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Öznur Şengül
ASİAD / Acentem  Sigorta Aracıları Derneği Başkanı

Çok Kıymetli Meslektaşlarım, Değerli ASİAD Ailesi,

ASİAD’ın kültürü, felsefesi; saygıyı, nezaketi, mesleki dayanışmayı, rekabet koşulları içinde insan kalabilmeyi işaret eder. Bu 
cümlenin içeriğinin pratiğe döküldüğü birçok yaşanmışlıkla, 20. yaşına girdi ASİAD.

Son genel kurulumuz da, bu mirasa yakışır şekilde güzel bir atmosferde gerçekleşti.

20 yıllık dilimde emeği geçen ve ASİAD’ı bu günlere getiren, ASİAD çatısı altında; samimiyetle, içtenlikle ve karşılıksız çalışıp 
bu günlere gelmesinde katkı sağlayan başkanlarımız, Sn. Kerim Sucu, Sn. M. Oğuz Atabek, Sn. Gülgün Ergin, Sn. Ali Orcan, 
Sn. Suat Rona, Sn. Hüseyin Duru, Sn. Veysel Eren'e, yönetimlerde bulunan meslektaşlarımıza ve tüm üyelerimize, gönülden 
teşekkür ederim.

Bu bayrağı 20. yılında teslim alırken, 20 yılda ortaya konulan emeğin ve mücadelenin, değeri ve kıymetini bilerek, yönetimdeki 
arkadaşlarımla göreve geldik. Bu mirasa yakışacak şekilde sizlerin de desteği ile, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, her dönem 
hatırlanacak başarılara birlikte imza atmak için ve buna yönelik hedefler belirleyerek bu yola çıktık.

Duygusal tarafı ağır basan bir toplumuz. Bu hem iyi, hem kötü. Çok hızlı reflekslerimiz var. Örgütlü yapılarda yönetimlerde 
bulunan kişileri sevip sevmememize göre değil, yaptıkları doğru çalışmalara göre destek ve katkı vermek, hata veya 
yanlışlarında ise yapıcı ve yol gösterici şekilde hareket etmek gerekir. Aksi şekildeki davranışların, ne yazık ki kimseye bir 
kazanımı olmuyor. Bu çizgide hareket edebilmek, çok değerli ve önemli. Sizler gibi mesleğimizi icra ederek ekmeğimizi 
kazanmaya çalışırken, bu yoğunluğun içinde zaman yaratarak üstlendiğimiz görevi, daha etkin ve verimli yerine getirmenin, 
motivasyonu üst seviyede tutmanın yolu; bu çerçevede kurulacak iletişim ve ortak bakış açısı olacaktır.

Bu çizgi; ASİAD’ın tüzel kişiliğine, mesleğe sahip çıkmaktır. Birlik olabilmenin yolu; ortak akılla üretilen çözümlerin, yaşamın 
içinde yerini bulmasıdır.

Bizlerin amacı; emeğin değerini arttırarak, örgütlü bir şekilde toplumsal faydayı önceleyerek, akılla, bilgi ile, mücadele ile, 
hep birlikte herkesin istifade edeceği bir yapıyı oluşturmaktır. Bu yapıya bir tuğla koymak isteyen meslektaşlarımızı, 20. yılda 
ASİAD’ın çatısı altında görmek, bizleri mutlu edecektir.

Sevgi ve Saygılarımla,
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Tolga Gürkan
Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı

“İyiden mükemmele doğru giden yolda acentelerimizle sektörün en çevik takımıyız”

Geride bıraktığımız son iki yıla damgasını vuran pandemi; toplumumuzun, dünyamızın, işlerimizin ve yaşamlarımızın sürdürülebilirliğinin 
en önemli sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha kanıtladı. İş süreçlerinden sosyal yaşama, teknolojiden eğitime, sağlıktan ticarete kadar 
birçok alan bu süreçten derinden etkilendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, hem kurumları hem de bireyleri yeni çözüm arayışı 
noktasında hızlı adımlar atmaya sevk etti. Biz de varoluş amacı, mottosu “Allianz Seninle”yi hayatına dokunduğu herkese hissettirmek için 
dur durak bilmeden çalışan bir kurum olarak; her adımımızı, müşterilerimizi, dağıtım kanallarımızı ve tüm paydaşlarımızı sistematik olarak 
dinleyerek attık. Bu kapsamda iyileştirmeler planladık, gelişmeler doğrultusunda yeni aksiyonlar aldık. Bu süreçte birlikte hareket etmenin ve 
bütünsel değer yaratmanın ne kadar önemli olduğunu da yaşayarak gördük.

Pandemiyle mücadele sürerken iklim krizinin yol açtığı çevresel felaketler de insanlık olarak yaşadığımız travmanın boyutunu katladı. 
Günümüzde şirketlerin artık, kurumsal vatandaşlık bilinci ile insanların barış ve refah içerisinde yaşamasından çevrenin korunmasına kadar 
birçok misyonu göz önünde bulundurması gerekiyor. Allianz olarak, 2016 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz projeleri ve kaydettiğimiz 
ilerlemeyi kamuoyu nezdinde de paylaşmak üzere istikrarlı bir sürdürülebilirlik politikası izliyoruz. Sürdürülebilir değer yaratmanın, artık kabul 
edilebilir tek iş modeli olduğunu aktarmak ve bu anlayışı yaymak amacıyla hayata geçirdiğimiz entegre raporumuzda da pandemi süresince 
çalışma arkadaşlarımız, müşterilerimiz, acentelerimiz ve toplumumuz için geliştirdiğimiz uygulamalara yer verdik. Biz, paydaşlarımızla çift 
yönlü iletişim kurmayı, görüş, beklenti ve önerilerini anlamayı, öğrenen bir organizasyon olmanın gerekliliği olarak görüyoruz. Bu nedenle 
pek çok farklı kanaldan başta acentelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim kuruyoruz. Sürdürülebilirliği, her boyutta 
önceliklendiriyor, büyüme ve değer yaratma potansiyelimizi ancak bu yolla gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Bu yıl yayımladığımız ikinci 
entegre raporumuzla öncü olmanın ötesine geçerek ekosistemin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Müşteri ve paydaş odaklı ilerliyoruz
Sigorta gibi bireye dokunan ve yapılan işin toplumsal etkisinin yüksek olduğu bir sektörde, bizlerin müşterilerimiz için onların yerine onlar 
gibi düşünebilmemiz ve bu doğrultuda aksiyonlar almamız artık çok daha önemli. Çevik iş modeline geçiş yaparken en önemli amacımız 
paydaşlarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun şekilde karşılayabilmekti. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde 
çevik organizasyonumuz sayesinde aldığımız bütünleşik kararları, müşterilerimize yine aynı hızla yansıtmayı başarabildik. İyiden mükemmele 
doğru giden yolda acentelerimizle sektörün en çevik takımıyız. Bizlere inanan ve müşterilerimizle aramızda mükemmel bir köprü olan siz 
değerli acentelerimizle yepyeni başarılara adım adım ilerliyoruz. Allianz Türkiye olarak her adımımızı geleceğe daha iyi bir Dünya bırakma 
sorumluluğumuzun bilinciyle atarken, bu yolda bizlere destek veren, başta acentelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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Arif Aytekin
Allianz Türkiye İcra Kurulu

Başkan Yardımcısı

“Fayda yaratacak aksiyonlar alırken; ‘Çalışanlarımızı, 
müşterilerimizi ve acentelerimizi nasıl memnun 

ederiz?’ bakış açımızdan taviz vermiyoruz”
 

Son iki yıldır tüm dünya olağanüstü ve tarihi bir dönemden geçiyor. 
Pandeminin sağlık, ekonomi ve çevre ekseninde çok boyutlu etkileri 
olduğu bir gerçek. Biz de bu tarihi süreçte Allianz Türkiye olarak; bizlere 

sağlığını, geleceğini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımızın her zaman yanında olduk. Müşterilerimizi, dağıtım kanallarımızı ve tüm 
paydaşlarımızı daha fazla dinledik ve aksiyonlarımızı bu doğrultuda aldık. Çevik çalışma prensibiyle, yalınlık, verimlilik ve dijitalleşmeyi 
odağımıza alarak, tüm branşlarda hayata geçirdiğimiz yeni ve sadeleştirilmiş uygulamalarımız sayesinde süreci başarıyla yönettik. 

Yaklaşık 2500 çalışanımız, 13 bölge müdürlüğümüz, 4000 acentemiz, 1800 banka şube kanalımız ve 6700 anlaşmalı kurumumuzla 81 ilde, 
üretim ve hizmette hiçbir kesinti olmadan müşterilerimizin yanında olduk. Attığımız her adımda bizimle birlikte bu sürece hızla uyum 
sağlayan, müşteri ihtiyaçlarını çağın dinamiklerine uygun şekilde karşılayabilen acentelerimiz bize güç verdi. Biz de Allianz Türkiye olarak, 
içinde yaşadığımız toplum ve müşterilerimiz adına fayda yaratacak aksiyonlar alırken; “Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve acentelerimizi nasıl 
memnun ederiz?” bakış açımızdan asla taviz vermiyoruz. Paydaş odaklı yapımızla acentelerimizin sahadaki deneyimlerini ve izlenimlerini 
dikkatle dinliyor, analiz ediyor ve çözüm bekleyen konularda harekete geçiyoruz. Gelişen teknolojilere uyum sağlamanın, sürdürülebilir 
başarıya açılan bir kapı olduğundan hareketle; değerli acentelerimizi dijitalleşme noktasında desteklemeye devam ediyoruz. Şimdi olduğu 
gibi önümüzdeki dönemde de acentelerimizin verimliliğini artırmak ve iş süreçlerine destek olmak amacıyla yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 

Bu vesileyle acentelerimizle bağımızın her geçen gün daha da güçlendiğini özellikle belirtmek isterim. Sigorta sektöründe acente sayısı 
ve sadakati en yüksek şirketiz ve bununla gurur duyuyoruz. Yakaladığımız bu sinerji iş sonuçlarımıza da başarı olarak yansıyor. Başarıya 
ulaşmamızın en etkili unsurlarından birinin, acentelerimizin sektörümüz adına verdiği hizmetin kalitesinde gizli olduğunu biliyoruz. 
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da acentelerimizle omuz omuza müşterilerimize en üstün hizmeti sunmak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Allianz Türkiye’yi başarıyla temsil eden siz değerli acentelerimize de tüm özverileri için teşekkür ediyoruz.

Taylan Türkölmez
Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri

Genel Müdürü

“Acentelerimizle birlikte her daim müşterilerimizle 
iletişim halindeyiz”

Tüm dünyanın ciddiyetle üzerinde durması gereken bir pandemi 
döneminden geçiyoruz. Son iki yılda şüphesiz hepimizin çok zor zamanları 
oldu, bir kısmımız yakınlarımızdan kayıplar verdik, ekonomideki 
dalgalanmalar da bütçelerimizi baştan gözden geçirmemizi ve yeni planlamalar yapmamızı gerektirdi. Yalnızca ülkemiz değil, dünyanın en güçlü 
ekonomilerinde bile ani krizlerin ne denli etkili olduğunu bu süreç içerisinde yaşayarak gördük. Bu zor geçen Covid-19 ile mücadele döneminde 
de düzenli şekilde finansal piyasalar ve emeklilik fonları performansları hakkında eğitim alan deneyimli saha ekiplerimiz ve acentelerimizle her 
daim müşterilerimizle iletişim halinde olmayı sürdürdük ve sürdürüyoruz. Çok daha yoğun bir iletişimle, müşterilerimize mümkün olduğunca 
tasarrufun önemi ve büyük resmi görmeleri için bilgilendirmeler yapıyoruz. Özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi’nin emeklilik fonları ile ilgili 
farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. 

Bu çalışmalar sayesinde 2021’nin ilk çeyreğindeki dalgalanmadan sonra birikimler ciddi bir toparlanma eğilimine girdi. Bu dönemde, sistemde 
kalan müşterilerimizin birikimlerini bugün koruduklarını hatta büyüttüklerini gördük. Amacımız mevcut bireysel emeklilik katılımcılarımızın fon 
büyüklüklerini kendi doğru risk algılarına göre değerlendirdikten sonra fon seçimleri ile büyüterek, sistemde daha uzun süreli kalmalarını sağlamak. 
Müşterilerimizin bizimle yaşayacakları deneyimi, değişen dünyada onların da değişen ihtiyaçlarını göz önünde tutarak tasarlıyoruz. Bu çerçevede 
yakın zamanda müşteri deneyim prensiplerimizi ve stratejilerimizi; müşterilerimiz, acentelerimiz ve paydaşlarımız ile birlikte yeniden oluşturduk. 
Çalışmalarımızda insanı merkezine alan ve ihtiyaçlarını hızla gözeten bir bakış açısı ile ilerliyoruz. Çevik organizasyonumuz ve acentelerimiz sayesinde 
aldığımız bütünleşik kararları, müşterilerimize yine aynı hız ile yansıtmayı başarıyoruz. Acentelerimizden aldığımız güçle toplumumuz için fayda 
yaratmaya devam edeceğiz. Markamıza olan inançları ve destekleri için ASİAD üyesi değerli acentelerimize teşekkür ederim.
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Ertuğrul Yücenur
Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları

Genel Müdür Yardımcısı

“Allianz Türkiye bir acente şirketi ve böyle olmaya 
devam edecek”

Allianz Türkiye olarak yaklaşık 2.500 çalışanımız, 13 bölge 
müdürlüğümüz, 1.800 banka şube kanalımız, 6.700 anlaşmalı kurumumuz 
ve 4.000’i aşkın acentemizle 81 ilde milyonlarca müşterimizin her 
an yanında olma hedefiyle çalışıyoruz. “Allianz Seninle” mottomuzla 
sektörümüze müşteri deneyimi, çalışan bağlılığı, çeviklik, dijitalizasyon, 
sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi alanlarda liderlik ediyoruz. 

Acentelerimizle birlikte bu süreçteki odağımız; “kesintisiz hizmet”, bu kapsamda omuz omuza her türlü önlemi alıyor, müşterilerimizin talep 
ve ihtiyaçlarına göre hizmet geliştirmeye devam ediyoruz. 

Tabii ki bir yandan müşterilerimize kesintisiz hizmet sunma yolunda çalışırken, diğer yandan markamızın görünen yüzü olan acentelerimize 
katkı sağlamak ve onlara ihtiyacı olan desteği sunmak üzere gereken özeni gösteriyoruz. Öncelikle acentelerimize finansal açıdan rahat 
bir nefes aldırmayı hedeflediğimiz bu zorlu dönemde, çevik çalışma prensibimiz ile ihtiyaç doğan alanlarda hızlı aksiyon alıp yeni çözümler 
üretmeye devam ettiğimizi bilmenizi isterim. Allianz Türkiye olarak acenteye kucak açan vizyonumuzla siz değerli acentelerimize en verimli, 
en yalın süreçleri yansıtma noktasında proaktif davranıyoruz. Allianz Plus teşvik sistemimizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Allianz Plus 
3.0 ile yeni bir teşvik portalını da 2022 yılı başında sunma arzusundayız.

Pandemi nedeniyle maalesef birçok etkinliğimizi ertelemek veya iptal etmek durumunda kaldık. Bu vesileyle içtenlikle belirtmek isterim 
ki; acentelerimizle buluşmayı çok özledik. Prestij ve Elit Kulüp üyeliklerinin hak edişi olan gezilerin ücretlerini nakit veya para puan olarak 
aktardık, ancak acentelerimizle yeniden bir araya geleceğimiz günleri de heyecanla bekliyoruz.

Önümüzde ekonomik anlamda belirsiz bir dönem var. Böyle zamanlarda fırtınalara dayanıklı, sağlam bir gemide olmak avantaj sağlar. Allianz 
olarak elementer ve hayat sigortacılığındaki rasyolarımızla müşterilerimize ve acentelerimize güven vermeye devam ediyoruz. Hep birlikte bu 
süreçlerden de güçlenerek çıkacağımıza eminiz. Allianz Türkiye bir acente şirketi ve böyle olmaya devam edecek. Bu zorlu yolda yanımızda 
olduğunuz, gücümüze güç kattığınız için teşekkürlerimi sunuyorum.

Okan Özdemir
Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları

Genel Müdür Yardımcısı

“Bu zorlu dönemde de acentelerimizden aldığımız güçle 
mutlu müşteriler kazandık”

İnsan ihtiyaçlarının bireysel ve toplum olarak çok hızlı şekilde dönüşüm 
yaşadığı bu dönemde şirketimizin stratejisi ve toplumumuzun odak 
noktalarından yola çıkarak sürdürülebilirlik yolculuğumuza yeniden 
yön verdik. Tüm paydaşlarımızın görüş ve ihtiyaçlarını gözeterek 
önceliklendirme yaptık. Sürdürülebilir değer yaratma modelimiz 
kapsamında 5 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na doğrudan katkı 
sağlıyoruz. Bunlardan biri de ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’. İşimizin doğası gereği müşterilerimizin sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyoruz. 
Önleyici çözümleri destekliyor, bunun için özel olarak programlar inşa ediyor ve sağlık konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Müşterilerimizin 
sağlıklarını, varlıklarını koruma, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanında olma misyonuyla çalışıyoruz.

Bizi, sadece sağlık harcamalarını karşılayan bir kurum olmanın ötesine taşıyan bu yaklaşımla sağlık sigortası müşterilerimize “Allianz Seninle” 
diyoruz. Ani ve beklenmedik sağlık sorunlarının çözümünü ve bir kaza sonucu gerekebilecek tedavileri kapsayan, kritik hastalıklarında 
onlara destek olan poliçelerimizle hizmet veriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik modelimizin temelinde yatan önleyici çözümler sunma, 
hastalandıklarında yaşam konforlarını artırma ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri konusunda yaşam boyu danışmanlık vermek için de 
çalışıyoruz. Bu süreçleri müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş, teknoloji ile desteklenen ürün ve hizmet modelleriyle hayata 
geçiriyoruz. En önemlisi ise bir buçuk milyon sağlık müşterimizin farklı ihtiyaçları doğrultusunda farklı hizmetler kurgulamak ve onlara 
standardın dışında ihtiyaca yönelik çözümler sunmak. Sorumluluğumuz büyük. Bir taraftan da dünyada sağlık sektöründe hayata geçirilen 
uygulamaları çok yakından takip ederek, Allianz Türkiye müşterilerine sunmak üzere özel çalışmalar yapıyoruz. Bu zorlu dönemde de 
acentelerimizden aldığımız güçle mutlu müşteriler kazandık. Yenilikçi ve ayrıcalıklı hizmetlerle siz değerli acentelerimizle beraber her daim 
sigortalılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz, hepinize tüm destekleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum.
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Onur Kırcı
Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar

Genel Müdür Yardımcısı

“Birlikte ‘geleceğe’ emin adımlarla ilerliyoruz”

Son dönemde yaşadıklarımızı göz önüne getirdiğimizde değişim ve 
dönüşüm beklenenden de hızlı bir şekilde sürüyor. Pandemi tüm 
dünyaya adeta “beklenmeyeni bekle” mesajı verdi. Bir şirketin başarısı 
artık, sadece cirosu ya da kârıyla ölçülmüyor. Bu dönemde tüketici tercih 
ve alışkanlıklarında da büyük değişimler yaşandı. Bulunduğu topluma 
değer katan, müşterileriyle bir bağ kurabilen markalar başarılı kabul 
ediliyor ve bu yetenekleriyle diğerlerinden ayrışıyor.

Bizim gibi, yapılan işin toplumsal etkisinin yüksek olduğu sektörlerin müşteri için, müşteri yerine düşünebilmesi ve bu doğrultuda 
aksiyonlarını hayata geçirmesi büyük önem taşıyor. Varoluş amacımız; bizlere sağlığını, geleceğini ve birikimlerini emanet eden 
müşterilerimize #AllianzSeninle deneyimini yaşatarak her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek.

Bizler bu yolda, acentelerimizle birlikte beklentileri ve ihtiyaçları sürekli değişim gösteren müşteri profiline hizmet veriyor, ihtiyaçlarını 
karşılayarak, sorunlu noktalara yönelik çözümler üretiyoruz. Ürün tasarımından hizmet seviyesine kadar “Müşterilerimiz ne ister? 
Sorunlar veya problemli noktalar nelerdir? Müşterimizi ne derece memnun edebiliyoruz?” gibi soruları kendimize soruyor ve kendimizi 
geliştirmek adına çaba gösteriyoruz.

Pandemi döneminde dijital dünyaya uygun ve teknoloji ile desteklenmiş, ürün, hizmet ve projeler yürütmek önemli bir gereklilik haline 
geldi. Yeni müşteri kazanımı kadar, mevcut müşterilerin sadakatini sağlamak da şirketlerin ajandalarında ilk sıralarda yer alıyor. Allianz 
Türkiye olarak pandemi dönemi devam ederken, insanı merkezine alan ve ihtiyaçlarını hızla gözeten bir bakış açısı ile ilerliyoruz. 
Olağanüstü dönemlerde bile yatırım yapmaya, müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızı acentelerimizden aldığımız güçle gerçekleştiriyoruz. Bu gelişim ve dönüşüm yolculuğunda desteklerini her an 
her yerde hissettiren tüm acentelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Ersin Pak
Allianz Türkiye Finans

Genel Müdür Yardımcısı

“Büyümeye giden yolda, acentelerimiz ile karşılıklı 
güvene dayalı,

derin iş birliği içindeyiz” 

2020 Covid-19 gerçeği, 2021 yeni normalleşme, iklim krizi kaynaklı 
doğal afetler derken son iki yıl gerek dünya gerek ülkemiz için kolay 
olmadı. Tüm iş süreçlerini sadece ekonomik değil aynı zamanda 
çevresel ve sosyal boyutta ele alan,  tüm paydaşları ile iş birliği içinde 
hareket eden şirketlerin ön plana çıktığı, sadece kar odaklı düşünen şirketlerin ise bu eksiklikleri daha fazla hissettiği bir dönemdeyiz.

Baş döndürücü bir hızla her alanda değişimi yaşadığımız bu süreçte, bu kilit rolün üstesinden hakkıyla gelmeye çalışırken, karşılaştığımız 
olağanüstü şartlara acente ve dağıtım kanallarımızla birlikte uyum sağladık. İşimizin doğası gereği sorumluluklarımızı üstlendik. 
“Allianz Seninle” sözümüzün arkasında durarak, Covid-19 sürecinde bünyemizde kurduğumuz özel bir ekiple, paydaşlarımızın 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye odaklandık. Müşterilerimize çağın hızına uygun nitelikte hizmet verebilmek adına birçok 
alanda yatırımlarımızı sürdürmeye devam ettik. Dijital dönüşüm ve çevik yapılanma süreçlerimizin başarısı sayesinde birçok yeni ürün 
ve hizmeti hayata geçirdik. 

Küresel olarak yaşanan ekonomik belirsizliklerin etkilerini toplum olarak da derinden hissederken, bu süreci en az etkiyle atlatabilmek 
için her zamankinden çok daha fazla birlik olmamız gerekiyor. Biliyoruz ki acentelerimiz mali performanslar noktasında da sektörün 
dönüşümüne büyük katkı sağlıyor. Sektörümüzün daha verimli, daha adil ve toplumun lehine sonuçlanacak şekilde büyümesinin 
sağlanması için bundan sonra da acentelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle belirtmek isterim ki; Allianz’ın 
bugünkü başarısında büyük emeği olan acentelerimizle gurur duyuyor, nice başarılarda birlikte olmayı temenni ediyorum.
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Fisun Koç Doğan
Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik

Genel Müdür Yardımcısı

“İhtiyaca uygun, gerektiğinde kişiselleştirilmiş ürün ve 
dijital hizmetlerle sektöre öncülük etmeye

devam ediyoruz”

Tüm dünya son iki yılı pandeminin etkisi altında geçirdi. Sosyal 
hayatımızı neredeyse tümden değiştiren Covid-19 pandemisi, 
sağlıktan eğitime, iş süreçlerinden ekonomiye kadar birçok alana 
etki etti. Hem bireyler hem de kurumlar, yaşanan bu değişim 

karşısında yeni önlemler almak durumunda kaldı. Bireyler tüketim alışkanlıklarını değiştirip harcamalarını kısma yönünde bir eğilime 
girerken kurumlar ise iş süreçlerini, liderlik yaklaşımlarını, teknoloji altyapılarını, hatta yatırım kararlarını gözden geçirdikleri bir 
sınav verdiler. Dünya genelinde teknoloji kullanımı arttı. Bu süreçte, sigorta sektöründe dijitalleşmenin ve müşteri odaklı olmanın 
önemi çok daha fazla ortaya çıktı. 

