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◊ Tekiz dergisinin yayın hakları Tekli 
Sigorta Acenteleri Derneği’ne aittir.
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yazı, fotoğraf ve konuların her hakkı 
saklıdır.Izinsiz kaynak gösterilmeden 

alıntı yapılamaz.

◊ 10 Aralık 2016 tari-
hinde Beşiktaş Vodafone 
Arena’nın orada gerçek-
leşen terör saldırısında 

şehit düşen çevik kuvvet 
polisimizin ailesini 

17/02/2017 Cuma 
bünü İstanbul’dan 

Konya Seydişe-
hir’e giderek 

Konya 
Seydişe-

hir Kaymakam'ı Sn. Aydın 
ERDOĞAN ile birlikte  
ziyaret ettik.

Milletimizin huzuru-
nu bozmak için karanlık 
güçlerin harekete geçtiği, 
Mehmetçiğin ve emniyet 
güçlerinin canları pahasına 
onlara emanet edilen bu va-
tana sahip çıkmaya çalıştık-
ları hepimizin malumudur.

Bizlere düşen görev ise 

bu vatan için canını veren 
asker ve polisimizin ema-
netlerine sahip çıkıp teröre 
karşı tek yumruk, dimdik 
ayakta durmaktır. Gönüller-
de ki keder bizimde gönlü-
müzün en derin yerindedir.

Tüm şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyor, 
geride kalan sevdiklerine 
ve milletimize sabırlar 
diliyoruz.

◊ DERNEĞIMIZIN, Medi-
calPark ile iş ortaklığı anlaşması 
kapsamında düzenlediği eğitim 
programı 02/03/2017 Perşembe 
günü gerçekleştirilmiştir. Dernek 
üyelerimizin katıldığı eğitimde,Al-
lianz Sağlık Poliçelerinde yeralan 
ve MedicalPark’da da geçerli olan 
teminatlar detayları ile katılımcı-
lara aktarıldı. Teksader Üyelerine 
özel yapılacak olan çalışmalar 
hakkında da yeni planlamalar 
önerildi.

Yapılacak yeni çalışmalarla ilgi-
li, daha sonra üyelerimize bilgilen-
dirme yapılacaktır.

◊ TEKSADER ve Allianz Sigorta 
A.Ş. ile birlikte programlamış olduğu-
muz ve Allianz Yöneticilerinin katıldığı 
2017 yılı Satış ve Pazarlama komite 
toplantılarımızın ilkini 15/03/2017 Çar-
şamba günü Allianz Tower’da gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız.

Üyelerimizden gelen sorunlar ve Yönetim ku-
rulumuzun uzun uğraşlar sonucu çalışarak hazırladığı 
66 maddeden oluşan 49 sayfalık rapor, kitapçık haline 
getirilerek Allianz Yönetimine Sunuldu.

Toplantıda sunulan bir çok madenin kısa, orta ve uzun 
vade şeklinde çözümünün gerçekleşebileceği konusunda 
mutabık kalındı.

Bir sonraki Allianz & Teksader Satış ve Pazarlama 
komite toplantımızın tarihi 12/09/2017’dır.

Belirtilen tarihde yapılacak olan 2.Satış/Pazarlama 
toplantısında gündeme alınacak toplantı maddelerinin 
belirlenmesi için çalışmalarımız bugün itibarı ile tekrar 
başlatılmıştır.

15/03/2017 tarihinde sunulan rapordaki 66 mad-
deden çözümlenemeyen maddelerin takibi ve 12 Eylül’a 
kadar eklenebilecek yeni soru ve sorunların belirlenebil-
mesi için Her Perşembe 16:30 – 18:30 saatleri arasında 
Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 
No:2 Daire: 12 Ataşehir İstanbul adresindeki Teksader 
Genel Merkezinde yapılmakta olan Haftalık olağan Der-
nek toplantılarımızda gündem maddeleri görüşülecektir.

Toplantılarımız Tüm Allianz Tekli Acentelerine açıktır.
Eğer şehir dışında iseniz yada dernek merkezimize ge-

lemiyorsanız, aynı şekilde istek,sorun,şikayet ve önerileri-
nizi bilgi@teksader.com mail adresimize gönderebilirsiniz.

◊ DERNEĞIMIZ, Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi No:2 Daire: 12 Ataşehir / İSTANBUL adresinde 
faaliyet göstermekte olup,

◊ WEB SİTEMİZ: www.teksader.com 

◊ MAİL ADRESİMİZ: bilgi@teksader.com 

◊ TWİTTER ADRESİMİZ: http://twitter.com/Teksader_

◊ FACEBOOK ADRESİ İSE: https://www.facebook.com/teksader ‘dir.
TEKSADER YÖNETIM KURULU...

Tarih: 19/06/2017

Kalkış Yeri Avrupa 
Yakası: Arnavutköy 
Mahallesi, Cevdet paşa 
cad. Çamlıbahçe mevkii, 
Çamlıbahçe Otobüs Du-
rağı arkası İncusu Tek-
nesi Kalkış Saati Avrupa 
Yakası. Saat: 19:00

Kalkış Yeri Anadolu 
Yakası: Beylerbeyi 
(Polis Evi ve Beyler-
beyi Saray arası) İn-
cusu Teknesi  Kalkış 
Saati Anadolu Yakası 
Saat: 19:15

Saat: 19:30, İftar 
öncesi rehber eşliğin-
de yalı turu

Değerli Acentemiz,
 

Hepimiz aynı gemideyiz diyerek çıktığımız bu yolda, Allianz yöneticilerimiz ile bir 
arada olacağımız iftar yemeğimizde siz değerli Tekli Allianz acentelerimizi görmekten 
mutluluk duyacağız.
 

Saygılarımızla,
TEKSADER Yönetim Kurulu

iÇiNDEKiLER
ARALIK 2016

TEKSADER'iN
MiNiK iKiZLERi

SAYFA 22’de

SAYFA 14 - 15’te

Bülent
ÜNAL

1 992  yılında üniversite 
döneminde köprü altı 
Kemancı barda  tesadüfen 
tanıştığım Genç Anadolu 

Tiyatro grubu üyeleri ile başlayan 
dostluk, hayatımı, bakış açımı bir 
anda değiştiriverdi.

Hepsi farklı üniversitede, fark-
lı bölümlerde okuyan bu grupta,  
dostlarım şimdilerde avukat, doktor, 
oyuncu, yönetmen, şair oldular. 
Aralarından ben de bir anda sigorta-
cı oluverdim...  

Nasılmı? :)
Memur çocuğu olmam sebebi ile  

üniversite de okurken tiyatronun 
yanında farklı işler de yapıyordum. 
Barmenlik, anketörlük, vs..1994 
yılının yaz aylarında, Halk Yaşam 
Sigorta’nın avukatı ve tiyatrodan 
tanıdığım olan Şenol Çilek bana  
Halk Yaşam Sigorta da pazarlamacı 
olarak işe başlamak ister misin diye 
sordu. Ben de denemeye karar ver-
dim. İşe başladıktan  2 sene sonra 
sağlık sigor-
taları branşı 
satışında  
Türkiye 1. si 
oldum...

O dönem-
lerde tiyatro 
ile beraber 
yürütmeye 
çalıştığım 
sigortacılık 
mesleğimi, 
turneler 
sebebi ile 

aksatmaya başlamış, müdürlerim-
den azar işitmeye başlamıştım..
İki seçeneğim vardı..Ya tiyatroya 
devam edecektim ya da...

Bu düşünceler içinde akşamları 
iş dönüşü uğrak yerimiz olan Tak-
sim Çiçek Bar’ın sahibi, sinemacı 
Arif Keskiner’e alkolün de etkisi 
ile :)  ortaklık teklif ettim. Ne 
ortaklığımı?  

ACENTELiK.!!

1997 yılının aralık ayında şirke-
timizi kurduk. Duayen Sinemacı 
ile ortak olmuştum. Bu ortaklık 
sayesinde ünlü ve sıra dışı insanlarla 
dostluklarım oluştu. Tabi ki dostluk 
yanında sigorta danışmanlığı da ya-
pıyordum:). bu da işin keyfini daha 
da artırmıştı.

Ortaklığımız 4 yıl devam etti. Asıl 
mesleği sinema olan Arif Keskiner 
(Çiçek Arif) bana 2. jestini yaparak 
hissesinin tamamını bana devretti.

Halk yaşam, Yapı Kredi Sigor-
ta derken 
bir anda 
ALLİANZ 
Sigorta 
oluverdik.

Alışkan-
lıklarından 
vazgeçe-
meyen bir 
insan olarak 
meslek 
hayatımın 
başından bu 
yana sadece 

tek şirketle çalıştım..Şu anda da  
sadece Allianz  Sigorta’nın acentesi 
olarak çalışmaktayım. 

Bu yaşam tarzının zararları ve 
faydaları var elbette. Ama en büyük 
faydasını tek şirketle çalışmakta bul-
duğumu söyleyebilirim. Hatta bunu 
abartarak Allianz ve Yapı Kredi 
Sigorta acentesi dostlarım ile bera-
ber Tekli sigorta Acenteleri Derneği 
(TEKSADER) ‘i kurduk..

Kuruluşunun 2. yılında olan fakat 
mantalite olarak 20 yıldır sektörde 
benim gibi düşünen dostlarımın ol-
duğunu görünce heyecan ve şevkim 
daha da arttı.

Bu aralar tiyatro ya sadece izleyici 
olarak gidiyorum.

Özetle yaptığınız işi, hayattan 
kopmadan, severek yapıyorsanız , 
kendinize, dostlarınıza ve ailenize 
zaman ayırıyorsanız en büyük başarı 
bu bence. 

Bu arada şirketimin ismi nereden 
geliyor diye soran olabilir.. Hemen 
söyleyeyim 

Eşimin adı KARMEN... :))

Sevgiyle Kalın..

KARMEN SiGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ

Tiyatro tutkusu giderek hayata daha bir demokrat, daha 
bir özgürlükçü, daha bir barışçıl bakmamı sağladı.

Rutkay AZiZ...
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K ASIM ayında, haftalık toplantıları-

mızdan birinde, Aralık ayında ki bi-

rinci kuruluş yıldönümü için sıradan 

olmayan Teksader’e yakışacak çok 

özel bir gece planlayalım fikri önerildi. Hepimizi 

bir heyecan sardı. Herkes bir fikir önerdi. En 

sonunda İstanbul’un seçkin otellerinden birine 

karar verildi. Çocuklar 

gibi şendi herkes. 
Davetiyeden, kimin 

nerede oturacağına 

kadar her şey plan-

lanmıştı. Biz kızlar ne 

elbise giyeceğimize 

karar vermiş; erkek-

lerin smokin giymesi 

zorunlu olsun diye 

oylama yapmıştık. 

Başkan her zaman ki 

gibi bize güvenmiş, 

tüm önerilerimizi 
onaylamıştı. Ve sonra 

Aralık geldi... ilk Per-

şembe toplantımızda 

her şey son karara 

bağlandı hazırlıklar 

tamamdı. Aralık sonu muhteşem bir gece bizi 

bekliyordu.Türk insanının en belirgin özelliklerinden biri 

futbol sevgisidir. Biz de kendi aramızda çoğu 

zaman atışsak da sonunda dostluk kazandı dedi-

ğimiz iddialarımız olur. Severiz maç seyretmeyi 

rakibin kaybetmesinden alınan keyfi. İşte bir 

gece bu sevdamız bizi derinden yaralayacak bir 

olaya sahne oldu. 10.Aralık.2016 Cumartesi 

günü Beşiktaş’ın galibiyet kutlamaları sırasında 

birden Çengelköy de ki evimde otururuken 

2 patlama sesi duydum. Sesin 500m ileriden 

geldiğine yemin edebilirdim. Telefonuma gelen 

mesajla Beşiktaş Vodafone Arena da terör 

saldırısı olduğunu öğrendim. Bir an da maçta 

ki bizim ekip geldi 

aklıma. Şükürler olsun 

iyi oldukları haberini 

hemen aldım. Peki bu 

patlamada kimseye 

bir şey olmamış 
mıydı? Tabi ki hayır. 

Maalesef ilk an da 

gelen haberlere göre 

3-5 yaralı vardı. Acı 

bilanço sonra ortaya 

çıktı. Hain terör 
saldırısına 39 Şehit 

vermiştik. Haberle-

ri seyrederken ne 

hikayeler öğrendim. 

Doktor olmak için 

İstanbul’a gelen 17 

yasında ki Berkay; 

evine dönmeye çalışan, taksi de ki Selin. Sonra 

asıl hedef olan Çevik Kuvvet Polisi Şehitlerimiz. 

Ağlayarak izlediğim haberlerde 26 yaşında ki 

polis memuru şehit Emre beni en çok etkileyeni 

oldu. 6 aylık ikizleri ile gencecik güzeller güzeli 

bir eş bırakmıştı geride. Bir çocuk yetiştirmenin 

ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Ya iki çocuk 

aynı anda babasız nasıl yetişecekti? Bütün gece 

ne yapabiliriz diye düşündüm ve kendimce bir 

fikir ürettim. Dernek toplantımızda “Kuruluş Gecemizi 

kutlayacağımız balomuzu yapmasak da o paray-

la Şehit ailesine yardım etsek nasıl olur dedim” 

tereddütsüz kabul gördü ve hemen aksiyon 

aldık. Önce ailenin bilgilerine ulaştık, sonra balo 

bütçemizi aileye aktarmak için en hassas yolun 

ziyaret ederek ulaştırmak olduğuna karar verdik. 

20.Şubat.2017 de uçakla Konya’ya gittik. 

Mevlana’nın şehrin de bizi hüzünlü bir ziyaret 

bekliyordu. Yardımın resmi olmasını istediğimiz 

için kaymakamlığa bilgi verilmiş; kaymakamın 

bizzat eşlik etmek istediği bilgisi de bize iletilmiş-

ti. İlk iş aileye gidildi. Bizi karşılayan şehidimizin 

kayınpederi bizleri eve davet etti. O an gözü-

mün önünden hiç gitmeyecek bir an dı. Salona 

geçildiğinde önce şehidimizin eşini sonra ikizleri 

gördüğümüzde hepimizin nefesi kesildi.

Gencecik bir eş, hiçbir şeyden haberi 

olmayan 8 aylık ikiz kız çocukları, şehidimizin 

eşi ile olan resmi ve şehit olduğunda başında 

ki kaskı büfenin üstünde... Hayat herkese adil 

davranmıyor maalesef. İkizlere aldığımız hedi-

yeleri ve yardım çekimizi anneye teslim ettik. 

Manevi rahatlığın yanı sıra TEKSADER olarak 

kardeşlerimizin elinden tutabildiğimiz için çok 

mutlu olduk. Terör bu ülkede kaç Emre aldı; kaç çocuk 

babasız, annesiz kaldı bilinmez. Bizler hangi bi-

rine yetebiliriz onu da bilemiyoruz. Ama bundan 

sonra TEKSADER olarak elimizden geldiğince 

yanlarında olma gayretimiz devam edecek. 

Destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizle.

Teksader'in minik ikizleri
tren kullanarak gidilen noktada araç kiralamak hızlı, etkin ve düşük maliyetli seyahat organizasyonu 

haline gelmiştir. Siz de kurumsal portföyümüze dahil olarak, Türkiye çapında günlük ve kısa süreli 

araç kiralamalarınızda maliyetlerinizi kontrol altında tutabilir, araştırma-tahsis-ödeme süreçleriyle 

uğraşmadan gereksiz zaman kayıplarının önüne geçebilir, tüm operasyonel süreçlerinizi 

•  Dilediğiniz yerde  

ÇORLU TRAKYA İSTASYON

Tüm Türkiye’de 

16.000 Şirket aracınız 

ALLIANZ TÜRKIYE SAĞLIK OPERASYON DIREKTÖRÜ 

ì Size bağlı olan 
departmanlar  

hangileridir? 

◊ ALLIANZ Türkiye, sağlık 
branşına verdiği önemden 
hareketle, kurumsal  organizasyon 
yapılanmasında değişikliğe 
gitti ve sağlık branşını ayrı 
bir iş birimi haline getirdi. Bu 
organizasyon altında yer alan 
“Sağlık Operasyonlar” bölümünü 
çok değerli yönetici ve çalışma 
arkadaşlarımla birlikte takip 
ediyorum. 

