolu da Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım’dan geçiyor.

Covid-19 ile başlayan süreç,  sağlıkla ilgili etkilerinin dışında aslında; hayatımızı, bakış açımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz 
gerektiğini bizlere hatırlatan bir dönem oldu. Sigorta ürünlerine yaklaşımın da olumlu yönde değişim gösterdiği bu dönemde,  toplumda 
tasarruflara yönelik farkındalığın arttığını, harcamaların ve gelir-gider dengesinin yeniden gözden geçirildiğini görüyoruz. Bireysel Emeklilik 
katılımcılarının da tasarruflarını daha fazla sahiplendiği bir süreç yaşıyoruz.  Ülkemizde bugün itibariyle 12 milyonu aşkın kişinin Bireysel 
Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım uygulaması ile tasarruf sürecinde olmasını son derece önemli buluyoruz.

Türkiye’de ortalama yaşam süresi 79’a çıktı. Bu ulaştığımız seviye,  20-25 yılları bulan emeklilik süresi anlamına geliyor. Yaklaşık iki çalışanın 
bir emekliyi finanse ettiği sosyal güvenlik sistemimiz zorlanıyor. Çalışanlar emekli olduklarında, hayatlarını idame ettirebilmek için ihtiyaç 
duyacakları maaşın yüzde 60’ını alabiliyor. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan bir ankete göre, Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının 
yüzde 50’sinin Bireysel Emeklilik Sistemi dışında bir tasarrufu bulunmuyor.  Bütün bu bilgiler, hem sektörümüzde hem de iş kolumuz özelinde, 
büyük bir potansiyel kitlemizin bulunduğuna işaret ediyor. Bu potansiyeli hayata geçirme yolunda hepimize çok önemli sorumluluklar düşerken, 
pandemi döneminde acentelerimizle birlikte başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Allianz Türkiye olarak finansal piyasalar ve emeklilik fonları performansları hakkında düzenli eğitim alan deneyimli ekiplerimiz ve acentelerimizle 
her daim müşterilerimizle iletişim halindeyiz. Bu süreçte de daha sıkı bir şekilde iletişim halinde olarak, müşterilerimize mümkün olduğunca 
büyük resmi görmeleri için bilgilendirmeler yaptık. Birebir telefon görüşmeleri, e-mail bilgilendirmeleri ile katılımcılarımızı sürekli güncel tuttuk. 
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uzun soluklu olduğunu ve bu ani düşüşlerin toparlanma süreçleri olacağını ve aslında bu gibi dönemlerin içerisinde 
büyük fırsatlar yattığını da anlattık. Bu dönemi fırsat olarak gören ve katkı paylarını artıran katılımcılarımızın hem artan fon performansından 
dolayı hem de %25 devlet katkısı sayesinde önemli birikimler yaptığını görmek bizi de mutlu ediyor.

BES, uzun vadeli yatırım aracı olarak Türkiye için büyük önem taşıyor. Bizlerin de bu dönem ve sonrasında, bugüne kadar yaptığımız gibi Bireysel 
Emeklilik Sistemi’ni daha da iyi anlatarak vatandaşların birikim ve tasarruf ihtiyaçlarına yönelik ve özellikle emeklilik dönemlerinde onlara ek 
gelir de yaratacak gönüllü bireysel emeklilik sistemini sunma sorumluluğumuz daha da artacak. Allianz olarak müşterilerimizin kolaylıkla ulaşıp 
içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünlere,  müşterilerimizin olduğu her yerde,  hızlı ve ulaşılabilir olmaya, tüm kanallarda 
ihtiyaçlara özel çözümler üretmeye odaklandık. Acentelerimizden aldığımız güçle toplumumuz için fayda yaratmaya devam edeceğimize ve bu 
zorlu dönemde de hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam.

ASİAD üyesi değerli acentelerimize markamıza olan inancınız ve destekleriniz için teşekkür ederim.
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Ertuğrul Yücenur
Allianz Türkiye / Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı

“Acentelerimizle birlikte gerçek bir takımız”

Pandemi birçok sektörü olduğu gibi sigorta sektörünü de etkiledi. Bu dönemde, ekonomik ve sosyal hayattaki gerilemeye bağlı olarak bazı 
branşlarda düşüşler yaşandı. Allianz Türkiye olarak sürece ilişkin önlemlerimizi öngörüyle en kısa sürede hayata geçirebilmenin avantajlarını 
yaşadık. Sürecin en başından itibaren hem elementer sigorta hem de bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sahibi müşterilerimiz için birçok 
uygulamayı geç olmadan devreye aldık. Hizmetlerimizi halen gelişmelere göre güncellemeye devam ediyoruz.  

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda acentelerimiz de üzerine düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek evden 
çalışmaya başladı. Yeni çalışma düzeninde, iş süreçlerinin aksamaması adına acentelerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor, işlerini 
kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Sürece özel olarak kurduğumuz AllSafe   ekibimizin önderliğinde, paydaşlarımızın bu döneme 
özel doğabilecek ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor,  iyileştirmeler planlıyoruz.

Allianz Türkiye’nin 12 bölge müdürlüğünde, sadece acentelerimize hizmet vermeye odaklanan, 85 satış uzmanımız, 19 yöneticimiz ve bağlı 
oldukları bölge müdürlükleri ile birlikte çok geniş bir satış-dağıtım ağı kanalı ile acentelerimizin yanındayız. Acentelerimizle birlikte gerçek 
bir takım olduğumuza inanıyoruz. Allianz Türkiye’nin satış ve dağıtım kanalı olarak önceliğimiz, bir yandan müşterilerimize kesintisiz hizmet 
sunarken, bir yandan da acentelerimizin finansal istikrarını sağlamak oldu. Acentelerimizle sürekli temasta kalarak, bu süreçteki ihtiyaçlarını 
ve beklentilerini karşılamaya odaklandık. Bu doğrultuda destek paketleri hazırladık, gerekli uygulamaları çeviklikle iş yapış biçimlerimize 
entegre ettik, farklı branşlarda birçok aksiyonu devreye aldık.

Zor günlerde de birbirimizin yanında olmak, birbirimizi korumak, kurum kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri. Pandemi sürecinde 
sigortalılarımız ve acentelerimiz için aldığımız aksiyonların, acentelerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda olumlu karşılık 
bulduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz.
Müşterilerimize hayatlarının her anında yanlarında olma sözü verdiğimiz “Allianz Seninle” söylemimiz bu dönemde bir kat daha anlam 
kazandı. Acentelerimizle omuz omuza her türlü önlemimizi alıyor, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirmelerimize devam 
ediyoruz. 
Tüm acentelerimize bizlere olan inançları ve destekleri nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum.
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Okan Özdemir
Allianz Türkiye

Sağlık Sigortaları
Genel Müdür Yardımcısı

Koronavirüs ile mücadelenin yaşandığı zorlu süreç, 
bizlere sağlığın ve sağlık risklerini yönetmenin 
ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Sektörümüz, sağlık hizmetlerine erişim konusunda 
tüm imkanlarını seferber ederken,  biz de 
acentelerimizle birlikte müşterilerimizin değişen 
ihtiyaçlarına hızla yanıt verdik. Allianz Türkiye 
olarak ilk etapta Covid-19’u, ardından da tüm 
salgın hastalıkları sağlık sigortası poliçelerimizin 

kapsamına ekledik. Üstlendiğimiz sorumluluk büyüktü ve acentelerimizle birlikte sigorta satışı ve hasar süreçlerini aksatmadan 
zorlu ama bir o kadar da başarılı bir sınav verdik. Önümüzdeki dönemde de acentelerimizle beraber her daim sigortalılarımızın 
yanında olmaya devam edeceğiz.

Kaan Toker
Allianz Türkiye
Operasyonlar

Genel Müdür Yardımcısı

Pandemi dönemiyle birlikte değişen iş yapış 
şekilleri, sektörümüzde dijitalleşmenin ve 
müşteri odaklı olmanın önemini bir kez daha 
gösterdi. Rekabetin kurallarını yeniden yazan 
bu sürece, çevik çalışma yöntemine geçişimiz 
nedeniyle hazırlıklıydık. Önümüzdeki döneme 
dair odağımızda da, teknolojiyle güçlendirilmiş 
iş dönüşümü projelerimiz var. Merkezine 
acentelerimizi ve müşterilerimizi alarak 
şekillendirdiğimiz bu projelerimizle, değer yaratan, etkin, verimli, iyi ve hızlı hizmet vermenin yeni yöntemlerini kurguluyoruz. 
Yatırımlarımızı, özellikle acentelerimizin yetkinliklerini ve böylelikle hizmet kalitemizi ve memnuniyeti artıracak şekilde 
tasarlıyoruz. Sigortalılarımıza taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirerek, Allianz Türkiye’nin çevik yaklaşımını müşterilerimize 
kesintisiz ulaştırdığınız için ASİAD üyesi değerli acentelerimize teşekkür ederim.
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Öktem Örkün
Allianz Türkiye

Oto Dışı Sigortalar
Genel Müdür Yardımcısı 

Bugüne kadar yangından nakliyat sigortalarına, 
doğal afetten kaza sigortalarına kadar birçok 
alanda yaptığımız hasar ve tazminat ödemeleri 
on binlerce özel ve tüzel kişinin işini, ekmeğini, 
sağlığını kurtararak sürdürülebilir bir geleceğe 
uzanmalarına destek oldu. Özellikle pandemi 
dönemi, sigortanın, boşa harcanan bir lüks 
olmadığını, sigortanın görevinin bugünümüzü 
ve yarınımızı güvence altına almak açısından ne 
kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu nedenle, işimizin sadece sigorta satışı yapmanın çok daha ötesine 
geçtiği, büyük bir toplumsal sorumluluğa sahip olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz.   Müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına yönelik, 
günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri riskleri önleyecek nitelikte ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu prensip 
ışığında yürüttüğümüz yalınlık projelerimizin merkezine de müşterilerimizi ve acentelerimizi alıyoruz. Sadeleştirilmiş ürün 
ve hizmetlerimiz ile geliştirdiğimiz sistemsel iyileştirmelerin,  acentelerimizin iş süreçlerine verimlilik, hız ve kalite kattığını 
görmekten mutluluk duyuyoruz. Allianz’ın çevik yüzünü, üstün hizmet yaklaşımını ve zengin ürün portföyünü topluma en iyi 
şekilde yansıtan siz değerli acentelerimize teşekkür ederim.

Onur Kırcı
Allianz Türkiye

Pazarlama Ve Dijital Sigortalar
Genel Müdür Yardımcısı

Özellikle pandemi dönemi sonrasında diijitalleşme 
daha da önem kazandı. Biz de Müşterilerimiz 
ile iletişimimizin temeline “Allianz Seninle” 
yaklaşımını alan, hayatlarının her evresinde 
yanlarında olduğumuzu hissettirmeye odaklanan 
bir şirket olarak yeni normale uygun bir şekilde 
dijitalleşme adımları atmaya ve bu dünyada da 
müşterilerimizin yanında olmaya tüm çabamızla 
gayret ediyoruz. Markamızın yenilikçi ve vizyoner 

yapısını dijital iletişim kanallarını yaratıcı içeriklerle etkin kullanarak sürdürüyoruz. Ayrıca özellikle satış sonrası hizmetlerimizi 
dijitalleştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve proaktif yanıt verebilmek için çabalıyor, bu sayede de acentelerimizin de 
operasyonel yüklerini azaltmayı hedefliyoruz. Acentelerimizle güçlü işbirliği temeline dayanan faaliyetlerimiz ve sektörde fark 
yaratan uygulamalarımız, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllerle takdir ediliyor. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük 
başarıları birlikte kutlayacağımız inancıyla, verdiğiniz desteklerden ötürü değerli ASİAD üyesi acentelerimize teşekkür ederim.
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Aykut Özalp
Allianz Türkiye

Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü

“Acentelerimizle iş ortaklığımızı 
geliştirmek ve iyileştirmek üzere sürekli 

kendimizi yeniliyoruz.” 

Acentelerimizin gücünü her daim yanımızda 
hissederek, 81 ilde 5,5 milyon müşterimize hizmet 
veriyoruz. Pandemi nedeniyle piyasa koşullarının 
ve satın alma trendlerinin hızla değiştiği, tüketici 
ihtiyaçlarının yeniden şekillendiği yen dünya düzeninde 
de, projelerimizin merkezine acentelerimizi koyuyoruz.

Allianz Türkiye olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından uluslararası acil durum ilan edilmesinin hemen ardından şirket içi ve şirket dışı 
aksiyonlarla önlemlerimizi uygulamaya başladık. Çalışma ortamlarımızda hijyen tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık, teması azalttık, seyahatleri 
düzenledik, etkinlikleri iptal ettik. Kısa süre içinde hem genel merkezimizde hem de acentelerimizde evden çalışma düzenine geçtik. Dijital bir 
şirket olma yolculuğumuzda attığımız adımlar, pandemi sürecinde meyvelerini verdi. Bu sayede süreci başarılı bir şekilde yönettik. 

Şirketimiz için son derece stratejik öneme sahip acentelerimizi bu dönemde de desteklemek hedefiyle bir dizi aksiyon aldık. Evden 
çalışma sürecinde matbu evrak ve sarf malzeme taleplerini ileten acentelerimize söz konusu malzemeleri geçici süreyle istedikleri 
adrese gönderme olanağı sunduk. Müşteri teması gerektiren hususlarda kolaylıklar getirerek süreçlerin aksamamasına özen gösterdik. 
Özellikle Sigortalı/Sigorta Ettiren imzası alınan durumlar için e-posta ile onay sürecini başlattık, belgelerin çıktı alıp imzalanmasının 
ve tarayıp/fotoğraflayıp iletilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, gerekli onayların e-posta yolu ile alınarak poliçe üretimlerinin 
yapılabilmesine yönelik düzenleme yaptık. Acentelerimizi finansal olarak rahatlatmak adına avans komisyon ödemesini uygulamaya 
aldık. Ayrıca acente hesap kesim tarihlerini erteledik. Bireysel Emeklilik ve Hayat Peşin Ödül protokol kampanyamızı 2 ay uzattık. 
Portföy yönetiminde acentelerimizin ellerini kuvvetlendirdik. Portföy yönetimi noktasında; poliçelerin tahsilatsızlık durumunda iptal 
olma süresinin uzatılması, kredi kartı blokajlı poliçelerde ekstre atlama/taksit öteleme imkanı,  ‘www.allianz.com.tr’ ve Dr. Allianz mobil 
uygulamamız üzerinden görüntülü ve yazılı sağlık danışmanlık hizmeti gibi aldığımız pek çok aksiyon ile acentelerimizi rahatlattık. Ayrıca 
operasyon ve tahsilat süreçlerinde de kolaylık ve esnetmeler yaptık.

