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Nisan ayı içerisinde sektörümüzü derinden etkileyen bir mevzuat değişikliği 
yaşandı. Hazine Müsteşarlığı’nın 10 Nisan 2017 tarihli düzenlemesiyle 12 Nisan 2017 
tarihinden itibaren trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına geçildi. 

Zorunlu bir sigorta olan trafik sigortasında yüksek marjlı kar arayışı içinde 
olmanın doğru olmadığı görüşündeyiz. Düzenleyici otoritenin piyasada doğru 
fiyat oluşumunun sağlanamadığı yönünde bir tespiti varsa fiyatlara geçici 
olarak müdahalesi de söz konusu olabilir. Ancak, mevcut tavan fiyatların sigorta 
şirketlerinin karlılıklarını ciddi bir şekilde düşüreceğini hesaplamaktayız. 

Öte yandan, tavan fiyat uygulamaları şirketlerin sadece maliyet konusuna 
odaklanmasına ve hizmetin kalitesinin düşmesine neden oluyor. Böyle olunca, uzun 
vadede hem sigorta şirketleri hem acenteler hem de tüketiciler kaybediyor.  

Zorunlu trafik sigortalarının, 2016 yılsonu prim üretimine göre, sektördeki payı 
yaklaşık yüzde 36’ya karşılık geliyor. Anadolu Sigorta olarak dengeli bir portföy 
dağılımına sahip olduğumuz için bu branştaki gelişmelerden nispeten daha az 
etkileneceğimizi düşünüyoruz.  

Daha da önemlisi, Anadolu Sigorta’nın misyonu gereği, bu tür sigortaların 
yaratabileceği zararı dikkate alarak, poliçe düzenlemekten kaçınmak gibi bir 
lüksümüz bulunmuyor. Bu kapsamda, uygulama başladıktan sonra aldığımız ilk 
kararlardan biri de müşterilerimizin mağdur olmaması amacıyla, acente ve broker 
sistemlerimiz, İş Bankası şube ve online kanalları ile dijital kanallarımızın 7 gün 24 
saat açık tutulması oldu. 

Trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasının geçici olduğunu ümit ediyor ve en 
kısa sürede serbest fiyat mekanizmasına dönülmesini ümit ediyoruz.

Değerli Anadolu Sigortalılar;
Zorunlu trafikte tavan uygulamasının yarattığı bu karmaşa ortamında kasko 

ürün yelpazemizi Hesaplı Kasko adlı yeni poliçemizle zenginleştirdik. Hasar anında 
sadece anlaşmalı servis istasyonlarımızda geçerli olabilecek olan Hesaplı Kasko 
sigortalıya ciddi bir prim avantajı sağlıyor. Bu poliçeyle, geniş kapsamlı birleşik 
kasko ürünümüzü alamayacak olan müşterilerimize yeni bir seçenek sunuyoruz. 
Başka bir deyişle ülkemizdeki toplam kasko poliçesi sayısını artırmayı hedefliyoruz.

Dergimizin ilerleyen sayfalarında da göreceğiniz gibi geçtiğimiz dönemde 
İstanbul ve Anadolu’da acente toplantıları yaptık ve hedeflerimizi acentelerimizle 
de paylaştık. Gördüğüm şu ki, oldukça zor piyasa koşullarında çalışıyoruz. Bir 
yanda yeni şirketlerin pazar kapmaya çalışması, diğer yandan kamunun tavan fiyat 
uygulamaları sektörü sıkıştırıyor. Bu zor piyasa koşullarında başarılı olmak için 
gerekli olan mali ve itibari kaynaklara sahip olduğumuzu vurgulamak istiyorum.

Bu çerçevede başta acentelerimiz olmak üzere tüm satış kanallarımızın ürün 
çeşitlendirme ve çapraz satış çabaları her zamankinden daha fazla önem taşıyor.

Başarı ve mutluluk dileklerimle…

İlhami Koç
 Genel Müdür

Sevgili Anadolu Sigortalılar,
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YÖNETİMDEN

Sözlerime şirketimizin kurumsal yayını olan Maksimum Biz dergisinde, ilk yazımı 
kaleme alıyor olmaktan duyduğum heyecanı ifade ederek başlamak istiyorum. Bu 
vesileyle, hayatının 38 yılını Anadolu Sigorta’ya vakfeden Sayın Musa Ülken’e çok değerli 
katkılarından dolayı teşekkür ediyor; kendisine huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik dönemi 
diliyorum.  

2017 yılının bu ilk sayısında, sigorta sektörünün geçen yılına ilişkin bir değerlendirmeyi 
hep beraber yapalım. Bildiğiniz üzere sigortacılık sektörünün performansı, 
makroekonomik ortamla doğrudan ilişkilidir. Ülkemiz 2016 yılını zorlu makroekonomik 
gelişmelerin cereyan ettiği bir ortamda tamamladı. Özellikle, bölgemizde yaşanan 
bazı siyasi gelişmelerin ekonomik sonuçlar doğurmaması kaçınılmazdı. Bu olumsuz 
ortam kısmen 2017 yılına sarkacaksa da önümüzdeki dönemde daha iyi bir ekonomik 
performans öngörüyoruz.

İlginç bir şekilde, bu olumsuz koşullara rağmen geçtiğimiz yıl sektörümüz büyümesini 
güçlü şekilde sürdürdü. Bu koşullarda sektörümüzde prim üretimi %30 arttı. Özellikle, 
kara araçları sorumluluk branşındaki yüksek oranlı büyüme, bu artışın arkasında ana itici 
güç oldu.

Bu rakamlar sigortacılık sektörünü pozitif ayrıştıran güçlü yapısal temellerin var 
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle kur artışının, sektörümüz üzerine 
olumsuz bir etkisi olduğunu da yadsıyamayız. Yaygınlığı nedeniyle bu etkinin en çok 
hissedildiği branşların başında oto sigortaları geliyor.

Dolayısıyla, maliyet artışlarımız, genel enflasyonun oranından farklı bir oranda 
şekillenebilmektedir. Sektörümüz, bu maliyet artışlarını ürün fiyatlarına doğrudan 
yansıtamamakta, artışlar belirli bir süreye yayılmaktadır. Bu nedenle, karlılığımız da 
dönemsel olarak farklılık gösterebilmektedir.

Sevgili Anadolu Sigortalılar;
Anadolu Sigorta olarak 2016 yılını, yüzde 24,19 prim artış oranı ile yaklaşık 4.5 milyar 

TL üretim seviyesinde tamamladık. Pazar payımız yüzde 12,67 oldu. Prim üretimi 
sıralamamıza bakıldığında; 1 milyar 475 milyon lira ile trafik branşı birinci, 899.4 milyon TL 
ile kasko branşı ikinci, 755.9 milyon TL ile Yangın ve Doğal Afetler branşı üçüncü sırada 
gelmektedir. 

Şirketimiz 2016 yılında toplam prim üretiminde 2. sırada yer alan şirketimiz, “Kara 
Araçları”, “Kaza”, “Su Araçları”, “Nakliyat”, “Yangın ve Doğal Afetler”, “Genel Sorumluluk” 
branşlarında ilk sırada yer aldı. 

Şirketimizin 2017 yılında da ana hedefi, karlılık ve prim üretimini aynı potada 
buluşturan sürdürülebilir büyümedir. Faaliyetlerimizi, yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve 
müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak 
şekilde sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inandığım, 
acentelerimize, Türkiye İş Bankası şubelerine ve çalışanlarımıza içten teşekkürlerimi 
sunarım. 

Başarılarla dolu, ülkemiz ve hepimiz için huzurlu bir yıl olmasını dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla…

İlhami Koç

Değerli Anadolu Sigortalılar,

Olumsuz 
koşullara rağmen 
geçtiğimiz yıl 
sektörümüz 
büyümesini güçlü 
şekilde sürdürdü. 
Bu koşullarda 
sektörümüzde 
prim üretimi %30 
arttı. Özellikle, kara 
araçları sorumluluk 
branşındaki yüksek 
oranlı büyüme, bu 
artışın arkasında 
ana itici güç oldu.

Genel Müdür

Anadolu Sigorta 
olarak dengeli bir 
portföy dağılımına 
sahip olduğumuz 
için trafik sigortası 
branşındaki  
gelişmelerden 
nispeten daha az 
etkileneceğimizi 
düşünüyoruz. 
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BAŞLARKEN

Acentelerimizle olan 
iletişimimizi kesintisiz 
olarak sürdürüyoruz. 
Yakın zamanda 
gerçekleştirdiğimiz 
yurtdışı 
seyahatlerimiz ve satış 
kampanyalarımız 
ile bu bağı daha da 
güçlendirmekteyiz.

Yeni sayımızla bir kez daha beraberiz.
Nisan ayında Şirketimizin 92. kuruluş yıldönümünü hep beraber kutladık. 

Emekli Yönetim Kurulu Başkanımız Burhan Karagöz ve emekli Genel Müdürümüz 
Musa Ülken’in de yer aldığı gecemize katılan tüm misafirlerimize ve Anadolu 
Sigortalılara teşekkür ederim. Gecemizde kıdem ödülü alan tüm çalışma 
arkadaşlarımı kutlarım. 100. yılına doğru yelken açan Şirketimizin varlığını, uzun 
yıllar boyunca başarılı olarak sürdürmesini dilerim. 

Anadolu Sigorta olarak, acentelerimizle olan iletişimimizi kesintisiz olarak 
sürdürüyoruz. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz yurtdışı seyahatlerimiz ve satış 
kampanyalarımız ile bu bağı daha da güçlendirmekteyiz. Detaylarını dergimiz 
sayfalarında da bulabileceğiniz bu gezilerimizde bizlere eşlik eden acentelerimizi 
başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederim. 

Uzun soluklu bir şekilde devam eden Bir Usta Bin Usta sosyal sorumluluk 
projemizin 2017 basın gezisini, kısa bir süre önce, bu yılki proje illerimizden birisi 
olan Sinop’ta gerçekleştirdik. Genel Müdürümüzün basın mensuplarıyla da 
buluştuğu bu gezide, model gemi yapımı kursumuzu hep beraber inceleme şansı 
da bulduk. Bu yıl 8. senesine ulaşan sosyal sorumluluk projemizin başarısı için 
çalışan herkese, bu fırsatla şükranlarımı sunarım.

Geçtiğimiz dönemde yeni bir ürünümüzü daha sigortalılarımızın kullanımına 
sunduk. Hesaplı Kasko ismini verdiğimiz bu yeni ürünümüzle beraber, kasko 
sigortalarında müşterilerimize sunduğumuz alternatiflerimize bir yenisini ekledik. 
Ürün çeşitliliğini artırmak; müşteri memnuniyetini sağlamak ve pazar hakimiyetini 
elde etmek açısından Şirketimizin en önemli enstrümanlarından birisidir.

 
Yeni Sayımızda Neler Okuyacaksınız 

2017 yazına girerken sizlerle buluşan bu sayımızda Şirketimizden en son haber 
ve fotoğraflara, basın gezilerimize, acente ve İş Bankası şubeleri tanıtımımıza dair 
sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Haberler kısmında; Şirketimizin kuruluş yıldönümü, 
Endülüs, El Clasico ve Dubai acente gezilerimiz, Bir Usta Bin Usta sosyal 
sorumluluk projemiz ve yakın zamanda hayata geçirdiğimiz yeniliklerimize ait pek 
çok konuyla alakalı yazıları bulabilirsiniz.

Dergimizin seyahat kısmında Latin Amerika ülkesi Kolombiya’ya giderken, 
dergimizin sanat köşesinde Rönesans müzikleri, spor köşemizde su yogası 
haberleri yer alıyor. Yakın zamanda aramızdan ayrılan sevgili Macit Bal’a 
ithaf ettiğimiz Miltaş Tenis Turnuvası’nın sonuçlarını da yine bu sayımızda 
okuyabilirsiniz.  

Bu sayımızda ayrıca iki çalışanımızın yazılarına da yer verdik. Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’ndan Ceren Tosun gitarın öyküsü hakkında bir yazı, Risk Yönetimi ve İç 
Kontrol Müdürlüğü’nden Barboros Levent Bozkurt ise kendi kaleme aldığı iki şiiri 
ile dergimize katkıda bulundu. 

Keyifle okumanız dileği ile gelecek sayılarda görüşmek üzere…

Filiz Tiryakioğlu
 I. Genel Müdür Yardımcısı

Merhabalar,
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31 Mart tarihinde 
ŞirketiMizin 92. kuruluŞ 
YıldönüMü’nü kutlaMak 
aMacıYla istanbul sheraton 
Grand ataŞehir’de bir 
araYa Geldik. Genel 
Müdürlük ve istanbul 
bölGe Müdürlükleri 
çalıŞanlarıMız ile tüM 
eMeklileriMizin davetli 
olduğu GeceYi büYük bir 
coŞku ile kutladık.

Şirketimizin 92. Kuruluş 
Yıldönümünde Bir Aradaydık

Misafirlerin salona girişiyle 

başlayan gecemizde, sırasıyla 

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Caner Çimenbiçer, İş Bankası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş Bankası 

Genel Müdürü Adnan Bali,  Genel 

Müdürümüz İlhami Koç ve Basisen 

Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu birer 

konuşma yaptılar.  

Anadolu Sigorta’nın köklü geçmişi ve 

sektördeki önemine vurgu yapılan 

konuşmalar; ödül töreni ve Yeşilcam 

Sahne orkestrasıyla devam etti. 

Kuruluş gecesinde eski Yönetim Kurulu 

Başkanımız Burhan Karagöz ile emekli 

Genel Müdürümüz Musa Ülken’in yanı 

sıra Milli Reasürans Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Magnemizoğlu, 

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü 

Uğur Erkan, Şişecam Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili ve Genel Müdür Ahmet 

Kırman, İş Bankası Genel Müdür 

Yardımcıları Murat Bilgiç ve  

Yalçın Sezen de hazır bulundular.
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92. kuruluş 
yıldönümümüzde, Anadolu 

Sigorta'nın köklü geçmişine ve 
sektördeki önemine vurgu yapıldı. 
Ardından kutlamalar, ödül töreni 
ve Yeşilçam Sahne orkestrasıyla 
devam etti.

Caner Çimenbiçer

Ersin Özince

İlhami Koç

Adnan Bali

Metin Tiryakioğlu
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20 yıl

20 yıl
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20 yıl

15 yıl
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20 YIL GÖREV YAPARAK 
SAAT ALAN ÇALIŞANLARIMIZ

Adı ve Soyadı Müdürlüğü

Murat Tetik Muhasebe ve Mali İşler

Kenan Eke İç Anadolu Bölge

Mehmet Ali Özdemir Reasürans

Ömer Altun Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Mustafa Alperdem Nakliyat Sigortaları

İbrahim Varol Karadeniz Bölge

Cengiz Ertürk Kıbrıs Şube

İlkay Bulut İnsan Kaynakları ve Eğitim

Mehmet Naci Yılmaz Muhasebe ve Mali İşler

Ali Tunaboylu Hukuk ve Rücu İşlemleri

Ayşe Gamze Yüzbaşıoğlu Hukuk ve Rücu İşlemleri

Ali Cevdet Bilgi İşlem

Ahmet Alper Öztutar Bilgi ve İletişim Tekn. Çözüm Gel.

Kadri Yazar Bilgi ve İletişim Tekn. Çözüm Gel.

Rıdvan Bilaç Marmara Bölge

Nihan Ebru Akçalı Marmara Bölge

Tibet Turan Akdeniz Bölge

Murat Özbakır İç Anadolu

Metin Acur İç Anadolu

Murat Balkan Güney Anadolu

Yasin Hızlı Güney Anadolu

Altan Sezer Hukuk ve Rücu İşlemleri

Ferda Akyol Eryıldız Kalite Yönetim Sistemleri

Ayten Biter Sağlık Sigortaları Müdürlüğü

Mehmet Kadıoğlu Oto Hasar

Okan Sayar Oto Dışı Hasar

Avni Tuluğ Emci Satın Alma, Destek ve İnşaat

Nurettin Acar Kurumsal Sigortacılık

Gültekin Güveyi Muhasebe ve Mali İşler

Alper Giresunlu Akdeniz Bölge

Ejder Oğuz Batı Anadolu

Numan Eren Karadeniz Bölge

Seher Gürkut Kıbrıs Şube

25 YIL GÖREV YAPARAK  
ALTIN MADALYON ALAN ÇALIŞANLARIMIZ

Adı ve Soyadı Müdürlüğü
Kamil Demirel Marmara Bölge

Ömer Ceylan Orta Karadeniz Bölge

Ayhan Uzun Muhasebe ve Mali İşler

Rana Ceylan Sağlık Sigortaları

Sevcan Akalın İç Anadolu Bölge

15 YIL GÖREV YAPARAK 
ALTIN ROZET ALAN ÇALIŞANLARIMIZ

Adı ve Soyadı Müdürlüğü

Kerem Erberk Kurumsal Strateji ve Perf. Yön.

Serhat Güneş Banka Sigortacılığı

Rasim Cenk Temelli Satın Alma, Destek ve İnşaat

Atilla İnanç Kurular Oto Dışı Hasar

Arzu Nişaner Proje ve Değişim Yönetimi

Akif Burak Yaşa Proje ve Değişim Yönetimi

Cem Kaynak Karadeniz Bölge

Savaş Başol Orta Karadeniz Bölge

Burak Topmeşe Marmara Bölge

Ersin Ulkar Oto Hasar

Melih İhsan Balamir Oto Dışı Hasar

Mehmet Soner Gülüser İstanbul Bölge

Mehmet Ali Bozkurt Kıbrıs Şube

Hakan Gürsoy Batı Anadolu Bölge

Hüseyin Ferhat Çam Hasar Yönetimi

Özgür Mehmet Haznedaroğlu Hasar Yönetimi

Mustafa Danışmaz Oto Hasar

Serdar Aktan Marmara Bölge

Burak Kaya Kadıköy Bölge

Şirketimizde 15, 20 ve 25. 
yılını dolduran çalışanlarımıza 
altın rozet, saat, altın 

madalya gibi hediyeler verildi.
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türkiYe kalite derneği (kalder) ve iPsos iŞbirliğiYle haYata 
Geçirilen ‘türkiYe MüŞteri sesi çalıŞMası’nın sonuçlarına Göre 
ŞirketiMiz, eleMenter siGorta firMaları arasında MüŞteri 
bağlılık seviYesi en Yüksek Şirket seçildi.

