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KAPAK KONUĞU

‘ Hastanede yatarken sağlık
sigortası yaptırmak isteyen var’

Sağlık sigortası konusundaki
bilgi eksikliği ve

suiistimallerden yakınan
Acıbadem Sigorta Genel

Müdürü Gökhan Gürcan,
“Hastanede yatarken sağlık

poliçesi yaptırmak isteyen
vatandaşlar var” diyor.

Gürcan’a göre, sistemi by-pass
etmeye çalışanların sistem

dışına itilmesi gerekli.  
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Türk sigorta sektöründe, gelişmiş ülkelerle
kıyaslandığında sigortalılık oranı en düşük
branşların başında “sağlık” branşı geliyor.
Sigorta şirketlerinin yöneticileri her
fırsatta sağlık sigortası yaptıran sigortalı
sayısının azlığından yakınır.  Sigortalılar
da, teminatların yetersizliği,  poliçelerdeki
bekleme sürelerinin uzunluğu vs. şikayet
eder.  Ancak şurası da bir gerçek ki,  onca
taşıdığı öneme karşın, Türkiye’de
yeterince bilinmeyen sağlık branşında
“suiistimaller” de sigortacıların adeta
belini büküyor.  Türk sigorta sektörünün
sağlık sigortasında önde gelen
şirketlerinden Acıbadem Sağlık ve Hayat
Sigorta (Acıbadem  Sigorta) Genel Müdürü
Gökhan Gürcan’ın vatandaşların bilgisizliği
ve suiistimallerle ilgili şu sözleri adeta
dudak uçuklatır cinsten: “Hastanede
yatarken sağlık poliçesi yaptırmak isteyen
vatandaşlar var. Bazı kişiler kendi sigorta
poliçesiyle babasının, ablasının ameliyat
masraflarını karşılamaya çalışıyor.  Bu bir
anlamda sigorta şirketinin kasasından
para çalmak gibi bir şey.”

Cezai yaptırımlar artmalı
SİGORTALI’nın sorularını yanıtlayan

Gürcan’a göre, suiistimaller sağlık
sigortasını hakkaniyetle kullanan
vatandaşların da zararına.  “Sistemi
suistimal edenler sadece sigorta
şirketlerini değil,  aynı zamanda diğer
sigortalıları da dolandırıyor. Çünkü prim
düzeyi ödenen tazminatlara göre
belirleniyor” diyor Gürcan. Sağlık
branşındaki suiistimallere yönelik cezai
yaptırımların artırılmasının gerekli
olduğunu ifade eden Gürcan, “Sistemi by-
pass etmeye, dolandırmaya  çalışanların
sistem dışına itilmesi lazım” diyor. 

Sağlık sigortacılığında fiyat
büyümesinin önündeki engelin, sektördeki
aşırı rekabet olduğunu ifade eden Gürcan,
bir yıldan uzun süreli sigorta yapamama
ve tamamlayıcı sağlık sigortasının henüz
oluşmamasının da sigortalı sayısındaki
büyümenin önünde engel oluşturduğuna
dikkat çekiyor.  Gürcan, devletin sosyal
güvenlik sistemindeki ağır yükünün,
makro düzeyde yapılabilecek
düzenlemeler ile özel sektör ile
paylaşılmasının, sağlık sigortasında
büyümeyi tetikleyeceğini vurguluyor.   

Gürcan, sağlık sigortacılığındaki
kârsızlığın da sigorta şirketlerinin
stratejileri ile doğru orantılı olduğunu

