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Özgür Yılmaz
Editör

Herkesin Özgür Olduğu Mahallemiz Tekiz
Derneğimizin 6. Kuruluş yılı ve 6. TEKİZ
sayımız ile karşınızdayız.

bırakılmış seslere de nefes olacağını
düşünüyor ve umut ediyorum.

İlk sayıyı yayına hazırlarken demiştim;
“Dergimizin var oluş amacından
kısaca bahsetmek gerekirse; karanlığın
aydınlanması için ufak bir ‘mum’un
ateşlenmesi yeterlidir. Sonra ateşlenen
mum ısınmanın etkisiyle içindeki
aydınlatma duygusunu en uzak yerlere
taşımayı arzular ve de yapar. Ateşlenen
mum başta kendi çevresini aydınlatır,
daha sonra aydınlık ‘hale’ler şeklinde
etrafa yayılır. Ateşlenen mumdan
çıkan aydınlık yaşantının belirtisi,
saklambaçın sobeleme evresidir. İşte
biz bu yaşantının belirtisi, saklambacın
sobeleme evresindeki “ebe”leriz.
Karanlıkta yok olmaya yüz tutmuş,
baktığımız şeyleri aslında görmemiz
gerektiğini, olaylara bir de buradan
bakmanıza destek olmak isteyen
TEKLİ Allianz Sigorta acenteleriyiz.
Size yeni bir dünya sunmak yerine var
olan dünyanın karanlıkta kalan yüzünü
dernek çalışmalarımızla aydınlatmaya
çalışacağız.”

6 yaşında olan derneğimizin 6. Sayısı
olan TEKİZ dergimizdeki bu sayımızın
“AYDINLIK” temasında şekillenmesini
arzuladık.

Çıkan her sayının derginin ismiyle
müsemma olduğunu düşünüyorum.
Bu sayımızda da bu halin devam
edeceğini ve gittikçe sisin ardında

Bizler dernek faaliyetlerimiz ve
dergilerimizde hep aydınlatıcı,
bilgilendirici, yol gösterici, enerji
verici ve en önemlisi bir olmayı amaç
edinip bunu siz değerli acentelerimize
yansıtmayı hedefledik.
Maalesef Türkiye’nin yakın dönem
edebiyat tarihi mahalle edebiyatıdır.
Bizler ise kendinden olmayanların söz
söyleyemediği bir mahallenin içinde
var oluş kavgası veren bir dergi olmak
istemiyoruz. Koşulsuz şartsız herkesin
görüş verebileceği katkı sağlayabileceği
ve her şeyden önemlisi “TEKİZ”
diyebileceğimiz bir mahalle olmak
istiyoruz.

Gelin bu güce siz de güç katın.
Bir kez daha iletişim kanallarımızı
hatırlatarak sizleri de aramızda
görmekten onur duyacağımızı
belirtmek istiyorum.
Web Sitesi:
http://www.teksader.com
Mail Adresi:
bilgi@teksader.com
Twitter Adresi:
http://twitter.com/Teksader_
Facebook Adresi:
https://www.facebook.com/teksader
İnstagram Adresi:
https://www.instagram.com/teksader
Güzel dostlar, sizleri hem yazmaya hem
yazılanları paylaşmaya davet ediyorum.
Yeni sayıda buluşmak üzere, iyi
okumalar...
Sevgi ile kalın.

TEKSADER, Allianz Tekli Sigorta
Acenteleri’nin her türlü sorun ve hakları
alanlarında ve sosyal alanda faaliyet
göstermekte ve bu anlamda Türkiye’de
bir ilke imza atmaktadır.
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Serkan Acal

Teksader Yönetim Kurulu Başkanı

Her Veda Bir Başlangıçtır...
Değerli Teksader Ailesi,
Ülke olarak yıllardır ekonomik krizlere,
doğal afetlere alışığız. 2020 yılında sadece
ülkemizi değil, tüm dünyayı etkileyen
Covid-19 ile bir sınavdan geçiyoruz.
Maalesef 2020 yılı hem ülkemiz hem de
tüm dünya için hiç iyi bir yıl olmadı. Doğal
olarak biz sigortacılar da bu durumdan
olumsuz olarak etkileniyoruz. Evden
çalışabildiğimiz için yine de şanslı sektörde
olduğumuzu düşünüyorum. Şirketimiz
ve biz tekli acenteler önlemlerimizi aldık.
Teksader olarak da Allianz yönetimi ile
devamlı görüşerek alınan önlemlere
katkı sağladık. Şahsi fikrim krizin
etkilerini önümüzdeki yıl çok daha fazla
hissedeceğiz; asıl kriz bundan sonra
etkisini gösterecek. Geçmişte olduğu gibi
krizlerden güçlenerek çıkan tekli bir acente
yapımız var. Umarım bu sefer de böyle
gerçekleşir.
Son yıllarda, ‘‘dijitalleşme’’ ve
‘‘sürdürülebilirlik’’ acentelerin en çok
duyduğu iki kelimedir. Dijitalleşmeye,
tekli acenteler olarak ayak uydurmak
zorundayız. Biz sigortacılar güven
sattığımız için, sigortalılar aracılarına
güvenmek ve dokunmak istiyor.
Dijitalleşmeyi başarabilen acenteler
ileride bir adım öne çıkacaklar. Şirketimiz
bugüne kadar dijitalleşmeyi biz tekli
acenteleri ile birlikte yaptı, umarım her
zaman böyle devam eder. Tek başına
dijitalleşen şirketlerin veya geleceğe ayak
uyduramayan acentelerin başarılı olma
ihtimali yok.
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Sürdürülebilirlik konusunda biz tekli
acentelerin çok büyük emeği ve katkısı
var. Sigortalılarımızla uzun yıllardır
kurduğumuz bağ ile şirketimizin sektördeki
kurumsal kimliği birleşince özellikle sağlık
sigortalarında çok ciddi yenileme oranlarını
yakaladık. Sektördeki pazar payımızın bu
kadar yüksek olmasında şirketimizin ve biz
tekli acentelerin payı çok yüksek oldu. Bu
birlikteliğin geçmişte olduğu gibi uzun yıllar
köklü bir şekilde devam etmesi en büyük
dileğim.
Bir Makinanın İyi Çalışabilmesi İçin Tüm
Dişlilerin Uyumlu Olması Çok Önemli

Sosyal sorumluluk konusunda da
bildiğiniz gibi çok aktif çalışıyoruz. Son
yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumu‘ndaki
çocuklarımızın, çözüm ortaklarımızla
birlikte Teksader olarak maddi manevi
yanlarında olduk. Ancak Covid-19
sürecinde oluşan kısıtlamalar nedeni ile bu
yıl Ramazan ayında ihtiyacı olan ailelere
erzak yardımında bulunduk. İzmir depremi
için de en kısa zamanda Teksader olarak
aksiyon alacağız. Covid -19 süreci biter
bitmez yine Çocuk Esirgeme Kurumu‘ndaki
çocuklarımızın yanında olacağız.
Bundan tam 6 sene önce, bir avuç acente
arkadaşımız ile kurduğumuz ve sonrasında
çığ gibi büyüyen tekli acentelerimizin, hak
ve menfaatlerini korumayı hedefleyen
derneğimizin 2. döneminin sonlarına
yaklaşıyoruz. Ocak 2021 tarihinde 3 senelik
görev süremin son bulması ile, derneğimizin

başkanlığına seçilecek yeni başkanımıza,
yeni yönetimi bırakacak olmamın hem
hüznü hem heyecanı içindeyim.
Derneğimizde görev alan almayan tüm
tekli acenteler olarak birçok konuda
şirketimizin desteği ile çözüm üretebildik;
bazı konularda ise maalesef başarı
sağlayamadık. Hiç yılmadan her gün yeni
amaç, hedef ve heyecanla çalışmalarımıza
devam ettik. Başarılı olursak ‘‘Hep beraber
başardık!’’ diyeceğiz ama ileride başarılı
olamazsak, en azından vicdanen çok
rahat olacağız. ‘‘Elimizden geleni yaptık,
ama olmadı.’’ diyeceğiz. Bu nedenle tekli
acentelerimizden ileride vicdanen aynı
duyguları yaşamak istiyorsa derneğimize
güç katmalarını bekliyoruz.
STK’ların ana prensibi yılmadan çalışmak,
çalışmak, çalışmak…
Biz de öyle yaptık ve çalışmaya devam
edeceğiz.
Bu süreçte bana destek veren başta
yönetim kurulundaki arkadaşlarıma,
tüm dernek üyesi dostlarıma ve şirket
yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum.
Tam anlamıyla aslında bir veda değil.
Çünkü öyle çok uzaklara gitmiyorum.
Teksader felsefesinde her üyenin başkan
gibi olması ve her taşın altına elini koyması
misyonumuz devam ettiği sürece,
her üyenin olduğu gibi yine başkanım
Teksader’de….
Her veda bir başlangıçtır…
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Tolga Gürkan

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı

Tekli Acentelerimiz İle Birlikte Sektörün
En Çevik Takımıyız
Dünyada ve ülkemizde yayılmaya
devam eden Covid-19 salgını, 2020
yılına damgasını vurdu. Sosyal ve
ekonomik hayatı yavaşlatan virüs ile
mücadele süreci; yaşam tarzlarımızı, iş
yapış şekillerimizi ve alışkanlıklarımızı
ciddi oranda değiştirdi. Bu dönemde, en
büyük sorumluluk üstlenen sektörlerden
biri ise sigortacılık oldu. Sektörümüz,
ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının
tespitiyle birlikte, hızlı şekilde yeni
süreçlere adapte oldu ve son derece
başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirdi.
Allianz Türkiye olarak, koronavirüs
salgınının getirdiği değişim ortamına
hazırlıklıydık. Özellikle iş yapış
şekillerinde köklü değişimlerin
yaşandığı bu yeni dünya düzeninde,
geçtiğimiz yıllarda başlattığımız
çevik çalışma prensibimizin ve siz
değerli iş ortaklarımızla başarılı
entegrasyonumuzun çok önemli
katkılarını gördük. Bünyemizde
kurduğumuz ve sadece salgın konusuna
odaklanan özel ekibimiz sayesinde,
siz tekli acentelerimizin ve diğer tüm
paydaşlarımızın bu döneme özel
doğabilecek ihtiyaçlarına yönelik
iyileştirmelere ve çözümlere odaklandık.
Bir yandan dijital çözümlerimizle
sigortalılarımızın ihtiyaçlarına destek
olurken, bir yandan da salgın hastalıkları
da kapsama alarak her zaman

yanlarında olduğumuzu hissettirmeye
devam ettik. “Allianz Seninle”
söylemimizin hakkını verebilmek adına
birçok branşta uygulama değişikliği ve
geliştirmeyi hayata geçirdik.
97 yıldır ülkemizde faaliyet gösteren
bir kurum olarak planlarımızı; iyiden
mükemmele doğru gitme hedefiyle
“geleceğin Allianz’ını” yaratmak üzere
şekillendiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz
pazara dijitalizasyonda, inovatif ürün
ve hizmetlerde, sosyal sorumlulukta
ve sürdürülebilirlikte yön veriyoruz.
Rekabetin kurallarının yeniden yazıldığı
bu süreçte, geleneksel iş yapış şekillerini
bir kenara bırakarak kendi başarı
hikayemizi yazıyoruz. Çevik çalışma
metodu ile yeniden yapılandırdığımız
yönetim yapımız, odağımıza aldığımız
“çeviklik, yalınlık, verimlilik, müşteri
ve teknoloji” temelli çalışmalarımız,
sadeleştirdiğimiz ürün, hizmet ve
hasar süreçlerimizle rekabette bir
adım öndeyiz. Türkiye’de çevik
organizasyonu tüm iş kollarında hayata
geçiren ilk şirketiz. Çevik yaklaşımı
Allianz Grubu’nda da en kapsamlı
uygulayan organizasyonuz. Çevik, yalın
ve dijital bir Allianz’ın, verimliliği de
beraberinde getireceğini biliyoruz.

