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Sigorta devi 
Chubb’dan 
pandemiyle 
global 
mücadele için 
10 milyon dolar 



Değerli müşterilerimiz ve 
iş ortaklarımız, uzun bir 
aradan sonra hepimiz 
için oldukça zor bir 
yılı deneyimlememize 
rağmen, Chubb Magazin’in 

dördüncü sayısıyla sizlerle olmaktan çok 
mutluyuz… 

Chubb pandeminin başladığı andan 
itibaren, pandemiyle mücadele için 
küresel boyutta 10 milyon dolar kaynak 
ayırdığını açıkladı. Bu kaynak sayesinde 
hem pandemiyle mücadelede ön saflarda 
yer alan sağlık çalışanları hem de maddi 
zorluk çeken ve bu hastalıktan önemli 
ölçüde etkilenenler desteklendi. Dünyanın 
dört bir yanında pandemi alanında 
verdiğimiz destekler devam ediyor. 
Ayrıca, çalışanlarımıza destek olup, bir 
aile sıcaklığıyla birbirimize bağlanıp, bu 
süreci en kısa zamanda atlatmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz 
zor günlerin en kısa zamanda sona ermesi 
ve 2021 yılında dünyanın sağlıklı ve normal 
hayat akışının olduğu günlerine dönmesi 
hepiniz gibi bizim de en büyük arzumuz … 

Malum, hepimiz zor günlerden geçiyoruz. 
COVID-19 krizinin bireylere, topluma, 
iş dünyasına ve global ekonomiye etkisi 
sürüyor. Pandemiyi ve yayılmasını 
önlemek için alınan önlemler dünyanın 
dört bir yanındaki ülkelerin ekonomilerini 
etkiledi.  Ancak sigorta sektörü bu krize 
son derece hızlı ve etkili biçimde yanıt 
verdi. Sigorta sektörü küresel dünyada 
ekonomik büyümenin ve gelişmenin temel 

unsurlarından biri ve bu zor günlerin 
atlatılmasında da önemli bir rol oynayacak. 
 
Bu dönemde sigorta şirketlerine ve çözüm 
ortaklarına hiç olmadığı kadar ihtiyaç var. 
 
Chubb Türkiye olarak, pandeminin 
ülkemizde görüldüğü Mart ayından 
bu yana hem toplum hem de çalışan 
sağlığımızı korumak için ofislerimizi 
evlerimize taşıdık ve evden çalışma 
sistemini benimsedik. Bu süreçte eksiksiz 
ve kesintisiz hizmet anlayışımızla iş 
ortaklarımıza ve müşterilerimize destek 
vermeye devam ettik. Geçtiğimiz aylarda 
Avrupa’daki ofislerimiz rotasyonla çalışma 
esasıyla başarılı bir şekilde açıldı. Biz de 
Türkiye ofisi olarak 5 Ekim 2020 tarihinde, 
gönüllülük esasına göre ofisten çalışmayı 
kabul eden çalışanlarımızla kapılarımızı 
yeniden açtık.  Bu mesajı sizlere Aralık 
ayı başında hazırladım, tüm çalışma 
arkadaşlarımız ile tam kapasite çalışmayı 
sürdürüyoruz. 
 
Chubb Magazin’in yeni sayısında her zaman 
olduğu gibi Chubb dünyasından haberlere 
ve pandemi döneminde kurumsal 
müşterilerimizi bekleyen riskler ve bunlara 
karşı alınacak önlemlere yer verdik. 
 
Chubb Ailesi olarak, tüm okurlarımıza 
hem Aralık ayının hem de 2021 yılının tüm 
dünyaya daha fazla sağlık ve mutluluk 
getirmesini diliyorum. 
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Sigorta devi Chubb’dan 
pandemiyle global mücadele için 
10 milyon dolar 
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 Dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet 
ve sorumluluk sigortacısı Chubb, dünya 
genelinde pandemiyle mücadele için 10 milyon 
dolar kaynak ayırdı. Söz konusu bağışla hem 
pandemiyle mücadelede ön saflarda yer alan 
kişiler ve programlar hem de maddi zorluk çeken 
ve bu hastalıktan önemli ölçüde etkilenenler 
desteklenecek.  

Chubb, ABD başta olmak üzere, farklı ülkelerdeki 
partner organizasyonlarla iş birliği yaparak, en 
çok yardıma ihtiyaç olan bölgelerdeki temel 
gereksinimleri karşılayacak. Bu kapsamda sağlık 
birimlerine acil tıbbi malzeme ve ekipmanlar 
sağlanacak, ayrıca pandemi nedeniyle işlerini 
kaybedenler için de aşevlerine yardımda 
bulunulacak. Kaynak, Chubb Charitable 

Foundation (Chubb Yardım Vakfı) tarafından 
sağlanacak.

Bununla birlikte Chubb, COVID-19 krizi sırasında 
işten çıkartmalar olmayacağını duyurdu. Chubb 
Başkanı ve CEO’su Evan G. Greenberg “Önceliğimiz, 
bu global krizden en çok zarar gören insanlara, 
şirketlere ve topluluklara destek olabilmek. 10 
milyon dolar ile de salgından en çok etkilenenlerin 
sağlık ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.

Greenberg sözlerini şöyle sürdürdü: “Hep birlikte 
zorlu bir süreçten geçiyoruz ama dünyanın dört bir 
yanında görev yapan 33 bin çalışanımızın da işleri 
güvencede. Dünya genelinde bir belirsizlik hakim 
olsa da, çalışma arkadaşlarım işleriyle ilgili kaygı 
duymayacaklar.”  

HOPE Projesi
Pandemide ilk müdahaleyi gerçekleştiren 
sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman ve 
hayat kurtaran malzemelerin sağlanması

Healthcare Ready iş birliği ile yapılan ve Business 
Roundtable tarafından desteklenen HOPE 
Projesine yaptığı 1 milyon Amerikan Dolarlık 
bağış ile Chubb, dünyanın dört bir yanındaki 
üreticilerden kişisel koruyucu ekipman 

(KKE) ve diğer hayati ekipmanları temin edip 
hastaları tedavi etmeleri ve COVID-19 salgınının 
yayılmasını durdurmaya yardımcı olmaları için 
bu ekipmanların Amerika’daki hemşirelere, 
doktorlara ve diğer ilgililere 7/24 teslim edilmesini 
sağlamakta. İhtiyaç duyulan bu hayati malzemeler, 
Federal Emergency Management Agency (FEMA) 
ile birlikte çalışan Healthcare Ready iş birliğiyle 
sağlık tesislerine gönderilmekte.

Acil sağlık çalışanları için destek
HOPE Projesi Başkanı ve CEO’su Rabih Torbay, 
HOPE Projesi ile dünya çapında COVID-19 
salgınına nasıl müdahale edildiğini anlatıyor.

HOPE Projesi kapsamında, New York, Chicago, 
New Orleans, Los Angeles ve ayrıca Puerto Rico 
dahil olmak üzere ABD genelinde büyük yara 
alan şehirlere KKE sağlanmakta.

HOPE Projesi kapsamında Kolombiya’da 
koruyucu hayati ekipmanlar sağlanmakta 
ve ayrıca Erasmo Meoz Üniversite 
Hastanesi’ndeki Koronavirüs Tedavi 
Merkezi’ne destek sunulmakta.

Kolombiya’daki HOPE ekibi, temas takibi 
yapmaya yardım etmekte ve COVID-19 
vakalarını doğrulamakta. Ayrıca solunum 
problemi yaşayan hastalar için triyaj ve 
tarama sistemi de kuruldu.

HOPE projesi kapsamında Çin’de yüz 
maskesi, önlük, tulum, muayene eldivenleri 
ve diğer koruyucu ekipmanların yanı sıra 
suni solunum cihazları dahil olmak üzere 
hayat kurtaran tıbbi ekipmanlar sağlandı.

HOPE Projesi ile ABD’de ve dünya genelinde 
6 milyondan fazla kişisel koruyucu ekipman 
dağıtılarak ön cephede mücadele eden sağlık 
çalışanlarının korunmasına katkı sağladı.
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Rockefeller Üniversitesi
Son teknoloji biyomedikal araştırmaya destek
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Chubb, dünyanın lider biyomedikal araştırma 
üniversitesi olan Rockefeller Üniversitesi’ne yaptığı 
1 milyon Amerikan Doları değerindeki yardımla 
COVID-19 hastalığını önlemek ve tedavi etmek için 
yeni ve acilen ihtiyaç duyulan yaklaşımları tespit 
etmeye veya keşfetmeye odaklanan 20’den fazla 
laboratuvarda çalışan 130’dan fazla bilim insanını 
destekliyor. Üniversite’nin araştırma ekipleri, son 
teknoloji biyomedikal araştırma ile COVID-19 

salgınının hızını azaltmak üzere yeni önlemler ve 
tedaviler bulmak için etkin biçimde çalışıyor.

Rockefeller bilim insanları, yeni önlemler, tedaviler, 
terapötik aşı ve daha iyi testler geliştirmeye 
odaklanarak birden fazla açıdan COVID-19’la 
mücadele etmekte.
 
Bilim insanları, olası tedaviler geliştirmek için 
COVID-19 hastalığını atlatanlardan aldıkları 
“seçilmiş” antikorları kullanıyor.

IRC’ye 350 bin Amerikan Doları bağış
Uluslararası Kurtarma Komitesi krizden etkilenen ülkelerde, acil 
sağlık sistemlerini güçlendirme ve ölçeklendirme

Chubb’ın uzun süredir desteklediği bir kuruluş olan 
IRC’ye yaptığı 350.000 Amerikan Doları değerindeki 
bağış, krizden etkilenen ülkelerde bu salgından 
en büyük yarayı alanların yanı sıra virüsle etkili 
biçimde mücadele etmede zorlanan ve sağlık sistemi 
zayıf veya kapasitesi yetersiz olan korunmasız 
toplumlara yardımcı olacak. IRC; ABD, Yunanistan, 
İtalya, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere 40’tan 
fazla ülkede koronavirüse hazırlık ve müdahale 
programları başlattı. Bu programlar, salgınları etkili 
biçimde ortadan kaldırmaları ve bu hastalığı tespit 
edip kontrol altına almaları amacıyla acil sağlık 
sistemlerini güçlendirmeye ve ölçeklendirmeye 
yardımcı olmakta.

Uluslararası Kurtarma Komitesi, neredeyse bir 
milyon insanın evlerini terk etmek zorunda 
bırakıldığı ve çaresiz durumda yaşamaya devam 
ettiği Kuzeybatı Suriye’deki faaliyetlerinin 
güvenliğini sağlamak için büyük önlemler almakta. 
IRC en korunmasız durumdaki ailelerin evlerini 
yeniden inşa etmesine destek olmak amacıyla 
nakit bağışlarda bulunmaya devam etse de 
koronavirüsün yayılmaması için alınan önlemler, 
IRC merkezlerindeki çalışanları ve harcanan zamanı 
sınırlamayı, tüm personelin maske ve eldivenler dahil 
olmak üzere tüm kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) 
kullanmasını sağlamayı ve herkesin kullanabileceği 
noktalarda el hijyeni jeli bulundurmayı içermekte. 
Her gün dezenfekte edilen merkeze girmeden önce, 
herkesin ateşini ölçtürmesi de gerekmekte.

IRC, Kenya’ya KKE sağlamakta, COVID-19 salgını 
hakkında kamu farkındalığını ve tüm sağlık 
tesislerindeki taramalar için sağlık destek personeli 
sayısını artırmakta. 

Kendilerini COVID-19 salgınından nasıl 
koruyabileceklerine dair bilgi sahibi olan IRC Toplum 
Sağlığı Gönüllüleri, Bangladeş’teki Cox’s Bazar 
mülteci kampında olabildiğince çok insana ulaşmaya 
çalışmakta. 

Ebola dahil olmak üzere küresel endişe yaratan 
salgınlar konusundaki deneyiminden ve çatışmalar 
ile felaketlerden etkilenen insanlara yardım 
konusunda 85 yıldan fazla uzmanlığından yararlanan 
IRC, COVID-19 salgınını tespit etmek, önlemek ve 
kontrol etmek için sağlam bir yaklaşım sunmakta. 

IRC ekipleri, Yunanistan’daki topluluklarla Arapça, 
Darice, Farsça, Fransızca ve İngilizce iletişim kurarak, 
insanları virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı 
olan önleyici önlemler hakkında bilgilendirmekte 
ve yüz yüze ya da telefon üzerinden yardım almak 
isteyen insanlara ruh sağlığı desteği sunmakta. IRC 
personeli aynı zamanda yeni tuvaletlerin kurulumu, 
su dağıtım noktaları ve hijyen teşvik aktiviteleri dahil 
olmak üzere planlı su ve sıhhi tesisat projelerini 
yürütmektedir.



Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday; “Pandemi baş gösterdiğinden beri dünyanın dört bir 
yanındaki müşterilerimize destek olduk ve elbette destek olmayı da her daim sürdürüreceğiz” 

Pandemi sürecinde siber risk 
sigortalarına talep arttı  

Röportaj

C
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Türk ve dünya sigortacılık 
faaliyetleri, Covid-19 
salgınından nasıl etkileniyor? 
Sizce piyasalar ne zaman 
iyileşme göstergeleri içerisine 
girebilir? 

COVID-19 krizinin 
bireylere, topluma, 
iş dünyasına ve 
global ekonomiye 
etkisi sürüyor. 

Pandemi ve yayılmasını 
önlemek için alınan 
önlemler dünyanın dört bir 
yanındaki ülkelerin ekonomik 
faaliyetlerini aksamaya uğrattı. 
Hükümetler de COVID-19’un 
yarattığı bu durgunluğu aşmak 
için destek programlarını 
devreye soktu.  

COVID-19 gibi bir kriz, 
sigortacılık dahil tüm sektörleri 
etkiliyor. Sigortacılık endüstrisi 
de bu krize son derece hızlı ve 
etkili biçimde yanıt verdi.   
 
Sigortacılık endüstrisi 
ekonomideki büyümenin ve 
gelişmenin temel unsurlarından 
biri. Türkiye’nin de son derece 
dirençli olduğunu bir kez daha 
gördük. Ülke toparlanmaya 
devam ederken, sigortacılık 
endüstrisi de her zamanki gibi 
ekonomiye destek olacak.  

 Chubb Sigorta olarak, bu 
zorlu süreçte iş ortaklarınıza 
ve müşterilerinize 
sağladığınız hizmet ve 
desteklerden söz eder 
misiniz? 

Pandemi baş gösterdiğinden 
beri dünyanın dört bir 
yanındaki müşterilerimize 
destek olduk ve elbette 
destek olmayı da her daim 
sürdürüreceğiz. Bu dönemde 
sigorta şirketlerine ve çözüm 
ortaklarına hiç olmadığı kadar 
ihtiyaç var. Biz de Chubb olarak 
mümkün olan en iyi hizmeti 
sunmaya devam edeceğiz.  

Pandemi başladığından beri 
COVID-19 ile ilgili gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. 
Resmi sağlık kurumlarının, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 
ve yönetimlerin önerilerini 
sürekli değerlendiriyoruz. 
Amacımız müşteriler, acenteler 
ve brokerler için pandeminin 
sebep olabileceği aksaklıkları 
en aza indirmek ve tabii ki 
çalışanlarımızın da sağlığını 
korumak.  
 
Özellikle siber risklerde 
büyük artış olduğu biliniyor. 
Bu süreçte siber risk 
sigortalarının önemini nasıl 
yorumluyorsunuz? Siber risk 

sigortaları alanında yakın 
gelecekte nasıl bir ivme 
bekliyorsunuz? 

 COVID-19’un global iş dünyası 
için yarattığı en büyük 
değişikliklerden biri uzaktan 
çalışmaya geçiş oldu. Bu, 
teknolojik açıdan COVID-19’un 
ortaya çıkardığı en önemli 
sorunlardan biri oldu. 
 
Bununla birlikte COVID-19 
siber riskleri de artırdı, siber 
saldırılar için yeni fırsatlar 
ortaya çıktı. Özellikle de 
COVID-19 ile ilgili sahte web 
sayfalarında ve hedefli oltalama 
(spear-phishing) vakalarında 
artış söz konusu. Nitekim Dünya 
Sağlık Örgütü de  siber riskler 
konusunda uyarıda bulundu. 
Google, atılan milyonlarca 
dolandırıcılık e-postalarını 
durdurdu. Ancak bu konuda 
yapılan tüm uyarılara rağmen, 
başta KOBİ’ler olmak üzere pek 
çok iş yerinde siber risklere 
karşı yeterli önlemler alınmıyor.  

Yine de genel tabloya 
baktığımızda, pandemi 
sürecinde dünya genelinde siber 
risk sigortalarına talep arttı.  

Kapsamlı bir siber risk sigortası 
sunan Chubb, Türkiye’de 
siber risk sigortalarında 
liderlerden biri. Siber risk 
sigortalarında, 20 yılı aşkın 
global bir birikimimiz var. Siber 
risk sigortaları uzmanlarımız 
alanlarında çok tecrübeli. Farklı 
sektörler ve ülkelerde meydana 
gelen siber saldırılarla ilgili 

“Bu dönemde 
sigorta şirketlerine 
ve çözüm 
ortaklarına hiç 
olmadığı kadar 
ihtiyaç var” 



Röportaj

Chubb Magazin 2020 Sayı-410 www.chubb.com/tr 11

derinlemesine bilgi sahibiler. 
Bu deneyim ve uzmanlık 
da Chubb’ın Türkiye’deki 
müşterilerine avantaj sağlıyor. 
Chubb’ın özelleştirilebilir siber 
risk sigortası çözümleri farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren 
tüm ölçeklerdeki şirketler için 
güvence sağlıyor.  
 
Chubb Sigorta, pandemi 
sürecinde iş yapış biçimlerini 
nasıl şekillendiriyor? 
Pandemi sonrasında, bu 
alanda yaşanacak kalıcı 
değişiklikler olabilir mi?  

Elbette müşterilerimiz ve 
brokerler ile bir araya gelmeye 
devem edeceğiz, fakat bunu 
farklı biçimlerde yapacağız. 
Birlikte iş yaptığımız kişileri 
riske atmak istemiyoruz, 
dolayısıyla pandemiyle ilgili 

alınan önlemleri sıkı sıkıya 
uyguluyoruz.  

Son birkaç ay Türkiye’de de 
dünyada da kimse için kolay 
geçmedi. Özel hayatta da iş 
hayatında da zorluklar yaşandı. 
Ama bununla birlikte çözüm 
ortaklarımız ve müşterilerimizle 
iletişimi devam ettirdik. Yine 
de tabii hepsiyle yüz yüze 
görüşebilmeyi diliyoruz.  

 Hizmet ve hasar alanındaki 
faaliyetleriniz ve operasyonel 
süreçleriniz bu süreçte nasıl 
ilerliyor? 
 
Chubb’ın hizmet ve hasar 
süreçlerindeki mükemmelliği 
dünya çapında biliniyor. 
Aynı hizmet kalitesini ve 
müşterilerimize aynı deneyimi 
yaşatmayı sürdürüyoruz. 

Ürünleriniz ne kadar iyi olursa 
olsun, hizmet iyi olmazsa hiçbir 
işe yaramazlar. Bunu biliyoruz, 
bu anlayışla hareket ediyoruz ve 
COVID-19 da bunu değiştirmedi.  

Tüm kaynaklarımızı hem 
COVID-19 hem de diğer hasar 
başvurularını yönetmek 
için kullanıyoruz. Çalışma 
arkadaşlarımız evlerinden tam 
kapasiteyle çalışmayı sürdürüyor.  

Tüm branşlarda faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. Bazı 
departmanlarda iş yükümüz daha 
az oluyor, buradaki kaynakları 
da iş yükünün daha fazla olduğu 
alanlara yönlendiriyoruz. 
Bugüne kadar edindiğimiz 

tecrübeler ışığında pandeminin 
hizmetlerimize etkisinin 
minimal olacağını söyleyebilirim. 
Müşteriler ve brokerler her 
zamanki şekilde hasar süreçlerini 
yürütebiliyor.  
 
Chubb Sigorta, pandemi 
sürecinde müşteri 
memnuniyetini nasıl yakalıyor?  

Chubb 200 yılı aşkın süredir 
müşterileriyle el ele vererek 
onların yeniden toparlanmalarına 
yardımcı oluyor, bu  bizim 
DNA’mızda var. Eşi benzeri 
görülmemiş olaylar karşısında eşi 
benzeri olmayan hizmet sunmak 
gerekiyor.    

Gelişmeleri yakından izliyoruz, 
böylece hızlıca onlara ayak 
uydurup müşterilerimiz ve 
çözüm ortaklarımız için en 
iyi hizmeti sunmaya devam 
edebiliyoruz. Özel bir iş 
modelimiz var: Chubb’ın global 
ürün ve hizmetlerini Türkiye’deki 
pazarın ihtiyaç ve taleplerine göre 
uyarlıyoruz. 

Bu bizi pazardaki diğer 
oyunculardan ayrıştıran en 
önemli özelliklerimizden biri. 
Her işletmenin, her müşterinin 
ihtiyaçlarının farklı olduğunu 
biliyoruz ve globalde edindiğimiz 
deneyimler doğrultusunda onlar 
için uygun çözümleri tasarlıyoruz. 

“Amacımız 
müşteriler, 
acenteler ve 
brokerler için 
pandeminin 
sebep olabileceği 
aksaklıkları en 
aza indirmek 
ve tabii ki 
çalışanlarımızın 
da sağlığını 
korumak ”
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Chubb Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özek; “İnşaat ve mühendislik ile sorumluluk 
sigortaları alanında acente ağımızı genişletmeyi planlıyoruz” 

Acenteler ve brokerler 
Chubb’ın başarısında önemli 
bir role sahip 

Röportaj

2
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Chubb Türkiye’nin 2020 
ilk yarı performansı nasıl 
seyrediyor? Bu süreçte en 
çok hangi alanlarda büyüme 
kaydettiniz, hangi gelişmeleri 
sağladınız? 

020’nin ilk yarısında, 
pandemiye rağmen 
Chubb olarak iyi 
bir performans 
sergiledik. 

Önümüzdeki dönemde de 
büyümemizi sürdürmeyi, 
müşterilerimiz için yeni ürünler 
ve çözümler geliştirmeyi 
hedefliyoruz.  

Kurumsal siber sigortalarda 
büyümemizi devam ettirdik. 
Bunun en önemli nedeni, bu 
alana yapmış olduğumuz yatırım. 
Kurumsal siber risk sigortasının 
ne kadar önemli olduğunu 
çok önceden gördük ve uygun 
çözümler ürettik. Bu alanda 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 
Ayrıca yönetici sorumluluk, 
nakliyat, inşaat ve mühendislik 
sigortalarına özellikle önem 
veriyoruz.    

Her zamanki gibi yüksek 
kapasitemiz ve global 
birikimimizle müşterilerimizin 
yanında olacağız. 

Underwriting ve hasar 
süreçlerinde, tüm 
operasyonlarımzda 

mükemmelliyetin peşindeyiz. 
Hedefimiz mükemmellik ve 
yatırımlarımızı da buna göre 
yapıyor, her daim kendimizi 
geliştirmenin yollarını arıyoruz.  

Ayrıca Chubb olarak toplumda 
sigortayla ilgili farkındalığı 
artırmak için çok efor 
harcıyoruz. Önümüzde daha 
uzun bir yol var ama başarılı 
olacağımızdan şüphem yok. 
 
Chubb, 54 ülkede faaliyet 
gösteren global bir şirket. 
Önümüzdeki süreçte, faaliyet 
alanında genişleme ve yeni 
alanlarda faaliyet gösterme 
gibi planlar, yol haritanızda 
mevcut mu? 

Geçmişimiz 1882 yılına kadar 
uzanıyor. Global sigorta 
sektöründeki en büyük ürün 
portföylerinden birine sahip olan 
Chubb, çok uluslu şirketlerden 
orta ve küçük boy işletmelere 
200’den fazla kurumsal sigorta 
ile reasürans ürün ve hizmeti 
sunuyor. Chubb’ın ayrıca bireysel 
müşterilere yönelik pek çok 
sigorta çözümü bulunuyor.  

Özel bir iş modelimiz var: 
Chubb’ın global ürün ve 
hizmetlerini Türkiye’deki pazarın 
ihtiyaç ve taleplerine göre 
uyarlıyoruz. Bu bizi pazardaki 
diğer oyunculardan ayrıştıran 
en önemli özelliklerimizden biri. 

Her işletmenin, her müşterinin 
ihtiyaçlarının farklı olduğunu 
biliyoruz ve globalde edindiğimiz 
deneyimler doğrultusunda 
onlar için uygun çözümleri 
tasarlıyoruz. 

Müşterilerimize iş ortaklarımıza 
en iyi hizmet deneyimini 
yaşatabilmek için yenilikleri, 
gelişmeleri yakından takip ediyor 
ve hızla ayak uyduruyoruz.  
 
Türkiye’ye olan 
yatırımlarınızdan bahseder 
misiniz? Burada bir genişleme 
hedefiniz var mı? 

Chubb dünyanın en büyük halka 
açık sabit kıymet ve sorumluluk 
sigortacısı. 10 yılı aşkın süredir 
Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. 
Bu süre zarfında geldiğimiz 
noktadan, elde ettiğimiz 
başarıdan da çok memnunuz. 

