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Sigorta şirketlerinin birçok başarılı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğini kaydeden Yalçın, “Sosyal ve
çevresel projeler gerçekleştirilmesi şirketlerin hedef kitleleri gözünde konumlarını güçlendirmektedir” dedi.

Milli Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Yalçın:

Sosyal sorumluluk kavramı kurumsal 
değerlerin bir parçası olarak konumlandırılmalı

Günümüzde şirketlerin başarısının, yalnız
ticari kriterlerle değil, itibarlarıyla da
ölçüldüğünü ifade eden Milli Reasürans
Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Yalçın,
“Topluma yapılan katkılarla farklılık yara-
tarak toplumsal saygınlık kazanmanın
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sigorta
sektörü de başarılı sosyal sorumluluk proje-
leri gerçekleştiriyor. Şirketlerin sosyal ve
çevresel performanslarını artıran projeler
gerçekleştirmesi hedef kitlelerin gözünde de
konumunu güçlendirmektedir” dedi.
Sosyal sorumluluk projelerini, bulunduğu
sektöre ve topluma pozitif etki sağlamaya
yönelik bir çaba olarak değerlendiren
Yalçın, Milli Reasürans olarak yaptıkları
eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında
görev üstlenme, somut projeler gerçekleştir-
me ve sponsorluk yoluyla sosyal sorumluluk
anlayışını en etkili şekilde sergilediklerini
ifade etti ve kısaca yaptıkları çalışmaları
başlıklar halinde aktardı:
Millî Reasürans Sanat Galerisi 
Millî Reasürans Sanat Galerisi, kurumsal
bir galericilik anlayışı içinde, öncü kurum
galerilerinden biri olarak çalışmakta olup,
düzenlediği sergiler ve yayımladığı kitaplar-
la adını sıkça duyurmaktadır. 1994 yılında
faaliyete geçen Millî Reasürans Sanat
Galerisi, geçtiğimiz on sekiz yıl içinde sanat
çevrelerinde yankılar uyandıran ve ilgiyle
izlenen yüz elliye yakın sergi düzenlemiş,
çoğu sanat literatürüne giren yüzden fazla
kitap yayımlamıştır. Millî Reasürans Sanat
Galerisi’ne düzenlenen sergilerden bir kısmı
yurt dışında (Almanya, Slovenya, Bosna-
Hersek, Gürcistan, Finlandiya vb.) sergilen-
mektedir. 2005 yılından bu yana yurt içi ve
yurt dışında birçok üniversite ve uluslarara-
sı müzede sergilenen “Doğu Karadeniz’de
Kırsal Mimari” sergisinin yanı sıra Mylasa

Labraunda/Milas Çomakdağ Sergisi de yurt
dışındaki önemli müze ve üniversitelerden
davet almaktadır.
Millî Reasürans Oda Orkestrası
Çoğu solistlik kariyerlerini devam ettirmek-
te olan sanatçıların oluşturduğu Millî
Reasürans Oda Orkestrası 1996 yılında
kurulmuştur. İlk konserini 10 Nisan 1996
tarihinde veren Millî Reasürans Oda
Orkestrası, kuruluşundan itibaren yurt içi ve
yurt dışından katılan tanınmış şef ve solist-
lerle birçok başarılı konsere de imza atmış-
tır.
Kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli
evrensel müziği konser ve resitaller açılı-
mıyla müzikseverlere sunan Millî
Reasürans Oda Orkestrası, her yıl eylül-
mayıs ayları arasında Millî Reasürans kon-
ser salonunda dinleyicilerle buluşmaktadır.
Ücretsiz olarak verilen düzenli konser dizi-
lerine ek olarak çeşitli ulusal ve uluslarara-
sı festivallere de katılan topluluk,