2020’nin sonlarına yaklaşırken
aldığımız sonuçlar, tekli acentelerimizle
kurduğumuz çalışma sisteminin ve
yakaladığımız sinerjinin ne kadar güçlü
ve verimli olduğunu gösteriyor. Tekli
acentelerimizle birlikte sektörün en
çevik takımı olmaktan gurur duyuyor,
yeni başarı hikayeleri yazacağımızı
bilmenin heyecanını taşıyoruz.
Allianz Türkiye’yi başarıya ulaştıran
bu yolda, büyük ailemizin TEKSADER
üyesi acentelerine, destekleriniz ve
emekleriniz için teşekkür ederim.
Saygılarımla,
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Arif Aytekin

Allianz Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı

Tekli Acentelerimiz Allianz Ailesinin
Başarılarını Taçlandırıyor
Temelinde risk yönetimi olan sigorta
sektörü olarak, koronavirüs ile mücadele
sürecinde önemli sorumluluklar
üstlendik. Bir yandan sosyal izolasyon
şartlarına uyum sağlarken, diğer
yandan da sigortalılarımıza karşı
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek
üzere iş sürekliliğini sağlamaya
odaklandık. Salgın döneminin getirdiği
zorlu piyasa koşullarında, siz değerli
acentelerimizle birlikte çalışmaya,
üretmeye devam ettik.
Yaklaşık 2500 çalışanımız, 12 bölge
müdürlüğümüz, 3900 acentemiz, 1800
banka şube kanalımız ve 6700 anlaşmalı
kurumumuzla 81 ilde 5,5 milyon
müşterimize hizmet veriyoruz. Sigorta
sektöründeki başarılı performansımızın
temelinde; müşteri odaklı yaklaşımımız,
dengeli portföyümüz ve sürdürülebilir
karlılığımız olduğu kadar, güçlü
dağıtım kanalına sahip olmamızın
bizlere sağladığı üstünlük de var.
Rekabetin böylesine yoğun yaşandığı
sektörümüzde sizlerden büyük güç
alıyor, satış stratejilerimizde son derece
önemli rol üstlenen tekli acentelerimizin,
sigortalılarımıza temasta Allianz
değerlerini başarıyla temsil ettiğini
biliyoruz. Her branşta üretim
yapabilme kabiliyetimiz, ihtiyaçlara
özel ürün, hizmet ve çözümlerimiz
6

ile rekabette avantaj sağlarken,
sizlerin de sunduğunuz yüksek
hizmet kalitesi ile Allianz Ailesinin
başarılarını taçlandırdığınıza inanıyoruz.
Müşterilerimiz için yaşamlarının
tüm evrelerinde yanlarında olma
misyonumuzu gerçekleştirme yolunda;
sigorta sektöründe tekli acente sayısı ve
sadakati en yüksek şirket olmanın haklı
gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Sadece müşteri odaklı değil,
aynı zamanda acente odaklı bir
şirketiz. Her daim sizi dinliyoruz.
İhtiyaçlarınızı, taleplerinizi ve
beklentilerini önemsiyoruz. Çevik
çalışma metoduna geçişimiz ile
birlikte tüm iş süreçlerimizde daha da
hızlandık. Acentelerimizin ilettiği tüm
bildirimleri eş zamanlı dikkate alıyor,
değerlendiriyor, gereken noktalarda
hızla aksiyona geçiyoruz. Özellikle
stratejilerimizi belirlerken, acentelerimizi
mutlaka işimizin merkezine alıyor, var
olanın daha da iyisini yapmak üzere
sürekli yeni görevler üstleniyoruz.
Sektörümüzde de bir ilk niteliğinde olan
bu yeni iş modelinin, ekosistemimize
çok önemli katkılar sağladığına
inanıyoruz.

Yeniçağın dinamikleri doğrultusunda
hem sizlerin hem de bizlerin
dijitalleşme odağında yaptığı
yatırımların ne kadar vazgeçilmez
olduğunu pandemi döneminde bir
kez daha deneyimledik. Önümüzdeki
dönemde de tekli acentelerimizin
iş süreçlerine destek olmak üzere
yatırım yapmaya devam edeceğiz.
Uzun yıllardır güvene ve verimliliğe
dayalı işbirliğimizle, müşterilerimizin
ihtiyaçlarını çağın hızına uygun nitelikte
karşılayarak, kesintisiz ve hep birlikte
büyümemizi sürdüreceğiz.
Allianz Türkiye’yi müşteri bağlılığında
en iyi sigorta şirketi konumuna ve
başarıya ulaştıran yoldaki emekleriniz
için teşekkür ederiz. Sizlerle birlikte,
sektörün öncüsü olmaya, daha çok
müşteriye daha kaliteli hizmet sunmaya
devam edeceğiz.
Saygılarımla,
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Kaan Toker

Allianz Türkiye Operasyonlar
Genel Müdür Yardımcısı

Tekli Acentelerimizle Omuz Omuza
Kesintisiz Hizmet İçin Çalışıyoruz
Tüm dünyayı derinden etkileyen
pandemi döneminde sigortacılık, ön
plana çıkan sektörlerden biri oldu.
Büyük bir değişimin eşiğindeyiz.
Şirketler, bu dönemde net cevapların
bilinmediği bir dünyada birçok
belirsizliğe karşı sorumluluk almak
durumunda kalıyor. Bu süreçte, sigorta
sektöründe dijitalleşmenin ve müşteri
odaklı olmanın önemi çok daha
fazla ortaya çıkıyor. Sigorta şirketleri,
hem iş yapış biçimlerinde hem de
müşterilerine verdikleri hizmetlerde
dijital dönüşümden destek alarak iş
modellerini yeniden şekillendirmeye;
yeni fikirler, yeni teknolojiler, yeni hizmet
modelleri geliştirmeye odaklanıyor.
Sektörümüz, farklı platformlarda
birden çok ürünü bir arada yönetmek
isteyen müşteriler için inovatif ürün,
hizmet ve servis uygulamalarına ağırlık
veriyor. İş yapış şekillerinde ise yalınlık
önem kazanıyor. Yeni dönemde verimli
olabilmenin yolu önceliklendirmeler
yapmak, iş süreçlerinde ve ürün
tasarımlarında yalınlaşmaya gitmek,
tedbir alıp süreç değiştirmekten geçiyor.
Allianz Türkiye olarak çalışma
kültürümüzün değişimine yönelik
yenilikçi bir adım atarak geçtiğimiz
“çevik çalışma yöntemi” sayesinde
yeni tip koronavirüs ülkemizde henüz
görülmeden, gereken tüm önlemlere

ilişkin hazırlıklarımızı tamamlamıştık.
Sadece pandemi konusuna odaklanan
AllSafe adını verdiğimiz özel ekibimizle
çalışanlarımız, dağıtım kanallarımız,
müşterilerimiz ve toplum odağında
birçok aksiyon belirledik. Haftanın
her günü toplanan AllSafe ekibi, tüm
gelişmeleri yakından takip ederek,
düzenli olarak güncellenen aksiyon
planını oluşturdu ve eşzamanlı
uygulamaya geçirdi. Çevik çalışma
prensibimiz çerçevesinde, ihtiyaçlar
doğdukça hızlıca aksiyonlar alıp yeni
çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu dönemde süreçlerimizi, iş
modellerimizi ve çalışma ortamlarımızı
daha etkin, daha verimli hale getirecek
ve daha fazla değer yaratacak;
teknolojiyle güçlendirilmiş iş dönüşümü
projelerimize hız verdik. Bizim için son
derece önemli olan acentelerimizin,
iş ortaklarımızın uzaktan satış ve
hizmet yetkinliklerini artırıyor, onları
desteklemeye özen gösteriyoruz.
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler
doğrultusunda acentelerimiz üzerine
düşen toplumsal sorumluluğu
yerine getirerek evden çalışmaya
başladı. Güçlü altyapımız sayesinde,
çalışanlarımız ve acentelerimiz

evden çalışsa da sigortalılarımıza
taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirme
başarısını gösterdik. Yeni çalışma
düzeninde, iş süreçlerinin aksamaması
adına acentelerimizin işlerini
kolaylaştıracak ilave uygulamaları da
hayata geçirdik, geçiriyoruz.
Allianz Türkiye olarak acentelerimizle
birlikte gerçek bir takımız. Tekli
acentelerimizle birlikte bu süreçteki
odağımız kesintisiz hizmet. Sizlerle
omuz omuza, müşterilerimizin talep
ve ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamaya
devam ediyoruz. Allianz Türkiye’yi
başarıya ulaştıran yolda bizimle birlikte
olduğunuz için gönülden teşekkür
ederim.
Saygılarımla,
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Ertuğrul
Yücenur

Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım
Kanalları Genel Müdür Yardımcısı

Tekli Acentelerimize Güvenli Liman
Olmayı Sürdüreceğiz
Covid-19 süreci ile birlikte şimdiye
kadar deneyimlemediğimiz yepyeni bir
döneme girdik. İlk hastalık teşhisinin
konulması ile birlikte sosyal izolasyon
süreçleri o kadar hızlı ilerledi ki, tüm
sektörlerin müşteri yerine hızlıca aksiyon
alma gerekliliği ortaya çıktı. Elbette bu
değişen koşulların en büyük etkilerinden
biri de, toplumsal sorumluluğu son
derece yüksek olan sigorta sektöründe
görüldü.
Koronavirüs salgını tüketici
alışkanlıklarını değiştirirken, ortaya
çıkan yeni koşullar da hiç kuşkusuz
acentelerimizin iş yapış şekillerini
etkiledi. Bu aşamada Allianz Türkiye
olarak, sürekli yatırım yaptığımız dijital
altyapı gücümüz öne çıktı. Teknolojik
üstünlüğü odağımıza aldığımız için,
evden çalışma sistemini sizlerle birlikte
sorunsuz başlattık.
Bu süreçte Allianz Türkiye’nin satış
ve dağıtım kanalı olarak önceliğimiz,
bir yandan müşterilerimize kesintisiz
hizmet sunarken, bir yandan da siz
acentelerimizin finansal istikrarını
sağlamaktı. Ayrıca sizlerle sürekli
temasta kalarak, bu süreçteki
ihtiyaçlarınızı anlayarak beklentilerinizi
karşılamak üzere, destek paketleri
hazırladık, gerekli uygulamaları
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çeviklikle iş yapış biçimlerimize entegre
ettik, farklı branşlarda birçok aksiyonu
devreye aldık.
Bilmenizi isterim ki yalnız
değilsiniz. Allianz Türkiye’nin 12
bölge müdürlüğünde sadece siz
acentelerimize hizmet vermeye
odaklanmış, 85 satış uzmanımız, 19
yöneticimiz ve bağlı oldukları bölge
müdürlükleri ile birlikte çok geniş
bir satış-dağıtım ağı kanalımızla
yanınızdayız. Kurum kültürümüzde
sadece iyi günleri değil, böylesine zorlu
günleri paylaşmak da var. Ne mutlu
bize ki, gerek sigortalılarımız gerekse
acentelerimiz için aldığımız özel
aksiyonların olumlu karşılık bulduğunu
görüyoruz. Siz acentelerimizden
aldığımız teşekkür telefonları ve hatta
duygusal mailler bu noktada ne kadar
doğru adımlar attığımızı gösteriyor.
Allianz Türkiye olarak tekli acentelerimiz
için sektörün en güvenli limanı olmaya
devam edeceğiz.
Koronavirüs ile mücadele sürecinin
devam ettiği bu dönemde, sizlerle
güvenilir ve adil bir ilişki platformunda
kurduğumuz ihtiyaç odaklı işbirliğimiz;
müşteri memnuniyetinde, karlılıkta

ve pazar payında bizlere başarılı
bir performans sağlamaya devam
ediyor. Bu başarı hepimizin. Bizlere
inandığınız, her koşulda yanımızda
olduğunuz ve emekleriniz için siz
TEKSADER üyesi acentelerimize
teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
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Aykut Özalp

Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım
Kanalları Direktörü

Acentelerimizin İhtiyaçlarını Karşılamak
İçin Proaktif Olmaya Devam Ediyoruz
Covid-19 pandemisi birçok sektörü
olduğu gibi sigorta sektörünü de
etkiledi. Allianz Türkiye olarak Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
uluslararası acil durum ilan edilmesinin
hemen ardından şirket içi ve şirket dışı
bir dizi aksiyonu içeren önlemlerimizi
uygulamaya başladık.
Öncelikli odağımız çalışanlarımız ve iş
ortaklarımız oldu. Hijyen tedbirlerini en
üst seviyeye çıkarttık, teması azalttık,
seyahatleri düzenledik, etkinlikleri
iptal ettik, ofisimizi eve taşıdık. Dijital
çözümlerle süreçlerimizi kolaylaştırdık,
sürekli iletişimde kalarak ortak akılla
hareket ettik. Dijital bir şirket olma
yolculuğumuzda attığımız adımlar,
pandemi sürecinde meyvelerini verdi.
Bu sayede evden çalışma sistemine
geçişi sorunsuzca başarabildik.
AllSafe pandemi ekibimizin
önderliğinde, paydaşlarımızın bu
döneme özel doğabilecek ihtiyaçlarına
yönelik çözümler üretiyor, iyileştirmeler
planlıyoruz. Acentelerimiz şirketimiz
için son derece stratejik öneme
sahip. Bu amaçla sizleri desteklemek
hedefiyle bir dizi aksiyon aldık. Evden
çalışma sürecinde acentelerimizin
işlerini kesintisiz yürütebilmelerine
olanak sağlamak amacıyla birtakım

uygulamalar hayata geçirdik. Matbu
evrak ve sarf malzeme taleplerini ileten
acentelerimize söz konusu malzemeleri
geçici süreyle istedikleri adrese
gönderme olanağı sunduk. Müşteri
teması gerektiren hususlarda kolaylıklar
getirerek süreçlerin aksamamasını
sağladık. Özellikle Sigortalı/Sigorta
Ettiren imzası alınan durumlar için
e-posta ile onay sürecini başlattık,
belgelerin çıktı alıp imzalanmasının
ve tarayıp/fotoğraflayıp iletilmesinin
mümkün olmadığı durumlarda, gerekli
onayların e-posta yolu ile alınarak
poliçe üretimlerinin yapılabilmesine
yönelik düzenleme yaptık.
Covid-19’la mücadele döneminde
acentelerimizi finansal olarak
rahatlatmak adına avans komisyon
ödemesini uygulamaya aldık. Ayrıca
acente hesap kesim tarihlerini erteledik.
Bireysel Emeklilik ve Hayat Peşin
Ödül protokol kampanyamızı 2 ay
uzattık. Ayrıca siz tekli acentelerimize
özel sunduğumuz “Acentem Özel
Komisyon” taksitlerinin erken
ödenmesine karar verdik. Portföy
yönetiminde acentelerimizin
ellerini kuvvetlendirdik. Poliçelerin
tahsilatsızlık durumunda iptal olma

süresinin uzatılması, kredi kartı blokajlı
poliçelerde ekstre atlama /taksit
öteleme imkanı,‘www.allianz.com.
tr’ ve Dr. Allianz mobil uygulamamız
üzerinden görüntülü ve yazılı sağlık
danışmanlık hizmeti gibi aldığımız pek
çok aksiyon, acentelerimizi portföy
yönetimi noktasında rahatlattı. Ayrıca
operasyon ve tahsilat süreçlerinde de
kolaylık ve esnetmeler yaptık.
“Allianz Seninle” söylemimizin
hakkını verebilmek adına irili ufaklı
birçok branşta toplam 40’dan fazla
uygulama değişikliği ve geliştirme
hayata geçirmiş olsak da bu dinamik
bir süreç. Geçmişte deneyimlenmemiş
günlerden geçtiğimiz için ihtiyaçlar
ve öncelikler anlık değişebiliyor. Ekip
olarak bu konuda sigortalılarımızın ve
iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamak noktasında proaktif
olmaya devam edeceğiz. Her zaman
siz acentelerimizin yanında olacağız.
Bizlerle gerçek bir takım olarak, bu
zorlu günlerde kesintisiz hizmete
devam eden tekli acentelerimize
teşekkür ederim.
Saygılarımla,
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Prof. Dr. Bülent
Baysal

Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

Tüp Bebek Tedavisindeki
Son Gelişmeler
Her çiftin hayali dünyaya sağlıklı
bir bebek getirebilmek. Çoğu
zaman çiftler uzun bir uğraş
gerektirmeden mutlu sona ulaşsa
da bu durum herkes için kolay
olmayabilir. Ülkemizde bir yılda
doğan bebeklerin yaklaşık % 4-5’i
tüp bebek tedavisi ile dünyaya
geliyor. Bir yıllık korunmasız ilişkiye
rağmen gebe kalınamaması olarak
tanımlanan kısırlık yüzünden
çiftlerin yüzde 15’inin tüp bebek
merkezlerine başvurduğunu
söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr.
Bülent Baysal tüp bebekle ilgili son
tedavi yöntemlerini anlattı.
Embriyoskop
Son yıllarda mikroenjeksiyon
yöntemi ile yumurtaya sperm
enjekte edildikten sonra embriyoları
bulunduğu ortamdan (inkübatör
isimli dolaptan) dışarı çıkarmadan
dakika dakika izleme imkanı veren
embriyoskop ile en sağlıklı embriyo
seçilebiliyor. Bu sayede daha az
sayıda embriyo transferi yapılarak
yeterli embriyosu bulunanlarda en
doğru embriyoyu seçme imkanı
elde ediliyor. Embriyolar gelişimleri
değerlendirmek için dış ortama sık
sık çıkarılmıyor. Böylece en az riskle
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uygun ortamda kalıyorlar, gelişim
hızları sürekli izlenen embriyoların
bilgisayarda kaydedilen görüntüleri
ekip tarafından izleniyor ve en iyi
performansı gösteren bulunuyor.
Hasta Dostu Tedavi Protokolleri
Son yıllarda antagonist denilen
protokol ile 8-9 günlük enjeksiyonu
takiben yumurta toplama aşamasına
geliniyor. Diğer uygulamalar ile
aynı başarı oranlarına sahip olan
bu uygulama çok yaygın olarak
kullanılıyor. Hasta takibi hastadan
hastaya değişiyor ve en yüksek başarı
oranlarına ulaşılması hedefleniyor.
Yeni geliştirilen 7 gün etkili uyarıcı
ilaçlar ile günlük enjeksiyonlar
şeklinde değil, daha az enjeksiyonla
uygulanabilir hale geliyor. Haftada
bir yapılan enjeksiyonlar ve ağızdan
kullanılan ilaçlar ile hastaların
yani kullanıcı kadınların daha
yüksek yaşam kalitesi ve konforu
hedefleniyor.
Embriyo Dondurulması
(Vitrifikasyon)
Tüp bebek uygulamalarında embriyo
transferi yapıldıktan sonra geride

kalan kaliteli embriyolar ailenin de izni
alındıktan sonra ileriki uygulamalarda
kullanılmak üzere dondurularak
saklanıyor. Embriyolar yeni dondurma
metodu vitrifikasyon ile hızlı şekilde
dondurularak saklanıyor. Bu yöntem
ile dondurulan embriyolar çok
sağlıklı şekilde çözünüp iyi gebelik
oranları sağlanıyor. Bazen tüp
bebek programına girmiş ve folikül
gelişimi için yumurtalık uyarıcı ilaçlar
kullanan hastalarda yumurtalıkların
aşırı uyarılması (hiperstimülasyon
sendromu) durumu gelişiyor.
Bu durumda embriyo transferi
yapmak klinik tabloyu daha da
ağırlaştırabileceğinden embriyolar
dondurularak saklanıyor ve
başka bir adet döneminde,
ortalama iki ay sonra hastanın
klinik durumu düzelince transfer
yapılabiliyor. Dondurulmuş
embriyoların kullanıldığı durumlarda
yumurtalık uyarıcı ilaç kullanımı
ve yumurta toplanması işlemleri
gerekmediğinden çifte maddi, manevi
daha az yük getiriyor. Rahim içi zarı
uygun kalınlığa ve ekoya ulaştığında
embriyolar çözülerek transfer ediliyor.
Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulmuş
embriyolarda eskiden uygulanan slow
freezing yöntemi ile dondurulmuş
embriyolara göre çok daha yüksek
sağlıklı çözülmüş embriyo ve yüksek
gebelik oranları elde ediliyor.

Kasım 2020
Doğurganlığın korunmasında
seçenekler (Yumurta ve embriyo
dondurulması)
Son yıllarda özellikle 40 yaş öncesi
dönemde özellikle meme kanseri
sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bir kadın
veya erkeğin onkoloji tedavisi ile
üreme hücreleri zarar görebilir ve
daha sonra kendi hücreleri ile çocuk
sahibi olma şansı kalmayabilir. Son
yıllarda oldukça fazla sayıda oosit
yani yumurta hücresi, embriyo
dondurulmuş ve tedavisi tamamlanan,
onkologlar tarafından gebelik izni

verilen hastalara embriyo transferi
yapılıyor.
Preimplantasyon genetik tanı (PGT)
Son yıllarda genetik bilim dalında
hızlı gelişmeler oluyor. PGT yöntemi
ile daha önce genetik hastalıklar
nedeni ile çocuklarını kaybetmiş,
düşük yapmış birçok aile çocuk sahibi
olabiliyor. Bu teknikte deneyimli bir
embriyolog tarafından embriyoya
zarar vermeden biyopsi yapılması
gerekiyor. Böylece DNA dizilimleri

bilinen genetik hastalıkların tanısı
yapılabiliyor, özellikle akraba
evlilikleri ile artan oranda karşımıza
çıkabilen tek gen hastalıklarının tanısı
yapılabiliyor, bunlar arasında kistik
fibrozis, hemofili, talasemi, sickle cell
anemi, myotonic distrofi, Gaucher,
Tay sachs hastalıkları ilk akla gelenler.
İleri kadın yaşı söz konusu olduğunda
embriyonun normal görünümlü
olmasına rağmen artmış kromozom
anomali oranları saptandığı biliniyor.
Bu olgularda PGT yapılması gebelik
oranlarını artırabiliyor.
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Prof.Dr.
Suna Özyüksel
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Değişen Koşullar ve
Sigorta Acenteleri
Son yıllarda, yapay zekâ uygulamaları,
dijitalleşme ve müşteri davranış ve
beklentilerinin farklılaşması gibi çok
sayıdaki gelişim ve değişimin, bireysel
ve kurumsal yaşamlarımızı nasıl
etkileyeceğini anlamaya, tehdit ve
fırsatları görerek, hayatta kalabileceğimiz
stratejileri belirlemeye ve uygulamaya
çalışıyoruz. Bu adaptasyon süreci devam
ederken, Mart ayından itibaren Türkiye’yi
de etkisi altına alan Covid-19, sanki son
yıllardaki değişim ve gelişimlere kimler
adapte oldu, kimler olmadı diye bize
bir test uyguluyor. Çünkü bu dönemde,
uygulanan zorunlu ya da gönüllü
karantinalar ve alınan diğer önlemler
nedeniyle, gerek bireysel gerekse
kurumsal yaşamlarımızda, çok daha fazla
yapay zekâ uygulamaları ve dijitalleşme
uygulamalarını kullanmak zorunda kaldık.
Doğal olarak, sigorta şirketleri ve sigorta
acenteleri de bu uygulamalardan çok
etkilendiler ve daha önceleri, kritik kabul
edilen birçok faaliyeti dijital kanallara
kaydırmak zorunda kaldılar.
Bu sürecin nasıl yaşandığına ilişkin
yapılan birkaç çalışmayı incelediğimizde,
sigorta acentelerinin gelişmiş sigorta
piyasalarında da, Türkiye’deki zorluklara
benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını
görüyoruz.

yeni işlerindeki azalmanın en önemli
nedeninin, dijital kanallar kullanarak,
yeni müşteriler ile ilişki kurma zorluğu
çekmeleri olduğu görüldü.
Nationwide tarafından, Covid-19 sonrası,
müşterilere ve acentelere yaptırılan bir
diğer ankette, müşterilerin pandemi
sonrası, öncelikle bütçeleri ve riskleri
üzerinde daha doğru koruma ve kontrole
sahip olmak istedikleri ve bunun sigorta
ürünü alımlarına da etki ettiği anlaşıldı.
Bu nedenle, tüketicilerin %44’ü, sigorta
poliçelerinden birini veya birkaçını
gözden geçirdiğini ve % 26’sı da kapsamı
yeniden tartışmak için acenteleriyle
görüştüğünü belirtiyor. Ancak sigorta
poliçelerinin kapsamlarını inceleyen
bireysel müşterilerin %47’sinin, küçük
işletme sahiplerinin %46’sının ve orta
büyüklükteki işletme sahiplerinin %71’inin,
poliçelerinde neyin kapsamda, neyin
kapsam dışında olduğunu anlamakta
sıkıntı çektikleri belirtildi. Aynı şekilde,
bireysel müşterilerin %45’inin, küçük
işletme sahiplerinin %44’ünün ve
orta büyüklükteki işletme sahiplerinin
%69’unun ihtiyaçları olan sigorta
ürünleri için en iyi fiyatı alamadıklarını
düşündükleri de anlaşıldı.