Sağlık operasyonlar; 
Bireysel Poliçe Üretimi, Grup 
Poliçe Üretimi, Medikal Risk 
Değerlendirme, Provizyon, 
Tazminat, Anlaşmalı Kurumlar 
Yönetimi, İş Kuralları ve Süreç 
Geliştirme ile Sağlık İletişim 
departmanlarının biraraya gelmesi 
ile oluşmaktadır.

î Uw surecinde yardimall 
uygulamasının 

acentelerin işlerini 
hızlandırmada katkısı 
olduğunu düşünüyoruz. 
Bunun gibi süreci 
hızlandıracak başka 
çalışmalarınız var mı? 
Yardım All hasar kısmına 
da uygulamayı düşünüyor 
musunuz? 

Acentelerimizle iş yapış 
şekillerimizde ve iletişimimizde 
çevikliğimizi sağlayacak 
altyapı yatırımları her daim 
gündemimizde. Bu nedenle  
tüm süreçlerimizi dijital çağın 
gereksinimleri doğrultusunda 
düzenli olarak güncelliyor ve 
iş modellerimize uyguluyoruz. 
Bildiğiniz gibi sonradan ödeme 
süreçlerinde sigortalılarımızın  
mobil uygulamalardan tazminat 
talebi yapabildiği uygulamamızı 

hizmete aldık. Aynı şekilde 
acentelerimiz de sigortalılarımıza 
ait elden tazminat taleplerini 
Aznet  sistemi üzerinden 
yapabiliyor ve süreci takip 
edebiliyor. 

 

ï Departmanlarınızda 
kaç kişi çalışıyor ve 

Izmir’e gidiş sürecine nasıl 
hazırlanılıyor? 

◊ BUGÜNLERDE Allianz 
Türkiye olarak büyük bir heyecan 
içindeyiz. Şirketimiz, sürdürülebilir 
verimli büyüme, ülke ekonomisine 
ve istihdama katkı hedefiyle 
yatırımlarına devam ediyor. 
Önümüzdeki dönem büyüme 
öngörülerimiz ve şirketimizin 
gelişen ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bölgesel bir yatırım kararı 
aldık. İzmir’de kuracağımız yeni 
operasyon merkezinin adı Allianz 

Allianz Türkiye olarak
büyük bir heyecan içindeyiz

Nedim
TARAKÇI

Türkiye olarak büyük bir heyecan 
içindeyiz. Şirketimiz, sürdürülebilir 
verimli büyüme, ülke ekonomisine 

Kampüs olacak. Bu yeni yatırım 
ve yapılanma kapsamında da 
belirlediğimiz bazı birimlerimizi 
İzmir’e taşıyacağız. 

Halihazırda sağlık birimimizin 
bünyesinde yaklaşık 220 
çalışanımız bulunuyor. Ekipten 
acente veya partnerler ile direkt 
temas kuran Anlaşmalı Kurumlar 
Yönetimi ve Sağlık İletişim 
departmanlarımız, İstanbul’da 
kalacak. Diğer ekiplerimiz de  
İzmir‘de çalışmalarını sürdürecek. 
İş birimlerimizin Allianz Kampüs’e 
gidişi için kademeli bir geçiş 
planlaması yaptık. Bu kapsamda, 
ağustos ayında başlayacak 
taşınma sürecimizin yaklaşık bir 
sene süreceğini öngörüyoruz. 
Mevcut kadromuzdan yaklaşık 70 
kişi İzmir’e gitmek üzere gönüllü 
oldu. İşe yeni alınacak çalışanlar 
için de eğitim planlamaları yapıldı, 
dökümanları hazırlandı. Ancak 
önemli olan masa başı eğitimleri 
olacak. Yoğun bir süreç bizi 
bekliyor. Tüm ekibim heyecanla 
sürecin başlamasını bekliyor.  

ñÖzellikle tekli acenteler 
hakkında görüşlerinizi 

alabilir miyiz? Departman 
olarak tekli acentelerden 
beklentileriniz nelerdir?

◊ ACENTELERİMİZ, 
müşteriye ulaşma, satış ve satış 
sonrası hizmetlerde şirketimizin 
görünen yüzü. Bu nedenle de 
dağıtım kanallarımız arasında son 
derece önemli bir yere sahip. 

Tekli acentelerimizin, özellikle 
poliçe özel şartlarımız hakkında 
sahip oldukları bilgi düzeyi, süreç 
ve sistem işleyişine hakimiyetleri 
ve uygulama esasları konusundaki 
farkındalıkları doğru satış ve 
müşteri memnuniyetinin tabanını 
oluşturuyor. Tekli acentelerimizin 
sadece şirketimize odaklanmış 
olmalarının, bu belirtilen 
konularda başarı için önemli bir 
avantaj sağladığını söyleyebiliriz. 

ó İzmir’e taşınma olayının 
bölümünüze artıları ve 

eksileri neler olacaktır? 
◊ İZMİR Allianz Kampüs, 

çalışanlarımız için gerçekten 
önemli bir fırsat. Uzun çalışmalar 
sonucunda planladığımız bu 
süreçte aksiyona geçerken, tüm 
çalışanlarımızla biraraya gelerek, 
yatırım ve büyüme öngörülerimizi 
aktardık, çalışanlarımıza gitmek 
isteyen herkes gidebilir dedik. 

Gitmeye gönüllü 
arkadaşlarımızın, İstanbul’daki 
mevcut maaşları ile İzmir’e 
gideceğini ve taşınma süreçlerinde 
nakliye ve kira gibi konularda 
taşınma desteği sağlayacağımızı 
söyleyebilirim. Evli çalışanlarımıza 
istihdam desteği, çocuklu 
çalışanlarımızın eğitim gören 
çocuklarına eğitim avantajları 
sağlayacağız.

 İzmir’de yaşamın İstanbul’a 
oranla daha ucuz olması, finansal 
bir avantaj sağlayacak. Tercihen 
ya da çeşitli zorunluluklar 
nedeniyle gidemeyenler de elbette 

olacak. Bu süreçte de kimseyi 
mağdur etmeyeceğimiz aksiyonlar 
alacağız.   

ò Sağlık Sigortalarının 
Türkiye’deki 

geleceği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

◊ SAĞLIK hizmetlerinde 
yaşanan gelişmeler sonucunda 
her gün yeni tanı ve tedavi 
yöntemleri uygulamaya alınıyor. 
Bununla birlikte ortalama yaşam 
süresinin uzaması, bazı önemli 
hastalıkların toplum içinde 
görülme oranının artışı,  nitelikli 
sağlık hizmetine erişimin önemini  
daha da artırıyor. Sağlık hizmet 
sunumundaki gelişmeler ile 
birlikte finansmanındaki maliyet 
artışı,  bireylerin sağlık giderlerini 
yönetmesini zorlaştırıyor  ve bu 
trendin yıllar içinde de artacağı 
öngörülüyor.   

Artan risk ve maliyetler 
sonucunda niteliği yüksek sağlık 
hizmetine erişimin ideal çözümü 
sağlık poliçeleri ile mümkün.  

Sağlık hizmetinde yaşanan bu 
değişimle beraber Türkiye’de 
artan kişi başı gelir seviyesinin 
de sigortalı penetrasyonunu 
yükselteceği söylenebilir. 

Yıllar içinde yaşanan değişimler 
ile birlikte sürdürülebilir sağlık 
finansman sorununa çözüm 
için önleyici sağlık hizmetleri 
ve hastalık yönetiminin 
desteklenmesi önemli katkılar 
sağlayacağı  kanaatindeyim.

� 17.06.2016 Tarihinde AZS-
137 nolu duyuru ile Modüler 

sağlık sigortasında yurtdışı küçük 
cerrahi limitlerinin yükseltilerek gün-
cellendiğini

� 27.06.2016 Tarihinde AZS-
145 nolu duyuru ile kasko 

poliçelerinde meslek ve özellikli grup 
indirimlerinin tek poliçe için aynı 
anda kullanılamayacağını biliyor 
muydunuz.

� 30.06.2016 Tarihinde AZS-
148 nolu duyuru ile Modüler 

sağlık sigortası özel şartlarında gün-
celleme yapıldığını biliyor muydunuz.

� 15.07.2016 Tarihinde AZS-
154 nolu duyuru ile birden fazla 

kredi kartı ile tahsilat yönteminin 
trafik poliçelerinde uygulamaya alındı-
ğını biliyor muydunuz.

� 18.07.2016 Tarihinde AZS-
155 nolu duyuru ile Tüm ev 

sigortası izolasyon eksikliği teminatı 
gümüş pakette 1.000 TL altın paket-
te 1.500 TL olarak revize edildiğini 
biliyor muydunuz. 

� 12.08.2016 Tarihinde AZS-175 
nolu duyuru ile 04.08.2016 

Tarihinden geçerli olmak üzere tüm 
iş yeri paket poliçesinde endüstriyel 
müşteri sistem giriş limitinin kaldırıldı-

ğını biliyor muydunuz.

� 29.08.2016 Tarihinde AZS-
183 nolu duyuru ile inşaat mon-

taj ürününde blokaj ve birden fazla 
kredi kartı ve tahsilat yönteminin 
kullanım kapsamının genişletildiğini 
biliyor muydunuz.

� 21.09.2016 Tarihinde AZS-
204 nolu duyuru ile acenteleri-

mize ait özel grup sağlık poliçesi de 
bu sene devam ettirileceğini biliyor 
muydunuz.

� 11.11.2016 Tarihinde AZS-
252 nolu duyuru ile trafik 

branşında yangın çapraz satış indirimi 
uygulamamızın kaldırıldığını biliyor 
muydunuz.

� 27.02.2017 Tarihinde AZS-
055 nolu duyuru ile Kazançlı 

network uygulamamızın başarılı 
sonuçlar vermesi üzerine Kocaeli, 
Bursa, Ankara, İzmir illerinde devam 
edeceğini biliyor muydunuz.

� 24.03.2017 Tarihinde AZS-
077 nolu duyuru ile Finansal 

operasyonlar ve acenteler tahsilat 
ile ilgili hizmet taleplerinizi HİZMET 
MASASI üzerinden yönetebileceğinizi 
biliyor muydunuz.

� 05.04.2017 Tarihinde AZS-
090 nolu duyuru ile Dr. Allianz’a  

artık 444 91 17 nolu hat üzerinden 
ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz.

� 05.04.2017 Tarihinde AZS-
091 nolu duyuru ile Prim ve 

Prime Plus olarak özel müşteriler 
programının uygulanmaya başladığını 
biliyor musunuz.

� 12.04.2017 Tarihinde AZS-
102 nolu duyuru ile Acentelere 

ait olan mesleki sorumluluk sigortası 
masrafının sadece Allianz ile çalışan 
acentelere hediye edildiğini biliyor 
muydunuz.

� 17.02.2017 Tarihinde AZS-
051 nolu duyuru ile Hizmet 

taleplerinizi de yenilenmiş HİZMET 
MASASI ekranıyla DİGİTALL 
içerisinde yönetebileceğinizi biliyor 
muydunuz.

� 16.01.2017 Tarihinde AZS-
013 nolu duyuru ile Grup Ta-

mamlayıcı Sağlık sigortasında ayakta 
tedavi teminatının 8 adet olacak 
şekilde yeni bir plan olarak eklendiği-
ni biliyor muydunuz.

� 13.04.2017 Tarihinde AZ-
103 nolu duyuru ile Otomatik 

katılım ile sağlanacak Allianz avantajlı 
ürünler programının sağlık ve hayat 
branşlarında uygulanmaya başladığını 
biliyor muydunuz.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
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"Biz Teksader olarak umutluyuz"

Özgür

YILMAZ
ozgur.yilmaz@teksader.com

Atatürk Mahallesi Vedat 

 Tekiz dergisinin yayın hakları Tekli 
Sigorta Acenteleri Derneği’ne aittir.

Dergide yayınlanan illüstrasyon, 
yazı, fotoğraf ve konuların her hakkı 

zinsiz kaynak gösterilmeden 

Değerli Okurlar,

H
ER yıl mayıs ayının 
son haftasın da  
çeşitli etkinliklerle 
kutlanan  

"Sigortacılık Hafta" mızı kutlayarak 
başlamak istiyorum.

Günümüz dünyasında artık çok 
az insanın sahip olduğu fakat çok 
da değerli olan bir haslet; "Umut"

Kelime olarak "Umut" söylemesi 
kolay ve çok kısadır. Fakat mânâ 
olarak bakarsak, ona sahip olmak 
ve de onu uzun süre koruyabilmek 
gerçekten zor bir duygudur. Zordur 
çünkü yıkmak kolay, yapmak veya 
tamir etmek zordur. Özellikle gü-
nümüzde; kavgaların kolayca çıktı-
ğı, dostlukların kolayca bozulduğu, 
anlaşmaların değil anlaşmazlıkların 
arttığı, buna bağlı olarak gelecekle 
alâkalı umutsuzluğun arttığı bir 
ortamda umutlu olmak çok zor.

Evet, dünyanın ve yaşadığımız 
çevrenin bu olumsuzluklarına rağ-
men, gelecekten hâlâ umut edile-
cek şeyler var. Çünkü inanıyoruz 
ki, dünya üzerindeki en kıymetli 
varlık insandır. İnsanın da içinden 

çıkamadığı ve çıkamayacağı olum-
suzluk yoktur. Yeter ki umudunu 
kaybetmesin. 

Biz Teksader olarak umutluyuz.
Bu umudumuzu siz dernek üye-

lerimizden aldığımız destek ve biz-
leri yüreklendirmenize borçluyuz. 
Umuyorum ki gelecek, ülkemiz 
ve dünya adına daha da aydınlık 
olacak. 

Bu yazıları okuyorsanız siz de 
bir "Umut" a sahipsiniz demektir. 
Biz acenteler, sigortalılarımıza 
daha konforlu yaşam sunabilmek 
adına enerjimizi ve hayallerimize 
hep umut ederek yüksek tutmaya 
çalışıyoruz.

Umut her geçen gün, uçup gi-
den yapraklarıdır ömrün. Sahi, ko-
pan takvim yaprakları nereye gider 
hiç düşündünüz mü? Kopan takvim 
yaprakları geleceğe gider! Nasıl 

mı? Aslına bakarsanız ben de uzun 
uzun düşündüm bunu. Sonunda 
şöyle bir cevap buldum kendime 
göre. Katılır mısınız, katılmaz mısı-
nız bilemem ama takvim yaprakları 
geleceğe tek bir şekilde gidiyor 
galiba; "Tecrübeye dönüşerek"

Yaptığımız meslek de tecrübeye 
dayanıyor işte.

Doğrusuyla yanlışıyla yaşadıkla-
rımız bizlere iyi ya da kötü tecrübe 
kazandırıyor.

İşte o tecrübeler de Teksader’ de 
emekçilerimizle hayata dönüşüyor.

İyi tecrübelerimizin arttığı ve 
hepimizin umutlarının gerçeğe 
dönüştüğü bir 2017 diliyor ve bir 
sonraki sayımızda buluşmak üzere 
Tekiz dergimizle sizi baş başa bıra-
kıyorum.

Kalın Sağlıcakla...

EDİTÖR... EDİTÖR... EDİTÖR... EDİTÖR... EDİTÖR...
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DEĞERLİ DOSTLARIM,

Vural 

TANYILDIZI

T
EKIZ isimli 
dergimizin  üçüncü 
sayısını da keyifle 
okuyacağınızı 

umuyorum.
40 yıla varan sigortacılık 

deneyimimden yararlanarak 
söyleyebilirim ki ülkemiz, 
dünyadaki  sigortacılık 
gelişimine hızla ayak uydurarak  
önemli bir yer işgal etmiştir.

 Son dönemlerdeki aktif 
girişimciliğimiz sayesinde 
yatırımlar gelişti ve özel sektör 
büyüdü. Burada Türkiye'nin 
stratejik konumu ile genç 
ve dinamik yapısı büyük bir 
avantajdır.

Bundan böyle yeni çağın 

gereklerine ayak uydururken, 
eskiye dayalı tecrübelerimizle 
de yeni çağa ayak uydurmaya 
çalışıyoruz.

