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YENi NESiL
KOLAJEN AŞISIYLA
KENDiNiZi ŞIMARTIN

C

ILDINIZIN elastiğini kaybettiğini hissediyor musunuz?
Cildiniz birkaç yıl önceki kadar
sorunsuz ve sağlam değil mi?
Artık cildiniz için endişelenmenize gerek yok. Çünkü Linerase,
� Kırışıklıkları ortadan kaldırır.
� Akne skarları tedavi etmek için
idealdir.
� Atrofik izlerin tedavisinde etkindir.
� Cildin esnekliğini ve elastikiyetini
arttırır.
� Yüz,boyun,eller ve vücudu onarır ve
yeniler.
� Cildin doğal güzelliğini geri kazandırır.
· Çatlakları tedavi eder
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi
almak ve deneyimlerini de bizimle
paylaşması için Yard.Doç.Dr.Makbule
Dündar'a sorularımızı yönelttik.
· Kolajen tedavisi nedir?
KOLAJEN tedavisi özellikle son 1
yılda Avrupa'da ve Türkiye'de oldukça
popüler olmaya başlayan aslında kendi
dokumuza yatırım şeklinde düşünebileceğimiz bir tedavi yöntemidir.Ne yazık
ki 25 yaşından itibaren yaşlanmaya
başlıyoruz ve derimizde bu yaşlanma
Kolajen miktarının azalmasıyla kendini
gösteriyor.
Ve her yıl yaklaşık %1.5 kendi doğal kolajenimizden kaybetmekteyiz.Biz
bunu ne kadar doğru dozlarda yerine
koyarsak o kadar sağlıklı bir yaş alma
süreci elde ederiz.
· Kolajen tedavisinin etkisi nasıl
gösterir ?
ESAS dokuda ki etkinliği görmek
için Linerase 'ı belli bir derinliğe enjekte ediyoruz yani Mezoterapi uyguluyoruz.Tıp 1 kolajen Linerase, vücuda

· TEKSADER ve Allianz Sigorta A.Ş. ile birlikte
programlamış olduğumuz ve Allianz Yöneticilerinin
katıldığı 2017 yılı Satış ve Pazarlama komite toplantılarımızın dördüncüsünü 14/11/2017 Salı günü Allianz
Tower'da gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

· ALLİANZ'ın daveti üzerine tekli İstanbul Anadolu Batı
Bölge Acenteleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

verildikten sonra vücudumuzda bir
takım hücresel düzeyde metobolizmalar olur ve Tip 3 kolajen dediğimiz çok
kıymetli olan cildimize esas elastikiyeti
lifting etkisini yani gerginliği sağlayan
kolajen üretimini tetikliyerek etkisini
başlatır.
Linerase tüm vücutta kullanılır.
Cildimizde ki kırışıklıkları ortadan
kaldırır,akne ve sivilce izlerini tedavi
eder,çatlakları ve ameliyat izlerini
ortadan kaldırır.
· Diğer ürünlerden farkı nedir?
BEN neden Linerase tedavisini
seviyorum çünkü benim felsefeme
çok yatkın bir tedavi yöntemi. Ben
daima dokuya yatırımdan yanayım.
Elbette sağlıklı yaş almalıyız,antiaging tıbbına kesinlikle inanıyorum.
Bu sadece rejenerasyon yaparak yani
sadece botox ,dolgu gibi yüz şeklimizle
uğraşarak genç ve sağlıklı kalamayız.
Esas derimize yatırım yaparak daha
genç ve sağlıklı kalabiliriz.Olmazsa
olmaz sağlıklı beslenme ve spor da
yaparak...3. günden itibaren başlayan
etkinlik anlık değil 12-18 ay devam
ediyor.Her geçen gün cildiniz daha da
güzelleşiyor...
· Uygulama protokolünüz nasıl?
LINERASE 15 günde bir dört seans
yapılıyor.Cildin ihtiyacına göre tekrarlama 3-6 ayda bir yapılabiliyor.Etkinin
daha uzun süreli olmasını sağlıyor.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür
ederiz.
Ayşegül Saltat kliniği Dermatolog
Dr.Makbule Dündar

· 14/12/2017 Perşembe günü Allianz Tarafından
Teksader için hasar çalıştayı düzenlendi.İlgili departmanlardan konusunda uzman 17 Allianz yöneticisitoplantıya katılarak Tekli Allianz Acentelerinin sorunlarına
çözüm üretilmeye çalışıldı.

SAYFA 34’de

· DERNEĞİMİZİN, Liv Hospital ile iş ortaklığı anlaşması kapsamında düzenlediği
toplantımız 15 Mart Perşembe günü gerçekleştirilmiştir.
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· "HAYATTA

BIR
ÇOCUĞUN
MUTLULUĞUNDAN
DAHA ÖNEMLI NE
OLABILIR?"

"Hayatta bir
çocuğun
mutluluğundan daha
önemli ne olabilir?"

FELÇLİ KAZALI HAYVANLARI YAŞATMAK
VE SON GÜNLERDE RAHAT ETTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

getirerek, ancak bir odasını düzenleyebildik.
Kazalı hayvanlarımızı önce tam teşekküllü bir
kliniğe götürüp hastalık teşhisi konulduktan sonra,
tedavilerine başladık. Sadece son bir ayda, ( Ereğli
Ervet veteriner Kliniği) Belediye Veterinerimiz Ufuk
Göktaş’ında katıldığı ameliyatla bir köpeğimizin ayağına
protez takıldı. Bir köpeğimizin bir ayağı ampute edildi.
Üç ayakla yaşamını idame ettirebilecek köpeklerimiz
için iyileşince, iyi bir aile, ömürlük yuva bulup sahiplendirmek istiyoruz. Fakat Bir köpeğimizin, kaza sonrası
kemikleri yanlış kaynadığından, ameliyat olamayacağı,
bu şekilde kendi başına yaşamını devam ettiremeyeceğini öğrendik. İştahı yerinde, sevgi dolu bu canımıza
el birliğiyle ölene kadar bakmaya, rahat ettirmeye

karar verdik. Sırf felçli diye uyutulmasına gönlümüz
razı olmadı. Barınakta kendi pisliği, idrarı ve kakası
içinde yaraları çoğalmıştı. Ölüme terk edilen felçli
köpeğimizi Ayfer arkadaşımız önce evine aldı, sıcak
sularla yıkadı, yaralarına ilaç sürdü. Bu şekilde ev
ortamında 3 gün bakılıp, kendini biraz toparlayınca
hazırladığımız odaya getirdik. Şimdi, Orada düzenli
olarak bakılıyor, Gün içinde 2-3 defa altı değiştiriliyor. İlaçları sürülüyor. Adını Hayat koyduğumuz
köpeğimizin barınakta geçmeyen yaraları iyileşmeye
başladı. Bu durum bize diğer felçli ve bakıma muhtaç hayvanlarımız için de umut verdi. Engelli Canları
Yaşatmak için hazırladığımız binamıza da “Hayat Evi”
dedik. Hayat Evimizi iyileştirmek ve daha çok hayvana bakabileceğimiz bir ortam yaratmak zorundayız.
Binanın içini sağlıklı bir şekilde düzenlenmek ve
hasta hayvanlar için birkaç yatak daha koymak
istiyoruz. Tabii yataklara koymak için hasta
bezine, tedavi için ilaçlara, kaliteli mamaya ve
vitaminlere ihtiyacımız var. HAYAT EVİMİZİN
sürdürülebilir olması için gönüllülerin desteği
bizim için çok önemli.
Tıpkı deniz yıldızı hikayesi gibi “ bu kurtuldu” diyebilmenin mucizesini yaşıyoruz. Tabii
ki aklımız ve ruhumuz kurtaramadıklarımızda.
Barınakta “artık yaşamaz, kurtulmaz” denilen
ama hala hayatta olan canlarımız olduğu gibi,
onca emeğimize rağmen kurtaramadıklarımız
da var. Bu durumda tek teslimiz son günlerini iyi
geçirtebilmek oluyor.
Hayalimiz, daha büyük ve donanımlı bir merkez
oluşturabilmek. İnşallah bu hayalimizi de Dohaycan
Derneği olarak hayata geçirebiliriz. İnsanlığın hala
var olduğunu bizlere hatırlan dostlarımız, sizler
bize umut ve güç veriyorsunuz. Katkı Sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.
· Barınağa yardım etmek isteyen sevgili meslektaşlarım; engelli canlar için bağış hesabı:
DOĞA HAYVAN İNSAN HEPSİ CAN DERNEĞİ
TR 71 0001 0003 1884 8565 0750 01
ZİRAAT BANKASI
AKÇAKOCA / DÜZCE ŞUBESİ ( 318 ŞUBE KODU )
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çare bulmalıydık.
Bir süre evlerimizde bakmaya çalıştık. Aramızda
nöbetleşe baktığımız canlarımız oldu. Fakat kazalı
hayvanlar gelmeye başlayınca bir yenisini almakta, ev
ortamında bakmakta zorlandık.
DERGI: Peki, yaşam destek evini nasıl oluşturdunuz?
MÜKAFAT ATA: Başkan Yardımcımız Ayfer Ses’in
girişimiyle; eski bir inşaat binasını kısıtlı imkanlarımızla “Engelli Hayvanlar Yaşam Destek Evi” olarak
düzenledik. Gerekli izinleri aldık. Bize verilen bina yıllar
önce kooperatif evlerinin yapımı sırasında işçilerin
kaldığı eski bir binaydı. Yıllardır kullanılmadığı için
camları kırılmış, kapısı yıkılmıştı. Öncelikle camları ve
kapıyı tamir ettik. Ayfer Ses arkadaşımızın bu konudaki
olağanüstü çabası etkili oldu. Binada 3 oda olmasına
rağmen, imkanlarımızla, evlerimizden somya, yatak

TEKiZ
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iÇiNDEKiLER

KÇAKOCA’da faaliyet gösteren Dohaycan
Derneği’nin yaşama umudu kalmayan,
bakımı mümkün olmadığı için uyutulması
önerilen felçli ve engelli hayvanlar için çalışma başlattığını öğrendik. Yapılan Çalışma ile
ilgili olarak Dernek Başkanı Mükafat Ata ile konuştuk.
DERGI: Mükafat Hanım, bu çalışmalara nasıl ve ne
zaman başladığınızı öğrenebilir miyiz?
MÜKAFAT ATA : Akçakoca Belediyesi 2011 yılında
geçici hayvan barınağını açtı. Fakat barınağa düzenli
eleman ve veteriner tahsis edilemediği için Akçakoca
Barınak Gönüllüleri diye bir facebook gurubu oluşturup, barınağın durumunu paylaştık. Hem kamuoyunu
bilgilendirdik, hem de barınağı iyileştirmek için çabaladık. Daha sonra örgütlenme gereği duyduk ve tüm
mağdurlar için mücadele etmeyi hedefine koyan Doğa,
Hayvan, İnsan Hepsi Can ( Dohaycan) Derneğini
kurduk. Ve çalışmalarımızı dernek çatısı altında
devam ettirdik.
DERGI: Kazalı ve felçli hayvanlarla ilgili
olarak Belediyenizin bir çalışması yok muydu?
MÜKAFAT ATA: Üç yıl önce Belediyemiz
barınağa veteriner tahsis etti. Eleman eksikliği
de kısmen giderildi. Fakat bu seferde hasta ve
kazalı olarak gelenlerin barınak pisliğinin içinde
tedavi edilemeden öldüğüne tanık olduk. Çünkü
barınakta kısırlaştırma yapılan konteynırdan
bozma eski binada ameliyat için gereken donanım olmadığı gibi, ameliyat sonrası bakım odası da
mevcut değildi. Kazalı hayvanları Barınaktan alıp,
Akçakoca’dan Zonguldak’taki bir kliniğe götürüyor,
ameliyatlarını tedavisini yaptırıyorduk ama ameliyat
sonrası tekrar barınağa bırakmak tüm çabalarımızın
boşa çıkarıyordu. Özellikle kliniğe götürüp, ömür boyu
felçli kalma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrendiğimiz
canlarımız için bize “uyutalım, acı çekmesin” denildiğinde, kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Çünkü
hayvan felçli de olsa, gözleri hayat dolu bakarken,
iştahla yemeğini yerken, uyutulmasına nasıl razı olabilirdik? Felçli hayvana acı çektiren sakat kalması değil,
barınakta yattığı yerde yatak yaralarının oluşması,
mikrop kapması, iyi bakım görmemesi idi. Biz buna

· Geleneksel olması için çaba sarfedeceğimiz TEKSADER iftarımızın ilkini, Allianz Yöneticileri, İş ve
çözüm ortaklarımız, Tekli Allianz sigorta acentesi meslektaşlarımız, Macente yetkilileri ve Yoldaşımız
TEKSADER üyelerinin katılımları ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

T&M ILAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERI
MOB TEL. : 0530 4988558
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· TEKSADER ve Allianz Sigorta A.Ş. ile birlikte
programlamış olduğumuz ve Allianz Yöneticilerinin
katıldığı 2017 yılı Satış ve Pazarlama komite toplantılarımızın üçüncüsünü 12/09/2017 Salı günü Allianz
Tower'da gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

· LİV Hospital Ulus,
TEKSADER üyelerine
ev sahipliği yaptı.
Moderatörlüğünü Liv
Hospital Ulus Başhekimi
Op. Dr. Adil Tanık'ın
yaptığı etkinlikte
Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Prof.
Dr. Gürsel Turgut,
Hepatopankreatobilier
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.
Kemal Dolay, Geriatri
Uzmanı Prof. Dr. Aslı
Çurgunlu, Çocuk Nefroloji,
Çocuk Romatoloji Uzmanı
Prof. Dr.Ozan Özkaya,
Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet
Özkara ve Göz Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.
Nilüfer Köylüoğlu konuşma
yaparak kendilerine gelen
soruları yanıtladılar.
Etkinliğimize katılan tüm
değerli TEKSADER üyelerine
teşekkür ederiz.

TEKiZ

HANDE ÖNAL
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ANIRIM cevabı olmayan
tek soru bu yeryüzünde.
TEKSADER olarak bazı
olmazsa olmazlarımız var,
en önemlisi de sosyal
sorumluluk projelerimiz. Her şey bir
yana diyerek her sene özenle bu projeler üzerine çalışmalar yapıyoruz
ve her seferinde mutluluk gözyaşları
ile dolu bir sona ulaşıyoruz.
Günlerden bir gün arkadaşım “adı
gibi kendi de güzel” Mutlu’dan bir
mesaj aldım. Bir okul için yardım
kampanyası var dahil olmak ister
misin? Bir an da o kadar çok şey
yazmak istedim ki elim kolum
birbirine karıştı. Mesaj yazamadım,
aradım. Dedim hemen ama çok
çocuk olsun biz dernek olarak ne
elimizden geliyorsa destek olmak
istiyoruz. O zaman size tek bir okul
yönlendirelim, sizin çocuklarınız
olarak ne ihtiyaçları varsa
karşılarsınız dedi.

TEKiZ

Ağrı / Hamur Kandil Dağı
Ortaokulun dan sevgili Yeliz öğretmenimiz ile irtibata geçtik. 75 tane
birbirinden sevimli öğrenci için bize
talepleri iletti. Hemen aksiyon aldık
alış verişlerimizi yaptık. Kargo ile
okula gönderdik. Bu ana kadar her
şey normaldi.
Ne zaman ki Yeliz Öğretmen
hediyelerimizi aldıktan sonra,
çocukların resimlerini iletti, işte o
zaman hepimiz aslında hayatın ne
kadar basit olduğunu algıladık. Bir
çocuğu mutlu et sonra da sevincini
seyret. Başka rehabilitasyona gerek
yok inanın.
Gülmeyi çocuklar icat etmiş,
bizler tüketiyoruz demiş şair.
TEKSADER olarak kurulduğumuz
günden beri şükürler olsun elimizden
geldiğince çocuk sevindiriyoruz. Destek olmak isterseniz bizimle iletişime
geçin bu mutluluklara ortak olun.
Sevgiler...

Haziran 2018
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◊ YAYIN DIREKTÖRÜ:
Hande ÖNAL

� AYLİN SOMERSAN
COQUI

◊ GÖRSEL YÖNETMEN:
Umut HIZDİL

Değerli TEKSADER üyesi acentelerimiz,

◊ KAPAK TASARIMI:
Çiğdem Canım YAYAN
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◊ FOTOĞRAFLAR:
Photographed by, Selçuk GÜLCÜ

FAVORİM ARJANTİN
BURHAN YAYAN
raktığını görürüz. İz bırakamayanlar için ise
· ASLINDA Türkiye’nin olmadığı bir dünya
bu durum hep konuşulmuş ve eksiklik olarak
kupası beni hiç heyecanlandırmıyor ve üzüyor.
Ülkemiz insanına bu heyecanı yaşatamayan yö- kalmıştır. 2018 Dünya Kupasının Messi için
son şans olduğunu düşünüyorum.
neticisi, teknik ekibi, oyuncusu dahil
Benim her dönem takımım
herkesi sorumlu görüyorum.
Arjantin olmuştur.
2018 Dünya kupasının
Gönlümden geçen
her zaman olduğu gibi
takım Arjantin. Her
Almanya, Brezilya gibi
Dünya kupası
doğal favorileri var.
· SON yılların dünya
· 2018 Dünya kupasına
sürpriz bir
Bu 2 tafutbolundaki tartışmasız lideri
katılacak takımları gördükten
takım çıkıyor.
kımın
son
8
Almanya bu sefer de Dünya
sonra bu turnuvada supriz
Benim sürpriz
içinde olacağını
Kupası’nın en büyük favorisi bence
yaşanacağını sanmıyorum. Ünlü
takımlarım bu kupa
düşünüyorum. Gelmiş
“Makine” olarak adlandırılan Alman Milli
İngiliz futbolcu Gary Lineker futbol
geçmiş dünyanın en da Meksika ve
Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde
11’er kişilik iki takım arasında oynanan
Polonya.
iyi futbolcularına
çıktığı 10 maçın 10’unu da kazandığını da
ve sonunda Almanların kazandığı bir
Bol
baktığımız zagöz önüne alınca oldukça büyük bir başarıya
oyundur dediği gibi Almanya ve diğer
gollü
man, dünya
şimdiden imza attı bile.
doğal favori Brezilya herkesin favorileri
kupaların- bir kupa
Brezilya da turnuvanın bir diğer favorisi.
da iz bı- dileğiyle
olduğu gibi benimde favorilerim.
Zaten Brezilya’nın katıldığı her Dünya
1982 DünKupası’nın
favorisi olması
ya kupasında
oldukça doğal bir
ki İtalya sürpridurumdur. Yine
zini yaşamış
de favorilerin
bir olarak
bazen erkenden
İtalya’nın ve
elenmesi
doğal olarak
beklenen takımlar
Türkiye’nin
tarafından
SERKAN ACAL
TAMER AKTAN
olmadığı bir turnuva
turnuva dışına itildiğini de unutmamak
beni hiç heyecanlandırmıyor.
gerek.
Arjantin, İngiltere Fransa ve Portekiz
Arjantin ise bana göre Dünya Kupası’nın
de ön planda olabilirler ama benim
sürpriz ekibi olabilir. Grup aşamasında
oldukça zorlanan, son maça kadar
süpriz takımım Belçika’dır. Muhammed
Rusya’ya gidip gidemeyeceği belli olmayan
Sallah ve Kevin De Bryune’u dikkatle
“tangocular” kimsenin beklemediği
izlemenizi tavsiye ederim. Dünya Kupası
bir sürpriz yapabilir. Arjantin’in
başlamadan duayen Halit Kıvanç’ın
elemelerdeki en büyük sorunu
Kupaların kupası Dünya Kupası
gol vuruşlarını yapamamasıydı.
ERAY BOSTANCI
kitabını okursanız turnuva daha
Messi ve arkadaşları bu sorunu
ren Horozlar için şampiyonluk
· FUTBOLSEVERLERIN
cazip hale gelebilir.
çözebilirlerse oldukça zorlu bir
vakti gelmiş olabilir. Favorilerkutsalı, 47 ayın sultanı Dünya
Bol gollü süprizli
rakip olabilirler.
den bahsederken "şampiyonların
Kupası geldi çattı. Her turnuva
bir turnuva olması
Güzel zevkli bir Dünya
şampiyonu" Brezilya'yı da saymadan
zamanı olduğu gibi yine akıllarda aynı
dileğiyle…
kupası olacağını
edemeyiz. Sambacılar kendi evlerinde
soru var: "Bu sene dünyanın en büyüğü
düşünüyorum.
bir hezimetle veda etmek zorunda kaldıkkim olacak?" Kupalar elbette ki sürprizlere

FAVORİM
ALMANYA

FAVORİM
BREZiLYA

FAVORiM
ALMANYA
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gebe fakat mevzubahis Dünya Kupası olunca bu
ihtimal neredeyse ortadan kalkıyor, bu yıl 21.si
düzenlenecek olan kupanın günümüze kadar sadece
8 şampiyonu olması da bu durumun
kanıtı. Yeni dünya şampiyonluğu olasılıklarına geçmeden önce Dünya Kupalarının
gediklisi İtalya'nın tam 60 yıl sonra turnuvaya
katılamadığını hatırlatmakta fayda var.
2006'da İtalyanlara mağlup olan Fransa ise bu
sene turnuvanın en büyük favorilerinden. Yakaladıkları harika jenerasyonun takım olarak ne verebileceğini
Euro 2016'da finale kadar giden performansıyla göste-
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ları kupayı Moskova'da kaldırabilecek güce
sahip, görece kolay bir gruba düşmeleri de en
büyük avantajları.
Son Dünya Şampiyonu Almanya
ise yine en büyük favori. 2014 Brezilya'da net bir oyunla şampiyonluğa ulaşan
mühendislik eseri takım hala aynı şekilde
tıkır tıkır işliyor ve Löw önderliğindeki Panzerler
unvanlarını kaptırmaya hiç de niyetli değil.
Messi'li Arjantin, Euro 2016 Şampiyonu Ronaldo'lu
Portekiz ve Harry Kane'li İngiltere de turnuvada şampiyonluk mücadelesi verebilecek diğer takımlar.
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◊ MALI DANIŞMAN:
Levend MAZLUMOĞLU - Mahmut
DEMİR Smmm Ortaklık Bürosu
◊ YAYIN TÜRÜ:
Sosyal Sektörel İletişim Dergisi
◊ YAYIN SÜRESI: 1 yıllık
◊ BASKI: Gün Matbaacılık Rek.Fil.
Bas.Tan.San.Tic.Ltd.Şti.
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◊ Tekiz dergisinin yayın hakları Tekli
Sigorta Acenteleri Derneği’ne aittir.
Dergide yayınlanan illüstrasyon,
yazı, fotoğraf ve konuların her hakkı
saklıdır.İzinsiz kaynak gösterilmeden
alıntı yapılamaz.
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Tekli Allianz Sigorta Acentelerinin Işığı

“TEKiZ”

Y

HEPiMiZi SARACAK
ENI bir yıl. Yine bir değişim
ve yine bir umut. 2018 yılının
bu sayısında Allianz’ın tekli
acenteleri olarak Tekiz yine
sizlerle buluşuyor.