Bir diğer ilginç sonuç ise müşterilerin
artık acentelerinden, geleneksel sigorta
Ocak 2020’de, ABD acenteleri ile yapılan danışmanlığından daha fazlasını istemesi.
bir ankette, hayat sigortası acentelerinin Araştırmaya katılan işletme sahiplerinin
potansiyel müşteri görüşmelerinin
%57’si, acentelerinden, çalışanlarına
yaklaşık %90’ı, mevcut müşteri
sağlanan faydaları artıracak destekler
görüşmelerinin ise yaklaşık %70’inin yüz istiyor. Küçük işletme sahiplerinin %35’i,
yüze yapıldığı anlaşıldı. Ancak, Mayıs
orta ölçekli işletme sahiplerinin %45’i
ayında yapılan bir takip anketinde,
siber risklerden korunma konusunda
acentelerin sadece %5’inin yüz yüze
güvenlik tavsiyesi ve hasar kontrolü
görüşme yapabildiği görüldü. Mayıs
danışmanlığı istiyor.
2020’de, ABD acenteleri arasında yapılan
bir başka ankette, acentelerin %50’sinin,
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Müşterilerin %26’sı ise emeklilik
planlaması konusunda, bir kısmı ise
finansal konularda danışmanlık talep
ediyor.
Türkiye’de 2019 yılında sigorta ve
emeklilik şirketleri çalışanlarının katılımıyla
yapılan bir anket çalışmasında da, ankete
katılanların %55’i, halen müşterisi olduğu
bir banka, sigorta şirketi, emeklilik şirketi,
acente vb finansal kurumların, verdiği
hizmetlere ilave olarak, bireysel finansal
planlama danışmanlığı hizmeti sunması
halinde, diğer kuruluşlardaki işlerini de bu
hizmeti sağlayan kuruluşa taşıyacağını
belirtmiş. Katılımcıların %46’sı ise bu
hizmeti onlara, daha önce hiç hizmet
almadığı yeni bir finansal kuruluşun
sunması halinde bile, hizmet aldığı
finansal kuruluştan ayrılıp, bu kuruluştan
hizmet alacağını belirtmiştir.
Bilindiği üzere, sigorta sektöründe
her geçen gün sigorta ürünlerinin ve
fiyatlarının giderek daha fazla benzeşmesi
rekabet yapılacak alanı iyice daraltıyor.
Yapay zeka uygulamaları ise çok sayıda
mesleğin geleceğini şimdiden tehlikeye
sokmaya başladı bile. Ayrıca, ekonomik
kriz, yaşanan değişim ve gelişmeler
müşteri davranış ve beklentilerini
de hızla değiştiriyor, müşteriler yeni
taleplerle acentelerin karşısına çıkıyor. Bu
nedenle, sigorta acentelerinin varlıklarını
sürdürebilmek ve rekabet edebilmek
için öncelikle kendileri için doğru bir risk
yönetimi yapmaları faydalı olacaktır diye
düşünüyorum. Yani karşılaştıkları riskler,
tehditler nelerdir? (dijital satış kanalları,
farklı hizmetleri talep eden müşteriler
gibi) Bu riskleri nasıl yönetebilirler?
Örneğin hizmetlerini verirken dijital
araçlar kullanmak, verecekleri hizmetin
kapsamını genişletmek ve niteliğini
artırmak olabilir. Müşterilerine sigorta
danışmanlığının yanı sıra, müşterilerinin
yaşamsal hedeflerini temel alarak, onlara
özel kapsamlı bir sigorta planlaması
(tüm risklerini tespit ederek, en uygun
ürünleri önerme), bütçe planlaması,
yatırım planlaması, emeklilik planlaması
gibi hizmetleri bir arada sunabilirler. Ya da
niş müşterilere odaklanarak (sadece bir
meslek gurubu, belirli bir yaş gurubu vb)
onlara özel çözümler geliştirebilirler. Ya
da daha fazla takım çalışmasına giderek,
farklı iş ortaklarıyla iş birliği yaparak,
müşterileri için farklı çözümler sunabilirler.
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Sigorta Haftamız
Kutlu
Olsun
Teksader Tekli Sigorta
Acenteleri Derneği
“Sigorta kara değil riske ortaktır”.
Günümüzün ekonomik ve sosyal
hayatında önemli bir yere sahip olan
sigortacılık sektörünü yakından tanıtma,
yaygınlaştırma ve bilinçlendirme amacı
taşıyan Sigorta Haftası her yıl Mayıs ayının
son haftasında kutluyoruz.
Her yıl Mayıs ayının son haftasında
kutlanan Sigorta Haftası kapsamında T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık
Genel Müdürlüğü ( Yeni dönemde ise
SEDDK’nın desteği ) desteği ve diğer
tüm paydaşlarca çeşitli etkinlikler
düzenlenmekte, sigorta bilincini ve
farkındalığını artırmak üzere aktiviteler
yapılmakta, sektörün sorunları gündeme
getirilerek birlikte çözüm aranmaktadır.
Ancak bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle
sosyal hayatı yeniden düzenleyen
önlemlerin alınması ve kamuoyu
gündeminin bu konuya yoğunlaşması,
tüm paydaşlarımızı bir araya getireceğimiz
etkinliklerin yapılmasına da engel teşkil
etmektedir.

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 ve yardımlaşma
kuruluşları kurulmuş olmasına rağmen
bunların genel anlamda sigorta olduğunu
Bu kapsamda dijital platformlarda bir araya ifade etmek zor görünmektedir.
gelinerek “Sigorta Haftası”nı 7 – 11 Eylül
2020 tarihlerinde kutladık.
Cumhuriyetin ilanı ve kapitülasyonların
kaldırılması ile ülke rahat bir nefes almış
Sektörümüz; tamamen ülkemizin
ve her alanda olduğu gibi sigortacılıkta da
gelişmişliği toplumun refah ve kültür
önemli gelişmeler gözlenmiştir.
seviyesinin yüksekliğine doğru orantılı bir
• 1924 yılında Türkçe’yi kullanma
şekilde gelişme göstermektedir. Sigortacılık zorunluluğu getiren yasa ile, poliçelerin
son yıllardaki düzenlemeler ile saygın bir
İngilizce ve Fransızca düzenlenmesine
meslek olma yolunda hızla ilerlemektedir. son verilmiş ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü
Biz Teksader’in (Tekli Sigorta Acenteleri)
kurulmuştur.
de en büyük amacı, sigortacılığın Avrupa
• 1927 yılında Sigortacılığın ve Sigorta
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de
Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi
de saygın bir meslek haline gelmesi
hakkındaki kanun yürürlüğe girmiştir.
için elinden gelen çabayı göstermeye
Böylece sigorta işletmeleri denetim altına
çalışmasıdır.
alınmıştır.
• 1929 yılında Milli Reasürans T.A.Ş faaliyete
Esnafın, tüccarın, sanayicinin kısacası
geçmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye’ de
bütün iş dünyasının ve bireylerin ülke
ekonomisine katkı sağlayan varlıklarını
başına gelebilecek felaketleri tek başına

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.
• Sigorta şirketleri 1939 yılında Ticaret
Bakanlığı’na bağlanmıştır.
• 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ise
1959 yılında yürürlüğe girmiştir.
• 1987 yılında yürürlüğe giren 3379
sayılı yasa ile 7397 sayılı yasada, yasal
alandaki boşlukları doldurmak, sigorta
şirketlerini mali yönden geliştirmek ve
sigorta aracılarının 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.
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 Haftamız Kutlu Olsun.
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Emel Çatıkkaş
Acente

Her Günümüz Mücadele İle Geçiyor

Üniversiteden jeoloji mühendisi olarak
mezun oldum. Türkiyede kadın jeolog
olmak ne yazık ki çok zor. Sahada
çalışma ve şantiye şartlarını kabul
etmeme rağmen, sadece kadın olduğum
için beni tercih etmemeleri sebebi ile 2
senemi iş aramakla geçirdim. Sonrasında
ülkemizin ve tüm dünyanın yükselen
trendi satış pazarlama konusunda
uzmanlaşmak için sektörün farklı
firmaları ile iş görüşmeleri yaparken
buldum kendimi. Yapı Kredi Sigorta A.Ş’
ye iş başvurusunda bulundum. Tam
5 mülakattan geçtikten sonra (satışın
ne kadar zor olduğunun üstüne basa
basa anlatılan mülakatlar ) 2002 yılında
Bakırköy bölge satış ve pazarlama
departmanı bankasürans bölümünde
karma ekipte göreve başladım.
Elementer branşta 2 sene ticari kurumsal
satış, 2 sene satış yöneticisi, 3 yıl acente
temsilcisi olarak kurum içerisinde
toplamda 15 yıl görevde bulundum. Bu
geçen 15 yılda sayısız satış, pazarlama,
yönetici koçluğu gibi eğitimler aldım.
15 yılın sonunda; sigortacılık mesleğini
mutfağından öğrenmiş, sektör ve
branşları da göz önünde bulundurmuş,
aklından tek şüphe dahi geçirmemiş bir
sigortacı olarak Allianz Tekli acentesi
olmaya karar verdim. 2018 yılında
şirket içerisindeki acente temsilciği
görevimden yine acente olmak için
ayrılarak “Emelek Sigorta”yı kurdum.
Neden mi Emelek Sigorta? Genelde isim
olarak zor söyleniyor ama :) içerisinde
bana yakıştırılan hem adım hem de
lakabım var.
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Şirket içerisinde 15 yıl kazanmış,
ilerlemiş olduktan sonra neden Tekli
Acente’ye geçiş diye sorarsanız;
Türkiye coğrafi konumu, teknolojileri
kullanım esnekliği, toplumunun genç
ve dinamik özellikleri sebebiyle Avrupa
ve dünya ülkeleri için önemli bir fırsattır.
Bu sektörü fırsata çeviren ise sadece
Allianz ile çalışmayı prensip edinmiş
Tekli Sigorta Acenteleri’dir. Tekli sigorta
acentelerinin son dönemlerdeki aktif
girişimciliği sayesinde sigortacılık
gelişmiş ve sigorta şirketleri daha
kârlı hale gelmeye başlamıştır. Burada
Allianz’ın genç ve dinamik, kâr amaçlı
çalışan tekli acenteleri sektör için büyük
bir avantaj sağlamaktadır. Teksader
(Tekli Sigorta Acente Derneği), sigorta
sektöründe doğru model ve stratejiyi
oluşturmuş ve hayata geçirmiştir.
Kazan kazan felsefesiyle çalışmalar
yapan Teksader üyeleri hem kendilerine
hemde Allianz’a kâr sağlamaya devam
etmektedirler.
TEKSADER üyesi olarak benim ve diğer
acentelerin ortak ve tek hedefi Allianz’a
ve Sektör’e yakışır bir TEKSADER...
Şüphesiz ki Tekli Sigorta Acenteleri’nin
problemleri bitmiş değil. Bunun
farkındayız ve bu problemleri çözmek
için her günümüz mücadele ile geçiyor.
TEKSADER Türkiye’de alanında bir
ilk olduğu gibi, dergimiz ‘TEKİZ’ de
bir ilk. Bu iki önemli sorumluluğun
omuzlarımıza getirdiği yükün ağırlığını
taşısak da hayata geçirdiğimiz bu

önemli adımlar bizleri ziyadesiyle mutlu
ediyor. Dergimiz siz meslektaşlarımızla
aramızda güçlü ve örnek alınası bir
iletişim ağı oluşturmaya başladı bile.
Tek sigorta şirketi ile yani ALLIANZ ile
çalışan ve derneğimize üye olan sigorta
acentesi olarak, haliyle zaman zaman
sıkıntılar yaşasak da ALLIANZ tarafından
da gördüğümüz ilgi ve destek bizler
için doğru yolda olduğumuzun bir
göstergesi ve son derece memnuniyet
verici bir durumdur.
Bizim daha büyük hedeflerimiz ve
sorumluluklarımız var. Bu hedef Tekli
Sigorta Acentelerinin sayısını dahada
arttırabilmek ve onlara çok daha ferah
bir çalışma ortamı yaratabilmektir.
Sorumluluğumuz ise dürüst çalışmanın
ve verilen sözleri tutmanın karşılığında
elde edilen güvenin, bizler için en önemli
sermaye olduğuna inanmaktır. Planlı
programlı çalıştığımız, attığımız her
adımı iyi hesapladığımız için bugüne
kadar önümüzü net görmeyi ve doğru
kararlar almayı başardığımızı biliyoruz,
farkındayız. Bu büyük ailenin bir parçası
olmaktan gurur duyuyor; tüm çalışma
arkadaşlarıma ve sigortalılarımızın
her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Yapacak çok iş, elde edeceğimiz çok
başarı var diyorum.