Meslektaşlarım ile birlikte 
tecrübe ve birikimlerimizi genç 
arkadaşlarımıza ve sektörümüze 
aktarma sorumluluğumuzla, 
sigortacılık sektöründe 
oluşturduğumuz modelleri 
Teksader olarak yayma 
hedefimiz artarak devam 
etmektedir.

 Türkiye, coğrafi konumu, 
teknolojileri kullanım esnekliği, 
özel sektörünün girişimciliği, 
toplumunun genç ve dinamik 
yapısı nedeniyle Avrupa 
ve dünya ülkeleri için de 

sigortacılık alanında önemli 
yatırım fırsattır.O nedenle 
yabancı sermayeler şevkle 
Türkiye’deki Sigortacılık 
sektörünü izlemektedirler.

 Teksader’ deki genç 
arkadaşlarımla birlikte 
yaptığımız çalışmaların 
sonuçlarını izlerken, 
ülkemizin, önündeki fırsatları 
değerlendirebilmek için hazır 
olduğunu memnuniyetle 
görüyorum ve bu bana büyük 
keyif veriyor. 

Sizi dergimiz ile baş 
başa bırakırken, hepimize 
başarılı bir 2017 diliyorum.
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ALLİANZ TÜRKİYE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Değerli TEKSADER üyeleri;

Ersin 

PAK

B
ÜYÜK bir aile olarak gör-
düğümüz siz iş ortaklarımız 
ile başarılı bir 2016 yılını 
geride bıraktık. Geçtiğimiz 

yıl Türkiye sigortacılık sektörü, özellikle 
trafik branşının etkisiyle beklentilerin de 
üzerinde büyüdü. Sektör 2016’yı yüzde 
29.8 büyüme oranı ve 35 milyar TL’yi 
aşan prim üretimi ile kapattı. 

Allianz Türkiye olarak bu dönemde 
biz de, sizlerin desteği ile sektörün de 
üzerinde bir büyüme göstererek yılı 
tamamladık. Üç şirketimizin konsolide 
verilerine göre, 526,4 milyon Türk 
lirası kâr elde ederek yüzde 28 oranında 
büyüdük. Hayat dışı branşlarda 
5,8 milyar Türk lirası prim üretimi, 
yüzde 42,6 büyüme ve yüzde 16,3 
oranında pazar payı elde ederek sektör 
liderliğimizi devam ettirdik. Hayat 
branşında 600 milyon Türk lirası prim 
üretimi ile yüzde 3,8 büyüyerek yüzde 
11,3 pazar payı elde ettik.  Bireysel 
emeklilikte 846.135 katılımcı, 10,2 
milyar Türk lirası fon büyüklüğü ile 
yüzde 20,6 büyüyerek yüzde 16,7 pazar 
payının sahibi olduk.

Bu performansın temelinde, sürdürü-
lebilir kârlılık, müşteri odaklı yaklaşımı-
mız, dengeli portföyümüz ve farklı seg-
mentlere çoklu satış kanalları üzerinden 
güçlü teknik altyapımızla ulaşabilmemize 
dayanan stratejimiz yatıyor. 

Tüketicilerin beklentilerini doğru 
anlayarak talep ettikleri üzere daha anla-
şılır, daha esnek ve daha hızlı çözümler 

üretiyoruz. Sürdürülebilir kârlılığa odak-
lanarak doğru yerlere yatırım yapabilme 
gücümüzü koruyor, bu sayede tüm toplu-
ma daha iyi hizmet verebiliyoruz.

İnternet teknolojilerinin ve sosyal 
medyanın yaşam alışkanlıklarımızı, satın 
alma davranışlarımızı ve iletişim tercihle-
rimizi değiştirdiği bir dönemde müşterile-
rimize hem daha etkili ulaşabilmek hem 
de memnuniyetlerini yükseltmek için 
dijitalleşmeye öncelik veriyor, önemli 
yatırımlar yapıyoruz.

SiGORTACILIK HAFTASI
SiGORTA BiLiNCi OLUŞMASI
iÇiN ÇOK ÖNEMLi
◊ ATTIĞIMIZ tüm bu adımlar bizi 

sektörde liderliğe taşısa da ne yazık ki 
ülkemizde sigorta bilinci ve sigortacılık 
oranlarının istenilen düzeyde olduğunu 
söylemek mümkün değil. Şirketlerin yap-
tığı iletişim ve bilinçlendirme çalışmaları 
olmasına karşın bu anlamda tüm sektö-
rün ortak tutum geliştirmesi gerekiyor.

 Bu çerçevede her yıl mayıs ayının 
son pazartesi günü başlayan Sigorta-
cılık Haftası’nı sigortacılık bilincinin 
yaygınlaşması açısından çok önemsiyo-
ruz. Kuşkusuz bu yolda sektörün tüm 
oyuncularına; şirketlere, Türkiye Sigorta 
Birliği ve acentelere çok görevler düşü-
yor. Temel olarak sigortanın, bir ihtiyaç 
olduğunu anlatmamız; hizmet, ürün ve 
servislerimizi buna göre sigortalılarla 
buluşturmamız gerekiyor. 

TEKSADER 

BİRLİK VE BERABERLİK 
DUYGUMUZU ARTIRIYOR
Türkiye’de siz tekli sigorta acenteleri-

nin bir araya gelerek oluşturduğu TEK-
SADER;  birlik ve beraberlik duygumuzu 
artıran bir yapı ile sektörde önemli bir 
görev üstlenmekte. 

Tekli Allianz acentelerinin bir araya 
gelerek bir dernek yapısına kavuşmaları-
nı birçok açıdan hem önemsiyor hem de 
takdirle karşılıyorum. Allianz Türkiye ola-
rak müşteri odaklı çalışma kültürümüzün 
en üst düzeyde temsil edilmesi açısından 
TEKSADER önemli bir fonksiyona 
sahip. Hem müşterilerimizin beklenti 
ve taleplerinin ilk ağızdan alınması hem 
de bu anlamda ürettiğimiz çözüm ve 
hizmetlerin doğru şekilde müşterilerimiz-
le buluşturulması açısından TEKSADER, 
yaşamlarının tüm evrelerinde müşterileri-
mizin yanında olduğumuzu hissettirecek 
uygulama ve koordinasyonu sağlıyor. 
TEKSADER yapılanması sayesinde tekli 
Allianz acenteleri hem kendileri, hem si-
gorta sektörü hem de Allianz Türkiye’ye 
kârlılık sağlıyor.  

Allianz Türkiye adına bizi liderliğe 
taşıyan tüm çalışmalarımıza verdiğiniz 
destek için sizlere teşekkür ediyor, 2017 
yılının hepimiz için çok iyi bir yıl olması-
nı diliyorum.

Saygılarımla...
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ALLIANZ SİGORTA SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI DiREKTÖRÜ 

Teksader'i destekliyoruz
nazarındaki konumu tartışılmaz

Ertuğrul 
YÜCENUR

T
ÜRKIYE sigorta 
sektörü, Allianz 
Grubu’nun son yıllarda 
en çok önem verdiği 

pazarlar arasında yer alıyor. 
Grubumuz, yatırımları ve uzun 
vadeli stratejileri ile de bu bakış 
açısını kanıtlıyor. Allianz Grubu’nun, 
dünya genelinde uygulamaya almayı 
planladığı önemli geliştirmelerden 
birçoğunda Türkiye’nin pilot ülke 
olarak seçilmesi de özellikle en 
önemli göstergelerden biri. Bu 
açıdan bakıldığında, yatırımlarımız 
ve kalıcı politikalarımız ile uzun 
yıllara yayılan bir planlamadan söz 
edebiliriz. Ülkemizin ekonomik 
olarak gelişime açık yapısı ve 
sigortalılık oranının Avrupa ve dünya 
ülkelerine göre düşük seviyelerde 
olması nedeniyle taşıdığı yüksek 
büyüme potansiyeli, Türkiye piyasası 
için oluşturulan stratejilerin temelini 
oluşturuyor. 

FIRSATLAR TÜM 
ACENTELERİMİZ İÇİN EŞİT

◊ ACENTELERIMIZ şirketimizin 
görünen yüzü ve satış kanallarımızda 
çok önemli bir yere sahip.  Müşteri 
memnuniyetini yüksek seviyede 

tutmak için yaptığımız hizmet 
geliştirmelerinin müşterilerimize 
doğru yansımasını çok önemli 
buluyorum. Bu geliştirmelerin, 
siz acentelerimiz tarafından satış 
argümanı olarak kullanılabilmesini 
diliyorum. 

Mobil uygulama üzerinden 
sağlık tazminat ödemesinden oto 
hasar durumlarında sigortalıya özel 
asistan sağlayan projelerimize kadar 
birçok konuda geliştirme yapıyoruz. 
Şirketimizin uygulamalarını yakından 
takip ettiğiniz takdirde, sigortalılara 
sağladığımız bu avantajları sahada 
ve rekabette bir adım önde olarak 
farklılaşmak için kullanabilirsiniz. Bu 
sayede satışlarınızın artabileceğini 
ve buna bağlı olarak şirketimizin 
de gücüne güç katacağınızı 
düşünüyorum. 

Öte yandan her sektörde 
olduğu gibi bizim sektörümüzde de 
rekabet ve yüksek performansın 
önemi her geçen gün artıyor. 
Acentelerimizin kritik branşlardaki 
yeni iş performanslarına ve 
büyüme oranlarına baktığımızda, 
aralarında büyük ayrışmalar 
olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 
acentelerimiz için sunduğumuz 
fırsatlar eşit. Bu fırsatı sizlerin değere 
dönüştürebilmeniz için gereken her 

türlü destek için biz buradayız.
Sigortacılık Haftası farkındalık 

yaratmak için önemli bir fırsat
Mayıs ayının son haftasının 

Sigortacılık Haftası olarak belirlenmiş 
olması, mesleğimize verilen önemi 
gösteriyor. Sigortacılık haftasının 
insanlara kendimizi anlatmak 
ve sigorta bilincini geliştirmek 
adına önemli bir fırsat olduğunu 
düşünüyorum. 

Dünyada finansal piyasanın 
en önemli kalemlerinden biri 
olan sigortacılık faaliyetlerinin 
ekonomilere etkisi oldukça yüksek. 
Son yıllarda yaşanan gelişmeler, 
ülkemiz için de bu faydaların 
sağlanmasına yönelik adımlar 
atılacağının habercisidir. 

TEKSADER’i destekliyoruz

TEKSADER’i kurulduğu günden 
itibaren şirketimize ciddi anlamda 
katkılar sağlayan, acente sorunlarını 
yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım 
ile gündeme getiren bir yapı olarak 
değerlendiriyor, yeni kurulmuş bir 
yapı olmasına rağmen hızlı yol 
aldığını memnuniyetle görüyoruz. 

Değerli desteğiniz için 
teşekkür ediyorum...

A
ye pazarına ne kadar önem verdiğimiz 
görülüyor. Grup olarak uzun vadeli planlar 
ile yatırım yaptığımız Türk sigorta sektö
ründeki liderlik hedefimiz sadece finansal 
sonuçları içermiyor, sektörümüzün lideri 
olarak, topluma hizmet ilkemiz doğrultu
sunda da yatırım ve çalışmalar yapıyoruz. 

daki toplumsal bilincin artırılması,  pazarın 
gelişmesinde en önemli etkenler arasında 
yer alıyor. Allianz olarak bu alanda da 
çeşitli faaliyetlerimiz bulunuyor. Sürdürüle
bilirlik projemiz, üniversite buluşmalarımız 
ve Anadolu söyleşileri gibi sigorta bilinci
nin Türkiye çapında gelişmesine destek 
sağlayan projeler yürütüyoruz. Kendimize 
edindiğimiz bu misyon çerçevesinde, top
lumsal gelişime yönelik faaliyetlerimize de 
tüm hızıyla devam ediyoruz.  

kiye pazarında her zaman önemli bir aktör 
olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz.  

acente odaklı bir şirket olarak faaliyetleri
mizi sürdürüyoruz. En önemli satış kana
lımız olan siz acentelerimizin iş hayatına 
başarılı bir şekilde devam etmeleri, gelişen 
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Teksader'in şirketimiz
nazarındaki konumu tartışılmaz

Onur 
KIRCI

Sigortacılık Haftası olarak belirlenmiş 

ekonomilere etkisi oldukça yüksek. 

TEKSADER’i kurulduğu günden 

katkılar sağlayan, acente sorunlarını 
yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım 
ile gündeme getiren bir yapı olarak 

A
LLIANZ Grubu olarak, son 
yıllarda Türk Sigorta sektö-
rüne yönelik yatırımlarımız 
dikkate alındığında, Türki-

ye pazarına ne kadar önem verdiğimiz 
görülüyor. Grup olarak uzun vadeli planlar 
ile yatırım yaptığımız Türk sigorta sektö-
ründeki liderlik hedefimiz sadece finansal 
sonuçları içermiyor, sektörümüzün lideri 
olarak, topluma hizmet ilkemiz doğrultu-
sunda da yatırım ve çalışmalar yapıyoruz. 

Sigortalılık oranı  ve sigorta konusun-
daki toplumsal bilincin artırılması,  pazarın 
gelişmesinde en önemli etkenler arasında 
yer alıyor. Allianz olarak bu alanda da 
çeşitli faaliyetlerimiz bulunuyor. Sürdürüle-
bilirlik projemiz, üniversite buluşmalarımız 
ve Anadolu söyleşileri gibi sigorta bilinci-
nin Türkiye çapında gelişmesine destek 
sağlayan projeler yürütüyoruz. Kendimize 
edindiğimiz bu misyon çerçevesinde, top-
lumsal gelişime yönelik faaliyetlerimize de 
tüm hızıyla devam ediyoruz.  

Tüm bu bilgiler ışığında, Allianz’ın Tür-
kiye pazarında her zaman önemli bir aktör 
olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz.  

ACENTELERİMİZİN GELİŞİMİNE
YATIRIM YAPIYORUZ

Allianz olarak, Türkiye pazarında da 
acente odaklı bir şirket olarak faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. En önemli satış kana-
lımız olan siz acentelerimizin iş hayatına 
başarılı bir şekilde devam etmeleri, gelişen 

ve değişen sektör koşullarına ayak uydura-
bilmeleri en önemli hedeflerimiz arasında 
yer alıyor. Bu çerçevede, şirket olarak 
sizler için yatırım yapıyor ve gelişiminize 
katkıda bulunmak için mesai harcıyoruz.  

Acentelerimizin dijitalleşmesi ve yeni 
sigorta uygulamalarına adapte olması için 
şirket olarak biz de çehremizi değiştiriyoruz. 
Dijital sigortacılıkta ciddi adımlar atıyoruz. 
Sizlerin de bu değişimin bir parçası olma-
nızın ve yeniliklere ayak uydurabilmenizin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz ne 
kadar yatırım yaparsak yapalım, beklediği-
miz ortak katma değeri, ancak siz acente-
lerimizin de bu yatırımlara sahip çıkması ve 
içselleştirmesi ile yaratabiliriz. Bu çerçeve-
de, başta tekli acenteler olmak üzere tüm 
acentelerimizden sektörü ve şirketimizin 
sağladığı olanakları yakından takip etmele-
rini, yeni uygulamaları deneyimlemelerini 
ve TEKSADER nezdinde de deneyimlerinin 
pozitif çıktılarını paylaşarak, daha sağlıklı 
ve verimli bir çalışma ortamına katkıda 
bulunmalarını önemli  buluyorum. 

SİGORTACILIK HAFTASI’NA 
HERKES KATKIDA BULUNMALI

Sigortacılık mesleğinin son dönemlerde 
yaşanan gelişmelerin de etkisiyle halk nez-
dinde bilinirliğinin her geçen gün arttığını 
ve  Mayıs ayındaki Sigortacılık Haftası’nın 
mesleğimizin tanınması için çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Doğru iletişim 
kanalları ile doğru mesajlar kullanıldığında, 

bu tür özel gün ve dönemler insanların 
ilgisini çekiyor. Bu çerçevede de, sektörde-
ki tüm paydaşların, Türkiye Sigorta Birliği 
başta olmak üzere sigorta şirketleri, acente, 
dernek ve federasyonların çeşitli faaliyet-
lerle bu haftanın verimli geçmesine katkıda 
bulunması gerektiğini düşünüyorum. 