vurguluyor. Her dönem bir veya birkaç
sigorta şirketinin, sektörün fiyat
seviyesinin olması gerekenin altında
oluşmasına neden olduğunu ifade eden
Gürcan, şunları söylüyor: “Bu durum iki
önemli konunun yanlış
yorumlanmasından doğuyor: Bunlardan
birincisi insan kaynağı yönetiminde
verimlilik faktörü. İkincisi ise müşteri
sadakati. Görünen o ki sigorta şirketleri
düşük fiyat politikası ile elde ettikleri
müşterileri fiyatları makul seviyeye çektiği
zaman da elde tutabileceğini sanıyor. Ama
son yıllarda yaşanan tecrübe müşterinin
çok küçük bedeller için bile şirket
değiştirebildiğini bize gösteriyor. Bizler
pastayı büyütmek yerine, maalesef yine
pastadan diğerlerinin aldığı paya fiyat
düşürerek göz dikmiş durumdayız.”
Gürcan’a göre, Türkiye’de sağlık
sigortacılığında bekleme sürelerinin
uzunluğu da sigorta sektörünün yapısı ile
ilgili.  “70 milyon nüfuslu Türkiye’de 30
milyon sağlık sigortası poliçesine sahip
kişi olsa, risk tabana yayıldığı için bekleme
sürelerine gerek kalmaz. Ancak, sığ ve
suiistimallere çok açık pazarda bir yıl, belki
de daha uzun süre bekleme sürelerinin
olması normal” diyor Gürcan. Türkiye’de
sağlık branşının gelişmesinde acentelere
de büyük sorumluluklar düştüğünü
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ALP SÜER

Sağlık sigortaları
topluma iyi izah
edilemedi
Sağlık sigortalarının topluma çok iyi izah
edilemediğini belirten Gürcan, şunları
söylüyor: “Sağlık sigortacılığı sanki kişinin
hastaneye gitme, ameliyat olma ya da
doğum yapma ihtiyacı sırasında alınabilecek
bir finansman modeli gibi tanıtıldı.
Potansiyel müşteriler tarafından da bu
şekilde algılandı. Temelde sigortacılık riskin
teminat altına alınmasıdır. Ancak,
Türkiye’de bireyler ihtiyacı olduğunda sağlık
sigortasının farkına varıyor. O zaman da risk
zaten gerçekleşmiş oluyor.   Biz de bu
durumda genellikle bireyi sigortalamayı
reddediyoruz. Bu nedenle bireyleri doğru
bilgilendirme ve bilinçlendirme çok önemli.
Bireyler daha iyi bir refah seviyesinde sağlık
hizmeti almak istiyorsa, sıra beklemek
istemiyorlarsa risk gerçekleşmeden sağlık
sigortası poliçesini almaları gerekli.”

‘
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‘belirten Gürcan, acentelerin çapraz satışa
önem vererek, elementer müşterisini
sağlık ve hayat branşına kanalize etmeye
başlamaları gerektiğini ileri sürüyor.
Acentelerin, kişilerin emekliliklerindeki
veya yaşlılık dönemlerindeki ihtiyaçlarını
doğru bir şekilde analiz ederek, bugünden
gerekli planlamayı yapmalarını
sağlayabilmeleri gerektiğini ifade eden
Gürcan, “Acenteler, sigortalılara gerçek
anlamda finansal dost olmalı” diye
konuşuyor.

Abraaj, ortaklıktan memnun
Acıbadem Sigorta’nın, yüzde 50 hissesi

Mehmet Ali Aydınlar’a, geri kalan yüzde
50 hissesi ise private equity fonu olan
Abraaj Capital’e ait. Abraaj’in, Acıbadem
Sağlık Grubu’ndaki hisselerini satışa
çıkardığı daha önce basında yer almıştı.
Bu konuda akla, “Acaba Abraaj, Acıbadem
Sigorta’daki hisselerini satacak mı?”
sorusu geliyor. Acıbadem Sigorta’nın
satışının gündemde olmadığını belirten
Gürcan,  “Bu da ortaklarımızın güven ve
desteğinin en büyük göstergesi. Bir yıldır
yürütülen çalışmalardan ve alınan olumlu
sonuçlardan da son derece memnunlar.  

Diğer taraftan yabancı ortağımızın,
sigortacılığı gelecek vaat eden sektör,
Acıbadem Sigorta’yı ise bu alanda
coğrafyamızda atılabilecek adımlarda yön
verici olarak görmesi bizi ayrıca

onurlandırıyor.” Yüzde 50-50 ortaklığın
devam edeceğini ifade eden Gürcan,
Abraaj’ın çoğunluk hisseyi satın alma gibi
bir planının da olmadığını kaydediyor. 