"Romantik Dönem Yaylı Müziği" ve "Şensoy
Plays Tura" adlı CD'leri yayımlamıştır.
Sanata olan desteğini; 2006, 2008 ve
2010 yıllarında düzenlenen 34, 36 ve
38’inci Uluslararası İstanbul Müzik
Festivalleri sponsorluğu ile sürdüren Millî
Reasürans, 2012 yılında 40’ıncısı düzenle-
necek olan Uluslararası İstanbul Müzik
Festivali’ne de sponsor olarak katılacaktır.
Miltaş Spor Tesisleri
Miltaş Spor Tesisleri tenis başta olmak
üzere değişik spor dallarında sektörün hiz-
metindedir. Tesislerde 1986 yılından bu
yana her yıl yaz başında “Uluslararası
Sigortacılar Tenis Turnuvası” düzenlen-
mekte ve bu sayede Türk sigorta piyasası ile
ilgili yabancı reasürör ve brokerlar, sigorta
şirketleriyle farklı bir atmosferde bir arada
olma fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca, her yıl
çeşitli yaş grupları için açılan tenis ve bas-
ketbol spor okullarının yanı sıra yetişkinler
için de özel tenis dersleri verilmektedir. 
Millî Reasürans Kütüphanesi
Millî Reasürans Kütüphanesi, sigortacılık
ve sigortacılığı ilgilendiren konularda kitap,
süreli yayın ve diğer materyallerin toplandı-
ğı ve çağdaş bilgi ve belge yönetimi anlayışı
ile organize edilerek kullanıcıların hizmeti-
ne sunulduğu bir özel ihtisas kütüphanesi-

dir. Sektörün en zengin kütüphanesi olan
Millî Reasürans Kütüphanesi, ayrıca ülke-
mizde kurulmuş ve kurulmakta olan
Sigortacılık Meslek Yüksek Okullarının
kütüphanelerini de kitap ve süreli yayın
göndererek desteklemektedir.
Reasürör Dergisi 
1991 yılından itibaren üç ayda bir yayım-
lanmakta olan Reasürör Dergisi, telif, çevi-
ri, röportaj ve çeşitli branşlarda istatistiki
bilgiler gibi tamamen akademik nitelikli bir
içeriğe sahiptir. Dergi, sektör çalışanlarının
ve sigortacılık eğitimi alan çeşitli düzeydeki
öğrencilerin çalışmalarında yararlandığı bir
bilimsel kaynak niteliğindedir. 
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV)
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV), ülke-
mizde sigortanın yayılması ve geliştirilmesi
yolunda çalışmalar yapmak, sigortacılığı
geliştirmek, sigorta kesimine eleman yetiş-
tirmek, sosyal sigortalar dahil sigortacılığın
bütün dallarındaki iktisadi, hukuki ve tek-
nik konu ve sorunları belirlemek ve incele-
mek, Türk sigortacılığının iktisadi ve sosyal
hayat ve kalkınmadaki yerini en yüksek
düzeyde almasına yardımcı olmak amacıyla
Milli Reasürans ve Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği tarafından
1970 yılında kurulmuştur. 

Mete Akalın: “Sosyal sorumluluk projelerinin, marka bilinirliliğine ve şirket üretimlerine katkısı olsa da, asıl
amacın bu olduğu durumlarda hüsranla sonuçlanan birçok örnek bulunduğu biliniyor. Yapaylıktan uzak, sadece
çevreye yatırım yapmak ve topluma değer katmak temel hedef olmalı.”

Türk Nippon Sigorta Pazarlama Müdürü Mete Akalın:

Sosyal sorumluluk projeleri global noktaya ulaştı

Türk Nippon Sigorta Pazarlama Müdürü
Mete Akalın, günümüzde sosyal sorumluluk
projelerinin sadece sigorta sektörü açısın-
dan değil, global olarak da çok anlamlı
noktalara ulaştığını söyledi. Uzun yıllardır
Avrupa Birliği komisyonu çalışmalarında
da gündeme alınan konuların başında gelen

bu projelerin, gönüllülük üzerine kurulu
olması ve regülasyonlara tabi tutulmaması-
nın önemine vurgu yapan Akalın şunları
söyledi: “Sosyal sorumluluk projelerinin,
marka bilinirliliğine ve şirket üretimlerine
olan katkısı yadsınamaz bir gerçek olmakla
birlikte, asıl amacın bu olduğu durumlarda
hüsranla sonuçlanan birçok örnek bulundu-
ğu biliniyor. Bu çalışmalarda temel hedefin,
yapaylıktan uzak, sadece çevreye yatırım
yapmak ve topluma değer katmak olması
gerekir. Böylelikle, toplumdaki sosyal
sorumluluk projelerinin, şirketlerin karlılığı-
nı ve bilinirliliğini artırma amacıyla yapıldı-
ğı algısı, yerini gerçek anlamda `sorumlu-
luk bilinci ve duyarlılığına` bırakmış ola-
caktır” dedi.

