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yönetimdenyönetimden

“Kaybetmek yok” parolasıyla sektörde öncü konumunu sürdüren şirketimiz, 
başarılı bir yılı geride bıraktı. Kârlı biçimde pazar payımızı geliştirme 

hedefimiz tüm çalışmalarımıza yön verdi ve verecektir. Sürdürülebilir ve 
yeterli teknik kârlılığın da en az prim üretimi kadar değerli olduğunun 

bilincindeyiz. 

2013 yılında belirlemiş olduğumuz sigorta alanlarına daha fazla odaklandık,  
büyük ölçüde uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren yangın, mühendislik, 

kasko, tekne, nakliyat, genel sorumluluk, hava araçları sorumluluk 
branşlarında 2013 yılı sonu itibarıyla sektör lideri olarak Anadolu Sigorta 

farklılığını ortaya koyduk. Şirketimizin prim üretimi 2013 yılında bir önceki 
yıla göre %23 artarak 2,75 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü de %30 artışla 3,3 

milyar TL’ye yükselmiştir.

Önemli olduğunu düşündüğüm artışlardan biri de kâr rakamında görülüyor, 
2012 yılında 64 milyon TL dönem zararı gerçekleşirken 2013 yılında 67,5 

milyon TL dönem net kârı rakamı elde ettik.

Büyüklüğü her geçen gün artan banka kanal üretimimiz dikkatinizi çekmek 
istediğim bir diğer nokta. Banka sigortacılığı alanında atılacak ortak 

adımların ve yapılacak yatırımların gerek kârlılık gerekse prim büyüklüğü 
açısından şirketimizi çok daha iyi konuma taşıyacağı çok net şekilde 

görülmektedir. 2013 yılında bankamızla bu yönde birçok ortak kararlar almış 
durumdayız ve bu kararların olumlu sonuçlarını almaya başladığımızı da 

rahatlıkla ifade edebilirim. 

Değerli AnADolu SigortAlılAr,
Anadolu Sigorta olarak başta hasar yönetimi olmak üzere iş modellerimizi 

yenilediğimiz, iş süreçlerini teknoloji önderliğinde iyileştirerek 
geliştirdiğimiz ve bu gelişimi ürün ve hizmetlerimize taşıdığımız bir yılı 

geride bıraktık. 2012 yılında hasar prim oranı %81,2 iken bu oran 2013 yılında 
%73,7’ye gerilemiştir. Şirketimizdeki bu değişimin sonuçlara yansımasının, 

yıllar itibarıyla artan oranda gerçekleşeceğine inanıyorum. 

Geçtiğimiz yıl yeni bir başlangıç daha yaptık ve Kavacık’taki binamıza 
taşındık. Yeni başlangıçlar her zaman yeni heyecan ve umutları da 

beraberinde getirir. Kavacık’taki binamız da bizim hayatımıza dinamizm 
kattı. Konforlu bir çalışma ortamı olmasının yanı sıra hepimizin daha da 

kaynaştığı bir bina oldu. Aynı zamanda Vakıflarımız adına gerçekleştirilen 
bu büyük yatırım, önümüzdeki dönemlerde de geleceğimiz için büyük yarar 

sağlayacaktır. Yazımı son günlerde her konuşmamda işaret ettiğim bir 
hedefimizle tamamlamak istiyorum; Her gün dünden ileri!

Musa Ülken
genel Müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar,

Banka sigortacılığı 
alanında atılacak ortak 
adımların ve yapılacak 
yatırımların gerek 
karlılık gerekse prim 
büyüklüğü 
açısından şirketimizi 
çok daha iyi konuma 
taşıyacağı çok 
net şekilde 
görülmektedir. 
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başlarkenbaşlarken

Benim kuruluş 
yıldönümü 
gecelerimizde 
gördüğüm, birbiriyle 
kenetlenmiş, 
kurumsal ve köklü 
bir şirket olarak 
büyük Anadolu 
Sigorta ailesinin 
tam, eksiksiz bir 
fotoğrafıdır. 