Can Yücel'in bir şiiriyle başlamak
istiyorum.
"Bugünlerde herkes gitmek istiyor
Küçük bir sahil kasabasına
Bir başka ülkeye, dağlara, uzaklara…
Hayatından memnun olan yok.
Kiminle konuşsam aynı şey…
Her şeyi, herkesi bırakıp gitme isteği.
Herkes gitmek ya da yeni bir şeyler
yapmak istiyor da bunu hayata geçiren
kaç kişi var acaba?
Neden gerçekleştirilemiyor peki?
Bunlar radikal kararlar- radikal
değişimlerdir de ondan… Yeterince
istemek, karar vermek ve cesaret
etmek gerekir. Büyük değişimler büyük
hamlelerle olur. Çoğu kişi düzenini bozmak, riske girmek istemez. Değişimler
risk almak gibi gelir ve "adam sende"

TEKiZ

diyerek eski tas eski hamam, hayat
devam eder.
İşte burada ihtiyaç olan en önemli
şey; kararlı ve cesaretli olabilmektir.
Bunu gerçekleştirmek için ise çalışmak,
durmaksızın çalışmak gerekir.
Beni yakından tanıyanlar Karadenizli
olduğumu bilir. Bizim oralarda çocuklara
"Çona" diye seslenirler. Çona, farklı
bölgelerde farklı anlamlara gelse de
Lazca'da "Işık" anlamındadır ve sevgi ifadesi olarak kullanılır. İnsanın çocuğuna
seslenirken "Işığım" diye seslenmesi çok
içten, çok samimi ve çok derin gelmiştir
bana hep.
"IŞIĞIM"
Bir toplumda yaşlılar, edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile ne kadar değerli
ise çocuklar da saflıkları ve yaşam sevinçleri ile bir o kadar değerlidir. Onlar
seslendiği zaman, kulak kabartmalıyız.
Bizim hissedemediğimiz birçok şeyi fark
etmiş olabilirler. Onların basit bir sorusundan hayat dersi bile çıkarabiliriz.
İşte bizim Çonamız da Tekli Allianz
Sigorta Acenteleri Derneği’mizin resmi
ve kurumsal yayını olan “Tekiz." Işığımızın 2018 yılında da tüm Tekli Allianz

Haziran 2018

Sigorta Acentelerine yansıyacağını en
derin içtenliğimizle diliyoruz. İnanıyorum
ki; her birimiz kendi durumunu gözden
geçirmiş, eksiklikleri tamamlamış,
yeni yıl hedeflerini belirlemiş ve bunu
gerçekleştirmek üzere çoktan kolları
sıvamıştır.
Geleceğe umutla bakmanızı temenni
ediyorum. Yeni yılınızın daha başarılı ve
geride kalandan çok daha iyi geçmesi
dileklerimi sunuyorum.
Bu sayımızda yine, kendi alanlarında
donanımlı yedi farklı uzmanımız, deneyim ve bilgilerini siz değerli okuyucularımızla paylaştı. Kendilerine teşekkür
ediyoruz.
Bu sayımızda yine, tekli acentelerimiz düşüncelerini ve paylaşımlarını
bizler için derledi. Kendilerine teşekkür
ediyoruz.
Bu sayımızda yine, dergimizin tanıtımı için gayret sarf eden meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
2018 Yılında da ışığınız eksik olmasın üzerinizden. Işıklar yoldaşınız olsun.
Gönlünüz umutla dolsun.
Nice güzel TEKİZ’li yıllara…
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SERKAN ACAL
TEKSADER YÖNETIM KURULU BAŞKANI

BiZLER DON KİŞOT’UZ……

S

EKTÖRDE 23. Yılım. Bunun
12 yılını Allianz Sigortada
profesyonel olarak geçirdikten sonra 11 yıldır da Allianz
tekli acentesi olarak mesleğimi sürdürüyorum.
Şubat ayında yapılan Olağan Genel
kurulumuz neticesinde bugün Teksader’deki bayrak yarışını devralan yeni
başkan olarak sizleri selamlıyorum.
Tekiz isimli kurumsal yayınımız, Tekli
Sigorta Acenteleri Derneği’nin sesi
olan dopdolu bir dergi.
Bu dergi’yi okumaya başladığınızda;
Derneğimizin, sayfalara sığdırmaya
çalıştığımız etkinliklerle sınırlı olmadığını da göreceksiniz.
Yıllardır Allianz’a olan bağlılığını bozmayan ve sadece Allianz ile çalışmayı
tercih edip bunun mücadelesini veren
Tekli Allianz Don Kişot’larıyız biz….
Değişen sektörümüzde gerçekten
Tekli Acente olmak çok zor. Mesleğe
başladığım ilk yıllardan bugüne sektörde çok şey değişti. Bunu başarabilmek
için sadece çok iyi bir acente olmanız
maalesef yetmiyor. Biz çok iyi çalışan
bir makinenin parçasıyız. Diğer parçalarında çok iyi olması gerekiyor. Bu
nedenle şirketimizle, çözüm ortaklarımızla, müşterilerimizle bir aile gibiyiz.
Her ailenin içinde olduğu gibi zaman
zaman anlaşamadığımız konular oluyor
ama bunu konuşarak , tartışarak bir
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orta yol bulmaya çalışıyoruz. Tam da
burada Teksader çok önem arz ediyor.
Bunu geçmişte bireysel olarak bir çok
acente olarak yapıyorduk ama sürdürebilirlik açısından kurumsallık şarttı.
Teksader artık sigortalılarımız, çözüm
ortaklarımız ve şirketimiz arasında ciddi bir köprü vazifesi görüyor. Teksader
sadece sorunları dile getiren bir STK
değil aynı zamanda çözüm üreten yol
gösteren de bir STK. Şirketimizden
de bu zamana kadar ciddi destekler
gördük. Sorun olarak dile getirdiğimiz
ve çözülen bir çok konuyu görünce
ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu
görüyor ve mutlu oluyoruz.
Acente olunca yaşadığımız tecrübe
sadece kendi tecrübemiz ile sınırlı .
Teksader bu anlamda da bir okul.
Hepimiz, birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz.
Teksader sadece mesleki bir
yapılanma ile sınırlı değil. Bizler tekli
acentelerin sorun ve menfaatlerini
gözetirken, biryandan da sosyal sorumluluk projelerimizle Ülkemize de katkı
sağlamaya çalışıyoruz.
Yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile de Tekiz.
Teksader’e gönül veren dostlarımızla
2017 yılında Vodafone Arena da şehit
olan bir polisimizin Konya Seydişehir’de
yaşayan ailesini ziyaret edip şehidimizin ikizlerine ve ailesine maddi manevi
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destek olduk.
2018 yılında ise Ağrı / Hamur
Kandil Dağı Ortaokuluna ulaştık. Okulun öğretmeni Yeliz Gedik ile temasa
geçtik. 75 Öğrenci kardeşimize bizden
ne istersiniz diye sorduk. Eşofman
ve ayakkabı istediler. Hediyelerimiz
ulaştığında ilk fotoğrafları dergimizde
görebilirsiniz.
Teksader’e gönül veren acenteler olarak çok yoğun bir iş sürecimiz
olmasına karşın Derneğimize zaman
ayırmak ve bir şeyler yapmaya çalışmak bizi çok mutlu ediyor.
Sigortacı olarak en çok duyduğumuz
kelime olan “KEŞKE” kelimesini kullanmamak için sizi de TEKSADER gönüllüsü olmaya davet ediyorum.
Olaya sadece karşılaştığınız sorunlar
olarak bakmamak gerekiyor. İlerde
yaşayabileceğimiz sorunlar olabileceğini gözardı etmeyelim bugün sana yarın
bana felsefesinden yola çıkarak Tüm
Allianz Tekli acenteleri ile bağlarımızı
kuvvetlendirelim.
Kamuoyu ve meslektaşlarımız bilmelidir ki, TEKSADER Yönetim Kurulu
üyeleri ve çalışma grubumuz Allianz
ile çalışan meslektaşlarımızın hak ve
menfaatlerini gözetip kollamak için tüm
gücü ile çalışmaktadır ve çalışmaya
devam edecektir.
Gelin sizlerde bizlere el verin.
Kalın sağlıcakla….
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AYLİN SOMERSAN COQUI
ALLIANZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İCRA KURULU BAŞKANI

SADECE BİZİMLE ÇALIŞAN TEKLİ ACENTELERİMİZİN
KONUMU BIZLER IÇIN TARTIŞILMAZ BIR NOKTADA,

B

ILDIĞINIZ gibi çok zorlu bir
seneyi birbirimizden aldığımız güçle, dengeli portföy
yönetimimiz, yenilikçi ürün
ve hizmetlerimiz ve teknik
üstünlüklerimiz sayesinde başarılı iş
sonuçlarıyla tamamladık. Allianz Türkiye
olarak 22,8 milyar Türk lirası aktif
büyüklük ve 9,2 milyar ciro ile finansal
gücümüzü koruduk. Hayat dışı branşta
5,1 milyar Türk lirası prim üretimi ve
yüzde 12,9’luk pazar payıyla sektör
liderliğimizi sürdürdük. Trafik branşı
özelinde 1,5 milyar Türk Lirası prim
üretimi ve yüzde 11,8 pazar payıyla,
sağlık branşı özelinde ise 1,8 milyar
Türk Lirası prim üretimi ve yüzde 35’lik
pazar payıyla yılı sektör lideri olarak
tamamladık. Kaskoda 746 milyon Türk
lirası prim üretimiyle yüzde 10,8 pazar
payının sahibi olurken oto dışı elementer
branşlarda 1,1 milyar Türk Lirası ile
yüzde 7,4 pazar payına ulaştık. Konsolide verilere göre hayat branşında 752
milyon Türk Lirası prim üretimi ve yüzde
11 pazar payıyla ikinciliğimizi koruduk.
Öte yandan bireysel emeklilikte 13 milyar Türk Lirası fon büyüklüğü ve 890 bin
katılımcıyla yüzde 16,6’lık pazar payına
ulaşarak sektör üçüncüsü olduk.
Tüm finansal gücümüzün ve başarılarımızın arkasında öncelikle siz acentelerimiz bulunuyor. Sizlerden aldığımız
güç ve geri bildirimler çalışmalarımıza
yön verirken, bizler de planladığımız tüm
projelerimizin merkezine siz acenteleri-
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mizi alıyoruz.
En önemli satış kanalımız olan acentelerimizin zorlu geçen bir yılın ardından
hayatlarına başarılı bir şekilde devam
etmeleri, gelişen ve değişen koşullara
ayak uydurabilmeleri için biz de yatırım
yapıyor ve gelişiminize katkıda bulunmak
için yoğun çaba harcıyoruz.
2017 yılında yatırımlarımızda hız
kesmedik
Dengeli portföyümüz ve güçlü
finansallarımız sayesinde araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine yatırım yapabiliyor, sürdürülebilirlik, dijitalizasyon ve
inovasyon konusunda adımlar atabiliyoruz. Müşterilerimize en iyi ve en
hızlı hizmeti vermek için her geçen gün
altyapımızı güçlendiriyoruz.
Büyüme öngörülerimiz, iş sürekliliği
ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda İzmir’in Gaziemir ilçesinde
yatırımını yaptığımız operasyon merkezimizi Allianz Kampüs’e taşıdık. Toplam
1100 çalışan kapasiteli olan Allianz
Kampüs, sürdürülebilirlik ilkelerimize
uygun bir şekilde, yenilenebilir enerji
kaynakları kullanan, çevre ve çalışan
dostu bir mekân olarak tasarlandı.
Üstün teknolojik altyapı ve donanım
özellikleriyle yeni nesil bir akıllı bina olma
niteliği taşıyan Allianz Kampüs’ü, 27
milyon avroluk yatırımla hayata geçirdik.
Allianz Kampüs’le istihdama da katkıda
bulunuyoruz. Bu yılın sonuna kadar
Allianz Kampüs’te 770 çalışanımızın
olacağını öngörüyoruz.
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2018 yılında da yatırımlarımız
sürecek
5 milyon avro yatırımla Beykoz’daki
Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde
hayata geçireceğimiz Allianz Teknik
Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nin temellerini de bu yıl atacağız. Bu
merkezle toplumsal risk farkındalığının
artırılmasına önemli katkı sağlayacağız.
Türkiye’nin ilk akredite deprem laboratuvarı da Allianz Teknik’te yer alacak.
Eğitici oyuncaklar ve simülasyon ekipmanlarıyla genç öğrencilerin eğlenerek
öğrenecekleri bir ortam yaratacağız.
Akademik çalışmaların desteklenmesinin
yanı sıra endüstriye yönelik yangın ve
deprem testleri yürüteceğiz.
Her alanda başarıyla tamamladığımız bir yılın ardından çalışmalarımızı
heyecanla sürdürüyoruz. 2018 yılında
da köklü global deneyimimiz, güçlü
finansal yapımız, yerel piyasa uzmanlığımız, yetkin insan kaynağımız ve derin
bilgi birikimimizle hizmet etmeye devam
ediyoruz.
Tüm bu yatırım planları ve güçlü
konumumuzun arkasında şüphesiz siz
TEKSADER üyesi tekli acentelerimiz
de bulunuyor. Sadece bizimle çalışan
tekli acentelerimizin konumu bizler için
tartışılmaz bir noktada... Tüm müşterilerimizin yanı sıra her yıl hedeflerimize
ulaşmamızda bize destek veren siz
TEKSADER üyesi acentelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla...
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ARİF AYTEKİN
ALLIANZ SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ

ACENTELERiMiZLE
GERÇEK BiR TAKIMIZ

S

IGORTA sektöründe regülatif
düzenlemelerin ön plana
çıktığı ve zorlu atmosferde
geçen bir yılı hep birlikte
geride bıraktık. Bu süreçte
Allianz Sigorta olarak sizlerin de
desteğiyle önemli iş sonuçları elde
ettik. Yılı 5,1 milyar Türk lirası prim
üretimi ve yüzde 12,9’luk pazar payı
elde ederek sigorta sektöründe lider
olarak kapatırken, yine sağlık ve trafik
branşları özelinde de pazar liderliğimizi
sürdürerek yılı tamamladık.
Sektörümüzde Türkiye’nin en
geniş dağıtım kanalına sahip şirketi
olarak, bu başarılı iş sonuçlarının elde
edilmesinde siz değerli acentelerimiz
çok önemli rol üstlendi. Acentelerimiz,
ulaşılabilirlikleri ve müşterilerimizle
birebir temasta olmaları nedeniyle,
şirketimiz için öncelikli stratejik öneme
sahip. Bu açıdan güvene ve verimliliğe
dayalı iş ortaklığımızı geliştirmek
ve iyileştirmek üzere sürekli çalışıp
kendimizi yenilerken, projelerimizin
merkezine her zaman olduğu gibi siz
acentelerimizi alıyoruz.
Dünya dijital bir dönüşümden
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geçiyor. Acentelerimizin de
dijitalleşmesi ve yeni nesil sigorta
uygulamalarına adapte olması
için şirket olarak biz de her geçen
gün kendimizi yeniliyor ve dijital
sigortacılıkta sektörde öncü adımlar
atıyoruz. Dinamik ve güçlü ekibimiz,
yenilikçi yaklaşımımız ve teknoloji
altyapımızla sürekli acentelerimizi
destekliyor, etkin ve hızlı operasyonel
hizmet gücüyle destek oluyoruz. Söz
konusu bu yatırımlar, bir yandan iş
yüklerini hafifletirken, bir yandan
da rekabet üstünlüğü ve sürekli iş
verimliliği sağlıyor. Bu nedenle sizlerin,
geliştirdiğimiz projelerin kullanımını
sağlamanızın son derece önemli
olduğu kanaatindeyiz. Klasik hizmet
döneminin evrilleştiği ve teknolojiyle
sunulan her hizmetin yeniden
şekillendiği bir ortamda, acente şirket
ortaklığı ile müşteriye daha hızlı bilgi
ve hizmet verebilmek mümkün hale
geliyor.
Geniş ürün portföyümüz,
poliçelerde sağladığımız esneklikler,
yeniliklere uyum sağlama hızımız,
inovasyona verdiğimiz önem ve
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hasar ödemelerindeki müşteri odaklı
yaklaşımımızla, sektörde hem saygın
hem de güçlü ve güven uyandıran bir
markayız. Bu konumumuzu siz değerli
acentelerimizden aldığımız güçle
pekiştiriyoruz. Sizlerin düşünceleri,
istek ve beklentileri bizim önceliğimiz.
Acentelerimizin istek ve taleplerini
öğrenebilmek amacıyla düzenli olarak
memnuniyet araştırmaları yapıyor
ve buluşmalar gerçekleştiriyoruz.
Bu çalışmalarla görüş alışverişinde
bulunarak, gelen talepleri titizlikle
değerlendiriyor, ihtiyaçlar
doğrultusunda şirket süreçlerimizin
daha verimli hale gelmesi için
aksiyonlar alıyoruz.
Biliyoruz ve inanıyoruz ki, acentelerimizle birlikte gerçek bir takımız ve yarattığımız sinerji, sektörde ve müşteri
memnuniyetinde yakaladığımız liderliği
pekiştiriyor. Bizleri başarıya götüren
ve lider konuma getiren tüm çalışmalarımızda verdiğiniz destek ve güvenden
ötürü siz değerli TEKSADER üyesi
acentelerimize teşekkür ediyorum,
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Saygılarımla,
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TEKSADER, iZMiR ALLIANZ
KAMPÜS AÇILIŞINA KATILDI

LLIANZ Türkiye’nin İzmir’de yatırımını yaptığı yeni operasyon merkezi
Allianz Kampüs açıldı - 27 milyon
avro yatırımla hayata geçirilen
Allianz Kampüs, 665 çalışanla
faaliyete başladı
Allianz Türkiye’nin, büyüme öngörüleri, iş
sürekliliği ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda İzmir’in Gaziemir ilçesinde hayata
geçirdiği operasyon merkezi Allianz Kampüs,
27/04/2018 itibarıyla faaliyetlerine başladı.
Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin
Somersan Coqui’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreninde, Başbakan Binali Yıldırım,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ve Allianz Grubu Global Üst Yöneticisi (CEO)
Oliver Baete de konuşma yaptı.
Törene ayrıca Allianz Sigorta ile Allianz
Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı
Cansen Başaran-Symes, Allianz Türkiye
yöneticileri, mesleki birlik temsilcileri, sigorta
sektörünün önde gelen isimleri, iş ortakları, iş
dünyasından isimler, Tekli Sigorta Acenteleri
Derneği ve Allianz Kampüs çalışanları da
katıldı.
Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO)
Somersan Coqui, Türkiye sigorta sektörünün lideri olmanın sorumluluğuyla, yenilikçi
yatırımlara liderlik etmenin kendilerinin görevi
olduğunu belirterek, "Operasyon merkezimizi
İzmir gibi muazzam bir şehre taşımanın mutluluğunu, bize temelden inşa ettiğimiz Allianz
Kampüs yaşatıyor. İnşaatına geçen yılın mart
ayında başladığımız kampüsümüze sadece bir
sene kadar kısa bir süre içerisinde kavuşmamızı sağlayan başta proje ekibimize, elini taşın
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altına koyan Allianz Grubu ve Allianz Türkiye
yöneticilerine, şirketimizin vizyonunu kalpten
sahiplenen yeniliğe açık çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımız ve paydaşlarımıza sonsuz
teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
Allianz Grubu Global CEO’su Baete ise
“Bana Allianz Grubu 10 yıl sonra neye benzer
diye sorduklarında ben 'Allianz Türkiye’ye
bakın, onlar gibi çevik, yenilikçi ve vizyoner
olacak' diyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek planlarını uzun vadeli projeksiyonlara göre yaptıklarına ve Türkiye’nin sürekli
büyüyen ekonomisine tanıklık etmekten büyük
mutluluk duyduklarına değinen Baete, “Sahip
olduğu güçlü büyüme potansiyeline tam
inancımızla, 2008’den bu yana 5 milyar Türk
lirasına ulaşan Türkiye’ye yaptığımız yatırımları
gelecekte de sürdürmeye kararlıyız. İçinde
bulunduğumuz Allianz Kampüs, bu niyetimizin
en güçlü göstergesi.” ifadelerini kullandı.
Allianz’ın Türkiye’deki bir asırlık köklerinin
İzmir’e uzandığını temsil eden anıt zeytin ağacın misafirlerin tanıklığında dikiminin ardından
köklerin İzmir’e uzandığını soyut bir biçimde
anlatan “mapping” gösterisi davetlilerin ilgisini
çekti.
Allianz Motto Müzik’in ünlü yüzlerinden
Yekta Kopan’ın sunuculuğunda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin sevilen müzik
gruplarından mor ve ötesi de misafirlere özel
bir konser verdi. Etkinlikte ayrıca Allianz çalışanlarından oluşan, müzisyen Can Şengün’ün
yönettiği Allianz Orkestrası’nın yanı sıra caz
ekibi Tolga Bilgin Quintet ve keman sanatçısı
Ceren Aksan da konser verdi.
Yüzde 80’inde Türkiye menşeli firmalarla
çalışılan Allianz Kampüs için 27 milyon avroluk
yatırım yapıldı. Yüzde 75’inde Ege Bölgesi’n-
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den şirket ve tedarikçilerle iş birliğiyle inşa
edilen operasyon merkezinde işe alınan, yüzde
81’i İzmir çevresinden olan 413 çalışanın yüzde 74’ü ise yeni mezun. Halihazırda Allianz’da
çalışan 210 kişiyse görevlerine yeni operasyon
merkezinde devam etmek üzere Türkiye’nin
dört bir yerinden İzmir’e taşındı. Alsancak’taki
Allianz Türkiye Ege Bölge Müdürlüğü‘nün de
Allianz Kampüs‘e taşınmasıyla birlikte Allianz
Kampüs, 665 çalışanla faaliyete başladı.
Toplam 1100 kapasiteli Allianz Kampüs,
sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde,
yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, çevre
ve çalışan dostu bir mekân olarak tasarlandı.
Genel merkezi Allianz Tower gibi LEED
sertifikasına sahip olan Allianz Kampüs, yeşil
alanları, açıkhava spor sahaları, iç mekan
spor salonuyla toplam 17 dönümlük bir arsa
üzerinde inşa edildi. Sahip olduğu üstün
teknolojik altyapı ve donanım özellikleriyle
Allianz Kampüs yeni nesil bir akıllı bina olma
niteliği de taşıyor. İstanbul Modern ve İstanbul
Bienali’ne destek veren kurumlar arasında yer
alan Allianz Türkiye’nin güncel sanata verdiği
destek, İstanbul’daki genel merkezi Allianz
Tower’da olduğu gibi İzmir’deki operasyon
merkezi Allianz Kampüs’te de devam ediyor.
Türkiye'nin genç ve yetenekli sanatçılarının
eserlerinin çalışanlarla buluştuğu Allianz Kampüs'te Çağatay Odabaş, Ali Alışır, Evren Erol,
Mehmet Gün, Serhat Kiraz ve Utku Dervent’e
ait, aralarında Allianz'a özel olarak hazırlanan
çalışmaların da bulunduğu 10 eser yer alıyor.
Tekli Sigorta Acenteleri Derneği’nin İzmir
Allianz Kampüs açılışına davet edilmesi sebebi
ile tüm Allianz yönetimine teşekkür ediyor,
bu büyük yatırımda emeği geçen herkesi
kutluyoruz.
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HASAR ANINDA
YAPILACAK
İŞLEMLER NELERDiR?

