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“Biz Türkiyeyiz” Projesinin ortaya çıkış hikayesini 
anlatır mısınız? 

Selda ÇAMLIBEL ÖZKOYUNCU: Türkiye Sigorta olarak 

bir ve birlik olma anlayışıyla yola çıktık.  Birleşme 

sonrasındaki 1. yılımızda ise; kuruluş ilkelerimizin en 

önemlisi olan yenilikçi ve öncü şirket vizyonumuza 

hizmet edecek bir faaliyet raporu hazırlamayı 

hedefledik.  Uzun yıllardır birlikte uyum içerisinde 

çalıştığımız Finar ile; bizi, farklı kültürlerin bir araya 

gelerek oluştuğu Türkiye Sigorta’yı anlatmak istedik. Ve 

yolumuz Anadolu Ateşi’yle kesişti. 

Baki KARA: Türkiye Sigorta’nın 2021 Faaliyet Raporu, 

Finar tarihinin kilometre taşı işlerinden biri oldu. Rapor 

için brifing aldığımızda, bir hikayesi olan ve bu hikayeyi 

en güçlü ve etkili şekilde ortaya koyacak bir rapor 

yapmalıyız dedik. Bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey. 

Bu süreçte ortaya çıkan ve müşterimizin de desteğiyle 

hayata geçen “Biz birlikte Türkiyeyiz” fikrinin, bir 

faaliyet raporundan öte, birbirine kenetlenmiş, birlikte 

büyük bir başarı ortaya koymuş bir aileyi, adını 

ülkemizden alan bir kurumu çok iyi yansıttığını 

düşünüyorum.  

 

Projede öne çıkarmak istediğiniz tema hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Selda ÇAMLIBEL ÖZKOYUNCU: Faaliyet raporları 

şirketimiz için her zaman bir zorunluluğun ötesinde 

“bizi,” anlatan en önemli tanıtım ve iletişim 

materyallerinden biri oldu. Raporumuzun şirketimiz 

değer ve vizyonunu anlatan, yenilikçi ve farklılık yaratan 

bir içerikte hazırlanmasına hep özen gösterdik. Bu 

anlayıştan hareketle bu yıl faaliyet raporumuzu “Biz 

Türkiyeyiz!” temasıyla oluşturduk. Tabii ki 

raporumuzun başrolünde çalışanlarımız oldu. 

 

Projenin ilerleme süreci ve bu projenin kahramanları 

hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Baki KARA: Mustafa Erdoğan’ın bizzat yönetmenliğini 

yaptığı bu proje, bu topraklardan doğmuş iki güçlü 

markanın da yan yana geldiği bir proje oldu. Bu vesileyle 

Mustafa Bey ve ekibine gösterdikleri yüksek iş birliği ve 

profesyonel yaklaşımları için ayrıca teşekkür ederim. 

Anadolu Ateşi ve Türkiye Sigorta, aynı gelenekler 

üzerine inşa edilen, bu toprakların değerlerine sahip 

çıkan ve onu daha ileriye, evrensele dönüştürme 
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çabasında olan iki kurum, iki marka. Bu açıdan 

bakıldığında da benzersiz bir proje oldu. 

 Selda ÇAMLIBEL ÖZKOYUNCU: Anadolu Ateşi’nin 

muhteşem ekibiyle birlikte, Türkiye’nin yedi bölgesinde 

Türkiye Sigorta çatısı altında hizmet veren 

çalışanlarımız ülkemizin 7 bölgesinin danslarını icra 

ettiler. Provalarımız, çekimlerimiz, kostümlerimiz 

kısacası projenin her bir aşaması büyük bir emekle 

hazırlandı. Ve ortaya; Türkiye Sigorta’nın DNA’sında 

olan bir ve birlik olma, beraber başarma ilkelerini ete 

kemiğe büründüren bir proje çıktı.  

Son olarak ortaya çıkan proje için düşüncelerinizi 

öğrenebilir miyiz? 

Selda ÇAMLIBEL ÖZKOYUNCU: Projenin bizim için en 

önemli başarısı, iki kurum arasındaki amaç ve misyon 

birlikteliğiydi. Projeyi hayata geçirirken, finansal bilgisi 

olsun ya da olmasın herkes için okunabilir ve dikkat 

çekici bir rapor oluşturmayı amaçladık. Ortaya çıkan işle 

bu amacımızı hedeflerimizin çok üzerinde 

gerçekleştirdik. Bu projeyi hayata geçirebilmemiz için, 

üst yönetimimizin ve çalışanlarımızın desteği çok 

önemliydi ve tüm proje boyunca desteklerini hep 

yanımızda hissettik. “Biz Türkiyeyiz” 

Baki KARA: Genel Müdür Atilla Bey ve Kurumsal İletişim 

Direktörü Selda Hanım nezdinde tüm Türkiye Sigorta 

çalışanlarına bu projeye kattıkları emek ve değer için 

çok teşekkür ederim. Bir teşekkür de ekibime etmek 

isterim. Başta Kreatif Direktörümüz Tayfun Dursun ve 

Proje Direktörümüz Nihan Yaşa Sönmez olmak üzere 

tüm Finar ekibine de özverili çalışmaları için çok 

teşekkür ediyorum. Türkiye Sigorta 2021 Faaliyet 

Raporu’nun, uluslararası düzeyde de ülkemizi en iyi 

şekilde temsil edeceğine inanıyorum. 

 

 

Türkiye Sigorta üst yönetim ekibinin de katıldığı 
Türkiye Dansı linki; 
 
https://youtu.be/RLKiiI5Ha4A 
 
Faaliyet raporumuz için hazırladığımız özel dans 
videolarımızdan Türkiye Dansı 7 bölgenin ruhu ve 7 
bölgenin figürleri Anadolu Ateşi’nin hazırladığı özel 
koreografide bir araya geldi. Genel Müdürümüz, 
Genel Müdür Yardımcılarımız ve Türkiye Sigorta 
çalışanları olarak, tıpkı iş hayatında olduğu gibi, bir 
araya geldiğimizde birlikten doğan sinerjimizi, 
gücümüzü sahnede de gösteriyoruz.  
 

Ana film linki; 

https://www.youtube.com/watch?v=lcG4N8L9lfA
&ab_channel=T%C3%BCrkiyeSigorta 

 

Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Bu 
başarılarımızı, Anadolu Ateşi ile el ele vererek, çok 
özel bir Faaliyet Raporu projesi ile taçlandırdık.  
Büyük bir emekle ve heyecanla hazırladığımız, 
Başrolünde çalışanlarımızın olduğu, bir araya 
geldiğimizde neleri başarabileceğimizi gösteren 
faaliyet raporu filmimizi beğeneceğinizi umuyor ve 
iyi seyirler diliyoruz.  

https://youtu.be/RLKiiI5Ha4A
https://www.youtube.com/watch?v=lcG4N8L9lfA&ab_channel=T%C3%BCrkiyeSigorta
https://www.youtube.com/watch?v=lcG4N8L9lfA&ab_channel=T%C3%BCrkiyeSigorta