Durum böyle olunca yeniden yapılanma kaçınılmaz oldu. Allianz Türkiye olarak; hem iş yapış biçimlerimizde hem de müşterilerimize 
sunduğumuz hizmetlerde dijital dönüşümden destek alarak iş modellerimizi yeniden şekillendirerek, yeni fikirleri ve yeni hizmet 
modellerini geliştirmeye odaklandık. Geldiğimiz noktada, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerinin %97’sini dijital olarak karşılar 
durumdayız. İhtiyaca uygun, gerektiğinde kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet sunmak üzere yeni fikirler, teknolojiler ve hizmet 
modelleri geliştirmek gündemimizde ön sıralarda yer almaya devam edecek. Öte yandan yalınlık stratejimiz doğrultusunda çalışma 
ortamlarımızı daha etkin, daha verimli hale getirecek ve daha fazla değer yaratacak projelerimizi de hayata geçirmeye devam 
ediyoruz. İnsan odaklı ve çevik çalışmayı merkeze aldığımız bu süreçte, çalışanlarımız ve acentelerimizin dönemin getirdiği zorlukları 
daha az hissetmeleri adına yeni çalışma modelimizi devreye aldık. Allianz Türkiye’nin bugünkü başarısında büyük emeği olan siz 
acentelerimizle gurur duyuyor, nice başarılarda birlikte olmayı temenni ediyoruz.

Öktem Örkün
Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar

Genel Müdür Yardımcısı

“Acentelerimizin desteği ile en çevik ve en yalın sigorta 
şirketi konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Son iki yıldır yaşadığımız zorlu pandemi dönemi sigortanın önemini 
bir kez daha gösterdi. Sigortanın bir lüks olmadığı tüm kesimler 
tarafından görüldü. Sigorta, bugünümüzü ve yarınımızı güvence altına 
almak açısından çok büyük bir ihtiyaç ve bizlerin sorumluluğu da çok 
büyük. Allianz Türkiye’de işimizin sadece sigorta satışı yapmanın 
çok daha ötesinde, büyük bir toplumsal sorumluluk olduğu bilinci 
ile çalışıyoruz. Müşteri merkezli vizyonumuz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirleyip yenilikçi ürünlerle onların her zaman 
yanında olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri riskleri öngörerek bu doğrultuda ürün 
ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. Müşteri odaklı iş stratejimiz bizi başarıya götüren en önemli anahtar. Yalınlık projelerimizle 
bireysel ürünlerin basit, sade, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin odağında yer alan 
önleyici çözümlere odaklanma ilkesi ışığında sigorta bilincini artıracak birçok proje ve yatırım gerçekleştiriyoruz.

Günümüzde tüketicilerin beklentileri, öncelikleri ve ihtiyaçları hızla değişiyor. Özellikle genç nüfus, dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ediyor. Yaşanan bu değişim ve dönüşüm; inovatif ürün, çözüm ve hizmetlerin pazara sunulmasını gerekli kılıyor. Sigorta 
bilincinin ve müşteri gözündeki ihtiyaç algısının artırılmasının kritik önem taşıdığını düşünüyoruz. Allianz Türkiye olarak bugüne kadar 
tarımdan nakliyata, doğal afetten yangına birçok alanda yaptığımız hasar ve tazminat ödemeleri ile on binlerce kişinin geleceğini, işini, 
sağlığını kurtardık. Acentelerimizin desteği ile önümüzdeki dönemde de, sektörümüzün en çevik, en yalın, en verimli, teknolojiyi en 
iyi kullanan ve müşterisinin beklentisini en iyi okuyan sigorta ve finans şirketi konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu 
çabamıza ortak olan bizlere güç veren acentelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
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Suat Didari
Allianz Türkiye Oto Sigortaları

Genel Müdür Yardımcısı

“Allianz Türkiye olarak acentelerimizle birlikte her zaman 
bir adım öndeyiz”

Ana iş stratejilerimiz ile uyumlu ve sürdürülebilir iş modelimiz doğrultu-
sunda acentelerimiz ile müşterilerimizin beklentilerine en uygun çözüm-
leri sunarak onlara en iyi deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz.

Allianz Türkiye olarak öncelikli hedeflerimizden biri yalınlık. Sunduğumuz 
tüm ürün ve hizmetleri bu bakış açısıyla şekillendiriyor, bunun bizi 

sektörde ayrıştırdığına inanıyoruz. Dijital dönüşümün öncüsü olarak yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi ileri analitik yöntemlere sürekli 
yatırım yapıyoruz.  Bu alanda uzun zamandır ürün yapısından fiyatlamaya, üretim sürecinden hasar yönetimine kadar sigortacılık değer 
zincirinin birçok noktasında farklı uygulamalar devreye aldık. Çalışmalarımız sayesinde dijital platformlarımız üzerinden verilen kasko teklif 
süresini 4 saniyeye indirmiş olduk. Hasar dosyalarının çok önemli bir bölümünü akıllı sistemlerle hızla sonuçlandırıyoruz. Ürünlerimizi de 
yalınlaştırmaya devam ediyoruz. Çevrimiçi müşteri portalımıza eklediğimiz yeni yetkinliklerle rekabetin en yoğun yaşandığı branşlardan biri 
olan oto sigortalarında, süreçleri dijital platforma taşımaya devam ediyoruz. 

Hayata geçirdiğimiz dijital dönüşümlerle müşterilerimizi sorunsuz, hızlı ve üst seviyede bir deneyim ile buluştururken acentelerimize de 
kolaylık sağlıyoruz. Allianz Türkiye olarak acentelerimizle birlikte her zaman bir adım öndeyiz. Sigorta sektöründe tüm satış kanallarının farklı 
misyonları olmakla birlikte acente kanalı, nihai müşteriye ulaşmak konusunda oldukça önemli bir role sahip. Özellikle bireysel müşterilere 
hizmet verme açısından sektörümüzün hala çok net bir acente sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede acentelerimizin düşüncelerini, 
istek ve beklentilerini öğrenebilmek için düzenli olarak memnuniyet araştırmaları ve buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuyor, gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaçlar doğrultusunda verimlilik esasıyla hızlı aksiyonlar alıyoruz.

Pandemi döneminin yarattığı stres kaynaklı, ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalarla ezberlerin değiştiği yepyeni bir normalle 
karşı karşıyayız. Ancak acentelerimizle birlikte sahip olduğumuz potansiyel güç sayesinde istikrarlı bir döneme gireceğimize inancımız tam.  Bu 
inançla her daim gücümüze güç katarak başarıyı sürdürebilir kılan tüm ASİAD üyesi acentelerimize emekleri için gönülden teşekkür ederim.

Aykut Özalp
Allianz Türkiye

Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü

“Acentelerimizin ihtiyaçlarını karşılamada proaktif 
olmaya devam ediyoruz”

Sigorta acenteliği dikkat, azim ve takip gerektiren, oldukça zorlu bir 
iş. Bilgiye yatırım yapmak, piyasayı, sektörü, müşteri beklenti ve ih-
tiyaçlarını düzenli olarak gözlemlemek büyük önem taşıyor. Pandemi 
süreci ve özellikle ekonomik anlamda çalkantılı geçen dönemlerde 
acenteler için müşterilerini korumak ve verimlilik çok kritik bir du-
rum. Ancak biz; yaşanan tüm krizlerde zorlukların üstesinden gelmeyi 
beraber başardık. Bu sayede de müşterilerimize üstün bir hizmet kalitesi sunuyoruz. 

Sektörümüzde, dijital bir dönüşümün yaşandığına şahit oluyoruz. Bu dönüşümü yıllar önce fark ederek aksiyon alan bir şirket olarak, dijital 
altyapı yatırımlarımız ile başta siz kıymetli acentelerimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımıza ve müşterilerimize değer yaratmaya odaklanıyoruz. 
Herkesin kolaylıkla ulaşıp içeriğini anlayabileceği, teknoloji ile desteklenmiş ürünlere, hızlı ve ulaşılabilir olmaya ve tüm kanallarda ihtiyaca 
özel çözümler üretmeye odaklanmış durumdayız. Müşterilerimizin değişen beklenti ve taleplerini yönetebilmemizi sağlayan dijital dönüşüm 
programımıza yatırımlarımızı sürdürürken tüm iş süreçlerimizi güncelliyoruz. ACM projemiz; konut, işyeri ve trafik ürününden sonra 2022 
başında kaskoda da devam edecek. Kasko branşında yeni ürün ve ekranlarımızla, daha rekabetçi bir tarife ile yıla başlamayı hedefliyoruz. 

Satış ve bölge ekiplerimiz, gönüllülük esasıyla Eylül ayından bu yana ofis ve bölge müdürlüklerimizde çalışmaya başladı. Randevu veren acen-
telerimizi, hijyen koşullarına asgari düzeyde özen göstererek ziyaret etmeye devam ediyoruz. Müşteri sadakatini korumak ve memnuniyetini 
sağlamak üzere bizlerle beraber gösterdiğiniz üstün çabayı ve çalışmalarınızı takdirle karşılıyor, Allianz Türkiye olarak ihtiyaç duyduğunuz tüm 
alanlarda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Sektörümüze ve Allianz Türkiye’ye katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
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ASİAD Öncü Olmalıdır.

20 yıl önce değerli ağabeyimiz David Kohen demişti ki, “Fransa'da acente örgütlenmesi sigorta 
şirketleri bazında yapılır. Sonra bunlar kendi aralarında federasyonlar kurarlar. Böylece acente, 
günlük iş hayatından kopmadan, onu daha iyileştirmeye çabalayarak örgütlenir. Kişisel mesaisiyle, 
dernek hayatı birbirini engellemez, aksine destek olur. Bilgi deneyim paylaşımı, üyeleri geliştirir.”

İşte ASİAD'ın gerçekte yapmaya çalıştığı budur.  Bunu tam olarak başardığında, üyelerinin mesleki 
kalitesi artacak, kendisi de sektörde öncü olacaktır.

Satırlarıma dergimizin ilk sayısında emeği geçen Karamürsel Acentesi rahmetli Mehmet Tören, 
‘ASİAD’ logosunu tasarlayan Yüksel Birsel, Allianz'ı temsilen dernek merkezimizin açılışını yapan 
Kemal Olgaç ve tabii ki emeği geçen tüm acente dostlarıma teşekkür ederek başlamak isterim.

Kurucu Başkan olarak şimdiki hayalim ise; sektörün ve ülkemizin en çok ihtiyacı olan dayanışma ve 
dayanışma kültürüyle omuz omuza yürüyen acentelerdir. ASİAD’ içinden doğan diğer derneklerin de 
tek bir çatı altında hareket etmesi hepimize güç verecektir.

Doğal afetlerin, ekonomik krizlerin her geçen gün kapımızı çaldığı, sanal olarak evlerden dijital 
sigortacılığın yapıldığı, komisyonların aşağıya, poliçe primlerinin yukarıya gittiği şu günlerde, yeni 
seçilen yönetimimizin dinamizmine güvenmeli ve elimizden geldiğince onları desteklemeliyiz.

30. yılda görüşmek dileğiyle, Sağlıcakla kalın.

Baran Yaşarakıncı
Allianz Türkiye Kanal Yönetimi

Grup Başkanı

“En büyük desteği çevik acentelerimizden alıyoruz”

Covid-19, son iki yılda tüm dünyayı belirsiz ve kaotik bir ortamda 
hayatta kalma mücadelesine zorladı. Genel olarak iş dünyasında 
olduğu gibi sigorta sektörü de köklü bir dönüşümden geçti ve 
geçmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle değişen dengeler, 
mümkün olan en hızlı şekilde sigortacılık sektörünün geleneksel 
sınırlarının çok daha ötesini görmemizi gerektirdi. 

Biz de bu zorlu süreçte çalışanlarımız ve acentelerimiz başta olmak üzere tüm Allianz Türkiye Ailesi’nin can güvenliğini sağlamak ve 
sağlığını korumak amacıyla, önlemlerimizi bir üst seviyeye taşıdık. Yeni düzenlemeler ve yeni teknolojik gelişmeler ışığında bir nevi 
hızlı değişim ve gelişim programını devreye aldık. Hayat emeklilik kanalında protokol yapımızı yeniledik. Bu branşta hazırladığımız yeni 
ürünümüz 2022 yılında raflarda olacak. Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yeni revizyonlar sonrasında ekran ve ürünlerimizi hazır hale 
getirerek birlikte başarılı sonuçlara imza attık. Covid-19 pandemisinin getirdiği bu dönüşümden pozitif yönde çıkmayı planlarken de 
yapmaya devam ettiğimiz yatırımlar ile acente kanalımızı, sektör ortalaması üzerinde büyütüyoruz. Son yıllarda şirket içinde acente 
kanalımızın payının yükselmesi, bunun en önemli göstergesi. Kulüp üyeliklerimizi daha geniş tabana yaymayı, yeni kulüp üyelikleriyle 
daha fazla acentemize ulaşmayı hedefliyoruz. Değişen ekonomi ve değişen riskler kapsamında tüm fırsatları acentelerimizle birlikte 
değerlendirmeye odaklanıyoruz.

Öngörülemeyen ve muhtemelen kolay geçmeyecek bir döneme giriyoruz. Bu dönemi de çalışanlarımız ve acentelerimizin değerli 
katkılarıyla öncekinden çok daha güçlü ve dirençli olarak atlatacağımıza inanıyorum. Müşterilerimizin bizlere en çok ihtiyaç duyduğu 
dönemlerde, onlara “Allianz Seninle” diyebilmemizi sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.

ASİAD/ Acentem Sigorta Aracıları Derneği’nin Bayrağını
Bugüne Taşıyan Başkanlarımız

Hikmet Kerim Sucu

M. Oğuz Atabek
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20 yıl önce birkaç acentenin yaktığı kıvılcım ile kuruldu ASİAD. Sektörde ve Koç Holding’de bir 
ilke imza attık hep birlikte. Problemler büyümüş, tek başımıza yetmez olmuştuk anlatmaya. 
Birlikten güç doğar diyerek kıvılcımı ateşe çevirip aydınlattık tüm meslektaşlarımızı mesleğimiz 
adına. Bitmek bilmedi çabalarımız 20 yıl boyunca. Eller değişti ama taşınan bayrak değişmedi 
bu mücadele boyunca. Şimdi yepyeni eller devraldı bayrağı, giydikleri ateşten gömlek ile 
aydınlatacak tüm meslektaşlarını. Korkmadan, sabırla koruyacaklar haklarımızı.

Bu zor dönemde bizler için mücadele edecek yeni Yönetim Kurulu’ndaki tüm meslektaşlarımıza 
şimdiden teşekkür eder, derneğimizi layık olduğu en iyi yerlere taşımalarını temenni ederim.

DİLE KOLAY 20 YIL:

Yirmi yıl önce Allianz Sigorta’dan Özel Emeklilik Sigortalarında acente komisyonlarında değişikliğe gidildi.

Oysa, biz Acenteler gelecekteki güvencemiz olarak baktığımız Özel Emeklilik Sigortalarını tüm 
gücümüzle satıyorduk. Bir anda gelirlerimiz düştü. Hatta sadece Özel Emeklilik Sigortası satan 
birçok hayat acentesi kapandı.

Bunun üzerine, bir avuç meslektaşımız ile ilk toplantımızı yaptık. Daha sonrasında ise İstanbul’un 
her bölgesinden Acenteler bize katılmaya başladı. Meğer acentelerin ne kadar sorunları varmış.

Derneğimiz de bu ortak sorun üzerinden büyük emek ve fedakarlıklarla kuruldu. 20 yıl önce 
başlayan büyük hikayemizi,

Gülgün Ergin

Bizden sonraki tüm yönetimler, bu ortak faydamız için, etik kurallar ve saygı çerçevesinde, hiç bir bireysel çıkar gözetmeden kendi 
mesailerinden fedakarlık ederek derneğimizi büyüterek, Acente hakları için çalışmayı sürdürdüler.

Ben 30 yıllık acentelik geçmişi olan, derneğimizin ilk kuruluşundan beri Dernekleşmeye inancını hiç yitirmemiş bir Allianz Sigorta 
acentesiyim. Davetim Allianz Sigorta ile çalışan tüm acentelerin ASİAD çatısı altında toplanmasıdır.

Sevgilerimle

Ali Orcan

Sevgili Dostlar,
İşine, başarıya odaklanan acenteler hep birtakım kapıları ve alanları zorlayarak varlıklarını sürdür-
meye çalıştılar. Aynı zamanda acentelerin en önemli sorunlarından  biri de, bir çok farklı alanda ol-
duğu gibi, katılım, örgütlenme konularında gereğini yapamamalarıdır. Örgütlenmeden uzak dağınık 
bir acente yapısı sorunlarını çözmede başarıyı yakalamaktan uzaktır.

Farklı branşlarda uzmanlaşmış, farklı çalışma tarzlarına sahip acenteler öncelikle;
Ortaklaşılan konuları belirleyip bu konularda birlikte yürüme ve mücadele anlayışını geliştirmelidir. 
Çok sesliliğin hayati önemde olduğunu unutmadan üstelik. Ne yazık ki bugünkü dağınıklığın farkında 
olan sigorta şirketleri laf olsun diye dinleme dışında sorunları tesbit ve çözüm konusunda yeterince 
gayret göstermemektedirler.

Bu ortamda; Acenteler hala en güçlü dağıtım kanalı olmasına rağmen alternatif kanallar giderek 
pazardan daha fazla pay alıyorlar.

Son sözüm 20. yılını dolduran Acentem Sigorta Aracıları Derneği'mizin dışında kalıp daha etkili bir gücü yaratmayan meslektaşlarıma;
Mevcut dernekleri beğenmiyorsun, eleştiriyorsun ama katılmıyorsun, sorunlarını kimlerin çözmesini bekliyorsun, kimden ne istiyorsun, 
neden daha iyisini yapmıyorsun ve niye hep şikayetçisin.

ASİAD’ ımızın daha çok 20 yıllar görmesi dileğiyle.

Suat Rona
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Değerli ASİAD Ailesi,

Bu yıl itibariyle 20. yaşını dolduran bir sivil toplum örgütünden bahsediyorum. Öyle ki 20 yaşında 
bir delikanlının asiliği ve dinamizmi ile beraber, 70 yaşında bir Kamil kişinin olgunluğu ve dinginliği 
ile olayları yorumlayan, sorunlara çözüm üreten bir mesleki sivil toplum örgütünden bahsediyo-
rum. Bu cevap bana göre ASİAD nedirin cevabıdır aslında…

Ben, özümsediğim bu yapının farklı yıllarında yapmış olduğum yönetim kurulu üyeliğimi, sizlerin 
teveccühleriyle 2017-2019 ve 2019-2021 dönemlerinde de ASİAD Başkanlığı ile taçlandırma onu-
runa sahip oldum.

Veysel Eren
Bu iki dönemde de yönetim kurulunda görev yapan tüm arkadaşlarımın aldıkları görevi sonuna kadar taşımaları ve görev süremiz için-
de yek vücut olma anlamında da bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. ASİAD tam da bu bahsetmiş olduğum dönemlerde elde 
etmiş olduğu kazanımlarla, mesleki yapı anlamında da zirveleri zorlamış bir yapıdır.

Bugün mesleğimiz ile ilgili esas sorunun örgütsüzlük olduğunu belirtirken, bu konuda en iyi örgütlülük örneğini gösteren yapının adıdır ASİAD..

13 Kasım 2021 tarihinde yine mesleki ve değerli bir görev olarak gördüğüm ASİAD Başkanlığı bayrağını, huzurla, güvenle teslim etmiş 
olduğum yeni yönetim kurulunda görev yapan meslektaşlarıma kolaylıklar diler, daha üstün başarıların yeni yönetime nasip olmasını 
canı gönülden dilerim.

Sevgilerimle

ASİAD’ın 20. yılı kutlu olsun, nice 20 yıllara. Kuruluşundan bu güne tüm emeği geçenlere teşekkür 
ederim. Birlikte beraber yürümekten ve paylaşmaktan her zaman mutluluk duyan birisi olarak 
bulunduğum diğer STK’lar gibi ASİAD’da zevkle, heyecanla arkadaşlarımla birlikte süremizi 
doldurdum. Tanımadığım birçok acente arkadaşımı tanıma fırsatı buldum. ASİAD kuruluşundan bu 
yana 20 yıl boyunca çok başarılı çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.

Tüm Allianz acentelerinin destekleri ve üye olmaları ile çok daha güçlü olacaktır.

Hep destek, tam destek.

Selam ve SevgilerimleHüseyin Duru

Bu vesileyle ASİAD bayrağını taşıyan,
yönetim kurullarında yıllar itibariyle görev almış olan ve
üye olarak ASİAD’ın varlığının devam etmesini sağlayan
tüm meslektaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz.

ASİAD Yönetim Kurulu
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Allianz Partners
MERVE TOLAN

(Allianz Partners Türkiye, CEO)

Allianz Partners Türkiye olarak 1997 yılından 
beri Türkiye’de seçkin kurumların müşteri-
lerine asistans hizmeti sağlıyoruz. Mondial 
Assistance olarak kurulduk, Allianz 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 
konularında hizmet sunuyoruz. Türkiye’ye gel-
miş olan yabancılar da hizmetlerimizden fay-
dalanabiliyor. Türkiye’deki yabancılar için de 
İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde hizmet 
sağlayabiliyoruz. Sigorta, otomotiv, banka, te-
lekom ve havayolu sektörlerinde çok önemli 
markalarla çalışıyoruz. Allianz Sigorta’nın yanı 
sıra sektörün önemli oyuncularından AkSigor-
ta, Ethica Sigorta, Metlife, Neova Sigorta, Ray 
Sigorta ve Sompo Sigorta’ya da birçok branşta 
hizmet veriyoruz.

Allianz Partners Türkiye olarak biz asistans 
hizmetlerinin basit ama çok değerli iki yakla-
şımla ilgili olduğuna inanıyoruz: Hizmet alan 
nihai tüketiciyi ve sevdiklerini önemsemek ve 
sorunlarını çözmek. Bu yaklaşımlarımızla hiz-
metlerimizin benzerlerinden belirgin şekilde 
farklılaşmasını, teknolojiyi ve insanı odağına 
alan bir yapıda olmasını hedefledik.

Allianz Sigorta’yla işbirliğimiz kapsamında 
pek çok dijital çalışma gerçekleştiriyoruz. 
Örneğin müşterilerimiz Allianz’ım mobil uy-
gulaması üzerinden kolayca çekici talebi ya-
pabiliyor ve kendilerine yönlendirilen çekici 
aracını uygulama üzerinden haritada takip 
edebiliyor. İkame araçları için de uygulama 
üzerinden tek tuşla talep yapabiliyor, diler-
lerse rezervasyonlarını güncelleyebiliyorlar. 
Konut branşında da sigortalıların çok be-
ğendiği Konut Video Asistans uygulamamız 
dikkat çekiyor, sigortalıya evdeki hasara yö-
nelik tavsiye alabilmesi için ustalarla videolu 
görüşme imkanı sunuyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ba-
şından beri, iş süreçlerimizde yaşanabilecek 
aksaklıkları önlemek ve müşterilerimize sun-
duğumuz hizmetlerin devamlılığını sağlayabil-
mek için bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Teda-
rikçilerimizi ve tüm iş ortaklarımızı bu sürece 
adapte olacak biçimde sık sık bilgilendirdik, 

ihtiyaçları doğrultusunda destekler sunduk 
ve artık çalışmalarımızı bu yönde sürdürdüğü-
müz bir düzen oturttuk.

Pandemi dönemini sunduğumuz hizmetler 
tarafından ele alacak olursak, yine pek çok 
uygulamamızla fark yarattığımızı söyleyebili-
rim. 2020 Nisan ayından itibaren, o güne dek 
Dr. Allianz adı altında sunduğumuz sağlık hiz-
metlerine olan talepte, pandemi koşullarının 
etkisiyle ciddi bir artış kaydettik. Buna para-
lel olarak telefon üzerinden hizmet veren Dr. 
Allianz ekibinin aynı zamanda web chat ve 
görüntülü olarak da hizmet vermesini sağ-
ladık. Gelen yüksek talebi karşılayabilmek 
için ekibimizi genişlettik. Dr. Allianz’ın uzman 
hekimlerle görüntülü konuşma hizmeti kap-
samında çağrıları Kardiyoloji, Pediatri, Dahi-
liye, Kadın Doğum, Genel Cerrahi, Ortopedi, 
Dermatoloji, KBB, Göğüs Hastalıkları branşla-
rında uzman doktorlara yönlendirebiliyoruz. 
Allianz Sigorta’nın sağlık branşındaki gücüne 
bu alandaki çalışmalarımızla güç kattığımıza 
inanıyoruz. Seyahat Sağlık tarafında ise Alli-
anz Partners olarak İsviçre üzerinden Covid 
süreçlerini poliçe kapsamına aldığımız bir re-
asürans altyapımız var. Allianz Sigorta müş-
terilerine de bu teminatın sunulabilmesi için 
çalışmalarımızı tamamlayarak hizmetimizi 
devreye aldık.