Anadolu 
Sigorta, 
Sektöründe 
‘Müşteri 
Bağlılık 
Seviyesi’ 
En Yüksek 
Şirket Oldu

Şirketimiz, müşteri memnuniyeti odaklı 

çalışmalarıyla daha önce de 2014 

yılında Türkiye Müşteri Memnuniyeti 

Endeksi (TMME), Müşteri Memnuniyeti’nde 

Sigorta Sektörü Lideri ödülüne ayrıca  

Türkiye Kalite Derneği tarafından 2010-2011 

ve 2012 yıllarında 3 kez üst üste Türkiye 

Müşteri Memnuniyeti Endeksi, Müşteri 

Memnuniyeti Ödülü’ne layık görülmüştü.

Sigorta sektöründe lider olduğumuz Türkiye 

Müşterinin Sesi Çalışması; 2016 yılında  

Türkiye ekonomisine yön veren 20 sektörde, 

20 bini aşkın müşterinin görüşleri alınarak 

gerçekleştirildi. Bu yıl da sektörlerin kalite 

odaklı oyuncularını belirleyen çalışma, 

tesadüfi cep telefonu aramalarının bilgisayar 

destekli olarak yapılmasıyla hayata geçirildi. 

Çalışma kapsamında her sektörde 18 yaş ve 

üzeri bireysel müşteriyle yıl boyunca 3 binin 

üzerinde görüşme ve raporlama yapıldı. Bunun 

yanında çalışma kapsamında sektörle ilgili sos-

yal medyada paylaşılan konular sosyal dinleme 

modeli sayesinde analiz edilerek sektörle ilgili 

müşterilerin neleri-hangi platformlarda-hangi 

tonda konuştukları incelenerek rapora eklendi.
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Bölgesel 
Acenteler 

Toplantılarımız Genel 
Müdürümüz, Genel 
Müdür Yardımcılarımız, 
Bölge Müdürlerimiz ve 
değerli acentelerimizin 
katılımlarıyla 
gerçekleşti. 

Adana

Samsun

Trabzon

İstanbul / Kadıköy
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her Yıl düzenli olarak GerçekleŞtirdiğiMiz acenteler 
toPlantıMızın bir Yenisine daha iMza attık.

2017 Yılı 
Bölgesel Acenteler   
          Toplantılarımız
                  Tamamlandı

Acentelerimiz ile buluşmaya devam ettiğimiz Bölgesel Acente Toplantılarımız, 

Şubat, Mart ve Nisan aylarında düzenlendi. Genel Müdürümüz İlhami Koç, 

Genel Müdür Yardımcılarımız, Bölge Müdürlerimiz, Acente İlişkileri ve Satış 

Yönetimi Müdürlüğümüz ve değerli acentelerimizin de katılımlarıyla, İstanbul, Kadıköy, 

Adana, Bursa, Samsun, Trabzon, İzmir, Kıbrıs, Ankara ve Antalya’da Bölgesel Acente 

Toplantıları gerçekleştirildi.

İzmir

İstanbul
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Kıbrıs

Antalya

Bursa Ankara

Bölgesel 
Acenteler Toplantılarımız 
bu yıl İstanbul, Kadıköy, 
Adana, Bursa, Samsun, 
Trabzon, İzmir, Kıbrıs, 
Ankara ve Antalya’da 
gerçekleşti.
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Tek Ekran ile Acentelerimizin İşlerini Kolaylaştırdık: 
Asenta Sizlerle!

acenteleriMiz artık asenta saYesinde tüM sisteMiMize kolaY ve 
Pratik bir Şekilde tek bir ekran üzerinden GiriŞ YaPabilecek.

Çağımızın vazgeçilmez gerçeği ve günden güne gelişen 

teknolojinin en güzel yansıması olan dijitalleşmenin ön-

cüsü Anadolu Sigorta, yeniliklerine hız kesmeden devam 

ediyor. Acentelerimiz yeni kullanıma açtığımız ASENTA ile artık 

tüm sistemlerimize sadece tek bir ekran üzerinden giriş yapa-

bilecek ve ikinci kez şifre girmeye gerek kalmadan bu platformu 

kullanabilecek. Aylar süren ve yoğun çaba gerektiren bu süreçte, 

acentelerimizin kolay kullanımını amaçlayarak bu yönde birçok 

geliştirme yapıldı.  

https://giris.anadolusigorta.com.tr/singleSignOnApi/login 

linkinden giriş yapılan uygulamamıza, tüm acentelerimizin yoğun 

ilgi göstereceğine inanıyoruz.  

Fitch, Anadolu Sigorta’nın Görünümünü 
Negatiften Durağana Yükseltti
uluslararası kredi 
derecelendirMe kuruluŞu 
fıtch ratınGs, ŞirketiMizin 
uluslararası finansal 
notunu “bbb-”, ulusal 
finansal notunu “aa+(tur)” 
olarak teYit etti. fitch’ten 
YaPılan açıklaMada, 
anadolu siGorta’nın 
finansal not GörünüMünün 
ise “neGatiften” “durağana” 
Yükseltildiği ifade edildi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu 

Fitch Ratings, Anadolu Sigorta’nın 

finansal not görünümünü “negatif-

ten”, “durağana” yükseltti. 2 Şubat 2017 

tarihinde Fitch, Şirketimizin uluslararası 

finansal notunun 

“BBB-” olarak teyit 

ederken, şirketin 

ulusal finansal 

notunu “AA+(tur)” 

olarak açıkladı. Anadolu Sigorta’nın ulusal 

not görünümünün daha önce olduğu gibi 

“Durağan” olarak teyit edildiği kaydedilen 

açıklamada, 2016’da “Negatif”e indirilen 

uluslararası not görünümünün ise yeniden 

“Durağan” olarak revize edildiği belirtildi. 

Şirketimiz, böylece yatırım yapılabi-

lir seviyedeki derecelendirme notunu 

korudu. Fitch’ten yapılan açıklamada, 

derecelendirme 

notlarının Anadolu 

Sigorta’nın hayat 

dışı sigorta sektö-

ründeki lider ko-

numunu ortaya koyduğu ifade edildi. 2016 

yılında brüt karını yüzde 70 seviyesinde 

artıran Anadolu Sigorta, 2.2 milyar TL hasar 

ödemesi gerçekleştirmişti. 
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 “bir usta bin usta Projesi”, türkiYe iŞveren konfederasYonu (tisk) tarafından 
kuruMsal sosYal soruMluluk büYük ödülü'ne laYık Görüldü. 

Bir Usta Bin Usta'ya Büyük Ödül 

Anadolu tarihinde kültürel ve ekono-

mik anlamda büyük önem taşıyan, 

ancak değişen yaşam koşulları 

nedeniyle günümüzde kaybolmaya yüz tutan 

meslekleri yeniden yaşama döndürme-

yi amaçlayan, Şirketimizin “Bir Usta Bin 

Usta” projesi, Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu’nun (TİSK) Kurumsal Sos-

yal Sorumluluk Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 

24 Mart tarihinde İstanbul Conrad Otel’de 

gerçekleşen ödül töreninde, “Büyük 

Ödül”ü Anadolu Sigorta adına; I. Genel 

Müdür Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Meh-

met Müezzinoğlu’nun elinden aldı. 

Anadolu Sigorta’ya ödül, toplam 55 başvuru 

arasından, finale kalan 20 şirketin sosyal 

sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi 

sonucu verildi. Törende, “Büyük Ödül” ile 

beraber 9 kategoride daha ödüller sahiple-

rini buldu. 

Ödülü alırken kısa bir konuşma yapan Filiz 

Tiryakioğlu, Bir Usta Bin Usta’nın Anadolu 

Sigorta için önemine değinerek, projenin 

tarihi ve kurslar hakkında genel bilgiler 

verdi. Bu yıl projenin sekizinci yılına girdiğini 

vurgulayan Tiryakioğlu, projede emeği 

geçen herkese teşekkür etti.  

Büyük Ödül'ü 
Anadolu Sigorta 

adına, I. Genel Müdür 
Yardımcımız Filiz 
Tiryakioğlu aldı. 
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bir usta bin usta’nın sekizinci Yılı, sinoP’ta düzenlenen basın Gezisi ile kutlandı. Proje kaPsaMında 
bu Yıl da, sinoP ile eŞ zaManlı olarak dört ilde daha Geleneksel Mesleklere haYat veriliYor. 

Bir Usta Bin Usta’nın  
8. Yılı Sinop’ta Kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik 

danışmanlığıyla yürütülen proje kap-

samında 2017 senesinde Balıkesir’de 

‘El Yapımı Sabun Üretimi, Sinop’ta ‘Model 

Gemi Yapımı’, Denizli’de ‘Buldan Bezi 

Dokumacılığı’, İstanbul’da ‘Şile Bezi Yapımı’ 

ve Karaman Taşkale’de ‘Zili Dokumacılığı’ 

kursları hayata geçiriliyor. 

Beş kentte ortalama üçer ay sürecek kurslar 

boyunca 100’e yakın kursiyerin meslekleri gele-

ceğe taşıyan ustalara dönüşmesi hedefleniyor. 

Proje kapsamında Sinop’u ziyaret eden 

Genel Müdürümüz, basın toplantısında;  

projenin tarihçesi ve önemi hakkında bilgiler 

verirken, basın mensuplarıyla beraber kurs 

yerini ziyaret etti, kursiyerlerle biraraya gel-

di. Genel Müdürümüz Model Gemi Yapımı” 

hakkında da kurs eğitmeninden bilgi aldı. 

Sinop – Model Gemi Yapımı

Bu el sanatının Sinop’ta ortaya çıkışı ile ilgili 

çeşitli anlatımlar bulunmaktadır.

Bazı anlatımlara göre Sinop’ta ilk gemi 

modellerini yapanlar 1940’lı yıllarda Sinop 

Cezaevi’nde yatan iki mahkûmdur. Bu 

mahkûmlar cezaevinden tahliye olduktan 

sonra da Sinop’ta kalarak bu sanatlarını de-

vam ettirmişlerdir. Farklı bir anlatıma göre 

ise tekne modelciliği aslında bir tersane ge-

leneğidir. Tersanede gemi yapımında çalışan 

ustaların boş zamanlarını değerlendirmek 

için yaptıkları yelkenliler zaman içerisinde 

Sinop Cezaevi’nde özgürlük simgesi olarak 

benimsenmiş ve yelkenli gemi yapmak 

mahkûmların en önemli uğraşlarından birisi 

olmuştur. Cezaevinden çıkarak model gemi 

yapmaya devam eden mahkûmların zaman 

içerisinde çıraklar yetiştirmeye başlamasıy-

la da sanat hızla yayılmaya başlamıştır. 

Başlangıçta daha çok tek tip yelkenli üretimi-

nin yapıldığı ve genel olarak “Kotracılık” olarak 

adlandırılan bu el sanatının, zaman içerisinde 

ustaların bilgi ve becerilerinin artması ile bir-

likte projeli olarak çalışılan tekne modellerinin 

yapımına doğru evrildiği söylenebilir.

Beş kentte 100’e 
yakın kursiyerin 

meslekleri geleceğe 
taşıyan ustalara 
dönüşmesi 
hedefleniyor. 
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acenteleriMizle birlikte bu Yıl da endülüs’e eğlenceli bir Gezi GerçekleŞtirdik. bu 
GeziYle acenteleriMiz endülüs’ün her köŞesini keŞfetMe ve kültürel Güzelliklerini 
Yakından GörMe Şansı Yakaladılar.

Bu Yıl da Acentelerimiz 
ile Endülüs’te Buluştuk
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Genel Müdürümüz İlhami Koç, I. Genel 

Müdür Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu, 

Kurumsal İletişim Müdürümüz Berna 

Ergüntan ve Acente İlişkileri ve Satış Yöne-

timi Yönetmenimiz Murat Yüksel’in de eşlik 

ettiği Endülüs gezimiz beş gün sürdü. 

19-23 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçek-

leştirilen seyahat esnasında acentelerimiz, 

ilk gün Ronda Dağları’nda 739 metre yük-

seklikte bulunan İspanya’nın en eski şehri 

aynı zamanda da Endülüs’ün gerçek bir 

hazinesi ve Costa del Sol Bölgesi’nin en çok 

turist çeken şehri olan Ronda’ya vardılar.

Burada arena ziyareti yapan acentelerimiz, 

Ronda’nın diğer kültürel güzelliklerini gör-

dükten sonra Sevilla’ya hareket ettiler.  

İkinci gün panoramik Sevilla şehir turuna 

katılan acentelerimiz, İspanya Meydanı, 

Altın Kule, Santa Cruz Meydanı, bahçeleri 

ve havuzları ile ünlü Maria Luisia Parkı’nı da 

görme imkanı yakaladılar. 

Sonrasında İslam dünyasının Batı dünya-

sındaki en önemli ve en eski eserlerinden 

biri olan Arap, Gotik ve Rönesans tarzı 

yapımı ile göz kamaştıran Real Alcazar ve 

Kristof Colomb’un mezarının da bulunduğu 

Avrupa’nın en büyük üçüncü katedra-

li olan Sevilla Katedrali ziyaret edildi.

Ardından acentelerimiz, şaşırtıcı mimarisi, 
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Anadolu Sigorta Acenteleri
Dubai’de Buluştu

Acentemizin ve Oğlunun Piyano Gururu

2016 yılında Marmara Bölge Mü-

dürlüğümüze bağlı olarak çalışan 

acentemiz Mehmet Siraç Tatlıdede, 

Bulgaristan’ın Albena kentinde gerçek-

leşen  Albena 2016 Uluslararası Müzik 

Yarışması’nda solo piyano bölümünde 

3.’lük elde etmişti. Bu yıl ise Tatlıdede’nin 

oğlu Seyyah Tatlıdede, Nisan ayın-

da Almanya’nın Mühlacker şehrinde 

düzenlenen 2017 Baden-Württemberg  

Uluslararası Müzik Yarışması’nda, solo 

piyano bölümünde ülkemize birincilik 

ödülünü getirdi.

14 yaşındaki Seyyah Tatlıdede, eğitimini 

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı 

8.sınıfta piyano öğrencisi olarak sürdürü-

yor. Bu büyük başarısı sebebi ile kendisini 

kutluyor, çalışmalarında başarılarının 

devamını diliyoruz.

görkemli tarihi, beyaza boyalı duvarları ve 

dolambaçlı sokakları ile adeta bir harikalar 

diyarı Cordoba’ya hareket etti. Endülüs 

Emevi devletinin başkenti olan Cordoba’da 

Batı dünyasındaki en büyük, dünyanın 

ise üçüncü büyük cami (müze) olan 

Mezquita’nın bulunduğu Musevi mahallesini 

ve Plaza Mayor’u gezen acentelerimiz, 

tekrar Sevilla’ya döndüler. Üçüncü gün 

ise acentelerimiz 3,5 saatlik yolculuk 

sonunda  Granada’ya vararak, panoromik 

Granada turu esnasında, Sacromonte Tepe-

si, Grand Via, La Rambla Meydanı, Belediye 

Meydanı’nı görme imkanı yakaladılar. Ertesi 

gün şehir merkezinde el yapımı ürünlerin, 

baharatların, hediyelik eşyaların da bulundu-

ğu sokaklarda dolaşarak serbest zaman 

geçirmek ve UNESCO tarafından dünya 

mirası listesine alınmış, tüm İspanya’da 

en çok ziyaret edilen yapılardan biri olan 

Elhamra Sarayı’nı görmek üzere otelden ay-

rıldılar. Muhteşem doğal güzellikleriyle ünlü 

“Cennet’ül Arif Bahçeleri”nin gezilmesinin 

ardından, turumuzun sonuna gelindi.
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düzenlediğiMiz kaMPanYa sonucunda dubai turuMuza katılMa Şansı 
YakalaYan 20 acenteMiz ile 4 Günlük keYfili bir tur GerçekleŞtirdik.

2016 yılının son üç ayındaki kampanya-

mızda kıyasıya rekabet eden ve Dubai 

turumuza katılma şansı yakalayan 20 

acentemiz ile I. Genel Müdür Yardımcımız 

Filiz Tiryakioğlu ve Acente İlişkileri ve Satış 

Yönetmenimiz Murat Yüksel'in katıldığı 

Dubai gezimiz üç gün sürdü. 16-19 Mart 

tarihleri arasında gerçekleştirilen gezi 

esnasında acentelerimiz, Dubai’nin dünyaca 

ünlü muhteşem gökdelenlerini görme şansı 

yakalarken, hep beraber keyifli zaman geçir-

me fırsatı da buldular.

İlk gün panoramik Dubai şehir turuna 

katılan acentelerimiz, daha sonra Al Fahidi 

Kalesi’ndeki Dubai Müzesi’ni, Jumeirah 

Beach’te bulunan ve Dubai’nin en büyük 

camisi olan Dubai Camisi’ni, ünlü Burj El 

Arab Oteli’ni, Dubai Ticaret Merkezi’ni, 

Dubai’yi ikiye bölen Haliç ve Altın Pazarı’nı 

gezdiler.  

Seyahatin ikinci gününde, 830 metre ile 

dünyanın en yüksek binası olan gösterişli 

Burj Halife’ye çıkan acentelerimiz, Dubai’nin 

ihtişamlı manzarasını 124. kattan fotoğrafla-

ma imkanı buldular. 

Dubai Mall’da geçirilen serbest zaman 

sonrasında, Dubai’nin vazgeçilmezi Çöl 

Safarisi’nde kumlar üzerinde macera dolu 

bir yolculuğa çıktılar. 

Ünlü elektronikçilerin yer aldığı Deira 

Bölgesi’nde çağın mucizeleri olan  elekt-

ronik eşyaları görme ve alışveriş imkanı ile 

turumuz son buldu.