Portföyün yüzde 84’ü grup işi
Acıbadem Sigorta’nın bugün itibariyle

portföyünün yüzde 84’ünün grup
işlerinden oluştuğunu belirten Gürcan,
büyük grupların özellikle de bankaların,
Acıbadem Sigorta’ya duyduğu güvenden
memnun. Gruplara sundukları,
“kurumsal verimlilik” modelinin, tüm
gruplar tarafından büyük beğeni ile
karşılandığını ifade eden Gürcan, “Bu
modelle amacımızın prim seviyesini
arttırma yönünde çalışmadığımızı;
aksine grubun ihtiyaç yönetimine, bütçe
yönetimine, sağlık yönetimine, hastalık
yönetimine ve insan kaynakları
politikalarına bire bir destek verecek bir
anlayış stratejimiz olduğunu anlatıyoruz
ve hissettiriyoruz” diyor.  

Bireysel işlerin ağırlığını da artırmak
istediklerini belirten Gürcan, bu strateji
doğrultusunda acente ve direkt satış
kanalını yeniden yapılandırdıklarını,
kampanya ve projeler başlattıklarını
söylüyor. 

llk 4 ayda prim yüzde 57,9 arttı
Gürcan, Mayıs 2010’da Acıbadem

Sigorta’da Genel Müdürlük koltuğuna
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Hayat
sigortasına
2013’ten sonra 
ilgi artacak
Gökhan Gürcan, Türkiye’de Bireysel
Emeklilik Sistemi’nin (BES) başlamasından
sonra hayat sigortacılığına yönelik algıda
bir bozulma olduğunu söylüyor. 2013
yılından sonra mevcut yapının değişmeye
başlayacağını ve hayat sigortacılığına
yeniden ilginin artacağını belirten Gürcan,
“Hayat sigortasının, bireysel emeklilikten
farkı bireylere iyi anlatılmalı. Kişi sözgelimi
maluliyet gibi belli bir riski ya da çocuğunun
eğitimini teminat altına aldırmak isteyebilir.
Bunları da hayat sigortası ile yapabilir”
diyor. Acıbadem Sigorta’nın toplam prim
üretimi içinde hayat sigortasının payının
yüzde 1,5 düzeyinde olduğunu vurgulayan
Gürcan, Acıbadem Sigorta olarak
önümüzdeki dönemde sağlık sigortasının
yanında hayat sigortacılığına da ağırlık 
vereceklerini söylüyor. 

Prim üretimi *: 101.267.398 

Pazar payı *:  % 1,71

Dönem net kârı**:  456.380

Teknik kâr**:  289.049            

(*): 2011 Ocak-Nisan
(**): 2011 Ocak-Mayıs
Kaynak: TSRŞB, Acıbadem Sigorta.

Rakamlarla 
Acıbadem Sigorta (TL)
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oturmuş. Aradan geçen 14 aylık süreçte de
şirketin hasar oranı, idari gider oranı ve
komisyon oranından oluşan ve bir sigorta
şirketinin karlılığında önemli bir faktör
olan “birleşik rasyo”su 121 seviyelerinden,
104,8 seviyelerine yaklaşık 16 puan
gerilemiş.  Bu süreçte, çok kapsamlı bir
dönüşüm yaşadıklarını belirten Gürcan,
öncelikle yönetim modelini
değiştirdiklerini ve bireysel yönetim
tarzından, katılımcı yönetim tarzına
geçtiklerini ifade ediyor. 

Şirket,  tüm çalışanların neredeyse
tamamının aktif rol aldığı 10 büyük
projeyi, 6 ay gibi kısa bir sürede
tamamlamış. Acıbadem Sigorta 2011’i
“otomasyon ve süreç iyileştirme” yılı ilan
etmiş. Gürcan, 2011 yılını organizasyon
anlamında ‘butik şirket’, mali açıdan ise
birleşik rasyosu yüzde 100’ün altına
düşmüş,  geçen yılki kârını 4 katına
çıkarmış bir şirket olarak kapatmayı
hedeflediklerini söylüyor.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği’nin (TSRŞB),  2011 yılı ilk 4 aylık
verilerine göre,  Acıbadem Sağlık ve Hayat,
ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 57,91 artışla 101.2
milyon TL prim üretti.  Acıbadem Sigorta,
sektörde (hayat, hayat dışı dahil)  yüzde
1,71 pazar payıyla 15’inci, sağlık alanında
ise 3’üncü sırada yer alıyor.  