Global pazarın inşaat ve 
mühendislik sigortaları 
liderlerinden biri olarak, 
Türkiye’deki en büyük inşaat ve 
mühendislik projelerine destek 
veriyoruz.  

Chubb Türkiye’nin faaliyetleri 
ülke sınırlarını aşıyor. Son 
yıllarda Ortadoğu’daki Chubb 
ofislerine operasyonlarında 
destek veriyoruz. Aynı zamanda 
dış ülkelerde de reasürans 
çözümleri sunmaya başladık. 



Chubb Magazin 2020 Sayı-414 www.chubb.com/tr 15

“2020’nin ilk 
yarısında, 
pandemiye 
rağmen Chubb 
olarak iyi bir 
performans 
sergiledik” 

Röportaj

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılayacak inovatif ürün ve 
hizmetler geliştirmek ve sunmak 
için çalışmalarımızı; ekibimize, 
dağıtım kanallarına, çözüm 
ortaklarımıza ve müşterilerimize 
yatırım yapmayı sürdüreceğiz. 

Amacımız iyi hizmet sunmak, 
Türkiye’de sürdürülebilir 
bir şekilde faaliyetlerimize 
devam etmek. Global bilgi 
birikimimiz, deneyimimiz ve 
sigorta çözümlerimizle Türkiye 
ekonomisine destek sunmak 
bizim için gurur verici.   

 
Chubb, sigortacılıkta nasıl 
bir dağıtım kanalı stratejisi 
izliyor?  

Chubb Türkiye olarak dağıtım 
kanallarımızı çeşitlendirmenin 
yollarını arıyoruz. Ağırlıklı olarak 
brokerlerle çalışıyoruz, ancak 
acente ve banka networkümüzü 
de geliştrimek istiyoruz.  

Dijitalizasyon ve inovasyon 
sigortacılık sektörünü hem 
dünyada hem ülkemizde 
değiştiriyor. Müşterilerin işlerini 
internet ve mobil cihazlardan 

yapmak istemesi nedeniyle 
sigorta şirketleri dijital satış 
kanallarına yöneldi. 

İnternet ve mobil teknolojiler 
sayesinde artık müşterilerimize 
daha farklı yollardan 
ulaşabiliyoruz. Müşterilerimizin 
ihtiyaç ve taleplerine cevap 
verecek bir dijital dağıtım kanalı 
stratejimiz var.   
 
Acente dağıtım kanalı 
tarafında, Chubb’ın varlığı ne 
oranda seyrediyor? 

Burada bir genişleme ve 
iş ortaklıklarını artırma 
hedefinden bahsedebilir miyiz? 
Türkiye’de sigorta sektöründe 
acentelerin ağırlığı söz konusu. 
Tabii bir taraftan ekonomik 
ve teknolojik gelişmelerin 
rekabeti körüklemesiyle yeni 
dağıtım kanalları da ortaya 
çıkarıyor. Önümüzdeki yıllarda 
bu yeni kanalların büyüme 

konusunda ciddi atılımları 
olacağını düşünüyorum. Ancak 
acente kanalı üstünlüğünü 
koruyacaktır. 

Chubb Türkiye olarak çok 
uluslu kurumlardan orta ve 
büyük ölçekli işletmelere kadar 
hizmet veriyoruz. Bu nedenle 
de ağırlıklı olarak brokerlerle 
çalışıyoruz.  
 
Acenteleriniz, size en çok 
hangi ürün gamında fayda 
sağlıyor? Türkiye’deki 
acentelerin ürün portföy 
yapılanması göz önüne 
alındığında, Chubb birlikte 
çalışacağı acentelerde hangi 
özellikleri arayacaktır? 

Bizim tercih ettiğimiz pazar 
segmentlerine odaklanmış, 
yüksek kapasite ve limitlere 
ihtiyacı olan müşterileri olan 
acentelerle çalışabiliyoruz. 
Özellikle inşaat ve mühendislik 

ile sorumluluk sigortaları 
alanında acente ağımızı 
genişletmeyi planlıyoruz. 
 
Chubb ile çalışmak, 
acentelere ne gibi bir 
faydalanım sağlıyor/
sağlayacak? Dergimiz 
aracılığıyla hem tüm 
acentelere hem de iş ortaklığı 
yürüttüğünüz acentelerinize 
mesajlarınız nelerdir? 
 
Acenteler ve brokerler Chubb’ın 
başarısında önemli bir role 
sahip. Çeşitli kaynaklarımızı, 
araçlarımızı, programlarımızı 
hizmletlerine sunarak acente ve 
brokerları destekliyoruz.  

Chubb olarak geniş bir 
yelpazede uzanan sigorta 
ürünleri sunuyoruz. Bu 
ürünleri çözüm ortaklarımızla 
birlikte, müşterilerin ihtiyaç ve 
taleplerine göre tasarlıyoruz.  



Risk Mühendisliği

İşyerlerinin  
yeniden devreye girmesi ve 
faaliyete başlatma ile ilgili 
temel hususlar
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irçok üretim faaliyeti, süreci ve hatta 
bir bütün olarak binalar zaman 
zaman geçici olarak hizmet dışı 
bırakılabileceği için güvenli başlatma 
önlemlerine dikkat edilmesi önemlidir. 

Her süreçte kapatma ve yeniden başlatma 
faaliyetleri, iyi planlanıp iyi yönetilse bile büyük risk 
teşkil eder.

“Revizyon amaçlı kapatma”, bir veya daha fazla 
işlem veya üretim ünitesinin geçici olarak hizmet 

dışı bırakıldığı bir faaliyettir. İyi planlanmayan 
kapatma veya revizyon amaçlı kapatma tehlikeli 
bir süreç olduğu için doğru yönetilmelidir.

Faaliyete başlatma ve revizyon amaçlı kapatma 
bir bütün olarak tek bir faaliyet olarak 
yönetildiğinde de oldukça detaylı ve zor bir 
süreçtir. Tesislerde etkili iletişim olmalı, işçilere 
uygun eğitim verilmeli ve tehlikeli faaliyetlere 
yönelik sağlam ve güncel politikalar ve 
prosedürler uygulanmalıdır.



Risk Mühendisliği
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□ Yazılı güvenlik incelemeleri 
yürütün, tamamlayın ve uygulayın 
(Faaliyete Başlatma Öncesi Güvenlik 
İncelemeleri - BÖGİ'ler gibi). 

□ Gerektiğinde süreç tehlike 
analizlerini (STA) inceleyin 
ve bunların her türlü süreç 
modifikasyonunu, yeni ekipmanı, 
kurumları veya olası tehlikeleri 
yansıttığından emin olun.

□ Aynen ikame edilemeyecek 
ekipman, süreçler ve prosedürler 
için bir değişiklik yönetimi (MOC) 
analizi yapın. Yeni işçilere faaliyete 
başlatmada güvenlik oryantasyonu 
verin ve onları belirlenmiş risklerden 
nasıl kaçınacakları konusunda 
eğitin. Onlara acil durum güvenlik 
prosedürleri konusunda talimatlar 
verin.

□ Yeni yüklenicileri yetkinlik, ilgili 
beceriler ve yürütülen revizyon 
işlemi türüne aşinalık açısından 
taramadan geçirin ve onları 
denetlemekten kimin sorumlu 
olduğunu belirleyin.

□ Makinelerin yeniden başlamasını 
veya açılmasını önlemek için 
ekipmanı kilitleyin ve etiketleyin 
(geçerli düzenlemelere ve iyi 
uygulamalara uygun olarak).

□ Kapalı alan programının bütünüyle 
uygulamada olduğundan emin 
olun (geçerli düzenlemelere ve iyi 
uygulamalara uygun olarak).

□ Tehlike iletişim programının 
yeni ekipman ve süreçleri ve varsa 

kullanıma konan yeni kimyasalları 
yansıtacak şekilde güncel 
olduğundan emin olun (geçerli 
düzenlemelere ve iyi uygulamalara 
uygun olarak).

□ Ekipmanda varsa ark flaş analizi 
gerektirebilecek ilaveleri veya 
modifikasyonları inceleyin (geçerli 
düzenlemelere ve iyi uygulamalara 
uygun olarak). 

□ Yanıcı atmosferlerin bulunduğu 
veya oluşabileceği yerleri inceleyin 
ve koruyun.

□ Chubb Sıcak Çalışma İzinlerine 
ve Programlarına kati surette 
uyulmasını sağlayın.

□ Sorun giderme faaliyetleri veya 
ünitelerin başlatılması sırasında 
kritik güvenlik cihazlarını baypas 
etmeyin.

□ Drenaj pompaları, acil durum 
bataryaları, UPS sistemleri ve su 
işleme sistemleri gibi yardımcı tesis 
ekipmanının bütünüyle işler halde 
olduğunu doğrulayın.

□ Faaliyete başlatmadan önce 
tüm kazanların ve basınçlı 
tankların yasal standartlara uygun 
olarak denetlenip bakımlarının 
yapıldığından emin olun.

□ Ekipmanı taşımak için getirilen 
ağır makineler tesiste riski 
arttırabilir. Ekipmanın sadece uygun 
eğitimi almış personel ve geçerli 
durumlarda yetkili operatörler 
tarafından taşınmasını sağlayın. 

Yeterli sayıda kılavuz personel ve 
gözcü hazır bulunmalıdır.

□ Islak alanları koruyun. Elektrik 
çarpması tehlikesini ve ekipmanın 
zarar görmesini önlemek için nemi 
muhafazalardan uzak tutun.

□ Makinelerin uygun şekilde 
topraklandığından emin olun. 
Operatörleri sorunlara karşı 
uyarmak için güç kaynağı ve hat 
kalitesi takip cihazları kullanın.

□ Hava ve gaz silindirlerine özellikle 
dikkat edin. Ana vanaları kullanımda 
değilken kapatın, regülatörleri 
çıkarın ve emniyet kapakları takın. 

□ Tehlikeli buharlar/gazlar/
dumanlar açığa çıkarabilecek yeni 
ekipmanla ilgili havalandırma 
gerekliliklerini gözden geçirin.

□ Faaliyete başlatmadan önce temel 
makineleri tam denetimden geçirin.

□ Yangına karşı koruma 
sistemlerinin işler halde 
olduğundan ve geçerli 
düzenlemelere uygun olarak 
denetlendiğinden, test edildiğinden 
ve bakımının yapıldığından emin 
olun.

Kapatmalar ve tesis revizyonları 
zorlu süreçler olup gereksiz riskler 
teşkil edebilirler. Doğru planlama, 
eğitim ve iletişim bir revizyonu 
etkili ve verimli bir şekilde 
desteklerken risklerin uygun 
şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Ayrıntılı bilgi için Erhan Ergüneş ile iletişime geçebilirsiniz.
erhan.ergunes@chubb.com

Her türlü 
revizyonun 
dikkatli 
planlanması ve
uygulanması 
kritiktir
Tesiste faaliyete yeniden 
başlanmadan önce emniyet 
önlemleri gözden geçirilmeli 
ve sorumluluk alanları 
belirlenmelidir. Her bir spesifik 
alanda ve departmanda faaliyete 
başlanmadan önce emniyet 
önlemleri gözden geçirilmeli ve 
yönetim temsilcileri atanmalıdır. 
Bunun dışında sürecin 
yönetilmesine yardımcı olmak 
için:

• Kapsamı Belirleyin - 
Güvenli bir revizyon için 
planlama, kapsam belirleme 
ve organizasyon gerekir. 

Revizyon amaçlı kapatmalar 
yüksek maliyetli, yüksek 
etkili faaliyetlerdir. Süreci 
güvenli yönetebilmeniz 
için bir stratejinizin olması 
gerekir. Organizasyonun tüm 
kademelerini, özellikle de 
çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG) 
ekiplerini projeye dahil edin.

• Hazırlık yapın - Tesisin 
güvenli bir şekilde faaliyete 
başlamasını sağlamak için ÇSG 
planlarınızın hazır olduğundan 
emin olun. Depolama, koruma, 
ekipman, hizmetler ve kamu 
hizmetleri için lojistiği planlayın. 
İş planları görev kapsamını, 
iş gücünü, yüklenicileri ve 
çalışma saatlerini ayrıntılı olarak 
belirtmelidir. Güvenlik adımları, 
izinler, çizimler ve fotoğraflar 
sürecin temel parçalarıdır.
 • Uygulama - Plandaki 
bilinen öğeleri uygulayın ve 
kapsam değişiklikleri gibi 
bilinmeyenler için de hazırlıklı 
olun. Ekipman kullanımda 
değilken demirbaşlarınızı 
kontrol edin. Yeniden devreye 

alma testi güvenliği ve 
ekipmanın normal faaliyetlere 
geri döndürülmeye hazır 
olduğunu doğrulamalıdır. Test 
faaliyetlerinde elektrikçilere, 
teknisyenlere, süreç kontrol 
personeline, sağlayıcılara ve 
operasyon personeline ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Bu konuda 
gerekli tedbirleri alın. 