Anadolu Sigorta Acenteleri
Dubai’de Buluştu
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Şirketimize Yeni 
Müdürlerimiz Atandı

Doktor olarak çıktığım yola, akademisyen olarak devam 

etmeyi planlarken, bir gazete ilanının tüm hayatımı bir anda 

değiştirebileceğini hayal bile edemezdim. Sanırım “Tıp 

fakültesinden her tür meslek dalı çıkar, arada bir de doktor 

çıkar” sözünün en iyi göstergelerinden birisi de benim. 2003 

yılından bu yana ailem olarak kabul ettiğim, insana değer 

veren ve her an yanımda olduğunu hissettiren Anadolu 

Sigorta ailesinin bir ferdi, bu değerli kurumun bir parçası 

olmaktan çok mutluyum. Anadolu Sigorta’da çalıştığım 

süre boyunca her zaman, başarıyı ve en iyiyi hedeflemeyi, 

temel bir prensip olarak görüp çalışmalarımın merkezine 

koydum. Ekip arkadaşlarımın bu doğrultuda çalışabilmesi 

için de elimden gelen tüm çabayı sunmaya gayret ettim. 

Bugün geldiğimiz noktada, Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine 

emanet edin” sözünden yola çıkarak, Şirketimin sağlık 

sigortalarını biz hekimlere emanet etmesinin, bizleri 

daha güvenli ve başarılı bir geleceğe doğru hep beraber 

ilerleteceğine eminim. Benim için haklı bir övünç ve gurur 

sebebi olan bu durum, ilerleyen dönemlerde de Anadolu 

Sigorta’nın başarılarına yenilerini eklemek üzere, aynı özveri 

ve gayretle çalışmam için en büyük motivasyon kaynağıdır. 

Ne mutlu Anadolu Sigortalıyım diyene.

2003 yılında Anadolu Hayat ile başlayan ve 2004’ten bu yana 

Anadolu Sigorta’da devam eden profesyonel iş yaşantım 

süresince her zaman yüzde yüz Türk sermayeli olan ve 

Ata’nın emaneti olan bir şirkette çalışmanın vermiş olduğu 

gururu ve huzuru hissettim. Bundan sonraki iş yaşantımda 

da aynı his ve duygular içerisinde ilerleyeceğimi biliyorum. 

Günümüz şartlarında Şirketimizin bulunduğu stratejik konum 

gerçekten çok önemli. Ben bundan 14 yıl önce bu ailenin 

içerisine girmekle çok doğru bir karar verdiğimi, geride kalan 

süreyi değerlendirdiğimde çok net görüyorum.  Anadolu 

Sigorta öncelikle bir okul. Aynı zamanda insana değer veren, 

etik anlayışın üst seviyede olduğu, çalışan haklarının son 

derece önde tutulduğu, memurundan yöneticisine her bir 

bireyin kariyer planı yapabildiği kurumsal ve çok büyük bir 

şirket. Müşterilerin ve çalışanların iş açısından içinin rahat 

olması, günümüz şartlarında hem maddi hem de psikolojik 

anlamda büyük bir olanak. Şirketimizin bakış açısı gereği 

müşterilerimize elimizden gelenin maksimumunu vererek ve 

çoğu zaman inisiyatifimizi müşterilerden yana kullanarak iş 

yapabiliyor olmanın gerçekten hem manevi bir mutluluk hem 

de milli bir dayanışma olduğunu düşünmekteyim. Atatürk’ün 

emanet ettiği bu mirası hak ettiği yerlere getirmek ve o 

seviyede tutabilmek hepimizin boynunun borcudur. O nedenle 

İş Bankası ve iştiraklerine her Türk vatandaşının sahip çıkması, 

içinde çalışma şansı elde edenlerin ise bu bilinçle hep daha 

iyiye ulaşmak için azimle çalışması temel görevimiz olmalıdır. 

Ahmet 
Yüksel
Sağlık Tazminat 
Müdürü

Nadya  
Güher
Sağlık Sigortaları 
Müdürü
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ŞirketiMiz, kendi kadrolarından Yöneticiler YetiŞtirMeYe 
devaM ediYor. bu saYfalarıMızda Yakın zaManda Müdür unvanına 
atanan 4 YöneticiMizin GörüŞlerine Yer verMek istedik.

2003 yılında, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde başlayan 

Anadolu Sigorta yolculuğumun ikinci durağı Hasar Müdürlüğü 

oldu. 2008 yılında, Şirketimizin tüm iş süreçlerinin güncellendiği 

C2C projesi kapsamında kurulan Hasar ve Rücu Proje ekibine 

dahil oldum. 2013 yılında Oto Hasar Müdürlüğü’ne Yönetmen 

olarak atandım. Mart ayından bu yana ise Müdür olarak görev 

yapmaktayım. Hasar branşı, Anadolu Sigorta’yı sigortaya 

ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği sigorta markası yapma 

yolunda çok stratejik bir iş kolu. Biz de ekip olarak bu bilinçle, 

hasar hizmetini en iyi şekilde sunabilmek ve Anadolu Sigorta 

bayrağını daha yükseklerde dalgalandırabilmek için var 

gücümüzle çalışıyoruz. 14 yıldır devam eden Anadolu Sigorta 

yolculuğum, benim için iş hayatı ve kariyer kavramlarının 

yanında daha insani bir değer olan aile kavramını da ifade 

ediyor. Kendimi her zaman büyük Anadolu Sigorta ailesinin 

bir parçası olarak görüyorum. İş dışında da sosyal aktiviteler 

içinde yer almak benim için büyük bir keyif. Anadolu Sigorta 

futbol takımı, Anadolu Sigorta Orkestrası, Anadolu Sigorta 

Mensupları Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği benim 

için güzel anılarla dolu deneyimler oldu. Futbol demişken 

sıkı bir Beşiktaşlıyım. Anadolu Sigorta, köklülüğü, öncülüğü, 

dürüstlüğü, güçlü yapısı, iş ve sosyal hakları, sağladığı ortam 

ve işleyişiyle ülkemizin nadir ve kıymetli kurumlarından birisi. 

Hepsinden önemlisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

talimatıyla kurulmuş bir Cumhuriyet kurumu. Ben de hepimiz 

gibi Anadolu Sigortalı olmaktan gurur duyuyorum.

Anadolu Sigorta‘ya girdiğim ilk günden itibaren mühendislik 

altyapımın kariyerim boyunca yolumu aydınlatacağına 

inanarak sigortacılık mesleğini icra etmekten büyük keyif 

aldım. İlk olarak mühendislik sigortalarında iş kabulü 

yapan risk uzmanlığı, daha sonra büyük kurumsal müşteri 

portföylerini yöneten satış uzmanlığı ve son olarak 

sigortacılıkta yükselen değer olan risk mühendisliği ile 

kariyerime devam etmekteyim. Anadolu Sigorta’nın; 

Atatürk’ün talimatı ile Türkiye İş Bankası iştiraki olarak yüzde 

100 Türk sermayesi ile kurulduğunu ve yabancı şirketlerin 

de girmesiyle kıyasıya rekabetin yaşandığı bir piyasada, 

dimdik ayakta durabilen örnek bir şirket olduğunu, kariyerim 

boyunca her ortamda anlatmaya devam ettim. Sigortacılık 

okulu olarak, kendi içinden sıfırdan yetiştirdiği pek çok 

öğrencisini mezun eden ve usta-çırak ilişkisi içinde bayrak 

devri ile yıldan yıla kadrosunu büyüten Anadolu Sigorta, bu 

anlayışını personeli için yaptığı gelişim&değişim uygulamaları 

ile de pekiştiriyor. Rekabetin en üst seviyede ve hatta 

bazı zamanlarda haksızca yaşandığı bu zorlu piyasada, 

Anadolu Sigorta markası “olmazsa olmaz” bir noktadadır. 

Bu gerçeği tüm kariyerim boyunca hiçbir zaman unutmadan 

ve gelecekten umudumu kaybetmeden çalışmaya ve 

ekibimi de bu yönde motive etmeye devam ettim. Anadolu 

Sigorta’yı temsil etmekten ve bu ailenin bir parçası olmaktan 

duyduğum mutluluğu ve gururu her zaman hissetmeye 

devam edeceğim.

Kıvanç 
Çimen
Oto Hasar Müdürü

Erdem  
Yetmez
Risk Mühendisliği 
Müdürü
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ŞirketiMiz, Medilab ile haYata Geçirdiği anlaŞMaYla sağlık Poliçesi sahiPlerine çok özel 
aYrıcalıklardan YararlanMa Şansı sunuYor. bireYsel sağlık siGortası Poliçelerinde check-uP 

teMinatı bulunan siGortalılar, Yılda bir kere sPa Ya da 30 dakikalık Masaj hizMetinin Yanında, vıP 
özellik saYesinde de daha farklı hizMetlere de hiçbir ücret ödeMeden sahiP oluYor.

Sağlık Poliçesi Sahiplerine Özel 
Ücretsiz Hizmetlerimiz

Anadolu Sigorta’dan bireysel 

sağlık sigortası olan müşte-

riler, check-up teminatlarını, 

İstanbul Şişli’de yer alan Medilab 

Laboratuvar ve Görüntüleme 

Merkezi’nde kullandıkları takdirde, 

Medilab Laboratuvarı yakınında yer 

alan Radisson Blu Hotel’de geçerli 

olacak SPA paketi veya 30 daki-

kalık masaj hizmetleri paketinden 

ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 

Her şey tek randevu ile yapılıyor

Medilab hizmetiyle sağlık poliçesi 

sahiplerine çok özel avantajlar 

sunduklarını belirten Genel 

Müdür Yardımcımız Metin Oğuz, 

“Anadolu Sigorta olarak müşteri-

lerimize her zaman özel ve avan-

tajlı hizmet vermek için çalışıyo-

ruz. Sağlık sigortası sahiplerine 

sunduğumuz Medilab hizmetimiz 

ile özel anlaşmalı merkezlerde 

gerçekleştireceğiniz, ameliyatlar 

da dahil olmak üzere birçok 

tıbbi işlem (muayene, laboratuvar, MR, 

BT görüntüleme, endoskopi, kolonoskopi, 

biyopsi, patoloji, EMG, EEG, ultrasonografi ve 

Doppler...) için sadece bir randevu almanız 

yeterli oluyor” dedi. Hizmet kapsamında 

sigortalıların, poliçelerindeki ilgili teminattan 

doğan katılım payını ödemediklerini de 

belirten Metin Oğuz şöyle devam etti: “Me-

dilab ile anlaşmalı olan Memorial Hastaneler 

Grubu, Liv Hospital, Anadolu Sağlık Merkezi, 

Medical Park Hastaneler Grubu, Medicana 

Hastaneler Grubu ve Dünya Göz Hastaneleri 

gibi birçok seçkin hastanede yatarak ya 

da ayakta tedaviler için VIP hizmetin tüm 

ayrıcalıkları geçerli oluyor.”

Özel araç ile transfer 

VIP hizmet kapsamında İstanbul il sınırları içeri-

sinde Anadolu Sigorta müşterileri bulundukları 

yerden özel araçla ücretsiz olarak alınıp, işlem-

ler bittikten sonra, istedikleri yere yine özel 

araçla bırakılıyor. Sigortalının, randevuya özel 

araçla gitmek istediğini belirtmesi durumunda, 

Medilab tarafından araç tahsisi yapılıyor. 

Randevu tarihinde belirttiği adresten alınan 
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farklı içeriklere sahiP PaketleriMizle, MüŞterileriMize sadece 
türkiYe’de değil dünYanın çeŞitli ülkelerinde de sağlık hizMeti 
alMa iMkanı sunMaYa devaM ediYoruz. 

Sağlık Bakanlığı’nın yıllık olarak ha-

zırladığı, sağlık istatistiklerine göre; 

ülkemizde dolaşım sistemi hastalıkla-

rından sonra en önemli kadın ölümü kanser 

sebebiyle oluyor. Meme, yumurtalık, rahim 

ve rahim ağzı kanserleri tüm kadın kanser-

lerinin üçte birinden fazlasını oluştururken; 

rahim ağzı kanseri aşısı, mamografi ve smear 

testi gibi önlem ya da erken tanı yöntemleri, 

Erken Tanıyla 
Kanseri Önleyin

Sağlık sigortası ürünlerimizin detayına,  
kurumsal web sitesi  

www.anadolusigorta.com.tr  
üzerinden ulaşabilir, online satış kanalı  

https://online.anadolusigorta.com.tr/bireysel/ 
üzerinden tüm sağlık paketleri için  

fiyat ve teklif alabilirsiniz.

sigortalı, işlemlerini tamamladıktan sonra aynı 

araçla istediği adrese bırakılıyor.

Ücretsiz diyetisyen ve vücut analizi 

sunuluyor

Medilab ile sağladığımız hizmetler 

bunlarla da sınırlı kalmıyor. Sigortalının 

talebi halinde, evde yapılabilecek tahliller 

için kendisine uzman gönderiliyor ve 

uzman, gerekli numuneleri evde alıyor. 

Böylece zaman kaybı da önlenmiş oluyor. 

Testlerin sonuçlanacağı güne, radyoloji ve 

değerlendirme işlemleri için sigortalının 

randevusu önceden alınıyor. İstanbul’da 

geçerli olmak üzere, poliçesindeki check-

up teminatını Medilab’da kullanan tüm 

sigortalılara ücretsiz diyetisyen görüş-

mesi ayarlanıyor ve ücretsiz vücut analizi 

yapılıyor. 

İşyerlerine özel laboratuvar tahsis 

ediliyor

Medilab işbirliğimizin sağladığı hizmet-

lerin bir diğer boyutunu ise kurumsal 

sigortalılar oluşturuyor. Çalışanlarına 

grup sağlık sigortası yaptıran işyerlerine, 

faaliyet gösterdikleri binada laboratuvar 

için yer tahsisi de yapılabiliyor. Medilab, 

burada kurduğu laboratuvarda bir uzman 

görevlendirerek, haftanın beş günü, mesai 

saatleri dahilinde grup sigortalılarına üc-

retsiz hizmet vermeye devam ediyor.

bu hastalıkların tamamına yakınını önlüyor 

veya tedavi ediyor. Buna karşın;15 yaş üstü 

kadınların, %75,1’i hiç mamografi çektirmedi-

ği, %72,6’sının ise hiç smear testi yaptırmadı-

ğı görülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta 

Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz; Son 

yıllarda kanser gibi zorlu rahatsızlıklarda ge-

nel bir artış olduğunu ifade ederek; “Kanser 

kadınlarda en çok ortaya çıkan hastalıklardan 

birisi olma özelliğine sahip. Biz de bunu kadın 

sigortalılarımıza yaptığımız ödemelerden çok 

net görebiliyoruz. Meme kanserinden sonra 

sırasıyla en çok ödeme yaptığımız kanser 

türleri, yumurtalık ve akciğer kanseri. Bu 

noktada, erken teşhisin de tedavide önemli 

bir unsur olduğunu söylemek doğru olacak-

tır. Anadolu Sigorta olarak, poliçe sahipleri-

mize sunduğumuz birbirinden farklı içeriğe 

sahip ürünlerimizle, her türlü donanıma sa-

hip hastanelerde uzman hekimlerden hizmet 

almalarını sağlıyoruz. 2012 yılında kanser 

vakalarının tedavi gideri olarak 6.2 milyon TL 

ödeme yaptık. 2016 yılında ise bu rakam 15.7 

milyon TL’ye yükseldi” diye konuştu.

Anadolu Sigorta’nın 2016 yılsonu itibariyle 

65 bin 588 sağlık sigortası poliçe sahibi kadın 

bulunduğuna dikkat çeken Metin Oğuz, kaza 

veya hastalık sonucu ortaya çıkan yatarak 

tedavi giderlerinin de karşılandığını vurguladı.  
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Şirketimiz, yeni ürünü Hesaplı Kasko 

Sigortası ile müşterilerimize kolaylık 

ve benzersiz avantajlar sağlamaya 

devam ediyor. Müşterilerimiz bu kaskoyu, 

hususi otomobilleri ya da yolcu taşıyan 

maksimum 7 koltuk kapasiteli glass van tipi 

kamyonetleri için tercih edebiliyor. Üstelik 

bu kasko tek bir marka için değil, tüm araç 

markaları için özel bir kasko ürünü.

Hesaplı Kasko Sigortasının Avantajları

Tüm hizmetlerini şirketimizle anlaşmalı özel 

servislerden (herhangi bir motorlu taşıt üreti-

cisi veya distribütörü tarafından yetkilendiril-

memiş servis) almak isteyen müşterilerimiz 

Hesaplı Kasko Sigortası ile çok sayıda anlaş-

malı özel servis istasyonu seçeneğinden 7/24 

hizmet sağlayan asistans yardımlarına kadar 

çok sayıda hizmetten yararlanma ayrıcalığına 

kavuşuyor. Aynı zamanda hem araçlarını hem 

de bütçelerini güvence altına almış oluyor. 

Anadolu Sigorta’dan Yeni Ürün: 
Hesaplı Kasko

GeniŞ teMinatlı ve 
hesaPlı fiYatıYla 
MüŞterileriMize 
kolaYlık sağlaYan 
Yeni ürünüMüz 
“hesaPlı kasko” 
tek bir Poliçe ile 
bir araçta ihtiYaç 
duYulabilecek 
bütün siGorta 
teMinatlarını bir 
arada sunuYor. 
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ŞirketiMiz, sektörünün öneMli 
ve Prestijli orGanizasYonları 
arasında Yer alan ve 11-19 
Şubat 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen cnr avrasYa boat 
show’a katılarak, ürünlerini 
ziYaretçilerine tanıttı. 

Boat 
Show’da 
Ziyaretçilerimizi
Ağırladık

Denizcilik sigortaları konusunda 

ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi Boat 

Show kapsamında anında müşterile-

rimizle paylaşan Şirketimiz, gezinti tekneleri 

sigortalarında potansiyel müşterilere belirli 

süre için prim indirimi sağlayan kartlar da 

hediye etti. 