Tüm dünya geçmişte deneyimlenmemiş günlerden geçiyor. Allianz olarak bu belirsiz süreçte gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli 
güncellemeleri vakit kaybetmeden yapıyoruz. Acentelerimizle, bizleri hep birlikte başarıya taşıyan iş ortaklığımızı geliştirmek ve iyileştirmek 
üzere sürekli çalışıyor ve kendimizi yeniliyoruz. Önümüzdeki dönemde de, tüm zorlu dönemleri birlikte ve daima dayanışmayla aşacağımıza, 
yeni başarıları da birlikte kutlayacağımıza inanıyoruz. Katkılarınız için tüm acentelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum.

Suat Didari
Allianz Türkiye
Oto Sigortaları

Genel Müdür Yardımcısı

Rekabetin en yoğun yaşandığı branşlardan biri 
olan oto sigortalarında, Allianz Türkiye olarak 
acentelerimizle birlikte bir adım öndeyiz. Çevik 
yönetim yaklaşımımız, büyük veriye dayalı tarife 
yapımız, süreçlerimizin yalınlaşması ile artan 
hizmet kalitemiz ve hızımızın yanı sıra, uçtan uca 
hasar yönetimimiz ve zengin asistans hizmetlerimiz 
bizlere bu rekabetçi pazarda fark yaratma 
imkanı sunuyor. Sizlerle birlikte ve omuz omuza, 

müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir başarı sağlamamızı mümkün kılan 
tüm emekleriniz için, ASİAD üyesi acentelerimize gönülden teşekkür ederim.
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Tiyatro, Sinema Filmleri ve Televizyon Dizilerinde aldığın 
rollerle Türkiye ve Yurt dışında tanınan ve mesleğinle il-
gili birçok ödül almış başarılı bir oyuncusun. Reha Özcan’ı 
yakından tanımak isteriz. Kısaca bize kendini anlatır mısın?

1965 yılında doğdum ve 1982 yılında oyunculuğa başladım 
ve bir gün oyuncu olacağım. O kadar kolay değil ama...

Tiyatroya lise yıllarında başladığını biliyorum. Lisede 
başlayan daha sonra Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu ile de-
vam eden sanat yaşantınla ilgili neler söylemek istersin?

Kartal Lisesi 12 Eylül sonrası çocukların buluştuğu fakir bir 
okuldu. Çocuklar hırpalanmış, şaşkın ve korku içindeydi. 
Bir çıkış yolu arıyorduk yaşama tutunmak için. Yaşar Azaz 
sayesinde tiyatro ile tanıştık. Sonra İsmail Işılsoy ile mac-
eramız Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu. İlk çiviyi çaktığımız ti-
yatromuz. İlkeler ve dayanışma ruhu aynı devam ediyor. 
Biçim ve estetik değişti tabii. Aynı arayış ve umut ile hem de...

Maalesef ülkemizde genel olarak sanata özelde ise Ti-
yatro’ya çok fazla ilgi ve destek yok. Bunun nedenleri hak-
kındaki görüşlerini bize aktarabilir misin?

Arz ve talep ile ilgili olduğunu düşünüyorum tiyatroya ve sanata 
ilgilinin. Keza destek için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bu ülkenin 
en büyük sıkıntısı Kurmayların niçin o işin Kurmayı olduklarını 
unutması. Üreten insanların yaptıklarına değer vermek gerekir.

Türk Sinemasının durumu nasıl sence? Türk Sineması ile 
ilgili bugün ve yarına dair düşüncelerin nelerdir? Dünya 
sinemaları içerisinde Türk Sineması nasıl bir yere sahip?

Zaman zaman ataklar ve gerilemeler yaşıyor Türk sineması. 
Ekonomimiz gibi. Çok iyi filmler ve yönetmenler var. Oyun-
culara bir şey diyemem. Ama iyi niyetliyiz...

Pandemi Nisan ayından beri hayatımızda çok ciddi değişik-
liklere neden oldu ve maalesef süreç hala devam ediyor. 
Pandeminin Tiyatro, Sinema ve Dizi sektörlerine nasıl bir 
etkisi oldu? Önümüzdeki süreçte etkileri neler olabilir?

Tüm Dünya’da olduğu gibi bu süreçte hepimiz durduk. Durup 
kendimize bakmanın bu süreçte faydalı olmasının yanı sıra 
özellikle tiyatro sektörü vergilerimizin karşılığı olması gerek-
en devletten destek ve Pandemi öncesi örgütlenememenin 
de etkisiyle çok sert bir dönem geçirdi ve etkileri sürmekte. 
Birlik olup çarelerin aranmasının yanı sıra bu birlik için ne 
kadar geç kalındığı bir kez daha görüldü. Sonraki süreç için 

çareler ve çözümler aranmaya ve yeni normal içinde tiyatro-
nun evrileceği alternatifler üzerinde çalışılıyor. Sosyal me-
safeli düzenekler ve digital platform alternatifleri gibi.

Tiyatro dışında sinema ve dizi çalışmaların var. 2005 
yılından sonra birçok sinema filminde ve televizyon di-
zisinde rol aldın ve halen devam eden projeler var. Tiyatro 
kökenli bir oyuncu olarak sinema ve dizi oyunculuğu nasıl 
bir duygu?

Ayrı bir disiplin olması dışında oyunculuğu kategorize et-
miyorum. Yaşadığım sürece önceliğimin “sahnede olmak” 
olması dışında dizi ve sinema mesleğimin gerekliliğinin bir 
parçası ve yaparken çok keyif alıyorum.

Kartal Lisesi’nden ortak arkadaşımız sevgili Müfit Can 
SAÇINTI ile 2017 yılında “Yaşamak Güzel Şey” adlı sine-
ma filminde rol aldınız. Müfit Can SAÇINTI ile yeni sinema 
projeniz var mı?

Ömürlük kardeşiz, bir de kader arkadaşıyız. Mutlaka kesişir yol-
larımız yine ama şu an için üzerine görüştüğümüz bir proje yok.

Tiyatro, Sinema ve Dizi çalışmaların eş zamanlı olarak 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Şubat ayında ilk göster-
imi yapılan tek kişilik “Bir Garip Orhan Veli” oyununu 
büyük bir keyifle izledik. Bundan sonraki proje ve çalışma-
ların hakkında bilgi verir misin?

Reha Özcan Kumpanyası olarak repertuarımızı oluşturmak 
adına bir çok yeni proje üzerinde planlamalar yapıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte Edinburgh Fringe’de oynadığım “Ruki” 
oyunu, yeni rejisiyle “Bir Garip Orhan Veli” oyunu eş zam-
anlı devam edecek.

Son olarak mesleğimiz hakkında bir soru sormak isti-
yorum. Sigorta ve Sigortacılık mesleği hakkında neler 
söylemek istersin?

Külhanbeyi Operası diye bir oyun oynamıştım. Orada sigorta 
ve sigortacılığa çok değişik bir bakış açısı vardı. Günümüzde 
sigortası olmadan bir araca, eve yerleşmiyorum. Bir kez 
arabam pert olmuştu bir hafta araç vermişti sigorta şirketi 
ve bir haftalık araştırmadan sonra paramı yatırdılar. Bir 
güven duygusu oluşturuyor elbette. Ama kötü örnekler de 
duydum maalesef. Sosyal dayanışma ve güven duygusu için 
çok önemli bir güç sigortacılık.

 Teşekkür ederim...

REHA ÖZCAN ile söyleşi...

İDRİS ŞİMŞİR









Acenteler ve eksperler, sigortacılık sektörünün vazgeçilmez 
önemli aktörleridir. Sektördeki önemleri nedeniyle, bu mesl-
eklerin kurumsallaşması, hızlı hareket edebilme kabiliyeti 
ile birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi de 
büyük önem arz etmektedir.

Acenteler poliçenin tanzimi aşamasında hem sigorta şir-
keti hem de sigortalıları temsil ederek, her iki tarafın da hak 
ve menfaatlerini gözeterek, sözleşmelerin akdinden önceki 
hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin 
uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı 
meslek edinen kişilerdir.

Sigorta eksperleri ise sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi 
sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, neden-
lerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, 
ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak 
yapan tarafsız ve bağımsız kişilerdir.

Acente poliçenin tanzimi aşamasında sigortalının ihtiyaçlarını 
doğru olarak belirlemek, doğru teminatın verilmesini sağlam-

ak, hasar anında ise sigorta şirketinin ve sigortalının hak ve 
menfaatlerini gözetmek durumundadır.

Eksper ise kayıp ve hasarın miktarını, nedenlerini ve nitelikler-
ini belirlemek aşamasında bu görevlerini kesinlikle doğru, adil 
ve tarafsız olarak yapmaktadır.

Bu noktada her iki mesleğin de süreç içerisinde 2 ortak özelliği 
doğruluk ve birçok ortak noktası bulunan acente ve eksper-
ler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 
mesleki örgütlenme getirilmiş olması, her iki mesleği de yap-
mak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan 
Levhalara kayıtlı olması da yine diğer bir ortak noktadır.

Kanun ile acente ve eksperler için TOBB bünyesinde öngörülen 
bu örgütlenmede hem acenteler hem de eksperlerin kendi 
karar alma mekanizmalarının korunması için gerekli düzenle-
meler de yapılmıştır. Sigorta acenteliği ve eksperliği yapabil-
mek için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silme 
işlemlerini yürütmek, sigorta acenteliği ve eksperliği hakkında 
sigortacılık faaliyeti ile ilgili konularda disiplin cezası vermek, 
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SİGORTA
EKSPERLERİ
İCRA KOMİTESİ
(SEİK) BAŞKANI



meslek kurallarını oluşturmak ve meslek mensupları arasın-
da haksız rekabeti önlemek amacıyla TOBB nezdinde Sigorta 
Acenteleri Sektör Meclisi, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile 
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi oluşturulmuştur.
Her iki mesleğin en önemli sorunu yetkisiz, belgesiz işlem ya-
pan kurumlar ve bu kurumların sebep olduğu güven, itibar ve 
maddi kayıplar olup sorunlarımızın da bir diğer ortak noktamız 
olduğu görülmektedir.

Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her 
geçen gün yükseldiği bu dönemde etkin risk yönetimi için 
güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta se-
ktörü ise istikrarlı bir kalkınma mücadelesinin formülüdür, bu 
noktada acente ve eksperler Türkiye’deki sigorta sektörünün 
sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yapmaktadır-
lar. Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sig-
ortalılık oranının artmasında sigorta acentelerinin, risklerin 
belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sig-
ortalılar arasında adaleti sağlamakta ise eksperlerin çaba gay-
retleri önem teşkil etmektedir.

Başarılı bir hasar yönetimi sigortacılıkta en önemli başarı 
faktörlerinden birisidir. Hasarın etkin ve hızlı olarak yönetimi 
müşteri memnuniyetini arttırmak ile birlikte, fiyatlama, hasar 
maliyetlerini iyileştirme, sahte hasarları önleme gibi alanlarda 
da olumlu etkiler sağlamaktadır.

Hasar meydana geldiğinde, yani sigortaya ihtiyaç duyduğunda 
sigortalının ilk temas ettiği kişiler acenteleri ve eksperlerdir. 
Geçirdiği kaza, yangın, sel, hırsızlık gibi poliçe teminatına giren 
travmatik bir olayda malına, bazen de canına zarar geldiğinde, 
belki gecenin geç saatinde arayıp bire bir ulaşabildiği, ihtiyaç 
duyduğu desteği alabildiği kurum öncelikle acentesi yine ilk 
yüz yüze gelip sigorta kavramının yüzü olarak tanıdığı isim de 
sigorta eksperidir. Bu iki kurumun da temsilcileri bu noktada 
işini ne kadar doğru yapar ise sigorta kavramına güven o ka-
dar artmaktadır. Hasar anında sigortalının doğru bilgilendiril-
mesi, yönlendirilmesi, teminata giren kısımlar kadar girmeyen 
hususların da net olarak ifade edilmesi çok büyük önem arz 
etmekte, bu noktada da acente ve eksperlere önemli görevler 
düşmektedir.

Sigortalılar hasar meydana geldiğinde hasar ihbarını sigor-
ta şirketine şahsen yapabilecekleri gibi poliçenin tanzimine 
aracılık eden acentesine ulaşarak da hasar bildiriminde bu-
lunabilir. Hasar bildirimi sonrasında sigortacı tarafından ek-
sper görevlendirilmesi halinde, sigorta eksperi riziko adres-
ine ve/veya sigortaya konu kıymetin bulunduğu yere giderek 
ihbar olunan riziko ile ilgili olarak sigortalı ile temas kurarak 
inceleme ve tespitlerde bulunur. Bu noktada bilindiği üzere 
5684 sayılı Sigortacılık Kanununa istinaden sigorta ettiren ya 
da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin ser-
bestçe eksper tayin etme hakkı da mevcuttur. Kanunun 22 
maddesine dayanılarak 25 Ağustos 2015 tarihinde Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Sigorta Eksper-
leri Atama Yönetmeliğinde motorlu araç sigortalarında sigor-
talı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat 
sağlayan kişi tarafından, her aşamada eksper atanabileceği 
ve Sigorta şirketlerinin, sigorta poliçelerinde bu bilgiye yer 
vermek zorunda olduğu ifade edilmektedir. Yine Bilindiği 

üzere 20 Mart 2020 tarihinde yayınlanan trafik sigortası yeni 
genel şartlarına göre 1 Nisan 2020 tarihinden sonra düzen-
lenmiş olan trafik poliçelerinden yapılacak değer kaybı taz-
minat talepleri sadece Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SBM 
üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi 
sigorta eksperleri tarafından düzenlenecek değer kaybı ek-
spertiz raporları ile yapılabilmektedir.

Hasar süreci sigortalıya verilen nihai hizmet olup bu nok-
tada en doğru ve adil tespit ile en hızlı süreç yönetimi ek-
sperler tarafından yapılabilmektedir. Özellikle yeni yeni kur-
gulanmakta olan, tüketiciler için anlaşılması pek de kolay 
olmayan, henüz toplum içerisinde bilinci tam yerleşmemiş 
SBM sistemi üzerinden değer kaybı tazminat talebinde bu-
lunma ve eksper ataması yapılması işlemlerinde acenteler 
tarafından sigortalılarına destek verilmesi son derece önem-
lidir. Atanan eksperlerin ise süreci hızlı ve doğru bir şekilde 
yöneterek mağduriyetleri önlemeleri, sigortalılar ve sigorta 
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin sigorta sistem-
ine olan güvenlerini pekiştirecek, en azından zedelenmesini 
engelleyecek, poliçelerin yenilenme oranları ile yeni sigor-
talılık oranlarını artıracaktır.