S

IGORTALININ hasarı öğrendiği
tarihten itibaren 5 iş günü
içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Sigorta şirketi
hasar ihbarını takiben, hasar
tespiti amacı ile eksper tayin eder. Eksperin düzenlediği rapor ile sigorta türüne
göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırıldığında tazminat ödenmesi
için gereken dosya tamamlanır.
Dosyanın tamamlanmasını teminen
aşağıdaki konulara özen gösterilmesi
gerekmektedir:
Poliçe ve zeyilname numaraları, poliçe
vadesi, hasarın yeri ve tahmini hasar
miktarı öğrenilerek derhal sigorta şirketine haber verilmelidir.
Sigortalıların hasarlı malları olduğu
gibi bırakmamaları, hasarı azaltıcı çalışmalar yapmaları sağlanmalıdır.
Bütün hasarlarda mutlaka bir resmi
zabıt (karakol müracaat ve görgü tutanağı gibi) tutturulması ve mümkünse
fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Zaptın
mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli
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olması gerekir. Ayrıca sigortacının rücu
hakkının kullanılmasına yarayacak tüm
bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm
evraklar ile birlikte şirkete intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.
Müşterinin aynı riziko için başka
sigorta şirketleri ile akdettiği poliçeler
varsa bunları bildirmesi ve ibraz etmesi
sağlanmalıdır.
Hasarı tespit için gelecek ekspere her
türlü kolaylık gösterilmelidir,
Eksper ve bilirkişilerin hasara uğrayan
bina ve yerlere girmesine, bunları teslim
almasına, el koymasına, koruma altına
almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermeli, her
türlü inceleme için kolaylık sağlamalı
Müşterinin tahmini hasar miktarını
ve bu konudaki taleplerini detaylı bir
talepname hazırlayarak, gerekli evraklarla birlikte sigorta şirketine göndermesi
sağlanmalıdır.
Hasarın tespitinden sonra olası yapılacak indirimler eksperden öğrenilmeli
ve sigortalıya gerekli açıklama yapılarak,
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mutabakat sağlanması için yardımcı
olunmalıdır.
Hasar meydana geldiği tarihte, ilgili
poliçenin tahsilatının poliçe üzerinde
görülen ödeme planına uygun şekilde ve
makbuz ile yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde hasar ödenmez.
Bu nedenle acenteler sigortalılardan
makbuzla tahsil ettikleri primleri, şirkete
yönetmelikte öngörülen süre içerisinde
intikal ettirmelidirler.

HASAR ANINDA
ŞİRKETE İLETİLECEK
BİLGİLER :
· Poliçe

ve zeyilname numaraları,
isim ve/veya unvanı,
· Sigortanın başlangıç - bitim tarihleri,
· Sigorta bedeli,
· Hasar tarihi,
· Hasar yeri,
· Hasarın mahiyeti,
· Tahmini hasar miktarı,
· Ekspertiz yapılacak mahal.
· Sigortalı
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KAAN TOKER
ALLIANZ TÜRKIYE ELEMENTER OPERASYON DIREKTÖRÜ

DiJiTALiZASYON
OTOMASYON, iLERi TEKNOLOJi
VE ÜSTÜN MÜŞTERi HiZMETi...
· 1) Bize kendinizi ve departmanınızı kısaca
tanıtır mısınız?
Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ile eş
zamanlı olarak, iş hayatıma başladım ve bir
teknoloji firmasının ortaklığını yürüttüm. 10 yıl
süren bu ortaklığın ardından 2008 yılı itibariyle
Proje Müdürü olarak Allianz Sigorta’da çalışmaya başladım. Elementer branşlar ile ilgili
birçok dönüşüm sürecinin ve birimin sorumluluğunu üstlendim ve ardından Elementer Operasyonlar Direktörü olarak atandım. Son dört
yıldır oto ve oto dışı branşların underwriting,
poliçe operasyon süreçleri ile satış sonrası
hizmetler olan hasar ve tazminat süreçlerinin
yanı sıra hasara ilişkin hukuk ve rücu süreçlerini büyük bir ekip ile birlikte yürütüyoruz.
· 2) Departmanınızda kaç kişi çalışıyor?
Diğer şirketlerde ortalama kaç kişi çalışıyor?
Departman olarak 230 kişilik büyük bir organizasyonuz. Benzer şirketler ile karşılaştırıldığımızda gerek organizasyon yapıları, gerekse
portföy büyüklükleri açısından departmanlardaki kişi sayıları farklılık gösterebiliyor.
· 3) Bizlere departmanınızın organizasyon
şeması ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?
Bu büyük organizasyonda direkt bana raporlama yapan dört grup başkanı ve bir müdür
ile birlikte çalışıyoruz. Underwriting ve Poliçe
Yönetimini Emel Yavuz, Oto Dışı Hasar birimini
Necmettin Yılmaz, Oto Hasar birimini Gizem
Özbayraç, Rücu, Hasar Dava Takip ve Araştırma birimlerini Abdullah Akkurt liderliğinde
yönetiyoruz. Ayrıca tüm bu birimler ile birlikte
Standartlar, Sistem ve Performans Yönetimi
Bölümü Onur Koldaş tarafından yönetiliyor.
· 4) 2017 yılında açılan dosya sayısı ne
kadardı? Dosyalarının ortalama sonuçlanma
süreleri hakkında bilgi rica ediyoruz.
2017 yılı sigorta sektörü için çok zor bir yıldı. Ancak Allianz Türkiye olarak aldığımız birçok
önlem ile her türlü koşula kendimizi hazırlamış
durumdayız. Geçen yılı ‘Kasko’ branşında yaklaşık 170 bin, tüm hasar branşlarını ise toplam
380 bin dosya adedi ile kapattık.
Hasar süreçlerinde de müşteri memnuniye-
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tine son derece önem veriyoruz. Sigortalılarımızın ödemelerini ve araçlarını servisten teslim
alma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Hasar
sonrası süreci evraksız tamamlamak için de
Mobil Hasar Danışmanı projemizi devreye
aldık. Sigortalılarımız ile online görüşme yaparken onay süreçlerini de tamamlıyoruz. Ufak
hasarlarda en az evrak adedi ile derhal onay
veriyoruz. Daha kapsamlı hasarlarda ise tüm
evrakları tamamlanan dosyalarımızın sürecini
en fazla 48 saat içerisinde tamamlıyoruz.
· 5) Geçen yıl yaşadığımız dolu hasarı ile
ilgili şirketimizin nasıl etkilendiği konusunda
bilgi rica ediyoruz.
Allianz Türkiye olarak bizim de çok sayıda
hasar alan sigortalımız oldu. Ancak bu süreci
en iyi şekilde atlatmak için bir dizi aksiyon
aldık. Öncelikle yanlarında olduğumuzu göstermek adına sigortalılarımız dosya yetkilileri tarafından telefonla aranarak kendilerine ‘geçmiş
olsun’ dileklerimizi ilettik. Bölge müdürleri ve
satış kanalları ile ilk andan itibaren kriz masası
oluşturduk. Mobil ve mini onarım firmaları
ile özel anlaşmalar yaparak sigortalılarımızı
bu servislere yönlendirdik. Fix Oto ile de bir
anlaşma yaptık ve Allianz hasar personelleri de
bu serviste sigortalılarımıza tüm süreçlerinde
destek oldu. Servislerdeki yoğunluk sebebi ile
ihbar alımında ise süre sınırı koymadık.
· 6) İzmir geçiş süreci ile ilgili aldığınız
önlemler ve uygulamalar hakkında görüşleriniz
nedir?
Gerek şirket genelinde gerekse direktörlüğümüz çatısı altında birçok konuya hassasiyet
gösterdiğimizi söyleyebiliriz.
İzmir’e mevcut ekibimizi taşırken yeni
ekip arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Yeni
arkadaşlarımızı seçerken çok titiz davrandık.
Hem mevcut personelimizi hem de yeni katılan
arkadaşlarımızı Allianz Akademi çatısı altında
bir dizi eğitimden geçirdik. Eğitim süreçlerine
başlamadan önce kurumsal hafızamızı korumak
adına tüm süreçlerimizi dokümante ettik.
Yeni arkadaşlarımızın seçim ve iş başı eğitim
süreçleri tamamlanana kadar her iki lokasyonumuzda da hizmetlerimizin kesinlikle aksamama-
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sı için paralel çalışma süreci yürüttük. Konuyla
ilgili raporlar oluşturduk. Hizmet seviyemizi
korumak ve daha da artırmak adına kendimizi
sürekli bu raporlar aracılığı ile kontrol ediyoruz.
· 7) Gelecek dönemde düşünülen ve
hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi rica
ediyoruz?
Allianz Türkiye’de 2018 yılının anahtar
kelimeleri; dijitalizasyon, otomasyon, ileri
teknoloji ve üstün müşteri hizmeti. Sigortalılarımıza ihbar aşamasından ödemeye kadar
tüm süreçlerinde en iyi hizmeti vermek üzere
dijital yatırımlarımıza devam ediyoruz. Robotik,
chatbot ve yapay zekâ uygulamaları öncelikli
projelerimiz arasında. Hasar ihbarlarının
sigortalılarımız tarafından web ve Allianz’ım
uygulamasından verilmesi sürecinin daha da
geliştirilmesi, tedarikçilerimiz ile entegrasyonlar, poliçe üretiminde bilgilendirme videoları
gönderimi ve daha birçok proje şu anda ajandalarımızı doldurmuş durumda diyebiliriz.
· 8) Tekli Allianz acenteleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Allianz’ın en önemli satış kanalı olan
acenteler bizler için çok değerli. Hem Türkiye
hem de globalde acente odaklı bir şirket olarak
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dijital kaynaklarımız ile acentelerimizin çok daha hızlı hizmet
sunabilmeleri için birçok çalışma yürütüyoruz.
Gerek satış sırasında gerek satış sonrasında
sizleri desteklemek için elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Bu kapsamda müşteri memnuniyeti
için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz.
Siz değerli acentelerimizin yeni çıkan
tüm uygulama ve hizmetlerimizi yakından
takip etmeniz ve müşterilerimizle bu
uygulamalarımızı paylaşmanız çok önemli.
Bu çerçevede tüm paydaşların kendilerini
daha ileri taşıması açısından, başta tekli
acentelerimiz olmak üzere tüm kanallarımızın,
sektörü ve şirketimizin sağladığı olanakları
yakından takip ederek deneyimlerini bizlerle
paylaşmalarını istiyoruz. Bu vesileyle siz
değerli tekli acentelerimizi saygıyla selamlıyor,
çalışmalarımızda başarılar diliyorum.
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ONUR KIRCI
ALLIANZ TÜRKIYE KANAL YÖNETIMI, İŞ VE STRATEJI GELIŞTIRME DIREKTÖRÜ

TEKSADER'İN TEKLI ACENTELERIMIZLE ARAMIZDA GÖRDÜĞÜ
KÖPRÜ VAZIFESINDEN BÜYÜK BIR MEMNUNIYET DUYUYORUZ.

B

EKLEMEDIĞIMIZ birçok
gelişmenin yaşandığı bir yılı
çevik organizasyonumuz ve
siz acentelerimizin desteği
ile başarılı bir şekilde geride
bıraktık. Acente odaklı bir şirket olarak,
en önemli satış kanalımız olan sizlerin
her türlü koşula hazırlıklı olması için
bizler de çalışmalarımıza aralıksız
devam ediyoruz.
İlk adımından itibaren sizlerle beraber
tasarlayıp hayata geçirdiğimiz ve sizlerin
de beğenisini kazandığına inandığımız,
amacı operasyonel yüklerinizi azaltarak
satışa ayıracağınız zamanı artırmak
olan DigitAll’ın birçok yeni fonksiyonunu
2017 yılının ikinci yarısı ve 2018 yılı
başı itibariyle kullanımınıza sunmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Kısaca
hatırlatmak gerekirse son dönemde en
temel geliştirmeler olarak Hayat ve BES
üretimlerinizi, sağlık provizyonlarınızı
takip edebileceğiniz ve müşterilerinize
ait tüm poliçe ve ürün bilgilerini geçmiş
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yılların verilerini de içerecek şekilde
görebileceğiniz “Müşteri Modülümüzü”
kullanımınıza sunduk. Ayrıca Video
duyuru uygulamamız ile de sizlerle olan
iletişimimizde yeni ve yaratıcı bir adım
attık.
Bizlere vermiş olduğunuz değerli
geri bildirimleriniz sayesinde gün
geçtikçe sizlere daha iyi hizmet vermek
üzere inşa edilen platformumuzun
çalışmalarına hem mevcut ekranlarımızı
iyileştirmek ve geliştirmek, hem de
sonraki versiyonları hayata geçirmek için
tüm hızımızla devam edeceğiz.
Her fırsatta söylediğimiz üzere tekli
acentelerimizin yapımız içerisindeki
değeri ve önemi son derece üst düzeyde
olup bu önemi sadece söylemde değil
eylemde de gösterdiğimize inanıyoruz.
Bu nedenle de TEKSADER’in üstlenmiş
olduğu misyonu önemsiyor ve tekli
acentelerimizle aramızda gördüğü köprü
vazifesinden büyük bir memnuniyet
duyuyoruz.
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Allianz Türkiye olarak, en önemli
satış kanalımız olan siz acentelerimizin
iş hayatına başarılı bir şekilde
devam etmeleri, gelişen ve değişen
sektör koşulları karşısında hızlı adım
atabilmeleri için yeterli çevikliğe sahip
olabilmeleri en önemli hedeflerimiz
arasında yer alıyor. Bu hedeflerimiz
doğrultusunda yatırım yapmaya da
son hızla devam edeceğiz. Aralıksız
olarak gerek sistemlerde gerekse de
uygulamalarımızda birçok geliştirme
yapıyor ve sizlerin kullanımınıza
sunuyoruz. Ancak yapılan her geliştirme
kullanıldıkça bir değer kazanacaktır,
bu nedenle sizlerin de bu konuda
vereceği desteği mutlaka beklediğimizi
ve geri bildirimlerinizi en üst seviyede
önemsediğimizi de bu vesile ile
vurgulamak isterim.
Bize verdiğiniz destek için siz
TEKSADER üyesi acentelerimize
teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
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ERTUĞRUL YÜCENUR
ALLIANZ TÜRKIYE SATIŞ VE DAĞITIM KANALLARI DIREKTÖRÜ

TEKSADER’iN BAŞARILARININ VE
SEKTÖRÜMÜZE KATKILARININ ARTARAK
SÜRECEĞINE iNANIYORUM

A

LLIANZ Türkiye olarak
müşteri memnuniyetini en
üst düzeye çıkarmak için
sunduğumuz çözümlerle
sektörümüze liderlik ederken
siz acentelerimizle birlikte hareket
ediyor ve gerçek bir takım olarak
çalışıyoruz. Şirketimizin müşterilerimizle
en güçlü temas noktalarından biri olan
acentelerimiz, satış kanallarımızda
son derece önemli bir yere sahip. Bu
nedenle acentelerimizin düşünceleri,
sunduğumuz yenilikçi çözüm ve
uygulamaları yakından tanımaları ve
kullanmaları bizim için çok önemli.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz
eden, anlayan ve bu ihtiyaçlara cevap
veren zengin ürün portföyümüz,
poliçelerde sağladığımız esneklikler,
yeniliklere uyum sağlama hızımız,
inovasyona verdiğimiz önem ve
hasar ödemelerindeki müşteri odaklı
yaklaşımımızla sektörümüzde saygın,
güçlü ve güven uyandıran bir markayız.
Bunu acentelerimizle yürüttüğümüz
güvenilir ve adil ilişki sayesinde
başarıyoruz. Bize sektör liderliğinin
yanı sıra, memnun müşteri bağlılığında
en iyi sigorta şirketi olma başarısını,
hayat, emeklilik, elementer ve sağlık
alanlarındaki pazar payımız ve kârlılıkta
liderliği acentelerimizle kurduğumuz bu
güçlü bağ getiriyor.
Attığımız her adımda hedefimiz,
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müşteri memnuniyeti konusunda
sektörümüzde öncü ve en üst konumdaki
şirket olmak... Bu hedefle hayata
geçirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan
‘Özel Müşteri Programı’ acentelerimizin
de desteğiyle büyüyor. Biz bu programla
sektörde “özel müşteri programı”
kavramını yeniden tanımlıyoruz.
Elementer sigorta, hayat sigortası
ve bireysel emeklilik müşterilerini
kapsayan, ‘Özel Müşteri Programı’nda
Prime ve Prime Plus olarak iki farklı
kategoride hizmet veriyoruz.
Özel müşteri programımızda
periyodik bebek hemşiresinden özel
transfer hizmetine, kritik hastalıklarda
ikinci görüşten çocukların ev kazalarına
karşı korunmasına yönelik ücretsiz
danışmanlığa kadar birçok hizmet
sunuyoruz. Bu hizmetle hayatlarının her
anında müşterilerimizin yanında olmayı,
memnuniyetlerini en üst seviyeye
taşımayı amaçlıyoruz.
Allianz Türkiye olarak bu dönemde
öncü bir adım daha attık ve ’Akıllı
Kasko’ ürünümüzü hayata geçirerek
sektörümüze bu yepyeni alternatif
ürünle hareket getirdik. Akıllı Kasko
sayesinde, otomobil ve kamyonetler,
Allianz kalitesine avantajlı fiyatlarla sahip
olurken, bu yeni ürünümüzle sektördeki
sigortasızlık oranını da aşağıya
çekmeyi hedefliyoruz. Bunu hep birlikte
başaracağımıza inanıyorum.
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Allianz’ım uygulamasında
sunduğumuz “Sağlık Hızlı Hasar
Bildirimi” hizmetimiz sayesinde sağlık
tazminat taleplerinde ve poliçe takibinde
dijital döneme geçişe liderlik ettik.
Müşterilerimiz sağlıkla ilgili ödeme
taleplerini, tazminat süreçlerini ya da
eksik evrak tamamlama gibi tüm poliçe
süreçlerini, çok hızlı ve kolay bir şekilde
takip ederek sonuçlandırabiliyor. Yine,
tüm işlemlerin müşterilerimiz tarafından
web üzerinde yapılabilmesini sağlayan
‘Online İşlemler Merkezi’ ile de, poliçe
ve sözleşmelere hızla ulaşmak, bilgi
edinmek, işlem yapmak son derece kolay
bir hale geliyor.
Ülkemizde sigortalılık bilincini
yükseltmek için çalışmalarımızı
sürdürürken, müşterilerimizin değişen
ve gelişen ihtiyaçlarına özel programları
da hayata geçirmek en önemli
önceliklerimiz arasında. Bu yolda siz
acentelerimizin desteği bizler için çok
önemli.
Kuruluşundan bu yana çözüm
odaklı yaklaşımıyla gerek sektöre
gerekse de şirketimize önemli katkılar
yapan TEKSADER’in başarılarının
ve sektörümüze katkılarının artarak
süreceğine inanıyorum. Siz değerli
acentelerimize attığımız her adımda
verdiğiniz değerli destek için teşekkür
ediyorum.
Saygılarımla,
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BAĞIRSAKLARINI
AKDENİZ DİYETİYLE
MUTLU TUT
KANSERDEN KORUN

OLON kanseri hem ülkemizde
hem de dünyada sık görülen kanser türleri arasında
yer alıyor. Yüksek miktarda
sebze, meyve, balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri
içeren Akdeniz diyetinin kanser ve
damar tıkanıklığına bağlı ölümleri ciddi
oranda azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Liv Hospital
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan
Yanar kolon kanseri korunma, tarama
ve tedavi yöntemlerini, beslenmenin
önemini anlattı.
Kolon kanseri sebepleri nelerdir?
Kimler risk altında?
KALINBAĞIRSAK kanserlerinin yüzde
90’dan fazlası daha önceden gelişmiş
poliplerden kaynaklanır. 50 yaş öncesi
polipler nadir görülmekte iken 50 yaşından sonra polip görülme oranı dolayısı
ile kanser oranı artar. Yağdan zengin,
posadan fakir beslenme alışkanlığı,
ailede birinci derece akrabalarda kolon
kanseri bulunması, ülseratif kolit, Crohn
hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalıkları kolon kanseri riskini artırır.
Kolon kanseri tehlikeli mi?
ERKEN teşhisin çok önemli olduğu
kolon kanseri, belirti vermeyen ve yavaş
ilerleyen bir kanser türü. Özellikle 50
yaş ve üzerindeki kişilerde görülen bu
kanser erken teşhisle tedavi edilebiliyor. Kolon kanseri dünyada 2. ya da 3.
sıklıkta görülen kanserler arasında yer
alıyor.
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PROF. DR. HAKAN YANAR

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
· Kansızlık
· Kabızlık
· Ele gelen kitle
· Makattan kanama Rektal kanama
· Dışkıda kan
· Büyük abdest çapında incelme
· Büyük abdest düzenin değişmesi
· Tuvalete gidip rahatlayamama
· 15 günden uzun süren karın ağrısı
Erken tanı nasıl konulabilir?
KOLOREKTAL kanser
taramasında dışkıda gizli kan ve
immunohistokimyasal testler
kullanılmakla birlikte en yararlı
yöntem kolonoskopik incelemedir.
Hedef henüz polip aşamasında iken
ameliyata gerek kalmadan kanser
gelişebilecek polipleri kolonoskopi
esnasında çıkartmak olmalıdır. Bu
nedenle ailesinde kalınbağırsak kanseri
olmayanlarda 50 yaşında ilk kolonoskopi
ile tarama yapılmalı normal saptanması
durumunda onar yıllık aralıklarla
kolonoskopi tekrarlanmalıdır. Ailesinde
kolon kanseri bulunan bireylerde ise
kanserin ortaya çıktığı yaşın 10 yıl
öncesi ilk kolonoskopi uygulanmalıdır.
Kolon kanseri tedavisi nasıl yapılır?
STANDART tedavi yöntemi cerrahidir. Ancak ameliyat esnasında tümör ile
birlikte bir miktar sağlam kolon dokusu
ve etraf lenf bezlerinin çıkarılması
hayati önem içermektedir. Uzun dönem
sağ kalım, tümörün tekrar etmesi ya
da uzak bölgelere yayılmasına etki eden
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cerrahi işlemi bu konuda deneyimli
cerrahlarca uygulanmalıdır. Günümüzde
laparoskopi ve robotik cerrahi yöntemi
ile karında kesi yapmadan bu ameliyatlar yüksek başarı oranı ile gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik ve robotik
ameliyatların üstünlükleri arasında
ameliyat sonrası ağrının çok daha az
olması, hastanede yatış süresinin daha
kısa sürmesi ve ameliyat yerinde çok
az ya da hemen hiç iz bulunmaması yer
almaktadır. Makata çok yakın tümörlerde ise ameliyat öncesi yapılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri ile kalın
bağırsağın dışarı alınmasının önüne
geçilebilmektedir.

