
Ekim 2016
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yönetimden

2016 yılını geriye bırakmaya hazırlandığımız bu sayımıza tüm ulusumuzu doğrudan 
etkileyen bir konuya değinerek başlamak isterim.

Birkaç ay kadar önce maalesef hepimizin üzüntü ve acı ile hatırladığı bir olayı geride 
bıraktık. 15 Temmuz akşamı, demokrasimize ve ülkemizin bütünlüğüne karşı yapılan 
darbe girişimini her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bir kere daha şiddetle lanetlemekteyiz.  

Bu elim olaylar sırasında meydana gelen sigorta hasarları arasında, teminat 
kapsamında olmayanlar da bulunmaktaydı. Ancak Anadolu Sigorta olarak, 15 Temmuz 
darbe girişimi kapsamındaki hasarlar için; branş ayrımı gözetmeksizin, bu olaylar 
sırasında meydana gelmiş hasarları karşılama kararı almıştık. 

Bu doğrultuda sigortalılarımıza ait; konut, araç, sağlık ve iş yerlerinde, bu olaylara 
bağlı bir hasar meydana gelmiş ise, teminat kapsamına bakmaksızın ödeme yaptık, 
sigortalılarımızın menfaatlerini en iyi şekilde savunduk. 

Bir daha böyle üzücü olayları yaşamamak dileğiyle, bu süreç boyunca özveriyle çalışan, 
Anadolu Sigorta’ya yakışan gayreti gösteren; tüm çalışanlarımıza, acentelerimize ve tüm 
iş ortaklarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgili Mesai Arkadaşlarım;
Bu yazımın benim için farklı bir anlamı da var. Bildiğiniz üzere Kasım itibariyle Genel 

Müdürlük görevimden, emekli olarak ayrılıyorum.    
Türkiye’nin en köklü ve güçlü kuruluşu olan Anadolu Sigorta’nın kapısından ilk olarak 

1978 yılının Kasım ayında girmiştim. İlk görev yerim Hasar Müdürlüğü oldu. Aradan 
geçen 38 yılda Şirketimizin pek çok kademesinde görevler yaptım. 

Bu süre içinde sektörümüzün önde gelen isimleriyle çalışma şansını buldum. Bundan 
bugün dahi büyük bir mutluluk ve heyecan duymaktayım. İş hayatımdaki yol haritamı 
onlardan edindiğim bilgi ve deneyimleri kendi öğrendiklerim ile harmanlayarak 
oluşturdum.

İtiraf etmeliyim ki, kariyerim boyunca en büyük gururu Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kurduğu, Türkiye’nin ilk milli sigorta şirketinin Genel Müdürlük 
makamı teklif edildiğinde yaşadım. Her zamanki gibi bu görevim sırasında da en büyük 
desteği, Türkiye’nin en nitelikli kadroları olan siz Anadolu Sigortalıların engin bilgi ve 
deneyiminden aldım. 

Elbette zorlu dönemler yaşadık ancak o zorlukları aşarak birlikte yeni başarılara imza 
attık. Ülkemiz tarihine damgasını vuran bu güzide kuruluşta memur olarak başladığım 
görevimi, Genel Müdür olarak tamamlamanın ve bayrağı gururla devretmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. 

İnancım ve kanaatim Anadolu Sigorta’nın varlığını her zaman, en güçlü şekilde 
muhafaza edeceğidir.  Bu vesileyle, bugüne kadar verdiğiniz güçlü destek ve samimi 
dostluk nedeniyle bir kez daha hepinize şükranlarımı sunuyor, başarılarımızın devamını 
diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla…

Musa Ülken
Genel Müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar,

Ülkemiz tarihine 
damgasını vuran bu 
güzide kuruluşta 
memur olarak 
başladığım görevimi, 
Genel Müdür olarak 
tamamlamanın ve 
bayrağı gururla 
devretmenin 
mutluluğunu 
yaşıyorum. 
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başlarken

Bu yıl içinde 
kamuoyunda, 
sektörümüzün de 
ötesinde şüphesiz 
en çok konuşulan 
konulardan birisi 
trafik sigortaları 
ile ilgili gelişmeler 
oldu. 

Merhabalar,
Bu yıl içinde kamuoyunda, sektörümüzün de ötesinde şüphesiz en çok konuşulan 

konulardan birisi trafik sigortaları ile ilgili gelişmeler oldu.  
Bildiğiniz üzere, geçmişte yaşanan yüksek zararlar trafik sigortalarının prim 

tutarlarını yükseltmişti. Hazine Müsteşarlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, 
sektör olarak duruma çözüm arandı ve yeni mevzuatla çeşitli düzenlemelere gidildi. 

Bunlardan biri de zorunlu trafik sigortası tarifelerinin günlük olarak 
değiştirilebilmesine imkân tanınması oldu. Yeni düzenlemeyle, sigorta şirketleri daha 
önce bir ay olan tarife tespit süresine tabi olmayacağından, mevzuat değişikliklerine ve 
piyasadaki gelişmelere daha hızlı tepki gösterebileceğinden daha da rekabetçi bir ortam 
yaratılacaktır. 

Şirketimiz trafik sigortası primlerini belirlerken, sigortalı kişinin özellikleri, aracın 
nitelikleri ve hasar geçmişi ile ilgili birçok parametreden faydalanıyor. Yakın zamanda 
gerçekleştirdiğimiz değişikliklerle geçmiş dönem sonuçları ve beklenen iyileşmeler de 
dikkate alınarak bu parametrelerde yüzde 15’e varan indirimleri uygulama fırsatı bulduk. 

Trafik sigortasında, özellikle “Torba Yasa” ile yapılan mevzuat değişikliklerinin, 
maliyetleri gelecek dönemde de olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyoruz. Yapılan 
yasal düzenlemeler, sektörün yoğun tazminat yükünü hafifletecek ve Şirketimizin de bu 
branştaki maliyetlerini düşürecektir. 

Musa Ülken ve Macit Bal’a Veda
Yazımın bundan sonraki kısmını, iki değerli çalışma arkadaşım, Genel Müdürümüz 

Musa Ülken ve acentelerden sorumlu müdürümüz Macit Bal’ın vedasına ayırmak 
istiyorum. Kasım ayı itibariyle; yıllarını veren,  Şirketimizin bugün ulaştığı noktaya 
gelmesinde, gerçek anlamda, birebir katkısı olan bu iki değerli Anadolu Sigortalı, 
kariyerlerini emekli olmak suretiyle taçlandırdılar.

Musa Ülken, 2012 yılında Anadolu Sigorta Genel Müdürü olarak göreve başladığı 
tarihten itibaren, çalışmaları ile Şirketimize liderlik ederken, vizyonu ile de sektörümüzü 
yönlendirdi. Şirketimizin Kavacık’a taşınma sürecini başarı ile yöneten Musa Ülken, 
Anadolu Sigorta’nın yarınlarını şekillendirecek kararları cesurca aldı. Musa Ülken, 
kariyerine Anadolu Sigorta’da başlamasından ötürü, çalışanlarımız için bir rol modeli de 
oldu.

Emekliliğini açıklayan bir diğer isim Macit Bal ise şüphesiz Şirketimizdeki en sevilen 
müdürlerimizden birisiydi. Acentelerimizle kurduğumuz güçlü ilişkide, onun emeği 
ve gayretleri çok büyüktür. Aynı Musa Ülken’de olduğu gibi Macit Bal da, Anadolu 
Sigorta’nın gelişimine tanıklık etmiş ve onu yönlendirmiş bir isim olarak güçlü bir mirası, 
sonraki yönetici nesline bırakmış oldu.    

Uzun yıllar boyunca birebir tanıma ve çalışma şansı yakaladığım bu iki yöneticimize, 
şahsım ve Şirketim adına, değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni başladıkları 
emeklilik döneminin keyfini çıkarmalarını diliyorum. 

Gelecek sayılarda görüşmek dileğiyle şimdiden tüm okuyucularımızın yeni yılını 
kutlarım.

Sevgilerimle,
Filiz Tiryakioğlu
I. Genel Müdür Yardımcısı
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Geleneksel Anadolu Sigorta Toplantımız
Başarıyla Tamamlandı

Yaklaşık 200 acentenin katıl
dığı toplantının ardından, 
yine 200 Türkiye İş Bankası 
şubesini ağırladığımız, 

aylardır büyük bir özveriyle ve heye
canla hazırlandığımız Acenteler ve 
Türkiye İş Bankası toplantı marato
numuz her yıl olduğu gibi bu yıl da 
başarı ile tamamlandı.Gerçekleşti
rilen toplantılar süresince, başta Ge

nel Müdürümüz Musa Ülken olmak 
üzere üst düzey yöneticilerimiz 
hazır bulunurken, yapılan konuşma 
ve fikir alışverişlerinde sektörün 
ve şirketimizin yıl içindeki perfor
mansı ile ilgili değerlendirmelerde 
de bulunuldu. Toplantımızı takiben 
ekranların sevilen yüzü Ali İhsan 
Varol’un oldukça enerjik ve nükte
dan sunumuyla “Kelime Oyunu” na 

katılan acentelerimiz, birlikte hoşça 
vakit geçirme imkanı da buldular.

91. yıl teması çerçevesinde hazır
lanan ve acentelerimizin Anadolu 
Sigorta’dan beklentilerini de dile 
getirme fırsatı bulduğu etkinlik çer
çevesinde çeşitli sosyal etkinlikler 
düzenlenirken, gala geceleri Aşkın 
Nur Yengi’nin seslendirdiği parça
larla süslendi. 

HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDIĞIMIZ ACENTELER VE TÜRKIYE IŞ BANKASI 
MÜDÜRLER TOPLANTIMIZI, BU YIL 27 EYLÜL-2 EKIM 2016 TARIHLERI ARASINDA, SIDE BLUE 
WATERS OTEL’DE TAMAMLADIK.
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ŞİRKETİMİZLE OLAN İŞ ORTAKLIĞINDA
30. YILINI TAMAMLAYAN...

ŞİRKETİMİZLE OLAN İŞ ORTAKLIĞINDA
15. YILINI TAMAMLAYAN...

ŞİRKETİMİZLE OLAN İŞ ORTAKLIĞINDA
25. YILINI TAMAMLAYAN...

ŞİRKETİMİZLE OLAN İŞ ORTAKLIĞINDA
20. YILINI TAMAMLAYAN...

MENGERLER SİGORTA

HÜSEYİN ÖZGÜL

EKOL SİGORTA

FORMÜL SİGORTA

MAKSİMUM SİGORTA

MBU SİGORTA

ÖZ ÇETİN SİGORTA

ÇOLPAN SİGORTA

SARAR SİGORTA

ERHAN YAZICI SİGORTA

KOLUMAN SİGORTA

ÖMER BÜLENT CİVAN SİGORTA 

EVRİM SİGORTA

PERİ SİGORTA

SOYDAN SİGORTA

FATMA TURAN YAMAN

AHMET AYDIN SİGORTA

ÖZSER GRUP SİGORTACİNTAŞ SİGORTA

TEPEKENT SİGORTA

MİLAZİM ŞAKAR SİGORTA

KÜRŞAT KARACA SİGORTAPOLAT SİGORTA 

TUNÇ SİGORTA

ÇAKOĞLU SİGORTA

TURNALAR SİGORTA

ELPER SİGORTA

ENGİN SİGORTA

AYKA SİGORTA

YETKİN SİGORTA 
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Mefsar Sigorta
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Başaran Sigorta
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Üçay Sigorta

Şişecam Sigorta

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

Marmara Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi  

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

Karadeniz Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

Akdeniz Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

İstanbul Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

Kadıköy Bölge Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

Kıbrıs Şube Performans Birincisi 

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü 
Performans Birincisi 

Başaran Sigorta

PERFORMANS ÖDÜLLERİ

Ayka Sigorta2016 Yılı Şirketimiz Performans Birincisi 

2016 Yılı Şirketimiz Performans İkincisi 

Cangrup Sigorta2016 Yılı Şirketimiz Performans Üçüncüsü 

Bahtiyar Özdemir Sigorta

Mira Grup Sigorta

2016 Yılında En İyi Çıkış Yapan Acentelerimiz

Günata Sigorta2016 Yılında En İyi Çıkış Yapan Acentemiz 

2016 Yılında En İyi Çıkış Yapan Acentemiz 

2016 Yılında En İyi Çıkış Yapan Acentemiz 
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Türkiye İş Bankası Göktürk/İstanbul Şubesi
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Türkiye İş Bankası Adana Bölge

Türkiye İş Bankası Samsun Bölge

Türkiye İş Bankası Adana Bölge

TicariTürkiye İş Bankası İskenderun Ticari/Hatay
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2015 YILI FAALIYET RAPORUMUZUN BAŞARISI, AMERIKAN ILETIŞIM PROFESYONELLERI LIGI (LACP) 
TARAFINDAN VERILEN ÖDÜLLERLE TAÇLANDI. “SIGORTACILIK” VE “FINANS” KATEGORILERINDE 
“ALTIN ÖDÜL”E LAYIK GÖRÜLEN RAPOR, “TÜM KATEGORILER- AVRUPA/ORTA DOĞU/AFRIKA BÖLGESI 
SIRALAMASINDA EN IYI YÖNETICI MESAJI” KATEGORISINDE GÜMÜŞ ÖDÜL ALDI.

Faaliyet Raporumuza 
LACP’den 2 Altın Ödül…

Anadolu Sigorta’nın 2015 yılı 
Faaliyet Raporu, dijitalleş
me konsepti üzerine tasar
landı. Şirketimizde temel 

çalışmaları 2008 yılına kadar giden 
dijitalleşmenin, şirket içindeki bü
tünsel yönüne vurgu yapan raporda; 
görsel seçiminden, bölüm içerik
lerine kadar tüm rapor, bu disiplin 
çerçevesinde uyarlandı. Faaliyet 

Raporu bu sebeple yalnızca yatırım
cılardan ziyade, Anadolu Sigorta’nın 
müşterileri, iş ortakları ve çalışanla
rı tarafından da ilgiyle takip edile
bilecek ve referans alınabilecek bir 
formatta hazırlanmış oldu.   

Şirketimiz; 2011, 2013 ve 2014 yılı 
Faaliyet Raporları ile de Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Ligi’nde, 
çok sayıda ödüle layık görülmüştü. 

Anadolu Sigorta'nın ödül alan 2015 
Faaliyet Raporu’na websitemizden 
ulaşılabilir.

2001 yılında kurulan Amerikan 
İletişim Profesyonelleri Ligi, iletişim 
sektöründe en iyi uygulamaların 
paylaşımını sağlamak ve örnek 
gösterilecek iletişim yeteneği gös
terenleri ön plana çıkarmak amacını 
taşımaktadır. 
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Anadolu Sigorta Brokerleri ile Reina’da
Bir Araya Geldi

TÜRK SIGORTA SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ FIRMASI ANADOLU SIGORTA, EN ÖNEMLI IŞ 
ORTAKLARINDAN BROKERLERE YÖNELIK GERÇEKLEŞTIRDIĞI YILLIK ETKINLIKLERIN 
SONUNCUSUNU, 01 EYLÜL TARIHINDE ISTANBUL REINA’DA GERÇEKLEŞTIRDI.  
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Çok sayıda brokerin yanısıra 
Anadolu Sigorta Genel Müdürü 
Musa Ülken, Genel Müdür Yar
dımcıları Metin Oğuz, Erdinç 

Gökalp, Fatih Gören ve Mehmet Abacı 
başta Anadolu Sigorta’nın farklı mü
dürlüklerinden çalışan ve yöneticileri 
de buluşturan etkinlikte, 2016 yılının 
değerlendirilmesinin yanı sıra gelecek 
döneme ilişkin hedef ve beklentiler de 
masaya yatırıldı. 

Güzel ve keyifli bir havada geçen 
etkinlikte, tüm misafirler unutulma
yacak bir gece yaşarken, gecenin so
nunda değerlendirmelerde bulunan 
Genel Müdür Musa Ülken, sektör
deki ağırlığı her geçen gün daha da 
artan ve sigorta sektörünün önemli 
aktörlerinden birisi olan brokerlere 
yönelik Anadolu Sigorta’nın orga
nizasyonlarının devam edeceğini 
söyledi.   

Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığın
da Türkiye’de faaliyet gösteren bro
kerlerin, sektörden aldıkları payın 
düşük olduğunu vurgulayan Musa 
Ülken, “Önümüzdeki on yıl içinde 
sektördeki paylarını yüzde 20’lere 
yükseltmeyi hedefleyen brokerlere 
hali hazırda vermekte olduğumuz 
hizmeti daha da üst seviyelere çıkar
mak üzere, tüm gayretli çalışmaları
mızı sürdüreceğiz“ diye konuştu.
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Bu sene ilk defa verilen “Yılın 
Tekne Marina Sigortası” 
isimli sigorta kategorisinde
ki ödül şirketimizin olurken 

ödülü, Anadolu Sigorta adına Oto 
Dışı Hasar Müdürümüz Murat Işıklı 
aldı. Ödülü alırken bir konuşma da 
yapan Işıklı, Anadolu Sigorta’nın 
geçmişten bugüne taşıdığı tecrü
besi ile sektörüne öncülük ettiğini 
vurguladı. Deniz Ticaret Odası’nın 
girişimiyle gerçekleştirilen Altın 
Çıpa ödülleri Türkiye’de denizcilik 
sektörünün en prestijli etkinlikleri 
arasında sayılıyor.

11. ULUSLARARASI ALTIN ÇIPA 
DENIZCILIK BAŞARI ÖDÜLLERI, 
2 EYLÜL GECESI ISTANBUL 
ATAKÖY SHERATON OTELI’NDE 
GERÇEKLEŞTIRILEN TÖRENLE 
SAHIPLERINI BULDU. 

gündem

Altın Çıpa Anadolu Sigorta’nın…
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Anadolu Sigorta 
Boat Show'daydı

ANADOLU SIGORTA, MEVCUT VE POTANSIYEL MÜŞTERILERI ILE BIR ARAYA GELMEK VE YAT 
SEKTÖRÜNDEKI GELIŞMELERI YAKINDAN TAKIP EDEBILMEK AMACIYLA YAT FUARLARINI DA 
TAKIP ETMEYI SÜRDÜRÜYOR.

Denizcilik sigortaları  bran
şında başarılı, öncü ve lider 
konumunu devam ettirme
nin gururunu yaşayan Ana

dolu Sigorta, mevcut ve potansiyel 
müşterileri ile bir araya gelmek ve yat 
sektöründeki gelişmeleri yakından 
takip edebilmek amacıyla yat fuarla
rını da takip etmeyi sürdürüyor. Bu 
kapsamda; şirketimiz her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Boat Show fuarına katıl
dı. 27 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 
Ataköy Mega Yacht Marina’nın da 
açılışı ile birlikte, ilk kez denizde 
düzenlenen fuara, Maksimum Sigorta 
Uzmanı çalışma arkadaşlarımızın ya

nısıra Nakliyat Sigortaları çalışanları
mız da ziyaret ederek destek verdiler. 

Şirketimiz, fuara katılım yaparak 
gezinti teknesi sahibi olan veya tekne 
alma potansiyeli taşıyan mevcut 
ve potansiyel müşterilerimiz ile bir 
araya gelmeyi, marka bilinirliğimizi 
arttırmayı, katılımcıların sigorta 
konusunda ihtiyaç duyacakları her 
türlü bilgiyi anında vermeyi ve talep 
edilirse fiyat teklifini en kısa sürede 
sunmayı hedefledi. 

Ayrıca tüm ziyaretçilere yönelik 
olarak yat operasyonunda kullanıl
mak üzere küçük ama önemli ücretsiz 
promosyon malzemeleri sunarak 

mevcut ve potansiyel müşterilerimize 
yakın olmayı amaçladı. 

Türkiye’nin Sigortasından, 
Türkiye’nin Panosu

Şirket olarak kurulduğumuz 
günden bu yana, kültür ve sa
natı desteklemeyi kendimize 

misyon edindik.
Edindiğimiz bu misyon ile, Şirke

timizin Genel Müdürlük binasının 
B1 Katına, Türkiye temalı ve üzerin
de acentelerimizin sembolik olarak 
yer aldığı bir sanat eseri yaptırdık. 
“Türkiyem Panosu” olarak adlan
dırdığımız bu eser, Cam Ocağı Vak
fı tarafından Anadolu Sigorta’ya 

özel tasarlandı. Cam Ocağı Vakfı 
Ustası Mehmet Kömürcü tarafın
dan sıcak cam üfleme tekniği ile 
üretildi. Eserin yapım sürecinde Bir 
Usta Bin Usta projemizin kursiyer
leri tarafından destek verildi. 

Çalışmaları yaklaşık bir ay süren 
“Türkiyem Panosu” ile Bir Usta Bin 
Usta projemizin 7. yılında şirketi
mizi kalıcı bir eserle taçlandırmış 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyo
ruz.
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Konuyla ilgili açıklama yapan 
Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, trafik sigortasında 
geçtiğimiz dönemde yaşanan 

sorunlar ve oluşan zararlar nedeniyle 
primlerin yükseldiğini hatırlattı. 

Hazine Müsteşarlığı ile birlikte yapı
lan çalışmalarda sektör olarak duruma 
çözüm aradıklarını söyleyen Ülken, 

Müsteşarlığın aldığı yerinde önlem
ler ve gayretli çalışmalar sonucunda, 
sigortalıların fiyat artışlarından en az 
etkilenmesi için yapılması gerekenleri 
hızla belirlediklerini vurguladı. Musa 
Ülken, bugün bulunduğumuz noktada 
trafik branşında primleri aşağıya doğ
ru çekmenin zamanının artık geldiğini 
söyledi. 

ANADOLU SIGORTA, TRAFIK SIGORTASINDA PRIMLERIN ARTMASINA NEDEN OLAN 
KONULARDA GETIRILEN YASAL DÜZENLEMELER SONUCU YAŞANAN IYILEŞMEYI, 
SIGORTALILARI ILE PAYLAŞIYOR. YAPILAN MEVZUAT DEĞIŞIKLIKLERI VE HAZINE 
MÜSTEŞARLIĞI’NIN ALDIĞI ÖNLEMLER, AĞUSTOS AYINDAN ITIBAREN, TRAFIKTE ANADOLU 
SIGORTALILARA INDIRIM OLARAK YANSIYACAK.   

Trafikte Yeni Dönem
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AMACIMIZ SİGORTALILARIMIZIN 
MENFAATLERİNİ HER ORTAMDA 
KORUMAK

Sigortalıların menfaatlerini koru
mayı temel görevleri olarak kabul et
tiklerini vurgulayan Genel Müdürümüz 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Trafik sigortasında, özellikle 
“Torba Yasa” ile yapılan mevzuat deği
şikliklerinin, maliyetleri olumlu yönde 
etkileyeceğini öngörüyoruz. Yapılan 
yasal düzenlemelerin, sektörün yoğun 
tazminat yükünü hafifletmesini ve şir
ketimizin de bu branştaki maliyetlerini 
düşürmesini bekliyoruz.

Şirketimiz, her zaman olduğu 
gibi bugün de primlere, indirim veya 
artırım anlamında etki edecek tüm 
parametreleri dikkatle inceleyerek 
sigortalılarına en doğru ve adil primleri 
sunmak amacındadır.  Anadolu Sigorta 

olarak son dönemde trafik branşında 
yaşanacağını umduğumuz iyileşmeleri 
de sigortalımızla peşinen paylaşmaya 
başlayacağız. Ağustos ayından başla
mak üzere şirketimizden trafik poliçesi 
satın alan sigortalılarımız bu farkı net 
olarak görecektir.” 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ÇÖZÜME 
ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

Trafik sigortasında alınan ted
birlerin olumlu etkilerinin, ilerleyen 
dönemlerde de süreceği inancında 
olduğunu söyleyen Genel Müdürümüz, 
Hazine Müsteşarlığı’nın süreç boyun
ca sürdürdüğü yapıcı tavır ve ısrarlı 
gayretler sayesinde bugün, Anadolu 
Sigorta olarak, trafik branşında önleri
ni daha net görüp hesaplarını daha iyi 
yapabildiklerini vurgulayarak sözlerini 
tamamladı.

Yöneticilerimiz
Yılı Değerlendirdi

Genel olarak tüm yılın değer
lendirilmesinin yanı sıra 
önümüzdeki seneye ait 

stratejilerinin de tartışıldığı Genel 

Değerlendirme Toplantımızı, 1416 
Ekim tarihleri arasında Sapanca 
Richmond Nua Otel’de gerçekleş
tirdik. Üst yönetimimiz ve Bölge 

Müdürlerimiz dahil, tüm Müdür
lerimizin katıldığı toplantıda, 
sunumla r ve bilgilendirmeler de 
yer aldı.
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Gerçekleştirilen kampanya 
kapsamında, çalışanların 
bağışlamak istedikleri 
eşyalar toplanıp, kuru 

temizleme işlemleri yapıldıktan 
sonra Anadolu Sigorta Genel 
Müdürlüğü’nde düzenlenen bir 
organizasyonla satışa sunuldu. 
Çalışanlardan gelen eşyaların yanı
sıra Anadolu Sigorta’nın kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi "Bir Usta 
Bin Usta" projesinin ürünleri de sa
tışa çıktı. Bu etkinlikten elde edilen 
gelir ise TEKSEM aracılığıyla 121 
engelli kız çocuğuna burs olarak 
aktarıldı.

Çalışmaya gönüllü katılan 

Anadolu Sigorta çalışanlarının 
bağışladıkları eşyalar arasında; az 
kullanılmış, deforme olmamış ve 
başkalarının ihtiyacını karşılayabi
lecek; kıyafet, takıaksesuar, bebek 
kıyafetleri gibi eşyalar da yer aldı. 

Konuyla ilgili açıklamalar da 
bulunan Anadolu Sigorta I. Genel 
Müdür Yardımcısı Filiz Tirya
kioğlu, Anadolu Sigorta’nın kar 
amacı gütmeyen sosyal sorumlu
luk projeleri ve toplum yararına 
çalışmalarına devam edeceğini 
söyledi. Kaybolmakta olan yerel 
mesleklerin yaşatılması amacıyla 
yapılan “Bir Usta Bin Usta” ve de
nizlerin temiz kalması amacıyla 5 

yıldır kesintisiz olarak sürdürülen 
“Turmepa” projelerini örnek veren 
Tiryakioğlu, Anadolu Sigorta’nın 
bu toplumdan kazandığını yine bu 
topluma geri vermeyi kendisine 
temel amaç edindiğini vurguladı. 

TEKSEM HAKKINDA 
Türkiye Engelsizler Kültür 

Sanat ve Eğitim Merkezi (TEK
SEM), Gamze Elibol tarafından 
2002 yılında kuruldu. Türkiye'deki 
engellilerin imajını pozitif yönde 
değiştirmek için tiyatro oyunları 
sergileyen kuruluş, yaptıkları sos
yal sorumluluk çalışmaları kap
samında 121 engelli kız öğrenciye 
burs vermektedir. Verilen burslar 
ile öğrencilerin eğitimlerinin yanı 
sıra, yürüme cihazı, sağlık giderleri 
gibi masrafları da karşılanıyor. 

Fazla Mal Burs Çıkardı
121 Engelli Kız Çocuğu Burs Sahibi Oldu…

HAYATA GEÇIRDIĞI SOSYAL SORUMLULUK PROJELERI ILE TOPLUMA ARTI DEĞER SAĞLAYAN 
ANADOLU SIGORTA, SEKIZ YILDAN BU YANA SPONSOR OLARAK YANINDA YER ALDIĞI, 
TÜRKIYE ENGELSIZLER KÜLTÜR VE SANAT EĞITIM MERKEZI (TEKSEM) ILE YENI BIR IŞ BIRLIĞI 
IÇERISINE GIREREK, DESTEĞINI ARTIRDI. "FAZLA MAL BURS ÇIKARIR" ISMIYLE DÜZENLENEN 
VE ANADOLU SIGORTALILARIN DA AKTIF OLARAK IÇINDE YER ALDIĞI KAMPANYA 
KAPSAMINDA 121 ENGELLI KIZ ÇOCUĞUNA BURS SAĞLANMIŞ OLDU
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Dijitalleşmeyi; ürün, kanal 
ve iş modelleri ekseninde 
çok yönlü olarak ele alan 
Anadolu Sigorta,  hasar 

dosya takibinden, prim ödemelerine 
ve asistans hizmetlerine kadar çok 
sayıda ve farklı hizmeti sigortalılarına 
internet ve mobil ortamlardan uzun 
süredir sunuyor. 

Poliçem Hazır isimli yeni uygula
mamız ise, mümkün olan en az bilgi 
ile en hızlı şekilde, internet ve mobil 
ortamlarından anında kasko ve trafik 
poliçesi satın almayı mümkün hale 
getiriyor. 

Uygulama kapsamında hızlı teklif 

almak isteyen kullanıcıların, baş
ka hiçbir bilgiye ihtiyaç olmadan, 
yalnızca araç plakası ve TC kimlik 
numaralarını girmeleri yeterli oluyor. 
Poliçe satın alma sürecini başlatmak 
isteyenlerin ilave olarak, sadece 
cep telefonu bilgisini de yazmaları 
gerekiyor.  

Bu adımdan sonra sistem, işlemi 
gerçekleştiren kullanıcıya, ‘Satın Al’ 
seçeneğini sunuyor ve işlem süratle 
tamamlanıyor.

POLİÇE YENİLEMEK ARTIK ÇOK DAHA 
KOLAY 

Mevcut poliçe yenileme işlemlerin

de de kolaylık sağlayan uygulamada 
sigortalılar, güvenli alanlara doğru
dan kredi kartı bilgilerini girerek öde
melerini yaparken, mevcut acenteleri 
üzerinden en hızlı şekilde poliçe satın 
alabiliyorlar. 

Yeni bir sigorta ürünü satın alınır
ken ise müşteriye öncelikle ve varsa 
çalışmakta olduğu acente kanalı 
öneriliyor ve yapılacak tercihe göre 
akış devam ediyor.

Ayrıca kullanıcılar Poliçem Hazır 
uygulaması ile birlikte Anadolu Sigor
ta Online web sitesi, “Sigortam Cep
te” mobil aplikasyonları üzerinden de 
poliçelerini düzenleyebiliyorlar.  

Anadolu Sigorta’dan "Poliçem Hazır": 
Sigorta Yaptırmak Hiç Bu 
Kadar Kolay Olmamıştı!

ARDI ARDINA YAPTIĞI TEKNOLOJIK YATIRIMLARLA SIGORTACILIKTA YENILIKLERIN ÖNCÜSÜ 
OLAN ŞIRKETIMIZ, ÖNEMLI BIR UYGULAMAYI DAHA HAYATA GEÇIRDI. POLIÇEM HAZIR ILE 
KULLANICILAR ARTIK, TÜM DIJITAL ORTAMLARDA, KASKO VE TRAFIK POLIÇELERI EN AZ BILGI 
ILE EN HIZLI ŞEKILDE DÜZENLEYEBILIYOR.
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Anadolu Sigorta’nın bireysel 
sağlık sigortalılarına sun
duğu kişiye özel, yenilikçi 
Medilab Assist Hizmeti 

büyük bir hızla yaygınlaşmaya ve her 
geçen gün yeni bir kurumu bünyesine 
katmaya devam ediyor. 

Seçkin kadrosu ve memnuniyet 
odaklı uluslararası kalite standartla
rında hizmet anlayışı ile Türkiye’nin 
en önde gelen sağlık kuruluşlarından 
biri olan Memorial Sağlık Grubu da, 
Medilab Assist hizmetine katıldı. 
Bundan böyle şirketimizden sağlık 
poliçesi bulunanlar İstanbul, Ankara 

ve Antalya’da Memorial Sağlık Grubu 
kuruluşlarından hizmet alabilecek.