Birçok sigorta branşında olduğu gibi 

denizcilik sigortalarında da 2016 yılını prim 

üretiminde başarılı şekilde tamamlayan 

Anadolu Sigorta, yılsonu rakamlarına göre 

su araçları branşında yüzde 44’lük pazar 

payıyla sektörde lider konumda bulunuyor. 

Tüm bunların yanında Şirketimiz, yeni yasa 

kapsamında vergi muafiyetinden yararlana-

rak Türk siciline geçecek olan gezinti tekne-

leri için de yat sigortası teminatını indirimli 

olarak müşterilerine sunuyor.
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Kurumsal marka değerimizi, dijital 

ortamlarda, en iyi şekilde temsil 

edebilmek amacıyla çalışmalarımızı 

aralıksız sürdürüyoruz.  

Bu amaçla Türkiye’de 4 milyondan fazla 

üyeye sahip; iş ve sektör ağırlıklı payla-

şımların referans sosyal ağlarından birisi 

olan, Linkedin hesabımızı, Mart itibarıyla 

güncellemeye başladık. Yeni hesabımızla 

Şirketimizdeki çalışmaların yanı sıra, sosyal 

olanaklarımızdan da kesitler sunacağız. 

Aynı zamanda da Şirketimizdeki çalışma 

ortamının nasıl olduğunu, takipçilerimiz ile 

paylaşmaya devam edeceğiz.

Linkedin çalışmalarında temel önceliğimiz, 

mümkün olan en çok ancak aynı zamanda 

en doğru kişilere ulaşabilmek olduğundan, 

iş ilanları bölümüne başvuran adaylara doğ-

rudan ulaşabilmemizi sağlayacak, fotoğraf 

ve görsellerle zenginleştirdiğimiz sayfamıza, 

        Hesabımızla 
Şirketimizi Daha Yakından Tanıyın

lınkedın hesabıMızla, ŞirketiMizdeki çalıŞMaları,  sosYal olanaklarıMızı, ŞirketiMizdeki 
çalıŞMa ortaMının nasıl olduğunu takiPçileriMizle PaYlaŞMaYa devaM edeceğiz. 

aktif Linkedin kullanıcısı olan çalışanlarımı-

zın da paylaşımlarında yer vermeleri bizlere 

yardımcı olacaktır. 

Sosyal mecralar üzerinden iletişimin önemli 

olduğu günümüzde, Linkedin hesabımızın; 

takipçilerimiz ve hedef kitlelerimiz için en 

faydalı bilgileri en verimli şekilde sağlayaca-

ğına inanıyor ve bu amaçla çalışmalarımıza 

devam ediyoruz.
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Eskişehir’de Kontak 
Merkezimizin Açılışını Yaptık

MüŞteri deneYiMini iYileŞtirMek aMacıYla YürüttüğüMüz çalıŞMalarıMızın en Yeni halkasını 
oluŞturan kontak MerkeziMizin açılıŞını GerçekleŞtirdik. 

Müşteri taleplerinin tek bir sis-

temden izlenebilmesine yönelik 

projemizin geçtiğimiz aylarda 

tamamlanmasıyla beraber tüm sesli ve yazılı 

taleplerin tek bir merkezden karşılanmasına 

yönelik yapılanma için de düğmeye bastık. 

Bu kapsamda Şirketimize gelen tüm çağrıların 

karşılanacağı ilk seviye kontak merkezi, 20 kişilik 

kadrosu ile Nisan ayında Eskişehir’de göreve 

başladı. İlk etapta belirli çağrı kategorilerini 

karşılamakla göreve başlayan ekibin, aşamalı ol-

gunlaştırma yaklaşımı ile 6 aylık bir zaman dilimi 

içerisinde tam kapasiteye ulaşması hedefleniyor. 

Erişim Müşteri Hizmetleri firması ile ortaklaşa 

gerçekleştirilen yatırım sayesinde Şirketimiz, 

çeşitli asistans firmalarla eş zamanlı çalışma ve 

dönemsel/sürekli ihtiyaca yönelik çağrı projeleri 

gerçekleştirme olanağına da kavuşmuş olacak.  
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Geçen yıl ilki düzenlenen Anadolu 

Sigorta Miltaş Tenis Turnuvası bu 

yıl da başarı ile yapıldı. Bu yılki tur-

nuva, yakın zamanda vefat eden ve kendisi 

de önceki turnuvalarda, ödüller kazanan 

Şirketimizin acentelerden sorumlu yöneti-

cisi Macit Bal’ın anısına düzenlendi. 

Karşılaşmalar, 20-30 Nisan tarihleri arasın-

da İstanbul Suadiye’de yer alan ve içinde 4 

adet açık hard kort bulunan Miltaş Sosyal 

Tesisleri’nde gerçekleşirken, turnuva para 

ödüllü olarak yapıldı. 

“Tek Erkekler”, “Çift Erkekler”, “Tek Ka-

dınlar”, “Çift Kadınlar”, “Karma” ile “Yeni 

Başlayanlar” olmak üzere toplam 6 katego-

ride gerçekleştirilen turnuva, Türkiye Tenis 

Federasyonu’nun da gözetimi ve denetimi 

Miltaş Tenis Turnuvamızda 
Kazananlar Belli Oldu
her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz tenis turnuvamız bu sene, yakın zamanda 
aramızdan ayrılan ve tenis tutkusu ile tanınan, acentelerden sorumlu müdürümüz  
macit bal anısına düzenledi. 

altında oynandı.  

Final maçlarının büyük çekişmeye sahne 

olduğu turnuvada ödül kazanan tenisçilere 

kupaları, emekli Genel Müdürümüz Musa 

Ülken ve Genel Müdür Yardımcımız Metin 

Oğuz tarafından takdim edildi.

Miltaş Tenis 
Turnuvası, 

yakın zamanda vefat 
eden Macit Bal anısına 
düzenlendi.
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18+ Tek Erkekler Maksut Erkam Abdik

25+ Tek Erkekler Yasser Bouchareb

35 + Tek Erkekler Özgür Işıkoğlu

40 + Tek Erkekler Çağlar Sarıhan

45 + Tek Erkekler Ergun Revanbahs

50 + Tek Erkekler Şenol Ergun

55 + Tek Erkekler Salih Öztunaoğlu

60 + Tek Erkekler Naci Ayvaz

65 + Tek Erkekler Orhan Tuncel

75 + Tek Erkekler İbrahim Şimbil

25 + Tek Bayanlar Merve Özal

40 + Tek Bayanlar Esra Gündeş Sutekin

45 + Tek Bayanlar Gökçe Nur Doğanlar

50 + Tek Bayanlar Ayşe Özdil

55 + Tek Bayanlar Neşe Aslan

35 + Çift Erkekler Ünal Tömer / Murat Karabela

45 + Çift Erkekler Mert Topçuoğlu / Arşad Kaan

55 + Çift Erkekler Edip Yılancıoğlu / Akif Hakan Tüfekci

45+ Çift Bayanlar Yıldız Yiğitgüdü / Sibel Didin

25+ Mix Burcu Çömlek / Orçun Öztürk  

35+ Mix Senem Erdoğdu / Arşat Kaan

45+ Mix Aykut Akar / Ayfer Güldal

Yeni Başlayanlar Erkek Hasan Toksoy

Yeni Başlayanlar Kadın Beti Şalom

125 + Çift Erkekler Süha Gülerman / Haşim Cemali

  Yaş       Kategori   Kazanan

Turnuvada kategorilere göre 
kazanan isimler şu şekilde
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Kısa süreli 

kampanyalarla 

belirlediğimiz 

acentelerimiz ile 

Beşiktaş’ı şampiyonluk 

yolunda Vodafone 

Arena’daki Anadolu 

Sigorta locamızda 

desteklemeye devam 

ediyoruz. Acentelerimizle 

birlikte böyle bir 

heyecana ortak olmak 

Anadolu Sigorta ailesi 

olarak hepimizi  

mutlu ediyor.

Gelenekselleşen 

El Clasico 

kampanyamızın 

bu yıl dördüncüsünü 

gerçekleştirdik. Dünyanın 

birçok ülkesinde 

milyonlarca futbolseverin 

televizyondan izlediği,  

23 Nisan tarihinde oynanan 

Real Madrid-Barcelona 

derbisini Madrid Santiago 

Bernabéu Stadı’nın 

muhteşem atmosferinde 

15 şanslı acentemiz ile 

birlikte izledik.

Vodafone Arena Locamızda 
Acentelerimizi Ağırlıyoruz

Anadolu 
Sigorta 
Acenteleri 
El 
Clasico’yu 
Canlı İzledi!
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Türkiye İş Bankası
Adana Ticari Şube

 Hızlı olmalısınız, 
en ufak bir 

tereddüte mahal 
bırakmayacak şekilde 
güven telkin edecek 
argümanlar 
sunmalısınız. 

Atilla Mirici / Şube Müdürü

Şube tipi:  Ticari Şube

Şube ili/ilçesi:  Seyhan / Adana

Şube çalışan sayısı:  28

Banka sigortacılığını en iyi 
ifade eden 3 kelime: Hız-Güven-Başarı

Anadolu Sigorta’nın şubeniz 
için anlamı: Olmazsa olmazımız

Sigorta satışının ana 
unsurları / temel unsurları:

Risk bilinci oluşturulmuş çalışan ve risk bilinci oluşturulmuş müşteri 
temelinin oturtulması gerekir ki burada insan faktörünün büyük rolü 
vardır. Neticede sigorta bir üründür ve bu ürünü satacak olan da, satın 
alacak olan da insandır. İşte burada da hızlı olmalısınız, en ufak bir 
tereddüte mahal bırakmayacak şekilde güven telkin edecek argümanlar 
sunmalısınız. Bunlar zaten başarıyı beraberinde getirecektir.

Banka çalışanları nezdinde 
sigorta farkındalığı nasıl 
oluşur?

Çalışanlarımızda risk bilinci oluşturulması, çeşitli örneklerle birlikte 
sunulacak eğitimlerin (e-eğitimlerle) verilmesi, çeşitli ödüllendirme 
metotlarının geliştirilmesi, mevcut ödüllerin artırılması etkili olacaktır 
diye düşünüyorum.

Şubenizin sigortacılık 
alanında gelmek istediği 
nokta nedir?

Açık ara farkla birincilik

Banka Sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek 
istediğiniz  
mesaj nedir?

Öncelikle bu birimin kuruluşunun bankamız ve sigorta şirketimizle 
birlikte müşterilerimize yansımalarını incelemek gerekir. Taleplerimiz 
artık daha hızlı değerlendiriliyor, gerekli hususlar detaylı bir şekilde 
irdeleniyor ve yine aynı hızla sonuçlandırılıyor. Tüm bu unsurların 
sağladığı geriye dönüş  ise daha fazla müşteri, daha fazla prim üretimi 
ve mükemmel müşteri memnuniyeti olarak gerçekleşiyor.

Gelecekteki banka sigorta-
cılığı hakkında görüşleriniz 
nelerdir?

Tabii ki her geçen gün önemi artacaktır. Risk unsurları arttıkça ve risk 
bilinci toplumun tüm katmanlarında daha fazla oluşunca işimiz de 
artacaktır. Ama çok şanslıyız çünkü ülkemizin en önemli markası olan 
bankamız ile sektörün en önemli markasının ortak  iş yürütmesinin keyfi 
ile daha fazla firma, daha farklı sektör ve branşta yeni işlerin çıkacağı ve 
bunların hep birlikte üstesinden gelineceği günleri göreceğiz.

TÜRKİYE İŞ BANKASI
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Türkiye İş Bankası
Erzurum Şube

Başarıya giden 
yolun yoğun 

müşteri ziyaretleri ve sıkı 
iş takibinden geçtiğine 
inanıyoruz.

Şükrü Kaptan / Şube Müdürü

Şube Tipi:  Karma

Şube İli/İlçesi:  Erzurum / Yakutiye

Şube Çalışan Sayısı:  22

Banka Sigortacılığını en iyi ifade eden 
3 kelime:

Güven, sistemli çalışma, odaklanma

Anadolu Sigorta’nın şubeniz için          
anlamı:

Erzurum Şube olarak Anadolu Sigorta ile ortak 
çalışmanın bankamıza ve şubemize katkısına inanmış 
bir ekibiz. Banka Sigortacılığı alanında başarıya giden 
yolun yoğun müşteri ziyaretleri ve sıkı iş takibinden 
geçtiğine inanıyoruz.

Sigorta satışının ana unsurları /  
temel unsurları:

Sigorta satışında temel unsur, bankacılıkta olduğu gibi 
müşteri memnuniyeti ve güvenin sağlanmasıdır.

Banka çalışanları nezdinde sigorta 
farkındalığı nasıl oluşur?

Sigorta ürünleri; karlılığa katkısı, teminat yönetimindeki 
önemi ve ürün çeşitliliği bakımından şubenin 
vazgeçilmez ürünüdür.

Şubenizin sigortacılık alanında gelmek 
istediği nokta nedir?

2017 yılında Erzurum genelinde sektör payımızı artırarak 
bankacılık anlamında olduğu gibi sigorta sektöründe de 
yeni başarılara imza atmak.

Gelecekteki banka sigortacılığı hakkın-
da görüşleriniz nelerdir?

Sigorta sektörünün özellikle karlılık anlamında lokomotifi 
olan banka sigortacılığı ve banka şubeleri gelecekte 
sektörün vazgeçilmez söz sahipleri olacaktır.



MAKSİMUMBİZ 33

Türkiye İş Bankası
Levent Şube

Aramızdaki 
sinerjinin daha 

da artırılması halinde 
banka sigortacılığı daha 
ileri seviyelere 
gelecek.

Onur İzci / Şube Müdürü

Şube Tipi: Karma/ Şişli Bölge

Şube İli/İlçesi: İstanbul/ Beşiktaş

Şube Çalışan Sayısı: 34

Banka Sigortacılığını en iyi ifade eden 
3 kelime:

Grup bilinci, sinerji, takipçilik

Anadolu Sigorta’nın şubeniz için 
anlamı:

Elementer sigortacılıktaki iş ortağımız.

Sigorta satışının ana unsurları /  
temel unsurları:

Rizikonun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek hasa-
rın sigorta şirketi tarafından karşılanacak olması vurgusu 
sigorta satışının ana unsurlarındandır.

Banka çalışanları nezdinde sigorta 
farkındalığı nasıl oluşur?

Ayrı bir ihtisas gerektirmesi nedeniyle, sigortanın tanıtıl-
masına yönelik eğitimler ve sigortanın kredilerimizin daha 
emniyetli hale getirilmesi anlamında sağladığı önemin 
anlatılması ve çalışanlara sağlanacak ödül ve prim sistemi 
ile oluşur.

Şubenizin sigortacılık alanında 
gelmek istediği nokta nedir?

Şubemiz müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarında ilk akla gelen 
acente olmak.

Banka Sigortacılığı hakkında okuyu-
cuya iletmek istediğiniz mesaj nedir?

Banka sigortacılığının, müşterilerimizin tüm finansal 
ihtiyaçlarını bankamız ve/veya iştiraklerimiz kanalıyla 
karşılanması açısından son derece önemli olduğu 
kanaatindeyim.

Gelecekteki banka sigortacılığı hak-
kında görüşleriniz nelerdir?

Bankamız ve Anadolu Sigorta arasındaki sinerjinin daha 
da artırılması halinde banka sigortacılığının çok daha ileri 
seviyelere geleceği görüşündeyim.
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CREA Sigorta

CREA

Çalışan  
sayımız

13

Kuruluş
tarihimiz

2016
Anadolu 
Sigorta 

ile ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz 

2016

Müşteri sayımız 

1000 
ve üzeri

Ağırlıklı 
olarak faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar  
%90  

kurumsal 
firmalar 

olmak üzere 
elementer  

ve sağlık 
tüm 

branşlar
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EVM Sigorta

Çalışan  
sayımız

5

Kuruluş
tarihimiz

2012
Anadolu 

Sigorta ile ilk 
defa çalışmaya 

başlama 
tarihimiz 

2012

Müşteri sayımız 
  Bireysel  Kurumsal

1500   250

Ağırlıklı 
olarak faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar 
Elementer 

tüm 
branşlarda ve 

ağırlıklı  
özel sağlık  

sigortası

EVM
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Kürşat Karaca Sigorta

Çalışan  
sayımız

7

Kuruluş
tarihimiz

2000
Anadolu 
Sigorta 

ile ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz 

2001

Ağırlıklı 
olarak 

faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar  

elementer  
tüm 

branşlar

Müşteri sayımız 
  Bireysel  Kurumsal

4250   200

KÜRŞAT KARACA
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ONUR Sigorta

Çalışan sayımız

3

Anadolu 
Sigorta 

ile ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz

1999

Ağırlıklı 
olarak 

faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar  

elementer  
tüm 

branşlar

Müşteri sayımız 
  Bireysel  Kurumsal

1100   180

Kuruluş
tarihimiz

1999

ONUR
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Bir sokak çalgısı olan naylon telli gitar, 

Endülüs’lü Andres Segovia’nın hayat 

boyu sürdürdüğü eşsiz ve titiz çalış-

malar ve yüksek inancı sayesinde sokaklardan 

konser salonlarına girmiş; hak ettiği saygınlığı 

kazanarak dünyanın her yerinde kalabalıkları 

etkileyen bir solo enstrüman haline gelmiş-

tir. Hayatı boyunca yaptığı sayısız 

konserler, bestecileri etkileyerek ya-

zılmasına vesile olduğu sayısız solo 

gitar eseri ve gitar repertuvarına 

kazandırdığı birçok aranje çalışması 

ile Segovia klasik gitar dünyasına 

paha biçilemez bir miras bırakmıştır.

Gitarın Doğuşu

Kordofon (telli çalgı) sınıfından 

bir çalgı olan klasik gitar 

günümüzdeki formunu binlerce 

yıllık bir maceranın sonunda 

almıştır. Seslerin iki sabit nokta 

arasına gerilen bir ya da 

daha fazla telin titreşimiyle 

üretildiği kordofonların kökeni 

tarih öncesi çağlara kadar 

uzanarak Eski Mısır, Hitit ve 

Antik Yunan eserlerinde karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzdeki gitara 

benzer en eski çalgı, M.Ö. 1300’lerden 

kalma Hititler'e ait bir taş kabartmada 

görülmektedir. 