• Faaliyete Başlatma 
ve Revizyon - Testler 
tamamlandıktan sonra 
operasyon ve bakım sorumluları 
tarafından son kontroller 
yapılmalı ve sağlayıcılar tesisin 
hizmete hazır olup olmadığını 
değerlendirmelidir. Ekipman 
çalışır hale geldikten sonra 
faaliyetlerin kademeli olarak 
arttırılmasına başlanabilir. 
Tamamlandıktan sonra ÇSG 
planlarını, önemli performans 
göstergelerini, kontrol listelerini, 
yüklenici yönetimini, kapatma/
faaliyete başlatma/kademeli 
faaliyete geçme, kritik izleme 
ve öğrenilenleri güncelleyin ve 
takip edin.

Emniyet Önlemleri ve Sorumlulukları Tanımlayın 

Revizyon Kılavuzu ve Kontrol Listesi

Genellikle yardımcı olacak ek çalışanlar ve yükleniciler bulunur ve bu kişiler tesise ve güvenlik 
prosedürlerine yabancı olabilirler. Mevcut çalışanlardan yeni görevleri izole, kapalı veya tehlikeli alanlarda 
yerine getirmeleri istenebilir; bu da riski arttırır. Belirli riskler kapatma sürecinin bir parçasıdır. Bunlar 
toksik kimyasallara maruziyet, makinelerden beklenmeyen enerji açığa çıkması, ekipmanın hasarlı veya 
kusurlu olması veya elektrik tehlikeleri gibi risklerdir.

Her türlü revizyonun güvenlik planlamasının dikkatli bir şekilde yapılması elzemdir. Planlama farklı tesis 
faaliyetleri arasında güvenlik prosedürlerinin geliştirilmesini, belgelenmesini ve iletilmesini içermelidir. 
Güvenlik planınızın potansiyel risk ve tehlikeleri belirlemek üzere tüm kapatma ve revizyon faaliyetlerini 
ayrıntılı olarak içermesini sağlayın.
Şunları düşünün:



Risk Mühendisliği Hizmetleri

Risk Mühendisliği

Tehlikeli iş kollarında 
faaliyetin durması veya 
doluluk oranının azalması
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Ayrıntılı bilgi için Erhan Ergüneş ile iletişime 
geçebilirsiniz.
erhan.ergunes@chubb.com

ina ve makinelerin bakımı, onarımı 
ve inşası sırasında çok sayıda ciddi 
yangın çıkabilir.  Bunların birçoğu 
kesme, kaynak, kıvılcımlar ve ısı 
uygulamalarını içeren faaliyetlerin 

yetersiz kontrolünden kaynaklanmaktadır. Bu gibi 
tehlikeler normal tesis faaliyetleri sırasında kontrol 
edilebilse de, içinde bulunduğumuz süreçteki 
plansız kapatmalar veya tesis faaliyetlerinin 
azalması, riski arttırabilir. Bir projenin, tadilatların 
veya onarımların halihazırda devam ettiği tesislerde 
karşılaşılabilecek zorluklar işlere nasıl güvenli bir 
şekilde devam edileceği ve projenin sonlandırılıp 
sonlandırılmaması ve sonlandırılacaksa ne zaman 
ve nasıl sonlandırılması gerektiği ile ilgilidir 
Diğer taraftan, tesis faaliyetlerinin sınırlı olduğu 
veya azaltıldığı dönemler, tam doluluk sırasında 
uygulanması zor olacak projelerin üstlenilmesi için 
uygun zamanlar olabilir. Ancak, öngörülmeyen 
sorunları ve tesisin karşı karşıya kalacağı riski 
en aza indirmek için bu işlerin uygun şekilde 
planlanması ve yönetilmesi önemlidir. Eğer projenin 
tamamlanamaması veya tesisin ani ve beklenmedik 
bir şekilde kapanması veya güvenli bir şekilde 
durdurulamaması olasılığı varsa çalışmalara 
başlanmaması tercih edilmelidir. Çalışmalara 
devam edilmesinin uygun görüldüğü durumlarda 
ısı uygulaması gerektiren tehlikeli faaliyetlerden 
mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.

Isı uygulaması gerektiren faaliyetlerin 
denetimleri

Isı uygulaması gerektiren (kesme, kaynak, kvılcım 
çıkaran) faaliyetlerden kaçınılması mümkün 
değilse ve bu faaliyete uygun  özel atölyede 
uygulanmıyorsa güvenlik önmeleri için ilave 
tedbirler alınmalıdır.Chubb Risk Mühendisliği 
tarafından hazırlanan ısı uygulaması gerektiren 
çalışma kontrol listesi temin edilebilir.  Kontrol 
listesi çoğaltılarak bir nüshaları çalışmayı 
yürüten personele, diğeri ise amirine verilmeli 
ve faaliyet takip edilmelidir.  Kontrol listesindeki 
güvenlik önerileri çalışma alanının tamamının iyi 
denetlenmesi için kullanılmalıdır. 
Isı uygulaması gerektiren işyerinde, tesis yönetimi 
tarafından denetleme için kılavuz niteliğinde 
kullanılmalıdır. 

Mevcut Projeler
• Projelere güvenli bir şekilde devam etmeye 
yetecek sayıda personel mevcut değilse yangın 
ve güvenlik sistemlerinin işler halde olduğundan 
emin olarak projeleri güvenli bir şekilde 
sonlandırın.
• Yükleniciler uygun şekilde denetlenip takip 
edilemiyorsa projelere devam etmeyin.
• Proje devam edilebiliyorsa, mümkünse ısı 
uygulaması gerektiren tehlikeli faaliyetlerden 
kaçının.

Yeni Projeler 
• Yeterli güvenlik önlemleri ve denetimler 
uygulanamıyorsa yeni projeler veya işler 
üstlenmeyin.
• Projenin güvenli bir şekilde tamamlanmama 
ihtimali varsa veya tesisin ani bir şekilde 
kapanması halinde kolayca durdurulamayacaksa 
yeni bir projeye başlamayın.
• İşin tamamlanmasını sağlayacak yetkin 
yüklenicilerin bulunacağı garanti edilemiyorsa 
yeni projeler girmeyin. 

Isı uygulaması gerektiren işlemleri 
başlamadan önce

      Alternatif çalışma yöntemlerini araştırın. 
Mümkün olduğu sürece ısı uygulaması 
gerektirmeyen faaliyetlerde bulunun.

    Isı uygulaması zorunluysa parçaları veya 
makineleri güvenli bir kaynak bölmesine veya 
açıklığa taşıyın.

      Tüm ekipmanın iyi durumda olduğundan 
ve gaz silindirlerinin emniyetli bir şekilde 
sabitlenmiş olduğundan emin olun.

    Isı uygulaması yapılan alanının 
çevresindeki en az 11 m.lik bir alanda 
alev alabilir/yanıcı malzemeler ve sıvılar 
bulunmamalıdır. 

    Yerler süpürülmeli ve açıklıklar yanıcı 
olmayan örtülerle kaplanmalıdır.

    Isı uygulaması kesinlikle, yanıcı cephe 
yapı malzemeleri dahil yanıcı olduğu bilinen 
veya yanıcı olduğundan şüphelenilen yalıtım 
maddeleri içeren inşaat malzemelerinin 
bulunduğu alanlarda yapılmamalıdır.

Isı uygulaması gerektiren işlemler sırasında

    Isı uygulaması yapılan alanda otomatik 
yağmurlama sistemleri kullanımda olmalıdır.

      Otomatik yangın algılama sistemleri sadece 
işin yapıldığı alanda izole edilmelidir. 

       Molalar dahil olmak üzere çalışma 
sırasında yangın izleme faaliyetleri 
yürütülmelidir.

    Kullanılmak üzere uygun yangın söndürme 
ekipmanı sağlanmalıdır. 

     Yangın alarmı aktivasyon ve kaçış yolları 
bildirilmeli ve gösterilmelidir.

Isı uygulaması gerektiren işlemlerden sonra

     İşin bitmesinden sonra en az bir saat 
boyunca yangın izleme faaliyetlerine devam 
edilmelidir. 

     Faaliyeti izleyen kişi onaylamadan ve 
izlemeyi sonlandırmadan önce, başlamakta 
olan bir yangın olmadığını doğrulamalıdır. 

       Amir alanı incelemeli ve çalışmanın uygun 
şekilde tamamlandığını ve alanın tüm atık 
malzemelerden temizlendiğini onaylamalıdır.

     Etkilenen bölgelerdeki yangın algılama 
sistemleri yeniden devreye sokulmalıdır.

     Tüm gaz silindirleri çıkarılarak 
gece saklanmak üzere güvenli bir alana 
götürülmelidir (çalışma yeni bir izinle ertesi 
gün devam edecekse).

     Tamamlanan ısı uygulaması gerektiren  
faaliyetlere  ilişkin izinler daha sonra yapılacak 
olan mal kaybı araştırmalarında incelenmek 
üzere dosyalanmalıdır.

Isı uygulaması gerektiren faaliyetlerinin yürütülmesi zorunluysa aşağıdaki 
önlemleri uygulayın:



Risk Yönetimi Protokolleri

        Bina hizmetlerinin devreden çıkarılması 
düşünülebilir, ancak bu işlem tesiste, ısıtma, 
yangın ve güvenlikle ilgili açıklara yol açmamalı. 
Yeniden devreye alma planları oluşturulmalı.

        Koruyucu sistemler için bakım protokolleri 
(sprinkler, yangın alarmları, yangın kapıları, 
saldırı alarmları, CCTV sistemleri vs. dahil), 
kabul gören standartlara ve üreticilerin 
önerilerine uygun olmaya devam etmeli. 
Normal protokollerin dışına çıkılacağı zaman 
uygulanması planlanan değişiklikler konusunda 
Chubb Risk Mühendisliği Hizmetleri ile önceden 
görüş birliğine varılmalı

        Makine ile ekipmanlar, hasar riskini en aza
indirmek ve gelecekte yapılacak yeniden devreye 
alma işlemlerini kolaylaştırmak için kontrollü 
bir şekilde devreden çıkarılmalı. Uygun bakım 
düzenlerine ilişkin planlar (yasal ve önleyici 
gereklilikler dahil) oluşturulmalı. Yeniden 
devreye alma öncesinde ertelenmiş bakımları 

yapmak gerekebilir.

        İzleme, güvenlik, acil müdahale ve önceden 
belirlenmiş müdahale prosedürlerinde daha az 
personelin görev alacağı hesaplanarak buna göre 
planlar hazırlanmalı.

        Elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerde 
ve altyapıda arıza veya sınırlamalara ilişkin 
beklenmedik durum planları gözden geçirilmeli.

        Yapı denetim protokollerinin sürdürülmesi 
gerek. Gözetimsiz alanların en az haftada bir kez 
kontrol edilmesi tavsiye edilir.

        Kritik hijyen ve haşere kontrol 
protokollerinin uygulanmasına devam edilmeli.

        Koruyucu sistem aksaklıklarının standart 
e-posta adresleri kullanılarak Chubb'a 
bildirilmeye devam edilmesi gerekir. Bu mailler 
ilgili Chubb risk mühendisi ile sigortacısına da  
gönderilmeli.

Risk Mühendisliği
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Binadaki kişi sayısının 
azalması ve tesisin kapanması
Risk Mühendisliği Hizmetleri

Boş veya kişilerin ender olarak bulunduğu 
binalarda yaygın tehlikeleri doğal olarak azaltan 
günlük faaliyetler yürütülmediğinden farklı 
sorunlar ortaya çıkar. Örneğin, binadaki ısıyı 
azaltmak veya kapatmak boruların donmasına 
ve patlamasına sebep olabilir. Sprinkler 
sistemlerinin boşaltılması, yangın potansiyelini 
artırır. Daha az güvenlik görevlisi bulunması, 
saldırı veya kundaklama riskinin artmasına sebep 
olabilir.

Rutin risk yönetimi programları ile bakım 
protokollerinin aksatılması riski söz konusu. Bu 
da istenmeyen olayların daha sık yaşanmasına 
veya daha büyük kayıpların olmasına yol açabilir. 
Sahipsiz binalardaki tehlikeler, ziyaretçiler, 
personel, yükleniciler veya acil müdahale ekipleri 
için risk oluşturabilir. Yeterli aydınlatması 
olmayan alanlar, etrafı kapatılmamış zemin 
açıklıkları, binada bırakılmış kimyasallar veya 
yanıcı malzemeler, binaya giren veya yangınla 
mücadele edenler için tehlikeli olabilir.

Riskleri yönetmek
 
Ender olarak birilerinin bulunduğu binalarda 
tehlikeleri azaltmak için bazı temel önlemler 
alınabilir.