Anadolu Sigorta, özel ve yenilik
çi Medilab Assist hizmeti ile sağlık 
sigortası poliçe sahiplerine, Medilab’ın 
özel anlaşma yaptığı merkezlerde 
muayene, laboratuvar, görüntüleme 
(röntgen, MR, BT vb.), fizik tedavi gibi 
tüm yatışsız tetkik ve tedavi işlemleri
ni katılım payı ödemeden, sadece bir 
randevu alarak yaptırmalarına imkan 
veriyor. 

Sigortalılarımız ayrıca, anlaşmalı 
hastanelerde ameliyatlar da dahil 
olmak üzere tüm yatışlı ve yatışsız 

tedavileri için VIP hizmetin ayrıcalık
larını yaşamaya devam edebiliyorlar. 
Medilab Assist’in bu hizmeti kapsa
mında, İstanbul ve Ankara illeri sınırla
rı içerisindeki sigortalılar bulundukları 
yerden ücretsiz olarak özel araçla 
alınıyor, işlemleri bittikten sonra iste
dikleri yere yine özel araçla bırakılıyor.

Memorial Şişli Hastanesi, Memorial 
Ataşehir Hastanesi, Memorial Etiler 
Tıp Merkezi, Memorial Ankara Hasta
nesi, Memorial Antalya Hastanesi ve 
Memorial Lara Tıp Merkezi Medilab 
Asist Hizmeti içerisinde yer almakta
dır. 

ŞIRKETIMIZ, MEDILAB ASSIST HIZMETI ILE SIGORTALILARINA ÖZEL VE YENILIKÇI HIZMETLER 
SUNMAYA, HIZMET AĞINI GENIŞLETMEYE DEVAM EDIYOR. TÜRKIYE’NIN EN ÖNDE GELEN SAĞLIK 
KURULUŞLARINDAN MEMORIAL SAĞLIK GRUBU DA MEDILAB ASSIST HIZMET AĞINA KATILDI.

Medilab Assist ile 
Hizmet Ağımızı Genişletiyoruz

HASTANE
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Ö
zel sağlık sektöründe ödeyici 
ve hizmet sunucu iki önemli 
kurumu bir araya getiren 
anlaşmaya göre, şirketimizin 

sağlık sigortası poliçesi kapsamında, 
Medilab Assist aracılığıyla, Bayın
dır Sağlık Grubu’nun İstanbul’daki 
merkezlerinden: Bayındır İçerenköy 
Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp 
Merkezi’nde  muayene, laboratuvar, 
görüntüleme (röntgen, MR, BT vb.), 
fizik tedavi gibi tüm yatışsız tetkik ve 
tedavi işlemleri için sadece bir randevu 
alınması yeterli olacak. Üstelik, bu kali
teli hizmet kapsamında sağlık sigortası 
poliçesinde yer alan katılım payı da 
ödenmeyecek. Sigortalılarımız, ameli
yatlar da dahil olmak üzere tüm yatışlı 

tedavileri için VIP hizmetin ayrıcalıkla
rını yaşamaya devam edebilecekler. 

Ayrıca bu kapsamda, hizmetle
re erişimi daha da kolaylaştırmak 
ve memnuniyeti artırmak amacıyla 
bireysel sağlık sigortalılar bulunduk
ları yerden özel araçla ücretsiz alınıp, 
hastanedeki işlemleri sonrası istediği 
yere bırakılması gibi özel hizmetler de 
alabilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel 
Müdürümüz Musa Ülken “Sağlık 
sigortacılığında yaygınlaşma ve hizmet 
kalitesinin  artırılması amacıyla işbir
liğine imza attık. Bu işbirliği ile bilgi ve 
tecrübelerimizi birleştirerek, gele
cekte de benzer yenilikçi uygulamalar 
geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bayındır Sağlık Grubu Genel Mü
dürü Sezai Sevgin ise işbirliği ile ilgili 
açıklamasında; kaliteli sağlık hizmeti
ne ulaşmayı kolaylaştıracak ve hasta 
memnuniyetini artıracak bu anlaş
manın Türkiye İş Bankası iştiraki iki 
kurum arasında sinerji yaratabilmek 
açısından önemli olduğunu vurguladı. 

Genel Müdür Sevgin Anadolu Sigor
ta ile Bayındır Sağlık Grubu arasındaki 
sinerji ve işbirliğinin gelişmesinden 
memnun olduğunu belirterek “Bun
dan sonraki adım da, firmaların sağlık 
giderlerini kontrol etmeye yönelik Ana
dolu SigortaBayındır Sağlık Grubu 
ortak çalışması ile yeni ürün ve sağlık 
hizmet modellerinin geliştirilmesi 
olacaktır” diye konuştu.

ŞIRKETIMIZ, BAYINDIR SAĞLIK GRUBU ILE HIZMETTE KALITEYI ARTIRAN YENI BIR IŞBIRLIĞI 
ANLAŞMASINA IMZA ATTI.

Bayındır Sağlık Grubu ile

Önemli İş Birliği 
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Adana’da bulunan; bod
rum, giriş ve asma kat 
olmak üzere toplam 710 
m2’lik alana sahip Güney 

Anadolu Bölge Müdürlüğü hizmet 
binamızın iç mekan tadilat ve de
korasyon çalışmaları Eylül ayının 
sonunda tamamlandı. Gerek kulla
nım ihtiyaçları gerekse iş sağlığı ve 
güvenliği sebebiyle ihtiyaç duyu
lan tadilat ve dekorasyon işlemleri 

kapsamında bölge müdürlüğü 
hizmet binamıza doktor odası 
tesis edildi. Ayrıca kullanım ömrü 
dolan ve ergonomik açıdan önem 
arz eden ofis mobilyaları, Genel 
Müdürlük hizmet binamız ile aynı 
konsepte sahip olacak şekilde 
yenilendi.

 İlaveten, Bölge Müdürlüğü hiz
met binamızda tesis edilmiş olan 
çeşitli klima sistemi de kullanım 

ömrünü doldurması ve çalışan 
konforunu etkilemesi nedeniyle 
yeni cihazlarla değiştirilmiştir. Ku
rumsal kimliğimizin vurgulanması 
adına ise giriş alanında dekoratif 
duvar da konulurken, 29 Temmuz 
tarihinde başlayan tüm çalışmalar, 
tadilat süresi boyunca ofis hizmet
leri de sürerken 24 Eylül tarihinde 
tamamlanmıştır. Yeni bölgemizin 
hayırlı olmasını dileriz.

Anadolu Sigorta 
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü Yeniledi
ŞIRKETIMIZ, ÇALIŞMA OFISLERININ DAHA MODERN VE KONFORLU ŞEKLE GETIRILMESI 
KONUSUNDAKI SON ÇALIŞMASINI GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTIRDI.

Çalışanlarımız: Tufan Bora Samuk, Erdal Özel, 
Murat Balkan, Cenk Pekoğlu, Yücel Uzunel
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G özlerinizin kapalı çıkması, 
burnunuzun olduğundan bü
yük görünmesi gibi ‘görsel’ 
istenmeyen sonuçlar da var 

tabii... Ancak bizim yazımızın konusu 
beğenmediğiniz fotoğrafı silmek 
kadar kolay bir şekilde başınızdan def 
edebileceğiniz şeyler değil.‘Selfie’ çıl
gınlığı maalesef kendine has kazalara 
da neden olabiliyor.

Eğer daha önce selfie çekerken 
dikkatsizlik sonucu başınıza bir şey 
gelmediyse, ya da birinin başına bir 
şey geldiğine tanık olmadıysanız, şu 
an “Selfie çekerken insanın başına 
ne gelebilir ki?” diye sormanız gayet 
normal. Belli ki siz dikkatli insanlar 
sınıfındasınız, ya da herkesten daha 
fazla şanslısınız. 

Son zamanlarda sıkça rastlıyoruz 
‘selfie’ kazaları haberlerine. Mesela 
Lizbon’da bir turistin selfie çekmek 

uğruna 126 yıllık bir heykeli devirmesi 
haberi hem komik, hem de trajik. Öyle 
sanıyoruz ki, sonuçları yanlışlıkla 
evde kırdığınız vazo kadar hafif olma
mıştır. Umarız, sigortası vardır.

Priceonomics’in yaptığı bir araş
tırma ortaya koyuyor ki, 20142015 
arası selfie çekerken ölen insanların 
sayısı 49. Rus yetkilileri, bu insanla
rın 10 tanesinin Rusya’dan olmasını 
pek tesadüf olarak görmemiş olsalar 
gerek ki, 2015’in temmuz ayında ülke 
çapında güvenli selfie kampanyası 
başlatmış.

NİYE BÖYLE OLUYOR?
Yani insanlar ‘selfie’ çekerken niye 

kaza geçiriyor? Bunun için pek çok 
neden sayılabilir ve dikkatin azalma
sı bu nedenlerin en başında geliyor 
olabilir. Buna bir de ‘ben’ duygusunun 
yükselmesini ekleyebiliriz. İnsan
lar kendi fotoğraflarını çekiyor. Bu 
fotoğraflarda da mutlaka çok güzel 
ya da yakışıklı görünmek gerekir. 
İşte o fotoğrafı çekerken kendimize o 
kadar odaklanıyoruz, bulunduğumuz 
yerin de bizimle beraber en iyi haliyle 
görünmesine o kadar konsantre 
oluyoruz ki... Az daha geri gideyim, 
az da eğileyim derken yolun ortasına 
mı çıktık, uçurumun ucuna mı geldik, 
araç ya da yaya trafiğini mi engelliyo
ruz, fark etmeyebiliyoruz.

Bu tür durumlarda etrafımızdaki 
insanlar tarafından uyarılmakla kal
mak, yine iyi. Bir de böyle durumların; 

‘Selfie’ Çekerken Başınıza 
Gelebilecek 7 Şey...

SON ZAMANLARDA SIKÇA RASTLIYORUZ ‘SELFIE’ KAZALARI HABERLERINE. MESELA 
LIZBON’DA BIR TURISTIN SELFIE ÇEKMEK UĞRUNA 126 YILLIK BIR HEYKELI DEVIRMESI 
HABERI HEM KOMIK, HEM DE TRAJIK. ÖYLE SANIYORUZ KI, SONUÇLARI YANLIŞLIKLA EVDE 
KIRDIĞINIZ VAZO KADAR HAFIF OLMAMIŞTIR. UMARIZ, SIGORTASI VARDIR.

Blog sitemizdeki Selfie yazımız geçen 
ayın en çok okunanı oldu. Bu ve 

buna benzer yazılarımızı çıkar çıkmaz 
hemen okumak için Anadolu Sigorta 

Blog’a üye olabilirsiniz. 



gündem

araba çarpması, yüksekten düşme gibi 
kazalarla sonuçlanma ihtimali var. Bu 
yüzden hayatın her alanında olduğu 
gibi burada da temkinli olmak gerek
tiğini unutmamalıyız. Çünkü bir selfie 
uğruna herhangi bir şeyi – ki buna 
kendimiz de dahiliz – kaybetmek yok.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Aşağıda sıralayacağımız maddele

rin gerçek kişi ve olaylarla ilgisi yoktur 
demeyi çok isterdik. Ancak tüm listeyi, 
yaşanmış, gerçek olaylardan derledik. 
Dikkatli olmadığımız sürece herhangi 
biri başımıza gelebilir. Gelmemesi için;

1. Bastığınız yere dikkat edin
Yürürken ‘selfie’ çekmek diye bir 

şey var ve maalesef kaza ihtimallerine 
epeyce açık. Mesela, yolda yürürken 
selfie çekmeye çalışan bir kızın ayağını 
mazgala sıkıştırdığını biliyor musu
nuz? Bu durumun bir de çukura düş
me, ayağını burkma, direğe çarpma 

gibi versiyonları var. Bu yüzden iyisi 
mi, hareket halinde selfie çekmemeye 
özen gösterelim. Çünkü sonuçları 
karizmayı çizici olduğu kadar acı verici 
de olabilir.

2. Yıldırım ihtimali varsa selfie 
çubuklarınızı kullanmayın

Bir de selfie çubukları var tabii. 
Çok pratik bir aparat olduğu ve epey
ce işe yaradığı söylenebilir. Ancak 

selfie çubuklarının elektrik çekme 
özelliği konusunda da bilgi sahibi 
olmamız gerekir. Bu şekilde yıldırım 
çarpan insanlar olduğu maalesef 
gerçek. Düşük riskli gibi görünmesine 
aldanmayın ve yağmurlu havalarda, 
özellikle de yıldırım çaktığını gördü
ğünüz havalarda ellerinizdeki metal 
selfie çubuklarını gökyüzüne doğru 
uzatmayın.

3. Selfie çekerken araç kullanmayın
Ya da sizi de içine alan bir sel

fie için uzun uzun poz vermeyin. 
Trafikte yaşanabilecek olumsuz
lukları engellemenin en önemli yolu 
dikkati elden bırakmamak. Özellikle 
dur – kalk trafikte çok sıkıldığımız 
doğru. Böyle zamanlarda video ya 
da fotoğraf çekerek eğlenmek iyi bir 
seçenek gibi görünüyor olabilir, ama 
görünmemeli. Böyle zamanlarda 
size sevdiğiniz bir müzik albümünü 
dinlemeyi, sevdiğiniz şarkılara eşlik 
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etmeyi tavsiye ediyoruz. Trafikte 
‘selfie’ can ve mal güvenliğinizi tehdit 
edebilir. Lütfen dikkatli olalım.

4. Yüksek yüksek tepelerde tedbiri 
elden bırakmayın

Yüksek yerlerde selfie çekmek 
başka bir riskli konu. Bir köprünün ya 
da bir binanın üzerinde, bir yamacın 
kıyısında çekilen fotoğraflar çok güzel 
görünüyor olabilir. Bunu sizin için baş
kasının çekmesini rica edin. Ya da illa 
siz kendi fotoğrafınızı çekecekseniz, 
fotoğrafta nasıl görüneceğinize yani 
poz vermeye konsantre olmadan önce 
bulunduğunuz yerin güvenliği konu
sunda emin olun. Çünkü uzun süre 
elimizdeki ekrana odaklanmak denge 
kaybı yaşamamıza neden olabilir. 

6. Etrafınıza dikkat edin
Etrafınızdaki kişilere ya da nesne

lere de dikkat etmek gerektiğini unut
mamak lazım. Mesela o gün pek de iyi 
gününde olmayan birine çarptığınızı, 
ayağına bastığınızı, ya da acelesi olan 
birinin geçişini engellediğinizi düşü
nün. İnanın bu da güvenliğinizi önemli 
ölçüde tehlikeye sokabilir. Sizin için ya 
da başkaları için değerli bir nesneye 
zarar verebilirsiniz.

7. Yolda selfie en risklisi...
Bazı yollar o kadar güzeldir ki, in

san görüntülemeden kendini alamaz. 
Ancak yolların boş görüntüsünün 
kalıcı olmadığını da göz ardı etme
mek gerek. Özellikle de o fotoğrafa 
kendinizi de dahil ediyorsanız. Böyle 
durumlarda bir aracın gelip size çarp
ması ne yazık ki ihtimaller dahilinde. 
İyisi mi şu yol selfiesini kendimizi iyice 
emniyete aldığımızdan emin olmadan 
çekmemek.

5. Hayvanlarla ‘selfie’ tehlikeli 
olabilir

Son dönemin moda selfie akım
larından biri de hayvanlarla selfie 
çekmek. O fotoğrafta iyi çıkmak için 
epeyce deneme yapar, epeyce zaman 
harcarız. Yalnız yanımızdaki hayvan 
bizim kadar sabırlı olmayabilir. Kendi
sini esir aldığımız, kıpırdamasına izin 
vermediğimiz düşüncesiyle saldırgan
laşabilir. O yüzden huyunu suyunu bil
mediğimiz hayvanları tercih etmezsek 
daha iyi olur. Eğer bir hayvanla selfie 
çekeceksek ehlileştirilmiş olduğundan 
emin olmalıyız.