Allianz Partners Türkiye olarak içinde bulun-
duğumuz ekosistemin sac ayaklarından birinin 
sigorta acenteleri olduğunu farkındayız. Acen-
teler, sektördeki tüm yenilikleri ihtiyaç sahip-
leriyle buluşturan dağıtım kanalları içinde açık 
farkla en büyük payı alıyor. Bizler de hizmetleri-
miz konusunda acentelerin bize yaptığı geri dö-
nüşleri çok önemsiyoruz ve enerjimizin çoğunu 
onları dinlemeye kanalize ediyoruz. Özellikle 
geride bıraktığımız yaz döneminde yaşanan 
yoğunluğun ve bazı sektörel sorunların tüm 
ekosistemde yarattığı etkiyi acentelerle birlikte 
yakından gözlemledik ve yaşadık.

Sektördeki ikame araç problemi de bu kap-
samda gündemde olan bir konumuzdu. Al-
lianz Partners Türkiye’nin pazardaki güçlü 
konumu ve iş ortaklarımızdan elde ettiğimiz 
geniş araç parkı kapasitemiz, ikame hizmet-
lerini gecikmeli de olsa gerçekleştirmemize 
vesile oldu. İkame araç sağlayamadığımız 
noktada poliçe limitleri dahilinde maksimum 
geri ödeme sunarak mağduriyeti giderdik.

Gerek müşteri ihtiyaçları gerekse acentelerle 
olan sıkı etkileşimimizden aldığımız geri bildi-
rimlerle geliştirdiğimiz bir diğer işbirliğimiz de 
Paket Taxi projesi oldu. Pandemi kısıtlamala-
rının kalktığı, yaz etkisiyle sosyal hayata dö-
nüşümüzün hızlandığı günlerde, İstanbul’daki 
sigortalılarımıza yol yardım hizmeti sağlarken, 
artan trafikten etkilenmemeleri adına yeni bir 
alternatif sunduk. Motorlu ekibimizin hızlıca 
çekici bekleyen sigortalı aracın yanına ulaştığı 
bu hizmetle, aracını ekibe teslim eden sigortalı-
mız çekici bekleme derdinden kurtuldu.

Bundan böyle de acentelerle kesintisiz işbirli-
ğimizi sürdüreceğimize, sektörde gelişebilecek 
tüm sorunları ve sigortalıların hayatlarını kolay-
laştıracağımız yeni çözümleri birlikte üretebile-
ceğimize, krizleri henüz oluşmadan engelleye-
bileceğimize inanıyorum. Birlikte çalıştığımız 
sigorta şirketleriyle geliştirdiğimiz projelerde 
de hem sigortalıların hem de acentelerin gün-
lük hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu 
bağlamda ASİAD’ın önemli bir oluşum oldu-
ğunun ve sigorta sektöründeki kaliteyi olumlu 
yönde etkilediğinin altını çizmek isterim. Acen-
telerin bu tip nitelikli yapılar kurması, buralarda 
mesai harcaması, şevkle, özveriyle işlerini bir 
de bu yolla geliştirmelerinin tüm sektörü olum-
lu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.





Kanser tedavisinde son dönemde pek 
çok gelişme yaşanıyor. Hastanelerin 
radyasyon onkolojisi bölümlerinde 
deneyimli uzman hekimler tarafından 
yeni nesil cihazlar ile uygulanan 
radyoterapi ve radyocerrahi tedavileri 
daha fazla kişi tarafından merak 
ediliyor. 

VM Medical Park Pendik Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi Bölümü 
Koordinatörü Doç. Dr. Cengiz Gemici 
ve Medikal Fizik Uzmanı Hande Ayata 
bu tedaviler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. 

Bıçaksız Ameliyat: 
Radyocerrahi

Radyasyon onkolojisinin uygulama 
alanlarından birinin bıçaksız 
ameliyat olarak da anılan 
radyocerrahi olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. 
Cengiz Gemici, 
“Radyocerrahide 
amaç çok sayıda 
ışın demetinin 
tümörlü bölgeye 
yönlendirilmesi ve 
hedef noktada 
odaklanıp, tümörün 
odaklanmış yüksek enerjili ışın 
demetleri ile yok edilmesinin 
amaçlanması prensibidir. Bu sayede 

tümör bulunduğu bölgede yok 
edilirken, normal dokuların zarar 
görmesi en aza indirilerek tedavi süreci 
tamamlanır” ifadelerini kullandı. 

Multidisipliner Tedavi 
Önemli

VM Medical Park Pendik Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde her 
hastaya ait tedavi ve kabul 
protokollerinin multidisipliner bir 
yaklaşımla uygulandığını belirten 
Medikal Fizik Uzmanı Hande Ayata ise 
şu bilgileri paylaştı: “Radyasyon 
Onkolojisi Bölümümüz, tüm tanı ve 
tedavi birimleriyle haftalık konseylerde 
hasta bazlı tedavi yaklaşımını 
belirlemektedir. Kullandığımız teknoloji 
de bu yaklaşımımızı desteklemektedir.”  

Radyoterapinin bir ekip işi 
olduğunu vurgulayan 
Hande Ayata, 
“Radyoterapide cihaz 
ve sistemlerin son 
teknoloji olmalarının 

yanı sıra, ekibin 
deneyimi ve tecrübesi de 

önemlidir. Unutmayın, 
kanser erken tanı 

konulduğunda şifa ile tedavi edilen bir 
hastalık olabilmektedir. Erken tanı 
hayat kurtarır” dedi. 

KANSERDE HEDEFE YÖNELİK 
TEDAVİLER GELİŞİYOR

Radyoterapi tedavisi sırasında hastadan 3 boyutlu ya da 

solunum ile hareket eden tümörlerde 4 boyutlu görüntü 

alınarak tedaviler uygulanır.

Medikal Fizik 
Uzmanı

VM Medical Park 
Pendik Hastanesi 
Radyasyon 
Onkolojisi Bölümü 
Koordinatörü

Doç. Dr. 
Cengiz Gemici Hande Ayata

Tümörler Artık Ameliyatsız 
Tedavi Edilebiliyor

Radyoterapinin onkoloji alanında sık 
kullanılan bir tedavi olduğunun altını çizen 
Doç. Dr. Cengiz Gemici, şunları söyledi: 

“Radyoterapi, tek başına tercih edilen bir 
tedavi olduğu gibi  bazen ameliyat öncesi 
(neoadjuvant) operasyonu kolaylaştırmak 
için, bazen de ameliyat sonrası (adjuvant) 
tümörün tekrarlama riskini azaltmak için 
kullanılabilir. Radyoterapi çoğunlukla 
cerrahi ile oluşacak organ kayıplarına 
engel olmak amacıyla cerrahi yerine ve 
kemoterapi ile eş zamanlı (concomitant) 
uygulanabilir. Artık günümüzde 
radyoterapi sayesinde birçok tümör 
ameliyatsız tedavi edilebilmekte ve 
hastalar bu sayede organ kaybı olmaksızın 
şifa bulabilmektedir.” 

Radyoterapi uygulayacak ekibin deneyimli 
olması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. 
Cengiz Gemici, “Tedaviler radyasyon 
onkoloğu tarafından planlanır. Her hasta 
için ayrı bir tanı ve tedavi süreci var olup, 
hastalarda aynı tip kanser gözlense bile 
her hastanın tedavisi, kendi koşullarına 
göre değerlendirilmeli ve kişiye özel 
planlanmalıdır” diye konuştu. 

444 44 84
medicalpark.com.tr

PENDİK

RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ İLE VM MEDICAL PARK
PENDİK HASTANESİ’NDE HİZMETİNİZDEYİZ!



Hocam çocukluğunun oyununu meslek edinmek, bence bir insanın 
elde edeceği en önemli şeylerden birisi. Ben öncelikle sizin futbola, ne 
zaman, nerede ve nasıl başladığınızı öğrenmek istiyorum.

Çocukken abimlerle maç oynuyoruz bir gün… O zaman lastik toplar 
vardı. Kaleye geçirdiler beni.Biri bir şut attı, elim yandı. O günden 
sonra ileri geçtim. Gol atmayı çok seviyorum. Bakıyorum hep de gol 
atıyorum. Sonra beni mahallede büyüklerin arasına almaya başladı-
lar maç yaparken. Kırklareli’ne tayin oldu babam.  Orada bir amatör 
takıma girdim. Bir iki maç oynadıktan sonra sakatlandım. Sakatlanın-
ca İstanbul’a geldim ablamların yanına. Galatasaray’ın doktoruna te-
davi oldum. Beşiktaş Genç Takımı’na girdim. Lig maçları başlamadan 
B Takım Ligleri olurdu. Beni orada bir maça götürdüler, iki tane gol 
atınca hemen A Takıma seçtiler. O zamanın parasıyla 250.-TL olan 
maaşımı 500.-TL yaptılar. O dönemde Beşiktaş’ın teknik direktörü 
Mersin İdmanyurdu’na gidince beni de götürdü. Bir para verdiler 
bana bir hafta uyuyamadım. Profesyonel değil amatör olarak gittim. 
O zamanlar öyleydi. Tam Beşiktaş’a döneceğim, Hakkı Baba beni 
beklerken Bursaspor beni kaçırdı. İnanılmazdı…

Profesyonel hayatım Bursaspor’da başladı. Ondan sonra birçok ta-
kımda oynadım. Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Sonra bıraktım, İktisat 
Fakültesi’ne gittim. Bir sene sonra futbol hayatım bitti, antrenörlük 
hayatım başladı. Kurslara gittim. Sonra bizim orada Muzaffer Gür-
fidan diye bir arkadaşım vardı. “Darıca Gençlerbirliği 3. Lige çıktı 
Amatör’den, sen gelir misin başına” dedi. Kabul ettim. Üç yıl oraday-
dım. Sonra Sakarya Karadeniz’e gittim. Çok başarılıydım. O takımı da 
düşmekten kurtardım. Sonra tekrar Darıca’ya geldim. Beş yıl üçüncü 
ligde antrenörlük yaptıktan sonra Kocaelispor’a geçtim. İlk gittiğim 
yıl 23 puan fark yaptık.

Hocam teknik direktörlükten ziyade, futbolculuk kısmında me-
rak ettiğim; bu mesleği yaparken gerçekten mutlu oldunuz mu? 
Eğitiminizi durdurmanıza sebep oldu. Hayatta mutlu etti mi sizi 
futbol oynamak?

Ben lisedeyken Nişantaşı’nda otururduk. Sinemaya giderdik. Futbol-
la ilgili bir şey olduğunda acayip heyecan duyardım. Beşiktaş’ta A 
takıma alındığım dönemde Spor Yazarları Turnuvası’nda Galatasa-
ray’la Ali Sami Yen’de maç yapıyoruz. Oyuna girdim gol attım. Maç 
1-1 oldu. Ben gol atmaktan çok zevk alıyordum. Ben oyunun içinde 
adam topu ıskalayacak, top çamura saplanacak, kaleciden dönecek 
bunları hep hissedip kovalardım. Bu yüzden de çok gol atardım. 

Hocam tekrar aynı konuya döneceğim ama bugün mesleğini icra eden 
insanların çoğu mutsuz. İnsanlar bir şey hayal ediyor, sonra eğitimleri 
onları bambaşka bir yere götürüyor. Sonra bir bakıyor, elektrik mü-
hendisi olmayı hayal ederken inşaat yapıyor. Sizin kariyerinizi futbolda 
yapmış olmanız, gençler için bir sembol aslında. Çocukken arkasında 
koştuğunuz top sonra severek yaptığınız mesleğiniz oluyor.

Siz bir nehre atlıyorsunuz, o sizi sürüklüyor kendiliğinden. Futbol-
cu olmak çok zor. Biz okuldayken teneffüslerde tebeşirle maç ya-
pardık. 6 kardeşiz. O zaman çamaşır makinesi yok. Maç yapardık 
çamurda, bir vururlardı topa, topun izi çıkardı pantolonda.

Türk Sporunun Değerli İsmi:

GÜVENÇ KURTAR
AHMET ALİ & ELİF ŞAHİN

Bu sayımızda, Türk sporunun değerli isimlerinden Güvenç Kurtar ile birlikteyiz.
Kendisiyle futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik…
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Peki aileniz nasıl karşılardı bunu?

Babam bize futbol topu alırdı. Babamın futbolculuk zamanından 
bir fotoğrafı vardı, biz hep ona bakardık ve futbolculukla ilgili bir 
istek duyardık. Şimdi bizim çocuklar bizi seyretmiyor bile.

Siz çok şanslıymışsınız. Genelde çocuklar bu gibi şeylere ilgi duy-
duklarında evde fırça yerler. Sizde bu destek şeklinde olmuş.

Babam, annem bize hep top alırdı. Annemin çamaşır yıkamaktan 
elleri soyulmuştu. Bize hep destek oldular. Bizim evde benim yeme-
ğim hep ayrıydı. Sporcu beslenmesine uygun özel yemekler...
Beslenmeyi özellikle desteklediler.

Tabii… Dayım da öyle, alıp beni yemeklere götürürdü. Beşiktaş’ın 
Genç Takımı Türkiye şampiyonu olmuştu. Dayım beni aldı seçme-
lere götürdü. Seçildim. Dedim ki , “ben Türkiye şampiyonu olmuş 
takımda nasıl oynayacağım?” Dayım dedi ki “ne Genç Takımı sen 
A Takım’da oynayacaksın.”

Bence aile çok önemli bir faktör. O dönemde sizin uykunuza bes-
lenmenize her şeyinize dikkat ettiler. Çocuklukta, gençlikte insanı 
en çok ileri iten şey beslenmesi, uyku düzeni. 

Bravo, çok güzel bir yere değindin. Maçka’ya taşındık biz. Aşa-
ğıda Gazino falan var. Orada abimler aşağıda oynarlardı, ben 
yazın gece sekiz buçukta yatağa girerdim. Hava aydınlık, uyu-
yamıyorsun. Aşağıda sesler var, senin canın da çıkmak istiyor. 
17-18 yaşlarındayım. Dönüyorum dönüyorum uyuyamıyorum. 
Profesyonel yaşam, çalışma, uyku, beslenme bunların hepsi… Siz 
yine de meslek olarak seçeceğim diye yapmıyorsunuz. Hukuk’u 
kazandım, baktım kalın kalın kitaplar. Tekrar sınava girdim, İktisat 
Fakültesi’ni kazandım. Bunun kitapları daha az diye oraya geçtim 
ama onu da okuyamadım. Şu an İstanbul Hukuk’ta son sınıftayım. 
Vizelerim başlıyor şimdi. Zor tabii...

Hocam şimdi gelelim teknik direktörlük dönemine… Biraz önceki ifa-
delerinizden de net bir şekilde ortaya çıktı. Beslenme, uyku düzeni, 
disiplinli, düzgün bir aile yapısı, ailenin desteklemesi, sizi otomatik-
man bu işin içinde tutmaya devam etti ve teknik direktör olmaya 
karar verdiniz. Teknik direktörlüğe başlangıç nasıl oldu? Kocaelispor 
dönemine ayrıca geleceğim ama ilk dönemi istiyorum sizden.

Darıca Gençlerbirliği’nin başkanı vardı Tamer benim yaşımda. Allah 
rahmet eylesin… Onunla tanıştık bir arkadaşımın dükkanında. Da-
rıca Gençlerbirliği’ne antrenör oldum. Şimdi futbolda şu var. Ben 
şu konuyu açayım da bir yerlerden öğreneyim yok. Bu işler kafa 
çalıştırma işleri. Satranç gibi, dama gibi hep kafa çalışacak. Sürekli 
yeni antrenmanlar, teknik, taktik çalışmalar… Bir kondisyonla ilgili 
kısım var futbolcuyu fizik olarak hazırlayacak. Bir de teknik, taktik 
olayları var. Örneğin yön değiştirme futbolda çok önemli. Düşü-
nürdüm, ben bunu futbolculara nasıl uygulatırım diye… Semine-
re gittim. Almanya’da, yön değiştirme idmanı gösteriyor ama işe 
yaramıyor. “Bunlardan bir şey olmaz” dedim. Sonra kendi kendi-
me bir antrenman buldum. Eric Rutemöller diye Almanya’da bir 
adam vardı. Bu adam teoride Almanya’da bir numara. Milli takıma 
gidiyor, dersler veriyor. Orada 6 aylık bir kurs var, “futbola giriş”. 
Teknik direktörlük diploması alıyorsun. Haftanın 5 günü. Devre ara-
sında Beşiktaş’la hazırlık maçımız var. Rutemöller’i o maça davet 
ettim. Maçtan sonra tercümanı dedi ki “senin takım çok iyi yön 
değiştiriyor, nasıl yapıyorsun bunu?” Adam bu işin profesörü ben 
talebeyim. Dedim ki “söylemem, yarın idman var gel bak.” Son-
ra verdiği seminerde demiş ki “ Türkiye’de bir maç seyrettim, biri 
1. Lig Takımı diğeri 2. Lig lideriymiş; takımları bilmeseniz, kimin 1. 
Lig takımı olduğunu anlayamazdınız” demiş. Örneğin futbolcular 
yanlış duruyorlar ya da duruşu, iyi dönmeyi bilmiyor. Kitapta falan 
bunlar gösterilmiyor. Buna benzer duran toplar, korner, frikik her-
şey…  Antrenmanlar konusundaki birikimim Avrupa’nın herhangi 
bir ülkesinde inanılmaz bir etki yaratırdı… 

Bilginin peşinde koşan insanlar orada çünkü. Burada herkes ben bili-
rim havasında. Guardiola nasıl Guardiola oldu? Altyapılardan başla-
dı. Üstüne koya koya bugünkü durumuna geldi. Jürgen Klopp keza…

Bunlar hep düşünüyorlar antrenman şekillerini, futbolcuyu nasıl 
şartlandıracaklarını… Kitabı alayım da antrenör olayım yok.

Çok özel, yetenekli futbolcular var aslında altyapılarda. Ancak alt-
yapı hocalarının yeterince desteklenmiyor oluşu, maddi sıkıntıları, 
futbolcuların hep dışarıdan alınması, altyapıları da sıkıntıya soku-
yor. Halbuki neredeyse 1,5 milyon göç vermiş bir ülkenin çocukları 
Avrupa’nın altyapılarını besliyor. Bugün ben İlkay Gündoğan için 
hep şunu söylerim. Bu çocuk Balıkesir’de Bigadiç’te kalsaydı, belki 
Balıkesirspor’da bile oynayamadan futbol hayatı bitecek, kaybolup 
gidecekti. Mesut Özil’in ailesi göç etmeseydi, belki Mesut Özil de 
birçokları gibi Zonguldak’ta madenci olacaktı. Biz altyapılardaki o 
çocukları yeterince görüp bir türlü yukarı itemiyoruz. Üst yapıla-
ra çok büyük paralar dökülüp altyapıların yok sayılması çok büyük 
yanlış. Altyapı hocasının hedefi üstyapı olmamalı. Altyapı hocası 
öyle bir ekonomik güce sahip olmalı ki, hiçbir şeye takılmadan alt-
yapılar bir fabrika gibi durmadan sporcu üretmeli. 

Güzel bir şeye temas ettin… Türkiye’de niye futbolcu yetişmez? 
Bir kere futbolcunun senede 50-60 tane maç oynaması lazım. 
Bizde amatör kümelerde 15-20 tane maç oynanıyor. 2. Lig de-
sen öyle… Siz organizasyon yapamazsanız, futbolcu yetiştire-
mezsiniz. Çok maç yapabilse, antrenör çok iyi olmasa bile çocuk 
oynaya oynaya gelişim sağlar. Organizasyon yapamıyoruz biz… 
İngiltere’de 24 tane 2. Lig takımı var. Ligi, kupası derken senede 
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60 tane maç yapıyor, bizde 20. Bizim 10 senede edindiğimiz tec-
rübeyi, hakemi, futbolcuyu onlar 5 senede ediniyor.

Hocam hakemlik hanedanlık mı? Türkiye’deki hakemlik müessese-
si babadan oğula geçiyor. Babadan oğula yetenek mi geçer?

Çok büyük para kazanıyor hakemler. İnanılmaz maaşları var. Bir 
de yurtdışına gidenler... Daha iyi olsunlar ama burada baskı al-
tında kalıyorlar. Yurtdışında yönettikleri şekilde içerde maç yö-
netemiyorlar. Burada çok büyük baskı var. Hakemsin, bir maça 
atandın, deplasmana gidiyorsun… Birisi diyor ki “hadi oğlum, git 
gördüğünü çal, sana güveniyorum”. O ne demek biliyor musun? 
Deplasman takımını koru, ev sahibi takıma hiçbir avantaj verme!

Altyapılarla ilgili bir de şu sorun var hocam. Sakatlık olduğu za-
man eğitim de sekteye uğramış oluyor. Altyapıyla bir arada yürü-
tülebilecek bir mesleki eğitim verilmesi çözüm olabilir mi? O ant-
renman ve maç temposunda mühendislik eğitimi zor ama inşaat 
teknikerliği vb. desteklenebilir mi?

Bizdeki eğitim sistemiyle sporcu da sanatçı da bilim adamı da ye-
tişmez. Benim oğlum Koç Lisesi’ni bitirdi. Süper futbolcu olurdu… 
Soruyorum çocuğa “yarın ne var?” Quiz. Ertesi gün soruyorum ne 
var? Proje. Ertesi gün soruyorum, sınav… Akşama kadar dolu. Bizim 
zamanımızda okullarda sabahçı, öğlenci vardı. Yarım gün okula gi-
derdik. Şimdi ne isteniyor biliyor musun? Aileler çalışıyor ya… Ço-
cuk da 5’e kadar okulda dursun, ben işten çıkıp eve gidince o da eve 
gelsin. Kaybedilen zamana bak! Halbuki çocuk öğlene kadar okula 
gitsin, öğleden sonra gelsin sporunu yapsın. Bütün sahalar saat 1’e 
2’ye kadar boş. Çocukları spora yönlendiremezsek sonuç facia. Ço-
cuğu spora, sanata yönlendirmezsen, vazgeçtim Türk futbolunun 
kalkınmasından  faciayla karşılaşırız. Bizde bazı insanlar var şunu di-
yor. İşte bunların sahası yok niye 3. Lige alıyorlar? Sahası olmasın, 
çamurda oynasın. Sen gençleri oynat. Çocuk topun peşinde koşsun. 
Biz betonda oynardık… Bütün yöresel lig takımlarını grup yap, kendi 
bölgesinde oynasın. Bölgesel ligler olsun, spor yapsınlar.

Çocuğun vaktini doldur. Vaktini sen doldurmazsan başkaları dol-
durur. Bir bakarsın tanıyamazsın bile. Kaybedersin çocuğunu. 
Ancak insanlar bunu göremiyor. Hocam son olarak Kocaelispor 
döneminden mutlaka bahsetmeliyiz. O çok ışıltılı bir dönem. Ora-
daki başarı bir tesadüf değildi.

Biz 2. Ligden 23 puan fark yaparak çıktık 1. Lige. Belki Türk futbol 
tarihinde yoktur böylesi. Çıktık dedik ki “biz 1. Ligde de şampiyon 
olacağız.” Çoğu insan güldü bize. Şampiyonluğa oynayacağız deme-
dik, şampiyon olacağız dedik. Olamadık, sebepleri var. İki maçta ra-
kiplerimiz doping yapıp çıktılar. İki büyük takım. Birini oradan bir fut-
bolcu anlattı bana. Öbürünü de dopingi getiren. Bir de bizim Bülent’i 
Galatasaray’a alacağız falan diye kafasını karıştırdılar. Bizim takımın 
temposu çok yüksekti. İlk yarıyı lider bitirdik. Devre arası özel maç 
yapacağız. Saffet oynamıyor, tribünden seyrediyor maçı. Beşiktaş’ı 
3-1 yendik. Maçtan sonra Saffet dedi ki “Hocam bize hep 3 atarsınız 
5 atarsınız diyordun ya bugün takımı seyredince dedim ki az söyle-
mişsin. Takım buldozer gibi. İçerdeyken ben bunu fark edemiyor-
dum ama tribünden gördüm hayran kaldım.” İşte bu bizim özetimiz.