TEKSADER ALLİANZ İÇİN 
BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Acentelerimiz tarafından kurulmuş çeşitli 
dernekler aracılığıyla, planlanmış bir şekilde 
branş ve konu bazlı görüşmeler yapıyoruz. 
Bu sayede çoğunluğun sesini daha net bir 
şekilde duyduğumuzu ve bireysel sorunlardan 
ziyade daha genel ve etkisi yüksek problem-
lerden haberdar olduğumuzu söyleyebilirim. 
TEKSADER’in de bu anlamda şirketimize 
sağladığı fayda ve temsil ettiği grubun görüş-
lerini paylaşma noktasında oldukça başarılı 
bir kuruluş olduğunu gözlemliyoruz. Sadece 
şirketimizle çalışan tekli acentelerimiz tarafın-
dan oluşturulmuş olması, geri bildirimlerin ve 
taleplerin farklılaşmasını sağlamanın yanısıra 
bize de konulara farklı açıdan yaklaşma şansı 
tanıyor. Ayrıca yıllardır süregelen yapımız 
gereği, tekli acentelerimizin şirketimiz için 
önemi düşünüldüğünde, TEKSADER’in 
şirketimiz nazarındaki konumu tartışılmaz bir 
noktadadır.  

Allianz Türkiye’nin her alanda lider-
liğini sürdürme hedefi doğrultusun-
da verdiği destek için TEKSADER’e 
teşekkürlerimi sunuyorum.
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sağlık platformu” ve sektörde ilk niteli
ğindeki uçtan uca dijital yol yardım sü
recinin sunulduğu “Dijital Yol Yardım 
hizmeti” ile asistans sektöründe farklılık 
yaratmayı hedefliyoruz.

talısı müşterilere verilen hizmet 
adetleri hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

pazar payı ve müşteri sayısı ile orantılı 
olarak verdiğimiz asistans hizmetlerinin 
kullanımı her yıl artış göste
riyor. Geçtiğimiz yıla baktığı
mızda, kasko, sağlık, konut, 
hayat sigortası poliçe sahip
lerinin tamamına yakınında 
asistans hizmetleri kullanma 
hakkı olduğunu görüyoruz. 
Söz konusu poliçelerle bağ
lantılı olarak 2016 yılında 1 
milyona yakın çağrı karşıladı
ğımızı görüyoruz.

terilerini asistans uygula
malarına yönlendirirken 
dikkat etmesi gerekenler 
nelerdir?

yetini en üst noktaya çıkarabilmek için, 
sigorta poliçelerindeki teminatların 
doğru ve net bir şekilde aktarılması, 
müşteri ihtiyaçlarının doğru analiz 
edilmesi ve talebe uygun poliçe oluş
turulması kritik önem taşıyor. Bizim 
uzmanlık alanımıza giren asistans 
hizmetlerinde de bu konunun öne
mini görüyoruz. Örneğin; yol yardım 
hizmetleri kapsamında, poliçesinin 
teminatlarıyla ilgili kapsamın (çekim 
mesafesi, çekim tavan ücreti, ikame 
gün sayısı vb. yol yardım hizmeti gibi 
detayların) net ve açık bir şekilde belir
tilmesi doğru olacaktır. 

bir hikayeyi anlatır mısınız?

◊ Bize Allianz Worldwide Part-
ners’ı (AWP) tanıtır mısınız ? 

◊ ALLIANZ Worldwide Partners 
Türkiye, 2014 yılından itibaren Alli-
anz Global Assistance, 2016 yılından 
itibaren ise Allianz Worldwide Partners 
Türkiye adıyla, Allianz Grubu’nun çatısı 
altında ve Allianz Worldwide Partners 
grubunun bir parçası olarak 1997 yılı-
nın Mart ayından bu yana Türkiye’de 
faaliyet gösteriyor.

◊ Hangi branşlarda hizmet 
veriyorsunuz?

◊ ALLIANZ Wordwide Partners, 
grubun insanlara yardım etme ve müş-
teriye özel çözümler oluşturma ilkesine 
odaklanarak, Türkiye'de güçlü hizmet 
ağı ve global tecrübesi ile müşterilerinin 
ihtiyaçlarına özel hizmetler geliştirmek-
tedir.

Allianz Wordwide Partners Türkiye 
olarak, ülkenin önde gelen kurumları 
ile işbirliği içerisinde, yılın 365 günü 
7/24 faaliyet gösteren çağrı merkezi 
desteğimiz ile otomotiv, yol yardım, 
konut destek, sağlık ve yaşam, seyahat 
ve eğlence alanlarında kurumların nihai 
müşterilerine hizmet vermekteyiz. 

◊ En yoğun verdiğiniz asistans 
hizmetiniz nedir?

◊ ÖZELLIKLE sigorta, banka ve 
otomotiv sektöründeki müşterilerimi-
ze en yoğun sunduğumuz hizmetler 
arasında Yol Yardım ve Konut Asistans 
ön plana çıkıyor.

◊ Yaşanabilecek risklerin 
minimuma indirilmesi için neler 
önerirsiniz?

◊ HAYATIMIZIN her anı çe-
şitli risklerle dolu. Muhtemel riskleri 
değerlendirdiğimizde de en çok ön 
plana çıkan konuların, otomobil, ev ve 
sağlıkla ilgili olduğunu görüyoruz. Bura-
dan hareketle önerilerimiz şu şekilde 
olabilir; 

Otomobil tarafında, sigortalıların 
risklerinin minimuma indirilebilmesi 
için öncelikli olarak araçların fiziki 
kontrolünün düzenli ve nizami olarak 
gerçekleştirilmesi, trafik kurallarına 
uyulması ve herhangi bir ihtiyaç duru-
munda işlemlerin daha rahat ve güvenli 
halledilmesini sağlayacak materyallerin 
(güvenlik gereçleri vb.) araçlarda hazır 
bulundurulması önem arz ediyor. 

Bunun dışında müşterilerimiz evle-

rinde oluşabilecek hasarların önüne 
geçmek için de kritik noktaları (gaz ge-
reçleri, tesisat, ateşli gereçler vb.)  dü-
zenli kontrol etmeli ve risk oluşmadan 
önce harekete geçilmelidir. Ek olarak 
Allianz Sağlık Sigortası sahibi müşte-
rilerimiz sağlıkları ile ilgili akıllarında 
oluşabilecek her soru için Dr. Allianz’a 
ulaşıp profesyonel ekibimizden yardım 
isteyebilirler. 

◊ AWP’nin diğer ülkelerde uy-
guladığı hizmetler ile Türkiye’de 
uyguladığı hizmetler arasında 
farklılıklar var mı? 
◊ AWP hizmet anlayışının merkezi-

ne dünya genelinde inovatif çözümleri 
ve müşteri odaklı yaklaşımı yerleştir-
miş durumda. Global olarak sunulan 
tüm hizmetlerin ülkemizde de mevcut 
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bu 
noktada temel hassasiyetimiz, sözko-
nusu  hizmetleri Türkiye’ye uyarlamak, 
sektörlere özel ve müşteri ihtiyaçlarına 
göre dizayn edilmiş inovatif çözümler 
sunmak yönünde.  Bu doğrultuda iki 
yeni hizmetimizi ön plana çıkarmakta 
yarar var. “Herkesin bir doktor arka-
daşı olmalı” mottosuyla, sağlıkla ilgili 
hepimizin başına gelebilecek sorunları 
uzman yardımıyla çözen “Dr. Allianz 

ALLİANZ WORLDWİDE PARTNERS SATIŞ DİREKTÖRÜ

Merve
TOLAN

HAYATIMIZIN HER ANI 
ÇEŞiTLi RiSKLERLE DOLU
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sağlık platformu” ve sektörde ilk niteli-
ğindeki uçtan uca dijital yol yardım sü-
recinin sunulduğu “Dijital Yol Yardım 
hizmeti” ile asistans sektöründe farklılık 
yaratmayı hedefliyoruz.

◊ 2016 yılında Allianz sigor-
talısı müşterilere verilen hizmet 
adetleri hakkında bilgi alabilir 
miyiz?

◊ ALLIANZ Türkiye’nin artan 
pazar payı ve müşteri sayısı ile orantılı 
olarak verdiğimiz asistans hizmetlerinin 
kullanımı her yıl artış göste-
riyor. Geçtiğimiz yıla baktığı-
mızda, kasko, sağlık, konut, 
hayat sigortası poliçe sahip-
lerinin tamamına yakınında 
asistans hizmetleri kullanma 
hakkı olduğunu görüyoruz. 
Söz konusu poliçelerle bağ-
lantılı olarak 2016 yılında 1 
milyona yakın çağrı karşıladı-
ğımızı görüyoruz.

◊ ACENTELERIN müş-
terilerini asistans uygula-
malarına yönlendirirken 
dikkat etmesi gerekenler 
nelerdir?

◊ ÖNCELIKLE müşteri memnuni-
yetini en üst noktaya çıkarabilmek için, 
sigorta poliçelerindeki teminatların 
doğru ve net bir şekilde aktarılması, 
müşteri ihtiyaçlarının doğru analiz 
edilmesi ve talebe uygun poliçe oluş-
turulması kritik önem taşıyor. Bizim 
uzmanlık alanımıza giren asistans 
hizmetlerinde de bu konunun öne-
mini görüyoruz. Örneğin; yol yardım 
hizmetleri kapsamında, poliçesinin 
teminatlarıyla ilgili kapsamın (çekim 
mesafesi, çekim tavan ücreti, ikame 
gün sayısı vb. yol yardım hizmeti gibi 
detayların) net ve açık bir şekilde belir-
tilmesi doğru olacaktır. 

◊ Sizi en etkileyen yaşanmış 
bir hikayeyi anlatır mısınız?

◊ ASISTANS Hizmetleri kapsa-
mında bize ulaşan müşterilerimizin her 
birinin sorununa çözüm bulabilmek ve 
onları mutlu etmek bizim en önemli 
varlık nedenimiz. Türkiye’de 20 yıllık 
bir geçmişten bahsediyoruz. Bu süre 
içinde acı-tatlı birçok olaya şahitlik 
edip, çözüm bulmaya çalıştık. Şirket 
bünyemizde de, bu olayları konuştuğu-
muz, paylaştığımız ortamlar yaratmaya 
çaba gösteriyoruz. Bu olaylardan birini, 
platformda operasyonu baştan sona 
yürüten arkadaşımızın ağzından, aynen 

aktaralım;
“Allianz Worldwide Partners ola-

rak, dünyanın birçok ülkesinde hizmet 
veriyoruz. Dolayısıyla bu, siz nerede 
olursanız olun size bir telefon kadar 
yakın olduğumuz, ihtiyacınız olduğunda 
yardıma hazır olduğumuz anlamına 
geliyor. Yine bir gün Nepal’e tatile 
gitmiş bir sigortalımızdan saat 14.00 
sıralarında bir çağrı aldık. 

Eşinin düşme sonucu bel travması 
geçirdiğini bildirdi. Olay gerçekleşti-
ğinde yardım aldıklarını ve Nepal’in 
Pokhara şehrinde hastanede olduk-
larını söyledi. Fakat tedavinin Türki-
ye’de devam etmesini rica ediyorlardı 
ve transferin nasıl gerçekleşeceğini 
bilmediklerini söylediler. Operasyon 
ekibimizle beraber hemen organizasyo-

nu oluşturduk. Nepal’de ulaşacağımız 
yerler ile hızlıca iletişim kurduk. Pokha-
ra şehrinden direkt uçuş olmadığı için 
hastamızı helikopter ile Kathmandu 
şehrine getirdik. 

Kendisine refaket etmesi için tıbbi 
bir personel organize edip Kathman-
du’da buluşmalarını sağladık. Hemen 
ardından sedyeli uçak ile New Delhi’ye 
oradan da tekrar sedyeli uçak ile İstan-
bul’a transferini sağladık. Sigortalımızın 
tüm ihtiyaçlarını, Pokhara’daki talihsiz 
kazadan İstanbul’da dilediği hastane-
ye ulaşana kadar karşıladık. İşte hep 

dediğimiz gibi birine yardım 
etmek için yaşamak, çalış-
mak ve bununla mutlu olmak 
harika...”

◊ Teksader Hakkında-
ki görüşlerinizi alabilir 
miyiz?

◊ SIGORTA sektörünün 
asistans şirketleri ile etkileşimi 
ve müşteri açısından önemi 
ortada. Bu sektörün en vaz-
geçilmez unsurlarından biri de 
acenteler. Acentelerin sektörü 
daha iyi bir noktaya getirmek 
için oluşturduğu platformlar 
sağlıklı bir sigorta sektörü için 

çok kritik. Bu bağlamda, Teksader’in 
de sektörümüzün daha iyi yerlere 
gelmesi ve geleceğe daha güvenle bak-
ması için oluşan bir dernek olduğuna 
inanıyor,  çalışmalarını destekliyoruz.

◊ Sadece Allianz ile çalışan 
acenteler ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?
◊ ALLIANZ grubunun bir parçası 

olarak gün geçtikçe gelişen ilişkimiz 
ve Allianz Türkiye’nin giderek güçle-
nen lider konumuyla birlikte Allianz’ın 
tüm acenteleri ve özellikle Allianz tekil 
acenteleri bizim için yükselen bir önem 
arz ediyor. Acentelerin ve müşterile-
rinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için her gün kendimizi geliştirmeye ve 
yenilemeye devam edeceğiz.

geçmek için de kritik noktaları (gaz ge-
-

zenli kontrol etmeli ve risk oluşmadan 
önce harekete geçilmelidir. Ek olarak 

oluşabilecek her soru için Dr. Allianz’a 
ulaşıp profesyonel ekibimizden yardım 

-

guladığı hizmetler ile Türkiye’de 

hizmet anlayışının merkezi-
ne dünya genelinde inovatif çözümleri 

tüm hizmetlerin ülkemizde de mevcut 

nusu  hizmetleri Türkiye’ye uyarlamak, 
sektörlere özel ve müşteri ihtiyaçlarına 
göre dizayn edilmiş inovatif çözümler 

yeni hizmetimizi ön plana çıkarmakta 

hepimizin başına gelebilecek sorunları 
uzman yardımıyla çözen “Dr. Allianz 



10           Haziran 2017

Meri İSTİROTİ
LİV HOSPİTAL GRUP KOORDİNATORÜ

T
ÜRKIYE sağlık konusunda 
dünyada parmakla gösteri-
lecek teknolojik donanımlı 
hastane ve doktorları ile 

özellikli birçok tedavi ve ameliyata imza 
atıyor. Liv Hospital’ın kurduğu altyapı 
ve teknolojik yatırımın, iyi hekimlerden 
oluşmuş bir takım kurabilmesinin ötesin-
de hastalara nasıl yaklaşacağını bilen bir 
hastane personeli ile hizmet verdiği için 
başarılı olduğunu söyleyen Liv Hospital 
Grup Koordinatorü Meri İstiroti “Üst 
düzey teknolojik yatırımlar ile en etkin 
tanı ve tedavilerin hizmete sunulması, 
yetkin hekimlerin bu üst düzey teknolo-
jiyi ve uygulamaları günlük pratiklerine 
sokmuş olmaları Liv Hospital’ı kısa bir 
sürede yalnızca Türkiye’den değil, farklı 
ülkelerden de birçok misafirin tercih etti-
ği sağlık kuruluşu haline getirdi. Altyapısı 
güçlü hastanemizde, misafir hizmetleri 
anlayışı ile başarılı tıbbi sonuçlar elde 
ediyoruz. Başarılı tıbbi sonuçlar sayesin-
de,  Liv Hospital toplum gözünde marka 
değerini olgunlaştırdı. 

Sonuçlarımızı dünyanın alanındaki en 
iddialı merkezleri ile kıyaslayabilir düzey-
de takip ediyoruz. Bunun yanı sıra sağlık 
işletmeciliği, güncel teknolojiyi kullanma 
becerisi, yeni tedavi protokollerini ve 
kişiselleştirilmiş tıbbı hastalara uygulaya-
bilme kapasitesi yüksek ve kıvrak hizmet 
anlayışı Liv’i sağlık işletmeciliğinde 
önemli bir yere taşıdı” diyor. 

◊ Liv Hospital hangi özelliklerle 
sektörde farklılık yaratıyor?