Aşağıdaki hususlar dikkate alınmalı:
• Dış ve iç güvenlik
• Devreden çıkarma ve yeniden devreye alma 
protokolleri
• Bina durumunu izleme
• Koruyucu sistem denetimi ve bakımı
• Risk yönetimi protokollerinin gözden geçirilmesi

Dış Alanlar 
• Fiziksel önlemler ve koruma protokolleri de 
dahil olmak üzere gelişmiş bir dış güvenlik 
prosedürü uygulayın
• Binanın çevresindeki tüm gereksiz malzemeleri 
ve yanıcı maddeleri temizleyin
• Aşırı büyümeyi önlemek için bitki örtüsünü 
budayın ve bakımını yapın
• Çatıda bitki örtüsünün büyüyüp büyümediğini, 
tıkalı drenler olup olmadığını ve vandalizm 
belirtileri olup olmadığını kontrol edin
• Suç veya vandalizme karşı caydırıcı önlem olarak 
dış aydınlatma bulundurun

  İç Alanlar 
• Gözetimsiz alanlarda izinsiz 
giriş, yangın ve sıvı kaçağı tespiti 
yapabilmek için önlemler alın. 
Tarama sistemleri, sürekli olarak 
birilerinin bulunduğu bir yere 
veya izleme hizmet birimlerine 
sinyal göndermeli.
• Güvenlikle ilgili ekipmanların 
(acil durum aydınlatması, yangın 

söndürücüler vs. dahil) çalışır 
durumda olduğundan emin olun.
• İş yerindeki yanıcı madde 
miktarını en aza indirin. Tehlikeli 
maddeler tesisten çıkarılmalı.
• Değerli eşyalar çıkarılmalı 
veya özel kontrollü alanlarda 
korunmalıdır.
• İç kapılar kapalı olmalı ve uygun 
olduğu durumlarda sabitlenmeli.

Boş binalar 
özellikle yangın, su 
hasarı, vandalizm 
ve hırsızlık 
risklerine açık

Ayrıntılı bilgi için Erhan Ergüneş ile iletişime 
geçebilirsiniz.
erhan.ergunes@chubb.com 

Daha fazla bilgi
• Su sızıntısı planlaması ve azaltılması
• Sprinklerin kışın donmasının önlenmesi



Sigortalılar ve brokerlere yönelik kılavuz: COVID-19 nedeniyle sınırlı faaliyet yürütülen, geçici olarak 
kapanmış olan tesislerin alması gereken önlemler

Risk Mühendisliği & Röportaj 

Gayrimenkul - geçici olarak 
kapanan tesislere ilişkin 
kılavuz
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C
hubb olarak, COVID-19 kısıtlamaları 
nedeniyle geçici olarak kapanan veya 
sınırlı faaliyet yürütülen sigortalı 
tesisler için kapanma tarihinden 
itibaren sigorta teminatının 

devamlılığını sağlıyoruz.
Geçici olarak kapanan veya sınırlı faaliyet yürütülen 
sigortalı tesisler için sigortalıların dikkat etmesi ve 
alması gereken önlemler:
1. Tesislerin etkilendiği süre boyunca hasar riskini 
azaltmak için uygun gerekli önlemleri almak ve 
korumak,
2 Mümkün olduğu kadar ve makul ölçüde 
uygulanabilir olduğu sürece poliçe koşullarına 
uymak,
3. COVID-19 sürecinde sigortalı mekânın 
kullanımında değişiklik olması halinde, sigortalı bir 
yere devlet tarafından el konması veya sigortalının 
gönüllü olarak tesisleri alternatif kullanım için 
açması halinde, Chubb Sigorta Uzmanı’na veya 
aracısına haber vermek,
4. Tesisleri yeniden açmayı düşünmemeleri ve 
tesislerin kalıcı olarak veya uzatılmış bir süre 
boyunca boş kalacak olması halinde birlikte, Chubb 

Sigorta Uzmanı’na veya aracısına haber vermek,
5. Yapabildikleri ölçüde Risk Yönetimi 
Yönergelerimize uymak,
Tesisin Kapatma Sürecinin Sonlanması – Yeniden 
Devreye Alma ve Faaliyete Başlatma İle İlgili Temel 
Hususlar:
• Kapatmalar için Kontrol Listesi
• Binadaki Kişi Sayısının Azalması ve Tesisin 
Kapanması
• Azalan Doluluk ve Kapanma: Sistem Kesintisi 
Yönetimi
• Azalan Doluluk ve Kapanma: Projeler ve Tehlikeli 
Faaliyetler
Yukarıdaki yönergelerden herhangi birinin 
uygulanmasının mümkün olmaması durumunda 
birlikte çalıştığınız Chubb Sigorta Uzmanına veya 
aracınıza başvurun.

Büyük ve çok uluslu müşteriler için daha spesifik 
ve özelleştirilmiş aksiyonların alınması gerekebilir. 
Bunlar için birlikte çalıştığınız Chubb Sigorta 
Uzmanına veya aracınıza danışmanız gerekir.
Daha fazla bilgi için birlikte çalıştığınız Chubb 
Sigorta Uzmanı veya aracınızla ile iletişime geçin.

Pandemi nedeniyle, Chubb Türkiye olarak hasar 
sürecini iyi yönetmek için tüm alt yapımız ve 
iş süreçlerimizi planladık.  Bu süreç için alınan 
aksiyonlarımızı Hasardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcımız Fatoş Atay yanıtladı. 

Pandemi süresinde hasar taleplerini yönetmek 
için hasar ekibini mevcut duruma uygun olarak 
nasıl planladınız? 

Chubb’ın hasar ekibi, tüm sistem ve platformlar 
üzerinden evden çalışma düzeniyle altyapı olarak 
eksiksiz ve tam kapasite çalışmaktadır.

Süreçle ilgili sorularınız, talepleriniz varsa veya 
hizmet düzeyleri hakkında daha genel olarak bilgi 
almak isterseniz fatos.atay@chubb.com adresin-
den benimle iletişime geçebilirsiniz.

Hasar ekibi ile nasıl irtibata geçilir?

Bizimle irtibata geçmek için her zaman kullandı-
ğınız irtibat noktalarını kullanabilirsiniz. Ekibin 
tamamına erişimi vardır.

Hasar ekibine ulaşmak için hasar@chubb.com 
e-mail adresini kullanmanız yeterli olacaktır. Ayrı-
ca şirket dahili hatlarımız ekibin cep telefonlarına 
yönlendirilmiştir.

Pandemi sürecinde Chubb hasarları nasıl yö-
netiyor ve hizmetlerin etkilenmesini bekliyor 
musunuz?

Tüm branşlarda tam kapasite hizmet vermeye 
devam ediyoruz.

Bazı branşlarda, yeni hasar talebi hacimleri nor-
mal sıklığın altında ve bazı branşlarda ise hasar ta-

leplerinde artış olduğunu gözlemliyoruz. Ekibimizi 
bu dinamiğe uygun olarak planlayıp, yönetiyoruz. 
Bu nedenle normalde irtibat kurduğunuz kişilerde 
değişiklikler olduğunu görebilirsiniz. Ama hizmet 
anlayışımız ve süreçlerimiz aynen devam etmek-
tedir.

Hasar ekspertiz ve araştırmaları nasıl yönetiyor-
sunuz?

Birçok işletme kapandığından, sınırlı kapasite 
çalıştığından veyahut yerinde ekspertiz imkanının 
olmamasından dolayı bazı hasar değerlendirme 
araştırmaları zorlaştı. Bilgiye erişim sınırlı olabi-
liyor, ancak bu sorunun üstesinden gelmek için 
teknolojiyi kullanıyoruz.

Hasar ekspertiz ve araştırma konusunda uzaktan 
çalışma sorunlarını aşmak ve süreci işletmek için 
yine teknolojik çözümlerden yararlanan ortakla-
rımızla da (Eksperler /Avukatlar) sürekli diyalog 
halindeyiz.

Chubb Hasardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Fatoş Atay; “Pandemi döneminde 
bilgiye erişim sınırlı olabiliyor, ancak bu 
sorunun üstesinden gelmek için teknolojiyi 
kullanıyoruz”

Tüm branşlarda tam kapasite 
hizmet vermeye devam ediyoruz

Ayrıntılı bilgi için Fatoş Atay ile iletişime 
geçebilirsiniz.
fatos.atay@chubb.com 

COVID-19 Kaynak Merkezi



Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday 

Röportaj
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T
üm kurumlar, ölçekleri ve faaliyet 
gösterdikleri sektör fark etmeksizin, 
siber risklerle karşı karşıya. Siber 
saldırıya uğrayabilirler, çalışanlar hata 
yapabilir, geniş çaplı bir siber olaydan 

dolayı zarar görebilirler… Chubb olarak farklı 
ölçeklerde kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak 
esnek çözümler sunuyoruz. 

Chubb, siber risk sigorta çözümleri konusunda 
Türkiye pazarındaki liderlerden biri. Kapsamlı 
bir siber risk sigortası sunuyoruz. Chubb’ın 
özelleştirilebilir siber risk sigortası çözümleri farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren tüm ölçeklerdeki 
şirketler için güvence sağlıyor.  

Siber risk sigortalarında, 20 yılı aşkın global bir 
birikimimiz var. Siber risk sigortaları uzmanlarımız 
alanlarında çok tecrübeli. Farklı sektörler ve 
ülkelerde meydana gelen siber saldırılarla ilgili 
derinlemesine bilgi sahibiler. Bu deneyim ve 
uzmanlık da Chubb’ın Türkiye’deki müşterilerine 
avantaj sağlıyor. 
 
Siber riskler hem kurumsal hem bireysel tarafta 
giderek daha büyük bir tehdit oluşturmaya 
başladı. Özellikle de COVID-19 süreci bunda etkili 
oldu. Pandemi sürecinde, yani evden çalışanların 
sayısının artmasıyla, dünya genelinde siber risk 
sigortalarına talep arttı.  

Sizin kurumunuz doğrudan hedef alınmasa 
bile, teknoloji sağlayıcıları veya tedarikçileriniz 
üzerinden sizi etkiliyebiliyor, önemli kayıplara 
neden olabiliyor. 
 
Kritik verilerin sızması, yanlış kişilerin eline geçmesi, 
bir siber olayın olası sonuçlarından sadece bir 
tanesi. İşin durması, dijital hasarın giderilmesi gibi 
ciddi maliyetleri olan sonuçlar da ortaya çıkabiliyor.   
Chubb farklı sektörler ve ülkelerde meydana gelen 
siber saldırılarla ilgili derinlemesine bilgi sahibi. 
Bu deneyim ve uzmanlık da Chubb’ın Türkiye’deki 
müşterilerine avantaj sağlıyor. 
 
Ürün ve hizmetlerimizle siber risklere holistik bir 
yaklaşımız var. Bir siber olay meydana geldiğinde, 
hasarı ve kaybı sınırlamak için çok hızlı hareket 
etmek önemli. Chubb, geleneksel yöntemlere ek 
olarak siber saldırı durumunda başvurulabilecek 
üç yöntem sunuyor: Siber uyarı aplikasyonu, online 
veya telefonla 365 gün, 7/24 Chubb ile bağlantıya 
geçilebiliyor. Chubb ilk siber risk sigorta ürününü 
1998’de piyasaya sundu. En büyüğünden en 
küçüğüne işletmeleri özelleştirilebilir siber sigorta 
çözümleri ile güvence altına alıyoruz. 
 
Chubb Cyber IndexSM (Siber Endeks) ile de 
müşterileri sektörlere göre siber risk trendleri 
ve kurumların kendilerini mevcut ve olası siber 
tehditlere karşı nasıl daha iyi koruyabilecekleri 
hakkında bilgilendiriyoruz. Bununla birlikte bu araç 
aynı zamanda maliyet analizi yapıyor, siber sigorta 
maliyet ve muafiyetlerine ilişkin bilgiler veriyor. 
 
Ayrıca siber olaylar dünyanın dört bir yanında 
meydana gelebilir. Chubb’ın da global bir networkü 
var. Yani Türkiye dışındaki siber riskler için 
çözümler sunuyoruz. Chubb’ın hizmet ve hasar 
süreçlerindeki mükemmelliği dünya çapında 
biliniyor. Aynı hizmet kalitesini ve müşterilerimize 
aynı deneyimi yaşatmayı sürdürüyoruz. 
 
Bir siber olay medyana geldiğinde ihtiyacınız olan 
siber riskler konusunda uzman, geniş bir yelpazede 

güvence ve entegre bir yaklaşım sunan, şirketinizin 
ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirebilen bir 
sigortacı. 
 
Geleneksel sigortalarda önemli boşluklar var ve 
bunların farkında olmak önemli. Şirketler var 
olan sigortalarıyla veri güvenliğini sağladıklarını 
sanabilirler. Ama maalesef geleneksel sigortalar 
günümüzün risklerine karşı tam olarak 
koruyamayabiliyor. Siber risk sigortaları işte bu 
noktada devreye giriyor.   
 