Eksperlerin süreç içerisindeki diğer etkileri ise hasar neden-
lerinin araştırılarak meydana gelmesi muhtemel hasarların or-
tadan kaldırılmasına imkan sağlamak, sigortalılara bilgilendirme 
yaparak, tavsiyelerde bulunarak bilgi ve donanımlarını sağlam-
ak, sigorta poliçelerine tedbir öngören bazı şartlar ilave edil-
mesine zemin hazırlamak, hasarı önleme faaliyetleri ile hasar 
tespitlerinin doğru yapılması, bu sayede poliçe fiyatlarının uy-
gunluğu ile sigortaya ulaşılabilirliğin artması, can güvenliği ve 
milli ekonomiye katkı sağlanması olarak nitelendirilebilir.

Bu noktada acenteler özellikle yüksek bedelli teminat veril-
mesi işlemlerinde poliçenin tanzimi öncesinde riziko teftiş, 
değer tespiti, kıymet takdiri vb. için de konusunda uzman, 
tarafsız ve bağımsız bir kurum olan sigorta eksperlerini kul-
lanarak, yapılacak ön tespit, bilgilendirme ve belgelendirme-
ler ile poliçe taraflarının mağduriyetlerinin başta önlenmesini 
sağlayabileceklerdir.

Acente ve eksperlerin birbirlerinin uzmanlıklarından fayda-
lanmaları sağlıklı bir sigorta sektörünün olmaz ise olmazıdır 
aslında.

Pandemi sonucu ortaya çıkan ve alışmaya çalıştığımız günümüz 
normalinde acente ve eksperlerin bilgilendirme toplantıları, 
paneller, vb. yüz yüze organizasyonlar ile bir araya gelmeleri 
maalesef ki pek mümkün görünmese de teknolojinin imkan-
larını da kullanarak düzenlenecek sanal organizasyonlar ile her 
iki mesleğin de temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişlerinde 
bulunması faydalı olacaktır.

TOBB SEİK Başkanı olarak şahsım, komite üyelerim ile birlikte, 
TOBB SAİK Başkanı Sayın Levent KORKUT ve değerli komite 
üyeleri bu bilinç ile birlikte uyum içerisinde çalışmaktayız.

Tüm sigorta acentesi meslektaşlarıma, ASİAD Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile Başkanımız Veysel EREN’e sigorta sektörü ve 
mesleğimize vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, 
başarılar dilerim.
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ALLİANZ PARTNERS
MERVE TOLAN

(Allianz Partners Türkiye, CEO)

Allianz Partners Türkiye olarak 1997 
yılından beri Türkiye’de seçkin kurumların 
müşterilerine asistans hizmeti sağlıyoruz. 
Mondial Assistance olarak kurulduk, Alli-
anz Grubu’na dahil olduktan sonra Allianz 
Partners adıyla faaliyetimize devam ettik. 
Çok çeşitli faaliyet alanlarımız bulunmakla 
beraber temelde Yol Yardım ve Kiralık Araç 
olmak üzere, Konut ve İşyeri Asistans, Sağlık 
Asistans, Seyahat Sağlık, Cihaz Koruma, 
Concierge, Hasar İhbar ve CRM konuların-
da hizmet sunuyoruz. Türkiye’ye gelmiş 
olan yabancılar da hizmetlerimizden fay-
dalanabiliyor. Türkiye’deki yabancılar için 
de İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde 
hizmet sağlayabiliyoruz. Sigorta, otomotiv, 
banka, telekom ve havayolu sektörlerinde 
çok önemli markalarla çalışıyoruz. Alli-
anz Sigorta’nın yanı sıra sektörün önemli 
oyuncularından Sompo Sigorta, AkSigorta, 
Neova Sigorta, Metlife’a da birçok branş-
ta hizmet veriyoruz. Otomotiv sektöründe 
Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Hon-
da gibi markalara; bankacılıkta ise Garanti 
BBVA, Denizbank, TEB, Halkbank gibi ku-
rumlara hizmet sağlıyoruz.

Allianz Partners Türkiye olarak biz asistans 
hizmetlerinin basit ama çok değerli iki 
yaklaşımın hizmet alan nihai tüketiciyi ve 
sevdiklerini önemsemek ve sorunlarını 
çözmek olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım-
larımızla hizmetlerimizin benzerlerinden 
belirgin şekilde farklılaşmasını, teknolojiyi 
ve insanı odağına alan bir yapıda olmasını 
hedefledik. 

Allianz Sigorta’yla birlikte son dönemde 
bir dizi dijital çalışma gerçekleştirdik. Artık 
müşterilerimiz Allianz’ın mobil uygulaması 
üzerinden kolayca çekici talebi yapabiliyor 
ve kendilerine yönlendirilen çekici aracını 
uygulama üzerinden haritada takip ede-
biliyor. İkame araçları için de uygulama 
üzerinden tek tuşla talep yapabiliyor, dil-
erlerse rezervasyonlarını güncelleyebili-
yor. Bu dijital çözümlerimize ek olarak, 
konut branşıyla ilgili yakın zamanda dijital 
çözümlerimizi hayata geçireceğiz.

Son dönemde tüm dünyanın gündemine 
oturan Koronavirüs nedeniyle öncelikle 

çalışanlarımızı koruyabilmek amacıyla 
evden çalışma sistemine geçme kararı al-
dık. Türkiye’de ilk vakanın görülmesini taki-
ben hızlıca hazırlıklarımızı tamamladık. İş 
süreçlerimizde yaşanabilecek aksaklıkları 
önlemek ve müşterilerimize sunduğumuz 
hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek 
için bir dizi önlemle bu kararımızı destekl-
edik. Hem iş ortaklarımızı süreç konu-
sunda bilgilendirdik hem de tüm hizmet 
sağlayıcılarımıza sıkı bir şekilde uymaları 
gereken prensiplerimizi aktardık. Hem 
İstanbul hem de Antalya ofislerimizdeki 
çalışanlarımızı evden çalışabilir duruma 
getirdik. Tüm tedarikçilerimizle Covid-19 
hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait bilg-
ilendirme yazısını paylaşarak hijyene yöne-
lik uyarılarımızı yaptık. Tedarikçilerimize 
maske kullanılması, araçların dezenfekte 
edilmesi, hizmet sırasında sosyal mesafe 
kurallarına uyulası gibi zorunluluklar getird-
ik. BT altyapımız üç noktada yedekli çalışan, 
“disaster recovery” olarak tabir edilen ve 
olağanüstü durumlarda veri koruma ka-
biliyeti olan bir altyapıya sahip, bu sayede 
kesintisiz olarak acentelerimize ve müşter-
ilerimize hizmet sağlıyoruz.

Pandemi dönemini sunduğumuz hiz-
metler tarafından ele alacak olursak, yine 

pek çok uygulamamızla fark yarattığımızı 
söyleyebiliriz. Nisan ayından itibaren, 
Dr. Allianz adı altında sunduğumuz dijital 
sağlık hizmetlerine olan talep arttı. Telefon 
üzerinden hizmet veren Dr. Allianz ekib-
inin aynı zamanda web chat ve görüntülü 
olarak da hizmet vermesini sağladık. Gel-
en yüksek talebi karşılayabilmek için ek-
ibimizi genişlettik. Dr. Allianz’ın uzman 
hekimlerle görüntülü konuşma hizmeti 
kapsamında çağrıları Kardiyoloji, Pediatri, 
Dahiliye, Kadın Doğum, Genel Cerrahi, 
Ortopedi, Dermatoloji, KBB, Göğüs Hast-
alıkları branşlarında uzman doktorlara 
yönlendirebiliyoruz.

Sigortalılara sunduğumuz kiralık araçların 
dezenfekte edilmesi, araç içlerinde 
müşteriler için el dezenfektanı bulunması, 
ilaçların eve teslimatı, konut poliçeler-
inde halı ve koltuk yıkama ve evcil hayvan 
asistans hizmetleri gibi uygulamalarımızı 
hayata geçirdik.

Seyahat Sağlık tarafında ise Allianz Part-
ners olarak İsviçre üzerinden Covid 
süreçlerini poliçe kapsamına aldığımız bir 
reasürans altyapımız var. Allianz Sigorta 
müşterilerine de bu teminatın sunulabilm-
esi için çalışmalarımız devam ediyor.

Allianz Partners Türkiye olarak içinde bu-
lunduğumuz ekosistemin sac ayaklarından 
birinin sigorta acenteleri olduğunu farkın-
dayız. Acenteler, sektördeki tüm yenilikleri 
ihtiyaç sahipleriyle buluşturan dağıtım 
kanalları içinde açık farkla en büyük payı 
alıyor. Bizler de hizmetlerimiz konusun-
da acentelerin bize yaptığı geri dönüşleri 
çok önemsiyoruz. Aynı şekilde birlikte 
çalıştığımız sigorta şirketleriyle geliştird-
iğimiz projelerde de müşterilerin olduğu 
kadar, acentelerin de günlük hayatlarını 
kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu bağlam-
da tekrar ASİAD’ın önemli bir oluşum 
olduğunu ve sigorta sektöründeki kaliteyi 
olumlu yönde etkilediğini özellikle vurgu-
lamak isterim. Acentelerin bu tip nitelikli 
yapılar kurması, buralarda mesai harcama-
sı, şevkle, özveriyle işlerini bir de bu yolla 
geliştirmelerinin sektörü olumlu yönde et-
kileyeceğini düşünüyorum.
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MEDENİYET ŞEHRİ

GAZİANTEP
AHMET KORKUT AKTEN

İlten Sigorta Aracılık Hizmetleri



Acentem   21

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleşme noktasında yer alan Gaziantep, doğusunda Şanlıurfa, ba-
tısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Suriye, kuzey doğusunda Adıyaman ve güney batı-
sında Kilis illeri ile komşudur.  Gaziantep’in güneyinde Hatay ve Osmaniye sınırını oluşturan Amanos (Nur) Dağları yer 
almaktadır. Sınırlar doğuda Fırat Nehri’ne kadar uzanmaktadır. 

Gaziantep, tarih boyunca Anadolu’da kurulan ve Anadolu’ya egemen olan tüm devletler için önemli bir merkez olmuş-
tur. Gaziantep, cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında il statüsüne dönüştürülmüştür. Binlerce yıllık geçmişi ile dün-
yanın yaşayan en eski kentlerinden olan Gaziantep’in ilk yerleşim yeri Dülük’tür. Gaziantep Belediyesi ise 27.06.1987 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3398 Sayılı Kanunla “Büyükşehir Belediyesi” statüsüne dönüştürülmüştür. Bü-
yükşehir Belediyesi kurularak, Merkezde Şahinbey ve Şehitkâmil ilçeleri oluşturulmuştur. 2014 yılından bu yana Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı görevini, 2011 genel milletvekili seçimleri sonrasında kurulan 61’inci hükümette Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak da görev alan Fatma Şahin yürütmektedir. 

Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 9 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 785 mahalle bulunmaktadır. Gaziantep 
Türkiye’nin en büyük sanayi şehirleri arasında yer almakta, bu nedenle iş hacmi, istihdam ve ihracat gibi ekonomi ve-
rilerinde önemli rakamlara sahiptir.  Gaziantep’teki en önemli tarım ürünü Antep Fıstığıdır. Türkiye’deki Antep Fıstığı 
üretiminin büyük bölümü ise Gaziantep’ten sağlanır. Gaziantep’te Antep Fıstığı kadar zeytin ve üzüm de önemli tarım 
ürünlerindendir. Gaziantep, tarımsal açıdan da çok gelişmiştir. 
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İnsanlığın ilk kez tarım ve hayvancılık yapmaya başladığı Mezopotamya bölgesinin kuzey-batı ucunda yer alan Gazi-
antep, bölgede Akdeniz ve Kara iklimlerinin geçişkenlik gösterdiği eşsiz bir coğrafyada konumlanmaktadır. İklimin ve 
verimli toprakların etkisi, Gaziantep’in sayısız farklı çeşitte tarımsal ürüne ev sahipliği yapmasına olanak sağlamıştır.  

Ateşin bulunmasıyla farklı tatlar ortaya çıkarken, hazırlanan yemeklerin kimyasında coğrafi etkenler özel bir rol almış, 
‘Yöresel Mutfaklar’ ortaya çıkmıştır. Mezopotamya’nın tahılları, Akdeniz’ in meyve ve sebzeleri Uzak Doğu’nun baharat-
ları, Gaziantep bölgesinde yetişen ürünlerin bileşkesi Dünya’da şehir adıyla anılan ‘Antep Mutfağı’nı ortaya çıkarmıştır. 
Kentin mutfağı tarih boyunca bu kültürel harmanın en kuvvetli öğesi olmuştur.  Gaziantep, 2015 yılında UNESCO’nun 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na (Unesco Creative Cities Network) Türkiye’den gastronomi alanında dâhil olan ilk şehir olma özel-
liğini taşımaktadır. 

Tüm bu özellikleri ile Gaziantep gezilip görülmesi gereken yerleri, öğrenilmesi gereken kadim tarihi, tadılması gereken 
lezzetleri ile gözleri üzerine çekmekte ve her yıl birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Gaziantep’i ziya-
ret eden herkesin tatması gereken tatların başında baklava gelse de, Gaziantep yuvarlaması, katmeri, ciğeri, küşlemesi, 
Menengiç kahvesi, kurutmalık dolmaları gibi birçok farklı tatla daha insanların damak tadının cazibe merkezi olmuştur. 
Tatlarını yalnız bırakmayan, kendine hayran bırakan mekânları ile Gaziantep’in kalesi, müzeleri, doğal güzelliklerinden 
Habeş Kanyonu, Tarihi Rum Kale yarımadası, fıstık bahçeleri ziyaretçilerini hayran bırakmaktadır. 

Gaziantep belediyeciliği, sanayisi, ev sahipliği, kent mimarisi, tarihi ve daha birçok farklı yönü ile Türkiye’nin parlayan yıl-
dızlarından biri olarak her ziyaretçisinin aklında kalmayı başarmış, her yaşayanının hayatına motifleri ile dokunmuştur.



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
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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
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Şerif Hanım öncelikle sağlıklı günler dileyerek söyleşimize 
başlamak istiyorum. Devamında da uzun bir süreden bu 
yana dünyamızı meşgul eden salgınla ilgili sizin yaşamınızda 
nelerin değiştiğini, özellikle bu dönemde torununuz ve kızını-
zla olan bağlantınızı sormak isterim.

Pandemi dönemi herkesin olduğu gibi benim hayatımda da 
çok şeyi değiştirdi. Depresyona girdim diyebilirim. Hele ilk 
zamanlar 65 yaş için epeyce kısıtlama vardı. Hiçbir şey yapam-
adım. Benim için çok zordu.

Şimdi geriye dönersek özellikle doğduğunuz yer alan Mudan-
ya ile ilgili anılarınız hatırladıklarınız nelerdir desem?

Mudanya benim köklerim, çocukluğum. Oraya dair hatır-
ladığım ve ne zaman gitsem beni en çok etkileyen oksijeni, ha-
vası, denizi ve balığı. Çok sevdiğim, sık gidemesem de gittiğim 
zaman çok mutlu olduğum, beni çok etkileyen bir kasabadır. 
Soluk aldığımda gerçekten havasının ciğerlerime oksijen yol-
ladığını hissediyorum. Her zaman şerbet gibi bir havası vardır. 
Biraz da Ankara’daki yaşamınızdan ve DTC fakültesindeki 
günlerinizi anmanızı istesem?