Liv Hospital olarak uluslararası 
tarafsız bir komisyon Surgical Review 
Cooperation (SRC) tarafından yapılan 

zorlu denetimden hatasız geçe-
rek, robotik cerrahi, kolorektal 
cerrahi ve obezite cerrahisi bran-
şlarında “Mükemmeliyet Merkezi 
Akreditasyonunu” (Center Of 
Excellence) tamamlayarak eş 
yetkilendirildik. Dünyada çok az 
sayıda kurum tarafından alınabi-
len Center Of Excellence Akre-
ditasyonu, ilgili kurum tarafından 
ABD dışında ilk defa, bir kuruma 
verildi. Liv Hospital 2 gün süren 
yoğun denetimden, robotik cer-
rahi, kolorektal cerrahi, obezite cerrahisi 
alanlarında eksiksiz ve hatasız olarak 
geçerek büyük bir başarıya imza attık. 
Robotik cerrahi, kolorektal cerrahi ve 
obezite cerrahisi alanlarında Mükemmeli-
yet Merkezi unvanı ile eş yetkilendirilerek 
bu alanlarda dünyanın saygın kurumları 
ile eş değer hizmet verdiğimizi kanıtladık. 

Ayrıca ağırlıklı olarak kanser tanı, 
tedavisi ve cerrahisi, göz, obezite, kök 
hücre, tüp bebek, ortopedi konuların-
da yatırımlarımızı yaptık. Nüks batın 
kanserlerinde kullanılan Intraoperatif 
Radyoterapi IORT, İleri tedavi edici 
gastroskopik uygulamaları yapabilecek 
alt yapı, femto katarak ve lazer, omurga 
cerrahisinde kullanılan rönesans robot, 
beyin cerrahisinde çok ağır vakaların 
başarılı bir şekilde yapılmasına imkan 
veren ameliyathane yatırımlarını hayata 
geçirdik.  GMP standartlarında hastane 
içindeki ilk “Kök Hücre Laboratuarı ve 
Rejeneratif Tıp” hizmetlerini hayata 
geçirdik. Kanser cerrahisinde, robotla 
tedavi yapabilen tecrübeli cerrahlarımız 
bulunuyor. Özellikle mide, özofagus, 
sindirim sistemleri, rektal kanserler, 

rahim, over ve prostat kanserleri, kalp 
cerrahisi,  obezite cerrahisinde robotla 
tedavi imkanı hastaya çok daha hızlı bir 
şeklide günlük hayata geri dönüş sağlı-
yor. Ülkemizde ilk defa hizmete giren diz 
ve kalça protezlerinde robotik ameliyat 
yapmayı sağlayan Makoplasty uygula-
ması, protez sonrası hastaya çok önemli 
avantaj kazandırıyor.

◊ Özel sağlık sigortası olan 
hastalar neden Liv Hospital’ı tercih 
etmeli? 

Misafirlerimiz gibi gördüğümüz hasta 
ve yakınlarının memnuniyet oranı yüzde 
85, yeniden tercih edilme oranı yüzde 
97’dir. Hizmet sektörü için hele ki sağlık 
hizmet sektörü için çok anlamlı olan bu 
oranları yüksek tutmak için çok uğra-
şıyoruz. Sigorta şirketlerinden sıklıkla 
aldığımız geri iletim maliyetlerimizin A 
segmentindeki hastanelere kıyasla daha 
düşük olduğu ve hasta başı düşen maliye-
tin hekim davranışından dolayı da düşük 
seyrettiği yönündedir. Anlaşmalı kurum 
ve özel sigortaların en önemli tercih 
kriterleri, maliyet, memnuniyet, başarılı 
tıbbi sonuçlardır.

etkin tanı ve tedavilerin hizmete sunul
ması, yetkin hekimlerin bu üst düzey 
teknolojiyi ve uygulamaları günlük pratik
lerine sokmuş olmaları Liv Hospital’ı 
kısa bir sürede yalnızca Türkiye’den de
ğil, farklı ülkelerden de birçok misafirin 
tercih ettiği sağlık kuruluşu haline getirdi. 
Daha iyi ortamlarda daha iyi bir hizmet 
anlayışı ile iyi ve başarılı tıbbi sonuçlar 
elde ediyoruz. Başarılı tıbbi sonuçlar 
sayesinde Liv Hospital olarak kurum 
marka değerini yarattı. Sonuçlarımızı 
dünyanın alanındaki en iddialı merkezleri 
ile kıyaslayabilir düzeyde takip ediyoruz. 
Ayrıca odağımızda hastayı 360 derece 
kucaklayan kişiye özel ve bilimsel bir 
yaklaşım var. 

girdiklerinde kendini yalnız hissetmi
yor. Kurduğumuz altyapı ve teknolojik 
yatırımımız, tecrübeli hekimlerimizin 
ötesinde hastalara nasıl yaklaşacağını 
da bilen bir pazarlama ekibi ve hastane 
personeli ile hizmet veriyoruz. Sonuçta 
insana yaptığınız yatırım kadar başarılı 
oluyorsunuz. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını 
bilmek, hassasiyetlerine göre davranmak 
apayrı bir dikkat ve meziyet gerektiri
yor. Bunun yanı sıra sağlık işletmeciliği, 
güncel teknolojiyi kullanma becerisi, yeni 
tedavi protokollerini ve kişiselleştirilmiş 
tıbbı hastalara uygulayabilme kapasitesi 
yüksek ve kıvrak hizmet anlayışı Liv’i 
sağlık işletmeciliğinde önemli bir yere 
taşıdı. 

inovatif tedavi sistemleri ile öne 
çıkıyor? Bu konularda nasıl fark 
yaratıyorsunuz?

bu yana toplum sağlığı ve farkındalık 
yaratmak adına birçok sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdi. Bu 
projeler kapsamında on binlerce kişiyi 
toplumumuzda sıklıkla görülen kalp, 
kanser, kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili 
taramalardan geçirdik. Bu anlamda 
çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. 
Kişiselleştirilmiş kanser tedavileri, 
rektum kanserlerinde ameliyatsız tedavi, 
stop – aging programı gibi yaş almanın 
vücudumuzdaki etkilerini azaltarak 
farklı uygulamalar gerçekleştiriyoruz. 
Amacımız sadece hastalık tedavisi 
değil sağlıklı yaşamı idame ettirecek 
programları uygulayabilmek. Kök hücre 
tedavileri ile hem tıbbın tedavide yetersiz 
kaldığı hastalıklara çare bulunabiliyor 
hem de rejuvenasyon ile gençleşme 

SAĞLIK YÖNETiMi 
ÇOK YÖNLÜ OLMALI
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rahim, over ve prostat kanserleri, kalp 
cerrahisi,  obezite cerrahisinde robotla 
tedavi imkanı hastaya çok daha hızlı bir 

yor. Ülkemizde ilk defa hizmete giren diz 
ve kalça protezlerinde robotik ameliyat 

ması, protez sonrası hastaya çok önemli 

hastalar neden Liv Hospital’ı tercih 

Misafirlerimiz gibi gördüğümüz hasta 
ve yakınlarının memnuniyet oranı yüzde 

97’dir. Hizmet sektörü için hele ki sağlık 
hizmet sektörü için çok anlamlı olan bu 

segmentindeki hastanelere kıyasla daha 
düşük olduğu ve hasta başı düşen maliye-
tin hekim davranışından dolayı da düşük 
seyrettiği yönündedir. Anlaşmalı kurum 

kriterleri, maliyet, memnuniyet, başarılı 

Üst düzey teknolojik yatırımlar ile en 
etkin tanı ve tedavilerin hizmete sunul-
ması, yetkin hekimlerin bu üst düzey 
teknolojiyi ve uygulamaları günlük pratik-
lerine sokmuş olmaları Liv Hospital’ı 
kısa bir sürede yalnızca Türkiye’den de-
ğil, farklı ülkelerden de birçok misafirin 
tercih ettiği sağlık kuruluşu haline getirdi. 
Daha iyi ortamlarda daha iyi bir hizmet 
anlayışı ile iyi ve başarılı tıbbi sonuçlar 
elde ediyoruz. Başarılı tıbbi sonuçlar 
sayesinde Liv Hospital olarak kurum 
marka değerini yarattı. Sonuçlarımızı 
dünyanın alanındaki en iddialı merkezleri 
ile kıyaslayabilir düzeyde takip ediyoruz. 
Ayrıca odağımızda hastayı 360 derece 
kucaklayan kişiye özel ve bilimsel bir 
yaklaşım var. 

Misafirlerimiz hastane kapısından içeri 
girdiklerinde kendini yalnız hissetmi-
yor. Kurduğumuz altyapı ve teknolojik 
yatırımımız, tecrübeli hekimlerimizin 
ötesinde hastalara nasıl yaklaşacağını 
da bilen bir pazarlama ekibi ve hastane 
personeli ile hizmet veriyoruz. Sonuçta 
insana yaptığınız yatırım kadar başarılı 
oluyorsunuz. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını 
bilmek, hassasiyetlerine göre davranmak 
apayrı bir dikkat ve meziyet gerektiri-
yor. Bunun yanı sıra sağlık işletmeciliği, 
güncel teknolojiyi kullanma becerisi, yeni 
tedavi protokollerini ve kişiselleştirilmiş 
tıbbı hastalara uygulayabilme kapasitesi 
yüksek ve kıvrak hizmet anlayışı Liv’i 
sağlık işletmeciliğinde önemli bir yere 
taşıdı. 

◊ Liv Hospital hangi branşlarda 
inovatif tedavi sistemleri ile öne 
çıkıyor? Bu konularda nasıl fark 
yaratıyorsunuz?

Liv Hospital’da açıldığı günden 
bu yana toplum sağlığı ve farkındalık 
yaratmak adına birçok sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdi. Bu 
projeler kapsamında on binlerce kişiyi 
toplumumuzda sıklıkla görülen kalp, 
kanser, kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili 
taramalardan geçirdik. Bu anlamda 
çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. 
Kişiselleştirilmiş kanser tedavileri, 
rektum kanserlerinde ameliyatsız tedavi, 
stop – aging programı gibi yaş almanın 
vücudumuzdaki etkilerini azaltarak 
farklı uygulamalar gerçekleştiriyoruz. 
Amacımız sadece hastalık tedavisi 
değil sağlıklı yaşamı idame ettirecek 
programları uygulayabilmek. Kök hücre 
tedavileri ile hem tıbbın tedavide yetersiz 
kaldığı hastalıklara çare bulunabiliyor 
hem de rejuvenasyon ile gençleşme 

programları uygulanıyor.

◊ Sağlık sektöründe Türkiye’nin 
şu an içinde bulunduğu konumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektö-
rün avantajlı ve de-
zavantajlı yanları 
neler?

Türk sağlık 
hizmetleri uluslararası 
sağlık turizminde 
kendini gerek ulaştığı 
sonuçlar, gerek 
kaliteli ve ekonomik 
hizmet bedeli 
sunması açısından 
global olarak ispat 
etmiştir. Gelen 
hastayı sadece iyi 
tedavi etmek değil, 
sağlık turizmini iki 
yönlü sürdürmek 
yani hasta gelen 
ülkelere bilgi birikimi 
aktarımı, iş birliği 
ve işletme boyutları 
ile koordineli olarak 
devam edebilecek 
güce sahip olmak 
önemli. 

Balkan ülkeleri, 
Avrasya ülkeleri, 
Ortadoğu ülkeleri ve 
Afrika ülkelerinde çok 
ciddi fırsatlar  var. 
Ülkemizde yer alan 
sağlık kuruluşlarının 
mükemmel altyapıları 
ile teknolojik yatırım-
ları ve uzman hekim-
ler, yabancı hastalar-
da Türkiye’deki sağlık 
hizmetlerini merak 
etme ve kullanma 
alışkanlığı doğurdu. 
Ancak sağlık sektörü 
olarak özellikle Ar-
Ge tarafında yol kat 
etmemiz gerekiyor. 
Sağlık işletmeciliği, 
güncel teknoloji, yeni 
tedavi protokollerini 
ve kişiselleştirilmiş tıbbı hastalara uygu-
layabilme hizmet anlayışı, Türk sağlık 
sektörünü dünya sağlık işletmeciliğinde 
önemli bir yere taşıdı.

◊ 2023 vizyonunuzu paylaşır 
mısınız?

Grubumuzun genel olarak 2023 
hedefi tıbbi etik ilkelerden ödün 

vermeden, gelişmiş teknolojiyle sağlık 
standartlarını yükseltmek konusunda 
emin adımlarla ilerlemektedir. Genel 
hastane yatırımlarıyla büyümeye 
devam eden grubumuzun özellikli 

tıbbi birimleriyle de 
genişlemiş olacağını 
öngörüyoruz. 
Mükemmeliyet 
merkezleri 
oluşturulmuş ve 
akredite edilmiş 
şekli ile yola devam 
eden grubun yurtiçi 
ve yurtdışında 
bölgede örnek 
olacak bir düzeyde 
çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Bunun 
yanı sıra spora 
verdiğimiz desteği de 
sürdüreceğiz, topluma 
fayda sağlayan yeni 
kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri 
üretmeye devam 
edeceğiz.  

◊ Özel sigortası 
olan bireylere nasıl 
hizmetler veri-
yorsunuz? Hangi 
şirketler ile anlaş-
manız bulunuyor?

Özel Sağlık Sigor-
taları’nın neredeyse 
tamamıyla anlaş-
mamız bulunuyor. 
Güncel anlaşmalı 
kurumlar listemiz 
www.livhospital.com.
tr üzerinden de takip 
edilebilir. Yapılan 
anlaşmalar tüm sağlık 
hizmetlerini kapsa-
maktadır. 

◊ Özel sigor-
talar, bireylerin 
yaşamında nasıl 
bir etki yaratıyor? 

Özel Sağlık Sigor-
taları bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. 
Yatarak veya ayakta tedavilerde kişi 
ileriki yaşlarındaki sağlık hizmetlerini 
sigortalayabilmek için sigorta mantığını 
anlaması hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca 
son dönemlerde sigortalar koruyucu 
sağlık hizmetlerini de kapıdan içeri 
aldıklarından hastalık dışı taramalar da 
yapılabiliyor.



M EDICAL Park 
Bahçelievler 
Hastanesi 
İstanbul 

Avrupa yakasının 
merkezinde, E-5 karayolu 
üzerinde ve Atatürk 
Havaalanına 5 dakika 
uzaklıkta, yer alan hastane 
İstanbul'dan, şehir dışı ve 
yurtdışından gelen hastalara 
da merkezi konumu ile 
uluslararası standartlarda 
sağlık hizmeti sunuyor.

Sağlıkta uluslararası 
kalite standartlarını temsil 
eden Joint Commision 

International (JCI) 
Akreditasyon Belgesi'ne 
sahip 17 katlı hastane, 
24'ü kuvöz olmak üzere 
toplam 242 yatak kapasitesi, 
89 poliklinik odası ve 10 
ameliyathanesi ile 30.000 
m2'lik bir alanda hizmet 
veriyor. Ayrıca Kalp 
Damar Cerrahisi, Koroner, 
Yenidoğan ve Genel Yoğun 
Bakım üniteleri bakım kalitesi 
ve deneyimli hekimleri ile 
İstanbul'da yoğun bakım 
alanında referans merkezi 
olarak hizmet veriyor.

Hastanenin önemli 

bölümleri arasında Pediatrik 
ve Yetişkin Kemik İliği Nakli 
Merkezleri yer alıyor. Uluslar 
arası standartlarda kurulan her 
iki merkez de enfeksiyon riskini 
ortadan kaldıran hepafiltreli 
özel donanımlı odalarda, 
gelişmiş tedavi yöntemleri 
ve Türkiye'nin önde gelen 
akademisyen hekimler ile 
hizmet veriyor.