“EĞİTİM DESTEĞİ, KAN BAĞIŞI VE
ENGELLERİ AŞMAYI SAĞLADIK”

Türk Nippon Sigorta olarak, Sosyal
Sorumluluk Projelerini son derece önemse-
diklerini ve bu konudaki standartlarını oluş-
turmaya devam ettiklerini belirten Mete
Akın, temel hedeflerinin, sürdürülebilir pro-
jeler olduğunu vurguladı. Akalın, “Bu nok-

tadan hareketle, Türkiye Eğitim Gönüllüleri
Vakfı (TEGV), Türk Kızılayı, Ege Üniversi-
tesi ve Altı Nokta Körler Derneği ile çalış-
malarımız bulunmaktadır. Özellikle TEGV
ve Türk Kızılayı ile olan çalışmalarımızı
dönemsel ve düzenli olarak sürdürmekteyiz.
2011 yılında, `Acente Sayımız Kadar
Çocuğa 1 Yıllık Eğitim Desteği` adında bir
proje gerçekleştirdik. Her yılsonu, hemen
her şirketin acente ve müşterileri için hazır-
lattığı kalem, ajanda, takvim gibi promos-
yon materyalleri yerine, ülkemizin geleceği
olan ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğiti-
mine destek olabilmek düşüncesi ile Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfına yaptırdığımız
“katılım sertifikalarını” tüm acentelerimiz
ile paylaştık. Böylelikle, tam 180 çocuğun
1 yıllık eğitimine destek verebilmiş olmak-
tan büyük mutluluk duyduk. Acentelerimiz
tarafından da oldukça beğenilen ve destek-
lenen bu çalışmayı her yıl devam ettirmeyi
planlıyoruz. Gün geçtikçe büyüyen acente
ağımızın, bu çalışmaya da katkı sağlayacak
olması bizi ayrıca mutlu etmektedir” dedi.
Akalın, “Türk Kızılayı ile düzenlediğimiz
kan bağışı çalışmamız ise, 2010 yılından

bugüne periyodik olarak devam etmektedir.
Bölge müdürlüklerimiz de dâhil olmak
üzere, tüm çalışanlarımızın katılımıyla ger-
çekleşen çalışma, Kızılay tarafından Genel
Müdürlük binamızda yapılmaktadır. 
Öte yandan, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi ile yürüttüğümüz ve bugüne kadar
binlerce gönderim yaptığımız, `Kapakları
Toplayalım, Engelleri Aşalım` tekerlekli
sandalye kampanyamızı da süresiz olarak
devam ettiriyor olacağız” dedi.

“GELECEKTE ÇEVRE DUYARLILIĞINA
YOĞUNLAŞACAĞIZ”

Bu yıl için çalışmalarını yine eğitim ve sağ-
lık alanlarında yoğunlaştıracaklarını söyle-
yen Akalın, “Önümüzdeki dönemlerde çevre
duyarlılığı konusunda da planlarımız bulu-
nuyor. Fakat daha önce de ifade ettiğim
gibi, eğitim ve sağlık alanlarındaki çeşitli
sorumluluk projeleri şirketimizin öncelikli
tercih ettiği alanlar olup, özellikle 2012
yılında ağırlığı bu alanlara vermeyi düşünü-
yoruz” dedi.

Milli Reasürans Konser
Salonunda yerli ve yabancı
sanatçıların yanı sıra Milli
Reasürans Oda Orkestrası da
konserler veriyor. 

Türk Nippon Sigorta, her yıl
yaptırılan promosyon
malzemelerinin yerine ihtiyaç
sahibi çocuklara eğitim
yardımında bulunuyor.  

1994 yılında
faaliyetlerine başlayan
Milli Reasürans Sanat
Galerisi, 150’ye yakın
sergiye ev sahipliği
yaparak, önemli bir
sorumluluğu yerine
getirdi.  