Hocam endüstriyel futbol sanki futbolun ruhunu bozdu. Taraftarı da 
bozdu. Sponsorlara bağlı futbol işin doğasını değiştirdi. Endüstriyel 
futbolun o dönemde şimdikiyle mukayese edilemeyecek seviyede 
olmasıydı bence Kocaelispor’a o başarıyı getiren. Teknik direktörüne 
inanmış, başkanına inanmış, sponsordan yoksun bir camianın başa-
rısı. Bugünkü yapıya, endüstriyel futbola siz nasıl bakıyorsunuz?

Bizim zamanımızda çim antrenman sahamız yoktu. Sefa Sirmen 
Tesisleri sonradan yapıldı. 15 km ilerde askeriyenin bir çim sa-
hası vardı. Oraya giderdik antrenmana. Bir gün çok yoğun bir id-
manımız var. Köpekler girdi sahaya idmanı bozdu. Öyle fazla bir 
paramız yok. Bir tek Saffet’e para veriyoruz, diğerleri çok cüzi pa-
ralara oynuyor ama primlerimiz zamanında ödeniyor. O zamanlar 
ne endüstriyel futbolu… Şehrin kısıtlı geliriyle, başkanın verdiği 
destek. Şu anda bir yayıncı kuruluş var. Çok büyük paralar geliyor. 
Destek çok fazla. Şimdi bunlar istiyor ki, ben 650 milyon dolar 
verdim, bu parayı buradan çıkarayım. Bu nasıl olur? Ligin marka 
değerinin yükselmesini ister. Bu nasıl olur? Avrupa’daki maçları 
kazanmakla olur. İçerdeki maçlarda olan kavga dövüş ligin marka 
değerini düşürür. Büyük kulüplerin taraftarına decoder satacak. 
Bunlar şampiyonluğu kaçırınca yandın.

Peki hocam oyunu ne yapacağız? Oyunu nasıl koruyacağız?

Ben yayıncı kuruluşa yüzde yüz hak veriyorum. O paraları alamaz-
san ne yapacaksın? Limit veriliyor kulüplere, transfer limiti. O limi-
ti sonuna kadar harcıyorlar. O paradan borcumu ödeyeyim diyen 
yok. Sen altyapılara 1 milyon euro harcasan neler olur?

Çok katılıyorum hocam bu fikrinize. Scouting ekiplerine doğru 
düzgün para verilse, hem içerde hem de yurtdışında her yer tara-
nır, bir sürü yetenekli futbolcu yok pahasına bulunur. Bu paralara 
da bu işin altından kalkılır.

Ama o zaman nereden çalacaklar? Menajerlik müessesesi nasıl 
kazanacak? O pazarlıklar nasıl yapılacak?

Hocam Türk futbolunun sorunları günlerce konuşsak bitmez. Bize 
vakit ayırıp değerli görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. 
Bu vesileyle keyifli, sağlıklı, sporla dolu güzel bir yıl dileriz. 

Fotoğraf, kayıt: ELİF ŞAHİN
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İyi Huylu Prostat Büyümesinde Altın Standart Tedavi: HoLEP
Günümüzde ortalama yaşam süresinin artmasıyla 60 yaş üzeri her 5 erkek-
ten 2’sinde iyi huylu prostat büyümesi görüldüğünü hatırlatan Üroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Faruk Yencilek, “Bu sorunun tedavisinde kullandığımız HoLEP, hasta-
larda minimum kanama riski ve yatış süresinin kısalması ile benzer yöntemlere 
göre çok daha hızlı bir iyileşme sağlıyor” dedi. 

Yaş ile birlikte vücutta oluşan hormon dengesizliği nedeniyle prostat hücrelerinin 
büyümesi (BPH) dünyada ve ülkemizde erkeklerin en sık karşılaştığı sorunlar ara-
sında yer alıyor. İstatistiklere göre 51 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin yaklaşık 
yarısı ve 80 yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde 90’ını etkiliyor. Özelikle yaşam sü-
resinin uzamasıyla birlikte iyi huylu prostat büyümesinin çok daha geniş bir po-
pülasyonu etkileyen bir sorun haline geldiğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi 
Koşuyolu Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, BPH 
tedavisinde kullanılan Holmium Lazer Prostat Tedavisinin (HoLEP) ulaştığı tekno-
lojiyle birlikte günümüzde altın standart tedavi yöntemi haline geldiğini söyledi.

KULLANLAN LAZERİN GÜCÜ ARTTI
HoLEP yönteminin 1990’lardan günümüze dek kullanıldığı ancak o dönemde bir takım 
çekinceler nedeniyle çok yaygınlaşmadığı bilgisini veren Prof. Dr. Faruk Yencilek sözle-
rine şöyle devam etti: “Yöntemin ilk kullanıldığı zamanlarda lazerin enerjisi düşüktü. 
Enükleasyon bugüne yakın derecede başarılıydı ancak kanamanın kontrolü açısından 
bugünkü gibi yüksek bir başarı yoktu. Zamanla lazer teknolojisi gelişti ve lazerin gücü 
arttı. Böylece koagülasyon dediğimiz kanamayı kontrol etme gücü de artırıldı. Bu-
nun sonucunda da son 10 yılda bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yaygın şekilde 
kullanılarak prostat tedavisinde yeni altın standart olarak görülmeye başlandı.”

PROSTATI CİDDİ DERECEDE BÜYÜMÜŞ HASTALARIN TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ SEÇENEK
İyi huylu prostat büyümesinin 60 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 
40’ından fazlasında ortaya çıkan idrar zorluğunun en önemli nedeni olduğu-
nu hatırlatan Prof. Dr. Faruk Yencilek, üstelik yaş arttıkça durumun daha da 
kötüleşebildiğini söyledi. HoLEP’in iyi huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi 
girişim gerektiren tüm hastalara uygulanabilen bir yöntem olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Yencilek, “Gerçekleştirilen ilaç tedavilere rağmen sıkıntıları de-
vam eden hastalarda cerrahi gündeme gelebileceği gibi, idrar yapma prob-
lemleri şiddetli olan grupta da ilk seçenek olarak akla gelmektedir. HoLEP, iyi 
huylu prostat büyümesi olan ve cerrahi girişim gerektiren bu grup hastalarda 
da uygulanabilen yöntemdir. Her boyutta prostat bu yöntemle endoskopik 
(kapalı) olarak tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemle prostatın idrar akışını en-
gelleyebilecek tüm kısım çıkarılabildiği için özellikle ciddi derecede büyümüş 
hastaların tedavisi için de önemli bir seçenektir.”

PROSTATIN BOYUTUNUN ÖNEMİ YOK
Kullanılan diğer yöntemlerde ancak 90 ml’ye kadar olan prostatların ameliyat 
edilebildiğine işaret eden Prof. Dr. Faruk Yencilek, “90 ml üstü prostat büyü-

PROSTAT KANSERİNDE 
FOKAL TEDAVİ

melerinde açık ameliyatlar önerilmektedir. Ancak her boyutta prostat büyü-
melerinde uygulanabilen HoLEP, 150 gram üzerindeki prostat büyümelerinde 
ilk tercih edilen yöntem olmalıdır” dedi.

TEKRARLAMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK
HoLEP ameliyatında kullanılan lazer enerjisinin etkilediği doku derinliğinin 
çok az olmasından dolayı hasta açısından da önemli kazanımları olduğunun 
altını çizen Prof. Dr. Faruk Yencilek, “Dolayısıyla prostatın dışında seyreden ve 
ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan sinirleri etkilemez ve işlem sonrası cinsel 
işlev bozukluğu gibi sorunlar da gözlenmez. İdrar tutmayı sağlayan sfinkter 
adı verilen yapı HoLEP ameliyatıyla müdahale edilen bölgenin dışında kalıp 
korunduğu için de işlem sonrası idrar kaçırma gibi problemin de önüne geçil-
mesi sağlanır. Sonuçta, idrar akışı anında iyileştirmesi, hastanede kalış süre-
sinin kısa olması, kan sulandırıcı ilaç kullanırken, ameliyat olabilmeye imkân 
sağlaması ve tekrar prostat ameliyatı gereksiniminin çok düşük olması gibi 
kazanımlarıyla birlikte hasta dostu bir yöntem olduğunu söylemek mümkün.”

KISA SÜREDE GÜNLÜK YAŞAMINA DÖNEBİLİYOR
HoLEP ameliyatı sonrasında hastanın 1-2 hafta içinde gündelik yaşamına dö-
nebildiğini anlatan Prof. Dr. Faruk Yencilek, “Bu yöntemde ameliyat idrar ka-
nalından bir endoskopla girilerek gerçekleştirilir. Herhangi bir kesi yapılmadığı 
için de hasta günlük yaşama çok hızlı dönebilir. İşine başlayabilir, otomobil 
kullanabilir. Ancak bu süre zarfında ağır cisimleri kaldırmaktan, cinsel ve ağır 
fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Bir başka noktanın daha altını çiz-
mem gerekirse, iyi huylu prostat büyümesi sorunu yaşayan hastalarda kullanı-
lan HoLEP için bir yaş sınırı bulunmuyor.”

BBH’de KANSER RİSKİ BULUNMASA DA ERKEKLER RUTİN KONTROLLERİNE 
DEVAM ETMELİ
Bu yöntemin ayrıca, ameliyat sonrasında prostat dokusunun patolojik yönden 
analiz edilmesi imkânını sağladığını hatırlatan Prof. Dr. Faruk Yencilek bunun 
da olası kanser riskini minimize etmek adına önemli olduğunu söyledi. Yedi-
tepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yencilek, 
bilinenin aksine iyi huylu prostat büyümesinin kansere dönüşemeyeceğinin de 
altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Prostatın bilimsel olarak 4 anatomik 
bölgesi bulunmakta. Ancak pratikte anlatmak için 2 bölgeden söz ediyoruz: 
İç ve kabuk bölgesi. Daha iyi anlaşılması için prostatı bir portakala benzetir-
sek içindeki meyve kısmı ve kabuğu. İyi huylu prostat büyümesi prostatın iç 
kısmından, kanser ise dış kısmından gelişir. Bunu bilmek şu açıdan önemli: İyi 
huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat geçirenler prostatını aldırdıkları 
için artık takibe gerek olamadığı gibi yanlış bir kanıya varıyorlar. Oysaki bu kanı 
son derece yanlış. İyi huylu prostat büyümesi için yapılan ameliyatların hep-
sinde prostatın kabuk kısmı yerinde bırakılır, iç kısmı boşaltılır. Dolayısıyla ka-
buk kısmında kanser gelişme riskinin devam ettiği akıldan çıkarılmamalı, rutin 
yıllık prostat muayenesine devam edilmelidir.”

PROF. DR. FARUK YENCİLEK
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri

Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Gücümüzü Bilimden Alıyoruz



Gücümüzü Bilimden Alıyoruz
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Türk halkı sizi Yeşilçam’dan tanıyor. Yıllardan bu yana hem 
fiziğiniz, hem beyefendiliğiniz ile anılıyor ve seviliyorsunuz.

Nazik görüşünüze teşekkür ediyorum. Bana teveccüh gösteri-
yorsunuz.

Ediz Hun nerede doğdu, kimdir? Hangi okullardan mezun 
oldu, ilgi alanları nelerdir?  Bize kendinizi anlatır mısınız?

İstanbul’da, Taksim Alman Hastanesi’nde 22 Kasım 1940 yılın-
da doğdum. Annem Felsefe Öğretmeni Neşvet Hun, babam 
da Makine Mühendisi Adnan Hun’dur. Avusturya Lisesi ve son 
sınıfı Atatürk Lisesi’nde okuyarak mezun oldum. Yüksek tahsil-
imi Norveç’te önce Oslo Üniversitesi daha sonra da Trondheim 
Üniversitelerinde Marin Biyoloji ve Ekoloji Ana Bölümlerin-
den mezun olarak tamamladım. 1982 yılından itibaren çeşitli 
üniversitelerde ve şu anda da Okan Üniversitesi’nde Çevre ve 
Ekoloji derslerine devam ediyorum.

Sinemaya ilk adım desem, nasıl başladı bu başarılar ile dolu 
renkli hayat?

Sinemaya 1963 yılında bir derginin açtığı yarışma ile girmiş 
oldum.

Yeşilçam ile başladığınız kariyer yolculuğunuzu akademisyen 
olarak uzun yıllardır devam ettirmektesiniz, ayrıca bir dönem 
milletvekilliği de yaptınız. Bu çok yönlü hayat enerjinizin size 
kattıklarını bizimle paylaşır mısınız?

Ben, insanlar arasında ayırım yapmam, sosyal statü veya 
toplumsal kökenine daima saygı duyar, o kişilere sevgiyle 
yaklaşırım. “Kibir” ve “Gurur” benim yaşamımda önemsizdir. 
Sadece temel insanlık ilkelerine uyarak, saygı ve muhabbe-
tle yaşamımı sürdürürüm. İlahi bir büyük Kuvvet’in varlığına 
bütün benliğimle inanırım.

EDİZ HUN
İle Söyleşi Yaptık...

NURDAN BALİ

Güncel bir eğitimci olarak geçmiş dönemlerdeki gençlik 
ve eğitime bakış açısı ile şimdiki gençliği ve eğitime bakış 
açılarını karşılaştırır mısınız?

Neredeyse 40 yıla yakın üniversitelerde ders vermekteyim. 
Gençlerimiz Geleceğimizdir. Onları hoş tutmak, iyi eğitim 
vererek yetiştirmek biz Hocaların mesuliyetinde bulunmak-
tadır. Norveç’te okullarda eğitim verebilmeniz için, dört yıllık 
üniversite eğitiminizi tamamladıktan sonra “EXAMEN PHILO-
SOPHICUM” adlı çok ağır sayılan Felsefe, Mantık, Sosyoloji ve 
Psikoloji imtihanını başarıyla tamamlamanız gerekir. Umarım 
ülkemizde de bu tarz çok önemli bir yaklaşım kısa zamanda 
uygulanır.

Çevre Bakanlığı baş danışmanı olarak çalıştığınız dönemde 
sizin fikirlerinizle hayata geçirilen ve hala devam eden proje-
leriniz var mıdır? Bugün aynı görevde olsanız nasıl bir projeyi 
gerçekleştirmek istersiniz?

Ben aynı zamanda, 1999-2002 yılları arasında, 21. Yasama 
Dönemi’nde Milletvekili kimliğiyle Mecliste Çevre Komisyonu 
Başkanı olarak görev yaptım. Üzülerek belirtmeliyim ki; çevrem-
izi, doğal değerleri ve içinde yaşayan canlıları koruyabilecek, 
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gelecek nesilleri rahatlatabilecek çok önemli kanun tasarılarını 
maalesef birçok kez sabahlara kadar çalışmamıza rağmen çıkart-
abilmemiz mümkün olamadı… Pek tabii projeler çok miktarda 
var, ama öncelikle onları gerçekleştirebilecek zihniyeti hazır-
lamak gerekiyor. Bu nedenle projelere bu satırlarda değinmem 
bütün derginizi kapsayabilir, o da  mümkün değil elbet...

150 Film çevirdikten sonra ilk defa “10 Kişiydiler” Tiyatro 
eseri ile sahnedesiniz, zor pandemi günlerinde turneler-
le Türkiye’nin bir çok şehrinde sanatseverlerle buluşmaya 
çalışıyorsunuz. Bu özel şartlar altında deneyimlediğiniz ti-
yatro tecrübenizden sonra, daha önce de sahnelerde olmayı 
ister miydiniz? Sinemaya olan tutkunuz mu sizi bunca zaman 
tiyatro severlerden mahrum bırakan?

Çok derin ve anlamlı sorular hazırlamışsınız, tebrik edi-
yorum. Benim hayatımdaki gayem; insanlara sevgiyle, tabii 
yalnız insanlara değil bütün canlılara şefkatle yaklaşmaktır. 
Ayrıca başarılı olmak için çok çalışırım, zaman kavramı olmaz 
bende, gece gündüz çalışırım. Bu eşsiz gezegenimizin doğası-
na, iklimlerine ve canlılarına hayranlık duyarım. Savaş Öz-
dural adlı sanatçı ve Tiyatro sahibi dostumuz bana bu teklifi 

yapınca çok heyecanlanmış ve hatta korkmuştum. Tanınmış 
bir sanatçı olduğum için, “ya muvaffak olamazsam halim nice 
olur” diye ürpermiştim. Çok çalıştım ve sanatçı kardeşlerim-
den de büyük destek gördüm. Benim için yepyeni bir yaşam 
serüveniydi. Şimdi memnunum, Tiyatro heyecan verici büyük 
bir Sanat Dalı. Gelecek ne gösterir onu bilemem, ama şimdi-
lik devam ediyoruz. Burada her defasında salonu dolduran 
seyircilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Bütün dünyanın başa çıkmaya çalıştığı salgın döneminde Ediz 
Hun ne gibi tedbirler ile kendini korumakta? Önerilen sağlık 
tedbirlerine olan hassasiyetiniz nedir?

Bugün 22 Aralık 2021’de dördüncü aşımı da oldum. Dikkatli 
bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Umarım kısa zamanda bu 
Pandemi kuvvetini kaybeder ve insanlık da rahat bir nefes alır. 
Bir Biyolog ve Biyokimyacı olarak samimi tavsiyem kıymetli 
okurlarımıza şu husus olabilir: Lütfen aşı olunuz, bu çok önem-
lidir. Böylece hayati tehlikeyi minimize edecek ve yakınlarımızı 
da derin acılara sevketmemiş olacağız.

Sizleri Sevgim ve Saygımla Selamlıyorum. Esen Kalınız…
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Tiyatro alanında eğitim almaya ve oyunculuk yapmaya nasıl 
karar verdiniz?  Bize o kırılma anını anlatır mısınız?
Aslen Tıp Fakültesi’nde okurken tiyatroya başladım. Fakültenin 
tiyatro topluluğuna katıldım ve kolektif çalışan bu toplulukta 
bir çok heyecanı aynı anda deneyimleme şansım oldu. Tiyatro, 
oyunculuk, üniversiteli olmak, kolektif çalışmak, yaratıcılık, sü-
rekli öğrenmek ve daha bir sürü şey. Gerçekten şanslı bir üniver-
site dönemi geçirdiğimi söyleyebilirim. Mezun olduktan sonra 
uzmanlık eğitimim başladı, bu eğitim gece gündüz çalıştığımız 
yoğun bir dönem oluyor. Bu yoğun tempoda tiyatro yapmaya 
devam etmek istedim, ama maalesef çalışma koşulları elverme-
di. O dönem 3 yıl kadar tiyatroya ve oyunculuğa ara vermek zo-
runda kaldım. Tiyatrodan, sanattan ve oyunculuktan kopamaya-
cağımı farkettiğim dönem o dönemdir işte. Yani ondan yoksun 
kaldığımda. Asistanlığım bitip de uzmanlığımı alır almaz önce-
likle profesyonel oyunculuk eğitimi almaya karar verdim. Şahika 
Tekand’ın kurduğu okulda oyunculuk ve sanat eğitimi aldım. Bu 
dönemde ve sonrasında hekimlik yapmaya da devam ettim.

Tiyatro ruhunuza ve yaşamınıza ne katıyor?
Tiyatro ve sanatla uğraşmak günlük hayatın gerektirdiği ve 
kimi zaman mecbur kıldığı birçok rutinden uzaklaşabilmeme 
yarıyor. Böylece hem ruhen hem bedenen yeni ve başka bir 
dünyanın içinde hareket edebilmeme olanak sağlıyor. Bu her 
seferinde yeni bir dil, yeni bir bakış veya yeni bir zihinle taze-
lenmek benim için.

Öğrenmek hiç bitmeyen bir süreç Ayşegül Cengiz’in yaşam 
yolculuğunda ve kendisini hep yenilerken neler yapar? Ne-
lerden beslenir?
Edebiyat, müzik ve sinema sürekli olarak hayatımda tutmaya 
çalıştığım ilgi alanları. Günceli takip etmeyi de seviyorum, her 
ne kadar yaşadığımız dünyanın güncel haberleri bizi zaman 
zaman çok boğsa da dünyadan haberdar olmaya çalışıyorum 
bir şekilde. Onun dışında ise yaptığım her işe acaba yeni bir 
şeyler öğrenebiliyor muyum diye bakıyorum. İlgimi çeken te-
mel mevzular nelerse o konularda araştırmaya ve okumaya 
çalışıyorum. Temel motivasyon yeni bir şeyler öğrenmek her 
zaman benim için. Yeni bir zeminde yürüyebilmek. Bunun için 
de dallanıp budaklanmak gerekiyor biraz, bir tek şeyin değil 
aynı anda birçok şeyin peşinden gidiyorum galiba bu yüzden.

Tiyatro, yüzyıllardır gerçekleşen sosyal ve kültürel değişim 
ve dönüşümlere zorluklara inatla direnerek varlığını devam 
ettiriyor. Hem oyuncu, hem yönetmen, hem oyun yazan biri 
olarak insanların tiyatrodan kopamayışının temelinde nele-
rin yattığını düşünüyorsunuz?
Tiyatroda seyirciyle çok gerçek ve o ana özel bir ilişki kuruyor-
sunuz. Kolektif bir alışveriş o. Seyirci biz sahnedeyken yaptıkla-

AYŞEGÜL CENGİZ AKMAN
ile çok samimi bir sohbet yaptık...
SEVİL KAR

rımızla eğlendiği zaman ya da hüzünlendiği duygulandığı zaman 
ortak hafızamızda yer alan ve bam telimize dokunan bir şey aynı 
anda harekete geçmiş oluyor. Çok gerçek ve kolektif bir alışveriş 
bu. Yankısını hemen duyuyorsunuz. Aynı şeye ağlamak aynı şeye 
gülebilmek gibi. İnsan olmanın en güzel yanı o birlikte hissede-
bilme hali. Bir taraftan iyileştirici bir yanı var, bir taraftan birlikte 
dertleşmek, birlikte eğlenmek gibi. 

Duygularını ve gözlemlerini yazan biri olarak yeni çıkan öykü 
kitabınızdan da bahsedersek “öyküyü” edebiyatın neresine ko-
yuyorsunuz? Öykü Roman ile karşılaştırıldığında öykü bir susma 
biçimi midir? Ve öykü kitabınızda neyin peşine düştünüz yine?
Öyküyü romandan ayıran şey kısalık uzunluk meselesi değil 
elbette. Öykü romana göre daha arı, daha şiirsel ve daha az 
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dünyevi gibi geliyor bana. Bu anlamda belki de söylediğiniz 
gibi bir susma biçimi evet. Çok az malzemeyle koskoca bir dün-
ya yaratmak mümkün öyküde ve bu olanağın kendisi bana en 
çok ilhamı veriyor. “Kıyıya Vuran” gerçeklik duygusunu kaybet-
mekte olan çağımız insanını merkeze alıyor daha çok. Hakikate 
ulaşma çabası ve yaşamı anlamlı kılabilme arzusu en derinden 
hissettiğimiz temel motif gibi geliyor bana günümüz dünyasın-
da. Başımıza bir şey geldiğinde arkasında yatan gerçeğin ne ol-
duğunu anlamamız çok zaman alıyor bazen. Bazense hiç anla-
yamıyoruz çok acı ki. Yine de anlama ve anlamlandırma çabası 
değerli ve umut verici geliyor bana. Biraz bu temalar etrafında 
kendine yol bulmaya çalışıyor sanırım öykülerim.

Pandeminin hem oyuncu olarak hem de bir doktor olarak siz-
deki yansımaları nasıldı?  
Sağlık Çalışanları olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptığımı-
zı ve yapmakta olduğumuzu düşünüyorum. Dünya tarihinde az 
rastlanır bir felaketle karşılaştık ve herkesin bize ihtiyacı vardı. 
Biz de sağlık çalışanları olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu 
yaptık. Bunu övünmek için söylemiyorum elbette. Bu tarihi bir 
sorumluluk bir yandan. Bundan onur duyuyorum.

Pandemi insan olma paydasında, yaşamla ölüm sınırında he-
pimizi bir anda eşitledi. Salgın kimseye imtiyaz tanımıyor bila-
kis birlikte hareket etmek yönünde zorluyor insanlığı. Herkes 
birbirini korumak üzere birlikte hareket ederse pandeminin 
biteceğini öngörebiliyoruz ve bunu bilfiil yaşıyoruz. Ne yazık 
ki henüz başaramadık ama bize bunu inatla dayatıyor. Herkes 
korunma kurallarına uyarsa yayılmayı önleyebileceğimizi de-
neyimledik ve ancak herkes aşı olursa (ya da büyük çoğunluk) 
bu salgın sona erecek. Başka da bir yolu yok şu an için. Pan-
deminin insanlığa birlikte hareket etmeyi ve eldeki olanakları 
eşit paylaşmayı bu denli sert bir şekilde dayatması bu felaket-
ten çıkarabileceğimiz en büyük ders gibi geliyor bana. Bu tarihi 
fırsatı değerlendirebilirsek ne ala. Sanatla ilgilenen bir hekim 
olarak pandemiyi en çok bu açılardan önemsiyorum.