Damar Cerrahisi alanında 
dünyada az merkezde 
gerçekleştirilen Minimal İnvaziv 
Cerrahisi yöntemiyle şah 
damarı, atardamar, diyabetik 
ayak gibi birçok damar 
tıkanıklığı hastalığının tedavisi 
başarıyla gerçekleştirilmektedir.SAĞLIKTA KALiTE, HASTA

MEMNUNiYETi VE GÜLERYÜZLÜ HİZMET



bölümleri arasında Pediatrik 
ve Yetişkin Kemik İliği Nakli 
Merkezleri yer alıyor. Uluslar 
arası standartlarda kurulan her 
iki merkez de enfeksiyon riskini 
ortadan kaldıran hepafiltreli 
özel donanımlı odalarda, 
gelişmiş tedavi yöntemleri 
ve Türkiye'nin önde gelen 
akademisyen hekimler ile 
hizmet veriyor.

Hastanede ayrıca Periferik 
Damar Cerrahisi alanında 
dünyada az merkezde 
gerçekleştirilen Minimal İnvaziv 
Cerrahisi yöntemiyle şah 
damarı, atardamar, diyabetik 
ayak gibi birçok damar 
tıkanıklığı hastalığının tedavisi 
başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Parkinson hastalığının 

tedavisinde kullanılan Beyin 
Pili Yöntemi de yine Türkiye 
ve dünyada sayılı merkezde 
uygulanan yöntemler arasında 
yer alıyor.

Bu bölümlerin yanı sıra Kalp 
Damar Cerrahisi, Onkoloji 
Beyin Cerrahisi, Göğüs 
Cerrahisi, IVF ve Jinekoloji, 
Ortopedi, Üroloji gibi bölümler 
de deneyimli hekimler ve 
güncel tıbbi uygulamalar ile 
hizmet veriyor.

Hastane, PET/CT, Lineer 
Akselaratör gibi gelişmiş on-
kolojik tanı ve tedavi üniteleri 
ile tümör cerrahisinin özellikli 
branşları olan tiroid, meme, ka-
raciğer, pankreas ve safra yol-
ları cerrahisi, ortopedik tümör 
cerrahisi, jinekolojik tümör cer-

rahisi gibi alanlarda, uzman ve 
akademisyen hekim kadrosunu 
da bünyesinde bulunduruyor. 
Ayrıca katetersiz kalp anjiyosu 
yapabilen 64 kesitli Bilgisayarlı 
Tomografi, üst düzey Manye-
tik Rezonans (MR), Dijital ve 
Periferik Anjiyo ile dört boyutlu 
Ultrason da diğer öne çıkan ge-
lişmiş teşhis donanımı arasında 
yer alıyor.

Sağlıkta kalite, hasta mem-
nuniyeti ve guleryüzlü hizmeti 
prensip edinen Medical Park 
Bahçelievler Hastanesi; dene-
yimli hekim kadrosu ve son 
teknoloji ürünü cihazlarıyla, 
erken teşhis, etkin tedavi ve 
hasta konforunu sağlamak 
üzere, ileri tanı ve tedavi yön-
temleri ile hizmet veriyor.
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◊ 10 Aralık 2016 tari-
hinde Beşiktaş Vodafone 
Arena’nın orada gerçek-
leşen terör saldırısında 

şehit düşen çevik kuvvet 
polisimizin ailesini 

17/02/2017 Cuma 
bünü İstanbul’dan 

Konya Seydişe-
hir’e giderek 

Konya 
Seydişe-

hir Kaymakam'ı Sn. Aydın 
ERDOĞAN ile birlikte  
ziyaret ettik.

Milletimizin huzuru-
nu bozmak için karanlık 
güçlerin harekete geçtiği, 
Mehmetçiğin ve emniyet 
güçlerinin canları pahasına 
onlara emanet edilen bu va-
tana sahip çıkmaya çalıştık-
ları hepimizin malumudur.

Bizlere düşen görev ise 

bu vatan için canını veren 
asker ve polisimizin ema-
netlerine sahip çıkıp teröre 
karşı tek yumruk, dimdik 
ayakta durmaktır. Gönüller-
de ki keder bizimde gönlü-
müzün en derin yerindedir.

Tüm şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyor, 
geride kalan sevdiklerine 
ve milletimize sabırlar 
diliyoruz.

◊ DERNEĞIMIZIN, Medi-
calPark ile iş ortaklığı anlaşması 
kapsamında düzenlediği eğitim 
programı 02/03/2017 Perşembe 
günü gerçekleştirilmiştir. Dernek 
üyelerimizin katıldığı eğitimde,Al-
lianz Sağlık Poliçelerinde yeralan 
ve MedicalPark’da da geçerli olan 
teminatlar detayları ile katılımcı-
lara aktarıldı. Teksader Üyelerine 
özel yapılacak olan çalışmalar 
hakkında da yeni planlamalar 
önerildi.

Yapılacak yeni çalışmalarla ilgi-
li, daha sonra üyelerimize bilgilen-
dirme yapılacaktır.

◊ TEKSADER ve Allianz Sigorta 
A.Ş. ile birlikte programlamış olduğu-
muz ve Allianz Yöneticilerinin katıldığı 
2017 yılı Satış ve Pazarlama komite 
toplantılarımızın ilkini 15/03/2017 Çar-
şamba günü Allianz Tower’da gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız.

Üyelerimizden gelen sorunlar ve Yönetim ku-
rulumuzun uzun uğraşlar sonucu çalışarak hazırladığı 
66 maddeden oluşan 49 sayfalık rapor, kitapçık haline 
getirilerek Allianz Yönetimine Sunuldu.

Toplantıda sunulan bir çok madenin kısa, orta ve uzun 
vade şeklinde çözümünün gerçekleşebileceği konusunda 
mutabık kalındı.

Bir sonraki Allianz & Teksader Satış ve Pazarlama 
komite toplantımızın tarihi 12/09/2017’dır.

Belirtilen tarihde yapılacak olan 2.Satış/Pazarlama 
toplantısında gündeme alınacak toplantı maddelerinin 
belirlenmesi için çalışmalarımız bugün itibarı ile tekrar 
başlatılmıştır.

15/03/2017 tarihinde sunulan rapordaki 66 mad-
deden çözümlenemeyen maddelerin takibi ve 12 Eylül’e 
kadar eklenebilecek yeni soru ve sorunların belirlenebil-
mesi için Her Perşembe 16:30 – 18:30 saatleri arasında 
Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi 
No:2 Daire: 12 Ataşehir İstanbul adresindeki Teksader 
Genel Merkezinde yapılmakta olan Haftalık olağan Der-
nek toplantılarımızda gündem maddeleri görüşülecektir.

Toplantılarımız Tüm Allianz Tekli Acentelerine açıktır.
Eğer şehir dışında iseniz yada dernek merkezimize ge-

lemiyorsanız, aynı şekilde istek,sorun,şikayet ve önerileri-
nizi bilgi@teksader.com mail adresimize gönderebilirsiniz.

faaliyet göstermekte olup,

◊

◊

◊

◊
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bu vatan için canını veren 

netlerine sahip çıkıp teröre 

ayakta durmaktır. Gönüller-
-

müzün en derin yerindedir.

◊ DERNEĞIMIZ, Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi Yakut Sitesi No:2 Daire: 12 Ataşehir / İSTANBUL adresinde 
faaliyet göstermekte olup,

◊ WEB SİTEMİZ: www.teksader.com 

◊ MAİL ADRESİMİZ: bilgi@teksader.com 

◊ TWİTTER ADRESİMİZ: http://twitter.com/Teksader_

◊ FACEBOOK ADRESİ İSE: https://www.facebook.com/teksader ‘dir.
TEKSADER YÖNETIM KURULU...

Tarih: 19/06/2017

Kalkış Yeri Avrupa 
Yakası: Arnavutköy 
Mahallesi, Cevdet paşa 
cad. Çamlıbahçe mevkii, 
Çamlıbahçe Otobüs Du-
rağı arkası İncusu Tek-
nesi Kalkış Saati Avrupa 
Yakası. Saat: 19:00

Kalkış Yeri Anadolu 
Yakası: Beylerbeyi 
(Polis Evi ve Beyler-
beyi Saray arası) İn-
cusu Teknesi  Kalkış 
Saati Anadolu Yakası 
Saat: 19:15

Saat: 19:30, İftar 
öncesi rehber eşliğin-
de yalı turu

Değerli Acentemiz,
 

Hepimiz aynı gemideyiz diyerek çıktığımız bu yolda, Allianz yöneticilerimiz ile bir 
arada olacağımız iftar yemeğimizde siz değerli Tekli Allianz acentelerimizi görmekten 
mutluluk duyacağız.
 

Saygılarımızla,
TEKSADER Yönetim Kurulu
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1 997 yılında Marmara 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
Seramik bölümünden 

mezun olduktan sonar, 
bir seneliğine Gergetown 
Üniversitenede dil programına 
katıldım. Türkiye dönüşümde 
sanatla ilgili birşeyler yapmayı 
planlarken, 2000 yılında bir 
tesadüf vesilesiyle Koç Allianz 
Sigortaya adım attım. Aslında 

sigortacılığı bir geçiş süreci olarak 
düşünürken işim olacağı hiç aklıma 
gelmezdi.

Geçiş süreci olarak başladığım 
sigortacılığa devam etme kararım 
sevgili hocan Jale Yılmabaşar'ın 
beni bir sergi açılışında sayın 
Rahmi M. Koç ile tanıştırmasıyla 
verdim. 

O günden sonra Altunizade 
direk satış ofisinde başlamış 
olduğum 2.mesleğimi kendi 

acenteliğimi 
açarak devam 
ediyorum. 

Ama se-
ramikten hiç 
kopmadım...

Çamura 
olan özle-
mimi bu 
geçen yıllar 
içerisinde sık 
sık arkadaşla-
rımın atölye-
lerinde veya 
fakültemde 
hocalarımla 
beraber telafi 

etmeye çalışarak bağımı kopart-
mamaya çalışıyorum. Çamurla 
uğraşmak iş stresini atmak için 
birebir. Bu geçen yıllar içersinde 
kendi işim ve seramiğin iç içe 
olduğu birçok platformda bulunma 
şansım oldu. Bunlardan birkaçıda 
şirketimiz’in suponsor olduğu Alev 
Ebüzziya ve çok değerli hocam 
Jale Yılmabaşar’ın sergileriydi. 
Ayrıca bir dönem özel bir ilköğre-
tim okulun’un öğrencilerine hafta 
sonları seramik dersi verdim ve 
ilk seramik fırınlarını da beraber 
kurduk. Bu benim için çok büyük 
bir keyifdi.

Geçmişe dönüp baktığımda 
tesadüfler eseri Koç Allianz sigorta 
çatısı altında başlayan ve bugün 
kendi acenteliğimi kurmuş olmam, 
bana doğru bir tercih yapmış 
olduğumu gösteriyor. Bu vesile ile 
üyesi olduğum Teksader’e ayrıca 
teşekkür ederim.

Sözümü Ulu Önderimiz’in 
sözüyle sonlandırmak isterim.

“Yüksek uygarlığın merdiveni 
sanattır”

Saygı ve sevgilerimle,

SERAMiK'DEN SİGORTA ACENTELİĞİNE...

Kültür Sanat...
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� 17.06.2016 Tarihinde AZS-
137 nolu duyuru ile Modüler 

sağlık sigortasında yurtdışı küçük 
cerrahi limitlerinin yükseltilerek 
güncellendiğini

� 27.06.2016 Tarihinde AZS-
145 nolu duyuru ile kasko 

poliçelerinde meslek ve özellikli 
grup indirimlerinin tek poliçe için 
aynı anda kullanılamayacağını 
biliyor muydunuz.

� 30.06.2016 Tarihinde AZS-
148 nolu duyuru ile Modüler 

sağlık sigortası özel şartlarında 
güncelleme yapıldığını biliyor 
muydunuz.

� 15.07.2016 Tarihinde AZS-
154 nolu duyuru ile birden 

fazla kredi kartı ile tahsilat yönte-
minin trafik poliçelerinde uygula-
maya alındığını biliyor muydunuz.

� 18.07.2016 Tarihinde 
AZS-155 nolu duyuru ile 

Tüm ev sigortası izolasyon eksikli-
ği teminatı gümüş pakette 1.000 
TL altın pakette 1.500 TL olarak 
revize edildiğini biliyor muydunuz. 

� 29.08.2016 Tarihinde 
AZS-183 nolu duyuru ile 

inşaat montaj ürününde blokaj ve 

birden fazla kredi kartı ve tahsilat 
yönteminin kullanım kapsamının 
genişletildiğini biliyor muydunuz.

� 21.09.2016 Tarihinde 
AZS-204 nolu duyuru ile 

acentelerimize ait özel grup sağlık 
poliçesi de bu sene devam ettirile-
ceğini biliyor muydunuz.

� 11.11.2016 Tarihinde AZS-
252 nolu duyuru ile trafik 

branşında yangın çapraz satış in-
dirimi uygulamamızın kaldırıldığını 
biliyor muydunuz.

� 27.02.2017 Tarihinde AZS-
055 nolu duyuru ile Kazançlı 

network uygulamamızın başarılı 
sonuçlar vermesi üzerine Kocaeli, 
Bursa, Ankara, İzmir illerinde de-
vam edeceğini biliyor muydunuz.

� 24.03.2017 Tarihinde AZS-
077 nolu duyuru ile Finansal 

operasyonlar ve acenteler tahsilat 
ile ilgili hizmet taleplerinizi HİZ-
MET MASASI üzerinden yönete-
bileceğinizi biliyor muydunuz.

� 05.04.2017 Tarihinde 
AZS-090 nolu duyuru ile Dr. 

Allianz’a  artık 444 91 17 nolu hat 
üzerinden ulaşabileceğinizi biliyor 
muydunuz.

� 05.04.2017 Tarihinde AZS-
091 nolu duyuru ile Prim ve 

Prime Plus olarak özel müşteriler 
programının uygulanmaya başladı-
ğını biliyor musunuz.

� 12.04.2017 Tarihinde AZS-
102 nolu duyuru ile Acen-

telere ait olan mesleki sorumluluk 
sigortası masrafının sadece Allianz 
ile çalışan acentelere hediye edildi-
ğini biliyor muydunuz.

� 17.02.2017 Tarihinde 
AZS-051 nolu duyuru ile 

Hizmet taleplerinizi de yenilenmiş 
HİZMET MASASI ekranıyla DİGİ-
TALL içerisinde yönetebileceğinizi 
biliyor muydunuz.

� 16.01.2017 Tarihinde AZS-
013 nolu duyuru ile Grup 

Tamamlayıcı Sağlık sigortasında 
ayakta tedavi teminatının 8 adet 
olacak şekilde yeni bir plan olarak 
eklendiğini biliyor muydunuz.

� 13.04.2017 Tarihinde 
AZ-103 nolu duyuru ile 

Otomatik katılım ile sağlanacak 
Allianz avantajlı ürünler progra-
mının sağlık ve hayat branşlarında 
uygulanmaya başladığını biliyor 
muydunuz.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?



20           Haziran 2017

ŞULE USLU SİGORTA & GÜLTEN ABUL SİGORTA

11 YILDIR BİRLİKTEYİZ

1996 
yılında 
Şule 1997 
yılında ben 
Gayrettepe 

direkt satış ofisinde müşteri temsilcisi 
olarak işe başladık.

Yaklaşık 9 yıl Gayrettepe ofisinde 
güzel bir iş ortamında birbirlerine 
saygı ve sevgi  ile bağlı olan ekiple  
beraber çalıştıktan sonra 2005 yılın-
da iki ayrı acente olarak Gayrettepe 
ofisten ayrıldık.

İlk düşüncemiz ayrı ofisler açmaktı. 
Beraber ofis aramaya başladık 

Kiralayacak ofis ararken neden 
beraber bir ofisi paylaşmıyoruz dü-
şüncesi doğdu.

Kirayı ve masrafları ortak öder 
daha rahat ederiz diye düşündük.

Ancak bir ofisi paylaşabilmek için 

birçok konuda aynı düşünmemiz 
gerekliydi. Bunlar; dürüst ve 
güvenilir olmak (her konuda),birimiz 
ofiste olmadığında diğerimiz onun 
ihtiyacı olduğu an işlerini takip 
edebilmeli, işleri takip ederken 
herhangi bir sorun olmamalı 
(birbirlerinin sigortalılarını alan 
acente olmamalı) ve birbirlerine 
empati yapabilmeliler.

Ufak tefek sorunları göz ardı 
etmeliler, her iki tarafta  hoş görülü 
olmalı.