ÖNERİLERi
iHMAL ETMEYİN
· Düzenli tarama testlerini yaptırın.
· Uzun süren kabızlık ve makattan
kanama şikayetinde zaman kaybetmeden doktorunuza başvurun
· Hareketsiz yaşam yerine, haftada
4-5 gün orta şiddete egzersiz yapın.
· Posadan zengin, yağdan fakir,
protein ağırlıklı olmayan bir beslenme
düzeni uygulayın.
· Sigara ile alkolden uzak durun.
· İdeal kilonuzu koruyun.
· Yüksek miktarda sebze, meyve,
balık, zeytinyağı, fındık ceviz gibi kuruyemişleri içeren Akdeniz diyetinin kanser
ve damar tıkanıklığına bağlı ölümleri
ciddi oranda azalttığı çeşitli bilimsel
çalışmalarda gösterilmiştir.
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YONCA YALÇINKAYA / OYA ÇELİK
YNC SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. / İSTANBUL
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SİGORTA GÜVENDİR...

980 İstanbul doğumluyum,
lise eğitimimi tamamladıktan sonra 1997 Yılında Şark
Sigorta da hasar departmanında zorunlu staj ile ilk iş
serüvenime atıldım.
Hiç aklımda yokken çok sevgili
Necdet Özkalaycı, Osman Özyar
(rahmet ve özlemle anıyorum) ve
o yıllar Şark Sigorta bünyesinde
eksperimiz olan Naci Cebecioğlu
sigortacılığı bana sevdirmiş ve meslek
edinmeme vesile olmuşlardır.
Yaklaşık 18 yıl çok değerli
büyüklerimin yanında tekli acente
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olarak Allianz Sigorta A.Ş. bünyesinde
çalıştım. Çalıştığım bu süreçte güvenilir
ve dürüst olmayı ilke edindim.
2014 yılında sevgili kardeşim
Oya Çelik‘le beraber tüm bilgi
birikimlerimizi, mesleki deneyimlerimizi
birleştirdik; acente olmaya karar verdik.
Sigorta güvencedir. Bir acente
olarak insanları; hayatlarında karşılaşacağı riskleri, koruma altına alan şirket
ile bir araya getirip bu güvenin tesisi ve
devamı için aracılık yapıyoruz. Mesleki
bilgi-birikimi ve eğitimlerin yanı sıra
insan ilişkilerini yönetebilen, empati
yeteneğine sahip olan, soruna değil
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çözüme odaklı, toplumumuzun ihtiyaçlarını iyi analiz eden ve cevap verebilen,
geleceğe dair vizyonu olan kurumsal
kimlikler olmayı amaçlıyoruz.
Sigorta sektöründe dağıtım kanalı
olarak acentelerin önemi yadsınamaz.
Acenteler ve sigorta şirketleri
arasındaki sorunlara yönelik çözüm,
iletişimden ve empati yapmaktan
geçer. Üyesi olduğum Teksader’in ortak
amacımız olan tekli acentelerin yaşam
mücadelesinde; biz tekli acentelerle
Allianz arasında bir köprü olması, birlik
ve beraberlik içerisinde gücümüze güç
katması temennisiyle..

TEKiZ

ATAÖZ SINMAZ
SINMAZ SIGORTA ARACILIK HIZMETLERi

PiYANO
BENiM iÇiN BiR
TUTKU

2

001 yılında eğitim için geldiğim İstanbul, aynı zamanda iş hayatımın başlangıç
noktasını da oluşturdu..
Üniversite ve yüksek lisans
eğitiminden sonra mühendis olarak
kariyer planı yapmak yerine , sigorta
sektöründe yer almak o dönemde
vermiş olduğum en isabetli kararmış.
Koç Allianz Sigorta bünyesinde 2002
yılında başlamış olduğum kariyerime
2011 yılında kurmuş olduğum Sınmaz
Sigorta Aracılık Hizmetleri ile devam
etmekteyim. Tekli acente olarak
devam ettiğim bu yolda, zorlandığım
ve yorulduğum zamanlar olmuyor değil
tabi ki. İş temposundan arta kalan
zamanlarda vaktimin çoğunu spor ve
piyano ile değerlendiriyorum. Çocukken
tanıştığım piyanoya uzun bir süre ara

TEKiZ

vermek zorunda kalmıştım. Ama hep
aklımdaydı ve bir gün tekrar yollarımızın
kesişeceğini biliyordum.
İnsanın çocukluğunda dahi olsa hayatına girmiş olan bir enstrüman, onun
yaşamının bir yerinde mutlaka karşısına
çıkıyor. Piyano da benim için tekrardan
kavuştuğum büyük bir “tutku”. Yorucu
geçen günün en güzel tedavisi. Biraz
olsun nefes almak ve hayata başka bir
dille seslenmek için harika bir aktivite.
Tuşlara dokunmak, hangi parça için
olursa olsun; yeni dünyalar keşfetmek
için bir sebep.
Klasik müziğin ilahları Beethoven’dan, Chopin’den, Rachmaninoff’dan
pasajlar çalabilmek, o dünyalarda gezebilmek; saatlerce, günlerce o parçaları
çalışmak ve sonunda amatörce de olsa
başarıya ulaşmak, tarifsiz bir mutluluğa
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sevk ediyor insanı. Tabi günümüzün
en büyük değerlerinden olan Pekinel
kardeşleri , Fazıl Say’ı , İdil Biret’i
canlı olarak dinlemek de büyük bir şans
bizler için.
Önümüzdeki Mayıs ayında IKSV
müzik festivalinin açılış konseri için
Yekwon Sonwoo ülkemizi ziyaret
edecek. Borusan flarmoni orkestrası
ile birlikte müzikseverler için kaçırılmayacak bir müzik ziyafeti sunacaklar.
Ayrıca Güher&Süher Pekinel kardeşlerin de Haziran ayı içersinde İngiliz oda
orkestrası ile birlikte konser programları bulunmakta. Takviminize eklemenizi tavsiye ederim.
Müzik hayatınızdan hiç eksik olmasın...
Saygılarıımla,
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Acıbadem Mahallesi Dost Ozan Sok.
No:4 Kadıköy / İstanbul
+90 216 574 37 07 Pbx
info@alpininsaat.com

ERKAN ÖZHAN
KA-EN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TEKSADER ZOR DÖNEMI
ATLATMAMIZA YARDIMCI OLACAKTIR

M

erhaba,
Sigortacılığa 2001
yılında İstanbul'da Hayat
Sigortası satışı yaparak
başladım. 2006 yılına
kadar farklı firmalarda Satış uzmanlığı
ve yöneticiliği yaptıktan sonra Koç Allianz Hayat ve Emeklilik İzmir Ege Bölge
Müdürlüğüne Birim Müdürü olarak
geldim.
2006'dan 2011 sonuna kadar bu
görevi yaptıktan sonra şirketimizin
verdiği karar sonrasında hiç aklımda
yokken acente oldum. O günden bugüne
kadar tekli acente olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim.
Tekli acente olmak bugünkü rekabet
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piyasasında oldukça zor olsa da şirket
bağlılığı ve alışkanlıklar bu sürece aynen
devam ettirmeme sebep olmaktadır.
Şimdiye kadar Genel Müdürlükten
uzak olmak, bazı sorunlarımızın
ilgili departmanlarla hızlı çözümüne
ulaşmayı zorlaştırsa da İzmir'de Allianz
Kampüsün açılması İzmir ve yakın
illerdeki acenteler için olumlu gelişme
sağlayacağını düşünmekteyim. Sigorta
sektöründe son zamanlarda azalan
kar marjları ve yüksek maliyetler
acente kazancımızda her sene
düşüşe neden olmaktadır. Bunu telafi
etmek için yaptığımız yeni müşteri
bulma çalışmalarında bankaların
yarattığı sorunlu müşteriler işimizi
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zorlaştırmaktadır. Büyük işleri alabilmek
ise banka ve brokerların olduğu
ortamda tekli acenteler için imkansız
olmaktadır. Tekli acente olmak ve tek
başına çalışmak bu piyasa da yeni iş
yapabilmeyi ve acente devamlılığını
sağlamayı zorlaştırmaktadır. Bu süreci
değiştirebilmek adına bir güçbirliği
yapmanın her zaman faydalı olacağına
inanmaktayım. Bu anlamda TEKSADER
‘e bizler adına yaptığı çalışmalar
için teşekkür ediyor ve başarılarının
devamını diliyorum.
TEKSADER ve benzeri birliktelikler
bu zor dönemi en iyi şekilde atlatmamıza yardımcı olacaktır.
Saygılarımla,

TEKiZ

BARIŞ CAN ÖZTÜRK
CAN SIGORTA ARACILIK HIZMETLERI LTD ŞTI

ÇALIŞIRKEN AILE YAPISINI
KORUMAK BAŞARININ ANAHTARI

C

AN Sigorta Aracılık Hizmetleri,
Eskişehir'de 93 yılından beri
Allianz’ ın tekli acentesi olarak
şehrimize hizmet vermektedir.
Şirketimizi babam Sıtkı
Öztürk kurmuştur. Bende üniversiteden
sonra Allianz Sigorta Genel Müdürlüğü
‘nde bir süre çalışıp, Eskişehir'e geri
döndüm ve o zamandan beri baba oğul
olarak çalışmaya devam ediyoruz.
Can Sigorta’nın sürdürülebilir büyümesinin en önemli sebebi; tekli acente
olmamız ve arkamızda Allianz Sigorta’nın varlığını her zaman hissetmemizdir. Bir çok acente, sektörde, tekli
olmanın zorluklarından, fiyat rekabetinden şikayetçi olmasına rağmen sadece
Allianz Sigorta ile çalışan acente olarak
biz bu durumu her zaman pozitif etki

TEKiZ

olarak gördük ve avantajlarını hep hissettik. Benim acente olmak hiç aklımda
yoktu, Bilkent Üniversitesi’nden mezun
olduktan sonra, kariyerimi özel sektörde
devam ettirmek istiyordum. Ama askerden dönünce sigortacılığın dinamik bir
meslek olmasından, hem de en büyük
destekçim olan babam Sıtkı Öztürk
ile çalışmanın zorlu keyfini tattığımdan
dolayı bu işi sevdim ve devam ettirme
kararı aldım.
Ofisimizde babam ve ben dahil toplam 6 kişi çalışıyoruz.
Ofis arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz.
Aramızda 20 senedir bizimle beraber
olan arkadaşlarımız var. Sürekli birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Herkes
birbirinin yardımcısı ve destekçisidir.
Çalışırken eğlenmek olmazsa olmazı-
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mızdır. Mesai sonrası Yoga derslerimiz
olur, saz ve bağlama çalıp keyifleniriz.
Ayda bir beraber yemek yeriz. İş
ortamında aile yapısını korumak bence
başarının en önemli anahtarı. Ailemizin
diğer üyelerinden de bahsetmeden
geçmeyeyim. Her ne kadar babam
çok hoşlanmasa da İsmet adında bir
iguanamız ve Pirana cinsi balıklarımız da
bizimle yaşamaya çalışıyorlar.
Sivil toplum kuruluşları her dönem
faydalı olmak için uğraş verirler. Bir
olmak, tek ses olmak her zaman gücü
ifade eder. TEKSADER de yeni başladığı
bu yolculuğunda tekli Allianz Acentelerinin sesi olmak için emin adımlarla
ilerliyor, görüyoruz ve bu yolda başarılar
diliyoruz.
Saygılarımla...
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“GELECEĞi GÜNÜMÜZE TAŞIYAN
BiR DÜNYA HASTANESi iNŞA ETTiK”

ÜRK sağlık sektörü, uluslararası standartlarındaki tanı ve tedavi hizmetleri,
yerli ve yabancı hastalara sağladığı konfor ve her geçen gün kendisini yenileyen
sağlık anlayışı ile öne çıkıyor. Sağlıkta
önce hasta ve hasta yakınının memnuniyetini
düşünmenin ilk kural olduğunu söyleyen Memorial
Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, “Memorial olarak
yıllardır büyük bir başarı hikayesi yazıyoruz. Grubumuzun 11’inci hastane projesi olan Memorial
Bahçelievler ile birlikte büyümeye devam ediyor,
yeni teknolojileri ve bölümleri bünyemize katıyor,
her geçen yıl daha fazla sayıda insanın kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşması için çalışıyoruz” diyor.
Yıllardır Memorial Sağlık Grubu CEO’su olarak
büyük bir başarı grafiği çizen Genç ile Memorial
Bahçelievler Hastanesi ve grubun yeni yatırımları
hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
· Memorial Sağlık Grubu Türk sağlık sektörüne yön veren bir kurum. Bize bu süreçten biraz
bahseder misiniz?
MEMORIAL Sağlık Grubu, seçkin kadrosu ve
memnuniyet odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile etik ilkeler ışığında, sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak, sağlıkta
dünya markası olmak misyonu ile kurulmuş ve ilk
hastasını Şubat 2000’de kabul etmiştir. Türkiye'yi dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti
ile tanıştıran Memorial, JCI Akreditasyon Kalite
Belgesi'ni alan (Joint Commission International)
Türkiye'nin ilk, dünyanın 21’inci hastanesidir.
Memorial İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da bulunan 11 hastane, 2 tıp merkezi ve
1 wellness merkezinde, 1750 yatak kapasitesi ile
hizmet veriyor. Öncelikle “hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti” ilkesinden yola çıkan Memorial
Sağlık Grubu, kaliteli sağlık hizmetlerini her yıl
daha çok sayıda insana ulaştırmak için var gücüyle
çalışıyor. Hedefimizi her zaman, “en büyük” ve
“en karlı” hastane olmaktan çok, “hastasını en
memnun eden hastane” olmak olarak tanımlıyoruz
ve çalışmalarımızı bu motto ile şekillendiriyoruz.
· Memorial yakın zamanda 11’inci hastanesini
hizmete açtı. Memorial Bahçelievler Hastanesi
hangi özellikleri ile öne çıkıyor?
GELECEĞIN sağlık anlayışını teknoloji ve hasta
konforu ile buluşturan, dünyanın ilk Leed Platinum sertifikalı tam teşekküllü sağlık kompleksi
olan Memorial Bahçelievler Hastanemizi Şubat
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ayında hizmete açtık. Dünya standartlarında
etik ve kaliteli sağlık hizmeti sunma misyonu,
geleceği günümüze taşıyan hastanecilik yaklaşımı,
insana ve doğaya saygı ilkesiyle hayata geçirilen
Memorial Bahçelievler, çağdaş mimarinin en güzel
örneklerinden biri olarak tasarlandı. Memorial
Bahçelievler, toplam 72 bin metre karelik alanda
hizmet veriyor. En gelişmiş tanı ve tedavi üniteleri
ile donatılan 320 yatak kapasitesine ulaşması
planlanan komplekste; biri hibrit olmak üzere
toplamda 15 ameliyathane ve 49 yoğun bakım
yatak kapasitesi, 135 poliklinik ve 31 müşahede
odası bulunuyor.
İyileşme, hastaneye atılan ilk adımda başlıyor. Lobi alanından polikliniklere, hasta bekleme
noktalarından, doktor ve hasta odalarına kadar her
mekan, hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde dizayn edildi. Renk seçiminden, eşyaların
formlarına, ışıklandırmadan seçilen aksesuarlara
kadar her şey iyileşmenin bir parçası olabilecek
özellikte planlandı.
· Leed Platinum sertifikasının bir sağlık kurumu için önemi nedir?
MEMORIAL Bahçelievler Hastanesi, enerji ve
çevre dostu tasarımda lider konumdaki kurumlara
verilen ve en prestijli yüksek yeşil bina sertifikası
olan “LEED Platinum” u almaya hak kazanması,
sağlık hizmetlerinde ne kadar ileride olduğumuzun
büyük bir göstergesi. Hastanemiz çevre duyarlılığı,
enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir alan
planlaması ve iç ortam kalitesi gibi kriterlere göre
inşa edildi. USGBC (United States Green Building
Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından yürütülen sertifikasyon programları arasında
en yüksek derecelendirme anlamına gelen LEED
Platinum sertifikasyonu, dünyada tam donanımlı
hastaneler arasında ilk kez Memorial Bahçelievler
almış oldu.
· Hastanenin teknolojik özelliklerinden biraz
bahseder misiniz?
HASTANEMIZ; ileri teknolojik özelliklere sahip
görüntüleme üniteleri, kompleks laboratuvarlar, fonksiyonel bir yapılanma ile tasarlanmış
ameliyathaneler, hareket fonksiyonu olmayan ve
bilinci kapalı hastaların mobilizasyonunu sağlayan,
Türkiye’de ilk “hasta lifti” teknolojisini kullanan, gün
ışığı alan yoğun bakımlar, hibrit ameliyathaneler ve
robotik teknolojiler ile donatıldı. Kanser tedavisinde en ileri sistemlerden biri olan yeni nesil ışın
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tedavisi Elekta Versa HD SIGNATURE, hastaya
konfor ve ayrıcalıklar sunan radyolojik görüntüleme
sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemlerden; daha
sessiz, geniş ve derinliği azaltılmış bir MR deneyimi sunan 3 Tesla MR teknolojisi, kaliteli ve güvenilir sonuçları ile öne çıkıyor. Yüksek teknoloji dual
enerji BT ile vücudun tüm bölgeleri saniyeler içinde
taranabiliyor. Kanserin teşhisi, evrelendirilmesi ve
doğru bir tedavi planı çıkarılmasında çok önemli
bir yeri olan PET-CT teknolojisiyle de hastaya,
en düşük doz radyoaktif madde ile görüntüleme
olanağı sunuluyor. Özellikle üroloji, böbrek nakli,
kadın hastalıkları, genel cerrahi ameliyatlarında
kullanılan da Vinci robotik cerrahi ile 3 boyutlu
görüntü alınarak hem hasta hem de cerrah için
konforlu bir ameliyat süreci geçirilmesine olanak
sağlanıyor. Memorial Bahçelievler ülkemiz için pek
çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor.
· Özel sağlık sigortası olan bireylere nasıl
hizmet veriyorsunuz? Sizce ülkemizde bu bilinç
yeterince gelişti mi?
ÖZEL sağlık sigortalarının neredeyse tamamıyla anlaşmamız bulunuyor. Memorial gibi
kaliteyi ön plana çıkaran, etik ve dürüst hizmet
veren bir kuruluş için mümkün olduğunca fazla
hastaya ulaşmak çok önemli. A+ hizmet veren
hastaneler olarak özel sağlık sigortalarıyla iyi bir
iş birliği içindeyiz. Bizim için de sağlık sorunu
yaşayan insanların finansal sorunları düşünmeden
hastanemize rahatça gelebilmesi açısından özel
sağlık sigortalarının önemi büyük. Sürdürülebilir
bir sektör için özel sağlık sigortaları olmazsa
olmaz. Özel sağlık sigortalı hastaların sayısının
artması için çalışmalar yapılması gerekir. Biz de
özel sigorta kuruluşlarıyla farklı projeler yapmaya
çalışıyoruz ve bu oranın artması için daha fazla
destek vermeye hazırız.
· İlerleyen zamanlar için grubun hedefleri neler?
ÖNÜMÜZDEKI dönemde en önemli hedeflerimizden biri, sağlık sektöründe fark yaratmaya
devam etmek olacak. Türkiye’nin en büyük özel
hastanelerinden biri olan Memorial Bahçelievler
Hastanemizi yine diğer lokasyonlarımız gibi dünyada bir referans merkezi haline gelmesi yönünde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’da açmayı
planladığımız yeni hastanelerimiz ve güçlenen
branşlarımız ile Memorial Sağlık Grubu daha her
yıl daha fazla insana kaliteli sağlık hizmetlerini
ulaştırmayı sürdürecek.

TEKiZ

DÜNYANIN İLK
LEED PLATINUM
SERTİFİKALI
TAM TEŞEKKÜLLÜ
HASTANESİ

Geleceği günümüze taşıyan
bir dünya hastanesi...
Geleceğin sağlık anlayışını, teknoloji ve hasta konforuyla buluşturan,
dünyanın ilk Leed Platinum sertiﬁkalı tam teşekküllü sağlık kompleksi
Memorial Bahçelievler Hastanesi hizmetinizde.

· ALLIANZ'ın daveti üzerine tekli İstanbul Anadolu Batı
Bölge Acenteleri kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

· 14/12/2017 Perşembe günü Allianz Tarafından
Teksader için hasar çalıştayı düzenlendi.İlgili departmanlardan konusunda uzman 17 Allianz yöneticisitoplantıya katılarak Tekli Allianz Acentelerinin sorunlarına
çözüm üretilmeye çalışıldı.

· DERNEĞIMIZIN, Liv Hospital ile iş ortaklığı anlaşması kapsamında düzenlediği
toplantımız 15 Mart Perşembe günü gerçekleştirilmiştir.
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· LIV Hospital Ulus,
TEKSADER üyelerine
ev sahipliği yaptı.
Moderatörlüğünü Liv
Hospital Ulus Başhekimi
Op. Dr. Adil Tanık'ın
yaptığı etkinlikte
Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Prof.
Dr. Gürsel Turgut,
Hepatopankreatobilier
Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.
Kemal Dolay, Geriatri
Uzmanı Prof. Dr. Aslı
Çurgunlu, Çocuk Nefroloji,
Çocuk Romatoloji Uzmanı
Prof. Dr.Ozan Özkaya,
Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet
Özkara ve Göz Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.
Nilüfer Köylüoğlu konuşma
yaparak kendilerine gelen
soruları yanıtladılar.
Etkinliğimize katılan tüm
değerli TEKSADER üyelerine
teşekkür ederiz.