Düşünceleri özgürce ifade edebilmek için herkesin gördüğü 
ama söylemeye cesaret edemediği şeyleri bilgece ve yaşam-
dan yana olarak söylemek delilik midir? 
Yaşadığımız dünyada olaylar delice bir hızda akıyor. Ayağımızın 
altındaki zemin o kadar kaygan ki dengede kalmakta çok zor-
lanıyoruz. Hergün bu kadarı da olur mu artık diyebileceğimiz 
binbir çeşit olaya şahit oluyoruz ya da bu olayları bilfiil yaşı-
yoruz. Aklıselim kalabilmek çok zor. Aklıselim kalabilmek için 
biraz deli olabilmek gerekiyor sanki. Benim delilik dediğim ola-
ğan gibi kabul edilenden gereğinde şüphelenebilmek ve onu 
sorgulayabilmek aslında. Ve hayatımızda doğru gitmeyen ne 
varsa onu değiştirebilme cesareti. Deliliği böyle ele aldığımız-
da evet bu yaşamdan yana ve bilgece bir cesaret.

Oyunlarınızda ve rol aldığınız dizilerdeki karakterlerde varo-
luşu sorgulayan, olduğu gibi kabul etmeyen, sınırları olma-
yan cesur kadınları anlatıyorsunuz. Bu sizi nasıl tanımlıyor? 
Çalışırken derinleşebileceğim, temel çelişkisi iyi yazılmış ka-
rakterileri oynamayı seviyorum. Rol seçerken de buna dikkat 
etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Böylece her karakter 
bir okul gibi oluyor benim için çalışırken. Oynadığım bir karak-
teri seyircinin çok sevmesi ya da ne bileyim tam tersine ona 
çok öfkelenmesi çok önemli gelmiyor bana. O karakterden bir 
şekilde etkilenebilmesi ve kendi hayatıyla ilişki kurabilmesi çok 

kıymetli benim için. O zaman seyirciyle gerçek bir bağlantı kur-
muş oluyoruz diye hissediyorum. Seyirciyi de kendi yaşamıyla 
ilişki kurabileceği bir yolculuğa çıkarabilmiş oluyoruz diye dü-
şünüyorum ve ancak bunu başarabildiğimiz zaman o karak-
terin neyi ya da kimi ifade ettiği önem kazanmış oluyor. Ama 
duygusal düzeyde o ilişkiyi kuramazsanız, o karakterle ifade 
edilmek istenen ve insanlık yararına olan hiçbir şeyi söyleme 
imkanınız da kalmıyor. Bu etkiyi yarattığınızda eğer cesur bir 
kadını oynuyorsanız ve onunla söylemek istediğiniz her neyse, 
yerini bulma şansı yüksek.

Kimlerden ilham alıyorsunuz?
İnsanlığın faydası için üreten ve çabalayan herkesten ilham alı-
yorum. O kadar çok ki.

2022 de sizi nasıl ve nerede izleyip takip edeceğiz?
Şu an DasDas’ta oynadığımız “Deli Bayramı” yeni yılda da de-
vam edecek. İstanbul dışında turneler de yapmayı planlıyoruz. 
Onun dışında yeni bir dizi projesinde yer alacağım, sanırım 
Şubat ayı gibi ekranda olacak. Oyun metnini pandemide yaz-
mış olduğum tek kişilik oyunum var, bir türlü fırsat gelmedi 
ona ama en kısa zamanda provalarına da başlamak istiyorum. 
Diğer yandan öykü kitabım “Kıyıya Vuran” için okurla buluşa-
bileceğim imza günleri yapmayı planlıyoruz bakalım. Umarım 
heyecanlı, bol üretimli ve insanlık için umutlu bir yeni yıl olur.
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NOSTALJİK BİR

MALATYA
MASALI

ATİLLA KANTARCI
Kültür Yaşam Derneği Başkanı

Bir varmış bir yokmuş
Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Deve tellal iken, pire berber iken
Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken,

Saltoğlu, Tahtalı, Belediye, Hacı Hüseyin, Yıldız hamamlarının 
gazan gapısında ter atıp, dinlenirken patates öfelemesi ve ze-
hir gibi acı çiğ köfteler yiyip, üstüne de bol asitli, otuz iki dişe 
keman çaldıran buz gibi Demir Gazozunu bir dikişte bitiren, 
hamamda sıraya dizilen hizmetlilere bol bol bahşiş bırakan 
beg gönüllü insanların yaşadığı bir şehir varmış.

Bu şehrin insanları ne yaparsanız yapın, köprü, yaprak ve to-
prak diyemez, bunların yerine; “körpü, yarpağh ve torpağh” 
derlermiş.

Bu şehrin eli öpülesi anaları, çocuklarını hastalığı ne olur-
sa olsun, “tere yağıynan bekmezi gızdır iç bir şeyin galmaz” 
düsturuyla tedavi eder “yüzün güle, yüzün ağ ola, ömrün uzun 
ola, gadan baa gele” diyerek işlerine uğurlarlarmış.

Bu şehrin güzel insanları, kuyruk sokumuna “pıstik”, çiviye 
“mıh”, dereotuna “samut”, naneye “anuğh”, asmaya “ariş”, 
asma yaprağına “tevek”, havuca “pirçekli”, mısıra “gilgil”, 
hindiye “culuğh”, hizmetçiye “totaba”, merdivene “ayağh-
cağh” derlermiş.

Bu şehrin çocukları, hastalıklı beyinlerin ürettiği, uzun süre 
izlendiğinde insan psikolojisini bozduğu kesinleşen televizyon 
dizileri yerine çocuk hayal dünyasını geliştiren masallar 
dinleyerek, kesmece, bastığh, gara üzüm, Besni üzümüyle 
karıştırılmış leblebi, ceviz, tut gurusu, elma gağhı, armut gağhı 
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gibi tamamen organik çerezler yiyerek, ıhlamurlar, şerbetler 
içerek gerek bedensel gerekse ruhen sağlıklı bireyler olarak 
yetişirlermiş.

Bu ruhen ve bedenen sağlıklı yetişen çocuklar, zamane çocuk-
ları gibi evde, bilgisayar başında bağımlı kalmaz, gerektiği 
zaman mahallelerinde arkadaşlarıyla, sülü deynek, develeme, 
yakan top, hombek, Adıyaman hombegi, uzun eşşek!, köşe 
kapmaca, gaggılama, golum kıssa, beş taş, hollik, körebe, bi-
lya yani bilye veya misket, saklambaç, yakalamacılık, hayfene 
kurma, ayak yere basmaz hop cambaz, ip atlama, çizgiye gazoz 
kapağı atma, istop, ortada sıçan, minyatür kale futbol maçı ve 
voleybol oynayarak, derelerde çimerek büyürlermiş.

Bu şehirde, “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” diyen tertemiz, 
vatansever, gençler yetişir ve bu gençleri yetiştiren birbirini seven 
ve saygı gösteren edep timsali, adam gibi ebeveynler yaşarmış.

Bu ebeveynler “edep ya hu” düsturuyla yetiştikleri için, 
çağalarına da edepli olmanın, herşeyden önemli olduğunu 
"önce edep" diyerek vurgularlarmış, " her şey olmak kolay da 
adam olmak zordur" ilkesinden hareket ederek "adam gibi ad-
amlar" yetiştirmişler, bunun sonucunda birçok bilim adamı ve 
de iki Cumhurbaşkanı çıkaran, mert ve iyi insanların çoğunluk-
ta olduğu bir şehir olmanın gururunu yaşamışlar...

Bu şehrin adı Malatya imiş...
Onlar ermiş muradına,
Biz çıkalım kerevetine.



Doğusu Elazığ ve Diyarbakır, güneyi Adıyaman ve Kahramanma-
raş, batısı Kayseri, kuzeyi ise Sivas ve Erzincan ile çevrili olan Ma-
latya Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Havzasında yer alır.

Çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olan bölgesinin en büyük 
şehri Malatya, en lezzetli kayısıların anavatanı olarak şanını çağ-
larca sürdürmüştür. Bir milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin 
yirmi sekizinci en yüksek nüfuslu ilidir. Aynı zamanda büyükşe-
hir statüsünü kazanan otuz ilden biri olan şehrimiz için “Malatya 
Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin” dizele-
ri boşuna yazılmamıştır.

Kayısı diyarı olarak bilinen Malatya, dünyanın kuru kayısı ihtiya-
cının yüzde 85’ini karşılayan ve iki Cumhurbaşkanı (İsmet İnönü 
ve Turgut Özal) çıkarmış tek şehirdir…

Dünyada ilk kurulan yerleşim yerlerinden biri olan, tarihte 27 
ayrı medeniyete ev sahipliği yapan Aslantepe Höyüğü tarih me-
raklıları için mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelir…

1793 yılından kalma Yusuf Ziya Paşa Camii, antik dönem eser-
lerini görebileceğiniz Malatya Müzesi, Silahtar Mustafa Paşa 
Kervansarayı, Somuncu Baba, Ulu Camii, Şahabe-i Kübra Med-
resesi, Kanlı Kümbet Battal Gazi Türbesi, Taş Han, Millet Han, 
Arapgir Taş Köprü, Yeni Camii, Taşhoron Kilisesi şehrin çekici ta-
rihi noktalarıdır.

Camdan seyir terasından Levent Vadisi’ni izleyip, Orduzu Çınar 
Şelalesi’nin mesire alanında dinlenip, ihtişamlı Günpınar Şelale-
si’ni izleyerek Malatya’nın güzel doğasını deneyimleyebilirsiniz.

Adını ortasından akan kanaldan alan Kanalboyu Caddesi ve Ker-
nek belki de Malatya’nın “Doğu’nun Paris’i” olarak adlandırıl-
masının sebebidir.

Malatya sınırları içinde bulunan Aslantepe Höyüğü 7000 yıllık 
tarihi geçmişi ve hakkında en fazla uluslararası makale yazılmış 
olması ile diğer höyükler arasında en büyük farkı yaratan bir kül-
tür mirasımızdır.

Arslantepe Mezopotamya dışında devletin, bürokrasinin ve siya-
si kuruluşların kökenini ispatlayan bilinen tek arkeolojik alandır. 
Ayrıca, bu sürecin ayrıntılı olarak belgelendirildiği, kalıntıların 
olağanüstü derecede iyi korunduğu, ziyaretçilerin tüm bunları 
gözleyip deneyim yaşayabildiği tek alandır.

Duvar resimleri ve sıvalı süslemelerin yer aldığı, 2 metreden  
daha yüksek kerpiç duvarlı, anıtsal saray yapısıyla emsalsiz bir 
eserdir.

Arslantepe sarayında ortaya çıkarılan kılıçların dünyada bulunan 
en eski kılıçlar olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu kılıçlar Malatya 
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Sarayda bulunan metal silahlar arasında yer alan dokuz kılıç Ars-
lantepe’nin dünyada silah kullanan ilk devlet olduğunun kanı-
tıdır.

Arslantepe’nin çevresindeki alan genel haliyle halen bozulma-
mıştır ve bu da sahayı tarihselliğinin yanı sıra doğal bir anıt yap-
maktadır.

Ayrıca saray dünyadaki bu tür bir mimari yapının ve işlevselliği 
bulunan siyasi örgütün ilk örneği olup Yakın Doğu’nun tanınmış 
saraylarından altı-yedi yüzyıl daha eskidir.

Gastronomi dalında da büyük bir atılım gösteren Malatya kadim 
kültürden gelen yemekleriyle turizmin yanında gastronominin 
de parlayan yıldızı konumundadır…
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Sigorta sektöründe, sürekli zorluklar, gerginlikler, bocalamalar 
yaratan, önemli ve sinsi, adeta içten içe yanan ve belki günün 
birinde her şeyi tümüyle küle çevirebilecek olan bir sorunu-
muz var: Birçok büyük şirket gibi, sigorta şirketleri de insandan 
uzaklaşıyor. Mekanikleşiyor. Sistemler, mekanizmalar, otomas-
yon “insanı ve değerlerini” dışta bırakarak hoyratça ilerliyor.

Teknolojinin olanaklarıyla işleri kolaylaştırmak, uygulamaların 
adilliğini güvence altına almak kuşkusuz ilgili herkesi çok sevin-
diriyor. Ne günlerden bugünlere geldik. Öte yandan bu mem-
nuniyetimizin arkasına saklanan müthiş bir mekanizmanın 
sivri dişleri artık daha kolay görünüyor. Sistemler, mekanizma-
lar, düşünmeden uymak zorunda olduğumuz kurallar, paradig-
malar, algoritmalar, bizi rahat ettirme rüşvetiyle, iş alanımızı 
elimizden alarak kendilerine tabi kılıyorlar. İrademiz, niyetle-
rimiz yerine mekanizmalar belirliyor yapılacakları. Bize bırakı-
lan tek şey, her şeye burnumuzu sokmadan bizden bekleneni 
yapmak. Farkında mısınız robotlar yapmanın tasarlandığı bir 
zaman diliminde başımıza ne geliyor? Bizler makine oluyoruz.

Üzerimize edilgenlik yapışıyor. Özgürlüğü, düşünmesi, hayali, 
iradesi ve yaratıcılığıyla tek şerefli varlık olan insan, bu şerefin-
den ve onun ümidinden bile kopartılmaya çalışılıyor.

Birçok kuruluş bunun az çok farkında. Eksikliği görüyor, etkisi-
ni seziyor ve bunu reklamlarda kullanıyorlar. Sanki bu eksikliği 
yokmuş gibi yapıyorlar. Oysa “gibi” yapmak daha tehlikeli. İn-
sani değerlerin kullanıldığını, istismar edildiğini görmek çok da 
zor olmaz. Parlak yaldız döküldüğünde, sahtelik ortaya çıkar. 
Bu konuda sahtelik bir şeye çare değil, üstelik daha zarar verici.

İnsandan uzaklaşmanın acısını, birçok sektörden daha yakıcı 
olarak sigorta sektörü hisseder. Çünkü sigortanın ruhunda in-
sani değer yatıyor: Şefkat ve dayanışma. Sigortacılık, aslında 
şefkat ve dayanışmanın toplumsal düzeyde kurulmasıdır. Bir 
başka tanım sigortacılığın finansman için fon sağlama olduğu-
nu söyler. Kanımca bu da yanlış değil ama eksik. İlki olmadan 
bu tanım asla sürekli bir gerçeklik kazanamaz. Yapılan işin öne-
mi, değeri; müşteriden, tüketenden sorulur, işin sahibinden, 
onun kârlılığından değil.

Şirket yönetimleri, tüm iş süreçlerini, “insani değerler” başvu-
ru noktasına göre gözden geçirmeli, kazançtan daha çok insa-
na özen göstermeliler. Öyle ki başarının ölçüldüğü alan tam da 
burası olmalı.

En çabuk yok sayılan ama en temel insani değer düşünme-
dir. Kurulan sistemler katılımcıların düşüncesini engelliyorsa, 
gereksizleştiriyorsa mekanizma kişileri kendine benzetiyor 
demektir. Düşünmekle insan olmanın tüm özelliklerinin kapı-
ları açılır. İnsan olmak, düşünmeyi geliştirmek için bilgi sahi-
bi olmayı talep eder. Bu, sadece okul öğrenimini, mesleki ve 
uzmanlık eğitimini değil, esas olarak bunlara gereksinimi de 
belirleyen, içinde bulunulan alanın iş ve eylem süreçlerinin 
bilgisini içerir. Çünkü insan yaşadığı, paylaştığı süreçlere ira-
di olarak katılmak ister. İradi katılım çoğu yerde çoğu zaman 
idari katılımla karıştırılmış ve uzak tutulmuştur. Oysa demok-
rasi, tamı tamına, iradede pay sahibi olabilmektir. Sadece si-
yasi değil her türlü toplumsal etkinlikte, demokrasi insana en 
uygun olan, ona değer veren ve değerini ortaya çıkaran bir 
yürütme tarzıdır.

Bu tarz, insanı, düşünmeye, bilgilenmeye, iradesinin farkın-
da olarak karar verici olmaya yönlendirir. Yönetimin kararla-
rı, uygulanacak talimatlar olma yerine gözden, akıl gözünden 
geçirilecek, geçirilebilecek kararlar olmalı. Böylece yöneticiler, 
birçok aklın süzgecinden geçmiş adımlarını daha güvenli ola-
rak, kendilerinden daha emin olarak atabilirler. Kararlar be-
ğenildiğinde, katılımcıların onayı alındığında, kendilerinin bir 
hükmü olarak kolayca içe siner. Öte yandan beğenilmediğinde 
de eleştirilebilmeli ve bu eleştiri yerine ulaşmalı, değerlendiril-
meli, yanıtlanmalıdır. İşte bu, kalitenin şaşmaz bir güvencesi-
dir. Kendini içinde bulunduğu sürece sıkı sıkıya bağlayan katı-
lımcı, bu yolla şevklenmiş bir insan olarak bu tarzı iş ağındaki 
herkese, her sigortalıya taşır.

Böylece değer gören, değer üreten bir aktarım noktasında 
bulunan biz acenteler, sigorta sektörüne, sigorta şirketi-
ne, sigortalılara ve kendimize, yarardan öte değer taşıyan 
insanlar olarak, işimizi huzurla, coşkuyla ve bol kazançla 
yürütebiliriz.

SİGORTA ACENTELERİ
SEKTÖRÜN CAN SİMİDİ

M. OĞUZ ATABEK
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Sesimiz iletişimde temel bir araç olup karşımızdaki kişiye “kim” 
olduğumuzu söyler. Adeta parmak izi gibi kişiye özeldir. Ses ve 
sözlerimizle karşı tarafa sadece düşüncelerimizi değil, aynı za-
manda duygularımızı da incelikli bir şekilde ifade ederiz.

Sesimiz duygu durumumuzdan içinde yaşadığımız ortamın ısı ve 
nemine, uyku düzenimizden yediğimiz içtiğimiz gıdalara kadar 
pek çok değişkenden etkilenmektedir. Duman ve kimyasallara 
maruz kalmak, sigara ve tütün ürünleri, alkol kullanımı sesimizi 
olumsuz yönde etkiler. Sesimizle ilgili bir çok sorun kendini ses 
kısıklığı ile gösterir. Bazen de sesin tonunda değişim, pürüzlülük, 
sesin çatallaşması, gün içinde sesin yorulması şeklinde başka 
ses şikayetleri de gözlenebilir. Sağlıklı ve iyi çalışan ses telleri, 
dış faktörlere bağlı olarak rahatsızlandığında ortalama üç- dört 
günde kendini toparlayabilir. Grip ve benzeri üst solunum yolu 
hastalıklarının ardından ortaya çıkan geçen ses kısıklıklarının 
uzaması halinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Ortalama 
10-15 günü geçen ses sorunlarında mutlaka muayene olunması 
gerektiği unutulmamalıdır.

Ses tellerindeki hastalıklar sinüzit, alerjik nezle ya da reflü has-
talığında olduğu gibi komşu organların hastalıklarının uzantısı 
olabilir. Ancak ses tellerinin polip, nodül, kist gibi hastalıkları 
da sık olarak görülmektedir. Özellikle sesini uzun süreler, din-
lendirmeden veya yüksek şiddetle kullanan kişilerde bu rahat-
sızlıklar daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bazen de ses teli felci, 
kanser öncüsü lezyonlar veya ses teli kanseri gibi ciddi has-
talıklar ses problemlerinin nedeni olmaktadır. Bu farklı prob-
lemlerin hepsi ses tellerinin etkin çalışmasını ve titreşimini bo-
zarak şikayetlere yol açtığı için sadece şikayet üzerinden basit 
ya da ciddi bir ses hastalığını ayırt etmek neredeyse mümkün 
değildir. Ancak dikkatli ve özenli bir muayene ile bu hastalıkla-
rın ayırımı yapılabilir.

Ses problemleri toplumun yüzde 10-20’sinde görülmektedir, an-
cak sesini mesleği nedeniyle yoğun kullanan kişilerde daha da sık-
lıkla karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, 
avukatlar, din görevlileri başta olmak üzere sahne sanatçıları, şar-
kıcılar, oyuncular, spikerler gibi farklı meslek grupları ses problemi 
yaşamak açısından daha yüksek risk altındadır.
 
Ses problemlerinin tedavisi probleme yol açan neden veya 
nedenlere göre farklılık gösterir. Sesin bir süre istirahat ettiril-
mesi, ses hijyeninin sağlanması, ilaç tedavisi uygulanması, ses 
terapisi ve cerrahi tedavi alternatiflerinden bir veya birkaçı se-
çilmektedir. Bir çok hastada bu tedavi yöntemlerinden birkaç 
tanesinin birlikte uygulanması gerekmektedir. 

Ses hijyeni için günde 10-12 bardak su içmek, yaşam ve çalışma or-
tamlarının nemli kalmasını sağlamak, alkol ve kafein içeren içecek-
leri olabildiğince az tüketmek, sigara ve diğer tütün ürünlerinden 
uzak durmak, düzenli ve yeterli uyumak, yoğun stresden sakınmak 
önerilebilir. Uzun süreli konuşmalardan kaçınmak, kaçınılamıyorsa 
konuşma aralarında sesi dinlendirmek yararlı olacaktır. Yüksek ses 
ile uzun süreli konuşmalar yapmaktan, özellikle arka planda gürül-
tü varken uzun uzun konuşmaktan uzak durulmalıdır. Doğru nefes 
kullanımının öğrenilmesi, konuşurken nefes tutmadan kaçınılması, 
postürün düzeltilmesi yararlı olacaktır.

Özellikle sesini yoğun kullanan kişilerde ses problemlerinin oluşması, 
varsa tedavi edilmesi veya tekrar etmesini önlemek için ses terapisin-
den yararlanılmaktadır. Terapi ile doğru ses kullanımı sağlanırken, sesin 
gücünün ve dayanıklılığının arttırılması da hedeflenmektedir. 

SES SORUNLARI
YAŞAM KALİTESİNİ BOZUYOR MU?

PROF. DR. SEVTAP AKBULUT
Kadıköy Florance Nightingale Hastanesi

Kulak Burun Boğaz



Ani işitme kaybını bizlere açıklayabilir misiniz?
Bu hastalıkta hasta aniden, ortada hiçbir sebep yokken kulağı-
nın işitmediğini fark eder. Buna bazen çınlama, uğultu ve baş 
dönmesi de eşlik edebilir. Hasta başvurduğunda yapılan işitme 
testinde peş peşe gelen 3 seste 30 desibelden fazla sinirsel tip-
te işitme kaybı varsa ani işitme kaybından söz edebiliriz. Sebe-
bi genel olarak belirlenemese de geçirilmiş grip enfeksiyonları, 
kalple ve damarla ilgili sorunlar bu hastalığa neden olmuş ola-
bilir. Yılda 100.000 kişiden 5 ila 20 kişisinde bu hastalık oluşabi-
lir. Dünyada birçok tedaviler denenmiş, kortizon ve hiperbarik 
oksijen tedavisinin bu hastalıkta etkin olduğu saptanmış.

Hiperbarik oksijen tedavisinin bu hastalıktaki yeri nedir?
Yapılan çalışmalarda ani işitme kaybında iç kulaktaki oksijen-
lenme bozukluğu olduğu bulunmuştur. Bu oksijenlenme bo-
zukluğu giderek artar ve hücrelerin içerisine onları çalıştırmak 
için gerekli maddelerin girişini sağlayamayacak hale getirir. 
Ayrıca oksijenin azaldığı doku ödem geliştirir ve hasarı de-
rinleştirir. Bu arttıkça hücreler geri dönüşümsüz olarak harap 
olmaya başlarlar. Eğer biz, hastayı erken bir dönemde tedavi 
etmeye başlarsak, bu oksijenlenme bozukluğunu hiperbarik 
oksijen tedavisi ile düzeltme şansına sahip oluruz, kısır dön-
güyü kırarak hücreleri ölümden kurtarmak mümkün olabilir. 
hem uğultu, hem de çınlamanın da gerilemesi ile işitme de 
geri dönebilir.

Bu tedavi ani işitme kaybında nasıl uygulanıyor?
Öncelikle hastanın bize olabildiğince erken gelmesini arzu 
ederiz. Erken teşhis, erken tedavi ve erken şifa demektir. Ön-
celikle bir kulak burun boğaz uzmanından bu teşhisi alan has-
ta, sualtı hekimi ve hiperbarik tıp uzmanı tarafından görülüp 
tedaviye hazırlanır. Başlangıç tedavisi olarak 2,4 atmosferde, 
20 seans tedavi önermekteyiz. Her 10 seansta bir işitme testi 
ile işitmenin durumunu kontrol etmek uygun olur.

