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Şirketlerden

Anadolu’dan ücretsiz mamografi
Anadolu Sigorta, sigortalısına özel

ücretsiz mamografi taraması kampanyası
düzenledi. Kampanya kapsamında 8-10
Mart tarihleri arasında başvuru yapıp ran-
devu alan ilk 50 Anadolu Sigortalı ücretsiz
mamografi yaptırma hakkından yararlandı.
Anadolu Sigorta, toplumda meme kanseri
ile mücadele konusunda bilinçlenmeyi sağ-
layabilmek amacıyla geçen yıl İstanbul
Üniversitesinin Onkoloji Enstitüsünde
mamografi birimi açmıştı. Anadolu Sigorta
bu kapsamda bu yıl da Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla Anadolu Sigorta müşteri-
si 40 yaş ve üzeri 50 kadına ücretsiz mamo-
grafi taraması fırsatı sundu. 

Konuya ilişkin bir açıklama yapan
Anadolu Sigorta I. Genel Müdür
Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, meme kan-
serinin günümüzde kadınlarda görülen kan-
ser türleri arasında birinci sırada olduğunu
söyledi. Kanserle mücadelede erken tanı-
nın önemine dikkat çeken Tiryakioğlu,

özellikle meme kanserinde erken tanının
çok kritik bir rolü bulunduğunu vurguladı.
Tiryakioğlu, “Günümüzde ne yazık ki kan-
ser artık yaşamımızın bir parçası haline
geldi. Bu mücadelede, erken teşhis çok
büyük önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü’yle hayata geçirdiğimiz
bu kampanyayla bir kez daha erken teşhisin
önemine dikkat çekmek istedik” dedi.

Sosyal sorumlulukta etkin 
Anadolu Sigorta, sekiz yıldan bu yana

sponsor olarak yanında
yer aldığı, Türkiye
Engelsizler Kültür ve
Sanat Eğitim
Merkezi’yle (TEK-
SEM) yeni bir işbirliği
içerisine girerek deste-
ğini artırdı. Bu amaçla
“Fazla Mal Burs
Çıkarır” ismiyle düzen-

lenen ve Anadolu Sigortalıların da etkin
biçimde içinde yer aldığı kampanya kap-
samında 121 engelli kız çocuğuna burs
sağlandı. Öte yandan Anadolu Sigorta,
denizlerin kirlenmesini önlemek ve kirli-
likle mücadeleye katkıda bulunmak ama-
cıyla DenizTemiz
Derneği/TURMEPA’yla da işbirliği yapı-
yor. Geçen yıllarda imzalanan protokolle,
her türlü deniz aracının sigorta edilmesin-
den elde edilen gelirden TURMEPA da
pay alıyor. o

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz:
“Medilab ile sağlık poliçesi sahiplerine
ayrılacıklar sunuyoruz”

Anadolu Sigorta, Medilab’la yaşama
geçirdiği anlaşmayla sağlık poliçesi
sahiplerine özel ayrıcalıklardan yararlan-
ma şansı sunuyor. 

Anadolu Sigorta’dan bireysel sağlık
sigortası olan müşteriler, çekap güvencele-
rini, İstanbul Şişli’deki Medilab
Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezi’nde
kullandıkları takdirde, Medilab
Laboratuvarı yakınında yer alan Radisson
Blu Hotel’de geçerli olacak SPA paketi ya
da 30 dakikalık masaj hizmetleri paketinden
ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Medilab hizmetiyle sağlık poliçesi
sahiplerine çok özel avantajlar sunduklarını
belirten Genel Müdür Yardımcısı Metin
Oğuz, “Anadolu Sigorta olarak müşterileri-
mize her zaman özel ve avantajlı hizmet
vermek için çalışıyoruz. Sağlık sigortası
sahiplerine sunduğumuz Medilab hizmeti-
mizle özel anlaşmalı merkezlerde gerçek-

leştireceğiniz, ameliyatlar da dâhil olmak
üzere birçok tıbbi işlem (muayene, labora-
tuvar, MR, BT görüntüleme, endoskopi,
kolonoskopi, biyopsi, patoloji, EMG, EEG,
ultrasonografi ve Doppler vb.) için sadece
bir randevu almanız yeterli oluyor. Hizmet
kapsamında sigortalıların poliçelerindeki
ilgili teminattan doğan katılım payını öde-
meleri gerekmiyor. Medilab’la anlaşmalı
olan Memorial Hastaneler Grubu, Liv
Hospital, Anadolu Sağlık Merkezi, Medical
Park Hastaneler Grubu, Medicana
Hastaneler Grubu ve Dünya Göz
Hastaneleri gibi birçok seçkin hastanede
yatarak ya da ayakta tedaviler için VIP hiz-
metin tüm ayrıcalıkları geçerli oluyor” dedi.

Özel araçla transfer 
VIP hizmet kapsamında İstanbul il sınır-

ları içerisinde Anadolu Sigorta müşterileri
bulundukları yerden özel araçla ücretsiz ola-

rak alınıp, işlemler bittikten sonra, istedikle-
ri yere yine özel araçla bırakılıyor. Ayrıca,
sigortalının istemi halinde, evde yapılabile-
cek tahliller için kendisine uzman gönderili-
yor, uzman gerekli numuneleri evde alıyor. 

Çalışanlarına grup sağlık sigortası
yaptıran işyerlerine, bulundukları binada
laboratuvar için yer tahsisi de yapılabili-
yor. Medilab, burada kurduğu laboratu-
varda bir uzman görevlendirerek, hafta-
nın beş günü, mesai saatleri içinde grup
sigortalılarına ücretsiz hizmet veriyor. o

Filiz Tiryakioğlu