TEKiZ

· TEKSADER ve Allianz Sigorta A.Ş. ile birlikte
programlamış olduğumuz ve Allianz Yöneticilerinin
katıldığı 2017 yılı Satış ve Pazarlama komite toplantılarımızın dördüncüsünü 14/11/2017 Salı günü Allianz
Tower'da gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

· TEKSADER ve Allianz Sigorta A.Ş. ile birlikte
programlamış olduğumuz ve Allianz Yöneticilerinin
katıldığı 2017 yılı Satış ve Pazarlama komite toplantılarımızın üçüncüsünü 12/09/2017 Salı günü Allianz
Tower'da gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

· Geleneksel olması için çaba sarfedeceğimiz TEKSADER iftarımızın ilkini, Allianz Yöneticileri, İş ve
çözüm ortaklarımız, Tekli Allianz sigorta acentesi meslektaşlarımız, Macente yetkilileri ve Yoldaşımız
TEKSADER üyelerinin katılımları ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

TEKiZ
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BUNLARI BiLiYORMUSUN
· 16.05.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-129 NUMARALI DUYURU İLE BU
TARİHTEN İTİBAREN YENİ İŞ VE YENİLENEN POLİÇELERDE DİŞ TEMİNATI
ALINMASININ ÖN KOŞULU OLAN AYAKTA TEDAVİ MODÜLÜ BULUNMASI
ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.
· 25.05.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-131 NUMARALI DUYURU İLE TÜM EV
VE TÜM İŞYERİ ÜRÜNLERİNDE YENİ İŞ İNDİRİMİ VERİLMEKTEDİR.
· 01.06.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-137 NUMARALI DUYURU İLE DASK
WEB SİTESİNE AİT ÜRETİM EKRANININ KAPATILMASI SEBEBİYLE DASK ÜRETİM VE
ZEYİL İŞLEMLERİ DİGİTALL ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR.
· 06.06.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-149 NUMARALI DUYURU İLE
· PERT HASAR KILAVUZUNUN WEB SİTEMİZE EKLENMESİ HK.
· HASAR SÜREÇLERİMİZİ SADELEŞTİRMESİ AMACI İLE.
· OTO HASARLARINDA SİGORTALILARIMIZIN ARAÇLARININ AĞIR HASARLI
OLMASI HALİNDE, ALLİANZ OLARAK SİGORTALILARIMIZA HASAR SÜREÇLERİNDE
NASIL DESTEK OLABİLECEĞİMİZİ ANLATMAK İÇİN “ALLİANZ SİGORTA PERT HASAR
KILAVUZU” HAZIRLANMIŞTIR.
· 16.06.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-152 NUMARALI DUYURU İLE MODÜLER
SAĞLIK VE TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINA TERÖR TEMİNATI EKLENMİŞTİR.
· 22.06.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-161 NUMARALI DUYURU İLE
ACENTE ÖZLÜK BİLGİLERİNİZİ VE TEKNİK PERSONELLERİNİZİN BİLGİLERİNİ
GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZ VE KONTROL ETMENİZİ SAĞLAYACAK “ACENTE ÖZLÜK
BİLGİLERİ” MENÜSÜ 23.06.2017 TARİHİ İTİBARİYLE KULLANIMA AÇILMIŞTIR.
· 04.08.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-184 NUMARALI DUYURU İLE
04.08.2017 İTİBARIYLA OLUŞTURULACAK YENİLEME ASKILARINDA, GENELGE
ÖNCESİ SİGORTALANMIŞ ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİNE SAHİP KİŞİLERE
DE TAZMİNAT EK PRİMİ UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR.
· 07.08.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-186 NUMARALI DUYURU İLE “YENİ İŞ”
MODÜLER SAĞLIK SATIŞLARINDA “ACENTE BONUS İNDİRİMİ” VE “BÖLGE BONUS
İNDİRİMİ” UYGULAMADAN KALDIRILMIŞTIR.
· 18.08.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-193 NUMARALI DUYURU İLE DİGİTALLPERFORMANS EKRANLARINA BİREYSEL EMEKLİLİK VE HAYAT BRANŞLARIDA
EKLENMİŞTİR.
· 29.09.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-220 NUMARALI DUYURU İLE
SİGORTALILARIMIZA KONUT HASARLARINDA FARKLI BİR MÜŞTERİ DENEYİMİ
YAŞATMAYI HEDEFLEYEN “MOBİL HASAR DANIŞMANI” UYGULAMASINI DEVREYE
ALINMIŞTIR.
· 13.10.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-230 NUMARALI DUYURU İLE BEYAZ
NETWORK ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU OLARAK HİZMET VERMEKTE OLAN “MED
AMERİKAN TIP MERKEZİ”, YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, SARI NETWORK’E
DAHİL EDİLMİŞTİR.
· 16.10.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-231 NUMARALI DUYURU İLE BİREYSEL
SAĞLIK POLİÇE YENİLEMELERİNDE SATIŞ KANALI YETKİLERİNİN ARTIRILMASINA
YÖNELİK 13 EKİM 2017 TARİHİ İTİBARIYLA İLK FAZI DEVREYE ALINAN YENİ
UYGULAMAYLA BİRLİKTE, TAHSİLATI, TAZMİNATI,PRİMLİ ZEYİLLERİ OLMAYAN,
MODÜLER VE TAMAMLAYICI SAĞLIK YENİLEME POLİÇELERİ ÜZERİNDEN
ALACAĞINIZ TEKLİFLERE;
· ACENTE BONUS UYGULAMASI,
· TEMİNAT/NETWORK AZALTMASI,
· VADE DEĞİŞİKLİK,
· BİLGİ/SİGORTA ETTİREN DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNİ KAYDEDEREK, MEVCUT
POLİÇENİN İPTALİ İLE YENİ POLİÇE ÜRETİMİNİ AYNI ANDA YAPILABİLMEKTEDİR.
· 25.10.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-236 NUMARALI DUYURU İLE YENİ
“PROVİZYON TAKİP” EKRANLARIYLA BİRLİKTE; SİGORTALILARIN PROVİZYON
DURUMLARI ANLIK OLARAK GÖRÜNTÜLENEBİLMEKTEDİR PROVİZYON TAKİP
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EKRANLARINA MEVCUT DİGİTALL KULLANICI ADI VE ŞİFRENİZLE HTTPS://
DİGİTALL.ALLİANZ.COM.TR ADRESİNDEN “BİLDİRİMLER” MENÜSÜNDEN
ULAŞABİLİRSİNİZ.
· 08.12.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-283 NUMARALI DUYURU İLE VADE
TARİHİ 16.12.2017 VE SONRASI OLAN MODÜLER SAĞLIK ÜRÜNÜ YENİLEME
ASKILARINDA YAPILACAK PLAN/TEMİNAT ARTIŞ BAŞVURULARINIZDA SİSTEM
ÜZERİNDE OTOMATİK OLARAK YANITLARI GÖREBİLECEKSİNİZ. PLAN TEMİNAT
ARTIŞI İSTEDİĞİNİZ SİGORTALI ADAYININ POLİÇE KULLANIMLARI BAZ ALINARAK
OLUŞTURULACAK OTOMATİK SİSTEM KARARI DOĞRULTUSUNDA;
· 1. BAŞVURU DOĞRUDAN POLİÇELEŞTİRİLEBİLECEK,
· 2. BAŞVURUNUN REDDEDİLDİĞİ KARARI TEKLİF AŞAMASINDA
BİLDİRİLEBİLECEK,
· 3. DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ BAŞVURUNUN RİSK İNCELEME BİRİMİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN OTORİZASYONA YÖNLENDİRİLEREK KAYIT
OLUŞTURULABİLECEKTİR.
· 08.12.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-284 NUMARALI DUYURU İLE DİGİTALLHİZMET MASASI EKRANLARINA YENİ BİR “TALEP ÇÖZÜMLENME TAKİP” EKRANI
EKLENMİŞTİR. YENİ “TALEP ÇÖZÜMLENME TAKİP” EKRANINDA, SEÇTİĞİNİZ TALEP
AÇILIŞ TARİHİ ARALIĞINA GÖRE;
· KAPANMIŞ TALEP SAYINIZI,
· KAPANAN TALEPLERİN HEDEF SÜRE İÇERİSİNDE KAPANMA ORANINI,
· GECİKMELİ KAPANAN TALEP SAYISINI ELEMENTER – SAĞLIK – HAYAT/BES
· DETAYINDA TAKİP EDİLEBİLMEKTEDİR.
· 18.12.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-289 NUMARALI DUYURU İLE
SİGORTALILARIMIZIN SAHİP OLDUKLARI MEVCUT ÜRÜNLERE EK OLARAK KASKO
VE YANGIN BRANŞLARINDA POLİÇE SATIN ALMA İHTİMALLERİNİ TAHMİN
EDEBİLECEĞİMİZ “POTANSİYEL MÜŞTERİ LİSTESİ” MODÜLÜ EKLENMİŞTİR.
· 15.01.2018 TARİHLİ VE 2018 / AZS-009 NUMARALI DUYURU İLE HİZMET
MASASINDA; BİREYSEL UNDERWRİTİNG DEPARTMANINA AÇILAN TALEPLER
İÇİN “SIKÇA SORULAN SORULAR” ALANI EKLENMİŞ OLUP, BİLGİ İSTEMİŞ
OLDUĞUNUZ SORULARIN CEVAPLARINI SEÇMİŞ OLDUĞUNUZ KATEGORİYE GÖRE
SORGULAYARAK BULABİLİRSİNİZ
· 13.11.2017 TARİHLİ VE 2017 / AZS-261 NUMARALI DUYURU İLE
STANDART TÜM OTO KASKOYA GÖRE TEMİNATLARI BİR MİKTAR DARALTILMIŞ
BU DOĞRULTUDA DA FİYATI DAHA EKONOMİK HALE GETİRİLMİŞ OLAN ALLİANZ
“AKILLI KASKO” OTOMOBİL VE KAMYONET KULLANIM TARZLARI İÇİN SATIŞA
SUNULMUŞTUR.
· 29.03.2018 TARİHLİ VE 2018 / AZS-104 NUMARALI DUYURU İLE İLGİLİ
MEVZUATLARDA DÜZENLENEN POSTA TEKELİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA
ŞİRKETİMİZ, TÜRKİYE GENELİNDEKİ KARGO GÖNDERİLERİNDE PTT’DEN HİZMET
ALMAKTADIR. 1 ADET VE 1 KG YE KADAR OLAN DOSYA ÜCRETİ 4.20 TL DİR.
KONUYLA İLGİLİ PTT’DEN DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN ISTAN-PAZARLAMA@PTT.
GOV.TR ADRESİ ÜZERİNDEN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.
· 19.04.2018 TARİHLİ VE 2018 / AZS-104 NUMARALI DUYURU İLE SEYAHAT
SAĞLIK ÜRÜNÜNDE 6 AYDAN UZUN SÜRELİ OLARAK KAPSAMLI VEYA GENİŞ
KAPSAMLI PLANLARLA ÜRETİLEN YURT DIŞI POLİÇELERİ KREDİ KARTI BLOKAJLI
OLARAK 3 TAKSİT İLE POLİÇE TANZİM EDİLEBİLECEKTİR.
· 19.04.2018 TARİHLİ VE 2018 / AZHE-012 NUMARALI DUYURU İLE ALLCLUB
VE ALLİANZ SAĞLIK PROVİZYON MERKEZİNE YALNIZCA 0850 399 91 91
NUMARALI HATTAN ERİŞİM SAĞLANABİLECEKTİR.DİĞER HATLAR KULLANIMA
KAPATILMIŞTIR.
· TC KİMLİK / VERGİ KİMLİK / YABANCI KİMLİK NUMARALARI İLE
SİGORTALILARA AİT TÜM POLİÇELER, ÖDEMELERİ VB İŞLEMLER DİGİTALL
EKRANINDA Kİ MÜŞTERİ MODÜLÜNDEN SORGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR.
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TEKiZ

SİGORTACILIK HAFTAMIZ KUTLU OLSUN

“SiGORTA KARA DEĞiL
RiSKE ORTAKTIR”

G

ÜNÜMÜZÜN 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.
Sektörümüz; tamamen ülkemizin 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 çalışmasıdır.
Esnafın, tüccarın, sanayicinin kısacası
bütün iş dünyasının ve bireylerin ülke
ekonomisine 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 uygulamalara günümüzden yaklaşık 4.000 yıl
önce Babil'de rastlanmaktadır. Babil'de,
kervan tüccarlarına borç veren sermaye
sahipleri, kervanların soyulması halinde
tüccarların borçlarını 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
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ve yardımlaşma kuruluşları 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 zorunluluğu 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 Türkiye’ de reasürans tekeli
başlamış ve ülkedeki yerli- yabancı bütün
sigorta şirketleri topladıkları 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.

ve sigorta aracılarının durumunu yeniden
düzenlemek amacıyla önemli ve köklü
değişikler yapılmıştır.
1 Mayıs 1990 tarihinden itibaren
Kaza Sigortaları ( zorunlu sigortalar
hariç ), Mühendislik Sigortaları ile Zirai
Sigortalarda; 1 Ekim 1990 tarihinden itibaren de Yangın ve Nakliyat sigortalarında
da Serbest Tarife Sistemine geçilmiştir.

·
·

Ocak 1995 tarihinden itibaren
sigorta primlerinin tahsili sorununa
çözüm getirilmesi amacıyla, primlerin
acente cari hesapları üzerinden takibi
sistemi yürürlükten kaldırılarak, 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 Reasürans
T.A.Ş.’ ne verilmiştir.

·

28 Mart 2001 tarihinde kabul
edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile kurulan
bireysel emeklilik sistemi 27 Ekim 2003
yılında faaliyete geçmiştir.

·

7397 sayılı Sigorta Murakabe
Kanunu ise 1959 yılında yürürlüğe
girmiştir.

Görüldüğü gibi ülkemizde sigortacılık
yavaş da olsa tutarlı bir gelişim göstermektedir. Bankacılık gibi sigortacılığın
da ülkemize oldukça geç girişi, bu sektörün batılı ülkeler seviyesine yükselmesinde
olumsuz etkisi olsa da günümüzde gelinen
nokta oldukça olumludur.

·

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

·
·

Sigorta şirketleri 1939 yılında Ticaret Bakanlığı’na bağlanmıştır.

1987 yılında yürürlüğe giren 3379
sayılı yasa ile 7397 sayılı yasada,
yasal alandaki boşlukları doldurmak, sigorta şirketlerini mali yönden geliştirmek
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Sigortacılık Haftamız Kutlu Olsun.
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NEDİM TARAKÇI
ALLIANZ TÜRKIYE SAĞLIK OPERASYON DIREKTÖRÜ

OTOMASYON PROJELERI
DOĞRUDAN ÜRETİMİ HIZLANDIRACAK
· 1) Bize kendinizi ve departmanınızı
kısaca tanıtır mısınız?
1965 İstanbul doğumluyum. Evliyim ve
bir kız babasıyım. Balık tutmak ve bilardo,
hobilerim arasında. Ayrıca teknolojiyi de çok
yakından takip ederim.
Eğitimime gelince, Kabataş Erkek Lisesi
mezunuyum. Ardından İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi’ni tamamladım. 1988
yılında Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra Bingöl’de zorunlu hizmetimi gerçekleştirdim. Ardından Karamürsel Devlet Hastanesi Acil Servis’te 9 yıl görev yaptım. 1993
yılından bu yana da Allianz Türkiye’de farklı
görevlerde rol aldım.
Sağlık Operasyon Direktörlüğümüz ‘Üretim’, ‘Tazminat’ ve ‘SİS ve Süreç Geliştirme’
departmanlarından oluşuyor. Sağlık poliçelerinin Üretimi ve Medikal Risk Değerlendirme
departmanlarımız, satış sonrası aşamaları
takip ederek, bireysel ve grup poliçelerinin
üretim ve sağlık risk değerlendirme sürecini
gerçekleştiriyor. Tazminat Departmanlarından, Anlaşmalı Kurumlar Yönetimi departmanımız, sağlık kurumları ile anlaşmaları
takip ediyor. Ayrıca tanı-tedavi kurumları,
hastaneler, eczaneler ve muayenehanesi olan
doktorlarla Allianz’a özel fiyatlar ile anlaşmaları yapıyor. Provizyon departmanımız ise,
sigortalılarımızın sağlık kurumlarına başvurusu
sonrası anlaşmalı sağlık kurumlarından talep
edilen provizyonların poliçe şartları, sağlık
kurumları sözleşmelerini dikkate alarak poliçe,
tıbbi ve finansal kontroller yaparak yanıtlarını
oluşturuyor. Bu departmanımız 7-24 kesintisiz hizmet veriyor. Eczane provizyonlarının
tamamına yakını Allianz’ın akıllı ilaç provizyon
sistemi üzerinden eczaneler tarafından
yürütülüyor.
Anlaşmalı Kurumlar Tazminat Birimimiz,
provizyonu verilen dosyaların ikinci kez poliçe,
tıbbi ve finansal kontrollerini yaparak faturaların anlaşmalı sağlık kurumlarına ödenmesi
sürecini takip ediyor.
Sonradan Ödeme Birimimiz de sigortalıların önce kendilerinin ödediği sağlık giderlerini
ilettiği tazminat taleplerini yönetirken, Sağlık
İletişim Servisimiz acente, broker, banka
kanalı, satış ekipleri ve aracısı olmayan grup
sağlık sigortalılarının insan kaynakları departmanlarına üretim, provizyon, tazminat konu-
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larında sözlü ve yazılı (Talep Yönetim Sistemi)
iletişimle destek veriyor. Süreç geliştime
birimimizde tüm sağlık operayon işleyişinini
ölçülebilir şekilde takip ederek geliştirmeler
yapmak üzere aksiyonlar alıyor.
· 2) Departmanınızda kaç kişi çalışıyor?
Diğer şirketlerde ortalama kaç kişi çalışıyor?
Sağlık Operasyonlar departmanlarında,
180’i İzmir’de bulunan Allianz Kampüs’te ve
18’i İstanbul’da olmak üzere toplam 198 kişi
görev yapıyor.
Diğer şirketlere ait net bilgiler bulunmuyor
çünkü farklı organizasyonel yapılarının bulunması, ürün yapılarındaki farklılıklar, portföy
büyüklükleri ve dağılımının benzememesi,
sistem yetkinliklerinin farklı olması nedeniyle
sektör şirketleri ile karşılaştırma yapılmasının
mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
· 3) Bizlere departmanınızın organizasyon
şeması ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?
Sağlık Operasyon departmanı olarak,
Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet’e bağlı çalışıyoruz.
Departmanımız bünyesinde bana raporlayan 2
Grup Başkanlığı ve 1 Müdürlük bulunuyor. Bu
birimler, Bülent Bekmez yönetimindeki Poliçe
Üretimi ve Medikal Risk Değerlendirme ve Dr.
Oktay Atay yönetimindeki Tazminat, Provizyon
ve Anlaşmalı Kurumlar Yönetimi... Mine Kaptan ise İş Kuralları, Süreç Geliştirme ve Sağlık
İletişimi’nin yönetimini üstleniyor.
· 4) İzmir’e geçiş süreci ile ilgili aldığınız
önlemler ve uygulamalar hakkında görüşleriniz
nedir?
İzmir’e geçiş süreci ile ilgili üç temel önlem
aldık. Bunları şöyle özetleyebilirim:
· İnsan Kaynakları Eğitim Departmanı’nın
koordinatörlüğünde iki aylık genel, ürün,
süreç ve işleyiş eğitimleri ile görev alınan
departmandaki iş tanımlarına özel eğitimler
düzenledik.
· İstanbul ekibinin yüzde 30’u İzmir’e
gönüllü olarak gitti. Deneyimli çalışanlarımızın
işe yeni başlayan çalışanlarımızın eğitim süreçlerinde de aktif rol aldıklarını söyleyebiliriz.
· Ek olarak, yeni işe başlayan çalışanlarla,
deneyimli ancak İzmir için gönüllü olmayan
çalışanlarımız 6 ay boyunca bilgi alışverişinde
bulunarak birlikte çalışıyor.
· 5) Gelecek dönemde düşünülen ve
hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi rica
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ediyoruz?
Bireysel Sağlık Otorizasyon Optimizasyonu
tarafında, otomasyonu artırmaya yönelik geliştirmelere devam etmekle birlikte, otorizasyona düşen işlemlerin daha şeffaf ve alt süreç
detaylarının da ölçümlenebildiği, tarafların
hangi aşamada olduğunun görsel ve teknik
olarak net şekilde görülebildiği, ekran yönlendirmelerinin ve bilgilendirme mekanizmasının
genişletildiği, uyarı ve hatırlatma kabiliyetinin artırıldığı, uçtan uca sürecin kontrol ve
takibinin daha kolay ve anlaşılır olduğu kullanıcı
dostu tasarımlar yapmayı planlıyoruz. Bazı
konularda alt kırılımlara bölünen işlemlerin
yetkinlik bazında ele alınabildiği bir yapı
düşünüyoruz.
Bireysel Sağlık UW Otomasyon Projesi,
doğrudan üretim (STP) oranlarını artırmaya
yönelik sağlık beyanı veya sağlık geçmişi olan
sigortalıların risklerine otomatik yanıt üretilmesini, istenen bilgi ve belgelerin başvurunun
sistem girişi aşamasında tespit edilerek
bildirimini hedefleyen bir tür akıllı yapay zeka
uygulamalarını içeriyor. Bu tür sistemlerin
etkin ve verimli çalışması için verinin detaylı
ve alt kırılımlı alınabilmesi çok önemli hale
geliyor.
Grup Sağlık UW Otomasyon Projesi ise
poliçe üretim kural setinin sistem altyapısına
entegre edilmesi sonucu bireysel poliçelerde
olduğu gibi doğrudan üretim imkanı sunmaya
yönelik bir proje. Bu projeyle ara dönem zeyil
işlemlerinin (giriş ve çıkış) satış kanalları
tarafından yapılmasına imkan vermeyi hedefliyoruz. Bu uygulamanın, grup poliçelerinde
başvuru formlarının tamamen dijital ortamda
alınmasını sağlayan Türkiye’deki ilk proje
olacağını söyleyebilirim.
· 6) Tekli Allianz acenteleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Tekli acenteler bizim için çok değerli
bir kanal. Sigortalılarımızın memnuniyetini
sağlamada tekli acentelerimiz çok önemli bir
rol üstleniyor. Tekli acentelerimizden gelen
geri dönüş ve bildirimler işlerimizi hep daha
iyi yapma yolunda bize yardım ediyor. Yeni
çözüm ve teknolojilerin de desteğiyle, bu değerli iş ortaklığımızın bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da daha da gelişeceğine, hep
birlikte yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten
inanıyorum.