Bu hastalıkta ve tedavi sürecinde hastaya önerileriniz var mı?
Hastanın sigara kullanmaması, alkolden uzak durması ve gü-
rültülü yerlere girmemesi önem arz ediyor. Sigara bütün da-
marları büzerek, vücudun 1 saat boyunca oksijen alamama-

sına neden oluyor. Alkol de vücut sıvı dengesi ve ödem için 
iyi gelmiyor. Gürültülü yerlere de kulağı korumak istediğimiz 
için girilmemesi isteniyor. Tabii ki, tedavinin düzenli bir şekilde 
uygulanması, kortizon alan hastalarda tuz ve şekerli gıdaların 
kısıtlanması da ayrıca gerekiyor.

Bu hastalık acil tedavi edilmeli dediniz. Biraz açar mısınız?
Bizim için oksijenlenmenin ani bozulduğu her hastalık acildir. 
Kulakta da durum budur. Çünkü kulakta etkilenen hücreler si-
nir hücreleridir ve kaybedildikten sonra maalesef ki yerine ye-
nisini koyma şansımız yok. Bu nedenle ani işitme kaybı olgula-
rında kortizon tedavisine ek olarak hiperbarik oksijen tedavisi 
akılda bulundurulmalıdır.

ANİ İŞİTME KAYBINDA
HİPERBARİK OKSİJENİN YERİ

UZMAN DR. FÜSUN KOCAMAN ÜRÜTÜK
İstanbul Florance Nightingale Hastanesi

Hiperbarik ve Oksijen Tedavi Merkezi



KARAVAN İLE YAŞAM
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Karavanla tanışmam 1988 yılında karavan sahibi bir arkadaşı-
ma misafirliğe gitmemle başladı. Akşam yemeğinde hazırlamış 
olduğu yemekleri, minicik bir yaşam yerinde, minicik bir mut-
fakta pişirmiş olduğunu görünce şaşırmış, hayretler içinde kal-
mıştım. İçimden ‘ben asla yapamam’ diye geçirmiştim.

Çok kısa bir süre geçti ki ben de karavan sahibi oldum. Şu sı-
ralar uzun uzun binaların yükseldiği, milyon dolarlara satılan 
konutları inşa ettikleri arazilerin yerinde o zamanlar ağaçlar ve 
yeşillikler içerisinde İstanbul Ataköy’de karavan kampı vardı. 
Tüm karavan sahipleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ikamet et-
miş olmalarına rağmen hafta sonları için Cuma akşamından, 
yaz kış demeden karavanlarına gelir, o iki gün çocuklar güvenli 
ortamlarında bisikletlerine binip, patenleriyle kayıp, saklam-
baç oynarken biz büyükler de keyifli sohbetlerle vakit geçirir-
dik. Birlikte program yapıp, 5-10 karavan konvoy halinde seya-
hatler düzenlerdik. Bu seyahatlerimiz yurt içinde başlayıp yurt 
dışında devam etti. Uluslararası FICC(Dünya Camp ve Karavan 
Federasyonu)’nin düzenlediği Tüm Dünya üye karavancılarının 
katıldığı, her yıl seçilen farklı bir ülkede gerçekleşen, ülkelerin 
kaynaşması ve tanıtımı esasına dayanan toplantılardı. Biz de 
Türkiye’den bu toplantılara iki dönem katıldık.

Bir hafta süren bu etkinlik için yaklaşık bir ayı bulan bir prog-
ram yapar, turizm şirketi ile anlaşır, seçtiğimiz güzergahlardaki 
tüm şehirlerin tarihi ve turistik yerlerini rehberler eşliğinde 
gezme imkanı yaratır, etkinlik alanına öyle varırdık.

Toplantı alanında ülkeler ayrı gün ve saatlerde kendilerine ait 
yöresel yiyecek içeceklerle stantlarını hazırlar, bunları davetli 
karavancılara ikram ederek ülkelerini tanıtırlar. Misafir oldu-
ğumuz ülkeyse şehrini gezdirir, akşamları eğlenceli toplantılar 
düzenleyerek karavancıların keyifle ağırlanmasını sağlardı.

Biz de kendi tanıtım günümüzde Kamp ve Karavan Derneği ve 
misafir olduğumuz ülkenin Büyükelçiliği desteğiyle, dönerli 
pide, ayran ikramları ile beraber kendi imkanlarımızla aldığı-
mız minik kağıt bardaklarla sunduğumuz rakı, helva, lokum ve 
yaptığımız hediyelik nazar boncuklu kolyeler ve bileklikleri su-
narak harika bir tanıtım yapmıştık.

Karavanı ömür boyu yazlığa tercih ettiğim için yazlık yaşamının 
hayatımda yeri olmadı. 5 yıldızlı, hatta 7 yıldızlı otellerde kalma-
nın bile benim için karavandaki lüksü yoktu. Denize 3 adım me-
safede olmanız her tatile bedeldir.

NURDAN BALİ
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Karavana davet edilip de bana sunulan yemekleri ‘nasıl yapmış 
bu ufacık mekanda’ deyip akabinde karavan yaşamına başladı-
ğımızda kızım 4 yaşında, oğlum da 24 günlüktü. O ufacık mut-
fakta aile fertlerinin yaşına göre mama, taze meyve suyu ve 
çeşitli yemekler yapıp bir de misafir ağırlayabiliyordum.

1999 Düzce depremi ile maalesef karavan ve karavancılık 
kavram değiştirdi. Binalarında kendilerini rahat hissetmeyen 
insanlar karavan almaya başladı. Türkiye’de deprem korkusu, 
karavancılığı farklı yaygınlaştırdı.

Türkiye’de bilindik karavan üreticileri bile, gezen, ergonomik 
karavanlar yerine yerleşime uygun, kalabalık ailelerin yaşama-
ları için farklı karavanlar üretmeye başladılar.

Böyle bir dönem yaşandı ve bitti. Günümüzde yeni neslin 
özgür tatil ve yaşam anlayışı ile ithal karavanların yurt için-
de satılmaya başlaması, yerli karavan üreticilerini de kaliteye 
zorladı. Inanıyorum ki doğa sevdalısı, özgür ruhlu gençlerle 
karavancılık gelişecek.

Tüm dostlarıma, doğa ile iç içe ve özgür ve sağlıklı yaşamlar 
diliyorum.



MEMORIAL’IN DİJİTAL SAĞLIK YOLCULUĞU
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Günümüzde pek çok alanda teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm süreçlerinin 
yaşandığı gibi, sağlık sektöründe de dijital dönüşüm süreçleri baş döndürücü 
bir hızla evrilmeye devam ediyor. Sağlığın geleceğine baktığımızda dijital 
sağlık çözümleri ile fiziksel sınırların olmadığı, insanların istediği tedaviyi 
istediği yerde ve kişiselleştirilmiş olarak alabileceği hizmetlerin daha fazla 
hayatımızda olması kaçınılmaz olacak. Memorial Sağlık Grubu olarak sağlık 
hizmetlerinde dijital dönüşümü ülkemizde yıllar öncesinde başlatarak, bu 
kavramın öncülerinden olmuş bir kurumuz. Bu bir yolculuk ve bu yolculuğa 
liderlik edip doğru zamanda doğru ürünlerle hastalarımızın yanında olmayı 
hedefliyoruz.  

“Dijital Sağlık” hizmetleri önceliğimiz

Sağlıkta dijital dönüşüm ile kronik hastalıkları bulunan ve yaşamsal 
önem taşıyan değerlerinin düzenli kontrolü gereken hastalara, doktoru 
ve hemşiresi tarafından dijital olarak yakından takip ve etkileşim imkanı 
sağlayan önemli teknolojiler sunuyoruz. Bu alanda atmış olduğumuz 

UĞUR GENÇ
Memorial Sağlık Grubu

CEO

en önemli adımlardan biri de “Online Doktor Görüşme” hizmetimiz olan e-Doktor uygulaması. Memorial 
e-Doktor uygulaması ile hastalarımız sağlık hizmetine bulundukları yerden ulaşabiliyor. Memorial e-Doktor, 
e-Diyetisyen, e-Psikolog ve Evde Bakım hizmetlerimiz ile ihtiyaç duydukları anda sağlık hizmetlerimizi 
hastalarımızın evlerine götürüyor, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında bulunan hastalarımızı güvenli 
sağlık hizmetiyle buluşturuyoruz.

Dijital sağlık teknolojileri hastalara kolaylık ve 
rahatlık sağlıyor

Son dönemlerde hastalarımıza sunduğumuz sağlık 
hizmetlerini mükemmelleştirmek, onlara konforlu 
çözümler sunmak adına yeni projelere imza attık. Dijital 
sağlık alanında e-Doktor gibi görüntülü görüşme ve tıbbi 
danışmanlık hizmetlerini, uzaktan hasta takibi teknolojisi 
ve ürünleri ile birleştiren projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu 
şekilde entegre çözümler ile hekimlerimize veriye dayalı 
karar verme olanağı ve takip gerektiren hastalarının 
anlık verilerini uzaktan da izleyebilecekleri çözümler 
sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu alanda yenilikçi birçok özelliği içerisinde barındıran 
Memorial Dijital Sağlık Asistanı hizmetini hayata 
geçirdik. Hastanede tedavisi tamamlanmış ve yakın 
takibe ihtiyaç duyan, kronik hastalıkları bulunan ve 
tedavi süreci yakın takip edilmesi gereken kişiler, 

hastane ortamındaki düzenli takiple kontrol disiplinini, uzaktan takip sistemleri sayesinde evlerinde veya 
seyahatleri sırasında da devam ettirebiliyor. 

Dijital Sağlık Asistanı uygulamamız ilk etapta 4 hasta grubuna hitap ediyor. COVID-19 geçirmekte olan 
veya COVID-19’u ağır atlatmış hastalar, kalp hastaları, kalp ve damar cerrahisi ameliyatı olan hastalarımız ve 
diyabet hastalarına, şu anda öncelikli olarak hizmet veriyoruz. Bu amaçla COVID-19 Dijital Takip Programı, 
Kalp Sağlığı Dijital Takip Programı ve sürekli glikoz ölçüm cihazları ile desteklenen Diyabet Dijital Takip 
Programını hayata geçirdik. Sonrasında farklı hasta gruplarını da bu takip programlarına dahil etmeyi 
planlıyoruz.



Dijital Sağlık Asistanı hizmetlerini uzaktan takip mobil 
uygulamamız ve takip cihazlarımız ile birlikte sunuyoruz. 
- Genel Sağlık Takip Cihazı ile tansiyon, nabız, oksijen 
satürasyonu (SpO2), ateş, kan şekeri, EKG gibi vital 
parametreler, cihaz üzerindeki sensörler aracılığıyla 
ölçülüyor ve bluetooth bağlantısıyla hastalarımızın akıllı 
telefonuna indirdiği mobil uygulama ile eşleştirildikten 
sonra ilgili uzman doktor ve hemşiresine dijital olarak 
iletiliyor.
- Patch Holter (EKG) Cihazı ile hastalarımızın kalp atışları 
uzun süreli kayıt altında tutulabiliyor, EKG ölçümleri 
anlık ve analiz yazılımları ile izlenerek ritm bozuklukları 
tespit edilebiliyor. Yaklaşık 10 gram ağırlığında ve 4 
cm uzunluğundaki bu minik Holter EKG monitörünü 
hastalarımız uzun süreli konforlu şekilde taşıyabiliyor.
- Sürekli Şeker Ölçüm Cihazları ile diyabet hastalarımız 
şeker değerlerini parmak delmeye gerek kalmadan hızlı 
ve doğru şekilde anlık takip edebiliyor. Ayrıca, uzaktan 
takip mobil uygulamamız ile uzman doktoru, hemşiresi ve 
diyetisyeni ile tedavi sürecine ilişkin destek alabiliyor. Her 
programa özel olarak belirtilen süre boyunca gerçekleştirilen cihaz takibinin ardından, fiziksel doktor muayenesi 
organize ediliyor.

Memorial Evde Sağlık web sitemiz ile hastalarımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini istedikleri yerde 
kendileri ile buluşturuyoruz.

Memorial Sağlık Grubu olarak “Evde Sağlık” ile yeni bir online sağlık anlayışını hastalarımızla buluşturduk.

Memorial Evde Sağlık ile artık her bireyin sağlıklı bir yaşam için ihtiyacı olan tüm sağlık testlerine, evde bakım 
hizmetlerine, tıbbi cihazlara, destekleyici gıda takviyelerine ve kozmetik ürünlere evinde, iş yerinde ya da 
bulunduğu yerde online birkaç adım ile ulaşabilmesi mümkün.

Evde Sağlık Laboratuvar Hizmetlerimiz ile hastalarımız web sitemizden kendilerinin oluşturacağı veya mevcut 
kategorilerden seçim yapabileceği sağlık testlerini kolaylıkla satın alabiliyor, sonrasında adreslerine giden 
hemşiremiz ile evlerinden çıkmadan test örneğini verebiliyor, sonuçları da Memorial e-doktor hizmetimiz sayesinde 
online olarak değerlendirilebiliyor. Ayrıca hastalarımız doktorları tarafından istenen testleri de, doktor istek formunu 
web sitemize yükleyip, varsa özel sağlık sigortalarını da kullanarak hemen alabiliyor ve istediği yerde yaptırabiliyor. 

Evde Bakım Hizmetlerimiz ile hastalarımız web 
sitemizden Evde Hemşirelik, Evde Doktor, Evde 
Görüntüleme ve Hasta Transfer hizmetlerinden istediği 
hizmeti kolaylıkla online satın alabiliyor, sonrasında 
evlerinde ya da iş yerlerinde bu hizmetleri alabiliyorlar.

Tıbbi Cihazlar, Destekleyici Gıda Takviyeleri ve Vitamin 
ürünlerinin de yer aldığı web sitemizde hastalarımız 
ihtiyaçları olan vitamin ve destekleyici takviyeyi pratik 
bir şekilde satın alabiliyor ve kurduğumuz lojistik sistem 
sayesinde istedikleri adrese gönderilmesini kolaylıkla 
sağlayabiliyor.

Memorial Sağlık Grubu olarak, hastalarımızın sağlıklı 
bir yaşam sürmesi ve gelecek güzel günler için; güçlü 
ekiplerimiz, deneyimli hekim kadromuz ve modern 
teknolojilerimiz ile dijital yolculuğumuza daima ilklere 
imza atarak devam edeceğiz.



Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, sanayi kuruluşları ve ticari binalar-
da, enerji tüketimlerinde dönüşüm getirecek, enerji verimliliği ve 
yerinde (dağıtık) enerji üretimi projelerini hayata geçirmek üzere 
2020 yılında Koç Holding’in Enerji Grubu şirketi Entek Elektrik ta-
rafından kuruldu. Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, İş Ortağı olan 
ESCO’lar (energy service company / enerji hizmet şirketi) ile bir-
likte Performansa Dayalı Sözleşmeler’i odağına alarak yakıt fark 
etmeksizin tüm enerji kaynaklarında hem enerji hem de karbonsuz 
ekonomiye yönelik sonuçlar üretmeyi hedefliyor. Ben de çalışma 
hayatının uzun bir dönemini, daha yüksek enerji verimliliğine sahip 
ürün ve sistemlerin satışı, uygulaması, tasarımı gibi alanlarda geçir-
miş bir makine mühendisiyim. 2020’den bu yana, Enspire Kreatif 
Enerji Çözümleri Direktörü olarak çalışmalarımı sürdürüyorum.

Sürdürülebilirlik ana teması etrafında, iklim değişikliği konusun-
daki hassasiyet başta olmak üzere son zamanlarda artan bir far-
kındalık olduğu gözleniyor, sizin sürdürülebilirlik ve iklim değişik-
liği ile ilk temasınız nasıl gerçekleşti? 
Entek Elektrik olarak özellikle 2014’ten bu yana sürdürülebilirlik yönünde 
iklim değişikliğine mücadelede başat öneme sahip yenilenebilir enerji 
alanında yatırımlarımızı artırarak ilerledik. Bugün elektrik üretim portfö-
yümüzün yüzde 70’ten fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
ediyoruz. Paralelinde de 2020 yılı başında kurduğumuz Enspire Enerji 
Çözümleri’nde, İş Ortağımız olan ESCO’lar ile birlikte Performansa Dayalı 
Sözleşmeleri odağımıza alarak, elektrik veya doğal gaz fark etmeksizin tüm 
enerji kaynaklarında hem enerji verimliliği hem de karbonsuz ekonomiye 
yönelik çıktılar üretmeyi hedefimize aldık. Yani sürdürülebilirlik ve iklim 
değişikliğine karşı mücadele eden bir dünya görüşünün parçasıyız.

Her ne kadar son bir yıldır dünyanın gündemi Covid-19 pandemisi 
olsa da küresel ısınmanın yaşadığımız gezegen üzerinde yarattığı 
tehdit geçmiş değil. İklim değişikliği nedir ve dünya üzerinde nasıl 
bir tehdit yaratıyor?
İklim değişikliği kısaca, pratikte karbondioksit (CO2) başta olmak 
üzere, sera gazı salımı sonucu, dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı-
nın artmasıdır. Bugün yerküremiz, Endüstri Devrimi’nin öncesine 
göre 1°C ısınmış durumda. Bu ısınma sonucunda, büyük bir çevre 
felaketi gelişiyor ki biz bunları kutuplardaki buzulların erimesi, fark-
lı ülkelerde görülen tarihi büyük orman yangınları ve sel baskınları 
gibi akut olaylarla gözlemliyoruz. Oysa bununla beraber bir o kadar 
büyük bir sosyal felaket de gelişiyor ve her gün artan sayıda insan, 
temiz su ve gıdaya erişimini kaybediyor, göç etmek zorunda kalıyor 
veya daha da kötüsü hayatını kaybedebiliyor. İklim değişikliği ile 
savaş, sera gazı salımı ile savaşmakla özdeştir. Sera gazı salımının 
da bugün için tartışmasız ana nedeni, fosil yakıtların hammadde ve 
enerji kaynağı olarak kullanımıdır. İşte sıklıkla duyduğumuz karbon 
emisyonları bunlardır. Enspire’da ürettiğimiz çözümler, dünyamızı 
tehdit eden iklim değişikliğine karşı daha az karbonlu veya karbon-
suz bir dünya yönüne bizi taşıyacağına inanıyoruz., Kullanımı her 
geçen gün yaygınlaşan ESCO modeli ile daha temiz bir dünyaya 
ulaşmaya çalışıyoruz. Bu modeli Türkiye’de tabana yayma amacıyla 
yola çıkan ilk şirketiz.

İklim krizi: Küresel ısınma ne demek? İklim değişikliğine dair gös-
tergeler neler?
Dünyada son yüzyılda yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle fark-
lı yerlerde rekor yüksek sıcaklıklar ölçülüyor. Kayıtlara geçen en 
sıcak 20 yılın tamamı son 22 yıl içerisinde yaşandığı belgelendi. 
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ENSPIRE İKLİM KRİZİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Enspire Enerji Çözümleri Direktörü Volkan Gerdan ile Enspire İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik üzerine kapsamlı bir sohbet yaptık.

SEVİL KAR



Dünya genelinde, ortalama deniz suyu yüksekliği 2005 ile 2015 
yılları arasında yılda 3,6 milimetre arttı. Son dönemlerde kutup-
lardaki eriyen buzulların deniz suyu yüksekliğinin artmasının ana 
nedeni olduğu düşünülüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kutup-
lardaki birçok buz kütlesinin de küçülmeye başladığı görülüyor. 
İklimdeki değişikliklerin bitki örtüsü ve kara hayvanlarını da etki-
lemeye başladığını biliyoruz. Bitkilerin olması gerekenden daha 
erken çiçek açtığı, meyve verme zamanlarının değiştiği ve hay-
vanların yaşadığı alanların da değişime uğradığı görülüyor. Şir-
ketimizin üzerinde çalıştığı projeler, bir yandan CO2 emisyonunu 
engellerken diğer yandan da gider tasarrufu sağlama potansiyeli-
ne sahip. Dolayısıyla iklim krizinin önüne geçilmesi için mücadele 
veren şirketlerden biri konumundayız.

Sürdürülebilirlik konsepti sizin için ne ifade ediyor, kendi bakış 
açınızdan sürdürülebilirliği nasıl tanımlayabilirsiniz? 
Sürdürülebilirlik, Kent E. Portney’in tanımıyla daha önceleri dün-
yanın bir gün fosil yakıtları tüketeceği kaygısı iken, bugün artık bu 
kaynakları yakmanın yarattığı çevresel sonuçlardan ötürü oluşan 
sorunları ortadan kaldırma çabası haline gelmiştir. Bence sürdürü-
lebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaç-
larını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamaktır. 
Burada temel hedef, sera gazı salımını çevresel, ekonomik ve sosyal 
eşitlik ayaklarının tümünü ele alarak ortadan kaldırarak, yerküre-
nin daha fazla ısınmasını engellemektir. Yine de unutmamalıyız ki 
atacağımız adımlar durumu geriye doğru düzeltmeyecek. Sadece 
ileriye doğru kötüleşmesini engelleyecek etki ile sınırlı.

Sürdürülebilir geleceği tasarlamak isteyen birey ve kuruluşların, 
sürdürülebilirlik dönüşümünü başlatmak, geliştirmek ve liderliği-
ni yapmak için gereksinim duydukları tüm yöntem, araç ve dona-
nımları oluşturmaları için neler yapmalılar? 
İklim krizinin çözümü için teknik hedeflerden sadece bir kısmı 
enerji ile ilgili. Her birey ve kuruluş, özel ve iş yaşamına dair alış-
kanlıklarını ve süreçlerini, daha az enerji ihtiyacı doğuracak ve bu 
ihtiyacını da tamamen karbonsuz ve olabildiğinde yenilenebilir kay-
naklardan karşılayacak adımları atmak zorunda. İklim krizine dur 
demek için üretim yapan her fabrikanın sadece enerji verimliliği ve 
yerinde (dağıtık) enerji yatırımları yapması değil, bunu karbonsuz 
veya düşük karbonlu halde yapması önemli. Aslında burada zorun-
lu olarak yatırımlar ve teknolojik değişiklikler geliyor gündeme. Bu 
yatırımların önemli bir kısmı, kendi kendini finanse edecek şekilde 
ESCO yöntemi ile gerçekleştirilebiliyor. Dünyada enerji verimliliği 
ile ilgili yatırımlar sabit kalsa da son 5 yılda ESCO modelinin artış 
gösterdiğini görüyoruz. Çin, Almanya, ABD ve diğer ülkelerde ESCO 
modeline yönelik çalışmalarda milyarlarca dolarlık tasarruf sağlan-
dı. Biz de Enspire olarak ESCO modelini İş Ortağımız olan ESCO’larla 
birlikte kestirimci bakım, ölçme ve doğrulama yaklaşımımızla geliş-
tirerek, Performansa Dayalı Sözleşme modelini ortaya koyuyoruz.

İklim değişikliğinin küresel etik boyutu nedir?
İklim değişikliğini engellemeye yönelik sürdürülebilir kalkınma, an-
cak çevre, ekonomi ve sosyal eşitlik konularının, hiçbirinin birbiri-
ni öncelemediği, hiçbirinin bir diğerine göre daha önce çıkmadığı, 
vazgeçilemeyen bir denge ile eş değerde ele alındığı bir yaklaşım-
dır. İklim değişikliğinin tam anlamıyla küresel bir olaydır. Mevcut 
emisyonlar büyük ölçüde nesiller arası etkilere sahiptir, hatta bu-
gün salınan karbondioksitin en az yüzde yirmisi, belki de binlerce 
yıl boyunca atmosferimizde kalacak. İklim değişikliği, tüm doğayı 
potansiyel olarak yıkıcı yollarla tehdit ediyor. Gezegenin esas çev-
re sorunu budur ve bugünkü sosyal eşitsizliğin giderilmesine bağlı 
olarak çözülebilir. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ile 
çevre ya da ekonomik büyüme ile sosyal eşitlik arasında bir tercih 
yapmaksızın ancak çevre koruma ve geliştirme, ekonomik büyüme 
ve eşitliğin el ele vermesiyle mümkündür.