Konservatuvarı Ankara’da yatılı olarak okudum. Hayatımın en 
güzel çağlarının geçtiği dönem diyebilirim. Mezun olduktan sonra 
her akşam her oyunda oynuyor olmak, sadece bir gün ara vererek 
haftanın altı günü cumartesi ve Pazar günleri matine ve suare da-
hil toplamda sekiz oyunda oynamak çok mutluluk vericiydi. 

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte toplumun düşünce kalıpları, 
muhafazakar yapısı önemli ölçüde değişse de yine de tiyat-
roya başlarken o dönemde karşılaştığınız var ise sorunları ve 
de Ankara devlet tiyatrosu günlerinizi dinlemek istesek?

Sadece tiyatroyu düşündüğümüz bir dönemdi. O zamanlar ben-
im hayatımda sinema yoktu, televizyon zaten yoktu. O zamanlar 
biz tiyatrocu olarak sinemadaki oyunculuğu pek sevmezdik. Bi-
raz dalga geçerek seyrederdik. Örneğin bütün oyuncuları tek bir 
kişi seslendirirdi ve ben buna çok şaşırırdım. O yüzden sinema 
oyunculuğu bana ve arkadaşlarıma tatsız gelirdi. Paris’e gidene 
kadar 4 yıl boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu’nda oynadım.

Sanatın, estetiğin romantizmin yaşam bulduğu sizin de 
gençliğinizin önemli bir dilimini geçirdiğiniz Fransa-Paris desek?

Eşim Paris’te burs alınca ben de tiyatrodan istifa ederek 
onunla birlikte Paris’e gittim. Çok da severek, isteyerek hat-
ta koşarak gittim. Dil öğreneceğim, Paris’te yaşayacağım ne 
kadar romantik hoş bir şey diye düşünüyordum o zamanlar. 

ŞERİF SEZER ile çok özel...

ÖZNUR ŞENGÜL

İlk sene güzel geçti. Dil okuluna gidiyordum ve dil öğreniyor-
dum. Bir sene geçtikten sonra herşey ters yüz oldu. Çünkü 
eşim vatandaşlıktan atıldı ve bursumuz kesildi. Biz de ortalıkta 
kalakaldık ve çalışmamız gerekti. Ne iş olsa yaptık. Ben dik-
iş dikmeyi bildiğim için moda evinde çalışmaya başladım. O 
zamanlar modaevlerinde senede bir kez hazır giyim salonları 
olurdu. Onların atölyelerinde dikiş diktim ilk zamanlar, hatta 
çocuk bakıcılığı da yaptım. Daha sonra dikiş biliyorum diye 
kendi kreasyonlarımı hazırladım ve Saint Tropez’de pazarlarda 
sattım. Bu işten çok para kazandım. Kendime dikiş makinesi 
almıştım. Arabamızla gidip çadır kuruyorduk orada. Zaman-
la orada arkadaşlar edinmiştik ve onların evinde kalarak seri 
halde kendi kreasyonlarımı hazırlıyordum. Örneğin günde altı 
parça elbise yapabiliyordum. Beyaz patikadan dikip sonra her 
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birini ayrı renge boyayıp dantelle süslerdim. Ertesi gün pazara 
çıkıp hepsini satardım. Sonra tekrar arkadaşımın evine gidip 
yine altı tane elbise dikerdim. Her gün pazara gider satardık 
diktiğim elbiseleri. İnanılmaz para kazandım o zamanlar.

Paris’ten sonra İstanbul’a yerleştiğinizi biliyoruz. Bu dönem 
tiyatronun da yaşamınızda devlet tiyatrolarıyla ağırlıklı olar-
ak yer aldığını anlıyoruz. Bu dönemle ilgili de söyleyebilece-
klerinizi dinlesek?

Paris’teyken altı yıl boyunca hiç tatil yapmadık. Sonra bir tatil 
için İstanbul’a geldim ve bir daha geri dönmek istemedim. 
Çünkü gerçekten Paris’te çok zor zamanlar geçirdik. Hep çalış-
mak ve kendi mesleğimi yapamamak gibi bir durum vardı. Gerçi 
İstanbul’a gelince de hemen tiyatroya başlayamadım. Buradaki 
Devlet Tiyatrosu’nun henüz yerleşik kadrosu yoktu. Müracaat 
ettiğimde beni Bursa veya İzmir’e yollayabileceklerini söyledil-
er. Ben de gitmek istemedim. Bu yüzden İstanbul’da yerleşik 
kadronun açılmasını beklerken Sheraton Otel’de dört yıl garson-
luk yaptım. Sonra gazetede bir haber okudum. Eski mezunları 
tekrar tiyatroya davet ediyorlardı. Hemen müracaat ettim. Tam 
bir yıl daha bekledim kadroya girebilmek için ve sonunda gir-
dim. Böylece İstanbul Devlet Tiyatrosu günleri başladı.

Benim de çok sevdiğim Yılmaz Güney ve “Yol” filmine gelmek 
istiyorum. Bildiğim kadarıyla sinemaya geçişinizde önemli bir 
adım. Söz konusu film ve Yılmaz Güney’e dair düşünceleriniz?

O zamanlar hayatımda sinema yoktu. Sonra bir arkadaşım 
aracılığıyla Sinan Çetin ile tanıştım. İlk filminde beni oynatmak 
istedi. Ben çok da istemeyerek sadece denemek için Sinan Çe-
tin’in ilk filmi “Bir Günün Hikayesi” ile sinemaya başlamış oldum. 
Ama o ilk film bittikten sonra kendimi hiç beğenmedim. Bu benim 
ilk ve son filmim dedim, böylece kafamda sinema bitti. Fakat o 
filmin montajı sırasında (1980) 12 Eylül olmuştu ve Antalya Film 
Festivali yapılmadı o yıl. Fakat bu filmi montaj masasında iken Zeki 
Ökten görüyor ve kendisinin Tarık Akan ile çekeceği “Dağ” (Yıl-
maz Güney senaryosu) filminde beni oyuncu olarak düşünüyor. 
Fotoğraflarımı alıp o zamanlar Isparta Cezaevi’nde olan Yılmaz 
Güney’e götürüyor. Zeki Ökten benim hayatımda çok önemli in-
sanlardan biridir. Sonra o dağ filmi çekilmiyor. Bu arada “Yol” filmi 
o zamanlar adı “Bayram” olarak 11 hikayeyle başlamışken dur-
duruluyor. Bir süre sonra ikinci defa çekilmeye karar veriliyor ve 
film Şerif Gören’e teslim ediliyor. Yılmaz Güney’de bulunan benim 
fotoğraflar sebebiyle sonradan adı “Yol” olan bu filmde böylece 
oynuyorum. Tiyatrodan izin alıp gidiyorum çekimlere.  O zamanlar 
Devlet Tiyatrosu’nda iki oyunum vardı. Müdürümüz Raik Alnıaçık 
Yılmaz Güney’i çok severdi. Bana yardımcı oldu ve oyunumun 
birini Mart ayına koymadı ama ikincisi için yerime birini bulmamı 
istedi. Sınıf arkadaşım Elvan Özak’a teklif ettim. “Tabii ki oynarım” 
diyerek yerime o geçti. Böylece ben de çekim için sete gidebildim 
ve “Yol” filminde oynadım. Kendisine çok minnettarım. Şanslı bir 
oyuncuyum. “Yol” filminden sonra “Hakkari’de Bir Mevsim” fil-
minde oynamam istendi. “Yol” filmi Cannes Film Festivali’nde Al-
tın Palmiye ödülü aldı. “Hakkari’de Bir Mevsim” Berlin’de Gümüş 
Ayı ödülü ve sonrasında 4 tane ödül daha aldı. Böylece bütün 
Avrupa’da bu iki film dolaştı. Türkiye’de oynamamıştı o zamanlar. 
Hatta tatile gittiğimde turistler beni tanıyor, birbirlerini dürterek 
beni gösteriyorlardı, Türkler tanımıyordu. Önceleri anlamamıştım 
ne olduğunu fakat sonra anladım ki filmlerimi izlemişler ve beni 
o yüzden tanıyorlar.

Sinemadan devam edecek olursak Babam ve Oğlum, Deli 
Deli Olma ilk aklıma gelenlerden. Neden derseniz; Babam 
ve Oğlum o dönem tüm Beyaz perde sevenlerini etkilemişti. 
Jüriyi de etkilemiş olmalı ki 2006 İstanbul film festivalinde en 
iyi kadın oyuncu ödülünüz var. Buradan devamla her iki film-
deki rol arkadaşlarınız olan dev isimler Çetin Tekindor, Tarık 
Akan; sizi o günlere ve o isimlere döndürsek?

Bir başka şansım da Çağan Irmak ile tanışmak oldu. İlk “Asmalı 
Konak” dizisinde birlikte çalıştık ve ondan sonra da birbirimizden 
ayrılmadık. Çemberimde Gül Oya, Gülizar, Kabuslar Evi serisinden 
Çizgisiz Zamanlar dizilerinde, Mustafa Hakkında Herşey, Ulak, 
Çocuklar Sana Emanet filmlerinde birlikte çalıştık. Onunla çalış-
maktan da her zaman çok büyük keyif aldım. Ne zaman istese 
koşa koşa gideceğim bir yönetmenimdir. “Babam ve Oğlum İçin” 
filminde Çetin Tekindor ile çalıştım. Şahane bir oyuncudur. Türk 
tiyatrosunun ve sinemasının en önemli oyuncularından biridir. 
Tarık Akan ile iki filmde çalıştım. Daha önce de bahsettiğim gibi 
biri “Yol”, diğeri ise “Deli Deli Olma”. Bildiğim kadarı ile onun 
son filmi oldu. Rol iyi çıksın diye sürekli kendisiyle, yönetmenle, 
ışıkçıyla, oyuncuyla kavga ederdi. Çok tutkulu, çok özel bir insandı. 
Onun da benim hayatımda çok özel bir yeri vardır.

Elbette sanat yaşamınızda TV dizilerinin de çok önemli bir 
yeri olduğunu biliyoruz. Özellikle 2000 yılından bu yana dizil-
erin sinemaya göre daha önde olduğunu kabul eder misiniz?

TV dizileri elbette çok önemli. Şimdiye kadar birçok dizide 
oynadım, oynamaya da devam ediyorum. Bu da bir oyunculuk 
şekli. Tabii ki zor bir iş. Her hafta 180 dakika çekmek hiç kolay 
değil. Sinema gibi değil. Her hafta olunca oyuncunun perfor-
mansı düşebiliyor. Çok yorucu. İki sinema filmi uzunluğunda 
bir bölüm dizi çekiyoruz. Yapımcılar, reklamcılar ve kanallar bir 
bölümün 180 dakikadan kısa olmasını istemiyorlar. Oyuncular 
bunun savaşını veriyor ama durum pek değişecek gibi görün-
müyor şimdilik.

Sizi daha fazla yormamak adına söyleşimizin bitimine ge-
lirsek; bizim sorduklarımızın dışında sizin söylemek iste-
diklerinizi alabilir miyiz?

Çok teşekkürler…
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Yeni geliştirilen fokal tedaviyle prostat kanserindeki tümör odağı 
yakılarak yok ediliyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Üroloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, böylelikle klasik 
ameliyat ve radyasyon tedavisinde ortaya çıkabilecek yan etkile-
rin görülmediğini ve kanser odağının da ortadan kaldırılmasının 
sağlanabildiğini belirtiyor.
Dünyada erkeklerde oldukça yaygın olarak görülen prostat kan-
seri ABD’de erkekler arasında ilk sırada yer alıyor. Her yıl ABD’de 
650-700 bin, Avrupa’da ise 350 bin kişiye prostat kanseri tanısı 
konuyor. Kanser tanısı alan erkeklerin yüzde 24’ünde prostat kan-
serine rastlanıyor.
Ülkemizde prostat kanserinin akciğer kanserinden sonra ikinci 
sırada yer aldığını vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu 
Hastanesi Başhekimi ve Üroloji uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Ortalama olarak her 12 erkekten 
birine prostat kanseri tanısı konuluyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 
30 bin civarında erkeğin prostat kanserine yakalandığı tahmin edi-
liyor. Ancak bunların sadece 4-5 bin kadarına tanı konulabiliyor. 
Bu sonuçtaki en önemli faktör, erken tanı ve tarama yöntemleri-
nin yeterince farkında olunmaması.”

Prostat Kanserini Artıran Risk Faktörleri
Prostat kanserinde kesin risk faktörleri, artan yaş, etnik köken ve 
genetik faktörler olarak sıralanıyor. Yaşla birlikte prostat kanseri 
görülme sıklığı da artıyor. 40 yaşının altında 10 bin erkekten birin-
de prostat kanseri görülürken, 40-60 yaş grubunda bu oran yüzde 
1’e çıkıyor. 60 yaş üzerindeyse her sekiz erkekten birinde görülü-
yor. Bir diğer risk faktörü de etnik köken. Dünyada prostat kanseri-
ne en çok Afro-Amerikalılarda (siyahi Amerikalılarda) rastlanıyor. 
Bunu Amerikalı beyazlar ve Avrupa ülkeleri takip ediyor.
Prostat kanseri Avrupa’da yüz binde 65 görülürken, ülkemizde 
bu oran yüz binde 37. Dünyada en az Çinlilerde, Güney Doğu 
Asya ülkelerinde görülüyor. Bir başka önemli faktör de genetik. 
Bu hastalık babadan oğula geçme potansiyeli olan bir kanser 
çeşidi. Bir kişide birinci derece yakınlarında prostat kanseri 
varsa, o kişinin prostat kanserine yakalanma riski iki kere daha 
yüksek oluyor. Yakınlarında iki kişide varsa risk beş, üç kişide 
varsa 11 kat artıyor. 

PROSTAT KANSERİNDE 
FOKAL TEDAVİ

PROF. DR. FARUK YENCİLEK
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prostat Kanseri Hangi Belirtilerle Kendini Gösteriyor?
Prostat kanserine özgü bir bulgu bulunmuyor. Bir şikâyete bakarak 
prostat kanseri tanısı konulamıyor. İyi huylu prostat büyümesini 
düşündürecek her türlü bulgu aynı zamanda kötü huylu prostat 
kanseri için de bir bulgu olabiliyor. İdrara çıkmada zorlanma, ça-
tallı, kesik idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra geride idrar varmış 
gibi his olması, geceleyin sık tuvalete çıkma gibi iyi huylu prostat 
büyümesine ilişkin bu bulgular, aynı zamanda kötü huylu büyü-
menin de bir belirtisi olabiliyor. Bazen insan hiç bulgu olmadan da 
prostat kanserine yakalanabiliyor.
 