Kasım 2020

Gökhan
Çetinoğlu
Acente

Bizlere Bir Nefes Olmak İçin Tüm Gücü İle
Çalışan Bir Derneğiz
1971 İstanbul doğumluyum. 1994
yılında acente olarak sigorta
sektörüne girdim. Aslında, bugüne
kadar hep en azından branş
bazında, tek bir sigorta şirketinin
acentesi olarak hizmet verdik. 2007
yılına kadar Allianz Sigorta A.Ş. ile
sadece sağlık branşında hizmet
vermekteyken, 2007 itibari ile tüm
branşlarda Allianz Sigorta A.Ş. olarak
hizmet vermekteyiz.
Sigorta sektörüne girerken,
sonrasında uluslararası birçok güçlü
şirkete de cazip gelip, ülkemize
giriş yapmalarına neden olan,
mevcut potansiyel gelecek için çok
büyük ümit beslememe vesile idi.
Geçen süreçte eğitim eksikliğinden
kaynaklanan sigorta bilincinin
gelişmemesi, ekonomik sebepler ile
alım gücünün bir türlü artmaması
neticesinde ailelerin sigorta ve
yatırıma kısıtlı bütçeler ayırabilmesi
hatta ayıramaması gibi sebepler ile
hedeflerin çok gerisinde kalınmışken,
bir sigorta acentesinin sürdürülebilir
olmasının çok güç olduğu
zamanlardayız. Bununla beraber
sektör içi kıyasıya fiyat rekabetinin
yanı sıra acenteler arasındaki zaman
zaman yönetmelikleri delen, hukuksuz
boyuta ulaşan, fırsat eşitliğinden uzak,
giderek büyüğün, küçüğü ezmesi

şekline dönüşen ve tekele benzer
bir sisteme doğru giden rekabet
de tekli acenteler için tabloyu çok
daha kötüye götürmekte. Türkiye
şartlarında her ne kadar tekli
acente olma şartları zorlu olsa da,
kişisel düşüncem Avrupa’da olduğu
gibi tüm acentelerin tek şirketle
çalışmasının en ideali olduğudur.
Bizler birer danışman olarak birinci
önceliğimizi en ucuzu sunmaktansa,
en iyi hizmeti vermeyi görev olarak
yerine getirebilmeliyiz. Ayrıca bu,
portföyün dağılmaması açısından
acenteye güç katacağı gibi her
şirkete üretim yazmak gibi bir
önceliği geri plana atarak, tek şirket
ile ortak vizyon çerçevesinde hizmet
vermeyi ve büyümeyi beraberinde
getirecektir.

Yaşadığımız dönemi “olağanüstü”
olarak değerlendiriyoruz. Ancak
içinde bulunduğumuz dünya
ekonomik düzeninin ve geri dönüşün
imkansız olduğu noktaya hızlıca
ilerlediğimiz iklim değişikliğinin
getireceği sorunların bugüne oranla
katlanarak büyüyeceğini ve hem
sektörün hem de derneğimizin
öneminin giderek artacağını ve
vazgeçilmezlerimiz durumuna
geleceklerini öngörebiliriz.
Dergimiz vasıtası ile ulaştığımız
herkese mutluluklar diliyorum…

Bu noktada, TEKSADER; üstlendiği
misyon ile bizlere bir nefes olmak
için tüm gücü ile çalışan bir dernek
olarak, geleceğini düşünen tüm
meslektaşlarım için desteklenmesi
gereken bir dernektir. Üyesi olduğum
için elimden geldiği kadar destek
vermemi sağlayarak, çözümün bir
parçası olmamı sağladığı için ayrıca
minnettarım.
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16.10.2019

Teksader Üyesi Dostlarla Kahvaltı
Değerli Teksader üyesi dostlarla
Bridge Restaurant’ da kahvaltı
organizasyonumuz için bir araya geldik.
Sektörel sorunları tartıştık ve bunlarla ilgili
yol haritası belirledik.
TEKSADER yönetimi olarak çok olumlu
ve verimli geçen toplantımız da sektör
sıkıntıların çözümü için en kısa zamanda
gerekli görüşmeleri yapacağımızın sözünü
meslektaşlarımıza verdik.

10.12.2019

Allianz Teknik Ziyareti

Allianz Sigorta’nın nazik daveti üzerine
10/12/2019 tarihinde davete icabet ederek
Allianz Teknik’i ziyaret ettik. Türkiye’de
akredite olma hedefi ile kurulan deprem
laboratuvarı olma özelliğine sahip Allianz
Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim
Merkezin’de, asma tavan, cephe kaplaması
gibi yapısal olmayan elemanların testlerine
öncelik verilen başta inşaat sektörü
olmak üzere, hareketli tüm parçaların yol
koşulu testlerini yürütebileceği otomotiv

24.01.2020

endüstrisi, bilgi sistemleri veri kabinleri, UPS,
trafo üreticileri, hastaneler, hassas ürün
taşımacılığı ve ambalaj üreticileri gibi birçok
farklı sektöre hizmet verilebilmektedir.
Böylece, sarsma masası ve yangına tepki
testlerine ihtiyacı olan kuruluşlar Türkiye
dışında akredite bir laboratuvar aramak
zorunda kalmayacaklardır.

TEKSADER Elazığ’lı Meslektaşlarımızın Yanında
Güncel zorluklarla mücadele ederken bir
yandan da 24 Ocak 2020 Tarihinde Elazığ
merkez üslü olmak üzere, Elazığ ve yakın
bölgeyi sarsan bir deprem yaşanmıştı.
Yaşanılan Deprem, Elazığ merkez ve
çevre yerlerde faaliyet gösteren Acente
meslektaşlarımızı da maddi ve ekonomik
açılardan olumsuz etkilemişti.
Elazığ’daki Tekli Allianz Acentelerimizin
bize ilettiği, bazı meslektaşlarımızın

15.04.2020

Yaşanılan salgın süreci nedeni ile gecikmeli
olarak gerçekleştirdiğimiz bu desteklerin,
Acente meslektaşlarımız açısından bir
nebze de olsa faydalı olacağını umuyor,
benzer Afetlerin tekrar yaşanmamasını
temenni ediyoruz.

ASM & TEKSADER Toplantı

COVID-19 salgını ve Anadolu Sağlık
Merkezi’ndeki bu konuyla ilgili son
gelişmelerin ele alındığı video konferans
toplantımızı Anadolu Sağlık Merkezi’nden
Başhekim dahil 6 yetkilinin katıldığı
toplantı ile 15/04/2020 tarihinde
gerçekleştirdik.
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maddi desteğe ihtiyacı olduğu bilgisi
üzerine Teksader Yönetim Kurulu olarak
imkanlarımız nispetinde mağdur olan
meslektaşlarımıza direkt maddi desteğimizi
ilettik.

Siz TEKSADER üyelerinden gelen
talepler neticesinde toparladığımız
sorularımızı Anadolu Sağlık Merkezi
yetkililerine video konferans şeklinde
yaptığımız toplantıda aktardık.

Kasım 2020

Çocuk Esirgeme Kurumuna Ziyaret
11 Ocak Cumartesi günü TEKSADER
ve Liv Hospital iş birliği ile Bahçelievler
Çocuk Esirgeme kurumunda ki
çocuklarımızı ziyaret ettik.
Liv Hospital doktorumuz Sn. Hüseyin
Kavak 61 çocuğumuzun ortopedik
muayenesini yapıp, ayak sağlığı ile ilgili
çocuklarımıza bilgilendirme yaptı.
Sorun tespit edilen çocuklarımızın

tedavisi Liv Hospital tarafından takip
edilecektir.
Muayene sonrası çocuklarımıza kışlık
botlar hediye edildi.
Bu güzel etkinliği yapmamıza aracı
olan Bahçelievler Sosyal Hizmetler
Derneği’ne, Liv Hospital’ a ve etkinliğe
katılan siz acente dostlarımıza Teksader
yönetimi olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Ramazan Ziyaretleri
Her yıl klasikleşen Ramazan ayında
düzenlediğimiz tekne de iftar
programımızı, bu sene pandemi
sürecinden dolayı gerçekleştiremedik.
Bu nedenle Ramazan sürecinde de sosyal
sorumluluk projelerimiz kapsamında,
değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla
hassas bir çalışma yaptık.

16.05.2020
Derneğimizin merkezinin bulunduğu
İstanbul da Yeni Sahra mahallesinde ki
muhtarımızla yaptığımız görüşmeler
neticesinde ihtiyaç sahibi 50 aile tespit
ettik.
14.05.2020 Perşembe günü,
üyelerimizden Başar Dovan kardeşimizin
de çabasıyla, muhtarla birlikte bu 50 aileye
market alışveriş çekleri tek tek dağıtıldı.

TEKSADER & Liv Hospital Toplantı
COVID-19 salgını ve Liv Hospital’daki bu
konuyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı
video konferans toplantımızı Liv Hospital
Grup Koordinatörü, Tıbbi Direktör,
Başhekim Yardımcısı, Anlaşmalı Kurumlar
ve Kurumsal Tanıtım Müdürü dahil 5
yetkilinin katıldığı toplantı ile 21/04/2020
tarihinde gerçekleştirdik.

11.01.2020

21.04.2020

Siz TEKSADER üyelerinden gelen talepler
neticesinde toparladığımız sorularımızı
Liv Hospital yetkililerine video konferans
şeklinde yaptığımız toplantıda aktardık.

TEKSADER Toplantısı
TEKSADER olarak; Allianz Türkiye Satış ve
Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı
Sn.Ertuğrul Yücenur, Satış & Dağıtım
Kanalları Direktörü Sn.Aykut Özalp,
Satış ve Dağıtım Kanalları Grup Başkanı
Sn.Baran Yaşarakıncı ve Satış ve Dağıtım
Kanalları Acente Operasyon Müdürü
Sn.Barbaros Balta’nın katılımı ile güncel
son durum değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdik.

21.05.2020
Son gelişmelerin ele alındığı video
konferans toplantımız da tahsilat, referans
dağılımı, digital kanal satışları, acente
kanalı dışı satışlar, hedef revizyonu gibi
konu başlıkları görüşüldü.
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Ayten Birsen
Acente

Benim Hikayem “Rahatımı
Bozma” ile Başlar

Benim hikayem “rahatımı bozma” ile
başlar. Başkalarına göre rahatımı bozma
bana göre üretken olma….