Yeni bir sayımızda daha sizlerle beraberiz. 
Bu sayıdaki yazımda bahsetmek istediğim konu pek çoğunuzun tahmin 

edebileceği gibi kısa süre önce coşku ile kutladığımız 89. kuruluş 
yıldönümümüz ile ilgili. Her sene olduğu gibi bu yıl da Nisan ayına doğru 

büyük bir coşkuyla Şirketimizin kuruluşunu birlikte kutladık. Bu senenin farkı 
Kavacık’a taşınmamızdan sonra geçirdiğimiz ilk kuruluş 

yıldönümü etkinliğimiz olmasıydı. 

Bu etkinliğimizde hepinizin mutlaka farkında olduğunuz bir gerçek, 
gecemizin yalnızca çalışanlarımızı değil emeklilerimizi ve hatta Türkiye 

İş Bankası’ndan çok değerli konukları da bir araya getirmesidir. Bu durum 
Anadolu Sigorta’nın içerisinde olduğu geniş ailenin bir resmini bize çok 

net şekilde gösteriyor. Benim kuruluş yıldönümü gecelerimizde gördüğüm, 
birbiriyle kenetlenmiş, kurumsal ve köklü bir şirket olarak büyük Anadolu 

Sigorta ailesinin tam, eksiksiz bir fotoğrafıdır. 
Elbette bu fotoğrafta mutlaka bahsedilmesi gereken bir diğer şey de; Anadolu 

Sigorta’nın büyüklüğünü ve kalıcılığını sürekli kılmak için uzun yıllardır emek 
vermiş, gecesini gündüzüne katarak çalışmış değerli 

Anadolu Sigortalı arkadaşlarımdır. 

Gecemizde verilen hizmet hatıraları sayesinde Şirketimize uzun 
yıllardır emek vermekte olan bu arkadaşlarımızın hak ettikleri biçimde 

onurlandırılmalarını son derece önemsiyorum. Zira kendi köklerine sahip 
çıkmayan bir yapının geleceği de şüpheli hale gelir. 

Bu sahiplenme kültürü, Anadolu Sigorta’da çalışan sadakati olarak ve güçlü 
bir kurum kültürünün tesisi anlamında bizlere değer katıyor ki şahsi görüşüm 

bu durumun Şirketimizi sektöründeki diğer şirketlerden 
ayıran önemli bir fark da yarattığıdır.     

Bu vesileyle Şirketimizin 89. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutlarım.

Bu SAyıMızDA neler okuyAcAkSınız?
Yine beğeneceğinizi umduğum bu sayımızın tanıtım kısımlarında geçen 
sayılardan farklı olarak iki değil, dört değerli acentemize yer veriyoruz. 

Dergimizde Karesi Sigorta, Aysu Sigorta, Maltepe Sigorta ve Evrim Sigorta 
acentelikleri ile Türkiye İş Bankası Gaziantep Ticari ve Gaziantep Şubelerine 
konuk olacağız. Gezi bölümümüzde Hollanda, röportaj sayfasında ise oyuncu 
Engin Hepileri ile yapılmış söyleşiyi de  keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

İş ortaklarımızla yaptığımız röportajlarda ise bu sayıda sosyal sorumluluk 
ajansımız ArPR ve müşteri sadakat hizmetleri sunan 

Sanal Mağaza ile keyifli sohbetler sizleri bekliyor. 

Sonraki dergilerimizde yeniden görüşmek dileğiyle, 
hepinize mutlu ve güzel günler dilerim.

Filiz tiryakioğlu
1. genel Müdür yardımcısı

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,



gündemgündem
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Genel Kurulumuzu 
Gerçekleştirdik

Şirketimizin 2013 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2014 tarihinde 
Genel Müdürlüğümüzün B1 katında bulunan konferans 

salonunda gerçekleştirildi.

_ Yönetim Kurulu Başkanımız Caner 
Çimenbiçer, Genel Müdürümüz Musa 
Ülken başta olmak üzere yöneticileri-
mizin hazır bulunduğu toplantı, geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da elektronik or-
tamdan da takip edilebilmesi ve oyla-
maların alınması için canlı olarak ya-
yınlandı.