Tedavide “Fokal” Yaklaşım
Prostat kanseri tanısı alan hastalarda en önemli nokta hastalığın 
evrelendirilmesi olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozya-
tağı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Faruk Yencilek sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Çünkü hastalığın evresine göre tedavi yaklaşımı 
değişmektedir. Günümüzde daha fazla sayıda erken evrede yaka-
lanan (prostata sınırlı evrede) prostat kanseri, yeni tedavi yakla-
şımlarını da beraberinde getirdi.
Önceleri organa sınırlı tümörlerin hepsinde sadece ameliyat veya 
radyoterapi uygulanırken, artık dünyada “Fokal Tedavi” konsepti 
literatüre ve uygulamaya girdi. Fokal Tedavi (HIFU) prostatın dışına 
çıkmamış erken evre tümörlerde, bir taraftan hastanın kanserden 
kurtulmasını sağlarken, diğer taraftan hastalığın komplikasyonla-
rının ortaya çıkma ihtimalini de azaltıyor. Yani bu yöntemde pros-
tatın içinde erken yakalanmış tümör odağı yakılarak yok ediliyor.”
 

Bunları bilmelisiniz!
 * Prostat kanserinde tarama PSA ve rektal tuşe muayenesiyle yapılmaktadır.
 * Kanser şüphe varsa doktorunuzdan Multiparametrik Prostat MR’ı isteyin.
 * Prostat biyopsinizi mp-MRI kılavuzluğunda yaptırın.
 * Prostat kanseriniz varsa doktorunuza şu soruları sorun: Kanser lokal mi yani
 organa sınırlı mı, lokal ileri mi (prostatı aşmış ama başka yere sıçramamış),
 metastaz halinde mi (başka bir yere sıçramış)?
 * Lokal ise hangi risk gurubunda (düşük, orta, yüksek) olduklarını öğrenin.
 Düşük ve orta risk grubu ise HIFU tedavisini mutlaka konuşun.



Gücümüzü Bilimden Alıyoruz



Merhaba arkadaşlar. COVID-19 Çin’in Wuhan kentinde 
ortaya çıkıp tüm dünyayı etkileyecek dendiğinde beni 
etkileyip 8 günü yoğun bakımda olmak üzere 16 gün Şiş-
li Memorial Hastanesi’nde yatıracağı aklımın ucundan 
geçmedi. Çeşitli doktorların ve bilim kurulu üyelerinin 
televizyonlarda ve yazılı basında yapmış oldukları bil-
gilendirmeleri ve uyarıları dikkatle izledim ve yapılma-
sı gereken tedbirlerden maske, mesafe ve el temizliği 
kurallarını uyguladığımı zannettim. Hiçbir toplu taşıma 
aracını kullanmadım ve insanların toplu hareket ettiği 
ortamlardan uzak olduğumu sandım. Ancak bana bulaş-
maz dediğim virüs bana da bulaştı. Virüsün nereden bu-
laştığını bilmiyorum. Vücudumda terleme ve sonrasında 
yorgunluk hissettim. Ben bir seyahat sonrası yorgunluk 
ve grip başlangıcı diye düşünürken, eşim Ayhan hanımın 
ısrarı ile check-up yaptırmak için Yeditepe Hastanesi’ne 
gittim. Doktorun muayenesi sonucunda tomografi çekil-
di. Bu arada bilim kurulu üyelerinin hastalık belirtileri 
ishal, öksürük, tat alma veya ağrı şikayetlerim kesinlikle 
olmadı. Hastane günlerimde de bu şikayetleri yaşama-
dım. Önce normal odada tedavi edilirken, virüsün ciğer-
lerimi etkilemesi dolayısıyla yoğun bakıma nakledildim. 

YAŞAMAK GÜZEL
Bir Yaşanmışlık Hikayesi: COVID-19

RAGIP YAZGAN

Yoğun bakım çok zorlu bir süreçti, yatak-
tan kesinlikle kalkamıyorsun ve dört duvar 
arasında çoğu zaman akciğerlerin açılma-
sı için yüzüstü yatıyorsun ve izole durum-
da kalıyorsun. Ben yattığımda yüzde elli 
yaşama şansı olduğuna inanarak yoğun 
bakımda kaldım. Ancak ailemin, ofis çalı-
şanlarımın, tanıdıklarımın ve tüm acente 
dostlarımın bana dualarıyla 17. gün has-
taneden çıktım. 14 günlük karantina süre-
cinden sonra yapılan testle sonuç negatif 
çıkınca rahatladım. 40 gün uyuyamadım. 
Şu an iyiyim ancak 16 günlük hastane 
günlerinde 10 kiloya yakın kilo kaybettim. 
Bu hastalık beni duygusal yaptı ve 8 gün 
hiç kalkmadığım için kas kaybıyla yürüme 
güçlüğü oluştu. Bu da zamanla geçiyor. 
Tamamen iyileşmek bir iki ayı bulacak de-
niliyor. Bir ara hastanede yatarken oradan 

çıkamayacağım hissine kapıldım. O arada küçük oğlum 
bana bir mektup yazdı. Rocky Balboa (Boksör) ile oğlu 
arasında geçen bir konuşmayı bana göndermişti. Oğlum 
da benim için şampiyondu. Kısaca “hayat kadar kimse 
insanlara sert vuramaz. Lakin konu ne kadar sert vur-
duğu ile ilgili değil aldığımız darbeler karşısında nasıl 
ayakta kalabildiğimizdir. Sen de bir şampiyon babası ve 
dedesi olarak bize bir daha kazanmanın ne olduğunu 
göster, biz daima seninleyiz ve bekliyoruz.” Diye yazdı. 
Bu mektuptan sonra ben de ayakta kalmaya ant içtim 
ve moralimi düzelterek iyileşme yolunda daha çok çaba 
sarfettim. Şu an aranızdayım. Beni arayan, dualarını ve 
iyi dileklerini hiçbir zaman benden esirgemeyen dostla-
rıma ve acente arkadaşlarıma candan teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. Bu arada Allianz’ın kıymetli yöneticileri 
Arif Aytekin beye, Ertuğrul Yücenur beye, bölge müdü-
rümüz Haydar Yeşilyurt beye ve bölge çalışanlarına çok 
teşekkür ederim.

Mottomuz maske, mesafe ve temizlik.

Bu hastalığı hiç kimsenin yaşamaması dileğiyle...
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Sayın acente arkadaşlarım,

2001 yılında Allianz Sigorta-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde başlayan sigortacılık kariyerim 2009 
yılından bu tarafa Allianz A tipi yetkili acentesi olarak devam etmektedir.

Üniversiteden sonra sıfırdan başlayıp 19 yıldır bazen koşup bazen yürüdüğüm bu yolu sayısız insanla tanışıp, farklı hayatlara 
dokunabildiğim için her geçen gün daha çok seviyorum.

FMC Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak sektördeki yenilikleri şirketimize entegre ederek sigortalılarımıza kaliteli hizmet 
ayrıcalığı yaşatmak önceliğimizdir. Sigortacılık sektöründeki en önemli değerler; güven, uzmanlık, süreklilik ve sigortalılara özel 
çözümler üretmektir. Bütün bu değerleri göz ardı etmeden mevcut başarılarımıza yeni başarılar eklemek amacımızdır.

Sigortacılık sektörüne yeni başlayacak meslektaşlarıma öncelikle değişimin kapısını her zaman açık tutmalarını öneriyorum. 
Biz sigortacılar olarak işimiz görünmeyeni satmaktır. Bunun için de özveri, doğru bilgi ve iletişimle başarılı olabileceklerine in-
anıyorum.

Ülkemizde geçmişten günümüze zorunlu sigortalar haricinde diğer branşlarda sigorta bilincinin yeteri kadar yerleşmemesi ned-
eniyle maalesef sektör henüz hak ettiği yerde değildir. Sektör ve insanlarda sigorta bilincinin yeterince gelişmemiş olmasının 
yanında acenteler olarak birçok sorunumuz bulunmaktadır. Bunlar fiyat politikaları, artan maliyetler, düşük komisyon oranları 
gibi sıralanabilir. Özellikle farklı kanallardan ve farklı fiyatlardan yapılan sigorta satışlarının haksız rekabet ve güven eksikliği yarat-
ması en önemli sorundur. Acenteler olarak yetersiz bilgi ile yapılan bu sigorta satışları nedeniyle sektörün itibarını kurtarmak 
için ekstra çaba sarf ediyoruz. Bu sorunları çözebilmemiz için acenteler olarak iş birliği içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Mesleki örgütlenmede de maalesef en geride kalan meslek gruplarından biriyiz. Oysa binlerce acente olarak yan yana ve bir-
birimiz için menfi değerleri gözetebilecek her alanda birlik olarak yerimizi almalıyız. Acenteler olarak ortak amaçlarımızın farkına 
varıp, birlikte hareket ederek mesleğimizin değerini daha yukarılara taşımalıyız.

FMC Sigorta olarak attığımız her adımda sigortalılarımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi hedefliyoruz. Pandemi nedeni-
yle yaşanan bu zorlu dönemde sahip olduğumuz uzmanlıkla aynı kalite ve bağlılıkta hizmet vermeye devam ediyoruz.

Mesleğime Allianz Türkiye’de başlamaktan ve halen Allianz bünyesinde devam ettirmekten mutluluk duyuyor, tüm acente ark-
adaşlarıma sağlık, meslek hayatlarında da başarılar diliyorum.

Saygılarımla

Fatma ÇAĞLAR ÇİFTER
FMC Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

A C E N T E L E R İ M İ Z D E N . . .
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Anadolu Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi, Türkiye’ye onlarca eser ka-
zandırmış olan Anadolu Vakfı tarafından 2005 yılında 
hizmete sunuldu. Anadolu Sağlık Merkezi, kurulduğu 
günden bu yana “Sağlığın Merkezi” olma vizyonu ile 
hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen hastalara uz-
man kadrosu ve son teknolojisiyle kaliteli sağlık hiz-
meti sunuyor. Arka arkaya dünyanın en iyi hastane-
si seçilen Johns Hopkins Medicine (JHM) ile devam 
eden işbirliği de bu vizyonu destekliyor.

Gebze’de yaklaşık 188 bin metrekarelik alan üze-
rine kurulu merkezde, 50 bin metrekarelik kapalı 
alan ve 201 yatak kapasitesi bulunuyor. Hastanenin 
kampüsünde yer alan 75 yatak kapasiteli Titanic 
Hotel ile de hasta ve hasta yakınlarına konforlu bir 
hizmet sunuluyor. Bunlara ek olarak içerisinde 22 
poliklinik olan Ataşehir Tıp Merkezi ile de hastalara 
hizmet veriliyor.

Anadolu Sağlık Merkezi, Onkolojik Bilimler, Kalp 
Sağlığı, Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek (IVF), Nörolo-
jik Bilimler, Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler, Tanı ve 
Görüntüleme başta olmak üzere tüm branşlarda in-
san odaklı yaklaşımla hizmet sunuyor.

Türkiye’deki ilk klinik kanser merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi, JCI (Joint Commission International) akreditasyonu, Planetree İnsan Odaklı Bakım Altın akreditasyonu, 
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ESMO (Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği), ISO (18001, 14001 ve 9001) ve Sağlık Bakan-
lığı Bebek Dostu Hastane sertifikasyonlarıyla uluslararası standartlarda hizmet verdiğini kanıtlıyor.

Özellikle kanser alanındaki uzmanlığı ile sadece Türkiye’den değil yurtdışından, özellikle de yakın coğrafyadan hastalara multi-
disipliner tedavi yaklaşımı ile hizmet veren Anadolu Sağlık Merkezi, 2018 yılında Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği’nden OECI 
akreditasyonu alan Türkiye’de ve yakın coğrafyadaki ilk klinik kanser merkezi oldu.

Anadolu Vakfı’nın desteğiyle bugüne kadar 45 binin üstünde ihtiyaç sahibine de bedelsiz sağlık hizmeti sunuldu. Hastanede 
Onkoloji, Hematoloji, Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi bölümlerinde ise SGK kapsamında hastalara sağlık hizmeti veriliyor.

Kemik İliği Nakli Merkezi’nde 2010 yılından bu yana 2000’den fazla nakil gerçekleştirildi
Anadolu Sağlık Merkezi, kemik iliği nakli tedavisinde Türkiye’nin öncü sağlık kuruluşlarından biri olarak hizmet veriyor. 2010 
yılında açılan Kemik İliği Nakli Merkezi’nde 2000’in üzerinde nakil gerçekleştirildi.

Meme Sağlığı Merkezi ve Üroonkoloji Merkezi
Mart 2015’te hizmete açılan Meme Sağlığı Merkezi ile kadınların meme sağlığı, özellikle de meme kanseri tedavisinde ihtiyaç 
duyabilecekleri her türlü destek ve tedaviye tek noktadan ulaşmaları sağlanıyor. Onkoloji alanında uluslararası çapta bir referans 
merkezi olan Anadolu Sağlık Merkezi, 2017’de hizmete giren Üroonkoloji Merkezi’yle Onkoloji Merkezi’ni genişletti. Ürolojik 
kanserlerin tanı ve tedavisinde hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete giren Üroonkoloji Merkezi hem uzman 
kadrosu hem de teknolojik alt yapısıyla fark yaratıyor.

Ayrıca Tüp Bebek Merkezi, girişimsel kardiyoloji, beyin ve sinir cerrahisi, pediatrik ve yetişkin kalp cerrahisindeki altyapı ve yetkinlikleri, 
Anadolu Sağlık Merkezi’nin Türkiye ve bölge ülkeler tarafından tercih edilen sağlık kurumlarından biri olmasında önemli katkı sağlıyor. 



Her kanser tanısı tümör kurullarında tartışılıyor
Onkolojide bir referans merkezi olan Anadolu Sağlık Merkezi’nde multidispliner tedavi anlayışını destekleyen ve fark yaratılan bir 
diğer nokta ise her kanser tanısı alan hastanın Tümör Kurulları’nda tartışılması. Genel Tümör Kurulu’na ek olarak Avrupa Kanser 
Enstitüleri Birliği’nin (OECI) standartları gereği sayısı artırılan tümör kurullarında her kanser tanısı alan hasta multidisipliner bir 
şekilde değerlendirilerek, en doğru tedavi planı oluşturuluyor.

Genel Tümör Kurulu’nun yanı sıra Meme Tümörleri Kurulu, Üroonkoloji Kurulu, Baş-boyun Tümörleri Kurulu ve Torasik Tümörler 
Kurulu başta olmak üzere toplam 9 tümör kurulu ile hastalara dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuluyor.