Bunlar ve bunlar gibi pek çok 
nedenden dolayı, kendinizi ya da çev
renizdekileri riske atmanız mümkün. 
İnsanın kendini sevmesi, beğenmesi 
çok değerli. Ancak kendinize ger
çekten değer veriyorsanız, siz selfie 
çekerken dünyanın durmadığını ve 
hareket halinde olduğunu unutma
yın. Bu yüzden de her zaman dikkatli 
olun. Dikkatli ve özenli bir insan için 
kaybetmek yok.
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Sağladığı teminatların büyük
lüğüne karşı, oldukça cazip 
primler ile sigortalılara 
güvenceler sunan ferdi kaza 

sigortası, Anadolu Sigorta’nın “Gü
lümseten Paket Ferdi Kaza Sigorta
sı” ürünü ile şimdi daha da kapsamlı. 

Ani ve beklenmedik bir kaza 
sonucu ölüm ve sürekli sakatlık 
hallerine ek olarak, terör sonucu 
oluşabilecek halleri de kapsamına 
alan yeni üründe bununla beraber; 
deprem, sel, yanardağ püskürmesi, 
yer kayması riskleri de teminata 

dahil edildi. Gülümseten Paket 
Ferdi Kaza Sigortası çeşitli asistans 
hizmetleri ile de ayrıca zenginleş
tirildi.  

Buna göre ürün kapsamında 
sunulan yeni asistans hizmetleri şu 
şekilde sıralanıyor.

GÜLÜMSETEN PAKET FERDI KAZA SIGORTASI ISIMLI YENI ÜRÜNDE, KIŞILERIN BAŞLARINA 
GELEBILECEK ANI VE HARICI OLAYLAR NEDENIYLE UĞRAYABILECEKLERI BEDENSEL ZARARLARA 
EK OLARAK ARTIK; DIŞ, GÖZ, DIYETISYEN GIBI SAĞLIK KONULARINDA IHTIYAÇ DUYABILECEKLERI 
ASISTANS HIZMETLERI VE TERÖR SONUCU OLUŞABILECEK RISKLER DE TEMINAT ALTINDA.

Gülümseten Paket’te

Türk sigorta 
sektörünün öncü 
firması Anadolu 
Sigorta, yeni bir ürünü 
daha sigortalılarının 
kullanımına sunuyor. 

Ferdi Kaza’nın
Çok Daha Fazlası

gündem
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DİŞ SAĞLIĞI 
Anlaşmalı klinik ve hekimlerde 

alınabilen tüm dental hizmetler, Türk 
Diş Hekimleri Birliği taban fiyat garan
tisi yanı sıra aşağıda çeşitli hizmetler 
sigortalılara yılda 1 kez ücretsiz olarak 
sağlanıyor. 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 
Anlaşmalı psikolog ve psikiyatrlar

da, ilk seans ücretsiz olmak üzere,  

 
diğer seanslarda da seans başına %30’ 
a varan oranlarda indirim sağlanıyor. 

DİYETİSYEN DANIŞMANLIK 
Anlaşmalı diyetisyenlerde, ilk seans 

ücretsiz olmak üzere, diğer seanslarda 
da seans başına %30’ a varan oranlar
da indirim imkanı veriliyor.

ÜCRETSİZ GÖZ PAKETİ
Anlaşmalı kurumlarda, yıl

da 1 kez göz taraması ücretsiz, 
diğer tüm tetkik ve ameliyatlar
da %30’a varan indirim imkanı 
sunuluyor. 

Asistans hizmet paketlerine 
ilişkin daha detaylı açıklamalar ve 
pakete dahil olan hizmetlerin tam 
listesine Anadolu Sigorta websi
tesinden veya Anadolu Sigorta 
acenteleri aracılığı ile ulaşılabilir. 

İLAÇ TASARRUF (ECZANE)
Anlaşmalı eczanelerde 

İlaç fiyatlarında %2,5 ile %10 
arasında, Dermo Kozmetik 
ürünlerde %10  %15 arasında,  

 
Optik ürünlerde %20 ile 
%40 arasında indirim imkanı 
sağlanıyor. Kullanımlara ise 
herhangi bir sınır getirilmiyor. 



Türkiye İş Bankası
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Türkiye İş Bankası

Alaşehir Şubesi
“HER GEÇEN GÜN ÜRÜN YELPAZEMIZDE ÖNEMI ARTAN 
BANKA SIGORTACILIĞI ALANINDA,  MÜŞTERILERIMIZE HER 
TÜRLÜ IHTIYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TÜM ŞUBE EKIBIMIZ 
TARAFINDAN HIZMET VERILMEKTEDIR.  

Şube Müdürü
Baturay Çelebi 

Şube Tipi Karma  

Şube İli/İlçesi Manisa/
Alaşehir

Şube Çalışan Sayısı  17

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Doğru Bilgi, 
Kaliteli Hizmet, 
Kar

Şubemizin bulunduğu Alaşehir İl
çesi, Ege Bölgesi’ndeki tarımsal 
üretim merkezlerinin arasında 

önemli yer tutmaktadır.  Çok verimli 
topraklara sahip olan  Alaşehir, aynı 
zamanda birçok ürünün yetiştirilme
sine elverişli iklim yapısına sahiptir. 
Ekonomik açıdan kişilerin geçim 
kaynağını Tarım oluşturmakta bu 
nedenle Tarsim ürünümüz piyasa
mızda diğer sigorta ürünlerine göre 
ön plana çıkmaktadır. 

Şube personelimizin tarım ürün
leri hakkında bilgi sahibi olması, 

satış öncesi ön çalışma yapması ve 
bu sektörde de  yıldan yıla artan 
müşteri portföyümüz  şubemizin 
çok başarılı sonuçlar almasına neden 
olmuştur. 

Yapılan etkin çalışmalar ile  2015 
yılında 396.730 TL olan Tarsim üreti
mi,  1.148.230 TL seviyesine yüksel
miştir. 

Anadolu Sigorta ile dayanışma 
içerisinde, 2017 yılında da aynı başa
rıyı daha yukarılara taşıma arzusu 
içerisinde hazırlıklarımız devam 
etmektedir.
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Rekabet ne kadar fazla olursa 
olsun, fiyatın tek başına yeterli 
olmadığı, temasın ve samimi 

iletişimin başarılı satışın temelini 
oluşturduğu, karlılığında bu sayede 
maksimum kılınabileceği gerçektir. Bu 
bağlamda asgari hizmet standardının 
yanında her müşteri özelinde çözüm
ler bulmaya çalışarak, empati kurarak, 
süreci takip ederek, nicelik olarak 
sahip olduğumuz insan kaynağını 
nitelikli kıldığımız oranda gücümüzün 
önünde hiçbir rakip duramayacaktır. 

Güvenlik ihtiyacının, risklerin 
ve ticaretin her geçen gün arttığı 
günümüzde sigorta her bir bireyin ve 
firmanın mutlaka satın aldığı temel bir 
bankacılık ürünüdür. Bu sebeple her 
müşterimiz nezdinde bu potansiyelin 
sorgulanması, halen başka acente 

ya da şirketten poliçesi olsa bile not 
alınarak, disiplin ve metodik bir çalış
ma ile ajanda oluşturulması başarıyı 
artırarak devamlı kılacaktır.

Bu bakış açısıyla, 1931 yılından 
beri faaliyet gösterdiğimiz ilimizde, 
sahip olduğu geçmişe paralel var olan 
müşteri sayısı ile Eskişehir Şubesi, 
sektöründeki tüm ürünlerde her 
zaman en önlerde olmak durumunda
dır. Tıpkı Bankamız ve iştiraklerinin 
olduğu gibi.

Şube Tipi Karma

Şube İli/İlçesi Eskişehir/
Tepebaşı

Şube Çalışan Sayısı 36

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Temas, Samimi 
İletişim, Takip

REKABETIN SON DERECE YOĞUN OLDUĞU, SATIŞIN SADECE KREDI VE MEVDUAT 
IŞLEMLERINDEN IBARET OLMADIĞI SEKTÖRÜMÜZDE SIGORTA SATIŞI DA BANKACILIĞIN 
AYRILMAZ BIR PARÇASI NITELIĞINDEDIR.

Türkiye İş Bankası

Eskişehir Şubesi 

Şube Müdürü
Gaffar Öney

Türkiye İş Bankası



Türkiye İş Bankası
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diğimiz bir alan. Anadolu Sigorta ile 
güvenilir ve güçlü bir iş ortaklığına 
sahip olmamız, yoğun bir rekabe
tin yaşandığı sigorta ürünlerinde 
de özel bankacılık müşterilerimiz 
nezdinde tercih edilmemize imkan 
sağlamakta. 

Özel bankacılık müşterilerinin 
oldukça yüksek seviyedeki beklenti
lerinin karşılanmasında grup firma 
olmamızın sağladığı sinerji, bir çok 
durumda piyasadaki yüksek fiyat 
rekabetinin bile bertaraf edilme
sinde etkili olmaktadır. Müşterile
rimize Banka Sigortacılığı alanında 
da kişiye özel hizmet anlayışı ile 
yaklaşmamızın, şube olarak başarılı 
sonuçlara ulaşmamızda etkili olma
ya devam edeceğine inanmaktayız.

İ
ş Bankası’nın 1 milyon TL ve üzeri 
varlığa sahip özel bankacılık müş
terilerini ayrıcalıklı mekanlarda, 

profesyonel bir kadro ile buluştur
mayı amaçladığı 14 şubeden biri 
olan Bağdat Caddesi Özel Banka
cılık İhtisas Şubesi olarak yaklaşık 
dört yıldır hizmet vermekteyiz. 
Şubemiz, standart bankacılık 
hizmetlerinin yanı sıra çok geniş bir 
yelpazede yer alan finansal çözüm
leri, kişiselleştirilmiş müşteri ilişkisi 
yönetimimiz ve üst düzey hizmet 
standartları yaklaşımımız çerçe
vesinde müşterilerimize sunmaya 
çalışmaktadır. 

Müşterilerimize sunduğumuz 
finansal ürünlerimizin içinde Banka 
Sigortacılığı da oldukça önem ver

ANADOLU SIGORTA ILE GÜVENILIR VE GÜÇLÜ BIR IŞ ORTAKLIĞINA SAHIP OLMAMIZ, YOĞUN 
BIR REKABETIN YAŞANDIĞI SIGORTA ÜRÜNLERINDE DE ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERILERIMIZ 
NEZDINDE TERCIH EDILMEMIZE IMKAN SAĞLAMAKTA. 

Türkiye İş Bankası

Bağdat Caddesi

Şube Tipi Özel

Şube İli/İlçesi İstanbul/ Kadıköy

Şube Çalışan Sayısı 9

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Rekabet, Kişiye 
Özel Hizmet, 
Başarı 

Şube Müdürü 
Burcu Güzeloğlu



Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2011

58500
Bireysel

Kurumsal

1910

Kuruluş tarihi

2002
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

56

Okan Can - Sinan Can /Izmir

Can Grup Sigorta 2002 
yılında  İzmir de Okan Can 
ve Sinan Can  kardeşler 
tarafından kurulmuştur.

Kuruluş amacı kurumsal  firmalara 
profesyonel hizmet sağlamak  ve 
bireysel müşterilerde de fark yaratan 
hizmetler sunmaktır.

İlk yıllarda 5 kişilik olan kadro 
günümüzde 55 kişilik profesyonel bir 
kadroya ulaşmıştır.

Müşterilerine tam hizmet sunmak 
adına sadece  elementer sigortalarda 
değil  sağlıkta da, bireysel emeklilikte  

de ve alacak sigortasında da hizmet
te liderliğini korumaktadır.

Günümüzde toplulukların ge
lişmişliklerinin; ekonomik sosyal 
ve çevresel açıdan sürdürülebilir 
kılınması için bireylere olduğu kadar 
kurumlara da önemli görevler düştü
ğüne inanmaktayız.

Bu nedenle Can Grup olarak 
birçok sosyal sorumluluk projesine 
katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 

En son projemiz gençlerimizi spo
ra teşvik  etmek ve ülkesine faydalı 
bir fert olmalarını sağlamak amacı ile 

spor alt yapılarında yetişen çocuk
lara destek oluyoruz. Her yıl düzenli 
olarak Life&Risk dergisini çıkarıp iş 
ortaklarımızla  kültürel  birikimleri
mizi paylaşıyoruz.

Bunun dışın çevremize ve doğaya 
katkıda bulunmak amacı ile yeşil ofis 
olma çalışmalarını başlattık.

Amacımız Can Grup olarak 
Türkiye’nin sayılı aracı kurumların
dan biri olarak sektörde önceliğinin 
sürdürülebilir olmasıdır.

‘‘Değer verdikleriniz bizim için 
önemlidir.’’

AMACIMIZ CAN GRUP OLARAK TÜRKIYE’NIN SAYILI ARACI KURUMLARINDAN BIRI OLARAK 
SEKTÖRDE ÖNCELIĞININ SÜRDÜRÜLEBILIR OLMASIDIR.

Can Grup Sigorta 

Sırasıyla kasko, trafik 
yangın, nakliyat.

acentelerimiz
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2003 yılında başladığımız 
sigortacılık hayatımıza, 2009 
yılında 3 arkadaş acentelik 
kurarak devam etme kararı 

aldık. Gökalp Keskin, Mustafa Kızıltaş 
ve Şahin Kömür olarak kurduğumuz 
Mira Grup Sigorta’da,  2014 yılında 
Anadolu Sigorta acenteliğini de 
bünyemize katarak, yolumuza bugüne 
kadar emin adımlarla devam ettik. 

Mira Grup Sigorta 
SAĞLIK SIGORTALARI BRANŞINDAKI UZMANLIĞIMIZI, DIĞER BRANŞLARA DA TAŞIYARAK, 
MÜŞTERILERIMIZIN IHTIYACINA UYGUN ÜRÜNLER SUNMAYA DA DEVAM EDIYORUZ. 

Hedefimiz; “Hayatı Şansa Bırak
ma”, ilkemiz ile, uzmanı olduğumuz 
sağlık sigortalarında ve diğer tüm 
branşlarda, müşterilerimizin en yük
sek memnuniyetini sağlamaktır. 

Genç, dinamik ve işine saygı 
gösteren ekibimizin gücü ile birlikte, 
önümüzdeki dönemde başarılarımı
zın katlanarak büyümesini sağlamak 
niyetindeyiz.
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acentelerimiz

Sağlık sigortaları branşındaki uzman
lığımızı, diğer branşlara da taşıyarak, 
müşterilerimizin ihtiyacına uygun 
ürünler sunmaya da devam ediyoruz. 

Sigorta sektörüne değer veren, işi
ni seven ve geliştirmeye gayret eden, 
sigorta aracılığı anlayışının ötesinde, 
sigorta danışmalığını benimseyerek, 
hedefleri doğrultusunda ilerleyen bir 
acenteyiz.

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

2014
%70 bireysel 

sağlık, %5 
kurumsal sağlık, 
%20 oto branşı, 

%10 yangın branşı

Kuruluş tarihi

2009
Çalışan sayısı

3

Gökalp Keskin, Mustafa Kızıltaş, Şahin Kömür /Istanbul

2200
Bireysel

Kurumsal

200
Müşteri sayısı
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SIGORTACILIK ILE ILGILI KURALLARIN SÜREKLI DEĞIŞTIĞI 
ÜLKEMIZDE ŞIRKETIMIZI KORUMAK VE GELIŞTIRMEK IÇIN TÜM 
IMKANLARIMIZI GEREK TEKNOLOJI, GEREK EĞITIM KONUSUNDA 
SEFERBER ETMIŞ DURUMDAYIZ. 

Şirketimiz 2005 yılında kurulmuş 
olup 2 kişilik ortaklık yapısına 
sahiptir.  Toplamda 10 kişilik 
ekibimiz vardır. Arkadaşlarımız 

meslek hayatlarına yanımızda başlamış 
olup bizimle beraber büyük bir özveri 
göstermişler ve acenteliğimiz her yıl 
standart büyümenin üzerinde bir  hızla 
bugünlere gelmiştir.

Genelde elementer branşlarda 
faaliyet gösteren acenteliğimiz son 3 
yıldan bu yana sağlık sigortası branşına 
da önem vermiş, eğitimlere katılmış ve 
bu branşta poliçe satmaya başlamıştır. 
Sigortacılık ile ilgili kuralların sürekli 
değiştiği ülkemizde şirketimizi korumak 
ve geliştirmek için tüm imkanlarımızı 
gerek teknoloji, gerek eğitim konusunda 
seferber etmiş durumdayız. 