TEKiZ

GIDA DUYARLILIĞI NEDiR?
TOPLUMDA GIDA DUYARLILIĞI SIKLIĞININ % 50 ARTTIĞI BILDIRILMEKTEDIR. ENDIŞE VERICI BU
DURUMDAN HAYATIMIZA GIREN GENETIĞI ILE OYNANMIŞ GIDALAR, GIDA KATKI MADDELERI, KIMYASALLAR VE METALLER SORUMLU TUTULMAKTADIR.

B

AZI besin maddeleri zaman içinde bağışıklık hücrelerinde duyarlaşma yaratarak
gıda intoleransına (Tip IV aşırı duyarlılık)
neden olabilir. Gıda Intoleransı olarak
tanımlanan hücresel tip allerji yani Tip IV
allerji–Geç aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. Bunlar
IgE antikor aracılı değil, gıda proteinlerine karşı
ve allerjene özel gelişen T lenfosit duyarlaşmasına
dayanan hücre aracılı allerjilerdir. Duyarlaşma
gelişen bir besin maddesi alındığında bağışıklık
hücreleri bunu tolere edemeyip inflamatuvar yanıt
(iltihabi reaksiyon) geliştirebilir. Sebebini bilmediğimiz bağırsak problemleri, hazımsızlık, gaz, şişkinlik,
kabızlık, ishal, mide-bağırsak şikayetleri, baş ağrısı,
migren, kronik yorgunluk, halsizlik, kronik fibromiyalji
(geçmeyen kas ağrıları), romatizmal şikayetler, ciltte döküntü, kaşıntı, egzama gibi günümüzde yaygın
rastlanan şikayetlerin nedeni olabilir. Kronik düşük
seviyede inflamasyon bu klinik bulgular yanında
insülin direnci yaratarak kilo verememe ve obezite
nedeni olabilir. İnflamatuvar reaksiyon- lar süregen
hale gelir ise gıda intoleransı kronik inflamatuvar
hastalıkların nedeni olabilir.
Belirtiler genel olarak gıda ile temastan en erken
2-3 saat ila 1-2 gün sonra veya daha geç ortaya
çıkar. Bu nedenle besinler ile şikayetler arasında
bağlantı kurmak zordur.
LTT (Lenfosit transformasyon test) nedir, nasıl
uygulanır?
LTT gıdalar, metaller ve çeşitli allerjenlere karşı
gelişen spesifik hücresel duyarlılık tanısında kullanılan bilimsel olarak kabul edilmiş ve onaylanmış
tek laboratuvar yöntemidir. SYNEVO-IMD Berlin
Özel İmmünoloji Labo-ratuvarında (LaborfütSpezielleImmunologie) Prof. Rüdiger von Baehr tarafından
2001 yılında geliştirilen bu yöntem Almanya’da Tip
IV aşırı duyarlılık tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. (von Baehr et al, J. Immunol.Metods
2001;251:63-71) LTT laboratuvarda üretilen
hastanın kendi canlı bağışıklık hücreleri üzerinde
uygulanır.
Kan içerisindeki bağışıklık hücreleri lenfosit ve
monositler ayrılarak uygun koşullar altında mikrokültür teknikleri ile çoğaltılmakta ve spesifik antijen
(şüpheli gıdalar, metaller vb.) ile teması sağlanmaktadır. Ortamda daha önce allerjene duyarlaşmış
lenfositler bulunuyorsa lenfosit proliferasyonunda
artış görülmektedir. Spesifik T lenfositlerinin proliferasyonu, bölünen lenfositlerin DNA’sına radyoaktif
timidin (3H-Timidin) entegrasyonu yapılarak takip
edilmektedir.
Toplumda gıda duyarlılığı sıklığının % 50
arttığı bildirilmektedir. Endişe verici bu durumdan
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hayatımıza giren genetiği ile oynanmış gıdalar, gıda
katkı maddeleri, kimyasallar ve metaller sorumlu
tutulmaktadır. Bazı besin maddeleri zaman içinde
bağışıklık hücrelerinde duyarlaşma yaratarak gıda
intoleransına (Tip IV aşırı duyarlılık) neden olabilir.
Gıda Intoleransı olarak tanımlanan hücresel tip
allerji yani Tip IV allerji–Geç aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. Bunlar IgE antikor aracılı değil, gıda proteinlerine karşı ve allerjene özel gelişen T lenfosit
duyarlaşmasına dayanan hücre aracılı allerjilerdir.
Duyarlaşma gelişen bir besin maddesi alındığında
bağışıklık hücreleri bunu tolere edemeyip inflamatuvar yanıt (iltihabi reaksiyon) geliştirebilir.
Sebebini bilmediğimiz bağırsak problemleri,
hazımsızlık, gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal, mide-bağırsak şikayetleri, baş ağrısı, migren, kronik yorgunluk,
halsizlik, kronik fibromiyalji (geçmeyen kas ağrıları),
romatizmal şikayetler, ciltte döküntü, kaşıntı, egzama gibi günümüzde yaygın rastlanan şikayetlerin
nedeni olabilir.
Kronik düşük seviyede inflamasyon bu klinik
bulgular yanında insülin direnci yaratarak kilo
verememe ve obezite nedeni olabilir. İnflamatuvar
reaksiyonGıda duyarlılığı nasıl gelişir?
Özellikle allerjik genetik yatkınlık ve stres ile
birlikte bağırsak florasının bozulması bağışıklık
sisteminin gıdalara karşı duyarlaşmasını kolaylaştırmaktadır.
Bağırsakların besinlerin sindirimi ve emilimi
Günümüzde her beş kişiden biri gıda intoleransından
şikayet etmektedir. dışında önemli bir fonksiyonu
da savunma sistemidir. Vücudu koruyan bağışıklık
hücrelerinin yaklaşık %70-80’i bağırsakta bulunur.
Aynı zamanda bağırsak yüzeyi mikroflora denen
yararlı bakterilerden oluşan koruyucu bir tabaka ile
kaplıdır. Alınan gıdalar sindirildiğinde yararlı olan besin maddeleri, vitaminler ve mineraller bağırsaktan
emilirken, yabancı maddeler, toksinler, mikroplar
bağırsak bariyeri ve bağışıklık hücreleri tarafından
dışarı atılır, yok edilir. Stres, aşırı antibiyotik ve
mide ilaçları kullanımı, gıda katkı maddeleri, gıdalara
bulaşmış metaller, toksinler, kimyasallar, boyalar ile
maruziyet artar ise bağırsak bariyerinin ve bağışıklık
hücrelerinin direnci kırılarak bağırsaklar aşırı geçirgen hale gelir. “Aşırı geçirgen bağırsak sendromu”
denen bu durumda bağışıklık hücreleri birçok besine
karşı duyarlaşma geliştirir ve daha önce tolerans
gösterdiği bu besinlerin alımı ile inflamatuvar yanıt
oluşturarak vücudu savunmaya çalışır. Bu besinlerin
alımı ile bağırsakta gelişen inflamatuvar (iltihabi)
reaksiyon zaman içinde tüm vücudu etkiler ve kronik
inflamatuvar hastalıklar, otoimmün hastalıklar,
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romatizmal hastalıklara neden olabilir.
Nikel içeren gıdalar duyarlılık sebebi olabilir! Sistemik nikel duyarlılığı özel bir “gıda allerji” türüdür.
Almanya’da yaklaşık olarak kadınların %19’u ve erkeklerin %9’u nikele karşı Tip IV duyarlılık reaksiyonu
gösterir. Hem takılar nedeni ile deriyle temas, hem
de gıdada bulunan ve bağırsak aracılığıyla emilen
nikele karşı allerjik reaksiyon görülmektedir.
Etkilenen hastaların yaklaşık %30’unda besinler
yolu ile nikel alımı tespit edilmiştir. Çikolata, fındık,
işlenmiş etler, meyvelerin kabukları, bazı sebze
çeşitleri, deniz kabukluları, mutfakta kullandığımız
kaplar, su boruları, amalgam diş dolguları nikel
allerjisinden sorumlu tutulmaktadır. Araştırmalar
toplumumuzda cilt reaksiyonları, egzama, döküntü,
romatizma, otoimmün hastalıklar ve kronik yorgunluk sendromu gibi kronik inflamatuvar hastalıkların
semptomlarında artış olduğunu göstermekte ve
nikel suçlanan etkenler arasında gösterilmektedir.
Bu yüzden nikel LTT 56 gıda duyarlılık testine
dahil edilmiştir. İn vitro (laboratuvarda uygulama) in
vivo (vücutta uygulama LTT ile gıda duyarlılığı tespit
edilir ise ne yapılmalı?
Bağışıklık hücrelerinin duyarlaştığı gıdaların
en az 6 hafta diyetten çıkarılması önerilir. Bu
sürede bağışıklık hücrelerinin bu gıdalara karşı
tolerans geliştirip geliştirmediği klinik bulgular
ile takip edilmelidir. 6 hafta sonra bu gıdılara tek
tek başlanarak klinik bulgu gelişip gelişmediği
gözlenir. Klinik bulgular başlar ise gıdalar kesilmeli
ve tolerans gelişene kadar mümkün olduğunca
kullanılmamalıdır.
LTT 56 ile duyarlaşma yok ise ne yapılmalı?
Gıda intoleransından klinik olarak şüphe edilmesi
durumunda diğer intolerans nedenleri olan enzim
yetersizlikleri laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı,
histamin intoleransı (DAO testi-Diamin Oksidaz
Aktivitesi) sorgulanmalıdır.
İmmünolojik gıda intoleranslarının diğer nedenleri olarak Tip 1 gıda allerjileri, çölyak hastalığı ve
gıda katkı maddelerine karşı gelişen psödo-alerjik
reaksiyonlar, Metal duyarlılıkları araştırılmalıdır.
LTT ve PATCH test karşılaştırması?
LTT, Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonlarında
spesifik hücresel duyarlaşmanın gösterilmesinde
altın standart olarak kabul edilen Patch deri testinin
laboratuvarda uygulanan şeklidir. Patch deri testine
göre hasta için çok daha güvenli bir yöntemdir.
LTT de antijen reaksiyonu vücut üzerinde değil
laboratuvarda tüp içerisinde üretilen hasta canlı
hücreleri üzerinde izlenir. Deri testine göre uygulama hasta için risk taşımaz ve reaksiyonun derecesi
çok daha duyarlı analitik yöntemler ile ölçülür.

TEKiZ

ALLIANZ TÜRKİYE
“ÖZEL MÜŞTERİ PROGRAMI”
AYRICALIKLI HİZMETLERİ ÜCRETSİZ SUNUYOR

T

ÜM branşları kapsayan ‘Özel Müşteri
Programı’yla sektörde bir ilki gerçekleştiren Allianz Türkiye, “prime”
ve “prime plus” müşterilerine bebek
hemşiresinden tıbbi ikinci görüşe, ev
kazalarına karşı danışmanlıktan, mevsim lastiği değiştirme hizmetine kadar birçok ayrıcalık
sunarak, yaşam konforunu artırıyor.
Sigorta sektörünün lider şirketi ve güçlü
finans kuruluşu Allianz Türkiye’nin sektöründe
ilk ve tek tüm branşları kapsayan ‘Özel Müşteri Programı’, hayatı kolaylaştıran sigorta ve
sigorta dışı ayrıcalıkları ile büyük ilgi çekiyor.
Elementer sigortalar, hayat sigortası ve bireysel emeklilikte belirli bir primin üstünde ödeme
yapan tüm müşterileri kapsayan program,
Prime ve Prime Plus kategorisinde bulunan
müşterilere özel asistans ve danışmanlık
hizmetlerinin yanı sıra birçok ayrıcalıklı hizmet
daha sunuyor.
Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Okan Özdemir, tüm faaliyetleri
müşteri odaklı yaklaşımla gerçekleştirdiklerini
belirterek, şu bilgileri veriyor: “Allianz olarak,
sadece sigorta masraflarını karşılamanın çok
ötesinde bir vizyonla çalışıyor, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda hayatlarında
olabilmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle iletişimimizde de ‘Allianz Seninle’ dedik; sağlıklarını,
varlıklarını ve geleceklerini bize emanet eden
müşterilerimizin hayatlarını daha konforlu hale
getirmek için bu programı başlattık.”
PRIME VE PRIME
PLUS KATEGORİSİ NEDİR?
Elementer sigortalar, hayat sigortası ve
bireysel emeklilikte belirli bir primin / katkı
payının üzerinde ödeme yapan ferdi müşteriler, program kapsamında sunulan ayrıcalıklı
hizmetlerden faydalanabiliyor, programın
prime veya prime plus üyesi olabiliyorlar.
Allianz Özel Müşteri Programı’nın en prestijli
kategorisi olan Allianz Prime Plus dünyasında,
özel asistans ve danışmanlık hizmetleri, kişiye
özel ücretsiz seçkin etkinlikler ile ayrıcalıklarla dolu bir sigortacılık yaklaşımı sunuluyor.
Allianz Prime Üyesi olarak ise özel asistans
ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra birçok
fırsattan daha yararlanılabiliyor.
ALLIANZ PRIME
ÜYELERE NE SUNUYOR?
Özel sağlık sigortası sahipleri için:
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· Yatarak tedavide özel destek ve transfer
hizmeti: Özel müşteri ekibi, ön provizyon başvurusundan sonra süreci baştan sona takip
ederek işlemleri en kısa sürede tamamlıyor.
Müşterinin talebi doğrultusunda evden hastaneye ve hastaneden eve özel araçla transferini
sağlıyor. Bu hizmetten yılda iki kez ücretsiz
yararlanmak mümkün.
· Yeni anneler için periyodik bebek hemşiresi hizmeti: Deneyimli yenidoğan hemşiresi,
annenin belirleyeceği zamanlarda, maksimum
üç kez ev ziyareti yaparak, anneye bebek bakımı konusunda eğitim veriyor. Anneler, bebeğin
bakımı, banyosu, beslenmesi, uyku düzeninin
ayarlanması gibi konularda pratik yaparak
eğitim alma fırsatı buluyor. Bu hizmet şu anda
İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Ankara, Kocaeli ve Bursa illerindeki Allianzlılara sunuluyor.
Kasko müşterileri için:
· Çekici hizmeti gerektiren durumlarda
transfer hizmeti: Araç müşterinin istediği anlaşmalı servise çekilirken, müşteri de gideceği
adrese transfer ediliyor. Bu hizmet İstanbul,
Ankara ve İzmir’de yılda iki kez ücretsiz olarak
veriliyor.
· Hareket edebilir durumdaki hasarlı aracın yerinden alınması ve yerine teslimi: Çalışır
durumdaki araç, randevu tarihinde bulunduğu
yerden alınarak, anlaşmalı servise götürülüyor.
İşlem bittikten sonra araç müşterinin bulunduğu yere teslim ediliyor. Müşteriler bu hizmetten yılda iki kez ücretsiz yararlanabiliyor.
· Hasar evrak kurye hizmeti: Hasar
işlemleri konusunda anlaşmalı servisin talep
edeceği, tamamlanması gereken evraklar için
İstanbul’da yılda iki kez ücretsiz kurye hizmeti
veriliyor.
· İkame Araç İyileştirme Hizmeti: İkame
araç tahsisi gereken durumlarda, kasko
teminatında belirtilen ikame aracın bir üst
sınıfında yer alan araç temin ediliyor. Allianz,
kasko müşterilerine bu hizmetten yılda iki kez
ücretsiz yararlanma hakkı tanıyor.
· Mevsim lastiği değiştirme hizmeti:
Araç, değişim yapılacak lastikler ile birlikte müşterinin bulunduğu yerden alınarak,
Allianz’ın anlaşmalı olduğu lastik bayisine
götürülüyor. Değişimin ardından araç tekrar
müşterinin bulunduğu yere teslim ediliyor.
Lastik ebadının 21 inç’e kadar olması durumunda ise İstanbul’da bulunulan lokasyonda
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hizmet sağlanıyor.
İşyeri ve ev sigortası müşterileri için:
· Risk danışmanlık hizmeti ve özel eğitimler: Fabrikalarda; deprem, yangın, sel-su baskını ve iş güvenliği gibi çeşitli risklere yönelik,
analiz raporları hazırlanıyor. Saha ziyaretleri ile
faaliyet koluna özel riskler ayrıca değerlendiriliyor. Eğitim hizmetleri ise tesislere özel olarak
hazırlanan yangın, deprem ve iş güvenliği
konularındaki bilinçlendirme eğitimlerinin yanı
sıra talebe göre düzenlenecek Temel Yangın
Mühendisliği, Deprem Mühendisliği, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Ev Kazalarının Önlenmesi ve
Çocuk Güvenliği gibi teknik eğitimleri kapsıyor.
ALLIANZ PRIME PLUS
ÜYELERİ NELERDEN YARARLANIYOR?
Allianz Prime Plus Üyeleri ise tüm bu
hizmetlere ek olarak, farklı ayrıcalıklara da
sahip oluyor.
· Motovale servisi: Herhangi bir nedenle
araç kullanmak istemeyen müşteriye motovale
servisi sunuluyor. Motovale şoförü, müşterinin
aracını kullanarak müşteriyi istediği adrese
ulaştırıyor. Yılda iki kez ücretsiz verilen bu
hizmetten İstanbul’da yararlanmak mümkün.
· Kritik hastalıklarda ikinci görüş hizmeti:
Müşterinin talebi doğrultusunda, Allianz’ın
anlaşmalı olduğu prestijli uluslararası sağlık
kurumlarında ikinci görüş hizmeti veriliyor.
Hastalıkla ilgili önceden yapılmış tetkikler
ve tıbbi bilgiler, çağrı merkezi üzerinden
veya e-mail yoluyla ulaştırılıyor. Evrakların
tesliminden itibaren 30 gün içerisinde ikinci
görüş alınıyor. Bu hizmet, yılda bir kez ücretsiz
veriliyor.
· Çocukların ev kazalarına karşı güvenliği
konusunda danışmanlık: Çocuklu müşterilerin
evi ziyaret edilerek; düşme, çarpma, zehirlenme, elektrik çarpması vb. ev kazalarının
önlenmesine yönelik risk analiz çalışması yapılıyor. Gerekli görüldüğü takdirde ev dışındaki
bahçe, havuz, vb. riskli bölgeler de analize
dahil edilebiliyor.
· Özel etkinlik davetiyesi: Yıl boyunca,
farklı ilgi alanlarını kapsayan çeşitli etkinliklerin
(Allianz Arena’da futbol maçı, konser, müzikal,
tiyatro, yemek kursu, sağlık merkezinde kişiye
özel hazırlanan seanslar) bilgisi müşteriyle
paylaşılıyor. Yılda bir kez, müşterinin seçeceği
etkinliğe bir misafiri ile birlikte katılması
sağlanıyor.
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Hizmet Masası

A

LLIANZ Türkiye olarak,
operasyonel yüklerinizi
azaltarak iş verimliliğinizi
ve satışa ayırdığınız
zamanınızı artırabilmek
amacıyla hayata geçirdiğimiz DigitAll
kapsamında Şubat 2017’de yenilenmiş
‘Hizmet Masası’ uygulamasını
kullanımınıza sunmuştuk.
Yenilenen ‘Hizmet Masası’
ekranlarımızla birlikte bir çok yenilik de
getirdik. Sadeleşen kategori ağaçları,
talep detayında karşılıklı yazışma
formatı, akıllı cep telefonu ve tablet
ile uyumlu ekran tasarımı özelliği
ile her an, her yerden talep girişi
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yapabilme imkanına kavuşmanız ve
kategori bazlı hazırlanan ‘Sıkça Sorulan
Sorular’ bunların başlıcalarıydı.
Bu noktada özellikle bizim açımızdan
sizlerin geri bildirimlerini alabildiğimiz
ve hizmet kalitemizi ölçümleyebilmemiz açısından önemli bir araç olarak
kullandığımız hizmet masası anketinden
özellikle bahsetmek istiyoruz. Kapanan
talebinizin sonunda aldığınız hizmeti
değerlendirebileceğiniz ve yaklaşık 10
saniyede tamamlayabileceğiniz hizmet
masası anketi sayesinde hizmet kalitemizi sürekli ölçümlemeyi ve bunun sonucunda da verdiğimiz hizmet kalitesini
kusursuz hale getirmeyi hedefliyoruz.
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Bu yüzden uygulamamız ile ilgili
hizmete sunmuş olduğumuz yeni
ve kullanıcı dostu hizmet masası
anketinin, tarafınızca her bir işlem
sonrası doldurularak, almış olduğunuz
hizmet ile ilgili görüş ve geri
bildirimlerinizin tarafımıza iletilmesi
konusunda desteğiniz bizim için büyük
önem taşıyor.
Hali hazırda anketimizin cevaplanma
oranı ne yazık ki sadece yüzde
35’ler seviyesinde ve bu oranın
hızla artırılarak her kapanan talep
sonrasında anketin doldurulması
konusunda siz değerli acentelerimizin
desteklerinizi bekliyoruz.