65 ülkeden 5000 yabancı hasta geliyor
Anadolu Sağlık Merkezi’ne 65’in üzerinde ülkeden yılda yaklaşık 5000 yabancı hasta geliyor. En çok Romanya, Bulgaristan, Rusya, 
Azerbaycan, Gürcistan, BDT Ülkeleri ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinden hastalar başvuruyor. Uluslararası hasta-
ların tıbbi süreçlerini organize etmek ve rahat etmelerini sağlamak için oluşturulan Uluslararası Hasta Hizmetleri Departmanı’nda 
yaklaşık 65 kişilik özel bir kadro bulunuyor, pek çok dilde 40’ın üzerinde tercüman kadroyla yabancı hastalara hizmet veriliyor.

“Pembe Top Sahada” sosyal sorumluluk projesi 
Anadolu Sağlık Merkezi, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında Anadolu Efes Spor 
Kulübü iş birliğiyle “Pembe Top Sahada” projesini hayata geçirdi. Her yıl farklı bir ünlü ismin gönüllü destekleriyle gerçekleştir-
ilen projenin bu yıl Ekim ayında altıncısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında her yıl Anadolu Efes Spor Kulübü’nün oynadığı bir 
Euroleague maçı ünlü bir ismin pembe topla gerçekleştirdiği hava atışı ile başlıyor. Pembe Top Sahada projesi, meme kanserinde 
yarattığı farkındalık nedeniyle yurt içi ve yurt dışından toplam 8 ödülle başarısını tescilledi. 
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GİRİŞ: TÜRKİYE JAPONYA GİBİ BİR DEPREM ÜLKESİ
Türkiye en az Japonya veya Kaliforniya gibi bir deprem ülkesi ol-
masına rağmen insanımız bunun farkında değil. Daha doğrusu 
depremlerin olduğunu, olacağını biliyor ama gerekeni yapmıyor. 
Halk gibi, ülkeyi yönetenler de benzer tavır içerisinde. Deprem-
den korkuyoruz, zarar görünce üzülüyor ve acı çekiyoruz ama 
bir türlü yapılması gerekeni yapmıyoruz. Bunun başlıca nedeni, 
kanaatimce bizim toplumda bir “sismik kültür”ün olmayışı. 
Bunu nasıl anlatabilirim tam bilmiyorum ama toplumsal kültür 
toplumun genlerine işlemiş ve kendiliğinden yaşamın içer-
isinde olan bir şeydir.  Onun uygulanması için eğitime, söyleme 
veya kamu spotlarına gerek yoktur. Belki sözünü ettiğim bu 
tür kültür veya gelenekler de zamanla değişiyor ama Anado-
lu’da daha kış gelmeden insanları kışlık zahire ve kavurmalarını 
hazırlayıp kilerlerine depo etmekten alıkoyamazsınız. Erzurum 
veya Kars gibi kışı çok soğuk geçen yerlerde büyük pencereli, 
balkonlu, teraslı ve damlı evler yaptıramazsınız. Keza Adana ve 
Antalya’da yaşayan insanları da kalın duvarlı, küçük pencereli 
ve dik çatılı binalara sokamazsınız. Bütün bu örnekler bir bakı-
ma yüzyıllar boyunca iklimin dayatması sonucu gelişmiş bir 
anlayışı, kültürü sergilemektedir. Hep merak etmişimdir, neden 
bizim insanımızda bir sismik kültür gelişmemiştir diye. Eğer bu 
kültür gelişmiş olsaydı bugün biz, İstanbul da dâhil, ülkemizin 
pek çok kentinde az katlı, hafif ve sağlam binalar ile geniş yollar 
görecektik, çünkü deprem güvenli olmak bunu gerektirir. Kim-
bilir, belki de bir zamanlar bu kültür vardı da sonraları getirim 
uğruna biz yok ettik.
Deprem kuşağında bir yerleşim alanında yaşamak farkındalık 
ve bilgi ister. Buradaki yerleşim alanının inşası ve gelişimi 
deprem analizi verilerine göre yapılmalıdır. Deprem her gün 
olan bir vaka değildir. Ama herhangi bir yerde deprem üret-
en fay sisteminin incelenmesiyle orada ne büyüklükte bir 
depremin olabileceğini, periyod olarak ne zaman olabileceğini 
ve olursa o yerleşim alanını nasıl etkileyeceğini, ne kadar can 
ve mal kaybı olabileceğini söyleyebilirsiniz. O halde deprem 
kuşağındaki bir yerleşim alanında yaşayan halk ve oranın yer-
el yöneticileri bu bilgilerin ışığı altında yaşamlarını sürdürme-
li, evlerini yapıp döşemeli ve kentin nerelere doğru ve nasıl 
gelişmesi gerektiğini planlamalıdırlar. Deprem ülkelerindeki 
bilgi toplumları depremle bu şekilde birlikte yaşıyorlar ve bu 

doğa olayı ile ancak bu şekilde baş ediyorlar. Üzülerek söyle-
meliyim ki biz bunu bugüne kadar hiç yapmadık. Deprem 
kentlerinde riski azaltacağımıza bilinçsiz uygulamalarımızla 
onu kat be kat artırdık. Kentlerimizi kendi elimizle o kadar 
deprem güvensiz hale getirdik ki şimdi yarattığımız o dev so-
runların karşısında panikleyip nasıl çözeceğimizi kara kara 
düşünüyoruz.  

DEPREMLERİ NE ÖLÇÜDE CİDDİYE ALIYORUZ?
Bana göre fazla ciddiye almadık ve almıyoruz da. Çok çok eskil-
ere gitmemize gerek yok. 1939 Erzincan Depreminde 30.000 
insanımızı toprağa vermişiz. Eğer bu afetten sonra depremi 
ciddiye almış olsaydık 1999 İzmit Depreminde de 20.000 kişiyi 
tekrar toprağa verir miydik? Unutmayın ki 1939-1999 döne-
minde Erzincan-İzmit arasındaki Kuzey Anadolu Fay Kuşağı bo-
yunca konumlanmış olan yerleşim alanlarında belirli aralıklarla 
olan depremlerle maalesef 70.000’e yakın insan ölmüştür. Bu 
depremler elbette ki önlenemezdi ama zararları azaltılabilirdi, 
kuşkusuz. Gerçi o zamanlarda deprem bilimi çok ilerlememişti 
ve bugünkü kadar zarar azaltma konusunda topluma yeterli ışık 
tutmuyor olabilirdi. Ancak, yine de bu bilim dalının 1970’li yıl-
larda 1967 Adapazarı Depreminden sonra yakın bir gelecekte 
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İzmit’te büyük bir deprem olabileceğini uyardığını unutmam-
ak gerekir. Evet, yanlış anlamadınız. 1967 Depreminden son-
ra birçok bilim adamı 20.000 insanımızı yitirdiğimiz depremi 
o yıllarda öngörmüş ve bizi uyarmıştır. Bu uyarılara karşı biz 
ve yöneticilerimiz kayıtsız kalmış ve İzmit kentini deprem 
güvensiz hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam 
etmişiz. Çürük zeminlere, plaj kumları üzerine çok katlı binal-
ar inşa etmiş ve buralarda nüfus yoğunluğunu artırmışız. So-
nucu malum, acı ve keder. Tarih tekerrür ediyor. Bugün biz de 
başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesini gelmekte olan 
büyük bir depreme karşı uyarıyoruz ama maalesef yeterince 
olumlu karşılık bulamıyoruz. Çok tipik bir örneği kendimden 
vermek istiyorum. Ben Elazığlıyım ve bu nedenle de hemşer-
ilerimi deprem konusunda bilinçlendirmek istedim, çünkü 
Elazığlılar oturdukları kentin bir deprem kenti olduğunun 
farkında değillerdi. Hâlbuki 15 km güneylerinden Türkiye’nin 
ikinci büyük fay zonu geçiyordu (Doğu Anadolu Fayı). 2003 se-
nesinden başlamak üzere değişik vesilelerle Elazığ’a ve zaman 
zaman Malatya’ya giderek halka konferanslar verdim, Vali ve 
Belediye Başkanlarıyla görüştüm, tehlikeyi anlattım. Özellikle 
Elazığ’da Palu ve Sivrice yörelerine dikkat çektim. Beni dinle-
diler, alkışladılar ve plaket verdiler ama anlamadığım neden-
lerle gerekli önlemleri almadılar. Sonuç yine değişmedi, işaret 
ettiğim Palu’da 2010, Sivrice’de de 2020’de deprem oldu, in-
sanlar öldü, yerleşim alanları tahrip oldu. Sonuç olarak şunu 
söylemek herhalde yanlış olmaz. Biz depremi biliyoruz, ondan 
korkuyoruz ama deprem zararlarını azaltmak için pek bir şey 
yapmıyoruz.           

ÜLKEMİZİ DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN MERKEZİ VE YEREL 
YÖNETİMLERDE KÖKLÜ BİR ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE GEREK-
SİNİM VAR.
Bugüne kadar yönetim katlarımızda deprem denilince akıl-
lara hep afet yönetimi gelmiştir. Afet yönetimi ile deprem 
sonrasında yapılabilecek tüm yardım, destek ve yara sarma 
işleri kastedilir. Hükümet ve yerel yönetimler hep bu doğrul-
tuda hazırlanır. Bu yaklaşımda “Hele bir deprem olsun Allah 
kerimdir” anlayışı vardır. Bu anlayışla yapılacak şeyler de 
bellidir. Deprem bölgesine gidilir, hızla yaralılar hastanelere 
taşınır, ölenler defnedilir, göçük altından insanlar çıkartılmaya 
çalışırken diğer yandan da çadırlar kurularak depremzedelerin 
geçici barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanır. Elbette ki bu 
yaklaşım çok önemlidir ama testi kırıldıktan sonra yapılan bir 
şeydir. Ölen ölmüştür, ölmeyenler de acı, keder ve bir bakı-
ma sefalete düşmüştür. Böyle bakınca da bu yaklaşım çağdaş 
ve öncelikle istenen şey değildir. Asıl önemli olan deprem 
gelmeden, insanlar ölmeden önce önlem alınmasıdır. İşte 
deprem gelmeden önce önlem alınmasına biz “risk yönetimi” 
diyoruz. Ülkemizde bugüne kadar olan yönetimlerin hemen 
hemen hepsi afet yönetimine talip olmuş, risk yönetiminden 
uzak durmuştur. Belki de bunun en önemli nedeni risk yöne-
timinin ciddi bir mesaiyi, zamanı, bütçeyi, bilgi ve beceriyi 
gerektirdiğidir. Sanıyorum bizim yöneticilerimizin “dereyi 
görmeden paçaları sıvamak” gibi bir alışkanlıkları yok. Kısa za-
manda görünür ve elle tutulan işleri yapmak onlar açısından 
çok daha cazip. Sonuç olarak, ülkemizi deprem güvenli bir yer 
haline getireceksek bugün sürdürmekte olduğumuz zihniyeti 
değiştirip risk yönetimini ön plana almamız lazım.

ÜLKEMİZİ DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? 
Bugün sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye’yi depreme hazır-

lama bilgi ve becerisine sahibiz, yeter ki bunu isteyelim ve bu 
konu her hükümet için bir milli mesele ve hedef olsun. Tür-
kiye’nin fay kuşaklarını, bu fayların özelliklerini, tarihi ve je-
olojik dönemlerde ne büyüklükte deprem ürettiklerini, belli 
ölçüde depremi yineleme zamanlarını, depremi ürettiklerinde 
yakınlarındaki yerleşim alanlarına nasıl ve ne boyutta bir hasar 
vereceklerini az çok biliyoruz. O halde deprem bizim için sür-
priz değil. Oluş zamanını saat ve gün olarak bilmemize gerek 
de yok. Günün birinde olacağını ve insanlarımızın can ve mal 
varlığına zarar vereceğini bilmemiz yeter. Tabii ki depremin 
olmasını engelleyemeyiz ama verebileceği zararları önceden 
hesaplayarak bu zararları azaltıcı önlemleri alabiliriz. Basit 
bir örnekle açıklamak gerekirse; bizde küçük boyutlu kimi 
depremler bile can ve mal kaybına neden olurken, örneğin 
Japonya’da, çok daha büyük depremler dahi bu kadar hasara 
neden olmamaktadır. Bunun en önemli nedeni de o ülkede 
gerekli zarar azaltıcı önlemlerin daha deprem gelmeden önce 
alınmış olmasıdır.
Ülkemizi depremlere hazırlayarak deprem dirençli hale getire-
bilmek için ilk önce her deprem kuşağında bir tehlike analizi 
yapıp o kuşağın sismik özelliklerini ortaya koymak gerekir. Sis-
mik özellikler kapsamında kuşaktaki faylarının çeşidi, boyutu, 
yayılımı, atımı, geometrisi, kolları, maksimum deprem potan-
siyeli, jeolojik ve tarihi dönem depremleri, deprem tekerrür 
periyodu gibi bilgiler yer alır. Kuşaktaki tehlike iyice belir-
lendikten sonra bu tehlike gerçekleşirse bundan hangi yer-
leşim alanlarının birinci derecede etkileneceği ortaya konur ve 
o yerleşim alanlarında ayrıntılı bir risk analizi yapılır.
Bir yerleşim alanında risk analizi yapabilmek için önce o yerin 
mikro-bölgeleme çalışmasının yapılması lazımdır. Bu çalışmay-
la o yerin; ayrıntılı jeolojisi, zemininin niteliği, zeminin yüzey 
kayma dalga hızı (Vs30), en yüksek yer hızı (PGV), en yüksek 
yer ivmesi (PGA), heyelan alanları, sıvılaşma alanları gibi nok-
taları belirlenir. Bu verilerden yola çıkarak yerleşim alanının 
deprem tehlike ve risk haritaları ile deprem hasar ve kayıp 
raporları hazırlanır. Bu raporlarda olası deprem gerçekleşirse 
yerleşim alanlarının en fazla nerelerinin etkileneceği, ne kadar 
can kaybının olabileceği, ne kadar binanın ne derecede hasar 
göreceği, altyapının ne ölçüde dayanacağı, nerelerde ne kadar 
yangın çıkabileceği ve deprem sonucu olabilecek ekonomik 
kayıplar bilimsel yöntemlerle belirlenir.
Risk analizi ile karşılaşabileceğimiz bütün risklerin tablosu or-
taya çıkınca yapılacak zarar azaltıcı çalışmalar da kendiliğinden 
belli olur. En fazla can kaybına uğrayacağınız yerlerden yapı 
stokunu güçlendirme veya yenileme işlerinize başlarsınız. Hangi 
alt yapıda ve nerelerde hasar alacaksanız şimdiden oralarda ön-
lem alırsınız. Velhasıl, depremde en fazla zarar görebileceğiniz 
kalemler üzerinde daha deprem gelmeden önce çalışmak ve 
önlem almak suretiyle depremin verebileceği hasar ve zararları 
azaltırsınız. Bunu yaparsanız deprem geldiğinde daha az zarar 
görür ve daha az insanımız can verir.
Kanaatime göre ülke çapında depreme hazırlanma işi şöyle 
bir klasik yapılanma ile sürdürülmelidir: Hükümet tüm 
deprem kuşaklarında tehlike analizi, risk analizi ve zarar 
azaltma çalışmaları için bir seferberlik ilan etmelidir. Bunun 
için de beşer yıllık planlar yapmalı ve her deprem bölge-
si için belirli bir bütçe ortaya koymalıdır. Depreme hazırlık 
çalışmaları için yerel yönetimler görevlendirilmelidir. Eğer 
bu işi ciddiye alır, siyaset üstü tutar ve bir milli mesele gibi 
görürsek biz 10-15 senede ülkemizi büyük ölçüde deprem 
güvenli hale getiririz.