SOKAKLARDAN 
SALONA 
KLASİK 
GİTARIN 
ÖYKÜSÜ

Gitar, Pablo Picasso, 1912

Ceren Tosun
Teftiş Kurulu Başkanlığı

SİZİN KÖŞENİZDEN
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Bir Antik Yunan efsanesine göreyse arzunun ve 

tutkunun enstrümanı sayılan gitar, Defne ağacı-

nın gövdesinden yapılmıştır. Hikayeye göre, aşk 

perisi Eros tarafından okla vurulan Apollo, genç 

peri Daphne’ye aşık olur. Ancak tam tersi etkisi 

olan bir okla vurulmuş olan Daphne, Zeus’un 

oğlu Apollo’dan köşe bucak kaçmaktadır. 

Apollo’nun ona yaklaştığını ve yakalamak üzere 

olduğunu gören Daphne, Nehir Tanrısı olan 

babasına onu kurtarması ya da başka bir şeye 

dönüştürmesi için yalvarır ve Apollo’nun göz-

lerinin önünde Defne ağacına dönüşür. Bunun 

üzerine Apollo, Defne ağacından ilk gitarın 

öncülü sayılabilecek olan liri yapar.

Sonradan lavtaya (lut olarak da bilinir) dö-

nüşerek gitarın atası sayılan ud, Ortaçağ’da 

İspanya’nın Endülüs bölgesinde İslam 

Devletleri'nin hüküm sürdüğü dönemde 

Avrupa’ya gelmiştir. 15. yy'da Endülüs’teki 

Müslüman hakimiyeti sona ermesine rağmen 

etkisi uzun süre devam etmiş; bu dönemden 

kalma İslam, Sefarad ve çingene kültürlerinin 

harmanlanmasıyla oluşan Flamenko günümü-

ze kadar popülerliğini korumuştur. 

16. yy'da hem solo hem de eşlik amacıyla 

Rönesans gitarı denilen çalgı kullanılmış; 

sonrasında 17. yy'da yerini Barok gitara bırak-

mış; bu ise 18. yy sonlarında Romantik gitara 

dönüşerek ömrünü tamamlamıştır. Romantik 

gitarın yerini 19. yy'ın son çeyreği ve 20. yy'ın 

ilk yarısına damgasını vuran gitar yapımcısı 

İspanyol Antonio de Torres’in adıyla anılan 

Torres gitarı almıştır. Günümüzde tüm dünya-

da “klasik gitar” ismiyle anılan ve yeni yapım 

teknikleriyle üretilen gitarlar kullanılmaktadır. 

Gül ağacı, maun, abanoz, ladin gibi birçok farklı 

ağacın bir arada kullanılabildiği bu gitarlarda 

neredeyse ormanın sentezlendiği düşünülürse 

günümüz gitarlarının eriştiği büyülü tını daha 

da anlamlı hale gelmektedir.

Andres Segovia ve Modern Gitar Müziğine 

Yön Veren Besteciler

20. yy. gitar müziğinin en büyük virtüözü 

olarak kabul edilen İspanyol Andres Segovia, 

klasik gitar müziğinin bugünkü düzeyine 

gelmesinde büyük katkılarda bulunmuş; 

birçok bestecinin hayranlığını kazanarak gitar 

için birçok eser yazılmasını ve gitarın konser 

salonlarındaki yerini almasını sağlamıştır. 

8 yaşından itibaren müzikle uğraşmaya 

başlayan Segovia, ailesinin “saygın olmadığı” 

gerekçesiyle karşı çıkmasına ve hukuk eğitimi 

alması yönündeki ısrarlarına rağmen gitarın 

büyüsüne kapılmıştır. 1912 yılında henüz 19 ya-

şında ilk kez Madrid’e gittiğinde, burada ünlü 

gitar yapımcısı Manuel Ramirez’in atölyesine 

yaptığı ziyaret belki de klasik gitarın yazgısını 

değiştirmiştir. Segovia’nın atölyedeki bir 

gitarı çalışına hayran kalan Ramirez, gitarı ona 

vermek istemiş ancak Segovia parası olmadığı 

için bunu alamayacağını söyleyerek reddet-

miştir. Bunun üzerine “Delikanlı, lütfen bu 

gitarı al ve çalmayı asla bırakma. Ücretini bana 

parayla değil, klasik gitarı meşhur ederek öde-

meni istiyorum.” diyerek Segovia’ya İspanyol 

klasik gitarının gelecek 30 yıllık serüveninde 

eşsiz bir rol oynayarak kendisine eşlik edecek 

olan enstrümanı vermiştir.

İlerleyen yıllarda Segovia Avrupa, ABD 

ve Güney Amerika’da gerçekleştirdiği ve 

büyük başarı sağlayan konser turneleriyle, 

dikkatleri hem kendi üzerine hem de solo 

konser enstrümanı olarak klasik gitarın 

üzerine çekmeyi başarmıştır. Segovia, gitara 

başladığında gitarın sanat icrası için değil, 

popüler eğlencelerde şarap ve kadınlarla 

birlikte şarkılara ve dansçılara eşlik etmek için 

kullanıldığını ifade etmektedir. Çalgı üzerindeki 

algının değişmesiyle gitar, tüm dünyada büyük 

konser salonlarında kendisine yer bulan bir 

çalgıya dönüşmüştür.

  

Geçmişte sadece gitarist kökenli bestecilerin 

eser verdiği ve büyük ölçüde İspanyol etkisin-

de olan gitar müziği, 1920 sonrasında Andres 

Segovia’nın girişimleriyle gitarist olmayan ve 

daha çok senfonik eserler veren bestecilerin 

katkılarıyla, büyük form ölçekli, melodik ve 

armonik açıdan zenginleştirilmiş eserlerle ge-

nişlemiştir. Segovia bu durumu, “Ben başladı-

ğımda gitar bir kısır döngü içindeydi; gitar için 

yazan besteci yoktu, çünkü virtüöz gitaristler 

yoktu.” diyerek açıklamaktadır. Gitar müziğinin 

kanıksanmış İspanyol olma özelliği bu süreçte 

kırılıp Meksikalı, İtalyan, Brezilyalı ve Polonyalı 

bestecilerin eserlerinin seslendirilmesiyle 

evrensel bir boyuta taşınmıştır. Bir zamanların 

13. yy. İspanyası’na ait bu minyatürde “guitarra 
latina” (Latin gitarı) ve “guitarra morisca” (Mağrip 
gitarı) isimleriyle anılan iki çalgı görülmektedir.

Andres 
Segovia’nın 

gençliği

Segovia, çocukluğunda içinde yeşeren müzik tohu-
munun 10 yaşında Granada’daki Elhamra Sarayı’nı 
ilk kez gördüğünde ekildiğini düşünüyor.
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garip başıboş sokak çalgısı olan solo gitar için 

1950’lere kadar gitarist olmayan besteciler 

tarafından 300’den fazla eser yazılmıştır.

Gitar Tınısının Eşsizliği

İspanya tarihinin başlangıcından beri sokak-

larında Endülüs ruhunun melankolik bir yan-

sıması olan gitar sesinin yankılandığı rivayet 

edilmektedir. İspanyol şair Eugenio d’Ors Gita-

rın Şarkısı adlı şiirinde gitar tınısının büyüsünü 

ve doğallığını anlatmak için “Piyanonun şarkısı 

söylev, çellonun şarkısı ağıt, gitarın şarkısıysa 

şarkıdır.” demiştir.

Segovia gitarı, bizimkinden daha küçük ve 

narin bir gezegenden duyduğumuz ya da 

teleskobun tersinden bakılan bir orkestraya 

benzetmektedir. Gitarın şiirsel ve melankolik 

sesinin, tını çeşitliliği ve armonik zenginliğinin 

onu kendisine çektiğini söylerken içinde tüm 

orkestrayı barındıran eşsiz bir çalgı olduğunu 

belirtmektedir.

Türkiye’de Klasik Gitar

Türkiye’de gitar ilk olarak 18. yy sonlarında 

Osmanlı Sarayı’nda kullanılmış; bu dönemde 

saraydaki bazı müzik dersleri gitar eşliğinde 

verilmiştir. 1830’lardan sonra ise Fasl-ı Cedid 

adı verilen ve doğu ve batı müziği enstrüman-

larının birlikte kullanıldığı fasıl gruplarında bir 

eşlik çalgısı olarak yer almıştır. 19. yy sonlarıyla 

20. yy başlarında İstanbul’da saray dışında 

da Batı müziğine karşı giderek artan ilginin 

sonucunda çoğunlukla popüler müzik toplu-

luklarında ya da şarkıcıların arkasında bir eşlik 

çalgısı olarak kullanılmıştır.  Gitarın giderek 

yaygınlaştığı bu dönemde çoğu Rum evinin 

duvarında bir gitarın asılı bulunduğu ifade 

edilmektedir.

Yaşlı Gitarcı, Pablo Picasso, 1904

Gitar-Kolaj, Pablo Picasso, 1913.

Cumhuriyet döneminde çalgının yaygınlaşma-

sında kurumsal ve akademik çalışmalardan 

çok bireysel çabaların öne çıktığı görülmek-

tedir. Ülkemizde ilk klasik gitar konserleri 

1930’lu yıllarda İstanbul’da yaşamakta olan 

Andrea Paleologos tarafından gerçekleş-

tirilmiştir. Paleologos, Cumhuriyet’in ilk 50 

yılında klasik gitar eğitiminin de öncü ismi 

olmuş, yetiştirdiği öğrenciler Ziya Aydıntan, 

Can Aybars ve Reşit Ertüzün’le birlikte klasik 

gitar eğitimciliğinin ilk kuşağını temsil etmiştir. 

Türkiye’de klasik gitar akademik olarak ilk kez 

1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, sonra-

sında 1977 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 

okutulmaya başlanmıştır. 2015 yılında yapılan 

bir araştırma ülkemizdeki 26 konservatuvarın 

16’sında klasik gitar eğitiminin yer aldığını or-

taya koymuştur. Günümüzde gitar neredeyse 

herkesin yaşamına az veya çok değebilmiştir. 

Türkiye’deyse özellikle son 10 yıldır yaygınlığı 

artarak daha çok genç tarafından çalınmaya, 

konser salonlarında kendine daha çok yer 

bulmaya ve giderek daha çok insanın kalbinde 

yer kazanmaya başlamıştır.

Ülkemizde 
düzenlenen en 
önemli klasik gitar 
etkinliklerinden 
Bilkent 
Üniversitesi 
Türkiye 
Klasik Gitar 
Buluşması’ndan 
bir performans.

Besteci Eser

J. S. Bach Çello Süitleri (gitar uyarlamaları)

Domenico Scarlatti Sonatlar (gitar uyarlamaları)

Joaquin Rodrigo Concerto de Aranjuez, Soylu Bir Centilmen İçin Fantezi

Federico Moreno Torroba Suite Castellana ve Piazas Caracteristicas

Mario Castelnouva Tedesco Gitar Sonatı, Op. 77

Enrigue Granados 12 İspanyol Dansı

Klasik Gitar Dinleme Önerileri
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Bekleyiş

Denizin ortasında kendini ihbar etmeye takati kalmamış  yosun tutmuş bir yalnızlık,
Başucunda zoraki ışıldayan yıldızların halsiz siluetlerine  kucak açan isli bir fener,
Denizatları dalgaların esaretinde...
Mercan adalardan yankılanan sesin vuruyor ya kıyıya,Betimlenmesi aşar beni...
içinden çıkamadığım bir dolunay yalnızlığı,
Doğmamış kederlere küs,
Parmak ucunda ilerliyor
Ve kendi ekseni etrafında dönüyor gece...
Hiçbir şarkıda tarifi yok,
Bağıra bağıra parlıyor yıldızlar, avazları çıktığı kadar,Ay ışığı esneyen bulutlara öykünüyor oysa,
şakaklarını hüzün kırıştırmış bir bekleyiş arifesinde…

AşkI  
SOMUTlAşTIRMAk 
Aşk nedir biliyor musun?
Sana Sensiz Sonbaharlarda Sessiz 
Seni Seviyorumlar Sayıklamak!
Hiçbir şey beklemeden,
Doyasıya göz yaşlarıma düğümlenen 
sözcükler sıralamak...

BARBOROS LeveNT BOzKURTAN
Risk Yönetimi ve İç Kontrol

“Şiirle yolculuğum 1995 yılına dayanıyor. Kâfiye, ölçü gibi kaygılar gütmeden 

anlatımı ve betimlemeyi önemseyen bir tarz benimseme gayreti içinde kalemimi 

kuşandım. Söz sanatlarını çok fazla kullanmayan bir üslubu tercih ettiğim şiirle-

rimde güçlü bir anlatımı yakalayabilmek için uzun cümleler kurma kaygısından 

uzak durmaya gayret ettim. Ancak bu şekilde, duygu ve düşüncelerimin, iplerini 

özgürce bırakıp açık denizlere yelken açabildiği hissine kendimi kaptırabiliyorum.”
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Şiir ve etikalardan oluşan üçüncü 

kitabını hazırlayan Jehan Barbur, 

aynı zamanda beşinci albümünün de 

hazırlık sürecine başladı. Kelimelerle arasında 

bambaşka bir bağ bulunan Barbur ile derin bir 

sohbet gerçekleştirdik. 

Şarkılarınızın da yazdıklarınızın da ortak bir 

yönü var. Kelimeler… Ben gerek şarkılarınız-

da gerek kitaplarınızda asıl büyüleyici olanın 

seçtiğiniz kelimeler olduğunu düşünü-

yorum. Kelimeleri seçerken neye dikkat 

ediyorsunuz? Bir kelimede asıl önemli olan 

şey nedir? 

Kelimeler aklımdan içimden geçenler… Fikrin 

soyutluğunu kıran yansımalar. Kelimeleri 

seçmem, akar onlar… Ancak ve ancak bir 

yazıyı bitirdikten sonra yeniden dönüp oku-

rum. Birkaç kez hatta... Kulağıma garip geleni 

ararım, mantığa çelme takanı silerim, kendini 

yenileyeni değiştiririm. Elimdeki kelimelerle 

bir şey inşa etmedim hiç. Anlatmayı istediğim 

ne varsa, en doğru anda hislerime hizmet 

ettiler; ben de yazdım…

Hayatınıza yön veren birkaç kelimeyi sorsak 

ne derdiniz? 

Her daim aşk! Sonra da ‘temkin’, ‘tenezzül’, 

‘cesaret’ ve elbette ki 'sağlık'!

Yazdığınız ve söylediğiniz halde hala bir şey-

leri dışarıya vuramadığınızı düşündüğünüz 

oluyor mu? Böyle bir duyguyla karşı karşıya 

kaldığınızda neler hissediyorsunuz? 

Ben kendini her anlamda tamamlamış biri 

değilim, olamam da… Dönüşüyor, değişiyoruz. 

Dışa vurmak için değil, anlatmak için yazıyo-

rum. Kurtulmak için değil, sahiplenmek ve 

paylaşmak için... Kendimi anlayamadığım, 

içimde neler yaşadığımı bilmediğim anlarla 

dolu hayatım. Yazdıklarımın asli sebebine dahi 

uzağım çoğu zaman. İnsan neden anlatır? 

Kifayetsizlikten belki ya da bencillikten, kor-

kudan, yalnızlıktan… Bilmiyorum ki! Bu yazma 

eylemi, sebebini bilince sihrinden olur. Bir tek 

buna tutunabilirim. 

Sizin vesilenizle dünya literatürüne çok sa-

yıda değerli eserler kazandıran ve 2 Ocak’ta 

hayatını kaybeden “John Berger”i anmış 

olalım…“Günümüzde zenginlerin haksız 

yere elde ettiklerini korumak için yaptıkları 

korkunç canavarlıklara karşı dünyada en 

kesin biçimde karşı duran güç şiirdir. İşte bu 

yüzden, fırınların saati aynı zamanda şiirin 

de saatidir” diye tanımlıyor şiiri… Siz nasıl 

tanımlarsınız? 

Konuşamadıklarımızdır şiir benim için. Yani 

cümlelerin devrilmesidir. Dilin devrimidir. 

Duygu ve algı kaymasıdır; gerçeğin bükülmesi 

ve yeniden sorgulanmasıdır. Şiir başka bir yer-

den konuşma biçimidir… Şiir düşünce hızının 

sözde bir mantığa giydirilmesidir; yakıştığı da 

olur, yakışmadığı da; ama neye ve kime göre? 

Dokunduğu, dokunabildiği kadardır. Düz 

yazının soyutudur.

“HER DAİM AŞK!”

JEHAN
BARBUR

 Hem başarılı bir şarkıcı Hem başarılı bir yazar Hem De kelimeleri bambaşka boyutlara 
ulaştıran muazzam bir şair JeHan barbur… şiiri cümlelerin Devrilmesi, Dilin Devrimi olarak 

tanımlayan barbur şöyle Diyor: “şiir Düşünce Hızının sözDe bir mantığa giyDirilmesiDir; yakıştığı 
Da olur, yakışmaDığı Da… DokunDuğu DokunabilDiği kaDarDır. Düz yazının soyutuDur.” 
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Sanatın son zamanlardaki gidişatını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Sanata karşı eğilimin 

azalmaya başladığı son zamanlarda insanlar 

neler yapmalılar?  

Sanatla ilgileneyim, biraz kitap okuyayım, 

tiyatroya gideyim gibi sanata yönelim eğilimini 

suni bulurum ben. Yönelinen yerin bir mecra 

olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmesi şart. 

Doymak için, insanın nefsini sevmesi, kendini 

sarmalaması, zihnini yüceltebilmesi içinse 

susuzluğuna koşması gerekir. Susuzluğun 

farkında olabilmek cehaletten uzaklaşmaktır. 