31

AKASYA BAKIM
VE
YAŞAM
MERKEZI

Ş

IRKETIMIZ'in eski
Genel Müdürlerinden
M.Kemal Olgaç'ın önce
insan bilinciyle yola
çıktığı Akasya Bakım ve

Hangi yaşta olursak olalım,
sağlıklı, mutlu ve onurlu bir yaşamın en doğal hakkımız olduğunu
savunan Kemal Bey, günümüz
koşulları, bizi bu günlere getiren kişilerin sağlık, psikolojik ve
sosyal ihtiyaçları için profösyonel
hizmet almayı çok daha makul
ve gerekli bir alternatif haline
getirdiğini söyleyerek kendilerinin
de tam olarak bu noktada devreye
girdiklerini yaşlılarımızı sosyal
yaşamdan koparmadan mutlu
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Yaşam Merkezinini ziyaret ettik.
Kendisiyle hem şirketimizdeki
geçmiş güzel anılarımızı, hemde
açmış olduğu bu güzel merkezler
hakkında sohbet ettik.

ve huzurlu bir ortamda misafir
etmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Ayrıca yaşam sürelerinin giderek
uzaması nedeniyle ortaya çıkan
Alzheimer, Demans gibi evde
bakımı zor rahatsızlıkları olan yaşlılarımıza yine aynı şefkat ortamı
içinde bakım hizmetleri sunduklarını anlattı.
İdealtepe ve Ataşehir'deki
merkezleri hem şehrin içinde yer
alıyor, hem de sakin huzurlu bir
ortam sağlıyor.
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MERKEZLERINDEKI HIZMETLER,
· Uzun süreli, dönemsel, gündüzlü bakım.
· Sağlık hizmetleri / nekahat, kemoterapi, ameliyat veya
tedavi öncesi destek ve terminal dönemi hizmetleri.
· 24 saat hemşire, yaşlı bakım tekniker ve yaşlı bakım
elemanı takibi.
· Haftada bir rutin doktor kontrolü.
· 3 ayda bir rutin nöroloji doktor kontrolü.
· Tam zamanlı sosyal hizmet.
· Fizyoterapi hizmetleri.
· Yaşam destek bakım hizmetleri(oksijen, aspirasyon v.b)
· Acil müdahale, ambulans, laboratuvar hizmetleri.
· İlaç ve medikal sarf malzeme temini.
· Kişisel hijyen gereksinimlerinin 8 banyo, tırnak bakımı
v.b) karşılanması.
· Bez kullanımı ve bakımı.
· Yara bakımı, pansuman ve tedavi hizmetleri.
· Oral beslenemeyen konuklarımıza enteral (burundan
sonda, mideden PEG) yolla besin desteğinin sağlanması.
· Diyetisyen kontrolünde kişiye öze beslenme programı
(3 ana ve 2 ara öğün)
· Oda yemek servisi ve beslenme desteği.
· Otelcilik hizmetleri (günlük oda temizliği, kuru temizleme, çamaşır, ütü, kuaför, berber hizmetleri)
· Kamera sistemi, acil destek çağrı sistemi, internet,
TV, buzdolabı, banyo.
· Yangın uyarı sistemi.
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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
ALIRKEN NELERE
DIKKAT EDERSINIZ?
G
ÜNEŞ gözlüğü seçerken en önemli
belirleyicilerden biri gözlük camının
zararlı ultraviyole ışınlarına karşı en
az % 99 , mümkünse de %100 oranında koruyuculuk sağlamasıdır. Çünkü kısa
dönem ultraviyole maruziyeti gözlerde
güneş yanığı benzeri etkiler oluşturabilir. Göz allerjileri , gözde et büyümesi
gibi rahatsızlıkların sebepleri arasında
güneşe sık çıkma yer alıyor. Uzun dönem
ultraviyole maruziyeti ise katarakt,
sarı nokta hastalığı gibi çok önemli göz
hastalıklarına zemin hazırlıyor. Güneşe
maruz kalma derecesini artıran çeşitli
dış faktörler ultraviyole ışınlarının göze
verebileceği hasarı artırabiliyor.Ultraviyole etkisi karda, kumda ,suda, yüksek
yerlerde daha fazladır. Açık renk gözlere
ve deriye sahip olmak , güneşte kalma
süresinin uzaması da riski artırıyor. Bu
nedenle markası belli olmayan ve ultraviyole koruyuculuğuna emin olmadığımız
gözlükleri satın almayın.,
Güneş gözlüğü seçerken cam renginin
hava durumuna ve aktivitenize uygun
olmasına dikkat edin. Görüntü kalitesini,
ışık yoğunluğunu , kontrast algılamayı ve
renk algısını bozmayacak özellikte gözlük
camı seçilmesi önemlidir.
Güneş gözlüklerinde hava durumuna
göre cam rengi nasıl seçilmeli?
· GÜNEŞLI HAVALARDA: Kahverengi,
amber, yeşil, gri ,siyah, pembe, kırmızı
camlar.
· KISMEN BULUTLU HAVALARDA: Kahverengi, amber, yeşil, gri, siyah, pembe,
kırmızı camlar.
· TAMAMEN BULUTLU HAVALARDA:
Yeşil, gri, siyah, pembe, kırmızı camlar.
· SISLI HAVALARDA: Görüş mesafesi
kısa durumlarda: yeşil, gri, siyah ve sarı
camlar.
· KARLI HAVALARDA: Mavi, mor, pembe, kırmızı camlar tercih edilebilir.
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Aktiviteye göre güneş gözlüğü cam
rengi nasıl seçilmeli?
· BILGISAYAR IÇIN: Sarı camlar.
· BISIKLET KULLANIRKEN: Yeşil, gri,
siyah, pembe, kırmızı camlar.
· ARAÇ KULLANIRKEN: Kahverengi,
amber, sarı, gri, siyah, pembe, kırmızı
camlar.
· BALIK TUTARKEN- DENIZ SPORLARINDA: Kahverengi, amber, yeşil, gri,
siyah, mavi, mor camlar.
· GOLF OYNARKEN: Kahverengi, amber, yeşil, gri, siyah, mavi, mor camlar
· DAĞ BISIKLETI KULLANIRKEN: Yeşil,
gri, siyah, sarı camlar
· AÇIK HAVA SPORLARINDA: Kahverengi, amber, yeşil, gri, siyah camlar
· KAYAKTA: Mavi, mor, pembe, kırmızı, yeşil ,sarı camlar.
· TENISTE: Kahverengi, amber, yeşil,
gri, siyah, sarı camlar.
· DENIZ KENARINDA: Yeşil, gri, siyah,
mavi, mor camlar tercih edilebilir.
Polarize cam nedir?
Polarize film tabakası, yansımaları çok
iyi emebilen bir film tabakasıdır.
Polarize film tabakası, işlenmemiş
camın içine yerleştirilerek güneş gözlüğü
sektöründe de kullanılıyor. Bu sayede,
camın göz kamaştırıcı ışık yansımalarını
emmesi sağlanıyor.
Bu özel gözlük camları, örneğin,
güneş ışınlarının ıslak zemin, su veya
metal yüzeylere çarpmasıyla oluşan ışık
yansımalarını ve ayna etkisini engeller.
Sonuç olarak, gözlük kullanıcılarını göz
yorgunluğundan korurlar, çünkü gözlerin
sürekli değişen ışık koşullarına karşı
uyum sağlamaları artık gerekmemektedir.
Polarize cam ve ultraviyole cam arasındaki fark nedir?
Ultraviyole cam, güneşin zararlı
ışınlarını engelleyen bir cam türüdür.
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OP. DR. ŞENAY
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GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Polarize camı ise, ihtiyaca karşılık veren
bir seçenek olarak düşünebiliriz.
Polarize cam renkleri nelerdir?
Polarize camlar, diğer camlara
göre %60-70 oranında daha koyu olur.
Kahverengi, füme, gri ve yeşil renklerde
üretilir. Bu renklerin özellikleri de farklılık
gösterir. Örneğin kahverengi cam, renkleri belli bir seviyede bozarken kontrastı
artırır. Gri ve yeşil camlar ise renkleri
daha canlı gösterir.
Polarize camın avantajları
· Karlı yüzeylerde ve su yüzeyinde
oluşan parlamaları engellediğinden doğa
sporlarında ve açık alan aktivitelerinde
kaliteli görüş sağlar. Aracın ön camında
ve diğer kısımlarında oluşan parlamaları
engellemektedir.
· Yansımaları azaltırken, göze giren
ışık miktarını da azalttığından görüşü
netleştirir ve keskinleştirir.
Polarize camın dezavantajları
· LED ve LDC ekranlarını koyu gösterir. Baş hareketlerinde bile cep telefonu
ekranı kararır.
Polarizasyon prensibi nasıl çalışır?
Doğal ışık tüm yönlerde titreşen
polarize edilmemiş ışıktır. Bir ışık ışını
pürüzsüz bir yüzeye çarptığında, örneğin,
güneş ışını ıslak bir yola çarptığında,
ışık, su tarafından kısmen yansıtılır ve
bir doğrultuda yönlendirilir. Diğer bir
deyişle, polarize edilir.
Polarize ışık yüzünden oluşan yansıma
kör edici (parlama) etki yaratır. Polarize filtreli gözlük camlarını kullananlar
ise bir güvenlik riski ile karşılaşmazlar
. Polarizasyon filtresi yatay şekilde
yerleştirilmiştir ve yansıyan dikey şekilde
yönlenmiş ışığın içinden geçmesine izin
vermez. Sonuç olarak, bazı zamanlarda
su yüzeyleri ve ıslak yollar tarafından
dışarıya yayılan tehlikeli yansımalar neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır.
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YENi NESiL
KOLAJEN AŞISIYLA
KENDiNiZi ŞIMARTIN

C

ILDINIZIN elastiğini kaybettiğini hissediyor musunuz?
Cildiniz birkaç yıl önceki kadar
sorunsuz ve sağlam değil mi?
Artık cildiniz için endişelenmenize gerek yok. Çünkü Linerase,
� Kırışıklıkları ortadan kaldırır.
� Akne skarları tedavi etmek için
idealdir.
� Atrofik izlerin tedavisinde etkindir.
� Cildin esnekliğini ve elastikiyetini
arttırır.
� Yüz,boyun,eller ve vücudu onarır ve
yeniler.
� Cildin doğal güzelliğini geri kazandırır.
· Çatlakları tedavi eder
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi
almak ve deneyimlerini de bizimle
paylaşması için Yard.Doç.Dr.Makbule
Dündar'a sorularımızı yönelttik.
· Kolajen tedavisi nedir?
KOLAJEN tedavisi özellikle son 1
yılda Avrupa'da ve Türkiye'de oldukça
popüler olmaya başlayan aslında kendi
dokumuza yatırım şeklinde düşünebileceğimiz bir tedavi yöntemidir.Ne yazık
ki 25 yaşından itibaren yaşlanmaya
başlıyoruz ve derimizde bu yaşlanma
Kolajen miktarının azalmasıyla kendini
gösteriyor.
Ve her yıl yaklaşık %1.5 kendi doğal kolajenimizden kaybetmekteyiz.Biz
bunu ne kadar doğru dozlarda yerine
koyarsak o kadar sağlıklı bir yaş alma
süreci elde ederiz.
· Kolajen tedavisinin etkisi nasıl
gösterir ?
ESAS dokuda ki etkinliği görmek
için Linerase 'ı belli bir derinliğe enjekte ediyoruz yani Mezoterapi uyguluyoruz.Tıp 1 kolajen Linerase, vücuda
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verildikten sonra vücudumuzda bir
takım hücresel düzeyde metobolizmalar olur ve Tip 3 kolajen dediğimiz çok
kıymetli olan cildimize esas elastikiyeti
lifting etkisini yani gerginliği sağlayan
kolajen üretimini tetikliyerek etkisini
başlatır.
Linerase tüm vücutta kullanılır.
Cildimizde ki kırışıklıkları ortadan
kaldırır,akne ve sivilce izlerini tedavi
eder,çatlakları ve ameliyat izlerini
ortadan kaldırır.
· Diğer ürünlerden farkı nedir?
BEN neden Linerase tedavisini
seviyorum çünkü benim felsefeme
çok yatkın bir tedavi yöntemi. Ben
daima dokuya yatırımdan yanayım.
Elbette sağlıklı yaş almalıyız,antiaging tıbbına kesinlikle inanıyorum.
Bu sadece rejenerasyon yaparak yani
sadece botox ,dolgu gibi yüz şeklimizle
uğraşarak genç ve sağlıklı kalamayız.
Esas derimize yatırım yaparak daha
genç ve sağlıklı kalabiliriz.Olmazsa
olmaz sağlıklı beslenme ve spor da
yaparak...3. günden itibaren başlayan
etkinlik anlık değil 12-18 ay devam
ediyor.Her geçen gün cildiniz daha da
güzelleşiyor...
· Uygulama protokolünüz nasıl?
LINERASE 15 günde bir dört seans
yapılıyor.Cildin ihtiyacına göre tekrarlama 3-6 ayda bir yapılabiliyor.Etkinin
daha uzun süreli olmasını sağlıyor.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür
ederiz.
Ayşegül Saltat kliniği Dermatolog
Dr.Makbule Dündar
T&M İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERI
MOB TEL. : 0530 4988558
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TUTKUNUN
MESLEĞE DÖNÜŞÜMÜ

8

SENE önce hobi olarak başlayan fotoğrafçılık yine 7 sene
önce en yakın arkadaşımın doğumuna girip o anları fotoğraflamamla benim için bir tutkuya ve sonrasında mesleğe
dönüştü. O gün bugündür girdiğim sayısız doğumların
hepsinde aynı heyecanı yaşıyorum. Bir “can”ın dünyaya
gelişine tanık olmak, anneyle babanın bebeklerini gördükleri ilk anları
dondurmak seneler sonra baktıklarında bile hep taze kalacağına inandığım anıları fotoğraflamak benim için büyük mutluluk...
Ayrıca stüdyomda gerçekleştirdiğim 10-12 günlük bebekler için
yaptığım yenidoğan çekimleri ve 7 ay - 3 yaş aralığındaki miniklere
yaptığım çekimler ise kendimi ifade edebildiğim, tarzımı ve sanatımı
gösterebildiğim çekimler... Bu alanda da kendimi sürekli geliştirmeye çalıştığım için yurtdışında dünyaca ünlü isimlerden dersler aldım.
Ben işimi aşkla, sevgiyle yapıyorum... Ve ömrüm ve gücüm yettiğince vizörün arkasında olacağıma eminim...

SEZEN GÜR
· 0532 375 27 54
· Instagram : babyphotography
· www.sezengur.com

TEKiZ
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FAVORIM ARJANTIN
BURHAN YAYAN
raktığını görürüz. İz bırakamayanlar için ise
· ASLINDA Türkiye’nin olmadığı bir dünya
bu durum hep konuşulmuş ve eksiklik olarak
kupası beni hiç heyecanlandırmıyor ve üzüyor.
Ülkemiz insanına bu heyecanı yaşatamayan yö- kalmıştır. 2018 Dünya Kupasının Messi için
son şans olduğunu düşünüyorum.
neticisi, teknik ekibi, oyuncusu dahil
Benim her dönem takımım
herkesi sorumlu görüyorum.
Arjantin olmuştur.
2018 Dünya kupasının
Gönlümden geçen
her zaman olduğu gibi
takım Arjantin. Her
Almanya, Brezilya gibi
Dünya kupası
doğal favorileri var.
· SON yılların dünya
· 2018 Dünya kupasına
sürpriz bir
Bu 2 tafutbolundaki tartışmasız lideri
katılacak takımları gördükten
takım çıkıyor.
kımın son 8
Almanya bu sefer de Dünya
sonra bu turnuvada supriz
Benim
sürpriz
içinde
olacağını
Kupası’nın en büyük favorisi bence
yaşanacağını
sanmıyorum. Ünlü
takımlarım bu kupa
düşünüyorum. Gelmiş
“Makine” olarak adlandırılan Alman Milli
İngiliz
futbolcu
Gary
Lineker futbol
geçmiş dünyanın en da Meksika ve
Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde
11’er
kişilik
iki
takım
arasında
oynanan
Polonya.
iyi
futbolcularına
çıktığı 10 maçın 10’unu da kazandığını da
ve
sonunda
Almanların
kazandığı
bir
Bol
baktığımız
zagöz önüne alınca oldukça büyük bir başarıya
oyundur dediği gibi Almanya ve diğer
gollü
man, dünya
şimdiden imza attı bile.
doğal favori Brezilya herkesin favorileri
kupaların- bir kupa
Brezilya da turnuvanın bir diğer favorisi.
da iz bı- dileğiyle
olduğu gibi benimde favorilerim.
Zaten Brezilya’nın katıldığı her Dünya
1982 DünKupası’nın
favorisi olması
ya kupasında
oldukça doğal bir
ki İtalya sürpridurumdur. Yine
zini yaşamış
de favorilerin
bir olarak
bazen erkenden
İtalya’nın ve
elenmesi
doğal olarak
beklenen takımlar
Türkiye’nin
tarafından
SERKAN ACAL
TAMER AKTAN
olmadığı bir turnuva
turnuva dışına itildiğini de unutmamak
beni hiç heyecanlandırmıyor.
gerek.
Arjantin, İngiltere Fransa ve Portekiz
Arjantin ise bana göre Dünya Kupası’nın
de ön planda olabilirler ama benim
sürpriz ekibi olabilir. Grup aşamasında
oldukça zorlanan, son maça kadar
süpriz takımım Belçika’dır. Muhammed
Rusya’ya gidip gidemeyeceği belli olmayan
Sallah ve Kevin De Bryune’u dikkatle
“tangocular” kimsenin beklemediği
izlemenizi tavsiye ederim. Dünya Kupası
bir sürpriz yapabilir. Arjantin’in
başlamadan duayen Halit Kıvanç’ın
elemelerdeki en büyük sorunu
Kupaların kupası Dünya Kupası
gol vuruşlarını yapamamasıydı.
ERAY BOSTANCI
kitabını okursanız turnuva daha
Messi ve arkadaşları bu sorunu
ren Horozlar için şampiyonluk
· FUTBOLSEVERLERIN
cazip hale gelebilir.
çözebilirlerse oldukça zorlu bir
vakti gelmiş olabilir. Favorilerkutsalı, 47 ayın sultanı Dünya
Bol gollü süprizli
rakip olabilirler.
den bahsederken "şampiyonların
Kupası geldi çattı. Her turnuva
bir turnuva olması
Güzel zevkli bir Dünya
şampiyonu" Brezilya'yı da saymadan
zamanı olduğu gibi yine akıllarda aynı
dileğiyle…
kupası olacağını
edemeyiz. Sambacılar kendi evlerinde
soru var: "Bu sene dünyanın en büyüğü
düşünüyorum.
bir hezimetle veda etmek zorunda kaldıkkim olacak?" Kupalar elbette ki sürprizlere

FAVORIM
ALMANYA

FAVORİM
BREZiLYA

FAVORiM
ALMANYA

gebe fakat mevzubahis Dünya Kupası olunca bu
ihtimal neredeyse ortadan kalkıyor, bu yıl 21.si
düzenlenecek olan kupanın günümüze kadar sadece
8 şampiyonu olması da bu durumun
kanıtı. Yeni dünya şampiyonluğu olasılıklarına geçmeden önce Dünya Kupalarının
gediklisi İtalya'nın tam 60 yıl sonra turnuvaya
katılamadığını hatırlatmakta fayda var.
2006'da İtalyanlara mağlup olan Fransa ise bu
sene turnuvanın en büyük favorilerinden. Yakaladıkları harika jenerasyonun takım olarak ne verebileceğini
Euro 2016'da finale kadar giden performansıyla göste-
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ları kupayı Moskova'da kaldırabilecek güce
sahip, görece kolay bir gruba düşmeleri de en
büyük avantajları.
Son Dünya Şampiyonu Almanya
ise yine en büyük favori. 2014 Brezilya'da net bir oyunla şampiyonluğa ulaşan
mühendislik eseri takım hala aynı şekilde
tıkır tıkır işliyor ve Löw önderliğindeki Panzerler
unvanlarını kaptırmaya hiç de niyetli değil.
Messi'li Arjantin, Euro 2016 Şampiyonu Ronaldo'lu
Portekiz ve Harry Kane'li İngiltere de turnuvada şampiyonluk mücadelesi verebilecek diğer takımlar.
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Sigorta
Brokerlığından
Tat
Dedektifliğine

10

YILI aşkın süre sigortacılık
yaptıktan sonra, son çalıştığı
Sigorta şirketinden istifa
ederek kendi şirketini kuran
ve yeme-içme alanında
yaratıcı işlere imza atan Sinan Hamamsarılar,
nam-ı diğer Tat Dedektifi ile söyleştik…
· Sigorta brokerlığından yeme-içme sektörüne geçiş enteresan değil mi; nasıl oldu?
- Aslında keskin bir geçiş değil. Her zaman
yeme-içmeye meraklıyım. Şirket yemekleri,
şehir dışındaki iş seyahatleri de zihin açıcı ve
bilgilendiriciydi. Şirkette çalışırken de, özel
hayatımda da herkes “Sinan şu durum için,
ya da şunu-bunu yemek için nereye gidelim”i
mutlaka bana sorardı. Kendimi bildim bileli de
yemek yaparım. Gazeteci eşim Nilay Örnek,
biz evlendikten birkaç ay sonra yemekle ilgili
bir televizyon programına başladı.
Şimdi ismi Bein Gurme olan Turkmax
Gurme yeni kuruluyordu. Nilay’ın Şehirli
Sofraları’na da fine dining ağırlıklı, beyaz
örtülü restoranlar konu oluyordu. Sorun
Nilay’ın gazetede 6 gün sıkı çalışırken sadece
bizim görüşebileceğim pazar günleri o çekimi
yapmasıydı. Meraklı da olduğum bir konu;
genellikle şefler tanıdığımız insanlar, ben de
onunla gidiyordum. Sonra ikinci sezon da kanal
yöneticileri “Sinan, Nilay’ın yapımcılığını sen
yapar mısın?” dediler; kabul ettim. Ve 2.5 yıl
Şehirli Sofraların yapımcılığını yaptım. Aynı
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dönemde Instagram’da gittiğim restoranlarla,
yemeklerle ilgili paylaşımlar yaptığım @tatdedektifi adlı hesabı açtım.
· Peki işi bırakıp yeni bir sektöre girmek
nasıl gelişti?
- Yeme-içme işlerinin, bunanla ilgili
gezilerin bana başka tür bir enerji verdiğini
hissediyordum. Giderek ilgim oraya yöneldi.
Aksi halde herkesi bilemem ancak ben işimi,
şirketimi, konumumu, çalıştığım insanları,
yaptığım seyahatleri pek seven ve severek
yapan biriydim. Riskli de olsa böyle bir deneme yapmaya karar verdim ve Mutfak İşleri
Merkezi’ni kurdum.
· Mutfak İşleri Merkezi ne yapar?
- Yeme-içmeyi merkez alarak pek çok iş…
Yeni açılacak bir restoranın ya da küçük bir
lokantanın, pideci ya da burgercinin mönüsünü
oluşturmaktan özel yemeklere, yemekle ilgili
yazılar yazmaktan fotoğrafa. Tabii şimdi bir de
youtube kanalım ve onunla ilgili işler, projeler
var.
· Evet biraz da burger haritasından bahseder misiniz?
- Burgerinbenim için yeri hep ayrı oldu;
Instagram hesabımda da 4 yıl boyunca her
pazar bir burger paylaştım ve sonunda gelen
tepkiler, ilgi neticesinde Burger Haritası’nı
açmaya karar verdim. Hem Türkiye’de, hem
de dünyanın pek çok ülkesinde burger fanatikleri var. Hangi ülkeye giderse gitsin burger
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deneyenler, sırf burger turları yapanlar, evde
kendileri deneyenler, mükemmel sosun formülünü arayanlar… Çok… Ben de Türkiye’den
başlayıp başka ülkelere uzanan bir Burger
Haritası yapmaya karar verdim.
· Burger Haritasının amacı nedir, bize ne
gibi faydaları olacak? Kaç kişilik bir ekibiniz
var, bu haritayı kimler belirliyor?
- Benim öncelikli amacım Türkçe içerikli bir
burger kültürü platformu olması. Aynı isimle
açtığım Youtube kanalında tarifler yayınlayıp
doğru bilinen yanlışlar hakkında insanları
bilgilendirmek, soruları yanıtlamak istiyorum.
Kendi alanlarında ünlü, modacısından gazetecisine, şarkıcısından DJ’ine, kadın-erkek, pek
çok burger fanatiği arkadaşım da var. Web
sitesi www.burgerharitasi.com üzerinden
de hem burger ve yan ürünleriyle ilgili ilginç
bilgiler, tarifler, hem de mekân önerileri,
değerlendirmeleri olacak. Adı üzerinde sitede
bir harita durumu da var; öncelikle Türkiye
ve ardından da dünyanın pek çok şehrindeki
burger deneyimlerimi paylaşıyorum. Şimdi
Youtube baya aktif şekilde bunu yapıyor, ilgi de
gayet güzel.
· Peki hiç işimi bırakmasaydım dediniz mi?
- Diyorum ya ben eskiden de sevdiğim bir
işi yapıyorum ama açıkçası şu andaki halimden
de pek mutluyum. Bir de yılda takım elbise
giydiğim gün sayısı 260’tan 3’e düşmüş olabilir, e biraz rahat.
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FELÇLI KAZALI HAYVANLARI YAŞATMAK
VE SON GÜNLERDE RAHAT ETTİRMEK IÇIN YOLA ÇIKTIK