Embriyoskop
Son yıllarda mikroenjeksiyon yöntemi ile yumurtaya sperm 
enjekte edildikten sonra embriyoları bulunduğu ortamdan 
(inkübatör isimli dolaptan) dışarı çıkarmadan dakika dakika 
izleme imkanı veren embriyoskop ile en sağlıklı embriyo seçile-
biliyor. Bu sayede daha az sayıda embriyo transferi yapılarak 
yeterli embriyosu bulunanlarda en doğru embriyoyu seçme 
imkanı elde ediliyor. Embriyolar gelişimleri değerlendirmek 
için dış ortama sık sık çıkarılmıyor. Böylece en az riskle uygun 
ortamda kalıyorlar, gelişim hızları sürekli izlenen embriyoların 
bilgisayarda kaydedilen görüntüleri ekip tarafından izleniyor 
ve en iyi performansı gösteren bulunuyor.

Hasta dostu tedavi protokolleri
Son yıllarda antagonist denilen protokol ile 8-9 günlük enjek-
siyonu takiben yumurta toplama aşamasına geliniyor. Diğer 
uygulamalar ile aynı başarı oranlarına sahip olan bu uygulama 
çok yaygın olarak kullanılıyor. Hasta takibi hastadan hastaya 
değişiyor ve en yüksek başarı oranlarına ulaşılması hedefleni-
yor. Yeni geliştirilen 7 gün etkili uyarıcı ilaçlar ile günlük en-
jeksiyonlar şeklinde değil, daha az enjeksiyonla uygulanabilir 
hale geliyor. Haftada bir yapılan enjeksiyonlar ve ağızdan kul-
lanılan ilaçlar ile hastaların yani kullanıcı kadınların daha yük-
sek yaşam kalitesi ve konforu hedefleniyor.

Embriyo dondurulması (Vitrifikasyon)
Tüp bebek uygulamalarında embriyo transferi yapıldıktan son-
ra geride kalan kaliteli embriyolar ailenin de izni alındıktan 
sonra ileriki uygulamalarda kullanılmak üzere dondurularak 
saklanıyor. Embriyolar yeni dondurma metodu vitrifikasyon 
ile hızlı şekilde dondurularak saklanıyor. Bu yöntem ile don-
durulan embriyolar çok sağlıklı şekilde çözünüp iyi gebelik 
oranları sağlanıyor. Bazen tüp bebek programına girmiş ve fo-
likül gelişimi için yumurtalık uyarıcı ilaçlar kullanan hastalarda 
yumurtalıkların aşırı uyarılması (hiperstimülasyon sendromu) 
durumu gelişiyor. Bu durumda embriyo transferi yapmak klin-
ik tabloyu daha da ağırlaştırabileceğinden embriyolar dondu-

rularak saklanıyor ve başka bir adet döneminde, ortalama iki 
ay sonra hastanın klinik durumu düzelince transfer yapılabili-
yor. Dondurulmuş embriyoların kullanıldığı durumlarda yu-
murtalık uyarıcı ilaç kullanımı ve yumurta toplanması işlemleri 
gerekmediğinden çifte maddi, manevi daha az yük getiriyor. 
Rahim içi zarı uygun kalınlığa ve ekoya ulaştığında embriyolar 
çözülerek transfer ediliyor.

Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulmuş embriyolarda eskiden 
uygulanan slow freezing yöntemi ile dondurulmuş embri-
yolara göre çok daha yüksek sağlıklı çözülmüş embriyo ve yük-
sek gebelik oranları elde ediliyor.

Doğurganlığın korunmasında seçenekler (Yumurta ve embri-
yo dondurulması)
Son yıllarda özellikle 40 yaş öncesi dönemde özellikle meme 
kanseri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bir kadın veya erkeğin onko-
loji tedavisi ile üreme hücreleri zarar görebilir ve daha sonra 
kendi hücreleri ile çocuk sahibi olma şansı kalmayabilir. Son yıl-
larda oldukça fazla sayıda oosit yani yumurta hücresi, embriyo 
dondurulmuş ve tedavisi tamamlanan, onkologlar tarafından 
gebelik izni verilen hastalara embriyo transferi yapılıyor.

Preimplantasyon genetik tanı (PGT)
Son yıllarda genetik bilim dalında hızlı gelişmeler oluyor. PGT 
yöntemi ile daha önce genetik hastalıklar nedeni ile çocuklarını 
kaybetmiş, düşük yapmış birçok aile çocuk sahibi olabiliyor. Bu 
teknikte deneyimli bir embriyolog tarafından embriyoya zarar 
vermeden biyopsi yapılması gerekiyor. Böylece DNA dizilimleri 
bilinen genetik hastalıkların tanısı yapılabiliyor, özellikle akra-
ba evlilikleri ile artan oranda karşımıza çıkabilen tek gen hast-
alıklarının tanısı yapılabiliyor, bunlar arasında kistik fibrozis, 
hemofili, talasemi, sickle cell anemi, myotonic distrofi, Gau-
cher, Tay sachs hastalıkları ilk akla gelenler. İleri kadın yaşı söz 
konusu olduğunda embriyonun normal görünümlü olmasına 
rağmen artmış kromozom anomali oranları saptandığı bilini-
yor. Bu olgularda PGT yapılması gebelik oranlarını artırabiliyor.

TÜP BEBEK
TEDAVİSİNDEKİ
SON GELİŞMELER

PROF. DR. BÜLENT BAYSAL
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Her çiftin hayali dünyaya sağlıklı bir bebek getirebilmek. Çoğu zaman çiftler uzun bir uğraş gerektirme-
den mutlu sona ulaşsa da bu durum herkes için kolay olmayabilir. Ülkemizde bir yılda doğan bebekler-
in yaklaşık % 4-5’i tüp bebek tedavisi ile dünyaya geliyor. Bir yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebe 
kalınamaması olarak tanımlanan kısırlık yüzünden çiftlerin yüzde 15’inin tüp bebek merkezlerine baş-
vurduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Baysal tüp bebekle 
ilgili son tedavi yöntemlerini anlattı.
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Allianz Türkiye’nin, İstanbul Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde hayata geçirdiği 

Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi, 15 Ekim 2019’da gerçekleştirilen açılış töreniyle 

faaliyetlerine başlamıştı. Münih’teki Çarpışma Test Merkezi ile Mühendislik Test Merkez’lerinin ardında, 

Allianz Grubu’nun bünyesinde dünya genelinde üçüncü test merkezi olma özelliğini taşıyan Allianz Teknik, 

aynı zamanda grubun deprem ve yangın alanlarında hizmet veren dünyadaki ilk test merkezi. 

Uluslararası akreditasyon standartlarına uygun olan Allianz Teknik’te endüstriye yönelik yürütülen 

deprem ve yangın testlerinin yanı sıra sertifikasyon ve eğitim programları da düzenlenmekte… Tesisin 

Türkiye’deki toplumsal risk farkındalığını artırma konusunda önemli bir adım olduğunu söyleyen Allianz 

Teknik ve Risk Mühendisliği Direktörü Dr. Ceyhun Eren ile bu son dönemdeki faaliyetleri konuştuk… 

ALLİANZ TEKNİK VE RİSK MÜHENDİSLİĞİ DİREKTÖRÜ DR. CEYHUN EREN: 

RİSK GERÇEKLEŞMEDEN
ÖNLEM ALINMALI
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Allianz Teknik olarak, temel işlevimiz başta deprem ve yangın 
testleri olmak üzere danışmanlık ve uygulamalı eğitim hiz-
metleri vermek. Elektrik panolarından, jeneratörlere, bilgi 
sistemleri veri kabinlerine kadar sertifikalandırılması gereken 
ekipmanlara yönelik testler bunlar. Deprem testlerinin yanın-
da otomotiv, ulaştırma, nakliyat endüstrisine hitap eden bir ci-
hazımız da mevcut. Bu yüksek frekanslı makinamız sayesinde 
malzemenin taşınması esnasında yaşanacak süreç ve problem-
lerin simülasyonunu yapabiliyoruz. Böylece hasarı önleyici bir 
yaklaşım sağlamış oluyoruz. Diğer yandan da risk danışman-
lığı hizmeti veriyoruz. Bu konuda son derece deneyimli bir 
mühendislik departmanına sahibiz. Verdiğimiz danışmanlık 
hizmetinde daha tasarım aşamasında hem projelendirme hem 
de mevcut binaların ve tesislerin uluslararası ve ulusal stan-
dartlara uygun olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 

Bu projeye başlamadan önce yurt içi ve yurt dışında birçok 
test ve laboratuvar merkezini dolaşma fırsatı bulduk. Bu labo-
ratuvarlardan en önemli farkımız merkezimizde tüm testlerin 
istenildiğinde izlenebilir; birçok ekipmanımızın ise kullanıla-
bilir olması. Temel amacımız, meslek kuruluşları ve üniversi-
telerle birlikte hareket ederek kamuya ve özel sektöre nitelikli 
teknisyen ve mühendisler kazandırılmasını sağlamak. Eğitim 
merkezinde verdiğimiz eğitimlerin teorinin yanında pratik bir 
kazanım sunmasını da sağlamaya çalıştık. Örneğin, yangın eğit-
im salonumuz, gerçek yangın çıkarabileceğimiz ve söndürebi-
leceğimiz şekilde tasarlandı. Böylesi bir tasarımın yurt dışında 
bile benzeri az. Bu arada merkezimiz, toplumumuzun her ke-
simine açık; ihtiyaç duyan herkes, donanımlarımızdan faydal-
anabilir. 

Uzunca bir süredir karşı karşıya olduğumuz küresel krize 
rağmen, kapılarımızı açtığımız 15 Ekim 2019’dan beri Allianz 
Teknik olarak toplumumuza destek olabilmek adına çalışma-
larımızı başarıyla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 1 yıl içinde 2000’den 
fazla misafirimizi ağırladık; 374 saat araç koltuğu testi, 24 saat 
deprem testi, 8 saat yangına tepki testi gerçekleştirdik; 46 saat 
uygulamalı eğitim düzenledik; 125 saat boyunca da müşteril-
erimize danışmanlık hizmeti sunduk.

Son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremlerden de görüldüğü 
üzere büyük çoğunluğu sıradan konut binaları gibi ‘’Can Güven-
liği’’ performans hedefine göre tasarlanan sanayi yapılarında, 
deprem hasarlarından dolayı oluşan ekonomik kayıplar old-
ukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. 1999 İzmit Depremi ve 2011 
Tohoku Depremleri’ne ait ekonomik kayıplar sırasıyla 1.5-3.5 
milyar dolar ve 20-30 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Geçmiş 
depremler göstermiştir ki bu tip binalar, yapısal ve yapısal ol-
mayan hasarların yanında deprem sonrası yangınlar, zararlı 
kimyasal madde sızıntısı, yangın söndürme sisteminden kay-
naklanan su hasarları ve uzun iş durması süreçleri gibi ikincil 
etkilere de maruz kalmaktadır. Olası bir büyük deprem sırasın-
da yaşanması muhtemel tüm hasarları tahmin edebilmek için 
çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulsa da yapısal hasarlar, 
hafif sanayi tipi binalarda yaşanabilecek dolaylı ya da dolaysız 
hasarların tahmin edilmesi için halen belirleyici olmaktadır.

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik, kamu kurumları ve bel-
ediyeler ile ortak çalışmalar yapmaya başladık. Özel sektör ku-
ruluşlarının da dahil olduğu ortak platformlarda bir araya gel-
erek hem bilgi paylaşımları hem de ileriye dönük ortak çalışma 

planları hazırlıyoruz. Ülkemiz topraklarının %93’ü aktif deprem 
kuşağı üzerinde nüfusumuzun ise %98’i deprem riski altındadır. 
Bu nedenle de hem özel hem kamu hem de STK’lara büyük işler 
düşüyor; bu noktada birlikte hareket edilmesi de son derece 
önemli. Bugün İstanbul’da var olan 1,2 milyon binanın 100-
150 bininin ağrı hasar göreceği tahmin ediliyor. Bu çok yüksek 
bir rakam ve olası hasarın azaltılması konusunda daha gidecek 
çok yolumuz var maalesef. Ancak bu büyük bir endişeye yol 
açmamalı. Planlı bir çalışma ile depreme hazırlanmak mümkün. 
Zaten 1998’de yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği ve 1999 
Kocaeli Depremi’nden sonra zorunlu hale getirilen yapı dene-
tim uygulamalarıyla özellikle 2000’li yıllardan sonra inşa edilen 
binalarımızın deprem güvenliğinin daha yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. 1998 Yönetmeliği’nden önce inşa edilen yapıların 
deprem güvenliğinin sağlanabilmesi için de ilgili tüm kurumların 
yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyebilirim. 



Depremle ilgili alınması gereken ilk tedbir tabii ki depreme 
dayanıklı bir yapıda oturmaktır. Depreme en dayanıklı bina 
hangisidir derseniz, zemine uygun olarak inşa edilmiş ve en 
basit yapıdır diyebilirim. Basitlikten kastım, U, V, T yerine dik-
dörtgen veya kare gibi simetrik mimari plana sahip, tüm kat-

ları aynı yükseklikte, çıkma yapı tarzında olmayan, bilinçsizce 
tadilat veya restorasyon yapılmamış ve komşu binalara bitişik 
nizamda olmayan veya yeterli boşluk bulunan binadır. 

Binaların deprem davranışları konusundaki en önemli husus 
ise binaların olası bir depremden nasıl etkileneceklerini yine 
binaların kendisinin belirleyecek olmasıdır. Yani aynı deprem 
sırasında aynı bölgede bulunan birbirinden farklı yapısal özel-
liklere sahip binalar, meydana gelen depreme farklı şekilde 
tepki vereceklerdir. Binaların deprem davranışlarını etkiley-
en kriterlerin başında da kat sayısı, kat yükseklikleri, bitişiklik 
durumu, oturma planlarının simetrik olup olmaması, yapıda 
çıkma bölümler bulunup bulunmaması, kolon-kiriş ve demir 
donatı özellikleri gelmektedir.