En önemlilerinden biride 
birbirlerini çok iyi tanımaları ve 
gerçekten iyi arkadaş,dost olmaları 
gerekmekte. Biz bu özelliklerin 
hepsini taşıdığımız için 11 yıldır 
beraber aynı ofisi paylaşıyoruz.

Birimiz olmadığında diğerimiz 

onun işlerini takip eder hatta 
müşterisine onun adına yeni iş bile 
yapar.

Birbirimizden asla şüphe duyma-
yız.

Nazar değmesin diye daha fazla 
anlatamayacağım.

Kısaca bir ofisi ortak kullanmak 
son derece mantıklı ve karlı bir du-
rum ancak dediğim gibi bazı şartların 
yerine getirilmesi kaydı ile diğer 
acente veya yeni acentelik alacak 
arkadaşlarımıza tavsiye ederiz.

Not: Şule bu aralar çok yoğun 
olduğundan (sanatsal faaliyetler+işler) 
yazıyı ben kaleme aldım.

Sevgilerimle,
Gülten 

H
dönüp baktığımızda; biriktirdiğimiz 
anılarımız ve dostlarımız için iyi 
ki diyoruz..  Bizim Eylül 2000’de 
eğitim arkadaşı olarak yollarımız 
kesişti. 6 yıl boyunca Koç Allianz 
A.Ş. Gayrettepe Direkt Satış 
Ofisinde müşteri temsilcisi olarak 
birlikte çalıştık. Son yılımızda aynı 
ekipteydik. Aslında çok kalabalık bir 
ailede büyümek gibiydi satış ofisinde 
çalışmak. Sürekli bir iletişim ve 
paylaşım halinde olmak işimize olan 
sevgimizi daha da arttırıyordu.

acente olarak yolumuza devam 
etmek isterken “neden aynı ofisi 



Haziran 2017          21

GÜÇLÜER SİGORTA & HIZLI SİGORTA

Merhaba sevgili dostlar,
müşterisine onun adına yeni iş bile 

rum ancak dediğim gibi bazı şartların 

olduğundan (sanatsal faaliyetler+işler) 

Sevgilerimle,
Gülten 

H
EPINIZ gibi biz de 
nice yollardan geçip 
aynı çatı altında 
buluştuk. Şimdi geri 

dönüp baktığımızda; biriktirdiğimiz 
anılarımız ve dostlarımız için iyi 
ki diyoruz..  Bizim Eylül 2000’de 
eğitim arkadaşı olarak yollarımız 
kesişti. 6 yıl boyunca Koç Allianz 
A.Ş. Gayrettepe Direkt Satış 
Ofisinde müşteri temsilcisi olarak 
birlikte çalıştık. Son yılımızda aynı 
ekipteydik. Aslında çok kalabalık bir 
ailede büyümek gibiydi satış ofisinde 
çalışmak. Sürekli bir iletişim ve 
paylaşım halinde olmak işimize olan 
sevgimizi daha da arttırıyordu.

2006 yılı sonunda iki ayrı 
acente olarak yolumuza devam 
etmek isterken “neden aynı ofisi 

paylaşmayalım ki?” dedik ve 
direkt satış ofisindeki çalışma 
ortamımızdan aşina olduğumuz, 
her zaman karşılıklı sevgi, saygı, 
dürüstlük ve güven çerçevesinde 
olan dostluğumuzu ortak ofis 
paylaşımımızla devam ettirme kararı 
aldık. 

Böylelikle hem ofis masraflarımızı 
bölüşecek, hem ürün ve satış 
sonrası hizmet deneyimlerimizi 
birbirimizle paylaşabilecektik.  Bu 
kararımıza Nihal arkadaşımız da 
dahil olarak 2007-2014 yılları 
arasında, 7 yıl boyunca üç ayrı 
acente Mecidiyeköy’de aynı ofisi 
paylaştık. 

Yıllar çabuk geçiyor, kurduğumuz 
ailelerimiz büyüyor, çocuklarımız 
okullara başlıyor... Hal böyle olunca 

ofisimizi evlerimize yakın yerlere 
taşıma gerekliliğimiz doğdu. Bu 
sebepten dolayı biz 2 acente olarak 
ofisimizi Beylikdüzü ’ne taşıdık ve 
faaliyetimize ilk günkü azmimizle 
ve daha da güçlenen dostluğumuzla 
devam ediyoruz.  

Hepinizin bildiği üzere işimiz 
güven olgusuna bağlı. Karşılıklı bu 
güveni sağlayabildiğiniz dostlarınız 
varsa hayatınızda aynı ofisi 
paylaşmak son derece keyifli ve bir 
o kadar da hayatınızı kolaylaştırıcı 
oluyor. Bizler tavsiye ederiz, 
belki bir gün sizler de denemek 
istersiniz...

Sevgilerimizle,
Burcu Başak Güçlüer & 

Ahmet Hızlı
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Bülent
ÜNAL

1 992  yılında üniversite 
döneminde köprü altı 
Kemancı barda  tesadüfen 
tanıştığım Genç Anadolu 

Tiyatro grubu üyeleri ile başlayan 
dostluk, hayatımı, bakış açımı bir 
anda değiştiriverdi.

Hepsi farklı üniversitede, fark-
lı bölümlerde okuyan bu grupta,  
dostlarım şimdilerde avukat, doktor, 
oyuncu, yönetmen, şair oldular. 
Aralarından ben de bir anda sigorta-
cı oluverdim...  

Nasılmı? :)
Memur çocuğu olmam sebebi ile  

üniversite de okurken tiyatronun 
yanında farklı işler de yapıyordum. 
Barmenlik, anketörlük, vs..1994 
yılının yaz aylarında, Halk Yaşam 
Sigorta’nın avukatı ve tiyatrodan 
tanıdığım olan Şenol Çilek bana  
Halk Yaşam Sigorta da pazarlamacı 
olarak işe başlamak ister misin diye 
sordu. Ben de denemeye karar ver-
dim. İşe başladıktan  2 sene sonra 
sağlık sigor-
taları branşı 
satışında  
Türkiye 1. si 
oldum...

O dönem-
lerde tiyatro 
ile beraber 
yürütmeye 
çalıştığım 
sigortacılık 
mesleğimi, 
turneler 
sebebi ile 

aksatmaya başlamış, müdürlerim-
den azar işitmeye başlamıştım..
İki seçeneğim vardı..Ya tiyatroya 
devam edecektim ya da...

Bu düşünceler içinde akşamları 
iş dönüşü uğrak yerimiz olan Tak-
sim Çiçek Bar’ın sahibi, sinemacı 
Arif Keskiner’e alkolün de etkisi 
ile :)  ortaklık teklif ettim. Ne 
ortaklığımı?  

ACENTELiK.!!

1997 yılının aralık ayında şirke-
timizi kurduk. Duayen Sinemacı 
ile ortak olmuştum. Bu ortaklık 
sayesinde ünlü ve sıra dışı insanlarla 
dostluklarım oluştu. Tabi ki dostluk 
yanında sigorta danışmanlığı da ya-
pıyordum:). bu da işin keyfini daha 
da artırmıştı.

Ortaklığımız 4 yıl devam etti. Asıl 
mesleği sinema olan Arif Keskiner 
(Çiçek Arif) bana 2. jestini yaparak 
hissesinin tamamını bana devretti.

Halk yaşam, Yapı Kredi Sigor-
ta derken 
bir anda 
ALLİANZ 
Sigorta 
oluverdik.

Alışkan-
lıklarından 
vazgeçe-
meyen bir 
insan olarak 
meslek 
hayatımın 
başından bu 
yana sadece 

tek şirketle çalıştım..Şu anda da  
sadece Allianz  Sigorta’nın acentesi 
olarak çalışmaktayım. 

Bu yaşam tarzının zararları ve 
faydaları var elbette. Ama en büyük 
faydasını tek şirketle çalışmakta bul-
duğumu söyleyebilirim. Hatta bunu 
abartarak Allianz ve Yapı Kredi 
Sigorta acentesi dostlarım ile bera-
ber Tekli sigorta Acenteleri Derneği 
(TEKSADER) ‘i kurduk..

Kuruluşunun 2. yılında olan fakat 
mantalite olarak 20 yıldır sektörde 
benim gibi düşünen dostlarımın ol-
duğunu görünce heyecan ve şevkim 
daha da arttı.

Bu aralar tiyatro ya sadece izleyici 
olarak gidiyorum.

Özetle yaptığınız işi, hayattan 
kopmadan, severek yapıyorsanız , 
kendinize, dostlarınıza ve ailenize 
zaman ayırıyorsanız en büyük başarı 
bu bence. 

Bu arada şirketimin ismi nereden 
geliyor diye soran olabilir.. Hemen 
söyleyeyim 

Eşimin adı KARMEN... :))

Sevgiyle Kalın..

KARMEN SiGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ

Tiyatro tutkusu giderek hayata daha bir demokrat, daha 
bir özgürlükçü, daha bir barışçıl bakmamı sağladı.

Rutkay AZiZ...

S
göstermektedir. Sigortacılık son yıllardaki 
düzenlemeler ile saygın bir meslek olma 
yolunda hızla ilerlemektedir. Biz Teksader’in ( 
Tekli Sigorta Acenteleri ) de en büyük amacı, 
sigortacılığın Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de saygın bir meslek haline gelmesi 
için elinden gelen çabayı göstermeye çalışma
sıdır.

bütün iş dünyasının ve bireylerin ülke eko
nomisine katkı sağlayan varlıklarını başına 
gelebilecek felaketleri tek başına üstlenmeleri 
mümkün değildir. İşte burada çok küçük 
primler karşılığında onların bu risklerine ortak 
olmak suretiyle sigorta devreye girmektedir. 
Biz sigorta acenteleri aynı zamanda birer risk 
yöneticileriyiz. 

ortaktır. 

malara günümüzden yaklaşık 4.000 yıl önce 
Babil'de rastlanmaktadır. Babil'de, kervan 
tüccarlarına borç veren sermaye sahipleri, ker
vanların soyulması halinde tüccarların borçla
rını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan 
geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı 
olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar 
para almaktaydılar. Bu olay daha sonra Kral 
Hammurabi tarafından yasallaştırılmıştır.

19.yy a kadar yeteri kadar ilgi görememiştir. 
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S EKTÖRÜMÜZ; tamamen ülke-
mizin gelişmişliği toplumun refah 
ve kültür seviyesinin yüksekliğine 
doğru orantılı bir şekilde gelişme 

göstermektedir. Sigortacılık son yıllardaki 
düzenlemeler ile saygın bir meslek olma 
yolunda hızla ilerlemektedir. Biz Teksader’in ( 
Tekli Sigorta Acenteleri ) de en büyük amacı, 
sigortacılığın Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de saygın bir meslek haline gelmesi 
için elinden gelen çabayı göstermeye çalışma-
sıdır.

Esnafın, tüccarın, sanayicinin kısacası 
bütün iş dünyasının ve bireylerin ülke eko-
nomisine katkı sağlayan varlıklarını başına 
gelebilecek felaketleri tek başına üstlenmeleri 
mümkün değildir. İşte burada çok küçük 
primler karşılığında onların bu risklerine ortak 
olmak suretiyle sigorta devreye girmektedir. 
Biz sigorta acenteleri aynı zamanda birer risk 
yöneticileriyiz. 

Unutmayalım ki; sigorta kara değil riske 
ortaktır. 

Dünya'da sigortacılığa benzer ilk uygula-
malara günümüzden yaklaşık 4.000 yıl önce 
Babil'de rastlanmaktadır. Babil'de, kervan 
tüccarlarına borç veren sermaye sahipleri, ker-
vanların soyulması halinde tüccarların borçla-
rını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan 
geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı 
olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar 
para almaktaydılar. Bu olay daha sonra Kral 
Hammurabi tarafından yasallaştırılmıştır.

Ülkemizde bankacılık gibi sigortacılık da 
19.yy a kadar yeteri kadar ilgi görememiştir. 

Özellikle 19.yy’ın ortalarına kadar halkın 
göreceği zararları karşılamak amacıyla bazı 
köylerde çeşitli sendikalar ve yardımlaşma ku-
ruluşları kurulmuş olmasına rağmen bunların 
genel anlamda sigorta olduğunu ifade etmek 
zor görünmektedir.

Cumhuriyetin ilanı ve kapitülasyonların 
kaldırılması ile ülke rahat bir nefes almış ve 
her alanda olduğu gibi sigortacılıkta da önemli 
gelişmeler gözlenmiştir. 

◊ 1924 yılında Türkçe’yi kullanma zorun-
luluğu getiren yasa ile, poliçelerin İngilizce ve 
Fransızca düzenlenmesine son verilmiş ve aynı 
yıl Sigortacılar Kulübü kurulmuştur.

◊ 1927 yılında Sigortacılığın ve Sigorta 
Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki 
kanun yürürlüğe girmiştir. Böylece sigorta 
işletmeleri denetim altına alınmıştır.

◊ 1929 yılında Milli Reasürans T.A.Ş 
faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren Tür-
kiye’ de reasürans tekeli başlamış ve ülkedeki 
yerli- yabancı bütün sigorta şirketleri topla-
dıkları primlerin bir kısmını Milli Reasürans’a 
devretmeye zorunlu tutulmuşlardır.

◊ 1932 yılı itibariyle Türkiye’de 37 sigorta 
şirketi faaliyet göstermekteydi. Bunun 29 
tanesi yabancı 8 tanesi Türk sigorta şirketidir.

◊ Sigorta şirketleri 1939 yılında Ticaret 
Bakanlığı’na bağlanmıştır.

◊ 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu 
ise 1959 yılında yürürlüğe girmiştir. 

◊ 1987 yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı 
yasa ile 7397 sayılı yasada, yasal alandaki 
boşlukları doldurmak, sigorta şirketlerini mali 
yönden geliştirmek ve sigorta aracılarının du-
rumunu yeniden düzenlemek amacıyla önemli 

ve köklü değişikler yapılmıştır.
◊ 1 Mayıs 1990 tarihinden itibaren Kaza 

Sigortaları ( zorunlu sigortalar hariç ), Mühen-
dislik Sigortaları ile Zirai Sigortalarda; 1 Ekim 
1990 tarihinden itibaren de Yangın ve Nakli-
yat sigortalarında da Serbest Tarife Sistemine 
geçilmiştir.

◊ Ocak 1995 tarihinden itibaren sigorta 
primlerinin tahsili sorununa çözüm getirilme-
si amacıyla, primlerin acente cari hesapları 
üzerinden takibi sistemi yürürlükten kaldırıla-
rak, poliçe bazında takip sistemi uygulamaya 
konulmuştur.

◊ 2000 yılında, 1999 depremlerini takiben 
meskenler için zorunlu hale getirilmiş bulunan 
deprem sigortalarını yürütmek üzere tesis 
edilen "Doğal Afet Sigortaları Kurumu" (kısaca 
DASK) Pool'u tesis edilerek yönetimi beş yıllık 
bir süre ile bu konuda deneyimli Millî Reasü-
rans T.A.Ş.’ ne verilmiştir.

◊ 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilen 
“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Siste-
mi Kanunu” ile kurulan bireysel emeklilik siste-
mi 27 Ekim 2003 yılında faaliyete geçmiştir.

◊ Görüldüğü gibi ülkemizde sigortacılık 
yavaş da olsa tutarlı bir gelişim göstermekte-
dir. Bankacılık gibi sigortacılığın da ülkemize 
oldukça geç girişi, bu sektörün batılı ülkeler se-
viyesine yükselmesinde olumsuz etkisi olsa da 
günümüzde gelinen nokta oldukça olumludur.

"Sigorta sektöründe, gidecek daha 
çok yolumuz, yapacak daha çok 
işimiz var"

Sigortacılık Haftamız Kutlu Olsun...

SİGORTACILIK HAFTAMIZ KUTLU OLSUN...

“Sigorta kâra değil 
riske ortaktır”

Günümüzün ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan 
sigortacılık sektörünü yakından tanıtma, yaygınlaştırma ve 

bilinçlendirme amacı taşıyan Sigortacılık Haftası her yıl 
mayıs ayının son haftasında kutluyoruz.
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ALLİANZ TÜRKİYE SAĞLIK OPERASYON DİREKTÖRÜ 

ì Size bağlı olan 
departmanlar  

hangileridir? 