AkademiA, kişi başına 
20 bin TL’lik değer yaratıyor

Şirketlerin uzun soluklu başarılarının
insana yatırımdan geçtiğine inanan
Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Gökhan
Gürcan, şirket içi eğitime de büyük önem
veriyor. Acıbadem çalışanlarının eğitilmesi
amacıyla hayata geçirilen AkademiA
hakkında bilgiler veren Gürcan şunları
söylüyor: “Acıbadem çalışanlarının
interaktif sürekli gelişim akademisi olan
AkademiA’nın en önemli özelliği de teorik
eğitimlerin ötesinde vaka incelemeleri ile
çalışanlarımızın deneyimlerini paylaştığı
çok yönlü bir eğitim programı olması.
Executive MBA özelliği taşıyan AkademiA
ile yalnızca şirket çalışanlarına değil
acente ve brokerlerimizin çalışanlarına da
eğitim imkanı sunuyoruz. AkademiA’da
ana felsefemiz ‘Kişiye değer katmak –
Kişinin değer katmasını sağlamak’.
Hedefimiz sektöre nitelikli insan kaynağı
yaratarak sektörün gelişimine destek
olmak.  Çalışanlarımıza 1 yıl boyunca,
toplam 37 dersten oluşan eğitim programı
36 iç ve dış eğitmen tarafından sunuluyor.
Hukuktan muhasebeye, kurumsal
iletişimden aktüeryal yaklaşımlara kadar
çok geniş bir alanı kapsayan böyle bir
eğitimin kişi başı yaklaşık bedeli 20 bin
TL.”  
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‘Yapı Kredi’nin 
satın alınmasında
aktif rol aldı
1972 doğumlu olan Gökhan Gürcan,
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunu olup yine aynı üniversitenin
Endüstri Mühendisliği bölümüne bağlı MIS
ihtisas programını tamamladıktan sonra
Yeditepe Üniversitesi’nde MBA eğitimini
almış. Koç Üniversitesi’nde de Koç Holding
işbirliği ile düzenlenen MDP programını
tamamlamış. 1996-2008 yılları arasında
Koç Allianz bünyesinde stratejik planlama,
mali işler ve çok sayıda yapılanma
projesinde yöneticilik görevlerini yerine
getiren Gürcan, yine aynı dönemde Yapı
Kredi Bankası’nın satın alınması dahil
olmak üzere çok sayıda özel projede Koç
Holding adına görevler üstlenmiş. 2008
yılında Ergo Grubu Holding’in kurulması
görevi için Ergo’ya transfer olan Gürcan,
Holding’in kurulması görevi sonrasında
CRO ve Ergoİsviçre Portföy Yönetimi ,
Ergoİsviçre Emeklilik ve Hayat ve
Ergoİsviçre Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi
görevlerini yürütmüş. Gürcan, 10.5.2010
tarihinden itibaren Acıbadem Sigorta’da
Genel Müdür olarak görev yapıyor.

▼ Sağlık sigortacılığının kuralları yeniden
yapılandırılmalı. Uzun süreli sağlık sigortası,
tamamlayıcı sigorta kavramları
konumlandırılmalı.

▼ Fiyatlama yaklaşımında çok köklü değişikliklere
gidilerek, poliçe fiyatı tüm sigorta dönemine
yayılabilmeli. 

▼ Bireyleri sağlık sigortası konusunda iyi

bilgilendirmek  gerekli.
▼ Bireylere farklı ürünler ve yeni yaklaşımlar

sunulmalı.
▼ “Vaka bazlı” sigortacılık yapılmalı. Sözgelimi

sigorta şirketleri sadece “kanser”e yönelik ürün
sunabilmeli.

▼ Önceliği elementer sigortalara veren acenteler,
sağlık sigortası satmaya teşvik edilmeli.

Türkiye’de sağlık sigortaları nasıl gelişir?
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