Anadolu Sigorta ile 2012 yılından bu 
tarafa çalışmaktayız ve acenteliği aldığı
mızdan bu tarafa acentelik gücümüzün 
en az 2 kat daha arttığını hissetmek
teyiz. Samimiyet, hoşgörü ve karşılıklı 
iletişimimizin en üst seviyede olduğuna 
inandığımız Anadolu Sigorta Bölge  ve 
Genel Müdürlüğümüzün değerli yöneti
cileri ve çalışanlarına bir kez daha sizle
rin aracılığı ile teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca taşra bölgesinde faaliyet gös
teren bir acente olarak bizi üst sıralara 
taşıyan değerli müşterilerimize ayrı ayrı 
teşekkürü bir borç biliyoruz. 

Sigortacılık sektöründe faaliyet gös
teren tüm sigorta şirketleri yönetici ve 
çalışanlarına acente arkadaşlarımıza  ve 
çalışanlarına işlerinde artan başarılar 
diliyoruz. 

B&R Sigorta 

Kuruluş tarihi

2005

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Tüm elementer 
branşlarda faaliyet 

göstermekteyiz.

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2012

10
Çalışan sayısı

9000

130

Toplam
Müşteri sayısı

Bülent Çetin -  Recep Dinler / Kastamonu

Bireysel

Kurumsal



insan kaynakları

İYİ YÖNETİCİLERİN
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10ALIŞKANLIĞI
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‘‘ÇALIŞANLARINIZ BİRBİRİNDEN KEYİF ALIRLAR, BİRBİRLERİNE VE 
YÖNETİCİLERİNE GÜVENİRLER İSE, İŞTE O ZAMAN ÇALIŞMALARINDAN GURUR 

DUYARLAR. BU DA KALİTELİ SONUÇLARI GETİRİR.’’ 1995 YILINDA BAŞKAN 
YARDIMCISI OLARAK GİRDİĞİ UNİTED AİRLİNES’DA 2010’DA CEO’LUĞA KADAR 
YÜKSELEN JEFF SMİSEK, İYİ YÖNETİCİ OLMANIN SIRRINI BÖYLE TANIMLIYOR. 
DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İŞ İNSANLARINDAN BİRİ OLAN SMİSEK’İN BU DOĞRU 

TESPİTİNE EKLEYECEKLERİMİZ VAR.

Yöneticilik kolay meslek 
değil elbette. Çalıştığınız 
alanda bilgi, birikim ve 
yetenek sahibi olmanız 
yetmez; ekibinizi de 

sorumluluğa dahil edebilmeyi, uyum 

içinde çalıştırabilmeyi öğrenmelisiniz. 
Çalışanlarınızın işe bağlılığı, insanların 
birbirleriyle iyi ilişkiler kurabilmeleri 
de, böyle bir atmosferi yaratmak da 
sizin sorumluluğunuzda.
İyi yöneticiler, öncelikle performansları 

çok yüksek çalışanlardır. Onları ‘çalış
kan çalışan’ olmaktan yöneticilik koltu
ğuna yükselten ise, ekip arkadaşlarının 
da daha verimli çalışmalarını sağlayabil
me kabiliyetleridir. Bu kabiliyeti 10 özel 
adımda inceleyebiliriz. 



insan kaynakları
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İYİ BİR YÖNETİCİ, İYİ BİR 
ÖĞRETMEN GİBİDİR.

1 İyi bir yönetici, çalışanlarına ne 
zaman yardım etmesi gerektiğini 

iyi bilir. Ne zaman yardım etmemesi 
gerektiğini de! Çünkü çalışanların 
bir şeyler öğrenmeleri, başarılı bir iş 
atmosferinin olmazsa olmazıdır. İyi 
yönetici, takım arkadaşlarına bazen 
öğretir; bazen de kendi başlarına 
öğrenmelerine, hata yapmalarına izin 
verir. Keza yöneticiliğin en zor tarafı 
her problemi çözmeye çalışmamak 
ve insanların hata yapmalarına fırsat 
tanıyabilmektir.  

2Kendi yeteneklerinin farkında ol
mak iyi bir yönetici olmaya yetmez. 

Bir yönetici, kendi zayıf taraflarını da 
iyi bilmek durumundadır; hali hazırda 
iyi olduğu taraflar kadar, geliştirmesi 
gereken alanları da iyi ayırt etmiştir. 
Bu özelliğini kaybetmek istemez, bu 
yüzden çevresini kendisini koşulsuz 
öven ekip arkadaşlarıyla doldurmaz. 
Çalışanlardan yardım ister, ‘Benim bu 
konudaki eksiğimi kapatacak birine 
ihtiyacım var’ demekten çekinmez.

3Pozitif tavırlarıyla çalışanların ofis 
atmosferindeki enerjiyi yükselt

meyi başaran yönetici, iyi yöneticidir. 

Takınacağı tek bir negatif tavrın bile 
çalışanların işe bağlılığını düşüreceğini 
iyi bilir. İyi yöneticiler olumlu durumla
ra odaklanabilmeyi, sıkıntıları fırsatla
ra dönüştürebilmeyi iyi bilirler.

İYİ BİR YÖNETİCİ, ÇALIŞANINI 
‘İŞİN BİR PARÇASI’ KILAR.

4İyi bir yönetici kendi performan
sı ve gidişat hakkında öneriler 

almaktan, çalışanlarına fikirlerini sor
maktan çekinmez. Çünkü işe bağlılığı 
artırmanın en iyi yollarından biri de 
çalışanları yalnızca işgücü olarak değil, 
fikirsel olarak da önemseyebilmektir. 

En iyi yöneticiler düzenli olarak geri 
bildirim alırlar, çalışanların eleştiriler
de bulunmalarına izin verirler.

5İyi bir yönetici, herkese aynı 
davranış biçimi ile yaklaşılmaması 

gerektiğini de bilir, bu farklı tavrın 
‘çalışanlara eşit yaklaşmamak’ anla
mına gelmediğini de! Çünkü karşıdaki 
ile içten ve gerçek iletişim, insanların 
kişisel özelliklerine göre farklılaşmak 
durumundadır. İşe bağlılığı artıran en 
önemli yollardan biri de çalışanlarla 
içten, gerçek ve mantıklı ilişkiler kura
bilmektir.

6İyi yönetici, konudan konuya nasıl 
karar vereceğini, bu karara ne 

zaman kimleri dahil edeceğini iyi tahlil 
edebilir. Çalışanlarını fikirsel olarak 
sürece dahil etmekle kalmaz, zaman 
zaman karar mekanizmasına da dahil 
eder. Takımın dahil olduğu kararlar 
sadece basit kararlar da değildir; 
bazen zorlu, kompleks kararlarda dahi 
takımının görüşüne başvurur. 

ARA BAŞLIK: İYİ BİR YÖNETİCİ, 
İYİ BİR TAKIM OYUNCUSUDUR.

7Bir takıma sadece sahip olmadığını, 
aynı zamanda o takımın bir parçası 

olduğunun bilincine varabilen yönetici, 
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DENGE, GÜVEN VE SAYGI
İyi bir yönetici olmak sert tavırdan ya 
da yumuşak başlılıktan değil, ikisi
nin arasını başarıyla bulabilmekten, 
dengeden geçer. Kendini çalışanının 
yerine koyabilen, daha yüksek mev
kide olmanın büyüsüne kapılıp insani 
tavırları terketmeyen, yardım eden ve 
sorumluluk veren yönetici, çalışanla
rının işe bağlılığını artırmakta sorun 
yaşamaz. Çalışanlarının ve üst yöne
timin güven ve saygısını aynı anda 
kazanmayı başaran, öncelikli olarak 
ise kendisine saygı duyan yönetici, 
başarılı bir yöneticidir.

‘‘İyi yöneticilik; problemleri ilginç, çözümleri 
ise yapıcı kılabilmekten geçer. Çalışanların 
problemlerle baş etmek istemeleri bu sayede 
mümkün olur.’’ 

‘‘Kendilerinin yöneticileri tarafından yalnızca 
işgücü değil, ‘insan’ olarak görüldüğünü 
hisseden çalışanlar daha üretken, daha 
memnun, daha mutlu olurlar. Mutlu çalışan, 
mutlu müşteri demektir. Bu da kârlılığı getirir.’’

iyi yöneticidir. Nitekim, bir yönetici 
takım oyuncusu olamaz, çalışanları ile 
uyum içinde çalışamaz ise, bu durum 
yöneticinin liderlik kabiliyetleri hak
kında soru işaretleri doğurur.

8İyi bir yönetici yetki aktarmayı, 
çalışanlarını farklı konularda 

görevlendirebilmeyi iyi bilir. Çünkü 
yukarıda da belirttiğimiz gibi; hangi 
işlerde kendisinin daha başarılı ola
cağının farkında olduğu kadar, hangi 
alanlarda başkasının daha verimli 
olacağını da tahlil edebilmiştir. Üs

telik yeni yetkilerle donanan çalışan, 
yeni şeyler öğrenir. İyi bir yönetici, bir 
çalışanının yeni tecrübeler kazanma
sından mutluluk duyan yöneticidir.

9İyi bir yöneticinin insan ilişkileri 
çarkı yalnızca ‘çalışana doğru’ 

ilerlemez; yöneticiler ekip arkadaşları 
kadar üst yönetimle de iyi ilişkiler 
kurmak durumunda olduklarını iyi 
bilmelidir. Üst yönetimi bilgi sahibi 
tutmak, organizasyonel olarak göz
den kaçabilen ayrıntıları üst yönetime 
öğretebilmek, onları her daim süreç

ten haberdar etmek iyi yöneticiliğin 
anahtarlarıdır. Çünkü bu politika 
sayesinde organizasyon doğru yöne 
ilerler, kaynaklar doğru alanlara 
aktarılabilir.

10‘Bilmiyorum’ demek, iyi bir 
yönetici için korkulacak bir 

davranış değildir, çünkü iyi bir yöneti
ci olmak her şeyi bilmek anlamına gel
mez. Bunun yerine bilmediği konuları 
hızla farkeder, yanıtlar için araştırma
ya girişir. Soru sormakla, öğrenmekle 
bir problemleri yoktur. 

Paul Hawken. 
Smith & 
Hawken’ın 
kurucusu, 
girişimci, yazar, 
aktivist.

Anne M. Mulcahy.  
XEROX şirketi 
eski CEO’su, 
Citigroup ve 
Catalyst şirketleri 
yönetim kurulu 
üyesi.



keşif
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KIŞIN

 AYRILAMAYANLAR İÇİN 5 ROTA

KIŞIN TATİLDE YİNE KAYAĞA MI GİDECEKSİNİZ? BİR DAHA DÜŞÜNÜN. BU KIŞ 
DİĞERLERİNDEN FARKLI BİR TATİL PLANLAYIN. KUZEY’DE KIŞ YAŞANIRKEN 
GÜNEYLERE UÇUN VE GEZEGENİN DİĞER YARISINDA YAZI DENEYİMLEYİN. 
SICACIK İNSANLARI, FARKLI KÜLTÜRLERİYLE DÜNYA SAHİLLERİ SİZİ BEKLİYOR.
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Deniz, Kum, Günesten

İ
stanbul kara kışa teslim oldu, karın tadını yine en çok 
çocuklar çıkardı. Yaz iklimimizi çoktan terk etti. Böyle 
haberler duyacağımız günler pek de uzak değil artık. 
Ancak siz pek kış insanı değilsiniz. Ne zaman biraz soğuk 
olsa aklınız hemen yaz fotoğraflarına gidiyor: Elinizde 

kokteyl, arkadaşlarınızla deniz kenarında gülümsüyorsunuz. 
Yaz yeniden gelse diye iç geçiriyorsunuz. Ancak kışın da deniz 
özlemi çekenler için tek çözüm, takvim yapraklarının düşme-

sini beklemek değil. Bu yaz dünyanın şeklini avantaja çevirin: 
Yeterince güneye inerseniz aradığınız tatil sizi bulacak. Kuzey 
Yarımküre kışın karlar altında fırtınalarla boğuşup ısınma-
ya çalışırken Güney Yarımküre ve ekvatora yakın yerlerde 
sıcacık kumsallarda yazın keyfini çıkarın. Sıcak bir kış tatili için 
biribirinden güzel şehirleri sizin için seçtik. İşte kışın ortasında 
#throwback etiketi olmadan plaj fotoğrafları paylaşabileceği-
niz 5 destinasyon:

Vize: Türk vatandaşlarından vize istenmiyor.
Aklınızda Bulunsun: Ülkeye girmeden önce sarı humma aşısı 
olmanız gerekiyor.

Afrika’nın doğusunda, Hint Okyanusu’ndaki 115 ‘in üzerinde 
adadan oluşan bir ülke Seyşeller. Dünyanın doğal afetler ve 
terör bakımından en güvenli ülkelerinden biri üstelik. Dolayısıyla 
adadaki bitki ve hayvan türleri UNESCO tarafından koruma 
altına alındığı için girmemeniz gereken plaj ve koylar dışında pek 
fazla kısıtlamayla karşılaşmayacaksınız. Turistlere kısıtlanan 
bölgelerde genellikle köpekbalığı, guano ve özel kaplumba-

ğa türleri yaşıyor. Bu tropikal adalar ülkesinin ziyaretçilerinin 
çoğu balayı çiftleri ve romantik bir tatil geçirmek isteyenler 
gibi görünse de Seyşeller, köpek balıklarıyla dalış yapmak ve 
bölgeye özgü hayvan ve bitki türlerini tanımak gibi aktivitelere 
ilgi duyanlar tarafından da büyük rağbet görüyor. Ilıman iklim 
sayesinde, turkuaz rengindeki denizine her mevsim girilebiliyor. 
Adalardaki otellerin muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu 
belirtmeden geçmeyelim. Oteller her sezon sakin olsa da ada 
hayatı gece kulüpleri ve kültürel aktiviteler sayesinde epeyce 
renkleniyor. Rotanıza Praslin Milli Parkı ve Aldabro Atolü’nü 
eklemeyi unutmayın.

1- SEYŞELLER:
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Vize: Türk vatandaşlarından 30 güne kadar 
vize istenmiyor.
Aklınızda Bulunsun: İstanbul-Cape Town 
direkt uçuşları 16 saat sürüyor. Şimdiden 
uçak biletinizi ayarlamanızda fayda var.

Amacınız sadece denize girip sahiller-
de gezmek değilse Cape Town tam size 
göre. Afrika’nın ucundaki şehir, kıtanın en 
gelişmiş ve en güvenilir kentlerinden biri 
olmasının yanında kültürel anlamda da çok 
zengin. UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde-
ki Table(Masa) Dağı, Alfred ve Victoria 
Limanları; balinaları izleyebileceğiniz 
Hermanus Körfezi en ünlü mekanlarından. 
Ayrıca dünyanın güney ucu Ümit Burnu 
ve Mandela’nın 27 yıl hapis yattığı Rob-
ben Adası da Güney Afrika’ya gelmişken 

görmeden dönmemeniz gereken yerler. 
Denize girmek için tertemiz sahili ve muh-
teşem manzarasıyla False Körfezi’ni tavsiye 
ediyoruz. Ancak okyanusun serin suların-
da yüzerken sahildeki işaretlere mutlaka 
uyun, yoksa köpek balıklarıyla sürpriz bir 
karşılaşma yaşayabilirsiniz. Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde gezmenizi önereceğimiz 
diğer şehirler Sun City ve Johannesburg. 
Doğa gezilerine çıkabileceğiniz Sun City’nin 
ünü aslen muhteşem casinolarından kay-
naklanıyor. Johannesburg ise çok hare-
ketli bir şehir olmasının yanında alternatif 
alışveriş için sıklıkla tercih ediliyor. Ancak 
Johannesburg’un Cape Town kadar güvenli 
olmadığını belirtmemizde fayda var. Zira 
burada suç oranı diğer bölgelere göre daha 
yüksek.