Susuzluğun asla dinmeyeceğini bilmek ise 

erdemdir. Suyu öğüten sanatçının su öğüttü-

ğünü unutmaması gerekmez mi? Evrendeki 

toplu hissiyatı ve bilgiyi tekrar akışkan hale 

getirir. Bunu mesaili bir iş gibi yapmaz ki, 

koşullara bakamaz, koşulları yansıtır ama 

yaşam şartlarının çelmesiyle kavga etmez. 

Onu ticaret adamları yapar. Ne olursa olsun 

devam demek bile bir şüphe barındırır içinde. 

Devam etmeyip ne yapacak ki sanatçı? 

Susarsa, ölür…

Geçtiğimiz yıl çıkardığınız “Baba Öyküler” 

kitabınızda Bülent Ortaçgil, Fazıl Say gibi 

değerli birçok kişinin babalarıyla olan 

ilişkilerine yer veriyorsunuz. Bugünkü 

duruşlarının bunda büyük etkisi olduğunu 

vurguluyorsunuz. Bu kanıya varmanızdaki 

sebep neydi? 

Ben bugünkü duruşlarındaki etkiyi vurgula-

maktan ziyade babalık mevhumunu sorgu-

luyorum. Manevi, beşeri ve toplumsal halini. 

Her hikâyedeki yaranın ya da devanın geldiği 

yerdeki şaibeli tanımı…

Herkesin stresli olduğu bu dönemlerde biraz 

rahatlamaya ihtiyacımız var. Yakın zamanda 

yeni sürprizlerle karşılaşacak mıyız? (Al-

büm, kitap?)   

Şiir ve etikalardan oluşan üçüncü bir kitap 

hazırlıyorum. Beşinci albümüm de bir aksilik 

olmazsa ilkbaharda çıkıyor. Umuyorum sözü-

mü tutabilirim.

Türkiye’de ve dünyada en çok neyi özlü-

yorsunuz? Değişmesini istemediklerinizi 

ve istediğiniz halde hala değişmeyenleri 

kısaca anlatmanızı isteyebilir miyiz? 

Özgürlüğü anlayabilmeyi özlüyorum. Özgür-

lük tek kavramdır ya vardır ya da yoktur… 

Değişmez!
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Dünyayı Değiştiren İsim:
Steve Jobs

Steve JobS, hafızalara kazınan önemli bir iSim, büyük bir deha… onun akıl almayacak başarılara 
imza atmaSında iSe kendi yöntemlerini hayata geçirmeSi en büyük etken.

San Fransisco’da 24 Şubat 1955 yılında 

doğan Steve Paul Jobs, teknolojide 

çığır açarak yeteneğiyle herkesi 

şaşkına uğratan önemli bir isim. Jobs, Apple 

serüvenine ilk olarak evinin garajında başladı 

ve kısa sürede arkadaşı Steve Wozniak ile 

teknolojiye olan ilgileri, 1972 yılında Haw-

lett-Packard şirketinde yarım günlük işe 

girmelerini sağladı. Bu dönemde ev yapımı 

bilgisayarlar üzerinde çalışmaya başlayan ikili 

adeta birbirini tamamlıyordu. 1976 yılında 

bu ikili arasına Ron Wayne’ı da aldı ve Apple 

şirketini kurdu. Şirketin yeri ise Jobs’un evinin 

garajıydı. İlk bilgisayar, Wozniak’ın sağladığı 

sermaye ile yapılan MOS 6502 işlemciye 

sahip “Apple I” oldu. Gece gündüz çalışarak 

200 adet Apple I’i ortaya çıkaran ekip bunların 

hepsini sattıktan sonra daha da başarılı olan 

“Apple II”yi tasarladı. IBM’e rakip olmayı 

hedefleyen ekip hızını kesmeden Apple III’ü 

ortaya koydu. Fakat bu süreçte beklenme-

dik bir durumla karşılaştılar. Yapılan tasarım 

hatası ürünün aşırı ısınmasına neden oldu. 

Hasar gören yüzlerce Apple III toplandı. Bu 

durum Apple’ın başarısını durduramadı ve 12 

Aralık 1980 yılında Apple, halka arz edilerek 

rekor bir sermayeye ulaştı. Hızlıca gelişen bu 

olayların ardından Jobs, kendini dev bir şirke-

tin başında buldu ve ileride kendisi için kötü 

sonuçlar doğuracak bir karar verdi. Şirketin 

ticari yeterliliğe sahip bir yöneticiye ihtiyacı 

olduğunu düşünerek John Sculley’i Apple’ın 

başına geçirdi. İkili ilk yılın ardından kısa bir 

süre sonra fikir konusunda zıtlıklar yaşamaya 

başladılar ve artık tüm fikirleri birbirinden 

tamamen ayrıldı. Yönetim kurulunun karşı 

tarafta yer alması sonucu da Steve Jobs, 

kendi şirketinden ayrılmak zorunda kaldı. 

Ardından NeXT Computer’ı, sonrasında da 
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Pixar’ı kurdu. 1996 yılında Apple Jobs’u geri 

getirmek için NeXT Computer’ı satın aldı. 

Bu vesileyle şirketine geri dönen Jobs, ürün 

yelpazesini daha da genişletti ve ürünlerde 

sınır tanımadı. iPad, iPhone gibi alanında lider 

birçok ürüne imza attı… Böyle zorlu bir yolda 

Jobs’u başarıya ulaştıran neydi dersiniz? İşte, 

Jobs’un başarısının sırrı… 

Hedefe Odaklandı, Net Oldu

Jobs, şirketine geri döndüğünde 12 farklı 

Macintosh bilgisayar ve çok sayıda yan 

ürün üretimi üzerine çalışıyordu. “Tüketici, 

Profesyonel, Masaüstü, Taşınabilir” anahtar 

kelimeleriyle yola çıkarak bu kelimelerin her 

biri için bilgisayar üretilmesini istedi. Apple 

bu stratejiyle sadece 4 bilgisayara 

odaklandı ve şirket büyük bir 

sıçrayış gerçekleştirdi.

Hep Daha İlerisini Hedefledi

İlk iMac bilgisayarı yaptığında 

müzik konusunda geride kalan 

Apple, CD sürücüsü değiştirmek 

yerine diğer şirketlerden belki de 

10 adım daha ileriye gitti ve müzik 

endüstrisini tamamen değişti-

recek bir gelişmeye imza attı. 

Piyasaya sürdüğü iPod cihazı ve 

iTunes dükkanıyla herkesin müzik satın alma-

sını, paylaşmasını, saklamasını sağladı.

Sorumluluk Almaktan Kaçınmadı

Steve Jobs, basitliği sağlamak için bir 

“Apple ekosistemi” yarattı. Bu sayede, Mac 

bilgisayara bağlanan iPod’un iTunes programı 

kullanması işleri daha da kolaylaştırdı, hataları 

en aza indirgedi. Bu süreçte Jobs, işlerin 

en başından sonuna kadar sorumluluk aldı. 

iPhone’un içindeki ARM mikroişlemcinin 

performansından telefonu satan Apple dük-

kanlarına kadar müşterinin tüm deneyimini 

birbirine bağladı.

Geleneksel Yöntemlerden Sıyrıldı

“Müşteriler biz onlara göstermeden ne 

istediklerini bilmez” diyen Jobs, pazar araştır-

malarını sevmezdi.

Büyük Resme Odaklanırdı Ama Detayları 

Atlamazdı

Jobs, büyük resme odaklanır ama büyük res-

me giden yolun küçük ayrıntılardan geçtiğini 

düşünürdü. 2000’li yıllarda kişisel bilgisayarın 

müzik, video, fotoğraf için temel bir nokta 

olacağına inanarak iPod ve 

iPad’i ortaya çıkardı. 2010’da 

bu merkezi buluta taşıma 

vizyonu ile yola çıktı. Çok da 

başarılı oldu.

Sınırları Zorladı

İmkansız diye bir şeyin 

varlığını kabul etmeyen Jobs, 

çalışanlarına imkansız görü-

neni gerçekleştirebilecekleri 

inancını aşılamıştı. İyi çalışan-

lardan harika işler beklenmesi 

gerektiğini düşünürdü. Haklıydı, mükemmel 

işler çıkarmalarındaki en temel noktalardan 

biri de buydu.

Toplantıları Yüz Yüze Yapardı

Dijital dünyada çığır açan bir insan olan Jobs, 

e-mail yoluyla fikir geliştirmez, sanal mec-

ralarda toplantı yapmazdı. Yaratıcılığın yüz 

yüze yapılan toplantılarda gelişigüzel ortaya 

çıktığını düşünürdü. Hatta Apple’a tekrar 

başlamadan önceki markalarından biri olan 

Pixar’ın binasını çalışanlarla sürekli karşılaşa-

bileceği şekilde tasarladı. Kapılar, koridorlar, 

merdivenler bir avluya açılıyor, çalışanların 

vakit geçireceği kafeler de burada bulunuyor-

du. Sunum yapmaz, rahat bir ortamda beyin 

fırtınası yapılabilecek toplantılar düzenlerdi.

Fiyata Değil, Değere Odaklanmayı Öğretti

Steve Jobs, tüketicilere fiyatı önemsememeyi 

ve ürünün yeteneklerine bakmayı öğretti. 

Jobs, ikinci kez şirketinin başına geçtiğinde 

tutkusunun harika ürünler yapmak için motive 

olmuş insanların çalıştığı dayanıklı bir şirket 

oluşturmak olduğunu, diğer her şeyin ikinci 

planda olduğunu söyledi.

Sayısal ve Sözel Zekanın Birleşimiydi

Yaratıcılığı teknolojiye, sanatı mühendisliğe 

entegre eden Jobs, teknolojik icatlarına yaptı-

ğı sanatsal dokunuşlarla teknoloji dünyasında 

büyük farklılıklar yarattı.

Stay Hungry, Stay Foolish /  

Aç Kal Budala Kal

“Stay Hungry, Stay Foolish” sözünü iş dünya-

sında önemli bir noktaya koyan Jobs, isyankar 

ve karşı kültüre ait olan fikirlerini markasının 

reklamlarında bile kullanmayı ihmal etmedi. 

Bir reklamında, başkalarının çılgın sandığını, 

onların deha olarak gördüğünü belirtti. “Dün-

yayı değiştirmeyi başaranlar, dünyayı değişti-

rebileceğini düşünecek kadar çılgın olanlardır” 

Jobs’un yaşam felsefesiydi. Başarısında bu 

düşünce çok büyük bir rol oynadı.
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RÖNESANS DÖNEMİNDE 
MÜZİK YENİDEN DOĞDU

Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans 

dönemine kadar devam eden Ortaçağ’da 

müzikte çok sesliliğe geçildi. O dönem-

lerde yaşayan insanlar için bu süreç oldukça zor 

geçti. Tek sese alışkın olan kulaklar birden fazla 

sesin bir araya gelmesine kolay alışamadı. 

Ortaçağ Kilisesi, org dışındaki çalgıları “çok 

tanrılı dinler” ile bağdaştırdığı için yasaklamıştı. 

Fakat insanlar üflemeli ve vurmalı çalgıları 

kullanıyorlardı. Bu çalgılar da genellikle Arap ve 

Türk kökenliydi. Rönesans dönemi ile birçok 

konu nasıl tekrar ele alındıysa müzik de tekrar 

değerlendirilen konular arasında yerini aldı. 

Rönesans yeni bir müzik kültürünün tohum-

larını serperken, müzik aletlerinin sayısı ve 

dans çeşitliliği arttı. Eski çalgıların ise sesleri 

üzerinde çeşitli geliştirilmeler yapıldı.

Bu dönemde bestelenen müziklerde genellikle 

çalgılar aynı anda başlar ve aynı anda biter. 

Sesin şiddeti hiç değişmez. İlk kez yazılı mü-

ziğin de kullanılmaya başlandığı Rönesans’ta 

insanlar besteleri artık kiliselerde ve evlerinde 

de çalabiliyorlardı. Notaların, çalgıların, dans 

çeşitliliğinin artması ile birlikte artık müzik din 

dışında da kullanılabilir hale geldi. Rönesans’ın 

müziğe sağladığı en büyük etkilerden biri de 

buydu. Eskiden ilahilerde sadece insan sesi 

kullanılırken Rönesans döneminde insan se-

15 ve 16. yüzyılda ortaçağ ve reformasyon arasındaki tarihi 
dönem olan italyan rönesansı, avrupa’nın sanat, bilim, felsefe, 
mimarlık gibi birçok alanda yükselişe geçmesini sağladı. 
ayrıCa geleCek dönemlerin  müzik kültürünü de derinden 
etkileyeCek çalışmalara imza atıldı…  
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sine müzikler de eşlik etti ve kilise müziği bu 

sayede yeniden şekillendi. Zamanla çoksesli 

büyük eserler ortaya konulmaya başlandı. 

Şiirle müziğin bir araya geldiği daha uzun 

soluklu besteler yapıldı. Hemen hemen tüm 

eserlere çağın coşkusu yansıdı. Çünkü artık 

halk, bazı konularda kilise baskısından yavaş 

yavaş kurtulur olmuştu. Bu dönemde ilk defa 

baskın karmaşık ritimler, tekdüze akışı 

bozacak olan izoritmik yapı, zengin 

armoniler kullanıldı. Kromatizm adı 

verilen dramatik duyguları güçlendir-

mek amacıyla ilk defa bu dönemde 

kullanıldı. Dönemin en meşhur 

müzikleri arasında enstrümantal ve 

dans müziği yer aldı.

Rönesans’ın son dönemlerinde çalgılar ve on-

lar için yazılan müzik tekniği iyice gelişti. İnsan 

seslerinde nasıl çeşitli ayrımlar mevcutsa bu 

ayrımlar müzik aletleri için de kullanıldı. Aynı 

ses yapısında farklı büyüklükteki çalgılar için 

oluşturulan çalgı gruplarına consort adı verildi. 

Vokal müzik, her ne kadar Rönesans’a kadar 

her ülkede tek bir örnek olarak uygulansa da 

bu dönemin ardından her ulus kendine özgü 

bir vokal müzik anlayışı geliştirdi. Her ülkede 

vokal müzik farklı bir dille anıldı: İngilizler Carol, 

Almanlar Lied, Fransızlar Chanson adını ver-

diler. İtalya’da da Frottola adında bir karnaval 

müziği yaygınlaştı. 

Rönesans’ta sözle müziği birleştirme sanatının 

ortaya konulması neredeyse dönemin müziğe 

kattığı en büyük hareketti. Bu, gelecek dönem-

lerin de müzik kültürünü etkileyen önemli bir 

adım oldu. Bu sanata musica reservata (ko-

runmuş müzik) adı verildi. Ve korunmuş müzik 

anlayışına göre müzik değil, söz ön plandaydı. 

Dans müziklerinin gelişmesi de sadece 

enstrümanların bulunduğu küçük gruplar 

eşliğinde müziklerin yapılmasıyla başladı. Bu 

Rönesans Müziğinin  
BeliRgin özellikleRi  
- Vokal müzik, enstrümantal müzikten daha 
önemlidir. 
- Müzik, kelimelerin anlamını ve yarattığı 
duyguları geliştirir. 
- Müzikler daha dengelidir, aşırı iniş ve çıkışlar 
mevcut değildir. 
- Çok seslidir ve bu sesler önceki dönemlere 
göre daha baskındır. 
- Ritmin yumuşak bir akışı vardır. Her melodi 
ritmik bağımsızlığa sahiptir.
 
Dönemin Önemli Müzisyenleri  
Rönesans’ın en önemli okulları arasında 
Flemenk Okulu, Burgonya Okulu, Viyana 

Okulu ve Roma Okulu yer alıyordu. Bu 
okullardan birçok besteci yetişti. Yaklaşık 
150 yıl süren Rönesans Dönemi’nde birçok 
önemli besteci ortaya çıktı. Bunların başında 
Dufay,  Gombert,  Palestirna, Gesualdo ve 
Monteverdi gibi dünya çapında adını duyuran 
çok önemli besteciler yer aldı. 17.yüzyılın 
sonlarında Barok döneme geçilmiş olsa da 
bugün hala Rönesans müziği önemini koruyor.

Bu Rönesans Müziklerini Mutlaka Dinleyin! 
- Gregorio Allegri - Miserere 
- Samuel Barber - Angus Dei, Op.11 
- Antonio Lotti - Crucifixus (8-Part) 
- John Tavener - The Lamb 
- Claudio Monteverdi - Christe adoramus te 
- Francis Poulenc - Salve Regina

dönemde her sınıftan kişilerin müzik bilgisine 

sahip olması ve herhangi bir enstrüman 

öğrenmesi oldukça doğal karşılandı. Bir önceki 

dönemde yer alan katı kuralların yavaş yavaş 

aşılması, insanlara yaşama sevinci kazandırdı.

Müzik olmazsa olmazlar arasındaki yerini aldı 

Müzik öyle bir hale geldi ki, bir erkeğin aydın, 

sanatçı, bilgin, diplomat gibi herhangi bir mes-

lek dalına sahip olabilmesi için müzik teorisini 

bilmesi ve pratiğini yapmış 

olması gerekiyordu. Müzik 

artık bambaşka bir boyuta 

ulaşmış hatta zorunluluk 

haline gelmişti. O dönem-

lerde yayınlanan kontrpuan 

(değişik ezgileri birbirlerine 

uydurma sanatı) yazısı bu dönemde oldukça 

gelişme gösterdi, bununla ilgili birçok kitap 

yazıldı. Birçok makam, ritim ve kontrpuan 

yöntemi bulundu. Müziği daha anlamlı bir hale 

getirebilmek için çalışmalar başladı. Sansby 

(yeden) notasının kullanılmaya başlanmasıyla 

eski gamlar değiştirildi ve bu gamların birleş-

tirilmesiyle majör, minör gamlar ortaya çıktı. 