Net sıfır salım mı? Yüzde 100 yenilenebilir enerji mi?
Her ikisi de ana hedefler. Birbirinin alternatifi değiller. Şu çok açık ki 
atmosfere karbondioksit salmaya devam ettiğimiz ve yerkürenin de 
daha da ısınmadığı, bilime dayalı bir senaryo ortada yok. Bu açıdan 
cevap sıfır karbondioksit salımı. Enerji, karbon salımının önemli bir 
nedeni. Bugünkü teknolojimiz, yüzde 100 yenilenebilir enerjiyi pratik 
hayatımıza getirmeye henüz yeterli değilse de bu açıdan da cevap 
yüzde 100 yenilenebilir enerji. Sera gazı salımı tüm hayatımızın tah-
min edilenden daha fazla içindedir. Fosil yakıtlar; elinizdeki kalem-
den, ayakkabınızın tabanına, evinizi yaptığınız betondan, çeliğe, ye-
diğimiz ekmekten, içtiğimiz suya, her yerde hammadde veya enerji 
kaynağı olarak yer alıyor. İşte bu nedenle ilk adım net “Sıfır salım”..

Neler yapabiliriz?
Sürdürülebilirlik başlığında yapılacaklar o denli çok ve yaygın alt 
başlıklara sahip. Örneğin özel ve iş hayatımıza dair birçok alışkan-
lığımızı terk etmek, birçok değişikliği korkusuzca hayata geçirmek 
zorunlu olmalıdır. Unutmayalım ki bugün bizim olan birçok şey 
bizden önce başkalarınındı. Yine unutmayalım ki bugün bizim olan 
birçok şey, hep bize kalmayacak ve bizden sonra başkalarının ola-
caktır. İklim değişikliği için bu açıdan baktığımızda, evimizde elek-
trik, doğal gaz ve su harcamamızı kuvvetlice azaltacak yolculuk LED 
aydınlatma, ısı pompaları, çok yüksek verimli beyaz eşyalar ile baş-
lıyor. Elektrikli otomobiller, daha çok toplu veya paylaşımlı ulaşım 
ile devam ediyor. Şirketlerin de enerji verimliliği çalışmalarını bir an 
önce gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ülkemizde bu sene enerji verim-
liliği başta olmak üzere, öncelikle artan enerji maliyetlerinin tetik-
lemesiyle de olsa önemli çalışmalar yapılacağını öngörüyorum. Bu 
çalışmalar aslında her zaman kendi kendini ödeyen projeleri işaret 
etse de işin içinde her zaman finansman olacaktır. Biz Enspire Krea-
tif Enerji Çözümleri olarak işletmelerin her zaman yanındayız. Per-
formansa Dayalı Sözleşmeler ile özel veya kamu, büyük veya küçük 
ölçekli, sanayi, ticari bina veya konut fark etmeksizin tüm projeler-
de finansman dahil çözümler sunuyoruz. Yani yatırımcılar, yatırımın 
finansmanına katlanmaksızın, geleceğe daha temiz ve yaşanabilir 
bir çevre bırakılmasını sağlayabiliyorlar. Performansa Dayalı Sözleş-
meler; fikir, tasarım, uygulama, finansman, devreye alma, işletme 
ve bakım ayaklarının tamamını kapsıyor. Yatırımcıya tasarrufun 
garantilenmesi, mesleki sorumluluk, kaynak ve tarifeden doğacak 
risklerin azaltılması gibi önemli konularda güvence sunuyor.

Sanayi tesislerindeki enerji verimliliği potansiyeli ile ilgili bilgi ve-
rebilir misiniz? Enerji verimliliği projeleri ile tesislerin sağlayacağı 
ortalama verimlilik değerleri nelerdir? 
Tesislerdeki enerji verimliliği potansiyeli, işletmenin yer aldığı sek-
tör, bulunduğu coğrafi koşullar, mevsimsel şartlar hatta işletmenin 
yapımında kullanılan malzemeler gibi birçok farklı kritere göre fark-
lılık gösterebiliyor. Kamu tarafından daha önceki yıllarda yayınla-
nan raporlarda, sanayi tesisleri ve ticari binalarda yıllık 7 milyar do-
lara varan bir tasarruf potansiyeli ortaya konmuştu. Bu potansiyele 
giden yolda ortalama bir verimlilik artışı önermek yerinde olmasa 
da yapılacak çalışmalar ile verimlilik artışında yüzde 20 gibi bir so-
nucun hiç de şaşırtıcı olmayacağını söyleyebilirim. 

Sizin eklemek istedikleriniz neler?
Birçok iyi fikir ve proje, sadece finansman önceliğine sahip olmadığı 
için geri bırakılabiliyor ve biz de bunu değiştirmenin ülkemiz için öne-
minin farkında olduğumuz iddiasındayız. Enerji verimliliği ve yerin-
de enerji üretim projelerinin, karbon salımını azaltmanın en önemli 
komponentleri olduğunu biliyor ve bu projelerin kendi kendini finan-
se edebilme yeteneklerinin vakit kaybetmeksizin yaygın bir şekilde 
kullanımına önem veriyoruz. Henüz işin başında olmamız, Türkiye 
olarak bu potansiyeli hayata geçiremeyeceğimiz şeklinde anlaşılma-
malıdır. Türkiye’nin enerjide ihtiyaç duyduğu dönüşüm yolculuğun-
da, Performansa Dayalı Sözleşmeler önemli bir paya sahip olacaktır.
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Değerli Asiad Yönetimi’nden bülten için 
bir yazı talebi gelince uzun uzun ne yaza-
cağıma karar veremedim, farklı konularda 
yazmaya başladım sonra sildim, yeniden 
yazdım sonra yeniden sildim, bir süre ne 
yazacağım konusunda netleşemedim. 

Ben bir sigorta eksperiyim. Mesleğim, ko-
numum, bilgi düzeyim yeterli veya uygun 
olmayabilir, düşündüklerim saçma veya 
ütopik olabilir, ama dürüstçe Sigorta Sek-
törü ve Sigorta Acenteleri hakkındaki dü-
şüncelerimi, deneyimlerime dayanarak 
paylaşmaya karar verdim. Değersiz, hatalı 
görürseniz önemsemeyin, hoş görün ama 
biraz katılırsanız görüşlerinizi benimle pay-
laşın lütfen.

Sektör paydaşları olarak birbirimize, sek-
törümüze, müşterilerimize bakış açımızı, 
iş yapış biçimlerimizi yeniden değerlen-
dirir ve bu konuları daha fazla tartışırsak 
iş yapış biçimlerimizi birbirimize rağmen 
yerine birlikte yapacak şekilde organize 
olabilirsek, sektörün büyümesine, hepimi-
zin daha fazla kazanç elde etmesine katkı 
sağlayabiliriz belki.

Özellikle sigorta aracılarının (acente ve 
brokerlerin) sektörün en önemli aktörü- 
unsuru olduğunu düşünüyorum. Hasar 
tespiti yapan bir sigorta eksperinin hatası 
itiraz edilerek, sigortalının eksper ataması 
ile tahkim veya mahkemeler yolu ile gide-
rilebilir. Ama bir sigorta acentesi hata ya-
parsa hatanın hasar gerçekleştikten sonra 
düzeltilme olanağı yok. Bu durum acente-
lerin önemini ve sorumluluğunu çok ciddi 
şekilde artırıyor. Bu nedenle sorumluluğu 
ve önemi en yüksek kesim sigorta aracıları.

Müşteriler sigorta acentesinden kıymet-
lerini ve menfaatlerini olası zararlara 
karşı en iyi şekilde koruyacak sigorta söz-
leşmeleri yapmasını bekliyor. Sektörün 
büyümesi ancak müşterilerin beklentile-
rinin doğru şekilde karşılanması ile müm-

kün. Bunu sağlayacak temel unsur ise 
müşteri ile doğrudan iletişim içinde olan 
deneyimli, bilgili acenteler.

Mevcut durumda müşterilerimizin zararla-
rını doğru şekilde karşılıyor muyuz? soru-
sunun yanıtı pek iç açıcı değil.

Ülkemizde 40 milyona yakın konut varken 
sivil yangın teminatlı poliçe sayısı 4.8 milyon, 
kayıtlı motorlu araç sayısı 25 milyon civarın-
da iken kasko yaptıran araç sayısı 6 milyonun 
biraz üzerinde, yani 100 evin 12 si sigortalı, 
88 adeti sigortasız, 4 aracın biri kasko sigor-
talı iken 3 tanesi sigortasız.  Zorunlu Karayol-
ları Trafik Mali Mesuliyet Sigortası’nda bile 
sigortalılık oranı % 60’ın biraz üzerinde. Di-
ğer branşlar ise çok daha düşük. Merak eden 
istatistikleri inceleyebilir.

Sigorta sektörü çok büyüme potansiyeline 
sahip ama veriler bir şeyleri doğru yapama-
dığımız için büyüyemediğimizi söylüyor. 

Rakamlara bakınca çok güzel büyüyecek 
potansiyele sahip görünen Türkiye Sigorta 
pazarı neden büyüyemiyor?

BAŞKA BİR SİGORTACILIK 
MÜMKÜN MÜ?

ENGİN ÖZAYDIN

27 yıllık eksperlik deneyimlerim hasar 
yaşayan sigortalıların beklentileri karşı-
lanmadığı için sigorta sektörüne güvenil-
mediği ve sigorta ürünlerine ilginin düşük 
olduğu yönünde. Haksız da sayılmazlar. 

Sorunun temeli iş yapış, sigorta sözleş-
mesi satış yöntemlerimizde.
Acente ve sigorta şirketleri olarak, sigor-
talının ihtiyacını doğru belirleyen sigorta 
sözleşmeleri yerine paket poliçe altında 
standart, herkes için geçerli olduğunu 
sandığımız ve içeriğini pek sigortalının 
ihtiyaçları ile karşılaştırmadığımız sözleş-
meleri satıyoruz. Yani rafta hazır ürünler 
var bunları satmaya çalışıyoruz.

Günümüzde acenteler sözleşmelerin dü-
zenlenmesine aracılık eden kişilerden çok 
standart ürünleri satan pazarlamacı - sa-
tışçı yönü ile öne çıkıyor. Temel hata bura-
da. Acenteler sadece satışçı değil, sigorta 
sözleşmesinin düzenlenmesine, içeriğinin 
belirlenmesine aracılık eden kişiler.

Satış yaparken sigortalıya soruluyor bina 
kaç m2, konutlarda ev eşya değeri ne 
kadar, ticari işletmelerde makine değe-
ri, emtia değeri nedir? Sigortalıdan veya 
temsilcisinden alınan bilgileri sisteme girip 
standart bir sözleşme düzenleniyor. Ama 
alınan bilgiler gerçekten doğru bilgiler mi 
sorgulanmıyor. Yanlış burada. Bu işlemi 
bilgisayar kullanan herhangi biri veya bir 
bilgisayar yazılımı aracılığı ile sigortalının 
kendisi de yapabilir. Sözleşmeler bu şekil-
de yapılırsa sigorta aracısının bir önemi 
kalmayacağı gibi, sigortalının beklentisinin 
karşılanması mümkün olmaz.

Sigortalıya sorduğunuz yukarıdakine 
benzer sorulara alacağınız yanıt genelde 
yetersiz olacaktır. Örneğin ev eşyanızın 
değeri nedir diye sorduğunuzda sigortalı 
beyaz eşya, mobilyalar, elektronik eşyaları 
değerlendirip oldukça düşük bir bedel söy-
lemekte, günümüzde bu değer 50.000 TL 



Acentem   41

- 60.000 TL civarında. Ama evde bunların 
dışında kıyafetlerden perdelere, oyuncak-
lardan müzik aletlerine, mutfak eşyaların-
dan halılara, ziynet eşyalarından gıdalara 
kadar farklı nitelikte kıymet var. Kendinizi 
sorgulayın sigorta ettiğiniz evdeki müzik 
aletlerini, silahları, oyuncakları, parfüm, 
içki, gıda ürünlerini, sözleşmelerdeki ek 
teminatları hiç sorguladınız mı? 

İddia ederim 60.000 TL bedelle sigorta 
edilen ev eşyalarında % 90 oranında eksik 
sigorta mevcut.

Benzer şekilde ticari işletmede muha-
sebecilere sorulan demirbaş değeri için 
muhasebeciler defter değerlerini belir-
tirken acenteler bunu rayiç bedel olarak 
kabul edip bu bedellerden sigorta yapıyor. 
Defter değerleri rayiç bedelin çok altında 
olduğu için eksik sigorta yapılıyor. Hasar 
olduğunda sigortalı beklentisini alamadığı 
için hoşnutsuz oluyor, sektör ise hem al-
ması gereken primi alamıyor, hem de müş-
terisini kaybediyor.  

Bir sigorta acentesini farklılaştıracak, de-
ğerini ve kazancını artıracak tek şey sigor-
talının ihtiyacını doğru belirleyip sigorta 
sözleşmelerini doğru düzenlemesidir.

Bana göre bir acentenin sigortalının ihtiya-
cını karşılayacak şekilde sigorta sözleşmesi 
düzenlemesi için aşağıda belirttiğim konu-
lara hakim olması;

- Sigortalının farkındalığını artırıp sigorta 
edilecek kıymet ve menfaatlerin neler ol-
duğunu ve bu kıymetlerin sigorta değerle-
rini doğru tespit etmesi gerekir.
- Sigorta edilecek kıymet ve menfaatlerin 
karşı karşıya olduğu riskleri sigortalı ile bir-
likte doğru tanımlaması, bu risklere karşı 
doğru teminatları belirlemesi ve müşteri-
sine sunması gerekir.
- Sözleşmedeki istisnalar, teminat dışında ka-
lan haller, özel şartlar ile tazminat hesapla-
ma yöntemlerini bilmesi, risk gerçekleştiğin-
de sigortalının ne kadar tazminat alacağını 
yaklaşık olarak hesaplayabilmesi gerekir.
- Bunlardan sonra yani doğru kıymet ve 
menfaat tanımları, doğru sigorta bedelle-
ri, doğru teminat tanımları ve doğru özel 
şartları belirledikten sonra fiyat belirleyip 
sigorta satışı yapması gerekir.

Yapılan ne? Rakibin fiyatını öğren, aynı 
şartlarda daha ucuz fiyat ver. Rakip de 
benzer bir yöntem uygulayıp senden daha 
ucuz fiyat veriyor, başa dön daha ucuz 
fiyat ver. Sonuç sektörü tüketen bir reka-
bet, sigortalının ihtiyaçlarını karşılamayan 
sigorta ürünleri, hasar olduğunda müşteri 
kaybı, yeni müşterilerin sektöre girmekten 

kaçınması ve düşük prim, düşük komisyon, 
herkes için düşük kazanç. Bu tür rekabet-
ten ne sigorta şirketi ne acente ne de müş-
teriler kazanç sağlayamaz. 

Bu anlayışla bırakın sektörün büyümesini, 
kazançların artması, sektörün sürdürülebi-
lir olması mümkün değil.

İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, dö-
vizin ve enflasyonun artışı önümüzdeki 
dönem önörülenin çok üzerinde hasar 
maliyetleri getirecek ve mevcut sigortalılık 
oranlarının da düşmesine neden olacağı 
aşikar. Yani ciddi sorunlar bizi bekliyor.

Yıllardır acente komisyonları, eksper üc-
retleri, görünmese de sigorta şirketi çalı-
şanlarının ücretleri sürekli tartışma - ça-
tışma konusu ve bir türlü ortak çözüm 
üretilemiyor.

Kazanç ne kadar düşerse paylaşımda kav-
ga - çatışma o oranda büyüyor. Kazancı ar-
tırmadığımız sürece de hiçbir taraf mutlu 
- tatmin olmayacak.

Kazancı büyütmek için rekabeti sadece fi-
yat düşürerek değil, sigorta sözleşmeleri-
nin sigortalıyı koruma oranını ve niteliğini 
artırarak yapmamız ve sözleşme başına 
prim bedellerini artırmamız gerekli.

Yani süregelen iş yapış anlayışımızı ve yön-
temlerimizi değiştirmemiz, BAŞKA BİR Sİ-
GORTACILIK yapmamız gerekiyor.

Başka bir sigortacılık mümkün mü? Evet, 
şu anda bunun mümkün olduğunu, hatta 
uygulamalarının var olduğunu biliyorum.

Bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.

Otodışı Sigorta Eksperleri Derneği - ODSED 
Başkanıyım. Salgın nedeniyle 2020 Mart 
ayında sokağa çıkma yasakları başladık-
tan sonra 2020 Nisan ayı itibarı ile ODSED 
olarak farklı gruplar ile sigorta ve hasar 
atölyeleri çalışmalarına (farklı bir tanım ile 
birlikte öğrenme çalışmalarına) başladık. 4 
ayrı acente grubu (Asiad ve Tügap), sigorta 
eksperleri ve farklı sigorta şirketi çalışanla-
rı ile haftada bir 2-3 saatlik süreler ile on-
line ortamda bir araya gelip genel şartlar, 
yaşanmış hasar örnekleri üzerinden tartış-
ma ve bilgi paylaşımı yaptık. Bol miktarda 
da gülüp eğlendik. Yaptığımız şeyi klasik 
eğitim çalışması olarak değil, ortak katılım 
ile kişisel gelişim çalışması olarak tanımla-
mak daha doğru olur.

Tüm gruplarda katılan herkesin ben dahil 
bilgi, deneyim, düşünce biçimi, bakış açısı 
ve becerilerinde önemli gelişmeler oldu.

Özellikle acenteler ile yaptığımız çalışmalar 
sonucunda acente arkadaşlarımız aşağıda 
kısaca özetlediğim kazanımları elde ettikle-
rini ifade ettiler. (Kazanımları acente arka-
daşlarımızın aktardığı şekilde özetledim)
- 9 yıldır sigorta acentesiyim daha önce 
yangın sigortaları yapmaktan çekinirken 
şimdi bankaların elinden sigortalıları alı-
yorum.
- Konut sigortalarında geçen sene 400 TL 
prim alırken aynı sigortalılardan doğru 
teminat bedelleri ile 4 katı 1.200 TL prim 
almaya başladım.
- Kızımı diş hekimine götürdüğümde sigor-
tacı olduğumu öğrenen diş hekimi yeni-
lemesi gelen poliçesini verip teklif istedi, 
önce poliçeyi kendi şirketime gönderdim, 
1.400 TL olan fiyata karşılık çalıştığım şir-
ket 1.200 TL fiyat verdi ama sigortalı ile 
görüşüp sigorta edilecek kıymetler, sigorta 
bedelleri ve teminatları sigortalı ile değer-
lendirince 4.800 TL prim bedeli ile sigorta 
satışı yaptım.
- Geçen yıl 9.000 TL prim aldığımız sigorta-
lımızı çalışmalarda öğrendiğimiz bilgilerle 
yeniden değerlendirince prim 72.000 TL ye 
çıktı ve peşin bedelle satışı gerçekleştirdik.
- Hocam kendi evimdeki ev eşyasında ek-
sik sigorta olduğunu anladım, ev eşyası 
bedelini 5 katına çıkardım.
- AVM’de kafe çalıştıran sigortalımın açık-
taki muhteviyatını da teminata dahil edin-
ce sadece benim sigortalım fırtına hasarı 
ile ilgili zararını aldı, diğer işyerleri zararla-
rını alamadıkları için şimdi benden sigorta 
yaptırmak istiyorlar.

Çok sayıda geri bildirim var, yerimiz kısıtlı 
olduğu için bu örnekler yeterli.

Sektör büyümeye ve çok daha karlı olmaya 
açık. “Başka Bir Sigortacılık” ile bu müm-
kün. Yeter ki anlık, kısa vadeli, tek taraflı 
bakış yerine sigortalılar dahil herkesin ka-
zanacağı bir yeni bakış açısına geçelim.

Tekrar ediyorum, kazanç düştükçe paylaş-
mak zorlaşır, kazanç arttıkça paylaşım ko-
laylaşır. Sektöre kazancı artıracak en temel 
unsur ise acenteler. Acentelerin becerileri 
geliştikçe ve destek olundukça sektörü çok 
daha ileriye taşıyacak, kazançlı hale getire-
ceklerdir.

Birlikte çalıştığımız her iki dönemdeki Asi-
ad Başkanları Sn. Veysel Eren ve Sn. Öznur 
Şengül nezdinde Yönetim Kurullarına, ça-
lışmalara katılan tüm acente arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum.

Ülke ve sektör olarak zor anlardan geçiyo-
ruz ama bu zor anlar da geçecek. Birlikte, 
dayanışma ve dostluk ile herkesin hak etti-
ği kazancı aldığı aydınlık günler diliyorum.



11 tümör kurulu iş başında!
Farklı uzmanlıkların güç birliğine dayanan ve
multidisipliner çalışma sistemini esas alan
Anadolu Sağlık Merkezi tümör kurullarının sayısı,
Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği’nin (OECI) standartlarına
uygun olarak 11’e yükseltildi.

Kanser tanısı alan her hastanın tedavi planlamasında ve uy-
gulamasında, ilgili tüm branşların birlikte hareket etmesi, her 
adımın birlikte tartışılması ve sonuca bağlanması, en doğru te-
davinin, en etkin şekilde yapılması açısından son derece önemli. 
Anadolu Sağlık Merkezi tümör kurulları da, farklı uzmanlıkların 
güç birliğine dayanan bu bakış açısıyla hareket ediyor…

Onkoloji alanında dünya standartlarında hizmet sunan ve bu 
alanda bir referans merkezi olan Anadolu Sağlık Merkezi’nde 
tümör kurullarının sayısı, OECI akreditasyonuyla birlikte 11’e 
yükseltildi. Genel Tümör Kurulu’nun yanı sıra, Avrupa Kanser 
Enstitüleri Birliği’nin (OECI) standartlarına uygun olarak hizmet 
sunan 11 tümör kurulunun sağladığı multidisipliner çalışma 
ortamı, tanı almış hiçbir kanser hastasının ve yakınının, tedavi 
süreçleri boyunca yorulmalarına izin vermiyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’nin 11 tümör kurulundan biri de, vakal-
arı tartışmak için, yurtiçi ve yurtdışında farklı hastanelerde 
görev alan bilim insanlarının da katıldığı Moleküler Tümör Ku-
rulu. Pandemi koşullarında online olarak toplanmaya devam 
eden kurul, aynı zamanda kendi alanında Türkiye’de bir ilk olma 
özelliği açısından da önemli.

TÜMÖR KURULLARI NASIL ÇALIŞIYOR? 
Anadolu Sağlık Merkezi’nde kanser türleri, olabilecek tüm kan-
serleri kapsayacak bir kurul yapısıyla ele alınıyor. Organ bazlı 
gruplandırılan her bir tümör kurulu, vakaların durum ve sayısına 
göre haftada bir kez toplanıyor ve o hafta yeni tanı alan veya te-
davisinde değişiklik gereken, beklenmedik gelişme olan hastalar 
değerlendiriliyor. Haftanın 5 günü kurul toplantıları oluyor. Her 



bir kurul toplantısında ise 30’a yakın vaka tartışılıyor. Hastayla 
ilgili en doğru karar, kanserle ilgili tüm branşların ortak kararıy-
la, multidisipliner bir şekilde alınıyor. Yeni gelişmeler ve kanıta 
dayalı bilginin ışığında ortak alınan kararlar ise hasta dosyalarına 
kaydediliyor. Elbette bununla da bitmiyor. “Önce zarar verme” 
ilkesine uyabilmek ve hastalara en iyi hizmeti sunabilmek için 
bir arada çalışma prensibiyle hareket eden Anadolu Sağlık 
Merkezi Tümör Kurulları’nda, hastalar için en sağlıklı kararların 
alınması için en güncel bilimsel çalışmalar takip ediliyor. Verilen 
tüm kararlara uyum da en sıkı şekilde takip altında.

Anadolu Sağlık Merkezi’nde tümör kurullarının verdiği kara-
rlara uyum oranları da hayli yüksek, yüzde 90’ların üzerinde. 
OECI akreditasyonu kapsamında yeni tanı alan hastaların en az 
yüzde 50’sinin kurullarda tartışılması bekleniyor. Anadolu Sağlık 
Merkezi’nde ise bu oran yüzde 90’ı geçmiş durumda. 

KURULLAR İKİNCİ TIBBİ GÖRÜŞE DE AÇIK! 
Anadolu Sağlık Merkezi’ne ikinci tıbbi görüş için dışarıdan baş-
vuran hastalar da tümör kurulları tarafından değerlendirilip 
tartışılıyor.

KURULLARDA KİMLER VAR?
Tümör kurullarında medikal onkoloji uzmanı, radyasyon onko-
lojisi uzmanı, ilgili bölümün cerrahi uzmanı, radyoloji uzmanı, 
nükleer tıp uzmanı ve patoloji uzmanı gibi çeşitli branşlardan 
uzmanlar yer alıyor. Ayrıca psikiyatr ya da psikologlar da kurul 
toplantılarına davet edilebiliyor. Her kurulun ilgili bölümden bir 
başkanı ve kurul koordinatör hemşiresi mevcut.