Vize: Türk vatandaşlarından vize isten-
miyor.
Aklınızda Bulunsun: Gece kulüpleriyle 
ünlü adada kulübe giderken bindiğiniz 
taksinin ücreti işletme tarafından ödeni-
yor, dönüşler maalesef sizden.
Gündüz sahilde geceleri kulüpte geçen 
tatilleri tercih ediyorsanız Samui Adası’nı 
gidilecek yerler listenize eklemeyi unut-
mayın. Muson İklimine sahip Tayland’da 
Aralık ayı ortalarından itibaren yağışlar ve 
nem azalır, gezmek için en ideal zamanlar 
başlar. Tayland’ın güneyindeki en büyük 
ve turistik adalardan biri olan Samui, 
Türkiye’de genelde Phuket Adası bilinse 
de, dünya çapında bir üne sahip. Ada’nın 
doğu sahilindeki Chaweng en büyük ve 
popüler plaj, Lamai ise daha sakin ama en 
az Chaweng kadar ünlü. Plajlar dalış ve su 
sporları için ideal. Ayrıca kano, golf, halatla 
kayma gibi etkinliklere de katılabilirsiniz. 
Fil üstünde çıkılan turlar da turistlerce 
en çok rağbet gören aktiviteler arasında. 
Adanın dışına çıkmak isterseniz başkent 
Bangkok’taki sayısız tapınağı gezebilir, 
Phuket ve Pataya Adaları’nda doğanın 
tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Tayland’a gel-
mişken masaj yaptırmadan dönmemenizi 
tavsiye ediyoruz.

2- GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ - CAPE TOWN:

3- TAYLAND - SAMUİ ADASI:
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İncelemeniz Gereken 
Alternatifler

Dünyanın birbirinden gezilesi ülkeleri 
saymakla bitmiyor. Gezmenin tadının 
yağmur çamur olmadan çıktığını 
düşünenlerdenseniz size birkaç 
alternatifimiz daha var. Muhteşem 
plajlarıyla Sri Lanka, Karayipler, 
Hawaii; lüksten ödün vermeyenler 
için Hong Kong(Çin) ve Dubai(BAE);  
daha hesaplı tatil imkanlarıyla 
Goa(Hindistan) ve Malezya; ve 
bozulmadan görülmesi gereken tarihi 
ve kültürel mirasıyla Küba. 

Vize: 90 güne kadar vize istenmiyor.
Aklınızda Bulunsun: Tatilinizi Şubat ayına 
planlarsanız ünlü Rio Karnavalı’na katılabi-
lirsiniz. Dünyanın en meşhur ve renkli kar-
navalını yerine izleme fırsatını kaçırmayın.

Tropikal iklime sahip bir diğer alternatif Rio 
de Janeiro. Belki de en çok gitmek istenen 
şehirlerden biri. Plajları ve renkli hayatının 
yanında kültürel ve tarihi bakımdan da çok 

zengin bir şehir Rio. Plajları Copacabana, 
İpanema ve Lebnon olarak üçe ayrılmış. 
İpanema ve Lebnon daha güvenli olarak 
bilinenler. Lebnon, tercihi lüksten yana 
olan turistleri ağırlıyor ancak İpanema’da 
denizin daha güzel ve restoranların daha 
çeşitli olduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca 
kente hakim konumuyla Brezilya’nın 
sembollerinden İsa Heykeli de bu şehirde 
bulunuyor. Şeker Tepesi, Botanik Bahçesi, 

Rodrigo de Freitas Lagünü’nü rotanıza 
eklemeyi unutmayın. Futbolseverlerin 
mabedi Maracana Stadyumu, Rio’yu 
çekim merkezi haline getiren noktalardan. 
Eğlence hayatının merkezi Santa Teresa 
yakınlarındaki 5 yıldızlı otelleri inceleme-
nizi tavsiye ederiz. Güvenlik bakımından 
diğer destinasyonlara nazaran zayıf olan 
Brezilya’da eve dönüş yolunuzun kısa 
olmasına dikkat etmelisiniz.

5- BREZİLYA – RİO DE JANEİRO:

4- MALDİVLER

Vize: Türk vatandaşlarından vize istenmiyor.
Aklınızda Bulunsun: Ocak ve Şubat ayları yaz zamanı olsa 
da arada yağışlar olabiliyor. Bu yüzden bahar aylarını tercih 
etmenizde ya da yanınıza duruma uygun birkaç kıyafet alma-
nızda fayda var.

Hint Okyanusu’nda 1200 adadan oluşan Maldivler’de denizi 
ve güneşin tadını çıkararak konforlu ve sakin bir tatil yapa-
bilirsiniz.  8-9 saatlik bir direkt uçuş sonrasında adaya ayak 
basar basmaz misafirlerini şımartan bir yere geldiğinizi fark 
edeceksiniz. Turizm ülke için öyle önemli bir geçim kaynağı ve 
turizm kültürle öylesine bütünleşmiş ki adalar, üzerlerindeki 

birbirinden lüks otellerin ismiyle anılıyor. Adaların en popüler 
aktiviteleri sörf ve dalış. Daha özgün etkinlikler arayanlar için 
gece balık avı heyecanlı bir alternatif. Avın ardından yakala-
dığınız balıkları yiyebileceğiniz barbekü partileri Maldivlerle 
özdeşleşmiş eğlencelerden. Her koşulda adrenalin arayanlar-
dansanız köpek balıklarıyla yüzmeyi programınıza eklemeli-
siniz. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle ünlü bu dev canlılarla 
yakınlaşmak kaçırılmaması gereken bir deneyim. Nasılsa 
hemen ardından rahatlamak için kendinizi profesyonel masör 
ve masözlere teslim edebilirsiniz. Ayrıca otellerin büyüsüne 
kapılıp gittiğiniz adaya kısılıp kalmamanız için Adalar Turu 
yapmanızı öneriyoruz.
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sağlık ajandası

MEME KANSERİ KADINLAR ARASINDA GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ ARASINDA BAŞI 
ÇEKİYOR. ÜLKEMİZDE DE OLDUKÇA SIK RASTLANILAN BİR KANSER TÜRÜ OLAN MEME 

KANSERİ VAKALARINDA DÜZENLİ KONTROLLERİNİ YAPAN BİLİNÇLİ HASTALARIN 
TEDAVİDEN OLUMLU SONUÇ ALMA ORANLARI DAHA YÜKSEK GÖRÜNÜYOR. KANSER 

ARAŞTIRMA KURUMLARINCA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE; HER 8 
KADINDAN BİRİNİN MEME KANSERİNE YAKALANMA RİSKİNİN OLDUĞU SÖYLENİYOR. 

ERKEN EVREDE TEŞHİS İLE HAYATTA KALMA ŞANSININ OLDUKÇA ARTTIĞI VE TEDAVİDE 
OLUMLU SONUÇLAR ALINAN BU KANSER TÜRÜNE, TÜM DÜNYADA MEME KANSERİ 

FARKINDALIK AYI SEÇİLEN EKİM AYINA ÖZEL OLARAK DAHA YAKINDAN BAKIYORUZ. 

A dından aşikar olduğu üzere 
meme kanseri, meme doku
larındaki hücrelerde geli
şen bir çeşit kanser türü ve 

bu kanser meme dokusundaki farklı 
yerlerde oluşabiliyor.  Vakalarda 
en sık görülen iki tip meme kanseri 
dikkati çekiyor: meme kanallarından 

kaynaklanan ‘duktal’ kanser ve süt 
üreten bezlerden oluşan ‘löbüler’ 
kanser. Sadece süt bezlerinde oluşan 
bir kanser türü olmadığı için her ne 
kadar çoğunlukla kadınlar görülüyor 
ve kadın hastalığı olarak biliniyor 
olsa da, meme kanserine yakalanan 
erkek hastalar da mevcut.  

MEME
KANSERİ
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             40 yaş ve üzeri 
her kadının her ay 
düzenli olarak evde 
muayenelerini yapması 
oldukça önemli. 

KİMLER RİSK ALTINDA? 
İlk olarak kadın olmak meme 

kanseri için risk grubunda bulunmak 
için yeterli bir sebep olarak karşımıza 
çıkıyor. Cinsiyet ve yaşlanma, meme 
kanseri risk grubunu domine eden 
faktörler olarak sıralanabilir. Birçok 
kanser türü gibi, meme kanseri de 
genetik faktörlerin rol oynadığı bir 
kanser türü. Sağlık Bakanlığı verilerine 
göre genetik faktörler %79 gibi bir 
orana sahip. Genetik faktörler, özellikle 
erkeklerde görülen meme kanseri 
vakalarında öne çıkıyor. Diğer faktörler 
ise,

İlk doğum yaşı: Hamilelik 
dönemindeki östrojen seviyesindeki 
azalmanın, meme kanserine karşı 
koruyucu bir etki yarattığına inanılıyor. 
Bu sebeple ilk doğumunu 30 yaşından 
sonra yapan kadınlarda riskin arttığı 
söylenmektedir. 

İlk adet yaşı: İlk adetlerini 12 ve 
daha erken yaşta gören kadınlar, 
östrojen hormonunu daha uzun süre 
salgıladıkları için risk grubunda 
bulunuyorlar. 

Menopoz yaşı: 55 yaşından sonra 

menopoza giren kadınlar da meme 
kanseri risk grubuna giriyor. Menopoz 
sonrası sendromlar için kullanılan 
hormon ilaçlarının 5 yıldan fazla 
kullanıldığı durumlarda da riskin 
arttığı söyleniyor.  

Fizyolojik risk faktörlerini 
sıraladıktan sonra, bazı faktörlerin ise 
kadınların kontrolü altında olduğunu 
belirtmekte fayda var. Genel sağlığına 
dikkat eden bireyler dengeli beslenme, 
sigara ve alkol tüketiminde bilinçli 
adımlar ve düzenli egzersiz gibi 
alışkanlıklarla hali hazırda yüksek olan 
risk faktörlerini kontrol altına alabilir.

Uluslararası Kanser Ajansı verilerine 
göre Meme Kanseri oranındaki artış 
oldukça dikkat çekiyor. Kadınlarda 
meme kansere yakalanma oranının 
bir önceki tahminlere göre %20 
oranında atttığı ve meme kanseri 
sebebiyle gerçekleşen ölümlerde 
artışın %14 olarak karşımıza çıktığı 
görülüyor. Dünya’dan ve ülkemizden 
gelen verilere karşılaştırmalı olarak 
baktığımızda, Türkiye’de her 8 
kadından birinde meme kanseri 
görülürken, Dünya çapındaki verilere 

göre kanserli her 4 kadından birinin 
meme kanseri olduğunu görüyoruz. 
Rakamlar açıkça meme kanserine karşı 
yapılan bilinçlendirme çalışmalarının 
ne kadar gerekli olduğunu bizlere 
gösteriyor. Meme kanseri bu kadar 
yaygın görülen ve insan sağlığını tehdit 
eden bir unsur iken, erken teşhisin 
öneminin vurgulanması ve kadınların 
bu konuda bilinçlendirilmesi adına 
Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık 
Ayı olarak seçiliyor ve tüm dünyadaki 
kanser dernekleri mümkün olduğunca 
çok bireye ulaşarak farkındalık 
yaratmayı amaçlıyor. Bu hususta 
dünyaca tanınan ünlülerin de parçası 
olduğu kampanyalar ve sosyal 
dayanışma etkinlikleri düzenlenerek 
en çok sayıda kişiye ulaşılması 
hedefleniyor.  Bu dernekler kanser ile 
mücadele eden hastalara da tedavileri 
süresince maddi ve manevi destek 
veren kurumlar olarak da öne çıkıyor.  
Meme Kanseri ile savaşta aktif rol 
oynayan dernekleri tanıtmadan önce, 
defalarca önemini vurguladığımız 
erken teşhis aşamasında hastanın 
rolünü öğrenelim. 

MEME KANSERİ İLE SAVAŞTA 
EN ETKİLİ SİLAH: ERKEN 
TEŞHİS  

Artık Meme Kanserinin tedavi 
edilebilir bir hastalık olduğunu 
biliyoruz. Görülen o ki, tedaviden 
olumlu sonuç alınması, erken teşhis 
edilen vakalarda daha yüksek 
oluyor. Erken teşhis edilen ve hemen 
müdahale edilen vakalarda, memenin 
cerrahi müdahale ile alınmasına gerek 
kalmadığı durumlar da görülüyor. 
Bu durumda, kemoterapi ilaçlarının 
gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucu 
cerrahi müdahalenin (masektomi) 
gerekliliğinin azalmasının da rol sahibi 
olduğunu söyleyebiliriz.  

Meme kanserini erkenden teşhis 
edip müdahaleye başlamak için 3 ana 
yöntem var;  kendi kendini muayene, 
periyodik doktor kontrolleri ile teşhis, 
mamografi ve ultrason yöntemleri ile 
teşhis. 

Meme kanserine yakalanma riski 
yaşla birlikte arttığını söylemiştik. 
Bu nedenle 40 yaş sonrası kadınların 
düzenli doktor muayenelerini 
aksatmamaları ve mamografi ile takip 
edilmeleri çok önemli. Kadınların 
kendi kendilerine el ile yapacakları 
muayene de erken teşhiste çok 
büyük öneme sahip. 30 yaş ve üstü 
kadınların bu tekniği öğrenip her ay 
kendi kendilerini muayene etmesi 
öneriliyor. O halde çok basit adımları 
izleyerek hayatımızı kurtaracak bir 
adım atmamıza yardımcı olacak el ile 
muayene uygulama basamaklarına 
göz atalım: 

Öncelikle yapmanız gereken küçük 
ön hazırlıklar var. Bulunduğumuz 
odanın iyice ışık alan bir oda olmasına 
özen gösteriyoruz. Seçtiğimiz aynanın 
da tüm üst bedenimizi gösterecek 
yeterli büyüklükte olmasına dikkat 
edelim. 
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             Akla gelen ilk ve en çok 
yankı uyandıran kampanyaların 
arasında 2007 yılında Türkiye Meme 
Vakfı tarafından hayata geçirilen 
‘Farkındayım, Korkmuyorum’ 
kampanyası altında düzenlenen 
konserler geliyor 

sağlık ajandası

JOLİE İLE GÜNDEME 
OTURAN MASTEKTOMİ

Genetik faktörler meme kanserine 
yakalanma riskini arttırıyor. Ailesindeki 
meme kanseri geçmişini düşünerek 
testler yaptıran ve doktorlarından 
meme kanserine ve yumurtalık kanse
rine yakalanma riskini yaratan BRCA1 
ve BRCA2 genlerine sahip olduğunu 
öğrenen Angelina Jolie, çifte mastek
tomi operasyonu geçirip iki memesini 
de aldırmıştı. Angelina Jolie bu kararı 
verdikten sonra magazin haberlerinin 
ilk defa insan sağlığı ile yakından alakalı 
bir haberle kaynadığını söyleyebiliriz. 
Jolie de bu kararı vererek, benzer 
durumdaki kadınlar için farkındalık 
oluşturduğunu ve onlara cesaret verdi
ğini düşünüyor.  

Seçtiğimiz aynanın karşısına 
üstümüz çıplak olarak geçiyoruz. 
Kollarımızı iki yana açıyoruz ve 
memelerimizde şekil olarak, renk 
olarak herhangi bir değişiklik olup 
olmadığını kontrol ediyoruz. 

İkinci aşamada ellerimizi 
kalçalarımıza koyup sıkıca 
bastırıyoruz. Her iki yana dönerek 
memelerimizi kontrol ediyoruz. 
Üçüncü aşamaya geldiğimizde öne 
doğru eğilerek omuz ve dirseklerimizi 
öne doğru döndürerek meme kaslarını 
sıkılaştırıyoruz. Bu hareket esnasında 
memeleriniz öne doğru düşecektir, 
şekil ve dış hatlardaki değişiklikleri 

gözlemliyoruz. 
Dördüncü adımda ellerimizi 

başımızın arkasında birleştirip öne 
doğru sıkıca itiyoruz. İki yana dönüp 
memelerin dış yüzeyini gözlemliyoruz. 
Daha sonar memelerin alt yüzeyini de 
kontrol ediyoruz, bunu yapmak için 
ellerinizi kullanabilirsiniz. 

