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GROUPAMA'DAN CAN’LARA CAN GELDİ... 
 

Groupama, sigorta acentelerinin başlattığı ve sektörel anlamda bir ilk olan 
‘Kan, Organ ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası’nın en önemli 
destekçilerinden biri oldu. Kampanyanın lansmanı 31 Mayıs 2014 tarihinde 

Sigortacılık Haftası’nda yapıldı. 
 

Sektörle ilgili tüm STK’ların ve acentelerin destek verdiği kampanyanın açılışında 

konuşan Organizasyon Başkanı Neşe Demirağ ‘Hepimiz tek kanatlı melekleriz; 
yalnızca birbirimize sarılarak uçabiliriz,’ diyerek, ilk defa bir meslek grubunun tüm 

birimlerinin katılımıyla bir kampanya yapıldığını vurguladı. ‘Can’lara can vereceğiz,’ 
sloganıyla yola çıkarak, kendilerine destek veren her ile ve ilçeye gideceklerini 
belirten Neşe Demirağ, "Hedefimiz bu projeyi uluslararası arenaya taşımak olacak 

ve bir yıl sonra başardığımızda meşaleyi başka bir meslek grubuna devredeceğiz" 
dedi. 

 
Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürü Dr Ahmet Genç; “Sadece sigortacılık 
haftasında değil her gün sigortacılık ile ilgili çalışmalar ve etkinlikler yapılmalı. 

Projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum” dedi. 
 

Düzenli kan bağışçısı olduğunu söyleyen ATO Meslek Komisyonu ve SADER Başkanı 
Kemal Gazioğlu, bundan sonra da mesleki olarak düzenlen bu organizasyon 

kapsamında kan bağışında bulunacağını belirtti. TOBB SAİK Başkanı Hüseyin Kasap 
ise insanlık adına bu projenin arkasında olduklarını ifade etti. 
 

Organizasyonda konuşan AFSAD Başkanı Bekir Özerdem; “Bizler mesleğimizle örnek 
olmalıyız. Bu projeye Afyon olarak tam destek veriyoruz. 5 haziran 2014 tarihinde 

Kocatepe Üniversitesi ile birlikte kan ve organ bağışında bulunacağız” dedi. 
 
Sigortacıları, hayat vermek için yola çıktıları bu yolda yalnız bırakmayan Groupama, 

sosyal sorumluluk kapsamında “Kan, Organ ve Kök Hücre Bağışı Projesi”ne destek 
oldu. 
 
 

 
 
 
 



Groupama hakkında: 
Fransa’nın en büyük mütüel sigorta şirketi olan Groupama, tarım ve sağlık sigortalarından evde bakım 

sigortalarına uzanan pek çok alanda lider konumdadır. Groupama; Fransa dışında, Avrupa ve Asya’da 
İtalya, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çin, Vietnam ve 
Tunus  olmak üzere 11 ülkede faaliyet göstermektedir. Groupama’nın 13 milyon müşterisi ve 35.000 
çalışanı bulunmaktadır. Grup, sigortacılık ve bankacılık alanlarında müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine 
göre şekillendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır.      
 

Groupama, Türkiye’deki faaliyetlerine 1991 yılında Güneş Sigorta’nın yüzde 36 hissesini alarak başladı. 
Daha sonra, 2006 yılında Başak Emeklilik ve Başak Sigorta’yı, 2008 yılında Güven Hayat ve Güven 
Sigorta’yı satın aldı. 2009 yılında Başak ve Güven şirketlerinin faaliyetlerini ‘Groupama Sigorta A.Ş.’ ve 
‘Groupama Emeklilik A.Ş.’ markaları altında birleştirdi. Aynı zamanda Milli Reasürans A.Ş.’nin yüzde 
5,8 ile en büyük üçüncü hissedarıdır. 
 

“Groupama, 2013 yıl sonu itibarıyla 1.086,2 milyon TL prim üretimi ve 705,0 Milyon TL Bireysel 

Emeklilik fon büyüklüğüyle elementer, hayat ve bireysel emeklilik  branşları toplamında Türkiye’nin 
önde gelen sigortacılık gruplarından biridir. 
 
 
” Groupama aynı zamanda, 2.344 özel acentesi, 64 brokeri ve 1.673 Tarım Kredi Kooperatifi’yle 
birlikte Türkiye’nin en yaygın dağıtım kanalına sahip sigorta şirketlerinden biridir. Groupama Türkiye 
prim üretiminde, Grubun Fransa harici faaliyet gösterdiği tüm ülkeler arasında ikinci sırada yer 

almaktadır. 
www.groupama.com.tr 
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