KÇAKOCA’da faaliyet gösteren Dohaycan
Derneği’nin yaşama umudu kalmayan,
bakımı mümkün olmadığı için uyutulması
önerilen felçli ve engelli hayvanlar için çalışma başlattığını öğrendik. Yapılan Çalışma ile
ilgili olarak Dernek Başkanı Mükafat Ata ile konuştuk.
DERGI: Mükafat Hanım, bu çalışmalara nasıl ve ne
zaman başladığınızı öğrenebilir miyiz?
MÜKAFAT ATA : Akçakoca Belediyesi 2011 yılında
geçici hayvan barınağını açtı. Fakat barınağa düzenli
eleman ve veteriner tahsis edilemediği için Akçakoca
Barınak Gönüllüleri diye bir facebook gurubu oluşturup, barınağın durumunu paylaştık. Hem kamuoyunu
bilgilendirdik, hem de barınağı iyileştirmek için çabaladık. Daha sonra örgütlenme gereği duyduk ve tüm
mağdurlar için mücadele etmeyi hedefine koyan Doğa,
Hayvan, İnsan Hepsi Can ( Dohaycan) Derneğini
kurduk. Ve çalışmalarımızı dernek çatısı altında
devam ettirdik.
DERGI: Kazalı ve felçli hayvanlarla ilgili
olarak Belediyenizin bir çalışması yok muydu?
MÜKAFAT ATA: Üç yıl önce Belediyemiz
barınağa veteriner tahsis etti. Eleman eksikliği
de kısmen giderildi. Fakat bu seferde hasta ve
kazalı olarak gelenlerin barınak pisliğinin içinde
tedavi edilemeden öldüğüne tanık olduk. Çünkü
barınakta kısırlaştırma yapılan konteynırdan
bozma eski binada ameliyat için gereken donanım olmadığı gibi, ameliyat sonrası bakım odası da
mevcut değildi. Kazalı hayvanları Barınaktan alıp,
Akçakoca’dan Zonguldak’taki bir kliniğe götürüyor,
ameliyatlarını tedavisini yaptırıyorduk ama ameliyat
sonrası tekrar barınağa bırakmak tüm çabalarımızın
boşa çıkarıyordu. Özellikle kliniğe götürüp, ömür boyu
felçli kalma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrendiğimiz
canlarımız için bize “uyutalım, acı çekmesin” denildiğinde, kendimizi çok çaresiz hissediyorduk. Çünkü
hayvan felçli de olsa, gözleri hayat dolu bakarken,
iştahla yemeğini yerken, uyutulmasına nasıl razı olabilirdik? Felçli hayvana acı çektiren sakat kalması değil,
barınakta yattığı yerde yatak yaralarının oluşması,
mikrop kapması, iyi bakım görmemesi idi. Biz buna
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çare bulmalıydık.
Bir süre evlerimizde bakmaya çalıştık. Aramızda
nöbetleşe baktığımız canlarımız oldu. Fakat kazalı
hayvanlar gelmeye başlayınca bir yenisini almakta, ev
ortamında bakmakta zorlandık.
DERGI: Peki, yaşam destek evini nasıl oluşturdunuz?
MÜKAFAT ATA: Başkan Yardımcımız Ayfer Ses’in
girişimiyle; eski bir inşaat binasını kısıtlı imkanlarımızla “Engelli Hayvanlar Yaşam Destek Evi” olarak
düzenledik. Gerekli izinleri aldık. Bize verilen bina yıllar
önce kooperatif evlerinin yapımı sırasında işçilerin
kaldığı eski bir binaydı. Yıllardır kullanılmadığı için
camları kırılmış, kapısı yıkılmıştı. Öncelikle camları ve
kapıyı tamir ettik. Ayfer Ses arkadaşımızın bu konudaki
olağanüstü çabası etkili oldu. Binada 3 oda olmasına
rağmen, imkanlarımızla, evlerimizden somya, yatak

getirerek, ancak bir odasını düzenleyebildik.
Kazalı hayvanlarımızı önce tam teşekküllü bir
kliniğe götürüp hastalık teşhisi konulduktan sonra,
tedavilerine başladık. Sadece son bir ayda, ( Ereğli
Ervet veteriner Kliniği) Belediye Veterinerimiz Ufuk
Göktaş’ında katıldığı ameliyatla bir köpeğimizin ayağına
protez takıldı. Bir köpeğimizin bir ayağı ampute edildi.
Üç ayakla yaşamını idame ettirebilecek köpeklerimiz
için iyileşince, iyi bir aile, ömürlük yuva bulup sahiplendirmek istiyoruz. Fakat Bir köpeğimizin, kaza sonrası
kemikleri yanlış kaynadığından, ameliyat olamayacağı,
bu şekilde kendi başına yaşamını devam ettiremeyeceğini öğrendik. İştahı yerinde, sevgi dolu bu canımıza
el birliğiyle ölene kadar bakmaya, rahat ettirmeye
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karar verdik. Sırf felçli diye uyutulmasına gönlümüz
razı olmadı. Barınakta kendi pisliği, idrarı ve kakası
içinde yaraları çoğalmıştı. Ölüme terk edilen felçli
köpeğimizi Ayfer arkadaşımız önce evine aldı, sıcak
sularla yıkadı, yaralarına ilaç sürdü. Bu şekilde ev
ortamında 3 gün bakılıp, kendini biraz toparlayınca
hazırladığımız odaya getirdik. Şimdi, Orada düzenli
olarak bakılıyor, Gün içinde 2-3 defa altı değiştiriliyor. İlaçları sürülüyor. Adını Hayat koyduğumuz
köpeğimizin barınakta geçmeyen yaraları iyileşmeye
başladı. Bu durum bize diğer felçli ve bakıma muhtaç hayvanlarımız için de umut verdi. Engelli Canları
Yaşatmak için hazırladığımız binamıza da “Hayat Evi”
dedik. Hayat Evimizi iyileştirmek ve daha çok hayvana bakabileceğimiz bir ortam yaratmak zorundayız.
Binanın içini sağlıklı bir şekilde düzenlenmek ve
hasta hayvanlar için birkaç yatak daha koymak
istiyoruz. Tabii yataklara koymak için hasta
bezine, tedavi için ilaçlara, kaliteli mamaya ve
vitaminlere ihtiyacımız var. HAYAT EVİMİZİN
sürdürülebilir olması için gönüllülerin desteği
bizim için çok önemli.
Tıpkı deniz yıldızı hikayesi gibi “ bu kurtuldu” diyebilmenin mucizesini yaşıyoruz. Tabii
ki aklımız ve ruhumuz kurtaramadıklarımızda.
Barınakta “artık yaşamaz, kurtulmaz” denilen
ama hala hayatta olan canlarımız olduğu gibi,
onca emeğimize rağmen kurtaramadıklarımız
da var. Bu durumda tek teslimiz son günlerini iyi
geçirtebilmek oluyor.
Hayalimiz, daha büyük ve donanımlı bir merkez
oluşturabilmek. İnşallah bu hayalimizi de Dohaycan
Derneği olarak hayata geçirebiliriz. İnsanlığın hala
var olduğunu bizlere hatırlan dostlarımız, sizler
bize umut ve güç veriyorsunuz. Katkı Sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.
· Barınağa yardım etmek isteyen sevgili meslektaşlarım; engelli canlar için bağış hesabı:
DOĞA HAYVAN İNSAN HEPSİ CAN DERNEĞİ
TR 71 0001 0003 1884 8565 0750 01
ZİRAAT BANKASI
AKÇAKOCA / DÜZCE ŞUBESİ ( 318 ŞUBE KODU )
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"Hayatta bir
çocuğun
mutluluğundan daha
önemli ne olabilir?"
HANDE ÖNAL

S

ANIRIM cevabı olmayan
tek soru bu yeryüzünde.
TEKSADER olarak bazı
olmazsa olmazlarımız var,
en önemlisi de sosyal
sorumluluk projelerimiz. Her şey bir
yana diyerek her sene özenle bu projeler üzerine çalışmalar yapıyoruz
ve her seferinde mutluluk gözyaşları
ile dolu bir sona ulaşıyoruz.
Günlerden bir gün arkadaşım “adı
gibi kendi de güzel” Mutlu’dan bir
mesaj aldım. Bir okul için yardım
kampanyası var dahil olmak ister
misin? Bir an da o kadar çok şey
yazmak istedim ki elim kolum
birbirine karıştı. Mesaj yazamadım,
aradım. Dedim hemen ama çok
çocuk olsun biz dernek olarak ne
elimizden geliyorsa destek olmak
istiyoruz. O zaman size tek bir okul
yönlendirelim, sizin çocuklarınız
olarak ne ihtiyaçları varsa
karşılarsınız dedi.
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Ağrı / Hamur Kandil Dağı
Ortaokulun dan sevgili Yeliz öğretmenimiz ile irtibata geçtik. 75 tane
birbirinden sevimli öğrenci için bize
talepleri iletti. Hemen aksiyon aldık
alış verişlerimizi yaptık. Kargo ile
okula gönderdik. Bu ana kadar her
şey normaldi.
Ne zaman ki Yeliz Öğretmen
hediyelerimizi aldıktan sonra,
çocukların resimlerini iletti, işte o
zaman hepimiz aslında hayatın ne
kadar basit olduğunu algıladık. Bir
çocuğu mutlu et sonra da sevincini
seyret. Başka rehabilitasyona gerek
yok inanın.
Gülmeyi çocuklar icat etmiş,
bizler tüketiyoruz demiş şair.
TEKSADER olarak kurulduğumuz
günden beri şükürler olsun elimizden
geldiğince çocuk sevindiriyoruz. Destek olmak isterseniz bizimle iletişime
geçin bu mutluluklara ortak olun.
Sevgiler...
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TRAFiK SiGORTASINDA
HAVUZ MODELi YADA
RiSKLi SiGORTALAR HAVUZU
· 11/07/2017 tarih ve 30121
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortasında
Tarife Uygulama Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
Riskli Sigortalılar Havuzu (Havuz)
kurulmuştur.
Havuz; Zorunlu Trafik Sigortası
sisteminin sürdürülebilirliğini
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Adı geçen sistemin sürdürebilirliği,
sigorta primlerinin sigorta
şirketleri için sunulan teminatları
karşılayacak şekilde olması ve
sigortalılar açısından ise primlerin
ödenebilir seviyede tutulabilmesini
ile mümkündür.
Havuz kapsamına; Hasarsızlık
Sebebiyle Prim İndirim ve Hasar
Sebebiyle Prim Artırım Oranları
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Tablosunun (1), (2) ve (3) numaralı
Basamaklarında yer alan tüm
araç grupları ile; basamak ayırımı
yapılmaksızın kullanım tarzı taksi,
çekici, kamyon, minibüs (10-17
koltuk), küçük otobüs (18-30
koltuk) ve otobüs (31 ve üzeri
koltuk) türündeki araç grupları
girmektedir.
Bu havuzu Türkiye Motorlu
Taşıt Bürosu yönetecek. Büronun
işlemleri de Hazine Müsteşarlığınca
takip edilerek denetlenecek.
RS Havuzu Çalışma Kuralları
|Prim ve Hasar Paylaşımı
Havuzda toplanan prim ve
ödenen hasarın şirketler arasında paylaşımı TMTB tarafından iki
aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk
olarak, hasar ve primin %50'si
trafik branşında ruhsat sahibi olan
üyeler arasında eşit olarak paylaştı-
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rılır. Ardından geriye kalan %50’lik
kısım ise, sigorta şirketinin son üç
yıla ait ilgili branştaki piyasa payına
göre hesaplanarak paylaştırılır.
Havuz poliçelerinde taksit
uygulamasına geçilmiştir.
Şirketimiz aşağıdaki duyuru
ve açıklama ile acenteleri
bilgilendirmiştir.
DUYURU 2018
AZS-043 Tarih : 21.02.2018
Konu : Riskli Sigortalılar Havuzu
Kapsamındaki Trafik Poliçelerinde
Taksit Uygulaması
Havuz kapsamındaki poliçeler
için 21 Şubat 2018 tarihi itibari
ile 3 taksit yapma seçeneği
eklenmiştir. Sigortalılarımızın
talebine ve tercihine bağlı olarak
ilave edilebilecek ek teminat ve
hizmetler ile birlikte 5 taksit de
yapılabilecektir.

TEKiZ

2018 YILI MALi TAKViM
SALI, 2 OCAK
· Kasım / 2017 Ba-Bs Formlarının Verilmesi
· Kasım/2017 SGK Primlerinin Ödenmesi
PAZARTESI, 15 OCAK
· Aralık / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
SALI, 23 OCAK
· Aralık/2017 Aylık ve 3 Aylık (10-11-12. Ay) Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
ÇARŞAMBA, 24 OCAK
· Aralık/ 2017 KDV Beyanı
CUMA, 26 OCAK
· Aralık/ 2017 Aylık ve 3 Aylık Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
ÇARŞAMBA, 31 OCAK
· 2017 Yılı Defterlerinin 2018 yılında da kullanılmasına devam edilmesi için ; Ara tasdiki son günü
· 2017 Yılına Ait A.Ş Yönetim Kurulu KARAR Defterinin Kapanış Tasdiki son günü (TTK’a göre)
· Aralık/2017 SGK Primlerinin Ödenmesi
· Aralık/2017 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· GV ve KV mükelleflerinin EKİM /2017 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· İlan ve Reklam (Tabela) Vergisi Beyanı ve Ödemesi
· Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ VERGİ
ÇARŞAMBA, 14 ŞUBAT
· 2017/ 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı
PERŞEMBE, 15 ŞUBAT
· Ocak / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
PAZARTESI, 19 ŞUBAT
· 2017 / 4. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
CUMA, 23 ŞUBAT
· Ocak /2018 Muhtasar Beyanname & APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
PAZARTESI, 26 ŞUBAT
· Ocak / 2018 Ait Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
· Ocak/2018 Ait KDV Beyanı
ÇARŞAMBA, 28 ŞUBAT
· GV ve KV mükelleflerinin KASIM /2017 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Ocak /2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Ocak/2018 SGK Primlerinin Ödenmesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ SGK
PERŞEMBE, 15 MART
· Şubat / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
CUMA, 23 MART
· Şubat/2018 Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
PAZARTESI, 26 MART
· 2017 YILI , YILLIK GELİR Vergisi (Gerçek Usul) Beyanı
· Şubat/ 2018 Ait KDV Beyanı
· Şubat/2018 Ait Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
PAZARTESI, 2 NISAN
· GELİR VERGİSİ (Gerçek Usul) 1.Taksit Ödemesi
· GELİR VERGİSİ mükelleflerinin ARALIK /2017 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Şubat/2018 SGK Primlerinin ödenmesi
· Şubat/2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ VERGİ
PAZARTESI, 16 NISAN
· Mart / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
SALI, 24 NISAN
· Mart/ 2018 Aylık ve 3 Aylık (1-2-3. Ay) Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
· Mart/2018 Ait KDV Beyanı
ÇARŞAMBA, 25 NISAN
· 2017 Yılı KURUMLAR VERGİSİ Beyannamesinin Verilmesi
PERŞEMBE, 26 NISAN
· Mart/2018 Aylık ve 3 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
PAZARTESI, 30 NISAN
· 2017 YILI KURUMLAR VERGİSİ Ödemesi
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin OCAK /2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin ARALIK /2017 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Mart / 2018 SGK Primlerinin ödenmesi
· Mart/2018 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Yıllık İşletme Cetvelinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine Verilmesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ SGK
PAZARTESI, 14 MAYIS
· 2018/1. Dönem Geçici Vergi Beyanı
SALI, 15 MAYIS
· Nisan / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
PERŞEMBE, 17 MAYIS
· 2018/1. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
ÇARŞAMBA, 23 MAYIS
· Nisan/2018 Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
PERŞEMBE, 24 MAYIS
· Nisan/2018 Ait KDV Beyanı
PAZARTESI, 28 MAYIS
· Nisan/2018 Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
PERŞEMBE, 31 MAYIS
· Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin ŞUBAT /2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Nisan/ SGK Primlerinin ödenmesi
· Nisan/2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Vergi Levhalarının Elektronik Ortamda Alınmasının SON GÜNÜ
· Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ VERGİ
PAZARTESI, 18 HAZIRAN
· Mayıs / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
PAZARTESI, 25 HAZIRAN
· Mayıs/2018 Ait KDV Beyanı
· Mayıs/2018 Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
SALI, 26 HAZIRAN
· Mayıs/2018 Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
CUMARTESI, 30 HAZIRAN

TEKiZ

· 2017

Yılı YEVMİYE Defterinin TTK ‘a göre Kapanış Tasdiki SON GÜNÜ
VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ SGK
PAZARTESI, 2 TEMMUZ 2018
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin MART /2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Mayıs / 2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Mayıs / SGK Primlerinin ödenmesi
· Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 1.Taksit Ödemesi
PAZARTESI, 16 TEMMUZ 2018
· Haziran / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve ödemesi
ÇARŞAMBA, 25 TEMMUZ 2018
· Haziran/2018 Ait KDV Beyanı
· Haziran/2018 Aylık ve 3 Aylık (4-5-6. Ay) Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga
Vergisi Beyannamesi Verilmesi
PERŞEMBE, 26 TEMMUZ 2018
· Haziran/ 2018 Aylık / 3 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
SALI, 31 TEMMUZ 2018
· Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2.Taksit Vergi Ödemesi
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin NİSAN / 2018 ayına ait -BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Haziran /2018 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Haziran /SGK Primlerinin ödenmesi
· Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ VERGİ
SALI, 14 AĞUSTOS 2018
· 2018/2. Dönem Geçici Vergi Beyanı
ÇARŞAMBA, 15 AĞUSTOS 2018
· Temmuz / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
CUMA, 17 AĞUSTOS 2018
· 2018/2. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
PAZARTESI, 27 AĞUSTOS 2018
· Temmuz/ 2018 Ait KDV Beyanı
· Temmuz/ 2018 Aylık Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
· Temmuz/2018 Aylık Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
CUMA, 31 AĞUSTOS 2018
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin MAYIS / 2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Temmuz / 2018 SGK Primlerinin ödenmesi
· Temmuz / 2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ SGK
PAZARTESI, 17 EYLÜL 2018
· Ağustos / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
PAZARTESI, 24 EYLÜL 2018
· Ağustos/2018 Ait KDV Beyanı
· Ağustos/2018 Aylık Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
ÇARŞAMBA, 26 EYLÜL 2018
· Ağustos/2018 Aylık Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
PAZARTESI, 1 EKIM 2018
· Ağustos / 2018 SGK Primlerinin ödenmesi
· Ağustos /2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin HAZİRAN / 2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ VERGİ
PAZARTESI, 15 EKIM 2018
· Eylül / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
SALI, 23 EKIM 2018
· Eylül/2018 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
ÇARŞAMBA, 24 EKIM 2018
· Eylül/2018 Ait KDV Beyanı
CUMA, 26 EKIM 2018
· Eylül/2018 Aylık / 3 Aylık Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
ÇARŞAMBA, 31 EKIM 2018
· Eylül / 2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Eylül / 2018 SGK Primlerinin ödenmesi
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin TEMMUZ / 2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 2.Taksit Ödemesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ SGK
ÇARŞAMBA, 14 KASIM 2018
· 2018/3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
PERŞEMBE, 15 KASIM 2018
· Ekim / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
PAZARTESI, 19 KASIM 2018
· 2018/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
CUMA, 23 KASIM 2018
· Ekim/2018 Aylık Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
PAZARTESI, 26 KASIM 2018
· Ekim/2018 Ait KDV Beyanı
· Ekim/2018 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
CUMA, 30 KASIM 2018
· Ekim / 2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Ekim / 2018 SGK Primlerinin ödenmesi
· Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin AĞUSTOS / 2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ VERGİ
PAZARTESI, 17 ARALIK 2018
· Kasım / 2018 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
PAZARTESI, 24 ARALIK 2018
· Kasım/2018 Ait KDV Beyanı
· Kasım/2018 Aylık Muhtasar Beyanname / APHP (SGK) ve Damga Vergisi Beyannamesi Verilmesi
ÇARŞAMBA, 26 ARALIK 2018
· Kasım/2018 Aylık Muhtasar , Damga Vergisi ve KDV ödemesi
PAZARTESI, 31 ARALIK 2018
· 2019 Yılında Kullanılacak Yasal Defterlerin Tasdiki’nin SON GÜNÜ
· GV VE KV VERGİSİ mükelleflerinin EYLÜL / 2018 ayına ait BERAT yükleme SON GÜNÜ
· Kasım / 2018 Ba - Bs Formlarının Verilmesi
· Kasım / 2018 SGK Primlerinin ödenmesi
· 6736 VE 7020 YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ SGK
· 6736

Haziran 2018
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
· Aşağıda listelediğimiz çözüm ortaklarımız ile yapılan özel anlaşmalarımızdan, Teksader üyeleri ve Üyelerimizin portföyündeki müşterileri yararlanabilmektedir.
· Çözüm ortaklarımızın sağladığı imkanlar için dernek merkezimizle irtibata geçebilirsiniz.
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