Meme dışındaki kontrolümüzü 
meme uçlarından herhangi bir sıvı 
gelip gelmediğini kontrol ederek 
bitiriyoruz. 

El ile muayenemizde ayna 
karşısındaki bu rutinimiz 
izleyeceğimiz tek yol olmayacak. 

30 yaşından büyük her kadının 

bu rutini her ay uygulaması meme 
kanserini erken teşhis etmede en 
etkili silah olarak görülüyor. Yine 
de atlanmaması gereken bir nokta 
var, ele gelen her kitle memede 
tümöre işaret olmayabilir. El ile 
muayene sırasında şüphe uyandırıcı 
bir kitle tespit edildiğinde en kısa 
sürede doktorunuzla irtibata 
geçip, kitleyi kontrol ettirmelisiniz. 
Kanser araştırma kurumlarınca 
verilen istatistikler içinde bir tanesi 
iç ferahlatıcı sonuçlar veriyor, bu 
verilere göre memede teşhis edilen 
kitlelerin sadece 10% kanser riski 
taşıyor. 
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KANSERLE 
GÜLÜMSEYEREK 
SAVAŞANLAR

Meme kanseri tedavisinde mastek-
tomi ile memenin alınması son çare 
olarak görülen bir evre. Birçok kadın 
kanser yüzünden cerrahi müdahale ile 

memesinin bir kısmını ya da tümünü 
aldırmak zorunda kalıyor. Bu durum 
güvensizlik, cinsel istekte azalma ya da 
kendini eksik hissetme gibi durumlar 
yaratabiliyor. Her şeye rağmen kanseri 
yenen güçlü kadınlar mastektomi son-
rası vücutlarını yeniden sahiplenmeyi 
hedefleyip yaptırdıkları cesur dövme-
ler ile adeta kanserle dalga geçiyorlar. 

Dövme ile bu kadar ekstrem sonuçları 
hedeflemeyen kanser kahramanları da 
var. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bulunan bir dövme sanatçısı, kanseri 
yenen ve mastektomi sonrası tekrar 
eski görünümlerine benzemek isteyen 
müşterilerine seçtikleri renk ve şekilde 
meme ucu dövmeleri yapıyor. Sonuç 
gerçeği aratmıyor! 

MEME KANSERİ HASTALARI YALNIZ 
DEĞİLDİR 

Her kanser türünde olduğu gibi, meme 
kanseri hastalarına da ailelerinin ve sev
diklerinin ilgisi dışında, psikolojik olarak da 
profesyonel destek sağlanması çok önemli. 
Uzun ve zorlu bir süreç olan tedavi sürecin
de tüm artıları ve eksileri ile bu yolda hasta
ların yanında olacak, onlara tecrübeleri ile 
yol gösterecek üyeleri olan dernekler akla 
gelen ilk liman olarak karşımıza çıkıyor. Ül
kemizde meme kanseri konusunda özelleş
miş dernekler hem hastalara hem de hasta 
yakınlarına rehberlik konusunda çok büyük 
katkı sağlıyor. Destek verici rollerinin yanı 
sıra, meme sağlığı bilincinin geliştirilmesi ve 
erken teşhis olanaklarının yaygınlaştırılması 
için kampanyalar yürüten ve destek sağla
yan Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri 
Federasyonu, Türk Jinekolojik Onkoloji Der
neği, Meme Vakfı, Pembe Hanım Kanserli 
Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği, 
Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derne

ği, Meme Sağlığı Derneği  gibi kuruluşlar 
mücadelede başı çeken dernekler ve başını 
çektikleri sosyal farkındalık projeleri ile 
meme kanserinin halk arasında konuşulur, 
tartışılır bir hastalık olmasını sağlıyorlar. 
Hem medyada hem de günlük hayatta meme 
kanseri hakkında daha çok bilgi alışverişi 
olması geçtiğimiz yıllarda meyvelerinin 
verdiğini görüyoruz. KETEM’de ücretsiz 
taramalarını yaptıran kişi sayısı her geçen yıl 
katlanarak artış gösteriyor. Bu sayede erken 
evrede müdahale ve takiben tedavide başa
rılı sonuç alma oranı da artıyor. Ekim ayında 
30 yaş üstü tüm kadınlarımıza düzenli tet
kiklerini yaptırmalarını ve evde muayeneyi 
hayatlarının bir rutini haline getirmelerini 
öneriyoruz. 

             KETEM taramaları kadınların ücretsiz olarak 
kanser tetkiklerini yaptırmalarına olanak sağlıyor. 
Kısaca KETEM’nin en büyük amacı, kanserle savaşta 
daha çok insana ulaşarak galip gelmek. 
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HÜKÜMETE KARŞI PROTESTOLAR, ZİKA VİRÜSÜ, OLİMPİYAT TESİSLERİNİN YETERSİZLİĞİ, 
KOMİTENİN RUSYA İLE YAŞADIĞI SORUNLARIN OLUŞTURDUĞU POLİTİK GÜNDEMLE RİO 

OLİMPİYATLARI’NI GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA DEK BİTİRDİK. ŞİMDİ GÖZLER 2020 TOKYO 
OLİMPİYATLARI’NA ÇEVRİLDİ.

İ
lk modern oyunların yapıldığı 
tarih olan 1896’dan beri 
olimpiyatlar önemli bir spor 
olayı. 28 olimpik spor dalına ev 
sahipliği yapan ve bütün dünyada 

büyük bir heyecanla beklenen 2016 
Olimpiyatları Güney Amerika’da 
düzenlenerek tarihte bir ilke imza attı. 
Rio de Janeiro’daki sağlık ve güvenlik 
sorunlarının had safhada olmasına 
rağmen Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nin Rio kararı oldukça 
şaşırtıcı olarak değerlendirilse de 
Brezilya son hızla hazırlıklara başladı. 
Brezilyalıların olimpiyatlar için çok 
istekli oluşu, olimpiyatların tarihte 
ilk kez Güney Amerika’da yapılacak 

olması ve Brezilya’nın BRIC ülkeleri 
arasında gösterilmesi Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’nin Rio kararının 
nedenleri arasından sadece birkaçıydı. 
Ancak halk hükümetle aynı fikirde 
değildi. 206 ülkeden 10.000’den fazla 
sporcunun katıldığı Rio Olimpiyatları, 
bütün ihtişamına rağmen Brezilyalılar 
tarafından ülke genelinde büyük çaplı 
protestolara neden oldu. Giderek 
fakirleşen halk, tarihinin en büyük 
yolsuzluk skandalıyla boğuşurken 
12 milyar dolarlık Olimpiyat 
Köyü’nü inşa eden müteahhitlere 
ve bu müteahhitlerden komisyon 
alan politikacılara karşı sokaklara 
döküldü. Rio’nun fakir mahallelerini 

çevrelemek için betondan dev 
duvarlar inşa edilmesi bütün dünya 
kamuoyunun tepkisini çekti. Polis 
memurlarının ve itfaiyecilerinin 
maaşlarını almaması ve grev yapması 
olimpiyatlarda yaşanan başka 
bir sorundu. Grev yapan polisler 
‘’Cehenneme Hoşgeldiniz! Polislerin 
ve itfaiyecilerin maaşları ödenmiyor. 
Rio’ya gelenler güvende olmayacak’’ 
pankartıyla havalimanında turistleri 
ve sporcuları karşıladılar. Bu sorunlar 
nedeniyle Rio 2016’da sadece 
85.000 polis memuru ve asker görev 
aldı. Bu sayıyla Rio, 2012 Londra 
Olimpiyatları’ndaki güvenlik güçleri 
sayısının sadece yarısına ulaşabildi. 

OLİMPİYATLARIN 
ÖZETİ

RIO’DA NELER OLDU: 
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OLİMPİYATLARDA EN 
FAZLA MADALYA ALAN 
SPORCULAR
22: Michael Phelps (ABD-Yüzme)
18: Larissa Latynina (SSCB-
Cimnastik)
15: Nikolai Andrianov (SSCB-
Cimnastik)
13: Boris Shakhlin (SSCB-
Cimnastik), Eduardo Mangiarotti 
(İtalya-Eskrim), Takashi Ono 
(Japonya-Cimnastik)
12: Savao Kato (Japonya-
Cimnastik), Paavo Nurmi 
(Finlandiya-Atletizm), Alexei 
Nemov (Rusya-Cimnastik),Birgit 
Fischer Schmidt (Almanya-
Kano), Jenny Thompson 
(ABD-Yüzme), Dara Torres (ABD-
Yüzme)
11: Carl Townsend Osburn 
(ABD-Atıcılık), Viktor Chukarin 
(SSCB-Cimnastik), Mark Spitz 
(ABD-Yüzme), Matt Biondi 
(ABD-Yüzme), Vera Caslavska 
(Çekoslovakya-Cimnastik) 

ABD YİNE 1. SIRADA
Amerika Birleşik Devletleri, 46’sı 

altın, 37’si gümüş olmak üzere 121 
madalya kazanarak son 6 olimpiyatta 
5. kez en çok madalya kazanan ülke 
olmayı başardı. Amerika Birleşik 
Devletleri yüzme alanında 33, atletizm 
alanında 32 madalya almayı başararak 
adını tarihe yazdırdı. Birleşik Krallık 
12 tanesi bisiklet olmak üzere 67 
madalya alarak ev sahipliği yaptığı 
2012 Olimpiyatları’ndaki başarısını 
tekrarladı. Üçüncü olan Çin ise 
düşüşe geçen ülkeler arasında. 2012 
Londra Olimpiyatları’nda 88 madalya 
alarak 2. sırada bitiren Çin 2016 Rio 
Olimpiyatları’nda madalya sayısını 
70’e düşürerek üçüncü sırada yer aldı. 
Dalış, 10 madalyayla Çin’in en güçlü 
olduğu spordu. Güreş ve jimnastik 
alanlarında en iddialı ülkelerden biri 
olan Rusya, bu sene Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’nin doping kararı 
nedeniyle en çok zarar gören ülke 
oldu. 2012’deki ülke sıralamasında 
bir değişiklik olmasa da Rusya’nın 
madalya sayısı 82’den 58’e düştü. 

TÜRKİYE’NİN OLİMPİYAT 
PERFORMANSI

Rio Olimpiyatları’na 103 sporcuyla 
katılan Türkiye 1’i altın olmak 
üzere 8 madalyayı evine götürdü. 
Geçtiğimiz olimpiyatlarda güreş 
alanında sadece 1 bronz madalya 
alırken bu sene 1 altın, 2 gümüş ve 2 
bronz olmak üzere sadece güreşte 
toplam 5 madalyayı ülkemize getiren 
Soner Demirtaş, Cenk İldem, Rıza 
Kayaalp, Taha Akgül ve Selim Yaşar 
1964 Tokyo Olimpiyatları’ndaki 
başarımızı tekrarlayarak son 52 
yılın en iyi sonucuna imza attılar. 
Halter dalında Daniyel İsmailov, 
Erkekler 69 Kilogram’da gümüş 
madalya kazanarak hepimizi 
sevindirdi. Atletizm dalında Yasmani 
Copello Escobar, Erkekler 400 
Metre Engelli’de bronz madalyayı 
ülkemize getirdi. Taekwondo dalında 
ise 2012 Londra Olimpiyatları’nda 
Kadınlar 67 Kilogram klasmanında 
gümüş madalya kazanan Nur Tatar 
ise bu olimpiyatlarda bronzla 
yetindi. Madalya kazanamasalar 
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İlk kez altın madalya alan ülkeler:

Olimpiyatlarda kimi ülkelerin sporcuları altın madalya olmadan eve 
dönmezken kimileri de vatanlarına ilk kez bir olimpiyat altını getirmenin 
sevincini yaşadı. 
Bahreyn, Fiji, Fildişi Sahili, Ürdün, Porto Riko, Singapur, Tacikistan ve 
Vietnam ilk kez bir dalda birinciliği elde ederken olimpiyatlara ilk kez 
katılan Kosova ve Orta Doğu’daki savaş dolayısıyla ülkelerini terk etmek 
zorunda kalan mültecilerden oluşan Bağımsız Olimpiyat Atletleri de altın 
madayla sahibi oldular.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
İnsanlara sinek ısırması, kan ve 
cinsel ilişki yoluyla geçiyor.
-Uzmanlar tarafından Brezilya’da 
küçük kafalı bebek doğumlarıyla 
arasında güçlü bir bağlantı 
kuruluyor. Bebeklerin beyin 
gelişim fonksiyonlarını etkiliyor.
-Sadece 2016 senesinde 33 ülkeye 
yayıldı.
-İlk olarak Uganda’nın Zika 
Ormanları’nda görüldü. 
-Başlıca belirtileri ateş, gözlerde 
kızarma, kas ve eklem ağrılarıdır.

bile bu olimpiyatlarda yetenek 
ve azimleriyle dikkat çeken genç 
sporcularımız da vardı. Dünya 
Gençler Şampiyonası’nda 4 altın 
madalya kazanan 18 yaşındaki 
Viktoriya Zeynep Güneş katıldığı 
3 yarışmada da final göremese bile 
geleceği için hepimizi ümitlendirdi. 
Okçuluk antrenörü Metin Gazoz’un 
17 yaşındaki oğlu Mete Gazoz dünya 
sıralamasında 14. olduktan sonra 
Uludağ Gazoz’la sponsorluk anlaşması 
imzaladı.  Tıpkı Mete Gazoz gibi 17 
yaşında olan Tutya Yılmaz, artistik 
jimnastik dalında madalya alamasa 
da bizi en çok mutlu eden isimlerin 

başında geldi. 4 yaşından beri bu 
hedef için çalışan Tutya’nın hedefleri 
çok büyük ve 2020 yılında Tokyo’da 
düzenlenecek olimpiyatlarda da 
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek 
istediğini söylüyor. Uzun bir aradan 
sonra en başarılı olduğumuz spor olan 
güreşte 5 madalya alarak eski günlere 
geri dönsek de hala olimpiyatlarda 
yürüyecek çok yolumuz var.

RİO’NUN SLOGANI: TUTKUNU 
YAŞA!

Rio Olimpiyatları Brezilya’nın 
ekonomik ve politik durumunun 
stabil olmaması nedeniyle gölgede 

kalsa da olimpiyatlar spor açısından 
tatmin ediciydi. 9. altın madalyasını 
alan Usain Bolt, ‘’Ben gelmiş geçmiş 
en iyisiyim.’’ diyerek spor hayatına 
veda ederken efsanevi yüzücü 
Michael Phelps’in jübilesi Bolt’a 
göre daha mütevazi oldu. Phelps, 
‘’Bütün istediğim buydu. Kendimi son 
bir geri dönüş için adadım. Son bir 
jübile için. Geriye dönüp baktığımda 
her şeyin tam olarak istediğim gibi 
gerçekleştiğini fark ettim.’’ diyerek 
spor kariyerine nokta koydu. İki 
efsanevi sporcu şimdiden tarihe geçip 
altın madalya alarak olimpiyatlara 
veda ettiler. 

OLİMPİYATLARDA KAÇ KİŞİ GÖREV ALDI:

• 25 bin basın mensubu• 70 bin gönüllü • 85 bin güvenlik görevlisi
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ARAMIZA KATILANLAR

BARKIN ÖZCAN

1992 Istanbul doğumlu olan Barkın Özcan, 
Orta Doğu Teknik Üni. Iktisadi Idari Bilimler 

Fak. Iktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümleri mezunudur. 13.06.2016 

tarihinde Reasürans Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

RAMAZAN MELİH ÇİFTSÜREN

1986 Istanbul doğumlu olan Ramazan 
Melih Çiftsüren, Anadolu Üni. Işletme 

Fak. Işletme Böl. mezunudur. 
15.06.2016 tarihinde Sağlık ve 

Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili-2 
olarak göreve başlamıştır.

NERMİN ŞENGÜL

1991 Sinop doğumlu olan Nermin 
Şengül, Kırklareli Üni. Fen Edebiyat Fak. 

Felsefe Böl. mezunudur. 20.06.2016 
tarihinde Pazarlama ve Müşteri Yönetimi 

Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.