1975 yılında eşimin görevli olduğu Seyit
Ömer Termik Santral’in de ,ben de bir
Fransız firmanın tercümanlığını yaptım.
Eşimin görevi bitip İstanbul’a geldikten
sonra da Fransız okulu öğrencilerine ders
vermeye başladım. Son derece keyifli bir
süreçti. Evim cıvıl cıvıl öğrenci sesleri ile
doluyordu. Öğrencilerimin başarıları benim
mutluluğumu katlıyordu. Emek verilen bir
işin başarı dolu sonucu muhteşemdi.
Bu süreç devam ederken bu keyif bana az
gelmeye başladı. Zira dersler akşam 16.00
da başlıyordu ve gün içinde boştum ve bu
süreç boş geçmemeli idi. Bu duygu içimi
kıpır kıpır etmişti.
Tam bu süreçte 1996 yılının mayıs ayında
gazetede gördüğüm bir ilan üzerine
başvurumu yaptım. Çevremde bu haberi
duyan bütün yakınlarım bu kararıma
tepki gösterdi. Bana rahatın battığını, ne
gerek vardı, zaten iyi para kazandığımı
vurgulayan bir sürü negatif söylemler
etrafımda pervane gibi uçuşuyordu. Haksız
da değillerdi. Ama ben kafaya koymuştum
bir kere….
Sigorta bilgisi olmadan bu işe nasıl
daldım o da sorgulanır. Ancak eğitimden
sonra ki süreç suratıma tokat gibi çarptı.
Masa başı işi değil saha da olan ve ancak
koşturduğunuz zaman iş üretilebilen bir
pozisyondu. Ürkmüştüm, korkmuştum….
Ama madem ki bir karar almıştım bu
kararın arkasında durmalıydım.
Zaman geçtikçe korkuya cesaretsizlikte
ilave oldu, ve o zaman beni işe alan
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pazarlama müdürümüz Sayın Güven
Aykaç a 2 veya 3 defa giderek bu işin
bana göre olmadığını ve yapamayacağımı
belirtmeme rağmen onun bana yanıtı ise
acele etmeyip biraz sabretmemdi.
Direk Satış Ekibinde ayni işi yapan ve
bugün de her biri değerli birer acente olan
iş arkadaşlarımla muhteşem bir uyum
içinde çalıştık. İşin mutfağında olduğumuz
için gün içinde oluşan hasarların veya
üretim aşamalarının tümünü birlikte
yaşadığımız için kazandığım bilgiler
bana cesaret ve güven verdi. Evet bir
yola girmiştim ve eğitimci giysilerimi
çıkarıp öğrenci kimliğimle devam
ediyordum. DSÖ bir okuldu ve ben bu
okulun bir öğrencisi idim. Mesai bitince de
öğrencilerine koşan bir eğitimci olmaya
devam ettim.

1999 yılında ani bir kararla acente olmaya
karar verdim. Ne tesadüftür ki 1996 yılının
Mayıs ayın da sektöre giren ben yine
bir Mayıs ayında acentelik işlemlerine
başlamıştım. Ayten Birsen Sigorta
Acente’sinden ödüllerim, DSÖ’den aldığım
ödüllerle pekişti. Derdim ödül değildi
ancak işinizi güzel yapınca şunu anladım
para ve ödül arkadan gelmeye hazırdılar.
Ödüller de bir insanın başarı tescilleri
oluyor ve sizi motive ederek işinize dört
elle sarılmanızı sağlıyordu.
Bu süreç zarfında Şark Sigorta ile başlayan
serüven Koç Allianz ve daha sonra Allianz
Sigorta olarak değişerek hayatıma yön
verdi .
Direk Satış Ofisinde Aylık Durum
Değerlendirmesi olarak yapılan toplantılar

o dönemin genel müdürü Sayın Kemal
Olgaç başkanlığında yapılırdı. Bu toplantılar
benim hayatımda çok önemli bir yer etmişti.
Kemal Bey’ in motive edici konuşmaları bizi
harekete geçirir ve toplantıdan çıkar çıkmaz
kafamızda şekillenen yeni projeleri hayata
geçirmek için çabalardık. Hayatıma çok
değerli yöneticiler girdi ve onlarla gerçekten
çok keyifli çalışmalar yaptık.
Sigorta da zor olan müşteri edinme süreci
hala devam ediyor. Hala bir öğrenciyim,
her gün yeni bir şey öğreniyorum. Acente
olduğum dönemde yanımda olan eşim
benim sahada çalışmamı rahatlatmıştı. O
arka plan da bütün detay işlerle uğraşırken
ben saha da rahatça satışımı yapıyordum.
2013 ve 2014 yıllarında mevcut ekibime
ikinci jenerasyon olarak iki oğlum katıldılar.
Biri Microsoft kökenli, diğeri de çelik sektörü
satış kökenli idi. Onların ekibe katılmaları
enerji ve ekip çalışması gücü de arttı.
Daha önceki sektörde Euler Hermes’in
çalışmalarını bilen Volkan yani oğlum
hemen onu da sistemimize dahil etti ve
alacak sigortası da satmaya başladık.
Teknik, Finansal, Sosyal medya konularında
paylaşım yaparak görevleri ikisi de üstlendi
ve bu süreçte satış projelerini de geliştirdiler.
Şahıs şirketi olan firmam bugünlerde yani
2020 Eylül ayında dört ortaklı bir şirkete
dönüştü. Hüznü ve gururu bir arada
yaşıyordum. Tekli Acentelik yerini kurumsal
bir şirkete devrediyordu. Benim bebeğim
büyümüştü artık onu tutamıyordum.
Üretmeyi seven biri olarak seçtiğim bu
yolda, benimle birlikte yola çıkan eşim ve
çocuklarımla birlikte koşturuyorduk. Umarım
bir gün üçüncü jenerasyonu da burada
ağırlar onlarla poliçe satışları hakkında fikir
alış verişi yaparız.
Güvene dayalı bir sektörde biz kağıt
üstünde bir hayal satıyoruz. En büyük beceri
hasar olduğunda sigortalının sorununu
çözmek. Bu başarıldığında yaşadığımız
keyif hiçbir satışla boy ölçüşemez. Ancak
tekli acentelerin maalesef çoklu acenteler
karşısında eli kolu bağlı. Rekabetin had
safhaya ulaştığı şu dönemde umarım ve
de diliyorum sektör tekli acenteler için bir
çözüm üretecektir.
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Mustafa
Saybaşılı
Acente

Sigortalılarımızla Kocaman Bir Aile Olduk
2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2004 yılına kadar turizm sektöründe
çalıştım. Şehir otelciliği tercihim gerçekleşmediği için 2004 yılında askere gittim. 2006 yılında, 1995 yılından bu yana
babamın devam ettirdiği ileri sigorta acenteliğini devir aldım. Baba mesleği babamda tekli idi, ben de hep tekli oldum.
Neden tekli acenteyim demedim, zaman zaman meslektaşlarımın zaman zaman da bizi temsil eden kurumların,
tekli acente olmamız sebebiyle olumsuz fikirlerine şahit oldum. Elbette tekli acente olmanın zorluklarını içinde
bulunduğumuz, rekabet koşullarında yaşıyor ve hissediyoruz. Bunun çözümü olarak acente üretim verimliliğimizi
arttırmak için sektörümüzün, uygulamalarını, yeni ürün maddelerini takip ederek ve sigortalılarımızı dijital sürece
dahil ederek, hızlı ve etkin hale getirmeye çalışarak verimliliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Mali yapımızı güçlendirmeye
çalışıyoruz, bu yapı için de zaman ve şartların sunduğunu birlikte takip edeceğiz. Bu takip sürecinde sigortalılarıma
sunduğum hizmetin kalitesi, sürekliliği, duyguları, güven saygı her şeyin önünde ve merkezinde oldu.
Allianz Sigorta Acentesi olarak, bizler ve sigortalılarımız kocaman bir aile olduk. Büyük bir ailenin parçası olarak tüm
çalışma arkadaşlarıma ve sigortalılarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
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Anadolu Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi, Türkiye’ye
onlarca eser kazandırmış olan Anadolu
Vakfı tarafından 2005 yılında hizmete
sunuldu. Anadolu Sağlık Merkezi,
kurulduğu günden bu yana “Sağlığın
Merkezi” olma vizyonu ile hem yurtiçi
hem de yurtdışından gelen hastalara
uzman kadrosu ve son teknolojisiyle
kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. Arka
arkaya dünyanın en iyi hastanesi seçilen
Johns Hopkins Medicine (JHM) ile
devam eden iş birliği de bu vizyonu
destekliyor.
Gebze’de yaklaşık 188 bin metrekarelik
alan üzerine kurulu merkezde, 50 bin
metrekarelik kapalı alan ve 201 yatak
kapasitesi bulunuyor. Hastanenin
kampüsünde yer alan 75 yatak
kapasiteli Titanic Hotel ile de hasta ve
hasta yakınlarına konforlu bir hizmet
sunuluyor. Bunlara ek olarak içerisinde
22 poliklinik olan Ataşehir Tıp Merkezi ile
de hastalara hizmet veriliyor.
Anadolu Sağlık Merkezi, Onkolojik
Bilimler, Kalp Sağlığı, Kadın Sağlığı ve
Tüp Bebek (IVF), Nörolojik Bilimler,
Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler, Tanı ve
Görüntüleme başta olmak üzere tüm
branşlarda insan odaklı yaklaşımla
hizmet sunuyor.
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Türkiye’deki ilk klinik kanser merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi, JCI
(Joint Commission International)
akreditasyonu, Planetree İnsan Odaklı
Bakım Altın akreditasyonu, Sağlık
Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları,
ESMO (Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği),
ISO (18001, 14001 ve 9001) ve Sağlık
Bakanlığı Bebek Dostu Hastane
sertifikasyonlarıyla uluslararası
standartlarda hizmet verdiğini
kanıtlıyor.
Özellikle kanser alanındaki uzmanlığı ile
sadece Türkiye’den değil yurtdışından,
özellikle de yakın coğrafyadan hastalara
multidisipliner tedavi yaklaşımı ile
hizmet veren Anadolu Sağlık Merkezi,
2018 yılında Avrupa Kanser Enstitüleri
Birliği’nden OECI akreditasyonu alan
Türkiye’de ve yakın coğrafyadaki ilk
klinik kanser merkezi oldu.
Anadolu Vakfı’nın desteğiyle bugüne
kadar 45 binin üstünde ihtiyaç sahibine
de bedelsiz sağlık hizmeti sunuldu.
Hastanede Onkoloji, Hematoloji,
Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi
bölümlerinde ise SGK kapsamında
hastalara sağlık hizmeti veriliyor.

Kemik İliği Nakli Merkezi’nde 2010
yılından bu yana 2000’den fazla nakil
gerçekleştirildi
Anadolu Sağlık Merkezi, kemik iliği
nakli tedavisinde Türkiye’nin öncü
sağlık kuruluşlarından biri olarak hizmet
veriyor. 2010 yılında açılan Kemik İliği
Nakli Merkezi’nde 2000’in üzerinde
nakil gerçekleştirildi.
Meme Sağlığı Merkezi ve Üroonkoloji
Merkezi
Mart 2015’te hizmete açılan Meme
Sağlığı Merkezi ile kadınların meme
sağlığı, özellikle de meme kanseri
tedavisinde ihtiyaç duyabilecekleri her
türlü destek ve tedaviye tek noktadan
ulaşmaları sağlanıyor. Onkoloji alanında
uluslararası çapta bir referans merkezi
olan Anadolu Sağlık Merkezi, 2017’de
hizmete giren Üroonkoloji Merkezi’yle
Onkoloji Merkezi’ni genişletti. Ürolojik
kanserlerin tanı ve tedavisinde
hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla hizmete giren Üroonkoloji
Merkezi hem uzman kadrosu hem de
teknolojik alt yapısıyla fark yaratıyor.
Ayrıca Tüp Bebek Merkezi, girişimsel
kardiyoloji, beyin ve sinir cerrahisi,
pediatrik ve yetişkin kalp cerrahisindeki
altyapı ve yetkinlikleri, Anadolu
Sağlık Merkezi’nin Türkiye ve bölge
ülkeler tarafından tercih edilen sağlık

Kasım 2020
kurumlarından biri olmasında önemli
katkı sağlıyor.
Her kanser tanısı tümör kurullarında
tartışılıyor
Onkolojide bir referans merkezi
olan Anadolu Sağlık Merkezi’nde
multidispliner tedavi anlayışını
destekleyen ve fark yaratılan bir diğer
nokta ise her kanser tanısı alan hastanın
Tümör Kurulları’nda tartışılması. Genel
Tümör Kurulu’na ek olarak Avrupa
Kanser Enstitüleri Birliği’nin (OECI)
standartları gereği sayısı artırılan
tümör kurullarında her kanser tanısı
alan hasta multidisipliner bir şekilde
değerlendirilerek, en doğru tedavi planı
oluşturuluyor.
Genel Tümör Kurulu’nun yanı sıra Meme
Tümörleri Kurulu, Üroonkoloji Kurulu,
Baş-boyun Tümörleri Kurulu ve Torasik

Tümörler Kurulu başta olmak üzere
toplam 9 tümör kurulu ile hastalara
dünya standartlarında sağlık hizmeti
sunuluyor.
65 ülkeden 5000 yabancı hasta
geliyor
Anadolu Sağlık Merkezi’ne 65’in
üzerinde ülkeden yılda yaklaşık 5000
yabancı hasta geliyor. En çok Romanya,
Bulgaristan, Rusya, Azerbaycan,
Gürcistan, BDT Ülkeleri ve MENA (Orta
Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinden
hastalar başvuruyor. Uluslararası
hastaların tıbbi süreçlerini organize
etmek ve rahat etmelerini sağlamak
için oluşturulan Uluslararası Hasta
Hizmetleri Departmanı’nda yaklaşık 65
kişilik özel bir kadro bulunuyor, pek çok
dilde 40’ın üzerinde tercüman kadroyla
yabancı hastalara hizmet veriliyor.