◊ ALLIANZ Türkiye, sağlık 
branşına verdiği önemden 
hareketle, kurumsal  organizasyon 
yapılanmasında değişikliğe 
gitti ve sağlık branşını ayrı 
bir iş birimi haline getirdi. Bu 
organizasyon altında yer alan 
“Sağlık Operasyonlar” bölümünü 
çok değerli yönetici ve çalışma 
arkadaşlarımla birlikte takip 
ediyorum. 

Sağlık operasyonlar; 
Bireysel Poliçe Üretimi, Grup 
Poliçe Üretimi, Medikal Risk 
Değerlendirme, Provizyon, 
Tazminat, Anlaşmalı Kurumlar 
Yönetimi, İş Kuralları ve Süreç 
Geliştirme ile Sağlık İletişim 
departmanlarının biraraya gelmesi 
ile oluşmaktadır.

î Uw surecinde yardimall 
uygulamasının 

acentelerin işlerini 
hızlandırmada katkısı 
olduğunu düşünüyoruz. 
Bunun gibi süreci 
hızlandıracak başka 
çalışmalarınız var mı? 
Yardım All hasar kısmına 
da uygulamayı düşünüyor 
musunuz? 

Acentelerimizle iş yapış 
şekillerimizde ve iletişimimizde 
çevikliğimizi sağlayacak 
altyapı yatırımları her daim 
gündemimizde. Bu nedenle  
tüm süreçlerimizi dijital çağın 
gereksinimleri doğrultusunda 
düzenli olarak güncelliyor ve 
iş modellerimize uyguluyoruz. 
Bildiğiniz gibi sonradan ödeme 
süreçlerinde sigortalılarımızın  
mobil uygulamalardan tazminat 
talebi yapabildiği uygulamamızı 

hizmete aldık. Aynı şekilde 
acentelerimiz de sigortalılarımıza 
ait elden tazminat taleplerini 
Aznet  sistemi üzerinden 
yapabiliyor ve süreci takip 
edebiliyor. 

 

ï Departmanlarınızda 
kaç kişi çalışıyor ve 

Izmir’e gidiş sürecine nasıl 
hazırlanılıyor? 

◊ BUGÜNLERDE Allianz 
Türkiye olarak büyük bir heyecan 
içindeyiz. Şirketimiz, sürdürülebilir 
verimli büyüme, ülke ekonomisine 
ve istihdama katkı hedefiyle 
yatırımlarına devam ediyor. 
Önümüzdeki dönem büyüme 
öngörülerimiz ve şirketimizin 
gelişen ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bölgesel bir yatırım kararı 
aldık. İzmir’de kuracağımız yeni 
operasyon merkezinin adı Allianz 

Kampüs olacak. Bu yeni yatırım 
ve yapılanma kapsamında da 
belirlediğimiz bazı birimlerimizi 
İzmir’e taşıyacağız. 

bünyesinde yaklaşık 220 
çalışanımız bulunuyor. Ekipten 
acente veya partnerler ile direkt 
temas kuran Anlaşmalı Kurumlar 
Yönetimi ve Sağlık İletişim 
departmanlarımız, İstanbul’da 
kalacak. Diğer ekiplerimiz de  
İzmir‘de çalışmalarını sürdürecek. 
İş birimlerimizin Allianz Kampüs’e 
gidişi için kademeli bir geçiş 
planlaması yaptık. Bu kapsamda, 
ağustos ayında başlayacak 
taşınma sürecimizin yaklaşık bir 
sene süreceğini öngörüyoruz. 
Mevcut kadromuzdan yaklaşık 70 
kişi İzmir’e gitmek üzere gönüllü 
oldu. İşe yeni alınacak çalışanlar 
için de eğitim planlamaları yapıldı, 
dökümanları hazırlandı. Ancak 
önemli olan masa başı eğitimleri 
olacak. Yoğun bir süreç bizi 
bekliyor. Tüm ekibim heyecanla 
sürecin başlamasını bekliyor.  

ñ
alabilir miyiz? Departman 
olarak tekli acentelerden 
beklentileriniz nelerdir?

müşteriye ulaşma, satış ve satış 
sonrası hizmetlerde şirketimizin 
görünen yüzü. Bu nedenle de 
dağıtım kanallarımız arasında son 
derece önemli bir yere sahip. 

Allianz Türkiye olarak
büyük bir heyecan içindeyiz

Nedim
TARAKÇI
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acentelerimiz de sigortalılarımıza 

Türkiye olarak büyük bir heyecan 
içindeyiz. Şirketimiz, sürdürülebilir 
verimli büyüme, ülke ekonomisine 

operasyon merkezinin adı Allianz 

Kampüs olacak. Bu yeni yatırım 
ve yapılanma kapsamında da 
belirlediğimiz bazı birimlerimizi 
İzmir’e taşıyacağız. 

Halihazırda sağlık birimimizin 
bünyesinde yaklaşık 220 
çalışanımız bulunuyor. Ekipten 
acente veya partnerler ile direkt 
temas kuran Anlaşmalı Kurumlar 
Yönetimi ve Sağlık İletişim 
departmanlarımız, İstanbul’da 
kalacak. Diğer ekiplerimiz de  
İzmir‘de çalışmalarını sürdürecek. 
İş birimlerimizin Allianz Kampüs’e 
gidişi için kademeli bir geçiş 
planlaması yaptık. Bu kapsamda, 
ağustos ayında başlayacak 
taşınma sürecimizin yaklaşık bir 
sene süreceğini öngörüyoruz. 
Mevcut kadromuzdan yaklaşık 70 
kişi İzmir’e gitmek üzere gönüllü 
oldu. İşe yeni alınacak çalışanlar 
için de eğitim planlamaları yapıldı, 
dökümanları hazırlandı. Ancak 
önemli olan masa başı eğitimleri 
olacak. Yoğun bir süreç bizi 
bekliyor. Tüm ekibim heyecanla 
sürecin başlamasını bekliyor.  

ñÖzellikle tekli acenteler 
hakkında görüşlerinizi 

alabilir miyiz? Departman 
olarak tekli acentelerden 
beklentileriniz nelerdir?

◊ ACENTELERIMIZ, 
müşteriye ulaşma, satış ve satış 
sonrası hizmetlerde şirketimizin 
görünen yüzü. Bu nedenle de 
dağıtım kanallarımız arasında son 
derece önemli bir yere sahip. 

Tekli acentelerimizin, özellikle 
poliçe özel şartlarımız hakkında 
sahip oldukları bilgi düzeyi, süreç 
ve sistem işleyişine hakimiyetleri 
ve uygulama esasları konusundaki 
farkındalıkları doğru satış ve 
müşteri memnuniyetinin tabanını 
oluşturuyor. Tekli acentelerimizin 
sadece şirketimize odaklanmış 
olmalarının, bu belirtilen 
konularda başarı için önemli bir 
avantaj sağladığını söyleyebiliriz. 

ó Izmir’e taşınma olayının 
bölümünüze artıları ve 

eksileri neler olacaktır? 
◊ IZMIR Allianz Kampüs, 

çalışanlarımız için gerçekten 
önemli bir fırsat. Uzun çalışmalar 
sonucunda planladığımız bu 
süreçte aksiyona geçerken, tüm 
çalışanlarımızla biraraya gelerek, 
yatırım ve büyüme öngörülerimizi 
aktardık, çalışanlarımıza gitmek 
isteyen herkes gidebilir dedik. 

Gitmeye gönüllü 
arkadaşlarımızın, İstanbul’daki 
mevcut maaşları ile İzmir’e 
gideceğini ve taşınma süreçlerinde 
nakliye ve kira gibi konularda 
taşınma desteği sağlayacağımızı 
söyleyebilirim. Evli çalışanlarımıza 
istihdam desteği, çocuklu 
çalışanlarımızın eğitim gören 
çocuklarına eğitim avantajları 
sağlayacağız.

 İzmir’de yaşamın İstanbul’a 
oranla daha ucuz olması, finansal 
bir avantaj sağlayacak. Tercihen 
ya da çeşitli zorunluluklar 
nedeniyle gidemeyenler de elbette 

olacak. Bu süreçte de kimseyi 
mağdur etmeyeceğimiz aksiyonlar 
alacağız.   

ò Sağlık Sigortalarının 
Türkiye’deki 

geleceği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

◊ SAĞLIK hizmetlerinde 
yaşanan gelişmeler sonucunda 
her gün yeni tanı ve tedavi 
yöntemleri uygulamaya alınıyor. 
Bununla birlikte ortalama yaşam 
süresinin uzaması, bazı önemli 
hastalıkların toplum içinde 
görülme oranının artışı,  nitelikli 
sağlık hizmetine erişimin önemini  
daha da artırıyor. Sağlık hizmet 
sunumundaki gelişmeler ile 
birlikte finansmanındaki maliyet 
artışı,  bireylerin sağlık giderlerini 
yönetmesini zorlaştırıyor  ve bu 
trendin yıllar içinde de artacağı 
öngörülüyor.   

Artan risk ve maliyetler 
sonucunda niteliği yüksek sağlık 
hizmetine erişimin ideal çözümü 
sağlık poliçeleri ile mümkün.  

Sağlık hizmetinde yaşanan bu 
değişimle beraber Türkiye’de 
artan kişi başı gelir seviyesinin 
de sigortalı penetrasyonunu 
yükselteceği söylenebilir. 

Yıllar içinde yaşanan değişimler 
ile birlikte sürdürülebilir sağlık 
finansman sorununa çözüm 
için önleyici sağlık hizmetleri 
ve hastalık yönetiminin 
desteklenmesi önemli katkılar 
sağlayacağı  kanaatindeyim.
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K
ASIM ayında, haftalık toplantıları-
mızdan birinde, Aralık ayında ki bi-
rinci kuruluş yıldönümü için sıradan 
olmayan Teksader’e yakışacak çok 

özel bir gece planlayalım fikri önerildi. Hepimizi 
bir heyecan sardı. Herkes bir fikir önerdi. En 
sonunda İstanbul’un seçkin otellerinden birine 
karar verildi. Çocuklar 
gibi şendi herkes. 

Davetiyeden, kimin 
nerede oturacağına 
kadar her şey plan-
lanmıştı. Biz kızlar ne 
elbise giyeceğimize 
karar vermiş; erkek-
lerin smokin giymesi 
zorunlu olsun diye 
oylama yapmıştık. 
Başkan her zaman ki 
gibi bize güvenmiş, 
tüm önerilerimizi 
onaylamıştı. Ve sonra 
Aralık geldi... ilk Per-
şembe toplantımızda 
her şey son karara 
bağlandı hazırlıklar 
tamamdı. Aralık sonu muhteşem bir gece bizi 
bekliyordu.

Türk insanının en belirgin özelliklerinden biri 
futbol sevgisidir. Biz de kendi aramızda çoğu 
zaman atışsak da sonunda dostluk kazandı dedi-
ğimiz iddialarımız olur. Severiz maç seyretmeyi 
rakibin kaybetmesinden alınan keyfi. İşte bir 
gece bu sevdamız bizi derinden yaralayacak bir 

olaya sahne oldu. 10.Aralık.2016 Cumartesi 
günü Beşiktaş’ın galibiyet kutlamaları sırasında 
birden Çengelköy de ki evimde otururuken 
2 patlama sesi duydum. Sesin 500m ileriden 
geldiğine yemin edebilirdim. Telefonuma gelen 
mesajla Beşiktaş Vodafone Arena da terör 
saldırısı olduğunu öğrendim. Bir an da maçta 

ki bizim ekip geldi 
aklıma. Şükürler olsun 
iyi oldukları haberini 
hemen aldım. Peki bu 
patlamada kimseye 
bir şey olmamış 
mıydı? Tabi ki hayır. 
Maalesef ilk an da 
gelen haberlere göre 
3-5 yaralı vardı. Acı 
bilanço sonra ortaya 
çıktı. Hain terör 
saldırısına 39 Şehit 
vermiştik. Haberle-
ri seyrederken ne 
hikayeler öğrendim. 
Doktor olmak için 
İstanbul’a gelen 17 
yasında ki Berkay; 

evine dönmeye çalışan, taksi de ki Selin. Sonra 
asıl hedef olan Çevik Kuvvet Polisi Şehitlerimiz. 
Ağlayarak izlediğim haberlerde 26 yaşında ki 
polis memuru şehit Emre beni en çok etkileyeni 
oldu. 6 aylık ikizleri ile gencecik güzeller güzeli 
bir eş bırakmıştı geride. Bir çocuk yetiştirmenin 
ne kadar zor olduğunu herkes bilir. Ya iki çocuk 
aynı anda babasız nasıl yetişecekti? Bütün gece 

ne yapabiliriz diye düşündüm ve kendimce bir 
fikir ürettim. 

Dernek toplantımızda “Kuruluş Gecemizi 
kutlayacağımız balomuzu yapmasak da o paray-
la Şehit ailesine yardım etsek nasıl olur dedim” 
tereddütsüz kabul gördü ve hemen aksiyon 
aldık. Önce ailenin bilgilerine ulaştık, sonra balo 
bütçemizi aileye aktarmak için en hassas yolun 
ziyaret ederek ulaştırmak olduğuna karar verdik. 

20.Şubat.2017 de uçakla Konya’ya gittik. 
Mevlana’nın şehrin de bizi hüzünlü bir ziyaret 
bekliyordu. Yardımın resmi olmasını istediğimiz 
için kaymakamlığa bilgi verilmiş; kaymakamın 
bizzat eşlik etmek istediği bilgisi de bize iletilmiş-
ti. İlk iş aileye gidildi. Bizi karşılayan şehidimizin 
kayınpederi bizleri eve davet etti. O an gözü-
mün önünden hiç gitmeyecek bir an dı. Salona 
geçildiğinde önce şehidimizin eşini sonra ikizleri 
gördüğümüzde hepimizin nefesi kesildi.

Gencecik bir eş, hiçbir şeyden haberi 
olmayan 8 aylık ikiz kız çocukları, şehidimizin 
eşi ile olan resmi ve şehit olduğunda başında 
ki kaskı büfenin üstünde... Hayat herkese adil 
davranmıyor maalesef. İkizlere aldığımız hedi-
yeleri ve yardım çekimizi anneye teslim ettik. 
Manevi rahatlığın yanı sıra TEKSADER olarak 
kardeşlerimizin elinden tutabildiğimiz için çok 
mutlu olduk. 

Terör bu ülkede kaç Emre aldı; kaç çocuk 
babasız, annesiz kaldı bilinmez. Bizler hangi bi-
rine yetebiliriz onu da bilemiyoruz. Ama bundan 
sonra TEKSADER olarak elimizden geldiğince 
yanlarında olma gayretimiz devam edecek. 

Destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizle.

Teksader'in minik ikizleri

HANDE ÖNAL
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Destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizle.

16.000 araçlık filomuzla personel ve yöneticilerinizin kullanımına hazır. Günümüzde uçak ve hızlı 
tren kullanarak gidilen noktada araç kiralamak hızlı, etkin ve düşük maliyetli seyahat organizasyonu 
haline gelmiştir. Siz de kurumsal portföyümüze dahil olarak, Türkiye çapında günlük ve kısa süreli 
araç kiralamalarınızda maliyetlerinizi kontrol altında tutabilir, araştırma-tahsis-ödeme süreçleriyle 

uğraşmadan gereksiz zaman kayıplarının önüne geçebilir, tüm operasyonel süreçlerinizi 
minimuma indirerek ayrıcalıklı hizmetin keyfini sürebilirsiniz. Bu avantajlı hizmet için  

kurumsal@zeplincar.com ‘a mail atabilir veya en yakın Zeplin Ofisi’yle 
irtibata geçebilirsiniz.

ZEPLİN 
KURUMSAL ÜYELİK SİSTEMİ

Türkiye’de bir ilk olan ‘’Zeplin Kurumsal Üyelik Sistemi’’ ile tüm Türkiye’de;

•  Dilediğiniz yerde  •  Dilediğiniz zaman  •  Dilediğiniz araç

ÇORLU TRAKYA İSTASYON İSTANBUL ÜMRANİYE İMES İSTASYON DENİZLİ İSTASYONİSTANBUL PENDİK İSTASYON

Tüm Türkiye’de 
16.000 Şirket aracınız 

hazır!
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