Chubb olarak çok uluslu kurumlar ile büyük 
ve orta boy işletmelere yönelik olarak  çalışan 
brokerlerle iş birliklerimiz var. Fakat elbette 
müşterileri için yüksek kapasite ve limitlere ihtiyaç 
duyan acentelerle de çalışıyoruz. İş ortaklarımıza, 
broker ve acentelere müşterilerine daha iyi hizmet 
verebilmeleri için destek oluyoruz.  

“Siber risk sigortalarında, 
20 yılı aşkın global bir 
birikimimiz var” 

Ayrıntılı bilgi için Sare Bayat ile iletişime 
geçebilirsiniz.
sare.bayat@chubb.com
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Gelişim

Siber saldırılara karşı en 
savunmasız sektörler 
belli oldu

 er geçen gün sıklığı artan siber 
saldırılar, iş dünyasına büyük zarar 
veriyor. Önümüzdeki sene küresel 
ölçekte 6 trilyon dolarlık zarar ortaya 
çıkarması beklenen siber saldırılardan 

en çok etkilenen sektörler ve kurum içi departman-
lar, yapılan araştırmalarla ortaya kondu. 
 
Siber saldırganlar, gece gündüz demeden sistem 
açıklarının ve değerli verilerin peşinde koşarken, iş 
dünyası da hacker’lar ile gündelik bir mücadeleye 
girmiş durumda. En yeni trendler ve siber güven-
lik istatistikleri mobil ve IoT cihazlar başta olmak 
üzere, çeşitli kaynaklardaki verilerin saldırıya 
uğradığını ve ele geçirildiğini ortaya koyuyor. Ku-
rumlar, korunmasız veriler ve zayıf siber güvenlik 
pratikleri sebebiyle veri kaybı riskiyle karşı karşıya 
kalıyor. 

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 4,1 milyar dolar veri kaydı 
sızıntı ile açığa çıkarken1, bir sızıntıyı tespit etmek 
için gereken ortalama süre de 206 gün oldu2. Bir veri 
sızıntısının işletmeler için yarattığı ortalama kayıp 3,92 
milyon dolar3 olarak değerlendirilirken, önümüzdeki 
sene siber saldırıların küresel olarak 6 trilyon dolar4 
büyüklüğünde zarar yaratacağı tahmin ediliyor. 
 
Uluslararası arenada faaliyet gösteren yerli ve 
milli bir siber güvenlik firması olan Keepnet Labs, 
gerçekleştirdiği araştırma ile kurumların siber 
saldırılardaki yerini ortaya koydu.  
 
Buna göre, başarılı siber saldırıların %90’ı e-posta 
tabanlı saldırılar üzerinden gerçekleşiyor. Bu siber 
saldırılar, özellikle çeşitli güvenlik mekanizmalarını/
kontrollerini atlamak için yanıltıcı, aldatıcı ve hileli 
olan sosyal mühendislik tekniklerini kullanıyor.  

E-posta tabanlı saldırıların en 
çok hangi sektördeki kurum-
larda daha başarılı olduğunu 
tespit eden Keepnet Labs 2020 
Oltalama Yönelimleri Raporu, 
bir senelik süreyi kapsarken, 410 
bin oltalama e-postası verisi ile 
oluşturuldu. 
 
Her 8 kişiden 1’i saldırganların 
istediği bilgileri paylaşıyor 
 
Oltalama saldırılarına karşı en 
korunmasız olan sektörleri ve 
departmanları tespit eden rapora 
göre; 
 
- Her 2 çalışandan 1’i oltalama 
e-postalarını açıyor ve okuyor. 
- Her 3 çalışandan 1’i olta-
lama e-postalarında bulunan 
(kötü amaçlı yazılım / fidye 
yazılımının sessiz kurulumuna 
neden olabilecek) bağlantılara 
tıklıyor veya dosya eklerini 
açıyor. 
- Her 8 çalışandan 1’i oltalama 
e-postalarında talep edilen bilg-
ileri paylaşıyor. 
 
Raporda, siber saldırılara karşı 
en savunmasız sektörler ve de-
partmanlar da tespit edildi.  

Siber saldırılara karşı en 
korunmasız sektörler 
 
Oltalama e-postalarında bulunan 
zararlı bağlantılara tıklama oranı 
en yüksek ilk 5 sektör: 
 
- Danışmanlık (%63) 
- Giyim ve Aksesuar (%48) 
- Eğitim (%47) 
- Teknoloji (%40) 
- Holdingler / Grup Şirketleri 
(%32,37) 

 Bilgi sızdırma ya da veri 
paylaşımında en yüksek oranlara 
sahip sektörler: 
 
- Giyim ve Aksesuar (%43) 
- Danışmanlık (%30) 
- Menkul Kıymetler ve Borsa (%23) 
- Eğitim (%22) 
 
Siber saldırılardan en çok 
etkilenen kurumsal depart-
manlar 
 
Oltalama e-postalarındaki sahte 
bağlantıları tıklama oranları en 
yüksek olan ilk üç departman: 
 
- Hukuk / Denetim / İç Kontrol 
(%59) 

- Satın Alma / İdari İşler (%58) 
- Kalite Yönetimi / Sağlık (%56) 
 
Bulgular, geçen yılın istatis-
tiklerine göre bu departmanların 
değişmediğini ortaya koyarken, 
raporda şu ifadelere yer verildi: 
“Siber suçluların ihtiyaç duyduğu 
hassas bilgilerin çoğunun bu 
birimlerde çalışan kullanıcılarca 
erişilebilir olduğunu unutma-
mak gerekmektedir. Bu durum 
kurumlar için ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır, çünkü bu tür 
ayrıcalıklı erişime sahip çalışanlar, 
bilgisayar korsanlarının kurum-
lara sızmasını ve istediklerini 
gerçekleştirmeleri sağlayan kilit 
kişilerdir.” 
 
En çok bilgi sızdıran departman-
lar ise aşağıdaki gibi sıralandı: 
 
- Kalite Yönetimi / Sağlık (%27) 
- Satın Alma / İdari İşler (%26) 
- Yasal / Denetim / İç Kontrol 
(%25) 
 
Bu istatistikler, belirli 
departmanların hassas bilg-
ileri paylaşmaya daha meyilli 
olduklarını ortaya koyarken, 
departmanların pozisyonları 
itibarıyla siber saldırılara karşı 
çok daha fazla dikkatli olmaları 
gerektiğini gösterdi. 
 
Keepnet Labs 2020 Olta-
lama Yönelimleri Raporu, en 
savunmasız departmanları ve 
sektörleri belirleyerek kurumların 
siber güvenlik ve farkındalık 
çabalarında, onlara yol gösteriyor. 
 
Kaynaklar: 1 RiskBased 2 IBM 3 
Security Intelligence 4 C. Ventures 
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Çevre Kirliliğini Önlemenin Önemi 

Bir çevre kirliliği olayından sonra zararın azaltılması, maliyetlerin 
en aza indirilmesi ve hasar yönetimi her kapsamlı çevre kirliliği 
sigortasının sadece bir parçasıdır. Ancak en önemli adımlar 
faaliyetlerinizi değerlendirmek, spesifik projeleri analiz etmek ve 
çevresel riski azaltabilecek aksiyonları belirlemektir. Yerel çevre 
yönetmeliklerini anlamanıza ve kirlenme olaylarını veya çevrenin 
zarar görmesini en başta önlemek ve gerekli önlemleri almak ancak 
bu alanda çalışan uzmanlara ulaşmanıza yardımcı olabilecek bir 
sigorta şirketi ile mümkündür.

Chubb’ın çevre kirliliğine karşı işletmenize nasıl teminatlar 
sunduğunu araştırın.

Bu belgede bulunan içeriğin tamamı yalnızca genel bilgi verme 
amaçlıdır. Herhangi bir bireye veya ürün ya da hizmet şirketine 
kişisel tavsiye veya öneri niteliği taşımamaktadır. Tam teminat 
şartları ve koşulları için lütfen verilen poliçe belgelerini inceleyin.

1. Mevcut sigortanızın 
kapsamında şirketinizi çevre 
kirliliğinden dolayı hukuksal 
davalara maruz bırakacak 
açıklar var mı?

Şirketinizin genel sorumluluk 
sigortası poliçesi sadece ani veya 
kaza sonucu oluşan kirlenme 
olayını kapsıyor olabilir. Ayrıca, 
poliçe sadece üçüncü taraf 
sorumluluklarına teminat 
verebilir ve herhangi bir çevre 
kirliliğini giderme işlemi veya 
çevreye verilen zararın dışında 
aşamalı olarak oluşan kirlenmeler 
sigortalanmamış olabilir. Çevre 
kirliliği nedeni ile oluşacak 
zararların teminat altına alınması 
özel bir çevresel risk poliçe 
kapsamında değerlendirilmeli ve 
teminat altına alınmalıdır. 

2. Şirketinizin çevre kirliliği 
nedeniyle hukuksal bir dava 
ile karşı karşıya kalmasının en 
olası olduğu alan nedir?

Kapsamlı bir çevre kirliliği 
sigortası programının tüm 
tesislerinizi kapsaması 
gerekse de en büyük riskle 
nerede karşılaşabileceğinizi, 
faaliyetlerinizin nerede 
kirliliğe veya çevrenin zarar 
görmesine yol açabileceğini 
ve hangi bölgesel çevre kirliliği 
yasalarına ve uyum risklerine tabi 
olduğunuz değerlendirilmelidir.

3. İşletmenizin hangi 
çevre kirliliğini koruma 
yönetmeliklerine tabi?

Kirlenme ve çevreye verilen 
zararı kapsayan asgari zorunlu 
sigorta seviyelerinin yanı sıra 
çevresel uyum gereklilikleri 
de dünya genelinde büyük 
değişiklikler göstermektedir. 
Bir bölgedeki gerekliliklerin 
yerine getirilmemesinin 
başka bir yerde de finansal, 
operasyonel ve şirketinizin itibarı 
açısından sonuçları olabilir. 

Yerel operasyon kılavuzlarının 
ve yasaların anlaşılması dünya 
genelinde uyum sağlamak için 
kritiktir. Sigortacınızın, hukuksal 
uyum ve sigorta gerekliliklerini 
karşılamanıza yardımcı olacak 
uzmanlar ve kapsamlı coğrafi 
ekspertiz sunduğundan emin 
olmanız gerekir. Her işletme 
bulunduğu ülkenin yasal 
yaptırımlarına uyumlu çevre 
kirliliği sigorta poliçesinin 
kapsamından ve yeterliliğinden 
emin olmalıdır. 

4. Şirketinizin geçmişte yol 
açılan çevre kirliliği ile ilgili 
sorumluluğu var mı?

Önceki bir mülk sahibinin neden 
olduğu veya olabileceği çevre 
kirliliğini tespit edebilmeniz için 
binalarınızın ve tesislerinizin 
geçmişteki kullanımı 
hakkında bilgi sahibi olmanız 
gereklidir.  Yeni tesisler veya 
işletmeler satın alırken Satın 
Alma Sözleşmelerinde sizin 
mülkiyetinize geçmiş olabilecek 
bir çevresel sorumluluğun 
boyutunu anlamanız da 
önemlidir. Çevre kirliliği 
sigortanız işletmenizin geçmişteki 
bir kirlenme ve bununla ilişkili 

yükümlülüklerden sorumlu 
tutulması riskini nasıl teminat 
altına aldığını belirtmelidir. 

5. Sigortacınız çevre sigortası 
kapsamında, hizmetlerinin bir 
parçası olarak kriz yönetimi 
desteği sunuyor mu?

Günümüzde çevre kirliliği 
nedeniyle oluşan zararlar gerek 
haberlerde gerekse sosyal 
medyada 7/24 yer alıyor.  Bir çevre 
kirliliği meydana geldiğinde, bir 
işletmenin, çevrenin gördüğü 
fiziksel zararı ele almanın yanı 
sıra emsallerini ve kamuya bu 
olayın yansıması ile ilgili gerekli 
aksiyonları alması ve size destek 
vermesi de gerekebilir. Çevre 
kirliliğine ve zarara başka bir 
taraf neden olmuş olsa dahi, 
şirketinizin itibar kaybını 
korumak ve yönetmek önemlidir. 
İşletmeniz çevresel risklerle karşı 
karşıya ise, buna göre itibarınızı 
korumaya ve iş devamlılığını 
sağlamaya yönelik adımları içeren 
bir kriz yönetim planı hazırlamalı 
ve düzenli olarak bu planı 
güncellemelidir.  Sigortacınızın 
kriz yönetimi planlamasını ve 
faaliyetlerini destekleyen bir 
hizmet verdiğinden emin olun.