“Pembe Top Sahada” sosyal
sorumluluk projesi
Anadolu Sağlık Merkezi, meme
kanserinde erken tanının önemine
dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında
Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle
“Pembe Top Sahada” projesini hayata
geçirdi. Her yıl farklı bir ünlü ismin
gönüllü destekleriyle gerçekleştirilen
projenin bu yıl Ekim ayında altıncısı
gerçekleştirildi. Proje kapsamında her yıl
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün oynadığı
bir Euroleague maçı ünlü bir ismin
pembe topla gerçekleştirdiği hava atışı
ile başlıyor. Pembe Top Sahada projesi,
meme kanserinde yarattığı farkındalık
nedeniyle yurt içi ve yurt dışından
toplam 8 ödülle başarısını tescilledi.
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Başar Dovan

Acente

Gelecek Hepimizin
Teksader ‘in özel olarak yayınladığı ve
sektörel konuları ele aldığımız dergimiz
için üçüncü yazımı sizlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyorum. 2020 yılının
finansal özetini ve önümüzdeki yılların
finansal beklentilerini paylaşacağımız
bu köşede, siz değerli meslektaşlarımızı
ve iş ortaklarımızı öncelikle saygı ile
selamlıyorum.

durduğu bu dönemde, bireysel
tasarruflarımız bir kere daha ön plana
çıkmıştır. Bu dönemlerde ülkelerin ve
vatandaşların finansal kaynaklara hızlıca
erişebilmelerinin önemi çok büyüktür.
Her zaman savunduğum ve hem ülke
ekonomisine hem de geleceğimize
yatırım olan ‘ BES ‘i izninizle biraz daha
açalım istiyorum.

Dünya 2020 yılıyla birlikte çok çalkantılı
bir döneme girdi. Savaş tehditleri ile
başlayan yıl, yüzyılda bir gelen küresel
salgının yarattığı yıkımla devam etti.
Dünya geneline yayılmaya devam eden
Covid-19 salgını şüphesiz 2020 yılına
damga vuran gelişme oldu. Tüm bu
yaşanan süreçler karşısında küresel
ekonominin yaşadığı şoklar, finansal
piyasalar için ürkütücüydü. Gelişmiş
ülkeler olarak adlandırdığımız ABD,
Japonya, İspanya, İngiltere, İtalya vb
ülkelerin 2. Çeyrekteki performansları
%20 ve üzerindeki daralmaları işaret
ediyordu. Bu süreçte ülkemiz ilk
çeyrekte göstermiş olduğu %4.5’luk
büyüme rakamı ve 2. Çeyrekteki %9.9
‘luk daralma oranı ile bu ülkelerden
ayrışmakta olduğunu görüyoruz. Yıl
sonunda bahsi geçen ülkelere göre çok
daha iyi bir performans göreceğimizi
umut ediyorum.

Ülkemizde BES 2003 yılında
başlamıştır. Bu tarihten itibaren BES,
günümüze kadar toplamda 7 milyona
yakın katılımcı sayısına ulaşmış, fon
büyüklüğünde ise 150 Milyar TL’ye
yaklaşmıştır. Devletin katılımcısına
yıllık brüt asgari ücrete kadar %25
devlet katkısı sunduğu açık, şeffaf ve
adil bir sistemdir. Bu katkıyı dünyada
vatandaşına sunan başka bir devletin
olmadığını da açıkça ifade etmeliyim.
BES bir ülkenin bugünü, yarını ve
geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.

Salgın döneminde yapılan tasarrufların
ve elde edilen nakit birikimlerin ne
denli önemli olduğunu bir kere daha
görmüş olduk. Dünyanın neredeyse

Emeklilik planlarındaki varlıkların
boyutu, ekonominin büyüklüğüne
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Dünyanın önde gelen gelişmiş
ülkelerinin bu sisteme uzun
yıllardır önemli yatırımlar yaptıkları
bilinmektedir. 2019 yılında emeklilik
varlıklarının 6 OECD ülkesinde 1 trilyon
doları aşmıştır. (Avusturalya, Kanada,
Japonya, Hollanda, Birleşik Krallık ve
ABD )

( GSYH ) göre dünya genelinde
değişkendir. Emeklilik varlıklarının
GSYH’e oranı, ülkedeki özel emeklilik
planlarının önemine ilişkin bir gösterge
sağlıyor. Emeklilik planlarındaki varlıklar,
2016 yılındaki verilerini raporlayan
81 ülkenin 8’inde toplam GSYH’yi
aşmıştır. ( Avusturalya, Kanada,
Danimarka, İzlanda, Hollanda, Güney
Afrika, İsviçre ve ABD ) Önümüzdeki
yıllarda yayınlanacak raporda GSYH’i
aşan ülke sayısında artışlar olacağı
bilinmektedir. Ülkemizde ise emeklilik
varlıklarının GSYH’e oranı %2-%3
civarında görülmektedir. Önümüzde
çok ama çok uzun bir tasarruf
yolculuğu olduğu açıktır. Gideceğimiz
bu yol, yapacağımız her tasarruf,
BES sistemine atacağımız her adım
ülke ekonomisini güçlendirecek ve
geleceğimize yatırım olacaktır.
Tüm dünyadaki emeklilik fon
büyüklüğünün 40 trilyon dolara
yaklaştığını görüyoruz. Burada fon
büyüklüğündeki en büyük oran ABD’ye
aittir. ( 20 Trilyon Dolar üzeri ) OECD
bölgesinde finansman kaynaklı ve
özel emeklilik planlarındaki varlıklar
büyümeye devam etmiş ve yeni
doruklara ulaşmıştır. Çoğu ülkede
emeklilik için ayrılan varlıklar, ülke
ekonomisinden daha hızlı büyümüştür.
(bkz. tablo 1)
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Bunun ülke ekonomilerine çok büyük
faydası bulunmaktadır. Yalın bir dille
anlatmak gerekirse; bir ülke yatırım ve
benzeri ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için kaynak bulmalıdır. Bu kaynağı yurt
dışından bulduğunda ödeyeceği maliyet
yurt içi kaynaklar ile karşılaştırıldığında
çok daha yüksek olmaktadır. Eğer bir
ülke kendi kendini, kendi kaynakları
ile fonlayabilirse orta ve uzun vadede
bunun ülke ekonomisi üzerinde çok
önemli etkileri olacaktır. Dışarıya faiz
ödememek, dışa bağımlı finansal
yapıdan kurtulmak, daha düşük
maliyetler ile borçlanmak ve benzeri
durumlar en önemli konulardır. Bu
nedenle BES’e yatırım yaparken, aynı
zamanda geleceğimize de yatırım
yaptığımız düşünülmelidir.
BES’e yatırım yaparken orta ve uzun
vadedeki finansman ihtiyaçlarımız
düşünülmelidir. Bireylerin birden fazla
bireysel emeklilik sözleşmesi olmalıdır
ki olası finansal şoklarda ya da acil
ihtiyaçlarda emeklilik planları sekteye
uğramamalıdır. Uzun vade hedefi
hep korunmalıdır. Bu sebeple yatırım
yapılacak olan fonlarda orta uzun
vadede fayda sağlayabilecek yatırım
araçları tercih edilmelidir. Kıymetli
maden fonları, hisse senedi fonları
ve döviz cinsinden fonların tercihi bu
ihtiyaçları karşılayabilmektedir.
Yılın ilk 9 ayındaki altın emeklilik yatırım
fonu- döviz cinsinden fonlar ve diğer
karma fonların getirileri oldukça iyi
konumdadır. 08.05.2013 yılında halka
arz olan Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş
şirketinin, altın emeklilik yatırım fonunun
7 yıllık getiri performansını grafikte
görebiliriz. (bkz. şekil 1)
Gelecekteki hayallerimize erişebilmek ve
ülkemizin hak ettiği ekonomik seviyelere
gelebilmesi için tasarruflarımızı BES ile
ileriye taşımalıyız.

Tablo 1

Şekil 1

Kaynaklar:

EGM – Fon endeksi – TÜFE ve EGM BES endeksi – Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş – Altın
Emeklilik Yatırım fonu 08.05.2013- 23.09.2020 tarihleri baz alınmıştır. EGM resmi internet
sitesi kullanılmıştır.
Pension Funds in Figures – OECS 2020 – Rakamlarla Emeklilik Fonları raporu kullanılmıştır

Hayallerimizi BES’lemeye devam
edelim.
Unutmayın, bu topraklardaki gelecek
hepimizin...
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Toplantıda SAİK Yöneticileri ile SEDDK (Sigorta
ve Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu)
Başkan ve Kurul Üyeleri katıldı.

Özgür Yılmaz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Sigorta Sektörünün ve
Acentelerin Stratejik
Planlaması
27 Yıldır Allianz acentesi olup aynı zamanda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta
Acenteleri İcra Komitesi Yönetim Kurulu
Üyesi olan Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek
gerçekleştirdiğimiz sohbeti siz değerli
okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.
-Öncelikle 9 Mayıs 2020 tarihinde Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek
Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan
Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte
değişiklik yapan yönetmelik “ konusunu
sormak isteriz.
-Yönetmeliğin iptali ve yürütmenin
durdurulması adına SAİK Üyeleri olarak
mayıs ayında Danıştay’da dava açtığınızı
biliyoruz. Bundan sonrasında Hazine ve
Maliye Bakanlığı nezdinde yönetmelik ile
görüşmeler ve girişimleriniz olduğunu
biliyoruz. Konu ile ilgili gelinen son durum
nedir?
9 Mayıs tarihli Yönetmelik değişikliği ile asli
işi sigorta acenteliği olmayan kişi ve yapıların
sigortacılık hizmetleri vermesinin önü açıldı
maalesef. Ansızın yayınlanan yönetmelik
ile, SAİK Yönetimi dahil tüm acente camiası
resmen şok oldu. Bu yönetmelik biz Acenteler
için kabul edilebilir değildi. İptal edilmemesi
ya da biz acenteler tarafından sakıncalı olan
maddelerin değiştirilmemesi halinde ise
çoğu acente arkadaşımız için oldukça sıkıntılı
olacağı gerçeği söz konusudur.
SAİK Üyeleri olarak 14 Mayıs 2020 tarihinde
2020/2711 esas no ile yönetmeliğin iptali ilgili
danıştay 10. Daire başkanlığına Türkiye’deki
ilk davaları açtıktan sonra Bakan Sayın Berat
24

– Toplantıda ki en önemli gündem maddesi
9 Mayıs 2020 tarihinde çıkarılan “Sigortacılık
Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere,
Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle
Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik ” ile bu değişiklik ile
bağlantılı olarak 2020 Eylül ayında TOBB SAİK
Yönetimine SEDDK tarafından iletilen taslak
yönetmelik değişikliği konusu oldu.