Genel Kurul toplantısında, Şirketi-
mizin 2013 yılına ilişkin mali tabloları 
ve faaliyet raporunun onaylanmasının 
yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinin 
ibra edilmesi, seçimi ve görev sürele-
rinin saptanması ile bağımsız denetim 
kuruluşunun belirlenmesi gibi gündem 
başlıkları da yer aldı.
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_ Pert Kasko sigortası, en az prim ile 
kasko sigortasındaki en önemli temel 
riskleri teminat kapsamına almayı amaç-
lıyor. Ürün ile aracın tam hasara uğra-
ması veya çalınması durumunda “Kasko 
Sigortası Genel Şartları” kapsamında 
sigortalıya teminat sağlanıyor. Bu temi-
natlar;

• Aracın karayolunda veya demiryo-
lunda kullanılabilen motorlu, motorsuz 
araçlarla çarpışması,

• Gerek hareket gerek durma halinde 
iken, sigortalının veya aracı kullananın 
iradesi dışında araca ani ve harici etkiler 
neticesinde sabit veya hareketli bir cis-
min çarpması veya aracın böyle bir cisme 

çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlan-
ması gibi kazalar,

• Aracın yanması,
• Aracın veya araç parçalarının çalın-

ması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi 
şeklinde 4 ana başlık altında toplanıyor.

Pert Kasko sigortası ürünü; “yurtdışı 
ek teminatı”, “sigara ve benzeri madde 
zararları”, “yetkili olmayan kişilerce çe-
kilme”, “patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde 
taşıma”, “anahtarın ele geçirilmesiyle ça-
lınma”, “deprem”, “heyelan”, “fırtına, yıl-
dırım, sel ve su baskını” ile “grev, lokavt, 
kargaşalık, halk hareketleri ve terör” gibi 
“Kasko Sigortası Genel Şartları’nda” yer 
alan ek sözleşme maddeleri için de temi-
nat veriyor.

Ek sözleşmeyle teminat kapsamına 
dâhil edilebilen bu zararlar sonucunda 
gerçekleşecek tam hasarlar da Pert Kas-
ko ürününün teminatı kapsamına giriyor.

Tüm araç gruplarına, model 
yılı sınırlaması geTirilmeden 
TeminaT sağlanıyor
Tüm araç gruplarına, model yılı sınırla-
ması getirilmeden teminat sağlayan Pert 
Kasko sigortası poliçeleri 1 yıllık olarak 
düzenleniyor. Deprem teminatının oto-
matik olarak muafiyetsiz verildiği ürün-
de, taksit seçeneği de dâhil bütün ödeme 
yöntemleri sunuluyor.

Ürün kapsamında sigortalılar asistans 
hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Kap-
sam dâhilindeki hizmetler şu şekilde sı-
ralanıyor:

• Aracın hareketsiz kalmasına yol açan 
veya güvenli sürüşü engelleyen kaza du-
rumunda aracın kurtarılması ve en yakın 
anlaşmalı servise çekilmesi

• Aracın kullanılamayışı nedeniyle ko-
naklama (Maksimum 3 gün süreli, limit-
ler dâhilinde)

• Yaralanma veya hastalık nedeniyle 
nakil

• Daimi ikametgâha dönüş veya yolcu-
luğa devam seyahati

• Seyahate devam etmek için rent-a-
car (Maksimum 2 gün süreli)

• Bilgi ve organizasyon servisi
Ürün ile ilgili detaylı bilgi, Şirketimi-

zin acentelerinden veya web sitemizden 
alınabilir.