Küreselleşme, her ölçekteki şirkete potansiyel operasyonel faydalar ve büyüme fırsatları sunmakla birlikte 
aynı zamanda yeni ve farklı türden risklerin kaynağı olabiliyor.  Dünya Ekonomik Forumu'nun 2019 Küresel 
Risk Raporuna göre insanların yol açtığı çevre kirliliği, hem olasılık hem etki açısından ilk 10 global risk 
arasında olması açısından oldukça dikkat çekici.  Şirketinizin çevre kirliliğine etkilerini değerlendirmek ve 
çevreye verdiği zararı en aza indirmek için özel olarak hazırlanmış bir sigorta programı belirlemek üzere 
yeterli adımları atmak her zamankinden daha fazla önem arz ediyor.

İşletmenizin niteliğine ve coğrafi konumuna bağlı olarak, çevresel risk yönetimine dikkat etmeniz gerekir. 
Chubb olarak, çevre kirliliğine etkiniz ve bununla ilişkili sigorta gereksinimlerinizi değerlendirmeniz için 
size aşağıdaki beş soru ile riskinizi ölçümleme ve ihtiyacınızı belirleme imkânı sunuyoruz. 

Şirketinizin çevre kirliliğine 
olan etkisini değerlendirmenize 
yardımcı oluyoruz

Çevre Kirliliği

www.chubb.com/tr

Ayrıntılı bilgi için İlke Kutlu ile iletişime geçebilirsiniz.
ilke.kutlu@chubb.com
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Finansal Sigortalar 
Departmanı

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz? 

On beş seneyi aşkın bir süredir 
finansal sigortalar alanında 
çalışıyorum ve bundan da çok keyif 
aldığımı söylemeliyim. Açıkçası bu 
sektöre girdiğimde dünyamın bu 
kadar globalleşeceğini ve sigorta 
sektörünün ekonomi açısından 
bu kadar önemli ve büyük 
olduğunu hiç öngörmemiştim. 
Zaten bu sektöre bir giren de kolay 
kolay çıkamıyor biliyorsunuz. 
Ben yaptığım işi çok seviyorum. 
Bende biraz işkoliklik var. 2018 
Ağustos ayından itibaren de 
bağlı bulunduğumuz bölgede 
görevim biraz daha genişledi. 

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden 
de sorumlu oldum. Şu iki senede 
çok şey öğrendim ve halen de 
öğreniyorum.  Ama elbette ki 
Türkiye’nin yeri çok farklı. 
 
Departmanınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz? 

Türkiye ofisimizde dört kişilik bir 
takımımız var. Beni de sayarsanız 
beş kişi oluyoruz, ancak benim 
yarı zamanım da MENA Bölgesine 
gidiyor. Deniz Mengüş ve Çiğdem 
Bağış Kıdemli Underwriter 
olarak uzunca zamandır 
departmanda görev yapmaktalar. 
Underwriter’ımız Barkın Özcan 
ise sadece bir senesini bizimle 

doldurmasına rağmen bizle 
açıkçası sanki beş seneden fazla 
hep bu takımda çalışmış gibi. 
Tuğçe arkadaşımız da keza öyle ve 
kendisi bizlere operasyonel tarafta 
destek sağlamakta.  Takımca 
birbirimize çok yakınız. Bu da ekip 
olarak ruhumuzu güçlendiriyor. 
Beraber çalışmaktan çok keyif 
alıyoruz. Bence çalışırken en 
önemlisi bu.   

Finansal Sigortalar alanında 
müşterilerinize hangi ürün 
alternatiflerini sunuyorsunuz? 

En fazla sattığımız ürün yönetici 
sorumluluk sigortası. Sonrasında 
siber risk sigortası ve kapsamlı 

Sare Bayat
Finansal Sigortalar Müdürü
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Departman Tanıtımı 

hırsızlık poliçeleri geliyor. Mesleki 
sorumluluk sigortası da yapıyoruz 
elbette, ancak belirli meslek 
gruplarına bu poliçeler yapılıyor. 
Bunun yanı sıra halka arz sigortası 
ürünümüz de bulunmakta.  

 Finansal Sigortalar Departmanı 
iş tanımı içerisinde dikkat 
edilmesi gereken önemli 
noktalar nelerdir? Bu 
bölümün zorluklarından ve 
avantajlarından bahseder 
misiniz? 

Öncellikle underwriting açısından 
bakarsak bir kere her şeyden 
haberdar olmanız, global ve yerel 
piyasaları, şirketleri, haberleri 
güncel olarak takip etmeniz gerekli. 
Akabinde sektörel bazda da daha 
derinlere inmeniz gerekebilir. 
Sonuçta verdiğimiz teminatlar göz 

önünde bulundurulduğunda çok 
detaylı bir risk analizi yapmanız 
gerekmekte. Özellikle içinde 
bulunduğumuz dönemde bu böyle.  
Birçok bilgiyi araştırmak, anlamak 
ve yorumlamak zaman alıyor. 
İşimizin avantajı ise, bu sayede 
bizler de birçok bilgi öğreniyoruz. 
Değişik riskler gördükçe kendimizi 
geliştiriyoruz. Bence işimizin en iyi 
yanı bizlerin de sürekli gelişimde 
olması. O yüzden işimizde deneyim 
çok kritik bir element.  

Finansal Sigortalar alanında 
hedeflediğiniz müşteri kitlesi 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Büyük, orta ve küçük ölçekli 
işletmeler ile çalışıyoruz.  Ancak 
büyük küçük ayırt etmeden 
müşterilerimize aynı standartta 
hizmet veriyoruz.  

Finansal Sigortalar 
branşındaki pazar 
payınızdan ve 2020 
yıl sonu hedef ve 
beklentilerinizden 
bahseder misiniz? 
 
Açıkçası finansal sigortalar 
branşında lider konumdayız 
diyebilirim ve bu 
pozisyonumuzu korumak 
istiyoruz. 2020 yılı herkes 
için olduğu gibi bizim için de 
oldukça zorlayıcı geçti.  2021 
yılında büyüme hedeflerimizi 
gerçekleştirme arzusu ve 
hedefine odaklıyız. 

Finansal sigortalar branşında lider konumdayız ve bu pozisyonumuzu koruyacağız. 

Ayrıntılı bilgi için Sare Bayat ile 
iletişime geçebilirsiniz.
sare.bayat@chubb.com
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Bizden Haberler & Röportaj
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Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, Covid-19 
pandemisi sebebiyle değişen iş süreçleri hakkında bilgi 
vererek, çalışma süreçlerini aktardı.  

Chubb’ın COVID-19 koronavirüs salgınını yakından takip 
ederek, yerel ve küresel sağlık makamları tarafından 
yayınlanan yönergeleri sürekli olarak incelediğini 
açıklayan Buğday, ‘’Net hedefimiz çalışanlarımızın 
güvenliğini sağlarken müşterilerimizin ve iş 
ortaklarımızın hizmet akışını kesintisiz sürdürmektir’’ 
dedi.  

20 Mart 2020 tarihinden itibaren iş ortaklarına tüm 
ekipler ile evden çalışarak eksiksiz hizmet anlayışı 
ile destek verdiklerini belirten Buğday, iş süreçleri 
hakkında şu bilgileri aktardı: 

‘’Geçtiğimiz aylarda Avrupa’daki ofislerimiz rotasyonla 
çalışma esasıyla başarılı bir şekilde açıldı. Biz de Türkiye 
ofisi olarak 5 Ekim 2020 tarihinde kapılarımızı yeniden 
açtık.  Gönüllük esasına göre belirlediğimiz 2 ayrı grup, 
bir hafta evden bir hafta ofisten çalışacak. Tüm ekibimiz 
her zamanki iletişim hatları üzerinden sizlere hizmet 
vermeye devam edecekler. 

Chubb’ın size ve müşterilerinize etkin ve kesintisiz 

hizmet sunma anlayışı ile son derece iyi bir alt yapı ve 
kadrosu ile hizmete devam ettiğini bilmenizi isterim. 
Değişen koşullara hızlıca uyum sağlamak, sizlere en iyi 
hizmeti  sunmak için süreçlerimizi ekip olarak yakınen 
takip ediyoruz.  

Her zaman olduğu gibi, Chubb’a duyduğunuz güven için 
teşekkür ederim.’’ 

Chubb olarak ofislerimizi 5 Ekim'de 
yeniden açtık, hizmetlerimize tüm 
hızımızla devam ediyoruz Pandemi döneminde 

çalışanlarımızın bedensel ve 
zihinsel sağlığına yarar sağlamayı 
hedefliyoruz
 
Chubb Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Atay; “Pandemi şartları sebebiyle zorlanan 
çalışanlarımıza destek olabilek amacıyla Mindfulness etkinliği gerçekleştirdik.” 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ekibi olarak oldukça 
güzel bir dönem geçirdik. Uzaktan çalışma 
koşulları planlarımızı katılım ve uygulama esasları 
bakımından bir parça etkiledi. Çok yoğun olarak 
çalıştığımız bu dönemde, bedensel ve zihinsel 
sağlığımıza yarar sağlayabilecek etkinlikler üzerinde 
yoğunlaşmak istedik. 
 
Pandemi şartları sebebiyle zorlanan çalışanlarımıza 
destek olabilek amacıyla Mindfulness etkinliği 
gerçekleştirdik.  
 
Pride Week’de farkındalık yaratmak amacıyla, 

tüm çalışanlarımıza sembolümüz olan gökkuşağı 
tasarımını taşıyan mouse pad’ler yaptırdık ve 
çalışanlarımızın adreslerine ilettik.  
 
En son etkinliğimizi Eylül ayında online platformda 
gerçekleştirdik. Her yıl tüm dünyada yapılan Dive In 
2020 Sigorta Festivali’nde biz de Chubb Türkiye ofisi 
olarak Kadın Sigortacılar Derneği Başkanı (KASIDER) 
Sn. Sema Tüfekçiler’i konuk ederek, dijital dünya ve 
teknolojinin hayatımıza ve iş dünyasına etkilerini 
tartıştık. Sema Hanım’a da bu vesileyle bir kez daha 
Chubb Türkiye adına teşekkür ederim. 
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Aramıza Yeni Katılanlar
Chubb Türkiye ekibi büyümeye devam ediyor. Son dönemde aramıza yeni katılan ekip
arkadaşlarımızı daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Selin Çalşimşek
Haliç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Selin 
Çalşimşek, kariyerine 2015 yılında Ergo Sigorta’da Planlama, Kontrol ve 
Raporlama Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2016-2017 yılları arasında 
TSEV’in Temel Sigortacılık Eğitim Programı Muhasebe Branşı’nı birincilik ile 
tamamlamıştır.

2020 Nisan’da Chubb ailesine katılan Selin Çalşimşek, 2019 yılından günümüze 
kadar, HDI Sigorta’da Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzman’ı olarak görev almıştır.

Fatoş Demiral
Fatoş Demiral, 01 Nisan itibarıyla Accounting Specialist, görevi ile Chubb 
European Türkiye ailesine katılmıştır. Fatoş Demiral, İstanbul Üniversitesi 
Bankacılık bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur. Mezun olmasının 
ardından 2000-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü 
bitirmiştir. 2020 Nisan’da Chubb ailesine katılana kadar 2008-2019 yılları 
arasında Groupama Emeklilik A.Ş.’de 2008 öncesi Taksim Green Park Otel 
Muhasebe Uzmanı (2006-2008), Rumeli Holding bünyesinde 1997-2006 yılları 
arasında Uzman olarak görev almıştır.

Erman Karagöz 
Erman Karagöz, 22 Nisan itibarıyla Claims Handler görevi ile Chubb European 
Türkiye ailesine katılmıştır. Erman Karagöz, Ankara Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur. Mezun olmasının 
ardından 2016-2018 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi 
Politikaları yüksek lisans eğitimi ile öğrenimine devam etmiştir. 2019 Nisan’da 
Chubb ailesine katılana kadar 2014-2018 yılları arasında Van Ameyda Group’ta, 
2018’den günümüze kadar ise Mapfre Sigorta’ da Sigorta ve Hasar uzmanı 
olarak çalışmıştır.

Onur Karaağaç
 9 Mart 2020 itibarıyla Property&Technical Lines Underwriter görevi ile 
Chubb European Türkiye ailesine katılmıştır. Onur Karaağaç, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 2013 yılında, Anadolu Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. 

Mezun olmasının ardından 2013-2014 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans eğitimi ile öğrenimine devam etmiştir. 2020 
Mart ayında Chubb ailesine katılana kadarki süreçte, 2015-2017 yılları arasında 
Eureko Sigorta’da Risk Mühendisi, 2017-2020 yılları arasında ise Anadolu Sigorta’ 
da Yangın ve Mühendislik İhtiyari Underwriter olarak çalışmıştır.

İK
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Güney Çelik, Chubb Nakliyat 
Sigortaları Avrasya & Afrika Bölge 
Başkanı olarak atandı

Chubb Türkiye Nakliyat Sigortaları 
Müdürü Güney Çelik, Chubb Nakliyat 
Sigortaları Avrasya & Afrika Bölge 
Başkanı olarak atandı. 