Konu ile ilgili olarak önümüzde ki günlerde
Yönetmeliği şekillendirmek için SAİK ve SEDDK
Albayrak ile pandemi süreci nedeniyle video yetkilileri ile teknik detay toplantıları yapılması
konferans ile görüşerek sıkıntılarımızı aktarma kararlaştırıldı.
imkanımız olmuştu.
TOBB SAİK olarak ana (Yönetmelik) gündem
Bakan Bey’in konunun biz acenteler açısında maddesinin haricinde bazı temel konularla
hassasiyetine önem vererek Bakan Yardımcısı ilgili olarak da SEDDK Yöneticilerine görüş ve
taleplerimizi ilettik.
Sayın Bülent Aksu ile konuyu ele alınması
talimatını vermişti. Takip eden yakın zamanda
da Sayın Bülent Aksu ile beklenilen görüşmeyi Bu konular hakkında da biraz bilgi vermek
istiyorum;
11 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdik ve
yönetmelik ile biz Acenteler açısından olası
• Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe
sıkıntıları kendisine aktardık.
konulması
• Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı
Toplantıya Bakan yardımcısının daveti ile
yazısı iletilmesi
göreve yeni atanan SEDDK Başkanı Sayın
• Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması
Türker Gürsoy da katıldılar.
• 50 cc altı motorlu bisikletlerin trafik sigortası
kapsamına alınması
Toplantı sonunda Bakan Yardımcısı Bülent
Bey’in de ricası ile SEDDK Yöneticileri bir araya • Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına
geçişin sağlanması
gelerek sorunların çözülmesi kararlaştırıldı.
• Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile
Bu toplantıdan sonra yaklaşık on gün sonra
öncelikle TOBB SAİK ile SEDDK Bürokratları yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından
teknik ve maddelerde düzeltmeler açısından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik
Sistemi kullanımının sağlanması
24 Haziran 2020 tarihinde toplantı yaptık.
• Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu
taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi
Bu gelişmeleri takiben Eylül ayında SEDDK
dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk
tarafından yeni Yönetmelik taslağı SAİK’in
Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi
görüşüne sunuldu.Bu aşamada taslak
• Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe
yönetmeliği SAİK olarak İl Delegelerimiz,
kontrolü yapılması
Meslek Komitesi Üyeleri ile mesleki Sivil
• Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto
Toplum Kuruluşlarına da göndererek görüş
yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon
taleplerini topladık.
unsuru olarak kullanımının yasaklanması
• Zirai ve ticari kredilerde de sigortalılara cayma
Gelen görüşlere istinaden hazırladığımız
hakkı tanınması
raporumuzu SEDDK’ya sunduk.
• Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının
kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının
Raporumuzu takiben TOBB SAİK Yönetimi
engellenmesi amacıyla acentenin tanzim
olarak SEDDK ile 4 Kasım 2020 Tarihinde
İstanbul’da önemli bir toplantı gerçekleştirdik. ettiği muadil poliçenin kabul görmesi (Bireysel
Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama
Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz
konusu düzenleme yapılmıştır.)

Kasım 2020
• Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet
uygulaması ile girişin zorunlu olması
• Bilgilendirme yükümlülüğünün süre
bakımından sınırlandırılması
MASAK (Hayat dışı sigortalarda 20.000 TL’yi
geçen primlerde kimlik tespiti uygulamasında
tutarın 100.000 TL’ye çıkarılması)
• Sigorta Acentelerinin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatından muaf tutulması
Nihai aşamada SAİK Üyeleri ve SEDDK
Yöneticileri ile toplanarak yapılacak
düzenlemeleri beraberce masada mutabakat
sağlamaya çalışacağız. Çıkan yönetmelik
değişikliğindeki birçok madde 5684 Sayılı
Sigortacılık Kanuna aykırılıklar içeriyor.
Anayasanın hiçbir yönetmelik, genelge, tebliğ
ilişkili olduğu Kanuna aykırılıklar içeremez
maddesinden dolayı yönetmelikteki aykırı
maddelerin düzeltileceğini umuyoruz.

yaşanabilecek olası sorun ve konuları tespit
ederek önlemler ve çalışmalar yaptık. Süreç
içinde Acentelerimiz ve personellerinin
ofisleri yerine evlerinden çalışma düzenine
geçeceği gerçeği ile öncelikle zorunlu
olan Statik IP uygulamasını bir ay süre
ile kaldırılması için çalışma başlattık.
Acentelerimizin evlerinden çalışma
zorunluluğu salgın nedeniyle devam edince
de bu zorunluluğu takip eden aylarda da
kaldırılması için gereken hassasiyeti gösterdik
ve hali hazırda 30 Kasım 2020 tarihine kadar
uzatıldı.
Keza Acentelerin ve müşterilerinin olası
ekonomik sorunlarına yönelik olarak
çözümleri tespit ederek bunlar için, Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile TSB (Türkiye Sigorta
Birliği) Yönetimi nezdinde taleplerde
bulunduk.

-Özgür Bey; malumunuz üzere Dünya
Ülkeleri ocak ayından Ülkemiz açısından ise
Mart ayından bu yana en önemli konu ve
gündem Covid 19 virüsü kaynaklı yaşanılan
salgın süreci. Bu süreç Sigorta Sektörü ve
Acenteler açısından nasıl geçti?
Sigorta sektörü ve Sigorta Acenteleri,
yaşanılan olağan üstü salgın sürecinden
doğal olarak diğer tüm Sektörler gibi
olumsuz etkilendi. Lakin bu olumsuz etkileşim
diğer sektörlerle kıyaslandığında sigortacılık
sektöründe daha düşük oranlarda oldu.
Sigorta Sektörü 2020 Nisan sonu rakamlarına
bakıldığında Özellikle oto branşında %20
civarlarında eksilme yaşadı.
Ancak, Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren
yeni DEPREM tarifesi Yangın branşında
sonucu olumlu etkiledi.
Ama bu düşüş oranı mayıs ve haziran
aylarında genel anlamda hem azaldı hem
de Sektörün COVID-19 Mücbir sebep Salgın
hastalığı teminat kapsamına almasının olumlu
sonucu olarak sağlık sigortaları gibi bazı
branşlarda ise üretim artışları oldu.
Müşteri kaybı olmaması adına pek çoğu
gerek Sigorta Şirketlerinin olumlu yaklaşımı
neticesinde sistemde tutuldu. Panik sonucu
bu surette poliçe iptalleri yaşanmadı.
İcra Komitesi olarak salgın sürecinin ilk
günlerinden itibaren Acenteler adına

Bu talepler arasında bazılarını şöyle
sıralayabiliriz.
Vadesi gelmiş borçların ertelenmesi ve
taksit kolaylığı getirilmesi, Acentelere tüm
branşlar bazında ek komisyonlar verilmesi,
olası ekonomik daralmalar nedeniyle avans
komisyonların verilmesi, salgın hastalık
nedeniyle vefat eden Acentenin ailesine
nakit yardım edilmesi, Sigortalılarının
ödeme taksit sayılarının arttırılması, ödemesi
gecikmiş poliçelerde otuz gün sonra iptal
edilmesi iş kaybı ve sonrasında tekrar
müşterinin geri kazanımı zor olacağından
iptal süresinin uzatılması, Salgın sürecinde
birikimli ve birikimsiz hayat sigortalarında

iptal, tenzil ve teminat durdurmaların
yapılmaması, talep edenlerin ödemelerini en
az 3 ay ertelenmesinin sağlanması, tazminat
ve birikim ödemelerinin hızlandırılmasının
sağlanması gibi sayabiliriz.
Ayrıca salgın süreci nedeniyle Devlet
tarafından açıklanan ve sağlanan vergi, SGK
ve diğer ödemelerin ertelenmesi, açıklanan
teşvik ve desteklerden Sigorta Acentelerinin
de faydalanması yönünde TOBB ve Kamu
Yönetimi nezdinde girişimler ve çalışmalar
yaparak 6782 adet Gelir Vergisi Mükellefi
olan Şahıs Acentesi meslektaşımız nezdinde
olumlu yanıt aldık ancak Tüzel kişi Acente
meslektaşımız için ciddi baskı yapmamıza
rağmen bugüne kadar bir sonuç elde
edemedik.
Sigorta Sektörü salgın sürecinden
çok olumsuz etkilenen birçok sektöre,
işyerlerini, fabrikalarını kapatmak zorunda
olan bir işletme ve sektöre göre daha az
olumsuz etkilendi. Bu olumsuz etkileşim
salgının Ülkemizde ilk başladığı Mart ve
Nisan aylarında bazı branşlarda yoğun
yaşandı. Ama Mayıs ve haziran aylarından
itibaren özellikle sağlık branşı ve hayat
sigortalarında ise salgının da etkisiyle
üretim artışları oldu. Acentelerimiz de bu
anlamda hazırlıklı ve pazarlama anlamında
donanımlı olunca artı üretim ve komisyonlar
elde edildi. Bu dönemde insanların çoğu
evlerinde kaldığı için dijital yani online
kanallar üzerinde Acente dışı satışlar arttı.
Müşterilerine 7 / 24 yakın olan ve doğru
hizmet veren Acente meslektaşlarımızın
bu süreçten ders çıkararak olası benzer
süreçlere dijital anlamda da hazır olmasının
önemli olduğunu düşünüyoruz. Acente
meslektaşlarımız salgın sürecinde de
müşterileri ile yoğun iletişim içinde olarak
müşteri memnuniyetini koruduğunu gördük
ve gurur duyduk.
Zaten TOBB SAİK olarak göreve
geldiğimizden bu yana TSB, SBM ve ayrıca
birkaç yazılım firmasıyla birlikte, Dijital
poliçe, Statik IP dışında güvenlikli SBM girişi,
Acenteler için yatırım ihtiyacı olmayacak
Dijital pazar yeri poliçe satış platformu ve
özellikle Trafik ve Kasko dışındaki branşlarda
Acentelere Sigortacılık Satış becerileri gibi
eğitim programları hazırlıklarımız var. Bu
çalışmalar tamamlandığında Acentelerimiz
olası bu tür süreçlere daha hazırlıklı ve
donanımlı olarak girecektir.
25

TEKİZ

26

Kasım 2020

27

TEKİZ

Sosyal
Sorumluluk

Teksader Tekli Sigorta
Acenteleri Derneği

TEKSADER Sosyal Sorumluluk Yardımlarına Bir
Yenisini Ekledi
Sıkıntılı bir 2020 yılı yaşıyoruz. Manevi ve maddi olarak hepimizi oldukça zorlayan süreci en az zararla atlatmaya çalışmak
gerekiyor. Kendi adımıza evde kalarak poliçelerimizi online takip ederek gelirlerimizi korumaya çalıştığımız bir dönemdeyiz.
Her sektör evden işini idare etme şansına sahip olamadı bu zamanda. İşten çıkartılan çok çalışan oldu. Zaten ekonomik olarak
zorlanan birçok aile tamamen sıfır gelirle hayat mücadelesi vermeye başladı.

TEKSADER olarak bu konu ile ilgili gücümüzün yettiği kadar çok zor durumda olan aileleri tespit edip destek olmaya çalıştık.
Ailelere alış veriş çekleri dağıtarak ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. Kendilerini takip etmeye de devam ediyoruz ara ara
hala desteklerimizi iletiyoruz.
28
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Sosyal
Sorumluluk
Teksader Tekli Sigorta
Acenteleri Derneği

TEKSADER ve Liv Hospital İş Birliği ile
Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyareti
Hepinizin bildiği üzere çocuk sevindirme geleneğimizi, her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettirmekten gurur duyuyoruz. Daha
önce bir odasının yapımını üstlendiğimiz Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunun ek binasında yaşayan küçük kardeşlerimize,
iş ortağımız LİV Hospital ile beraber ortopedi muayenesi yaptırdık. Daha sonra minik kardeşlerimize hediye spor ayakkabılarını
dağıttık.
Yazın çocuklarımızın sinema keyfine destek olmak amaçlı her akşam 30 çocuk için dondurma partisi yaptık halen de bu aktivite
devam etmekte.

TEKSADER adını sektörel işler de olduğu gibi, sosyal sorumluluk projelerinde de duyurmaya özen gösteren bir dernek. Eğer
sizler de benimde çorba da tuzum olsun derseniz desteğinizi esirgemeyin.
Sevinçlerimizin bol olduğu nice güzel günlerde buluşmak üzere.
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2021 Beyanname Takvimi
Tarih

26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021
02.11.2021
02.11.2021
02.11.2021
17.11.2021
17.11.2021
26.11.2021
26.11.2021
26.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
30.11.2021
21.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

30

Açıklama

Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile
Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından
Yararlananlar İçin)
Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların
Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
SGK Prim Hizmet Tahakkuku Ödenmesi
Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
Ekim 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
SGK Prim Hizmet Tahakkuku Ödenmesi
2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Kasım 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
2022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
SGK Prim Hizmet Tahakkuku Ödenmesi
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Çözüm Ortaklarımız
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