Armonik stil artık kontrapuantik stilden ayrıldı 

ve müzik daha özgür bir hal aldı.
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MÜZİK

MÜZİKAL

GÖSTERİ

“Paganinoska” 
Janoska Ensemble 
Sakıp Sabancı 
Müzesi

WICKED 
Zorlu PSM 
Ana Tiyatro

Anadolu Ateşi 15. Yıl 
Özel Gösterim
ODTÜ MD 
Vişnelik, Ankara

19 
Haziran 

2017 
21:00

11 
Ekim 
2017

Alışılmış yaylı çalgılar dörtlüsü kalıplarının dışına 
çıkarak kendi stilini ortaya koymayı başaran ender 
topluluklardan olan Janoska Ensemble, kendi 
besteleri ve cazdan klasiğe, poptan tangoya 
uzanan özgün düzenlemeleri ile hem geniş bir 
dinleyici kitlesine hitap ediyor hem de klasik 
müzik salonlarına yeni bir soluk getiriyor. Tarihi 
fıstık ağaçları ile çevrili Fıstıklı Teras’ta eşsiz Boğaz 
manzarasıyla birlikte eşsiz müziğin tadını çıkarın. 

Bir Broadway müzikali olan “Wicked”  ile beklenmedik 
bir arkadaşlığın Oz Büyücüsü evrenini şekillendirdiğini 
görmeye, Oz Diyarı’na yepyeni bir bakışla iyi ve kötünün 
tanımlarının değiştiğine şahit olmaya ve Batı’nın kötü 
cadısının gerçek hikayesini öğrenmeye hazır olun. 
Wicked, popüler bir kız olan Glinda’nın utangaç, hep 
yanlış anlaşılan ve yeşil ten rengine sahip Elphaba’yla 
Shiz Üniversitesi’nde büyücülük öğrencisi olarak 
tanışmasının hikayesini anlatıyor. Diyarın daha önce 
anlatılmamış hikayesi olma iddiasıyla yola çıkan Wicked, 
“iyi” ve “kötü” kavramlarının nasıl oluştuğuna odaklanıyor. 

Dipnot: Saat 09:00-19:00

1999 yılından beri 97 ülke, 285 şehirde 
gerçekleştirdiği 4000 canlı performans ile 40 
milyon izleyiciye ulaşan Anadolu Ateşi Dans 
Topluluğu, eşsiz performansıyla şimdiye kadar 
40 milyon izleyiciye ulaştı. Anadolu Ateşi, 15. yıl 
etkinlikleri çerçevesinde daha geniş bir kadro 
ile 3 kuşak bir arada izleyicileri kendine hayran 
bırakacak sahne performansıyla dans severler ile 
buluşuyor. Kaçırmayın…

17 
Haziran 

2017 
21.00



MAKSİMUMBİZ 49

MÜZE

SİNEMA

SERGİ

İstanbul 
Arkeoloji 
Müzesi

Transformers 5: 
Son Şövalye

Roger Ballen: 
Retrospektif
İstanbul 
Modern Sanat

Pazartesi 
hariç  

her gün
açık

Çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserle, dün-
yanın en büyük müzeleri arasında yer alan Arkeo-
loji Müzesi, Türkiye’nin en eski binası. 19. Yüzyılın 
sonlarında ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey 
tarafından İmparatorluk Müzesi olarak kurulan 
bu müzenin koleksiyonunda, Balkanlar’dan 
Afrika’ya, Anadolu ve Mezopotamya’dan Arap 
Yarımadası’na ve Afganistan’a kadar, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sınırları içinde yer alan mede-
niyetlere ait eserler bulunuyor.

Dipnot: Saat 09:00-19:00

Sevilen fantastik seri Transformers’ın 5. 
devam halkası olan Transformers 5: Son 
Şövalye, bu defa serinin özündeki efsaneleri 
paramparça etme hedefini taşıyor. İnsanlar 
ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime ise 
gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar 
yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların 
dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı 
kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir 
İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan 
sıra dışı bir birliğe kalıyor. 

Sergi, sanatçının Dorps: Güney Afrika’nın Küçük 
Kasabaları, Platteland: Güney Afrika Kırsalından 
İmgeler, Yabanülke, Gölge Oda, Misafirhane, Kuş 
Sığınağı ve Hayaletler Tiyatrosu serilerinden bir 
seçkiye ve “Ballenesk Oda” adlı yerleştirmesine 
yer veriyor. Retrospektif, Amerika doğumlu, Güney 
Afrikalı sanatçı Roger Ballen’ın 1980’lerden itibaren 
gerçekleştirdiği çalışmaların izini süren bu sergiyi 
mutlaka ziyaret edin.

Küratör: Demet Yıldız

Vizyon 
tarihi:

23 Haziran 
2017

4 
Haziran 
2017’ye 
kadar
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Yemek Yemek sizin için ihtiYaç dışında bir zevkse ve aYnı 
zamanda Yemeğin lezzeti kadar gittiğiniz Yerin konsepti de 
önemliYse bu restoranları mutlaka görmelisiniz…

Hayatınızda farklı deneyimler yaşamak için hiç de geç değil… Bir de yemek yemeyi seviyor 

ve ilginç konsepte sahip restoranlar arıyorsanız, sizin için derlediğimiz bu restoranlara 

gidip, eşsiz konseptine eşlik eden muhteşem lezzetlerini tadabilirsiniz…

Farklı 
konseptlerle 
Farklı lezzetler
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Al Mahara
Dubai’nin hafızalara kazınan otellerinden 

birinin restoranı olan Al Mahara göz 

kamaştıran yerler arasında yer alıyor. 

Burada en iyi deniz mahsullerini 

tadabilecek, altın kemerli geçitlerden 

yemek salonuna girdiğinizde 

karşılaşacağınız dev akvaryumla 

büyüleneceksiniz. Yemeğinizi zevkle 

yerken, görsel şölen yaşayacağınız bu 

restorana gitmeniz şart!

Ithaa
Tamamen camdan oluşan Ithaa, 

Maldivler’de yer alan bir sualtı 

restoranı ve gözlerinizi kamaştıracak 

güzellikte, masmavi bir yer… Yemeğinizi 

afiyetle yerken, maviliklerin büyüsünde 

kaybolmak istemez misiniz? Mercanlar, 

egzotik deniz canlıları Ithaa'da size 

eşlik edecek.

Sukiyabashi Jirō
Eğer Uzakdoğu mutfağı 

sevenlerdenseniz burası tam size 

göre. Tokyo’nun en güzide restoranı 

olan Sukiyabashi Jirō, siyasi isimlerin 

burada yemek yemesinden sonra epey 

ünlendi. Ayrıca usta bir şef tarafından 

hazırlanan leziz sushilere çok fazla para 

ödemenize de gerek yok. 

Maní
Sao Paulo’da sıradan bir mahallede 

yer alan bu restoranın çok sıcak 

ve samimi bir havası var. Salaş 

mekanları sevenlerin bir numaralı yeri 

olabilecek bu restorana gidip, kafanızı 

dinleyebilirsiniz. Otantik yiyecekler ve 

içecekleri tadabileceğiniz bu mekanda 

birçok ulustan kişiyle de tanışıp 

muhabbet etmeniz mümkün. Baharatlı 

lezzetlerin vazgeçilmez adresi Maní.

Lainio Snow Village
Buz oteli olan Lainio Snow Village 

aynı zamanda buz restoranı olarak 

da hizmet veriyor. Finlandiya’nın en 

ilginç yerlerinden biri olan Lainio 

Snow Village her yıl 20 milyon kilo kar 

ve 350.000 kilo buz yardımı ile inşa 

ediliyor.

Sierra Mar
Deniz manzarasına aşık olanlar 

yemeklerini Kaliforniya’nın bu eşsiz 

restoranında yiyebilirler. Uçurumun 

tepesinde yer alan ve nefes kesen bu 

restoranda leziz yemekleri tadarken, 

ödüllü şarap listesine de göz atmayı 

unutmayın. 
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Eşsiz Bir LidEr, sınırsız HoBi
Mustafa Kemal Atatürk, eşsiz bir lider olmasının yanı sıra birçok hobisine de vakit 

ayırırdı. Müthiş bir okur olan Atatürk, çok büyük bir kütüphaneye sahipti. Fakat kitap 

tutkusunun yanı sıra farklı tarzlarda müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi, 

yüzmeyi, kürek çekmeyi de çok severdi. Rumeli türküleri, alaturka, halk müziği, opera 

gibi birçok türde müzik dinlerdi. Tiyatro ile de ilgilenir ve yeni bir dil öğrenmeyi severdi. 

Bir Yanı dijitaL Bir Yanı rEtro
ABD’li yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş 

adamı olarak tanıdığımız Bill Gates, hepimizin 

etki alanına giren Microsoft’un kurucularından 

biri ve şu anda şirketin başkanlığını ve baş yazılım 

mimarlığını yapmaya devam ediyor. Ağustos 2016 

itibarıyla elde ettiği 90 milyar dolar net değer ile 

dünyanın en zengin insanları arasında 

yerini alıyor. Bilgisayar ve internet 

ile bu kadar iç içe olan Gates’in 

hobilerinin de bu tarz şeyler 

olmasını bekleyebilirsiniz fakat 

ilgi alanı biraz daha farklı… Eski, 

tarihi ve ender bulunan kitaplara 

ilgi duyan Bill Gates, tam anlamıyla 

bir kitap tutkunu… Öyle ki, Leonardo 

da Vinci’ye ait Codex Leicester eserini 

satın almak için 30 milyon dolar 

ödediği söyleniyor. 

BarBıE tutkusu
Amerikalı oyuncu, yapımcı ve 

müzisyen olan Johnny Depp 

birbirinden renkli karakterleri 

başarılı bir şekilde canlandırarak 

birçoğumuzun gönlünü fethetti. 

Küçükten büyüğe kocaman 

bir hayran kitlesine sahip 

olan Depp’in hobileri 

de kendi gibi şaşırtıcı. 

Neden mi? Kendisi geniş 

bir Barbie bebek 

koleksiyonuna 

sahip... Hatta 

boş zamanlarında 

bebeklerini bahçeye 

çıkartıp, onlarla oyun 

oynuyor. 

BAŞARIYA GÖTÜREN HOBİLER

Hobiler hayata renk katar, başarıya giden yolda farklı bakış açı-

ları kazandırır, ruhu iyileştirir, çalışma hayatındaki performansı 

yükseltir. Dünyaya adını yazdıran birçok isim de hedefledikleri 

yolda yürümenin yanı sıra birçok aktivite ile de ilgilendi. Kuşkusuz ki, 

bu hobilerin onların başarıya ulaşmasında büyük katkıları oldu. İşte o 

isimler ve o hobiler!   

MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK

BıLL GATESJOHNNY DEPP
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daktiLo sEvdası
İki defa Oscar ödülü almış olan, zor rollerin 

çok başarılı bir şekilde üstesinden gelen ve 

canlandırdığı rollerle hafızamıza kazınan Tom 

Hanks de retroyu seven isimlerden… Eski tip 

daktilo tutkunu olan Tom Hanks, tam olarak 

200 ayrı modele sahip. Diğer tarihi eşyalara 

ilgisi olsa da en baskını daktilo… 

avcı Bir Yazar
ABD’li roman ve hikaye yazarı aynı zamanda 

da gazeteci olan Ernest Hemingway, ölüme 

karşı her zaman büyük bir tutku besledi. 

Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun bütün 

ayaklanmalara ve savaşlara katılırdı. Ölümden 

oldukça etkileniyor, hep bunun üzerine 

yazıyordu. Ölüm tutkusundan mı bilemeyiz 

ama en önemli hobisi avcılıktı. 

Kamp yapmaya ve doğaya 

çok düşkündü. Avlandığı 

canlıları, kendi tarifleriyle 

pişirir, dostlarını davet eder 

ve paylaşmaktan büyük 

zevk duyardı.

HEm Örgü ÖrEn  
HEm rEçEL Yapan Bir Yazar
Roman yazarı ve gazeteci olan Hüseyin 

Rahmi Gürpınar, yaşadığı dönemde oldukça 

bilinen ve sevilen bir yazardı. Hayatının son 

31 yılını Heybeliada’da yaşayarak geçiren 

yazar çok titiz bir insandı. Mikrop kapma 

korkusuyla eldivenleri olmadan 

sokağa çıkmaz sürekli eldivenle 

dolaşırdı. Bunun yanı sıra hobileri 

arasında örgü örmek ve mutfakta 

zaman geçirmek vardı. Zaman 

zaman mutfağa girip erik reçeli, 

dondurma gibi şeyler yapardı.

BaşarıYa trEnLE YoLcuLuk
ABD’li yapımcı, yönetmen, senarist, seslendirmen ve animatör olan 

Walt Disney, kardeşi Roy O. Disney ile Walt Disney Productions’ı 

kurdu ve dünyanın en ünlü yapımcılarından biri oldu. Kurduğu 

şirket, yıllık 30 milyar dolar civarında geliri olan bir medya devi. 

Walt Disney, diğer isimlere nazaran hobisini işe yansıtmış olan ünlü 

isimlerden biri. Disney Land’e gidenler parklarda model trenlerinin 

büyük bir yeri olduğunu bilir. Bunun sebebi Walt Disney’in model 

tren hobisi. Disney, ofisinde dev bir tren modeline sahip. Ayrıca 

arka bahçede minyatür bir tren sistemi mevcut.

ERNEST HEMıNGWAY

TOM HANKS

HÜSEYİN RAHMİ 
GÜRPıNAR

WALT DıSNEY
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Sıcak inSanları, Samimi diyalogları, keyif verici danSları, lezzetli yemekleri, keşfedilmeyi 
bekleyen bölgeleri, olağanüStü manzaralarıyla kolombiya’da bulamayacağınız hiçbir şey yok… 

HER KÖŞESİ 
HEYECAN VERİCİ BİR ÜLKE

“KOLOMBİYA”
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Her köşesini keşfetmeye doyamayaca-

ğınız Kolombiya, birçok medeniyetten 

etkilenmiş bir yer. Güney Amerika’nın 

kuzeybatı bölümünde bulunan Kolombiya’nın 

kuzeybatısında Panama, kuzeyinde Karayip 

Denizi, doğusunda Venezuella ve Brezilya, gü-

neyinde Ekvador ve Peru, batısında ise Büyük 

Okyanus bulunuyor. Hem coğrafi konumu hem 

de uzun yıllar boyunca İspanya sömürgesi altın-

da bulunması, ülkenin çeşitli kültürlerden izler 

taşımasını sağladı. Dünyanın en büyük 27. ülkesi 

olan Kolombiya’ya gittiğinizde öncelikli olarak 

gezmeniz gereken yerleri sizler için derledik… 

 

Kahve Diyarı “Salento” 

Meşhur kahve tarlaları ve dünyanın en uzun 

palmiyeleriyle oldukça ünlü bir şehir “Salento”. 

Arnavut kaldırımları ve antik binalarıyla otantik 

bir atmosfere sahip bu şehir eski bir köyü an-

dırıyor. Yüksek bir yerde bulunması nedeniyle 

biraz serin olan Salento, doğa sevenler için 

ilk tercih edilebilecek yerlerden biri. Çünkü 

şehirde birçok doğa yürüyüşü gerçekleştire-

bileceğiniz parkur bulunuyor. Tertemiz havada 

derin bir nefes almanın tam zamanı! 

 

Gezilmesi gereken yerler: 
l Nefes kesen bir manzara ve temiz hava 

eşliğinde yürüyüş yapabileceğiniz Bosques 

de Cocora 
l Salento’nun meydanında yer alan basit bir 

mimariye sahip ama gayet hoş bir kilise olan 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen 
l Yağmur ormanlarıyla sizi büyüleyecek bir 

yer olan ve aynı zamanda kahve tarlalarında 

zaman geçirebileceğiniz doğal bir ortam 

sağlayan Kasaguadua Natural Reserve 

 

Merak Uyandıran Şehir “Medellin” 

Çok büyük bir şehir olan Medellin birçok 

konuda merkezi konumda yer alıyor. Turistik, 

ekonomik, eğitim kalitesi olarak öncü 

şehirlerden biri olan Medellin, turistik açıdan 

da oldukça önemli ve bir o kadar hareketli. 

Burası, 20. yüzyılın sonlarına doğru ulusla-

rarası yasadışı kokain ticaretinin de merkezi 

olarak da bilinir. Hatta Medellin denilince 

birçok kişinin aklına ilk olarak Kolombiya’nın 



meşhur uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar 

gelir. Ama tüm bunlar sizi korkutmasın, 

rahatlıkla gezebileceğiniz bir şehir burası. 

Birçok ulaşım yolunu kullanarak dolaşabile-

ceğiniz Medellin’de teleferiği tercih etmenizi 

tavsiye ederiz. Çünkü şehri tepeden görmek 

gezinize renk katacak.  

 

Gezilmesi gereken yerler: 
l İçerisinde yer alan tarihi koleksiyonlarıy-

la, piknik yapma ve yoga dersi alma fırsatı 

yakalayabileceğiniz bahçesi ile El Castillo 

Müzesi 
l Sıklıkla kültürel programların düzenlendi-

ği; konser, konferans, sergi gibi birçok etkin-

liğin yapıldığı ama özellikle de gotik mimari 

yapısıyla sizi kendine hayran bırakacak olan 
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Gezilmesi gereken yerler:  
l Her odasında farklı bir koleksiyon bulunan, 

resimler ve heykellerden oluşan Botero 

Müzesi 
l Bogota’nın kalbi olan ve şehrin tarihi mer-

kezi konumunda yer alan Bolivar Square  
l Göz kamaştırıcı manzarasıyla Mount 

Moserrate 
l Büyüleyici mimarisiyle sizi etkileyecek olan 

Iglesia Nuestra Senora del Carmen 
l Bilim müzesi ve planetaryum olan Planeta-

rium of Bogota

SOSYAL YAŞAM 

Diğer Latin Amerika ülkelerine göre daha 

resmi bir yapıya sahip olan Kolombiya’da 

beyazlar, melezler ve Afro-Kolombiyalılar 

Rafael Uribe Uribe Palace of Culture 
l Birbirinden güzel doğa harikalarının yer 

aldığı, yemyeşil bir gezinin tadını çıkarabile-

ceğiniz Entre Flores 
l Doğanın sunduğu eşsiz güzelliği ve bir-

birinden güzel balıkların mavi yolculuğunu 

doyamayacağınız Parque Explora 

 

Bogota 

Kolombiya’nın hem en büyük şehri hem de 

başkenti olan Bogota, dünyanın en büyük 

36. şehri. Enerjisi, tutku dolu her köşesiyle 

kendine hayran bırakan, manzarasıyla göz 

dolduran bu şehirden ayrılmak istemeye-

ceksiniz. Gerek fantastik şarapları, gerek 

otantik yemekleri ve restoranları ile hafıza-

larınıza kazınacak bu efsane şehir.  
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bir arada yaşıyorlar. Beyaz tenli yabancıla-

ra “gringo”, siyah tenli kişilere ise “negro” 

ya da “moreno” diye hitap ediliyor. Dans 

etmeyi çok seven Kolombiya halkı, bilme-

yenlere de dans etmeyi öğretmeyi çok 

seviyor. Diğer Latin Amerika ülkelerinde 

dans, flört etmek anlamına gelirken 

Kolombiya’da halk sadece eğlenmek ve 

karşı tarafın da eğlenmesini sağlamak 

için dans eder. Dans onlar için bir yaşam 

tarzıdır.