Yeni pozisyonunda Çelik, underwriting ve iş ge-
liştirme ekipleriyle birlikte çalışacak ve Chubb’ın 
bölgedeki nakliyat sigortaları operasyonlarının 
geliştirilmesiden sorumlu olacak. 

2017’den bu yana Chubb Türkiye Nakliyat Sigor-
taları Müdürü olan Güney Çelik, yeni görevini 
de İstanbul ofisinden yürütecek. Çelik, Chubb 
Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, Chubb Sabit 
Kıymet ve Sorumluluk Sigortaları Bölge Başkanı 
Nikolay Dmitriev ve Chubb Kıta Avrupası Bölge 
Nakliyat Sigortaları Müdürü Benoit Chasseguet’ye 
bağlı olarak çalışacak.

Chubb Avrasya & Afrika Bölge Başkanı Giles Ward 
şunları söyledi:

“Güney Çelik’in bu göreve atanmış olmasından 
memnuniyet duyuyorum. Kendisi Chubb’ın Tür-

kiye’deki nakliyat sigortaları alanındaki faaliyetle-
rinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. 
Bölge çapında da yine benzer başarılara imza 
atacaktır. Bu atamayla Chubb için çok önemli olan 
nakliyat sigortalarına daha fazla odaklanacağız ve 
bu alandaki büyümemizi hızlandıracağz.”

D



Evden çıkmadan yurt dışında 
müze gezmek...
Salgın, hepimizi kontrollü sosyal hayatın ‘yeni normal’ini benimsemeye zorladı. Hem kendi 
sağlığımız hem de sevdiklerimizin iyiliği için sosyal izolasyonu en yüksek seviyede tuttuğumuz 
bugünlerde hem evde kalmak hem de sosyalleşmek ise hayal değil. İşte evden çıkmadan online 
olarak gezip görebileceğiniz müzelerden bazıları… 
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Kültür

1) Louvre Müzesi, Paris, Fransa 

Mona Lisa’nın gizemli 
gülümsemesini görmek isteyen 
binlerce turistin kapısında 
uzun kuyruklar oluşturduğu 
Louvre Müzesi, Paris’te gezilecek 
yerlerin başında geliyor. 

Dünyanın en çok ziyaret edilen 
müzelerinden biri olan Louvre 
Müzesi’ni evinizden çıkmadan 
adım adım dolaşmak ise paha 
biçilemez. 

1190 yılında Paris’i Seine Nehri 
kıyılarından gelebilecek ataklara 
karşı korumak için Fransız kralı 
Philippe Auguste tarafından inşa 
edilen bir kale olan Louvre’un 
temellerini, orijinal hendeklerini, 
asma köprüleri destekleyen 

iskelelerini 360 derece sanal tur ile 
gezebilirsiniz. 

Eski Mısır döneminden 
eserlerin sergilendiği Antik 
Mısır Galerisi ve Delacroix’nın 
1850’lerden kalma ünlü romantik 
eserinin sergilendiği Apollo 
Galerisi, Louvre Müzesi’nin sanal 
turla keşfedebileceğiniz kısımları… 

2) British Museum, Londra, 
İngiltere 

Londra’nın tam kalbinde yer alan 
British Museum dünyanın en eski 
ve en ünlü müzeleri arasında yer 
alıyor.  Her yıl yaklaşık 5 
milyonu aşkın ziyaretçinin 
kapısını araladığı müze, zengin 
koleksiyonu, ilgi çekici sergileri, 
çalışma salonları ile dünya 

tarihine ışık tutuyor. İnsanlık 
tarihinin başından itibaren 
antik kültürlerden günümüze 
ulaşan eserlerin yer aldığı müze, 
zengin Antik Mısır koleksiyonuyla 
ünlü. Sanal tur ile müzeyi 
gezenleri yaklaşık 5 bin parça 
eserle buluşturan müze, 2020’nin 
en beğenilen sanal tur imkanı 
sunan müzesi seçildi. 

Ayrıca Rosetta Taşı, Katabet 
Mumyası, Oxus Hazinesi gibi 
dünyaca ünlü antik eserler de 
British Museum’a göz atmak için 
yeterli nedenler… 

3) Vatikan Müzesi ve Sistin 
Şapeli, Vatikan 

Dünyanın en küçük ülkesi olan 
Vatikan, yalnızca Roma’nın veya 

İtalyanların değil tüm dünyanın 
kültürel mirasının önemli bir 
bölümüne ev sahipliği yapıyor. 
Yüzyıllar boyunca papaların 
desteklediği birbirinden 
önemli sanatçıların eserlerinin 
korunduğu Vatikan’a girmek 
için neredeyse tüm gün süren bir 
kuyruğu beklemek gerekiyor. 
Özellikle her santimerekaresi 
bir sanatçının elinden 
çıkan ve tavanının tamamı 
Michelangelo’nun eseri 
olan Sistine Şapeli’ni artık online 
olarak gezmek mümkün. 
Vatikan koleksiyonlarını ve 
Sistine Şapeli’ni adım adım 
geziyormuşsunuz hissi yaratan 
sanal tur, yalnızca bir tık 
uzağınızda… 

4) Guggenheim Müzesi, New 
York, ABD 

Frank Lloyd Wright’ın 
imzasını taşıyan ilginç tasarımı 
sayesinde New York’un simge 
yapılarından biri haline gelen 
Guggenheim Müzesi’nin ünlü 
spiral merdivenini de zengin 
koleksiyonunu da evden çıkmadan 
görebilirsiniz. Etkileyici mimarisi 
kadar içindeki segilerle de adından 
söz ettiren müzede; empresyonist, 
post-empresyonist, modern 
ve çağdaş sanat anlayışlarına 
özgü farklı dönemlerden eserler 
sergileniyor. Franz Marc, Piet 
Mondrian, Pablo Picasso ve Jeff 
Koons‘un çalışmalarının yanı 
sıra müzenin güncel sergilerini 
de çevrimiçi olarak keşfetmenin 
keyfini yaşayabilirsiniz. 

5) MoMA Museum Of Modern 
Arts, New York, ABD  

Dünyanın ilk çağdaş sanat 
müzesi olarak 1929’de 
kurulan Museum Of Modern 
Arts yani namı diğer 
MoMA, Amerika’nın en çok 
ziyaretçi alan müzelerinden biri. 
Çağdaş sanatın kalesi, adına 
yaraşır biçimde online ziyaretçileri 
için eşsiz bir sanal müze turu 
deneyimi sunuyor. 1880’lerin 
yenilikçi akımlarının ürünü 
olan plastik sanat eserlerinin 

yanı sıra film, tasarım ve 
performans sanatına kadar uzana 
zengin seçkisiyle modern ve 
çağdaş sanatın her dalından 
örneklerin sergilendiği müze, 1 
milyona yakın özgün esere ev 
sahipliği yapıyor. Müzenin en 
ünlü parçaları arasında Andy 
Warhol, Elizabeth Murray, 
Cindy Sherman ve daha 
birçok sanatçının çalışmaları 
ile birlikte Claude Monet’nin 
Nilüferleri, Vincent Van 
Gogh’un Yıldızlı Gece ve Pablo 
Picasso’nun Les Demoiselles 
d’Avignon tabloları yer alıyor. 
 
6) Rijksmuseum, Amsterdam, 
Hollanda 

Hollanda’nın tarihini ve 
kültürünü yansıtan sayısız 
başyapıtın korunup sergilendiği 
Rijksmuseum, Amsterdam’ın en 
önemli turistik noktalarından 
biri. Müzeyi ziyaret etme şansı 
olamayanlar içinse müzedeki 
nefes kesici koleksiyonlar 
ve başyapıtlar, sanal turla 
keşfedilmeyi bekliyor. 

Rembrandt’ın ünlü tablosu Gece 
Bekçileri ve yine Rembrandt’ın 
Yahudi Gelin, Keşiş Elbiseleri 
İçindeki Titus’un Portresi Havari 
Paulus adlı çalışmaları; Jan 
Vermeer’in Mutfak 
Hizmetçisi ve Mektup Okuyan 
Kadın isimli eserleri, Johannes 
Verspronck’un Mavi Giysili Kızın 
Portresi tablosu müzenin en 
merak edilen parçalarından 
birkaçı… 

7) Uffizi Galerisi, Floransa, İtalya 

İtalya’nın sanat başkenti 
Floransa’nın en önemli 
cazibe merkezlerinden biri 
de İtalyan rönesansının mimarı 
sayılan Medici ailesinin sanat 
koleksiyonunun sergilendiği 
Galleria Degli Uffizi. 

Leonardo Da Vinci’nin The 
Annunciation (Müjde) ve 
Adoration of Magi (Akil Adamların 
Hayranlığı), Botticelli’nin Venüs’ün 
Doğuşu, Caravaggio’nun 
Medusa isimli tablolarının 
yanı sıra Osmanlı sultanlarının 
ve hanedan üyelerinin 
portrelerinin de sergilendiği 
galeri, Google’ın Sanat ve 
Kültür çalışmaları kapsamında 
yaptığı iş birliğiyle online olarak 
ziyaretçilerini ağırlıyor.  

8) Smithsonian Ulusal Doğa 
Tarihi Müzesi, Washington, ABD 

Nesli yüzyıllar önce tükenen 
mamut maketleri, dünyanın 
her yerinden kelebekler, dev su 
kaplumbağalarının iskeletleri… 
Doğa ve canlılara dair büyüleyici 
bir koleksiyon sergileyen 
Smithsonian Ulusal Doğa 
Tarihi Müzesi, gelmiş geçmiş 
en iyi sanal müze turlarından 
birini deneyimlemenizi sağlıyor. 
Salon salon ve oda oda rehberli 
tur yapma şansı sunan sanal tur 
uygulaması cep telefonları ile de 
kullanılabiliyor. 

Kaynak: blog.obilet.com/ 



Zeynep Özek

Satış ve İş Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı
Tel: +902123063903
zeynep.ozek@chubb.com

Çiğdem Bağış

Finansal Sigortalar
Underwriter 
Tel: +902123063920
cigdem.bagis@chubb.com

Sare Bayat

Finansal Sigortalar
Müdür
Tel: +902123063927
sare.bayat@chubb.com

Deniz Mengüş

Finansal Sigortalar
Underwriter
Tel: +902123063921
deniz.mengus@chubb.com

• Siber Risk 
• Yönetici Sorumluluk
• Mesleki Sorumluluk
• Dolandırıcılık ve Sahtekarlıktan 
Korunma
• Çevre Kirliliği Sorumluluk
• Ürün Sorumluluk
• Ürün Geri Çağırma
• 3. Şahıs Mali Sorumluluk
• Klinik Deney Sigortası

• Nakliyat 
• Yangın 
• Enerji
• Makina Kırılması
• İnşaat/ Montaj Tüm Riskler
• Elektronik cihaz
• Ferdi Kaza ve Sağlık türev ürünler
• Mobil cihaz  koruması
• Proje Nakliyat ve Gecikmeye Bağlı 
Kar Kaybı / Ceza Sigortası

Sizlere özel  hizmetlerimiz
Türkiye’de geniş bir çeşitliliğe sahip sigorta ve risk çözümleri sunuyoruz: 

Onur Karağaç

Property & Technical 
Lines UW 
Tel: 0212363950 
onur.karaagac@chubb.com

Erhan Ergüneş
 
Yangın & Mühendislik 
Müdür
Tel: +902123063912
erhan.ergunes@chubb.com

Barkın Özcan

Finansal Sigortalar 
Underwriter
Tel: +902123063951
barkin.ozcan@chubb.com

İlke Kutlu

Sorumluluk Sigortaları
Müdür
Tel: +902123063904
ilke.kutlu@chubb.com

Mustafa İnce

Sorumluluk Sigortaları 
Underwriter
Tel: +902123063925
mustafa.ince@chubb.com

Cannur Tunalı

Sorumluluk Sigortaları 
Underwriter
Tel: +902123093964
cannur.tunali@chubb.com

İrem Döğer

Sorumluluk Sigortaları
Underwriter
Tel: 902123063906
irem.doger@chubb.com

Caner Kızılcık

Ferdi Kaza ve Sağlık
Underwriter 
Tel :2123063911
Caner.kizilcik@chubb.com

Güney Çelik
 
Nakliyat Sigortaları
Müdür
Tel: +902123063923
guney.celik@chubb.com

Mustafa Evrensel

Ferdi Kaza ve Sağlık
Underwriter 
Tel :2123063956
mustafa.evrensel@chubb.com

Bahar Akgün 

A&H Underwriter 
Tel: 0212363960 
bahar.akgun@chubb.com

Ömer Abit
 
Ferdi Kaza ve Sağlık
Underwriter Müdür
Tel: +902123063931
omer.abit@chubb.com

Kontakt