Kurulların sürekliliği ve kurul geçmişinin izlenebilirliği açısından 
koordinatör hemşirelerinin rolü de çok büyük. Değerlendirilen 
onkoloji hastası sayısı bakımından her geçen gün büyüyen bu ku-
rullarda, her hafta yeni tanı almış kanser hastalarının görüşülm-
esini, gündemin belirlenmesini, kurullarda alınan kararların 
hasta dosyasına işlenmesini hemşireler sağlıyor. Yıl sonunda 
yeni tanı almış kanser hastalarının büyük bir kısmı tümör kurul-
larında değerlendirilmekle birlikte, kurul önerilerine uyumlar ve 
uyumsuzluk nedenleri de izlenip, bir üst kurula raporlanıyor.

HASTALAR İÇİN TÜMÖR KURULLARI NEDEN ÖNEMLİ? 
Kanser tanısı alan hasta ve yakınları tek tek farklı branşları dolaş-
mak zorunda kalmıyor. Tümör kurullarında vaka, tüm yönleriyle
incelenerek hasta için konforlu bir tedavi planlaması sağlanıyor. 

Kurullarda, alanında oldukça önemli uzmanların değerlendir-
meleriyle en doğru karar, ortak fikir birliğiyle alınıyor. Böylece 
karar alma süreci kısalıyor ve hastalar tedaviye daha erken 
başlamış oluyor. 

Kurulda yer alan tüm uzmanlar her vaka için, kendi alanında-
ki en güncel literatür bilgileri ışığında değerlendirme yapıyor. 
Multidisipliner bakış sayesinde tümöre dair gözden kaçabilecek 
durumlar zamanında görülerek inceleniyor, tartışılıyor. Sadece 
komplike vakalar değil, her kanser tanısı alan hasta kurula sunu-
luyor. Bazen kurullar tek bir hasta için bile toplanıyor. Hasta ile 
kurul arasındaki iletişim akışı hiçbir şekilde kesilmiyor. Hasta ve 
yakınları tüm süreç boyunca düzenli olarak bilgilendiriliyor.

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ TÜMÖR KURULLARI
ÜST YÖNETİM TIBBİ KONSEY ONKOLOJİ KURULU 
Baş ve Boyun Tümörleri Kurulu 
Endokrin Tümörleri Kurulu 
Gastrointestinal Sistem Tümörleri Kurulu 
Jinekolojik Tümörler Kurulu 
Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Kurulu 
Meme Tümörleri Kurulu 
Moleküler Tümör Kurulu 
Nöroonkoloji Kurulu 
Pediatrik Onkoloji Kurulu 
Torasik Tümörler Kurulu 
Üroonkoloji Kurulu



BARIŞ KÖKAVCI

Değerli meslektaşlarım,

Mesleğe merhum babam Mehmet Emin Kökavcı’nın teşvikiyle, 1993 yılında Şark Sigorta A.Ş. döneminde 
başladım ve başladıktan sonra yaklaşık 7 yıl babamın tecrübesi ile acenteliğimizi birlikte yönettik. Şu anda da 
eşim Filiz Kökavcı ile birlikte yönetmekteyiz. Mesleğe başladığım yıllar, trafik poliçesinin elle doldurulduğu, 
hasarsızlık indiriminin ibraz edilerek trafik poliçesinin düzenlendiği dönemlerdi. O günlerden bugünlere sig-
orta bilincinin ve öneminin artarak devam ettiğini görmekteyiz.

Günümüzde dijitalleşmenin satış sürecinde ön plana çıkması, uzun vadede mesleğimizi olumsuz yönde etkileye-
ceğini düşünmeme rağmen, bu durumun kendi lehimizde olduğu, müşterilerimizin her anında yanında olduğu-
muzu hissetmelerini sağlamış olmamızdan dolayı tercih sebebi olacağımız kanaatindeyim.

Ayrıca dijital ortamlarda çeşitli kampanyalar ile poliçeler satın alınabilmektedir; tarafımıza olan bir çok geri 
dönüşlerde kişilerin teminat açısından eksik ya da hatalı poliçeler satın aldıkları görülmüştür. Bunun sonucunda hasar 
gerçekleştiğinde mağduriyet yaşayan kişiler, bizler gibi yetkili acentelere geri dönüş yapıp destek istemişlerdir. Kişilerin 
bu olumsuz tecrübelerinden sonra sigortacılıkta birebir iletişimin ve güvenin ne kadar önemli olduğunu anlamış old-
uklarını hissettim. Şu an sektörde benim gördüğüm en büyük sıkıntı dijital ortamda satın alınan poliçelerin olumsuz 

yansımalarıdır. Dijital ortamda poliçe satınalma süreci pandemi ile birlikte çok artmıştır. Bu dijital dönüşüm sadece sigorta sektörünü değil, dünyadaki  hemen 
hemen tüm sektörleri etkilemektedir. Bundan sonraki süreçte de bu dijital ortamda satışlar devam edecektir. Büyük bir sistem mevcut olsa da konu en sonunda 
ne sattığına gelmektedir. İlkemiz, müşteri odaklı ve şirketimizin sunduğu poliçe türlerini müşteri profiline göre satarak müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Tüm acente arkadaşlarımın 2022 yılının, 2021’den daha karlı geçirmelerini dileriz. Saygılarımla...

A C E N T E L E R İ M İ Z D E N . . .

FATİH FERHAT YARDIMCI

Merhaba meslektaşlarım,

2000 yılında sektörde bir Aksigorta acentesinde başladığım satış hayatımda 22. yılı kutluyorum. Aksigorta acentesi son-
rasında, o dönem faal olan ancak şu an mevcutta devam etmeyen Yapı Kredi Sigorta Pazarlama’ya geçtim. Yaklaşık 8 
yıl kadar faaliyet gösterdim. Bu süreçte il ve Türkiye satış dereceleri ile bu işte ciddi başarılar yakaladım. Hayat-sağlık ve 
elementer branşlarda faaliyet gösteriyorduk. Sonrasında Yapı Kredi Sigorta Pazarlama Yapı Kredi Sigorta oldu. Yapı Kredi 
Sigorta da bildiğiniz üzere Allianz Sigorta olarak yoluna devam etti. Şu anda Allianz Sigorta Tekli Acentesi olarak 11 yıldır 
devam ediyoruz. Kurumsal şirkette 11 yıl ve Acente olarak 11 yılı geride bırakıyoruz, bırakmaya da devam ediyor olacağız.

2010 yılında artık kendi işimin patronu olmak için şu an faal olan Yardımcı Sigorta’yı hayata geçirdik. Özellikle sağlık 
sigortası açısından Akdeniz’in en büyük acentelerinden biri haline gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte sağlık 
sigortası ile beraber diğer sigorta ürünlerini yine satmaya devam ettik, devam ediyoruz. Bu 22 yıllık satış sürecinde 

her gün, her hafta, her ay, her yıl satış yaptık. Sektördeki arkadaşlarımla bu süreçte neler neler yaşadık anlatmakla bitmez, ancak bu süreçte özellikle nelere 
dikkat ettiğimi, başarının tesadüf olmadığını sizlere kısaca anlatmak isterim.

Sigortalı ve sigortacı ilişkisi ticari bir ilişkinin ötesindedir. Biz insanları ihtiyaç duydukları her alanda mutlu etmekle yükümlüyüz. Sigorta yaptıran kişinin beklentisi 
bir hasar yaşadığında hasardan sonra başına hiçbir şey gelmemiş gibi işine, hayatına devam etmesidir. Ancak burada tümü ile inandığım ve asla vazgeçmeyeceğim 
HAKKANİYET prensibim ile devam etmek çok önemlidir. Eğer sigortalının hak ettiğini düşündüğüm bir durum var ise temsil ettiğim şirketimin; eğer şirketimin hak 
ettiği bir durum var ise de temsil ettiğim müşterimin yanında olmayı asla vazgeçmediğim bir mücadele olarak görürüm. Bu süreç içerisinde ilerleyerek ve hasarları 
bu şekilde yönetirim. Satış üzerine odaklandığımda ise sadece fayda ve komisyon getirisine değil, kazanacağım ek komisyonlar ile hedeflere koşarım. Yani aslında 
hedef odaklıyım. Hedef gerçekçi ve ulaşılabilir olup olmadığını değerlendirir. Sonra bu hedefi nasıl yakalayabilirim propram ve projesini yapar ve yola çıkarım.

Sigortacılık sektörünün sorunları ve dertlerinin dinlendiği platformlar artıyor, bu sektörün kolay bir sektör olmadığını, gerçek bir savaş alanı olduğunu artık 
herkes biliyor. Eskiden itibarsız olan sigortacılık mesleğimizin artık itibar kazanmaya başladığını görmek güzel, ancak hala itibarının olması gerektiği yerde 
olmadığını düşünüyorum. Herkesin bir sigorta ürünü satıyor olmasını doğru bulmayanlardanım.

Şirketlerin her zaman bizimle birlikte yürüyor olması gerektiğini düşünüyorum. Acentelerin kazançlarının arttırılması, desteklenmesi gerekir. Çalıştığınız şirketin 
sizin cebinizde gözü olmaması gerekir. Acentesiz call center satışların sigorta şirketleri tarafından ilk etapta kazanç olarak değerlendirilse de hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren sigortacılık sektörüne zarar verdiğini düşünüyorum. Acentesiz, muhatapsız ve çözüm bulamayan sigortalının tekrar sigorta ürünü satın almaya 
ikna edilmesi çok zor. Sigorta ürünlerinin satışı kolay olabilir ama yönetilmesi önemlidir. Özellikle poliçe yenilemesi sektörümüzdeki genç nesiller için ileride fayda 
sağlayacaktır. Tek sefer, satış yenilemesi olmayan satış sektörümüzü küçültecektir. Sigorta şirketlerinin de büyümesi ve sürdürülebilir karlılığı buna bağlıdır.

Sigortacılığın tamamı gelecek vaat ediyor. Çünkü Türkiye’de sigortacılık gelişmiş ülkelerdeki kadar oturmuş bir meslek değil. Bunun yanı sıra dijital alanlar daha 
ön plana çıkacak. Bir müddet sonra dijital sigortacılık yani internet üzerinden sigorta pazarlamak da ön plana çıkacak. Tamamen internete dönmeyecektir hiçbir 
zaman, çünkü sigortacılıkta yakın temas yani acente çok önemli. Hele hele geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız dijital tarafı boş tutmamalı. Bana göre önümüzdeki 
10 yılda dijital sigortacılık önemli olacak. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığınızda Türkiye’deki sigortacılık istenilen seviyede değil. Sigortacılık bilincinin oturması çok 
uzun zaman alıyor. Benim gördüğüm kadarıyla sigortacılık denince akla ilk arabalar geliyor. İnsanlar arabalarına her şeyden daha çok önem veriyorlar, insanların 
sağlıkları, oturdukları evler ikinci planda kalıyor. En önemli ürünün sorumluluk ve sağlık sigortası olduğuna inanan bir acente olarak tüm sektördeki arkadaşlarımı 
selamlıyor, herkese bol kazanç ve gerçekleştirilen hayaller diliyorum. Bugün var olan tüm şirketler aslında ilk başlangıçta zaten hayal değil miydi?

Gücün ve Mutluluğun temeli sağlıktır. Saygı ve Sevgilerimle...
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FAAL İYETLER İMİZ . . .

Trafik kazaları sonucu araçlarda oluşan değer 
kaybı ile ilgili hesaplamaları ve uygulamaları 
hakkındaki bilgilendirmeleri için Seik (Sigorta 
Eksperleri İcra Komitesi) Başkanı Ahmet Nedim 
Erdem ve ekibine teşekkür ederiz.

ASİAD&MEMORIAL Hastaneleri grubu işbirliği 
kapsamında Covid-19 sonrası vücudumuzdaki etkileri 
konusunda bizleri bilgilendiren KBB Hastalıkları 
Hekimi Prof. Dr. Yavuz Selim Pata ve Kardiyoloji 
Hekimi Prof. Dr. Sabri Demircan ve ekibine değerli 
bilgilendirmeleri için teşekkür ederiz.

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

@asiadacentem, @sosyaliliskilerbirligisib, @teksader 
ortak çalışması ile; Partaj Değişikliği, Digital Bilgi 
Güvenliği, KVKK ve Online Satış konusunda 
çözüm önerilerimizi Allianz Sigorta üst düzey 
yöneticilerimizle paylaştık.

Tüm üyelerimizi davet ettiğimiz bugünkü toplan-
tımızı; içten dost sohbeti tadında bir ortamda ger-
çekleştirdik. Mesleğinin sorunlarını, mesleğindeki 
gelişmeleri, mesleki bilgilerin paylaşımını, örgütlü 
yapıyı önemseyen, zaman ayırarak, ilgi gösterip ka-
tılan, katkı sağlayan kıymetli üyelerimize, en içten 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Geçmişi hatırlamak ve bugünü konuşmak üzere; 
Koç Allianz’ın tarihinde iz bırakmış, Genel Müdür-
lerimizden Sayın Kemal Olgaç ve Akasya Yaşam 
Merkezi’nin değerli çalışanları ile daha önce duyu-
rusunu da sizlerle paylaştığımız, keyifli ve verimli 
bir toplantı gerçekleştirdik. Katkı sağlayanlara ve 
üyelerimize teşekkür ederiz. 
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Liv Ailesini, Liv Vadi İstanbul’un sıcak ve dostane 
ortamında ziyaret ederek, ASİAD Yönetim Kurulu 
olarak hayırlı olsun dileklerinde bulunduk.

Değerli Meslektaşımız Vuslat 
Sigorta Selahattin Gül’ü ofisinde 
ziyaret ettik. Misafirperverlikleri 
ve hoşsohbetleri için kendisine ve 
sevgili eşine teşekkür ederiz.



Kıymetli bilgilerini ve mesleki tecrübelerini paylaşarak, KVKK 
konusunda bizlere sağladığı katkılardan dolayı, Av. Arzu Aksu 
Şanlı'ya ve katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bizlere aktardığı bilgilerle, mesleki tecrübelerle ve vermiş olduğu eğitimlerle, kıymetli katkılar sağlayan 
Engin Özaydın’la, Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik. Güzel sohbet ortamında değerli katkılarından 
dolayı kendilerine sizlerin de adına teşekkürlerimizi iletip önümüzdeki dönemin planlamasını yaptık.

Memleketimiz, Atalarımızın bize miras bıraktığı ve bizlerin de gelecek nesillere miras bırakmak zorunda olduğumuz do-
ğamız, elimizden kayıp gidiyor. Ormanlarımız, ciğerlerimiz cayır cayır yanıyor. Konuşacak, eleştirecek, kızacak çok şey var. 
Ama şimdi ne sırası ne de zamanı. Şimdi bahanesiz birlik olma anı. Ağaçlandırma ile ilgili projeleri konuşup planlamalar 
yapmaya çalışırken, ülkemizde çıkan yangınlar, milletçe bizlerde onarılmaz yaraların oluşmasına neden oldu. Bu acıya ka-
yıtsız kalmamak ve kısmen de olsa merhem olabilmek amacı ile Sayın Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP Derneği ile 
temas sağladık. Şu an erzak ve diğer malzemelerle ilgili bir ihtiyaç olmadığını, tam tersine gelen malzemelerin lojistiği ile ilgili 
sıkıntı olduğunu, sonrasında (bölgede yaşayanların evlerinin onarımı, hayvanların barınaklarının yapımı ve ailelere yardım 
gibi konularda) ciddi ihtiyaçlar olacağını, bu saatten sonra gönderilecek olan yardımların da, yangın sonrasında ifade ettikleri 
durumlarla ilgili olarak, planlama yapılarak kullanılacağını belirttiler. Birlikte daha güçlü olduğumuzu gösterebilmek adına, 
çocuklarımıza en azından dayanışma adına bir mirası bırakmak için, desteğinize ve yardımınıza ihtiyaç var. AHBAP Derneği’ne 
sağlayacağımız destekle, yangın sonrasında kullanılmak üzere, bir derde çare olunmasına sebep olacağız. Bağışın yapılması 
ile ilgili; bağışların “www.ahbap.org.tr” sayfası üzerinden belirtilen banka hesaplarına nakit olarak gönderilmesini, dekont 
açıklamasına da, “SİGORTA ARACILARI YANGIN SÖNDÜRME DESTEĞİ” yazılmasını, dekontun fotoğrafını da, takip ve bilgi 
paylaşımında bulunmak için bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bu işten ekmeğini kazanan meslektaşlarımızla hep birlikte; 
gelecekteki meslektaşlarımıza, çocuklarımıza, gelecek nesillere birliktelik adına, güzel bir miras bırakmak dileği ile…

30 Eylül 2021 tarihine kadar süresi olan; 7326 Yasa 
kapsamında borçların yapılandırılması ve 06.09.2021 
tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genelgesi 
kapsamında aşı olmayan çalışanların PCR testi 
zorunluluğuna ilişkin genel yazısı hakkındaki konular 
ile ilgili olarak bizlere sağladığı değerli bilgiler için 
Yeminli Mali Müşavir Sayın Hüseyin Kalender, Mali 
Müşavir Sayın Duygu Vural ve katılım sağlayan 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Güncel sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşmak 
üzere; ASİAD, SİB, TEKSADER yönetim kurulu üyeleri ola-
rak bizler, Allianz’ın değerli yöneticileri ile bir araya gelerek 
online toplantı yaptık. Gerçekleşen verimli toplantıya kat-
kı sağlayan diğer derneklere, Allianz yöneticilerine; Sayın 
Ertuğrul Yücenur'a, Sayın Okan Özdemir'e, Sayın Aykut 
Özalp'e, Sayın Emrah Gökmen'e, Sayın Baran Yaşarakıncı 
ve Sayın Göker Kurtuldu'ya teşekkür ederiz. 

Sayın Kaan Toker, Sayın Nedim Tarakçı, Sayın 
Baran Yaşarakıncı, Sayın Abdullah Akkurt, Sayın 
Özcan Varna, Sayın Uğur Özkan ve Sayın Kadir 
Burnaz ile gerçekleştirdiğimiz, tüm branşlarda 
operasyonlarla ilgili yaşadığımız sorunlar ve 
çözüm önerilerimizin konuşulduğu verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan her-
kese teşekkür ederiz.

Çok uzun bir süreden sonra, ilk kez bugün bir araya 
gelmek nasip oldu. Özlemlerin giderildiği, dostane 
ve sıcak bir ortamın olduğu güzel bir etkinlikti. Bu 
atmosferin oluşmasına katkı sağlayan, kahvaltıya 

katılan değerli üyelerimize, teşekkür ederiz.
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ASİAD & MEMORİAL işbirliği çerçevesinde 
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı”na özel, 
26 Ekim 2021 Salı günü zoom üzerinden 
yapılmış olan seminerde bizlere sağladığı 
değerli bilgiler için Genel Cerrahi Uzmanı 
Op. Dr. Cenk Ersavaş’a ve katılım sağlayan 
üyelerimize teşekkür ederiz.

Sigorta Acenteleri Platformu (S.İ.A.P.) 
İstanbul merkezli Sigorta Acentelerini temsil eden sivil top-
lum örgütleri çalışma toplantısında bir araya geldi. Bir ara-
ya gelen ASİAD, ANSADER, AVSAD, İSAD, KASİDER, PASAD, 
SAB, SAİS, TEKSADER temsilcileri kurulan platformu değerli 
bulduklarını ve iletişimin önemli olduğunu ifade etti. Mu-
tabakatla platforma Sigorta Acenteleri Platformu (S.İ.A.P.) 
adı verildi. Her ay düzenli olarak bir araya gelmeyi karar-
laştıran temsilciler takip eden ilk toplantıda kurumsallaş-
masını tamamlamamış platformların da davet edilmesini 
kararlaştırdı. Tanışma, niyet ve yol haritası üzerinde yapılan 
sohbetler sonrası 16 Kasım tarihinde acente sorunları hak-
kında gündemli toplanma temennisiyle son buldu. Tüm 
katılımcılar çalışmadan memnun olduklarını ifade ettiler.

Genel kurulumuza katılım sağlayan, katkı sunan, 2021-
2023 döneminde, bizlere oylarıyla oy birliği ile görev ve-
ren, birlik beraberlik örneği sergileyen, tüm üyelerimize 
teşekkürlerimizi sunar, ASİAD ailesine hayırlı olmasını 
canı gönülden dileriz.

Yönetim Kurulu olarak;
15.11.2021 tarihinde ilk toplantımızı ger-
çekleştirdik. Mesleğimiz ve derneğimiz 
için hayırlı olmasını dileriz.

İTO Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından düzenlenen 
İstanbul’daki acente dernekleri ve sendikanın katılım 
sağladığı ve sorunların en sert şekilde dile getirildiği top-
lantıya katılım sağladık.

ASİAD & Florence Nightingale Hastaneleri Grubu işbirliği-
ni daha da güçlü kılmak amacıyla; Genel Müdür Yardım-
cısı Sayın İlker Yılmaz, Grup Kurumsal Pazarlama Müdürü 
Sayın Gülşen Akbel ve Grup Anlaşmalı Kurumlar Müdürü 
Sayın Aslıhan Sevgil ile önümüzdeki dönem için birlikte 
yapılacak çalışmalarda, sigortalılarımızın memnuniyetini 
arttırmak amacıyla, izlenecek yol ve yöntemler hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Allianz Partners Türkiye Ceo’su Merve To-
lan ve yöneticileriyle, 13 Aralık 2021 tari-
hinde bir araya geldik. Son zamanlarda, 
sigortalıların yaşamış olduğu sorunları çö-
züm önerileriyle birlikte dile getirdik. ASİ-
AD için bir takım iyileştirme çalışmalarının 
yapıldığı bilgisini aldık. En kısa sürede alına-
cak aksiyonları link adresinden yayınlıyor 
olacağız. Kendilerine değerli misafirperver-
likleri için teşekkür ederiz. 

13 Aralık 2021 tarihinde eski Yönetim Kurulu ile bir araya 
gelerek, önceki dönemdeki üstlendikleri görevi layıkıyla 
yerine getirmiş olmaları ve vermiş oldukları emeklerden 
dolayı kendilerine teşekkür edip plaketlerini takdim ettik. 

ASİȦD’ın bugünlere gel-
mesinde katkı sağlayan, 20 
yıllık dilimde görev alan baş-
kanlarımızla, ASİAD Yöneti-
mi bir araya geldi. Güzel bir 
akşam yemeğinde ASİAD’ın 
20 yılı konuşuldu. Başkan-
larımızın, ASİAD Yönetim 
Kurulu’nun yanında olduk-
larını söylemeleri, bunun 
böyle olduğunu bilmemize rağmen, Yönetim Kurulu olarak bizleri ayrıca mutlu 
etti. Sağlık ve özel nedenlerle katılamayan başkanlarımıza, çoğunluk olarak ka-
tılım sağlayan başkanlarımıza, ASİAD’daki birlikteliğe sağlayacakları katkılardan 
dolayı teşekkür ederiz. 

Sektörde her konuşma-
cının anlatımında; birlik 
ve beraberliğe vurgu 
yapılarak, öneminden, 
kıymetinden bahsedilir. 
Sigorta sektöründe bu ka-
dar dağılmışlığa rağmen, 
sorunlarımızın etrafında 
birleşme iradesini ve birlikte mücadele edebilme başarısını gösteren ve 
SİAP (Sigorta Acenteleri Platformu) çatısı altında bir araya gelen dernekler 
olarak, birlikteliği sözün ötesine taşıdık. SİAP çatısı altında bir araya gelen bu 
örgütlü yapılanmayla, 23 Aralık 2021 tarihinde İTO Meslek Komitesi tarafın-
dan düzenlenen toplantıda, mesleğimizle ilgili hazırladığımız çalışmayı tüm 
sektör paydaşlarına güzel bir sunumla aktarmanın haklı gururunu yaşadık.
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SİZİN VE SEVDİKLERİNİZİN
SAĞLIĞI İÇİN LIV HOSPITAL
TÜM ANA BRANŞLARIYLA
7 / 24 HİZMETİNİZDE!

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Pediatri
İç Hastalıkları
Genel Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji
Kardiyoloji
Kalp ve Damar Cerrahisi
Radyoloji
Yoğun Bakım

Detayı bilgi ve randevu için
444 4 548



BU YIL
TÜM DİLEKLER
SAĞLIK 

her yaşa uygun özel içerikleriyle tüm ailenizin yanında olsun.

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için 

Kişiselleştirilmiş Liv Hospital Check-up Paketleri

Yeni yılda tüm kalpler sağlık ve mutlulukla dolsun!