Binaların büyük oranda hasar görmelerine neden olan unsur-
ların başındaysa mimari ve statik yapı kusurları gelmektedir. 
Merkezimizin bahçesinde, geçmiş depremlerde büyük hasarlara 
yol açmış yapı kusurlarının (güçlü kiriş - zayıf kolon, çekiçleme 
etkisi, yumuşak kat, kısa kolon, hatalı etriye aralığı) modellerini, 
bir daha tekrarlanmaması adına sergileyemeye çalıştık. Böylece 
öğrenci arkadaşlarımız, Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve 
Eğitim Merkezimizin bahçesindeki yolu gezerken bu yanlışları ve 
onların sonuçlarını görerek öğrenmiş oluyorlar.

Bir diğer önemli konu da binalarımızda yapısal bir hasar olma-
sa da sarsıntı nedeniyle yaşanabilecek yapısal olmayan hasar-
lardır. Özellikle evlerimizde, zamanımızın büyük çoğunluğunu 
geçirdiğimiz yatak odaları ve çocuk odalarında bulunan ağır 
dolaplar ve değerli eşyalar mutlaka duvara sabitlenmeli veya 



konumları değiştirilmelidir. Deprem sonrasında yangın yaşan-
ma riski de bulunduğundan binalarımızda, özellikle doğalgazın 
otomatik olarak kesilmesini sağlayan sismik dedektörler bu-
lunması da çok önemlidir.

Bununla birlikte sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ka-
binlerinden, trafo ve jeneratörlere, bilgi sistemleri veri kabinler-
ine kadar tüm kritik ekipmanların deprem davranışlarının test 
edilmesi, büyük bir depremden sonra yaşanabilecek olası iş dur-
ması ya da kritik veri kaybının engellenmesi adına büyük önem 
taşıyor. Örneğin elektrik enerjisi, olası bir büyük deprem son-
rasında ihtiyaç duyulacak kaynaklardan belki de en önemlisi!.. 
Büyük bir depremden sonra aydınlatma, ısıtma, soğutma, yangın 
söndürme sistemleri vb. birçok yardımcı işletmenin yanında içme 
suyu temini için bile elektrik enerjisine ihtiyacımız olacak. 

Bizi korkutan bir diğer önemli depreme bağlı hasar konusu ise 
sanayi kuruluşlarında depremden sonra çıkabilecek yangın-
lar... Özellikle kimya tesisleri büyük risk altında. Tesisteki de-
polama standartları, kimyasal maddelerin sabitlenmeleri çok 
önemli. Söndürme sistemlerinin de uygun olup olmaması 
depreme karşı büyük rol oynuyor.

Toplumumuzdaki giderek artan deprem bilinci sayesinde son 
dönemde Şirket olarak aldığımız taleplerin önemli bir kısmını 
da deprem risk analizleri oluşturuyor. Binaların deprem per-
formansları kolayca görünmeyen detaylarda gizli olduğundan 
deprem risk analizi çalışmasına öncelikle sahadan bilgi to-
playarak başlıyoruz. Bu önemli bilgiler ışığında bilgisayar or-
tamında yapısal performans analizleri yaparak binaların olası 

bir büyük depremde ne kadar hasar alabileceklerini ve de 
yapısal olmayan elemanlar ile birlikte deprem sırasında nasıl 
bir davranış göstereceğini belirleyerek risk iyileştirici önlemler 
ile birlikte raporluyoruz. 

Son olarak; görev edindiğimiz bir başka önemli hedefimizin, 
çocukların gelişimine katkıda bulunmak olduğunu paylaşmak 
istiyorum. Toplumumuzdaki risk farkındalığının düşük olmasının 
ana nedeninin, çocukluk ve gençlik yıllarımızda alamadığımız 
uygulamalı eğitimlere ve katılamadığımız tatbikatlara bağlı 
olduğunu düşünüyorum. Özel davranış bilimleri enstitüsü ve 
uzmanlardan aldığımız destek ile merkezimizde çocuklara yöne-
lik eğitimler düzenleyip deprem ve yangın risklerini, onlara en 
eğlenceli ve en etkili şekilde aktarmayı hedefliyoruz. Pandemi 
döneminin sona ermesiyle birlikte özellikle çocuklarımızın eğiti-
mi konusundaki çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz.
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İzmir’in tarihi Kemeraltı çarşısında 1950 yılında kurulup 
günümüze kadar hizmet vermeye devam eden BZM Bizim 
Mutfak Lokantası tarihi Mirkelamoğlu Han’da şef Erdem Meriç 
tarafından işletilmektedir.

İzmir Kemeraltı’nda 914. Sokak’ta bulunan Mirkelamoğlu 
Hanı’nın kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi 
kesinlik kazanamamıştır. Ancak mimari yapısından ve çevredeki 
diğer hanlarla bağlantısından ötürü XVIII. yüzyılın sonlarına 
doğru yapıldığı sanılmaktadır. Düzgün kesme taş, kaba yontma 
taş ve tuğladan yapılmış olan han dikdörtgene yakın, simetrik 
olmayan bir plan düzenindedir. İzmir’de tamamı orijinal haliyle 
günümüze gelebilen Mirkelâmoğlu Hanı, iki katlı ve avlulu 
kuruluşuyla klasik Osmanlı şehir içi hanlarının tipik bir örneğidir. 

Bu handaki nadide mekanlardan biri olan BZM Bizim Mutfak 
Lokantası gerek menüleriyle gerek hızlı servisiyle hanın en 
renkli mekanlarından biridir.

BZM  BİZİM MUTFAK LOKANTASI

Sinkonta
Ana malzemesi balkabağı olup, Ege 
Bölgesi'ne ait özellikle İzmir ve Manisa 
taraflarında oldukça sık yapılan pratik 
bir yemek ya da mezedir.

Malzemesi
Bir kilo balkabağı
2 adet kuru soğan
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı pul biber 
200 mililitre zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı nar ekşisi

Mekanda Osmanlı ve Ege mutfağının yanı sıra İzmir’e özel ve 
Yunan yemeklerinden oluşan günlük yaklaşık 30 çeşit yemek 
sunulmaktadır.

2013 yılında Türk mutfağı yarışmasına katılan Bizim Mutfak, 
etli yemeklerde Osmanlı yemeği olan işkembeli nohut ve 
zeytinyağlılar dalında yeşil elmalı zeytinyağlı kuru fasülye ile 
birinciliğe hak kazanmıştır. 2016 yılında  Turizm Bakanlığı İzmir 
Yerel Lezzetler Turizm Ödülü'nün de sahibi olan şef Erdem 
Meriç 3. kuşak olarak Bizim Mutfak Lokantasını işletmektedir.

Menüde vazgeçilmezler arasında yer alıp haftanın belirli günleri 
çıkan tereyağlı balık çorbası, ayak çorbası, tavşan çorbası, ördek 
çorbası ve kelle paça çorbası gibi çorbaların yanı sıra bohça kebabı, 
deniz ürünlü makarna, kokoreç, uykuluk tandır, yunan musakka gibi 
çok çeşitli yemekler bulunmaktadır. Müşterilerin vazgeçemediği 
bu leziz yemeklerin yanında kaymaklı ekmek kadayıfı en çok tercih 
edilen tatlı olarak lokanta misafirlerine sunulmaktadır.

Yapılışı
Balkabağını büyük küpler halinde doğrayın. Soğanları ikiye bölüp 
çok kalın olmayacak şekilde doğrayın. Sarımsağı incecik dövün. 
Tepsiye once doğradığınız soğanları üzerine de küp küp doğradığınız 
balkabaklarını koyun. Dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, kırmızı toz 
biber, az pul biber ve tuzu ekleyip hepsini birlikte karıştırın. Fırın 
tepsisine yayarak fırında pişirin. Fırından çıktıktan sonra üzerine nar 
ekşisi ve az miktarda pul biber ilave edip servise hazırlayın. 

İSA YAKICI



FA A L İ Y E T L E R İ M İ Z . . .

26 Kasım 2019 İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek 
Komitesinin ev sahipliğinde düzenlenen SAİK, SEİK, ve 
İstanbul’da bulunan sektör sivil toplum örgütlerinin katılımı ile 
“Acente, Sektör sorunları ve Çözüm Önerileri“ konulu toplantıya 
Yönetim Kurulu olarak katıldık.

25 Kasım 2019 ASİAD yeni yönetim kurulu toplanarak kendi aralarında görev dağılımını yapmıştır.

27 Kasım 2019 ASİAD & LİV Hospital işbirliğini daha da pekiştiren 
ASİAD’a gönül vermiş değerli meslektaşlarımız ile LİV Hospital 
çatısı altında çalışanların tamamı bizleri çözüm ortaklığımızı 
pekiştirecek şekilde çok güzel misafirperverlik örneği göstererek 
güzel bir organizasyonu daha hep birlikte tamamladık.
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10 Aralık 2019 ASİAD & Florence Nightingale Hastaneleri Grubu 
işbirliğini daha da güçlü kılmak amacıyla; Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Sinan Aran, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Kahraman ve 
Anlaşmalı Kurumlar Grup Müdürü Sayın Aslıhan Sevgil ile, önümüzdeki 
dönem için, birlikte yapılacak çalışmalarda izlenecek yol ve yöntemleri 
belirlemek amacı ile, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

13 Aralık 2019 ASİAD & Yeditepe Üniversitesi Hastanesi işbirliğini 
daha da güçlü kılmak amacıyla Koşuyolu Hastanesinde bizleri 
ağırlayan ve tüm iş birliği taleplerimize olumlu yaklaşımıyla ASİAD’a 
verdiği değeri her fırsatta gösteren ev sahiplerimiz Genel Müdür 
Dr.Özay Ünal ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Şükrü Aydın’la bir 
araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

13 Aralık 2019 ASİAD Yönetim Kurulu ve üye meslektaşlarımızla 
birlikte Türk-Alman Üniversitesi içinde yer alan Allianz Teknoloji 
(Allianz Teknik) üssünü ziyaret ettik.

15 Ocak 2020 ASİAD Yönetim kurulu olarak 14 Ocak 2020 tarihinde 
Allianz Sigorta A.Ş. CEO’muz Sayın Tolga Gürkan, Genel Müdürümüz 
Sayın Arif Aytekin, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ertuğrul Yücenur 
ve Satış & Dağıtım Kanalları Direktörümüz Sayın Aykut Özalp ile 
üyelerimizden gelen sorun, öneri ve talepleri hep beraber istişare ettik.

21 Ocak 2020 TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi'nin
Derneğimizi ziyareti...

15 Ocak 2020 Yeni Yönetim ve Eski Yönetim bir araya gelerek önceki 
dönem çalışmaları için teşekkür edildi ve plaketleri takdim edildi.
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12 Aralık 2019 TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi ile bir araya geldik. 
Sektörümüz hakkında görüş alışverişinde bulunduk.



23 Ocak 2020 Direktörümüz Sayın Aykut Özalp ile Zorlu Performans 
Sanatları Merkezinde bir araya geldik.

27 Ocak 2020 SYNEVO Laboratuvar yetkilileri derneğimizi ziyaret ettiler. 
ASİAD & Synevo işbirliği için karşılıklı görüş alışverişine bulunduk.

29 Ocak 2020 ASİAD & Memorial Hastaneleri Grubu işbirliğini daha 
da güçlü kılmak ve gelişen teknojilerle birlikte sağlıkta yeni tedavi 
yöntemleri hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amaçlı Memorial 
Ailesi ev sahipliğinde bir organizasyon gerçekleştirdik.

17 Şubat 2020 RS Servisi yeni Genel Müdürlük binasında Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Ünal Ünaldı ve ekibiyle, ileride birlikte 
yapabileceğimiz organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk.

10 Subat 2020 Homer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Yeşilbayraktar ve Yasemin Uygun'un Derneğimizi ziyareti...

9 Mart 2020 John Hopkins Yöneticilerinden Erhan Aksoy ve Yıldız 
Geçit’in Derneğimizi ziyareti, Ar-Ge Komitesi toplantısı...
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21 Nisan 2020 İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgın hastalığının yol 
açtığı olumsuzluklar nedeniyle, yöneticilerimizle görüntülü olarak yapmış 
olduğumuz toplantıda sorunlarımızla ilgili olumlu gelişmeler sağladık.

28 Nisan 2020 ASİAD & Memorial Hastaneleri grubu işbirliği kapsamında, 
en büyük endişemiz olan Covid-19 ile ilgili son gelişmeler hakkında ve 
kronik hastalıkları olup tedavisi devam etmesi gereken herkesin hastanede 
alınan önlemlerle ilgili bilgileri, hem bizlerin hem de onarlın bu süreçteki 
yoğunluklarına rağmen zaman ayırarak bilgi alışverişinde bulunduk.

29 Nisan 2020 ASİAD & Liv Hospital işbirliği kapsamında, en büyük 
endişemiz olan Covid-19 ile ilgili son gelişmeler hakkında ve kronik 
hastalıkları olup tedavisi devam etmesi gereken herkesin hastane 
alınan önlemlerle ilgili bilgileri, hem bizlerin hem de onarlın bu süreçteki 
yoğunluklarına rağmen zaman ayırarak bilgi alışverişinde bulunduk.

6 Mayıs 2020 ASİAD & Florence Nightingle Hastaneleri grubu işbirliği 
kapsamında, en büyük endişemiz olan Covid-19 ile ilgili son gelişmeler 
hakkında ve kronik hastalıkları olup tedavisi devam etmesi gereken 
herkesin hastane alınan önlemlerle ilgili bilgileri, hem bizlerin hem 
de onarlın bu süreçteki yoğunluklarına rağmen zaman ayırarak bilgi 
alışverişinde bulunduk.

29 Mayıs 2020 9 Mayıs Yönetmeliğine karşı Yargı sürecimizi, Trafik 
sigortalarında tek fiyata bakışımızı ve yaptığımız anketleri konuşmak 
üzere Sigorta Haber’e konuk olduk.
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23 Mayıs 2020 Üyelerimizden Sn. Ünal Tanyıldızı ile Başkanımız Veysel 
Eren'in İnstagram üzerinden yaptıkları canlı yayın



19 Ekim 2020 Dernek Başkanımız Veysel Eren Sigorta Haber'in konuğu 
olarak gündemi değerlendirdi.

27 Ekim 2020 Üyelerimizden Sn. Ünal Tanyıldızı'nın 
organize ettiği Allianz Partners yöneticileri ile yaptığımız 
toplantımız...
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27 Ağustos 2020 Allianz Partners yöneticileri ile yaptığımız toplatımız

24 Kasım 2020 ASİAD & ODSED işbirliği çerçevesinde atölye çalışmamızı yaptık. Verimli 
geçen çalışmamız rutin aralıklarla devam edecektir. Atölye çalışmamızda büyük emeği 
olan ODSED Başkanı Sayın Engin Özaydın'a teşekkür ederiz.

30 Kasım 2020 Allianz Yöneticileri ile 2020 yılının değerlendirmesini ve kapanışını yaptığımız toplantımız
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Ücretsiz Homer
uygulamasını 
denediniz mi?

Türkiye’de araç onarım ve maliyet yönetim çözümleri üreten
Homer, 17 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.  
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