MUTFAKTA KOLOMBİYA 

Mutfağın ana besinleri arasında et, patates 

ve yufka yer alıyor. Karayipler’in deniz 

mahsulleri Kolombiya mutfağında geniş yer 

tutuyor. Amazonlar’da yetiştirilen meyveler 

mutfaklarına renk katıyor. Ayrıca burada 

birçok yemeğe hindistan cevizi ve pirinç 

katılıyor. 

Neredeyse yiyeceğiniz her yemeğin yanında 

bir mısır ekmeği çeşidi olan “arepsa” 

ikram ediliyor. Çorbanın çokça 

tüketildiği bu ülkede en 

çok tavuk, patates, 

mısır krema ve ka-

pari ile karıştırılarak 

yapılan “ajiaco” 

gibi çorbalar tercih 

ediliyor. Mendellin bölgesinde “bandeja 

paisa” et, avakado, pirinç, bir çeşit muz olan 

plantain ve kırmızı bezelye ile birlikte servis 

ediliyor. Ülkenin en meşhur içeceği ise şe-

ker kamışından yapılan, tercihe göre limon 

ve zencefil de katılabilen alkolsüz içecek  

“aquapenala”dır.  

KOLOMBİYA’DA FESTİVAL ZAMANI 

Dünyada en çok resmi tatilin yapıldığı 

ülkeler arasında yer alan 

Kolombiya’da birçok 

festival de 

düzenleniyor. 

Aynı zamanda 

Salsa’nın da en 

revaçta olduğu 

ülkelerden biri olan Kolombiya, dünyanın en 

büyük ikinci karnavalını da düzenliyor. Her 

yıl Şubat ayında düzenlenen ve 4 gün süren 

karnavala her yıl binlerce turist akın ediyor. 
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SU YOGASI İLE TANIŞMAYA 
HAZIR MISINIZ?
Yoga ve “paddleboardIng”In (kürekle sörf 
Yapmak) birleştirilmiş hali olan su YogasI, son 
dönemde geniş kitleleri etkisi altIna almaYa 
başladI. fit bir beden, güçlü kollar, bacaklar, 
kalça ve etkili karIn kaslarI Yaratan su YogasIna 
ülkemizde de ilgi artmaYa devam ediYor.
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Su yogası, 
özellikle outdoor 
sporlarından 
hoşlananlar ile kayak, 
snowboard, kitesurf ve 
windsurf gibi benzer 
çalışmalara yatkın 
olanlar tarafından çok 
seviliyor.

Su yogası,  geniş ve hafif bir sörf 

board benzeri yüzey üzerinde ayakta 

kürek çekerek yapılan bir spor. İlk 

olarak 1960’larda Hawaii’nin kumsallarında 

ortaya çıkan su yogasının Amerika’da bir 

akım haline gelerek dünyaya duyurulması 

son 10 yılda gerçekleşti. Şu anda dünyada 

en hızlı büyüyen ve popülerleşen sporlar-

dan biri sayılan su yogası, minimum ekip-

man ile tüm dünyada dalganın olmadığı her 

türlü deniz, okyanus ve gölde yapılabiliyor. 

Bu kadar popüler olmasındaki neden ise 

tüm beden için müthiş bir egzersiz olanağı 

sağlaması ve çok hızlı öğrenilebilmesi. Özel-

likle outdoor sporlarından hoşlananlar ile 

kayak, snowboard, kitesurf ve windsurf gibi 

benzer çalışmalara yatkın olanlar tarafından 

çok seviliyor. 

Ders alabilirsiniz 

Su yogası dersi alabilmek için yüzme bilmek 

en önemli şart. Derslerde katılımcı ve eğit-

men arasında iletişim de oldukça önemli yer 

tutuyor. En fazla 5 kişinin eğitim alabildiği 

derslerde denize inmeden biraz önce kum-

salda ısınmak bedeni hazırlamak için önem 

taşıyor. Kürekleri board üzerine uzunlaması-

na çapraz olarak yerleştirilerek  çok zorlayıcı 

olmayan bir güneşe selam stiliyle yoganıza 

başlayabilirsiniz. 

Neden su yogası? 

- Durgun su üzerinde yapıldığından vücudu-

nuz çok daha kolay esniyor. 

- Su üstünde yürüme hissi yaratıyor. Böylece 

spor sıkıcı ve yorucu olmaktan çıkıp eğlen-

celi bir oyun halini alıyor. 

- Tahta üzerinde dengede durmak zor 

olduğundan denge noktanızı bulmanız 

gerekiyor. Bu da dikkatinizin artmasını ve 

daha iyi odaklanmanızı sağlıyor.  

- Su sesi nefesinizi kontrol etmenizi sağ-

lıyor. Bu sayede fit kalırken, rahatlıyor ve 

dinleniyorsunuz. 

- Suya düşme korkusu odaklanmanız için 

gerekli adrenalini sağlıyor. Böylece spor 

yaparken gerekli olan adrenalin kolaylıkla 

sağlanmış oluyor ve sizi motive ediyor.  

- Tekrardan ayağa kalkmayı öğretiyor. Şu 

ana kadar su yoga yapıp hiç suya düşme-

yen yoktur. Bu sizin hırslanmanızı ve tek-

rardan ayağa kalkmanızı sağlıyor. Farkında 

olmadan bu hayatınızı kolaylaştıracak bir 

felsefe haline geliyor. 
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aramıza katılanlar

İSmaİl ÇOlak

1984 Üsküdar doğumlu olan İsmail Çolak, 
Yıldız Teknik Üni. Makine Fak. Endüstri 

Mühendisliği Böl. mezunudur. 02.01.2017 
tarihinde Bilgi İletişim Teknolojileri Çözüm 
Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman olarak 

göreve başlamıştır.

GÜlCan ŞEn

1989 Kırcaali doğumlu olan Gülcan 
Şen, Bulgaristan Cumhuriyeti Trakya 

Üni. Tıp Fak. Tıp Böl. mezunudur. 
02.01.2017 tarihinde Sağlık Tazminat 
Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

BUrak UYanık

1990 Samsun doğumlu olan Burak 
Uyanık, Süleyman Demirel Lisesi 
mezunudur. 02.01.2017 tarihinde 

Marmara Bölge Müdürlüğü’nde 
Destek Görevlisi olarak göreve 

başlamıştır.

aYkUt BaDEm

1983 İzmir doğumlu olan Aykut 
Badem, Anadolu Üni. İktisat 
Fak. Maliye Böl. mezunudur. 

09.01.2017 tarihinde Batı Anadolu 
Bölge Müdürlüğü’nde Yetkili-2 

olarak göreve başlamıştır.

mElİkCan GÜntan

1989 Şişli doğumlu olan Melikcan 
Güntan, Sabancı Üni. Mühendislik 
Fak. Bilgisayar Bilimleri Müh. Böl. 
mezunudur. 10.01.2017 tarihinde 

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Uzman 
Yrd. olarak göreve başlamıştır.

GalİP DOĞan

1993 Sivas doğumlu olan Galip 
Doğan, Ortaokul mezunudur. 
16.01.2017 tarihinde Hukuk ve 
Rücu İşlemleri Müdürlüğü’nde 
Destek Görevlisi olarak göreve 

başlamıştır.

mErVE BaYDUnCU

1992 İstanbul doğumlu olan Merve 
Bayduncu, İstanbul Üni. Mühendislik Fak. 

Elektrik ve Elektronik Müh. Böl. mezunudur. 
16.01.2017 tarihinde Proje ve Değişim 

Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

aYŞEGÜl tÖzErEn

1979 İstanbul doğumlu olan Ayşe-
gül Tözeren, İstanbul Üni. Tıp Fak. 
Tıp Böl. mezunudur. 01.02.2017 

tarihinde Sağlık Sigortaları 
Müdürlüğü’nde Sağlık Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.

HUrŞİt kUmCU

1992 İstanbul doğumlu olan Hurşit 
Kumcu, Sakarya Üni. Eğitim Fak. Bilgisa-
yar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen-
liği Böl. mezunudur.13.02.2017 tarihinde 

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde İşletmen 
olarak göreve başlamıştır.

DEVrİm kaYa

1992 İstanbul doğumlu olan Devrim 
Kaya, Boğaziçi Üni. İktisadi İdari Bilimler 

Fak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. 
Böl. mezunudur. 06.03.2017 tarihinde 
Reasürans Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 

olarak göreve başlamıştır.

naz tOPlar

1992 Antalya doğumlu olan Naz Toplar, 
Orta Doğu Teknik Üni. İktisadi İdari 

Bilimler Fak. Uluslararası İliş. Böl. mezu-
nudur. 27.03.2017 tarihinde Reasürans 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

20.12.2016 – 05.04.2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
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aramıza katılanlar

UtkU DÖnErtaŞ 

1987 İzmir doğumlu olan Utku Dönertaş, 
Yaşar Üni. Mühendislik Fak. Bilgisayar 

Müh. Böl. mezunudur. 29.03.2017 
tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Çözüm Geliştirme Müdürlüğü’nde 
Uzman olarak göreve başlamıştır.

EnİS DEmİrtaŞ

1991 İstanbul doğumlu olan Enis Demir-
taş, Bilecik Şeyh Edebali Üni. İktisadi İdari 

Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 
03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uz-

manı olarak göreve başlamıştır. 

FatİH kEÇECİOĞlU

1988 İstanbul doğumlu olan Fatih 
Keçecioğlu, Anadolu Üni. İşletme Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 03.04.2017 tari-
hinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

GÖkÇEn GÜnÇ

1987 İzmir doğumlu olan Gökçen 
Günç, Anadolu Üni. İşletme Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 03.04.2017 
tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

mÜnEVVEr karataŞ

1990 Yozgat doğumlu olan Münevver 
Karataş, Anadolu Üni. İşletme Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 03.04.2017 
tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ÖzlEm ÖzPınar

1990 İzmir doğumlu olan Özlem 
Özpınar, Dokuz Eylül Üni. Edebiyat 

Fak. Tarih Böl. mezunudur. 03.04.2017 
tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

tUĞBa GÜr

1989 İstanbul doğumlu olan Tuğba 
Gür, Trakya Üni. Meslek Yüksek 

Okulu, Sigortacılık Böl. mezunudur. 
03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Halİl İBraHİm BaYkal

1987 Ardahan doğumlu olan Halil İbrahim 
Baykal, Haliç Üni. İşletme Fak. Turizm 

İşlet. ve Otelcilik Böl. mezunudur. 
03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta  
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

BaDEnUr kUran

1994 Karabük doğumlu olan Badenur 
Kuran, Kadir Has Üni. Uygulamalı Bilimler 

Fak. Bankacılık ve Sigortacılık Böl. 
mezunudur. 03.04.2017 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

aYŞE SEtEnaY arık 

1994 Samsun doğumlu olan Ayşe Setenay 
Arık, Gazi Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. 

Çalışma Eko. ve End. İlişk. Böl. mezunudur. 
03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

DİDar Can

1992 Osmaniye doğumlu olan Didar 
Can, K. Maraş Sütçü İmam Üni. Fen-

Edebiyat Fak. Kimya Böl. mezunudur. 
03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

20.12.2016 – 05.04.2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
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aramıza katılanlar

nUrSEl BİrCan

1992 Aydın doğumlu olan Nursel Bircan, 
Muğla Sıtkı Koçman Üni. İktisadi İdari 
Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 

03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uz-

manı olarak göreve başlamıştır.

rOJDa DUman

1993 İzmir doğumlu olan Rojda Duman, 
Afyon Kocatepe Üni. Meslek Yüksek 
Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık Böl. 

mezunudur. 03.04.2017 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

SEVİnÇ Yılmaz

1992 İstanbul doğumlu olan Sevinç 
Yılmaz, Adnan Menderes Üni. İktisadi 

İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. mezunudur. 
03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta Uz-

manı olarak göreve başlamıştır.

HElİn akSOY

1992 Diyarbakır doğumlu olan Helin 
Aksoy, Çukurova Üni. Fen-Edebiyat 
Fakültesi, İstatistik Böl. mezunudur. 

03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

İmrEn GEDİk

1988 Osmaniye doğumlu olan İmren 
Gedik, Osmangazi Üni. İktisadi İdari 

Bilimler Fak. Maliye Böl. mezunudur. 
03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacı-
lığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

mUHammEt mUrat COŞkUn

1991 Hatay doğumlu olan Muhammet 
Murat Coşkun, Marmara Üni. Sigortacılık 

ve Bankacılık Fakültesi, Bankacılık Böl. 
mezunudur. 03.04.2017 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ECEm tÖrPÜ

1992 Çanakkale doğumlu olan Ecem 
Törpü, Trakya Üni. İktisadi İdari Bilimler 
Fak. Kamu Yönetimi Böl. mezunudur. 

03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacı-
lığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Fatma GÜlEn Balkan 

1990 Tunceli doğumlu olan Fatma Gülen 
Balkan, İhsan Doğramacı Bilkent Üni. 
Bankacılık ve Finans Böl. mezunudur. 

03.04.2017 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta  
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

GÜlESEr kaYa

1988 İstanbul doğumlu olan Güleser Kaya, 
Kocaeli Üni. Meslek Yüksek Okulu, Sigor-
tacılık Böl. mezunudur. 03.04.2017 tari-
hinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

VaSİF taŞDEmİr

1990 Ağrı doğumlu olan Vasif Taşdemir, 
Kocaeli Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 03.04.2017 tari-
hinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

Hakan ÖzDEmİr

1985 Ankara doğumlu olan Hakan 
Özdemir, Sabancı Üni. Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri Fak. Üretim Sistemleri Müh. 
Böl. mezunudur. 03.04.2017 tarihinde 

Risk Mühendisliği Müdürlüğü’nde Uzman 
Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

20.12.2016 – 05.04.2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
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HOŞGElDİnİz

GİzEm HaYkUŞ YÜCEl – kOraY YÜCEl Sağlık Sigortaları müd. - Banka Sigortacılığı müd. 15.12.2016 Erkek

HaSan UĞUrEl Oto Dışı Hasar müd. 02.01.2017  kız

ÖzlEm tEkİn kurumsal Sigortacılık müd. 13.01.2017 Erkek

kEmal Bal BİtÇGm 19.01.2017 Erkek

BİlGE DOĞrUlUk Banka Sigortacılığı müd. 20.01.2017 kız

zEkİYE GÜlmÜŞ Banka Sigortacılığı müd. 25.01.2017 Erkek

YEŞİm GÜnİkEn Oto Dışı Hasar müd. 29.01.2017 Erkek

ErOl Bİlİr Bilgi İşlem müd. 01.02.2017 kız

Fatma tİJEn Hazır HOŞFİkİrEr muhasebe ve mali İşler müd. 01.02.2017 Erkek

ÖzGÜr karaHaSanOĞlU Banka Sigortacılığı müd. 06.02.2017 kız

alİ karalar Banka Sigortacılığı müd. 07.02.2017 Erkek

Fatma tamEr YaVUz BİtÇGm 10.02.2017 Erkek

SEDa BakıCı Banka Sigortacılığı müd. 12.02.2017 Erkek

ÇİSEm- İSmaİl Hakkı aktaŞ Banka Sigortacılığı müd. 13.02.2017 kız

mUrat ÜlkEr Bilgi İşlem müd. 14.02.2017 Erkek

zEkErİYa Hazar BİtÇGm 14.02.2017 kız

Canan ÖnEr kalite Yönetim Sistemleri müd. 15.02.2017 kız

ESra DOĞan kurumsal İletişim müd. 22.02.2017 Erkek

SErHat SÖnEr Oto Hasar müd. 25.02.2017 Erkek

aYkUt BaDEm Batı anadolu Bölge müd. 27.02.2017 kız

SElİn ŞİmŞEk İnsan kaynakları Eğitim müd. 03.03.2017 kız

Ozan GÜnaYDın Banka Sigortacılığı müd. 06.03.2017 Erkek

BUrak UYanık marmara Bölge müd. 06.03.2017 kız

tUĞBa taŞar aYDın Banka Sigortacılığı müd. 07.03.2017 Erkek

DEnİz İlHan Banka Sigortacılığı müd. 15.03.2017 kız

FEYzUllaH kaYa Banka Sigortacılığı müd. 17.03.2017 Erkek

Ümİt kılıÇ Banka Sigortacılığı müd. 25.03.2017 kız

BEDİr aSlan Banka Sigortacılığı müd. 30.03.2017 kız

SÜlEYman UYSal Hasar Yönetimi müd. 03.04.3017 kız

tUĞBa ŞaHİn Sağlık tazminat müd. 03.04.3017 kız
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mUtlUlUklar

anıl İnCE Banka Sigortacılığı müd. 28.01.2017

BUrCU SEVİnÇ Banka Sigortacılığı müd. 28.01.2017

OĞUz GÜVEnman Banka Sigortacılığı müd. 31.01.2017

GamzE GÜrSES Güney anadolu Bölge müd. 12.02.2017

mErVE GÜnDÜz Banka Sigortacılığı müd. 18.03.2017

SElCEn EŞrEFOĞlU Proje ve Değişim Yönetimi müd. 25.03.2017
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