MEHMET DENİZ YILMAZ

1984 Istanbul doğumlu olan Mehmet Deniz 
Yılmaz, Bahçeşehir Üni. Sosyal Bilimler Fak. 

Işletme Böl. Yüksek lisans mezunudur. 
20.06.2016 tarihinde Kurumsal Sigortacılık 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve 
başlamıştır.

İBRAHİM ÜST

1989 Ardahan doğumlu olan Ibrahim 
Üst, Yıldız Teknik Üni. Inşaat Fak. Inşaat 

Mühendisliği Böl. mezunudur. 20.06.2016 
tarihinde Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nde 

Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

GİZEM PALA

1990 Istanbul doğumlu olan Gizem 
Pala, Marmara Üni. Hukuk Fak. 

Hukuk Böl. mezunudur. 27.06.2016 
tarihinde Hukuk ve Rücu Işlemleri 
Müdürlüğü’nde Yrd. Avukat olarak 

göreve başlamıştır.

BURCU ÖZENÇ NAYMAN

1986 Istanbul doğumlu olan Burcu Özenç 
Nayman, Marmara Üni. Hukuk Fak. Hukuk 

Böl. mezunudur. 11.07.2016 tarihinde 
Oto Hasar Müdürlüğü’nde Avukat olarak 

göreve başlamıştır.

ERDEM CAN DOĞANAY

1988 New York doğumlu olan Erdem Can 
Doğanay, U.S.A Michigan Teknoloji Üni. 
Mühendislik Fak. Elektrik Mühendisliği 

Böl. Yüksek lisans mezunudur. 11.07.2016 
tarihinde Risk Mühendisliği Müdürlüğü’nde 

Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

DERYA KILLI

1989 Amasya doğumlu olan Derya Kıllı, 
Yıldız Teknik Üni. Kimya ve Metalurji Fak. 
Matematik Mühendisliği Böl. mezunudur. 
11.07.2016 tarihinde Yönetim Raporlaması 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve 

başlamıştır.

EMRE ŞAHİN ÖZDEN

1985 Ankara doğumlu olan Emre Şahin 
Özden, Sakarya Üni. Mühendislik 

Fak. Üretim Sistemleri Mühendisliği 
Böl. mezunudur. 11.07.2016 tarihinde 
Yönetim Raporlaması Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

BARIŞ KAYNAR

1989 Iğdır doğumlu olan Barış Kaynar, 
Kafkas Üni. Iksadi Idari Bilimler Fak. Ikti-
sat Böl. mezunudur. 08.08.2016 tarihin-

de Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

ECE KARABACAK

1991 Istanbul doğumlu olan Ece Karabacak, 
Istanbul Üni. Işletme Iktisadi Enst. Pazarla-
ma Yönetimi Böl. yüksek lisans mezunudur. 

08.08.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.

EDA AKÇAY

1991 Istanbul doğumlu olan Eda Akçay, 
Anadolu Üni. Işletme Fak. Işletme Böl. 

mezunudur. 08.08.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

ENGİN BİRAND BİLGİN

1987 Samsun doğumlu olan Engin 
Birand Bilgin, Trakya Üni. Fen Edebiyat 
Fak. Fizik Böl. mezunudur. 08.08.2016 

tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

FAİK YAZAR

1984 Samsun doğumlu olan Faik 
Yazar, Mustafa Kemal Üni. Iktisadi Idari 
Programlar Dış Ticaret Böl. mezunudur. 
08.08.2016 tarihinde Banka Sigortacı-
lığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

GÜLBURÇAK AKKOÇ

1989 Kocaeli doğumlu olan Gülburçak 
Akkoç, Zonguldak Karaelmas Üni. Iktisadi 
Idari Bilimler Fak. Işletme Böl. mezunudur. 
08.08.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

07.06.2016 – 20.09.2016 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
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ARAMIZA KATILANLAR

HÜSEYİN KINDAÇ

1990 Amasya doğumlu olan Hüseyin 
Kındaç, Anadolu Üni. Iktisat Fak. Kamu 
Yönetimi Böl. mezunudur. 08.08.2016 

tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve 

başlamıştır.

KAMER ÖZDEMİR

1987 Kocaeli doğumlu olan Kamer Özdemir, 
Anadolu Üni. Açık Öğretim Fak. Bankacılık 

veSigortacılık Böl. mezunudur. 08.08.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

MELEK ASLAN

1991 Içel doğumlu olan Melek Aslan, 
Afyon Kocatepe Üni. Iktisadi Idari Bilimler 

Fak. Kamu Yönetimi Böl. mezunudur. 
08.08.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uz-

manı olarak göreve başlamıştır.

ORHAN GÜLAÇ

1988 Hatay doğumlu olan Orhan Gülaç, 
Anadolu Üni. Açık Öğretim Fak. Işletme 
Böl.mezunudur. 08.08.2016 tarihinde 

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve 

başlamıştır.

ÖZGE CİHAN

1991 Uşak doğumlu olan Özge Akkaya, 
Dokuz Eylül Üni. Fen Fak. Fizik Böl.
mezunudur. 08.08.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

PAKİZE YILDIZ YİĞİTALP

1987 Adana doğumlu olan Pakize Yıldız 
Yiğitalp, Adıyaman Üni. Meslek Yüksek 

Okulu Muhasebe ve Vergi Böl. mezunu-
dur. 08.08.2016 tarihinde Banka Sigorta-
cılığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

SEDA BAKIR

1991 Konya doğumlu olan Seda Bakır, 
Ege Üni. Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu 
Konaklama Işletmeciliği Böl. mezunudur. 
08.08.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ŞEYMA ER

1990 Istanbul doğumlu olan Şeyma Er, 
Marmara Üni. Iletişim Fak. Gazetecilik 
Böl. mezunudur. 08.08.2016 tarihinde 

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

TUĞÇE KUTLU

1990 Izmir doğumlu olan Tuğçe Kutlu, 
Adnan Menderes Üni. Iktisadi Idari Bilimler 

Fak. Iktisat Böl. mezunudur. 08.08.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

YASİN KILIÇ

1991 Yozgat doğumlu olan Yasin Kılıç, 
Anadolu Üni. Işletme Fak. Işletme Böl.

mezunudur. 08.08.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

YUNUS KÖSE

1992 Istanbul doğumlu olan Yunus Köse, 
Bartın Üni. Iktisadi Idari Bilimler Fak. 

Işletme Böl. mezunudur. 08.08.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

BURCU BAKICI

1986 Hatay doğumlu olan Burcu Bakıcı, 
Kadir Has Üni. Sosyal Bilimler Fak. Halkla 
Ilişkiler ve Reklamcılık Böl. mezunudur. 

08.08.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

MELEK ÇATAK

1989 Manisa doğumlu olan Melek 
Çatak, Pamukkale Üni. Meslek Yüksek 

Okulu Pazarlama Böl. mezunudur. 
08.08.2016 tarihinde Banka Sigortacı-
lığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

MÜMİNCAN POLAT

1992 Istanbul doğumlu olan Mümin-
can Polat, Anadolu Üni. Işletme Fak. 
Iletişim Böl. mezunudur. 08.08.2016 

tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

EYÜP BAŞER

1991 Yozgat doğumlu olan Eyüp 
Başer, Anadolu Üni. Işletme Fak. Işlet 

Böl. mezunudur. 23.08.2016 tarihinde 
Bilgi Işlem Müdürlüğü’nde Işletmen 

olarak göreve başlamıştır.

ZEYNEP TUTAR

1994 Ankara doğumlu olan Zeynep 
Tutar, Bilkent Üni. Mühendislik Fak. 
Endüstri Mühendisliği Böl. mezu-
nudur. 01.09.2016 tarihinde Risk 

Mühendisliği Müdürlüğü’nde Uzman 
Yrd.olarak göreve başlamıştır.

07.06.2016 – 20.09.2016 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ

maksimumbiz | 49
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ARAMIZA KATILANLAR

UFUK ANIL SEZGİN

1986 Istanbul doğumlu olan Ufuk Anıl 
Sezgin, Bulgaristan Cumhuriyet Üni. 

Stara Zagora Tıp Fak. Tıp Böl. mezunudur. 
01.09.2016 tarihinde Sağlık Tazminat 
Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

ZEYNEP ÖZÜDOĞRU

1994 Istanbul doğumlu olan Zeynep 
Özüdoğru, Anadolu Üni. Işletme Fak. 
Işletme Böl. mezunudur. 19.09.2016 

tarihinde Pazarlama ve Müşteri Yönetimi 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

ÇAĞLA ALKILIÇ

1988 Istanbul doğumlu olan Çağla 
Alkılıç, Bulgaristan Cumhuriyet Üni. 
Stara Zagora Tıp Fak. Tıp Böl. mezu-
nudur. 01.09.2016 tarihinde Sağlık 

Tazminat Müdürlüğü’nde Sağlık 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

İHSAN DENİZ BEKİS

1990 Istanbul doğumlu olan Ihsan 
Deniz Bekis, Anadolu Üni. Iktisat Fak. 

Iktisat Böl. mezunudur. 19.09.2016 
tarihinde Pazarlama ve Müşteri Yö-
netimi Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

FULYA AKSOY

1986 Manisa doğumlu olan Fulya 
Aksoy, Istanbul Üni. Tıp Fak. Tıp Böl. 

mezunudur. 01.09.2016 tarihinde 
Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde 

Sağlık Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

DENİZ YAVUZ

1988 Istanbul doğumlu olan Deniz 
Yavuz, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. 

Uluslararası Ilişkiler Böl. mezunudur. 
19.09.2016 tarihinde Risk Yönetimi ve 
Iç Kontrol Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 

olarak göreve başlamıştır.

NEVİN GENÇ

1977 Bulgaristan doğumlu olan Nevin 
Genç, Bulgaristan Sofya Üni. Tıp 

Fak. Tıp Böl. mezunudur. 01.09.2016 
tarihinde Sağlık Sigortaları 

Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı olarak 
göreve başlamıştır.

MERT CAN ÇAKIR

1994 Samsun doğumlu olan Mert Can 
Çakır, Orta Doğu Teknik Üni. Iktisadi Idari 

Bilimler Fak. Işletme Böl. mezunudur. 
19.09.2016 tarihinde Risk Yönetimi ve 
Iç Kontrol Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 

olarak göreve başlamıştır.

ADEM AYDIN

1993 Ordu doğumlu olan Adem Aydın, 
Bilkent Üni. Iktisadi Idari ve Sosyal 

Bilimler Fak. Uluslararası Ilişkiler Böl. 
mezunudur. 19.09.2016 tarihinde Oto 

Hasar Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

ARİF BUZKAN

1982 Balıkesir doğumlu olan Arif 
Buzkan, Biga Endüstri Meslek 

Lisesi Tesviye Böl. mezunudur. 
01.09.2016 tarihinde Marmara Bölge 

Müdürlüğü’nde Destek Görevlisi 
olarak göreve başlamıştır.

FİGEN ÜSTEK

1966 Istanbul doğumlu olan Figen Üstek, 
Istanbul Üni. Tıp Fak. Tıp Böl. mezunudur. 

01.09.2016 tarihinde Sağlık Tazminat 
Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

MUHARREM ZENGİN

1987 Istanbul doğumlu olan 
Muharrem Zengin, Istanbul Üni. 

Tıp Fak. Tıp Böl. mezunudur. 
01.09.2016 tarihinde Sağlık 

Tazminat Müdürlüğü’nde Sağlık 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

KADER SUSESİ

1985 Bulgaristan doğumlu olan 
Kader Susesi, Bulgaristan Plovdiv 

Tıp Üni. Tıp Fak. Tıp Böl. mezunudur. 
01.09.2016 tarihinde Sağlık Sigortaları 

Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

REMZİ IŞIK ÇUBUKÇU

1959 Kocaeli doğumlu olan Remzi 
Işık Çubukçu, Istanbul Üni. Tıp Fak. 

Tıp Böl. mezunudur. 01.09.2016 
tarihinde Sağlık Sigortaları 

Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

OSMAN KENANOĞLU

1984 Hatay doğumlu olan Osman 
Kenanoğlu, Gaziantep Üni. Mühendislik 

Fak. Inşaat Müh. Böl. mezunudur. 
19.09.2016 tarihinde Yangın ve 

Mühendislik Sigortaları Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

SELİM TANER KARA

1975 Içel doğumlu olan Selim Taner 
Kara, Osmangazi Üni. Tıp Fak. 

Tıp Böl. mezunudur. 01.09.2016 
tarihinde Sağlık Tazminat 

Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

ERDENİZ GÜLLÜ

1989 Istanbul doğumlu olan Erdeniz 
Güllü, Anadolu Üni. Iktisat Fak. Iktisat 
Böl. mezunudur. 19.09.2016 tarihinde 

Pazarlama ve Müşteri Yönetimi 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

07.06.2016 – 20.09.2016 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
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HOŞGELDİNİZ

MİNE SEZENER AFŞAR-BURAK AFŞAR Sağlık Tazminat Müdürlüğü-Sağlık Sigortaları Müdürlüğü 13.06.2016 Kız

NEVİN TEVRÜZ Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 13.06.2016  Kız

ZEHRA ÜSTÜNER Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 15.06.2016 Erkek

HALUK BEYAZKILIÇ Sağlık Sigortaları Müdürlüğü 16.06.2016 Erkek

IŞIL AVCI Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 19.06.2016 Kız

MEHMET EREN BEKİN BİTÇGM 20.06.2016 Erkek

FATİH AKLİMAN Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 24.06.2016 Erkek

EMİNE ÇELİK Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 30.06.2016 Kız

BİLGE ÖZKALE Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 02.07.2016 Kız

GÖKHAN OĞULTÜRK Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü 11.07.2016 Erkek

ALİ POYRAZ Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü 13.07.2016 Kız

EYÜP KAYA Oto Hasar Müdürlüğü 14.07.2016 Kız

EMRE DOĞAN Risk Yön. ve İç Kontrol Müdürlüğü 15.07.2016 Erkek

CANER ÖNAL İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 20.07.2016 Kız

EBRU AYVAZ-GÜRSEL AYVAZ
Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü

Satın Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü
20.07.2016 Kız

CİHAN BİŞAK Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 23.07.2016 Kız

ALPER HAVESOĞLU Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü 29.07.2016 Kız

CAN FARUK AKTÜRK Oto Dışı Hasar Müdürlüğü 01.08.2016 Erkek

DENİZ KOÇ İç Anadolu Bölge Müdürlüğü 01.08.2016 Erkek

GÜLİZ PEKSAYIN Kalite Yönetim Sistemleri Müdürlüğü 04.08.2016 Erkek

SELÇUK DOĞAN Oto Hasar Müdürlüğü 06.08.2016 Kız

AHMET US İstanbul Bölge Müdürlüğü 06.08.2016 Erkek

GAMZE KARAEL Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 07.08.2016 Kız

FATMA AKTAŞ Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü 23.08.2016 Kız

GÖKHAN ÜNVEREN Oto Hasar Müdürlüğü 05.09.2016 Kız

MEHMET KOÇ Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü 08.09.2016 Kız

PELİN SADIKOĞLU Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü 15.09.2016 Erkek
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MUTLULUKLAR

DUYGU GÜL ANBAR Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 23.07.2016

HANDAN GÖK Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü 30.07.2016

KORHAN KUYU BİTÇGM 01.08.2016

HALİL ÖZÇELİK Teftiş Kurulu Başkanlığı 05.08.2016

MELİH ÇİFTSÜREN Sağlık Tazminat Müdürlüğü 12.08.2016

ABDULLAH SAVCI Banka Sigortacılığı 14.08.2016

SELMA TUNÇ- BİLAL EMİN DİLLİ Oto Hasar Müdürlüğü 21.08.2016

RAMAZAN MELİH ÇİFTSÜREN Sağlık Tazminat Müdürlüğü 12.08.2016

ARZU CİNKILIÇ  

MELİH İHSAN BALAMİR

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Oto Hasar Müdürlüğü
28.08.2016 

ŞAHİN ORTAKÇI Satın Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü 03.09.2016

BURCU KAYA Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 03.09.2016
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gülümseten 22x28.indd   1 26.10.2016   18:03