ÇOK BÜYÜK KAYIPlAr
ÇOK DAHA Az Prİmle 
GÜVeNCe AltINdA

Şirketimiz, çok az prim ile aracın en önemli risklerini 
kasko sigortası teminatı kapsamına almak üzere hazırladığı 

yeni ürünü “Pert Kasko Sigortası”nı hizmete sundu.
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_ Anadolu Sigorta dijital medyadaki 
başarılı iletişimini yeni bir viral filmle 
sürdürdü. Şirket, geçtiğimiz yıl Pamela 
Spence’in seslendirdiği “Kalplere Vur 
Bir Zımba” şarkısı eşliğinde sağlık si-
gortasına dikkatleri çeken “Aşkın Rönt-
geni” filmiyle internet üzerinden büyük 
bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Bu sefer, 
kasko sigortasında farkındalığı artırmayı 
hedefleyen Anadolu Sigorta, “Kaskosuz 
Sürücüye Aduket Şoku” adında yeni bir 
viral filmi 20 Şubat’ta Youtube kanalı 
üzerinden yayınlamaya başladı. Yayın-
lanır yayınlanmaz organik olarak dağıl-
maya başlayan film sadece Türkiye ile 
sınırlı kalmayıp dünya çapında büyük 
ilgi gördü.

Bir sokak röportajıyla başlayan filmde 
“Bana bir şey olmaz!” diyen bir sürücü-
nün başına gerçekten olmayacak bir iş 

AnADOlu SİGOrtA’DAn 
Aduuuuket!
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geliyor ve Street Fighter oyununun meş-
hur karakteri RYU, aduketler eşliğinde 
sürücünün arabasını parçalıyor.

Film; Youtube, Alkışlarla Yaşıyorum, 
Vidivodo, 59sn, İzlesene gibi farklı video 
platformlarında 3 milyonun üzerinde 
izlenme sağlamayı başardı. Gerek konu-
su gerek prodüksiyonu ile hedef kitlesi 
tarafından çok beğenilen film, internet 
üzerinde Ekşi Sözlük başta olmak üzere 
birçok portal ve blogda olumlu yorumlar 
aldı. Bu başarı web sitelerinin yanı sıra 
yazılı basının da dikkatini çekti. Yayına 
alındıktan sonra, dünyaca ünlü oyun blo-
gu Kotaku ve Street Fighter’ın resmi Fa-
cebook hesabından paylaşılan film, kısa 
sürede dünya çapında da popülerliği ya-
kaladı. İspanya, Fransa, Amerika, Peru, 
Yunanistan ve Japonya dahil olmak üze-
re birçok ülkede onlarca haber sitesi ve 
blog, filmi paylaştı.

Anadolu Sigorta, filmle eşzamanlı 
olarak sosyal medya kanallarını destek-
lemek amacıyla bir kampanyayı da baş-
lattı. 

Anadolu Sigorta’nın Youtube’daki ka-
nalından (https://www.youtube.com/
user/AnadoluSigortaOnline) viral filmi 
izleyenler, filmin sonunda yayınlanan 
linke tıklayıp Anadolu Sigorta’nın Face-
book sayfasına (https://www.facebook.
com/anadolusigorta) ulaştılar, çekilişe 
katılma ve sürpriz hediyeleri kazanma 
fırsatı yakaladılar.

Filme, Anadolu Sigorta’nın Youtube 
ve Facebook kanallarından, ayrıca web-
sitesi www.anadolusigorta.com.tr adre-
sinden ulaşılabilir.

Ajans: Rabarba. Yaratıcı Ekip: 
Pemra Ataç Açıktan, Ufuk 
Işık, Zeynep Aslı Filis, Mert 

Taner, Kutsal Bayraktar. 
Sosyal Medya Yönetimi: 

Berivan Akmanoğlu. Müşteri 
İlişkileri: Pınar Yazıcıoğlu. Ajans 

Prodüktörü: Saadet Bektaş. 
Prodüksiyon: Autonomy. 

Yönetmen: Turgut Akaçık. 

kÜNye

Film; Youtube, Alkışlarla 
Yaşıyorum, Vidivodo, 
59sn, İzlesene gibi farklı 
video platformlarında 
3 milyonun üzerinde 
izlenme sağlamayı 
başardı.
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Kırmızı ve ender olarak bej hamur kul-
lanılarak sır altı tekniği ile işlenen Ça-
nakkale seramikleri özellikle sıra dışı 
desenleriyle dikkat çeker. 19. yüzyılın 
ikinci yarısı ile 20. yüzyıl örneklerinde 

yanın niteliğinin değiştirilmesiyle daha 
dayanıklı ve kullanışlı ürünler ortaya 
çıkmaya başladı. Çanakkale, 18. yüzyıl 
ortasından 20. yüzyıl başlarına kadar 
önemli bir seramik merkezi olmuştur. 

_ Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutan 
mesleklerine dikkat çekmek amacıyla 
hayata geçirilen “Bir Usta Bin Usta” 
projemiz 4 yılı geride bıraktı. Nisan 
ayı itibarıyla 2013 yılında başlayan tüm 
kurslarımız tamamlanırken, beşinci yı-
lımızın meslekleri de belli oldu. 2014 yılı 
için seçilen meslekler; Çanakkale’de 
“Çini İşlemeciliği,” Erzurum’da “Oltu 
Taşı İşlemeciliği,” Isparta’da “Deri Ak-
sesuar Yapımı,” İzmir’de “Keçe Akse-
suar Yapımı” ve Şanlıurfa’da “Kehribar 
Taşı İşlemeciliği.” 

Bir usTa Bin usTa - 
2014 Kursları HaKKında

çanaKKale – çini işlemeciliği
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
mimari süslemenin en önemli unsuru 
olan çininin zaman içinde kullanım 
alanı genişlemiş; mutfak ve süs eşya-
sı olarak da kullanılmaya başlamıştır. 
Kimyasal deneyler sonucu sırrın ve bo-

Kahramanmaraş 
kursumuz 4. senemizde 
tamamlanan son 
kursumuz oldu.

“Bir Usta Bin Usta” projemiz 5. yılına girerken, Türkiye’nin dört bir 
yanında yeni ustalar yetiştirmeye devam ediyor.

“Bir ustA BiN ustA” 
 PrOjemİz OlGunluK 

Dönemİne GİrİYOr
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ise daha çok sır üstü boyama kullanıl-
mıştır. 

erzurum – olTu Taşı işlemeciliği
Erzurum’un Oltu ilçesinin kuzeydo-
ğusundan çıkarılan ve yarı değerli bir 
taş olan Oltu taşının diğer bir adı da 
Karakehribar’dır. Oltu taşı siyah, koyu 
kahve, sarı, nadiren de gri-yeşilimsi 
olabilmektedir. Aslında bir karbon bi-
leşeni olan bu maden kolay işlenebilir 
niteliktedir. Oltu taşı ilk çıkarıldığında 
yumuşak bir niteliğe sahipken havayla 
temas eder etmez sertleşmektedir. Ma-
den yumruları parçalara ayrılıp su için-
de bir gün bekletildikten sonra çarkta 
çekilerek şekillendirilmektedir. İşlenen 
ürünler kömür tozu, tebeşir taşı ve zey-
tinyağı kullanılarak cilalanmaktadır. 
Erzurum, Oltu taşından yapılan ürünler 
için en önemli merkez konumundadır. 
Genellikle süs eşyası yapımında kulla-
nılan bu taştan, günümüzde geleneksel 
formların yanı sıra farklı tasarımların 
uygulandığı takılar da üretilmektedir.

ısparTa – deri aKsesuar yapımı
Anadolu topraklarında çok çeşitli alan-
larda kullanılan deri işçiliği; kitap cilt-
lerinden çadır süslemelerine, koşum ta-
kımlarından süs eşyalarına, gölge oyunu 
tasvirlerinden cami kapılarına kadar 
farklı tekniklerde karşımıza çıkmakta-
dır. Tabakhane adı verilen bölgedeki 
dükkânlarda işlenerek kullanıma hazır 
hale getirilen deri ürünlerde kullanılan 
motifler Selçuklu ve Osmanlı motifleri 
olup genellikle kilim desenli duvar süs-
lemeleri ve tezhip sanatında kullanılan 
motiflerdir. Sıcak veya soğuk pres tek-
niğiyle derinin üzerine baskı yapılarak 
süsleme işlemi yapılmaktadır. Derinin 
tasarımı yapılarak kesim, baskı, boya, 
montaj ve dikimi yapılarak hazır hale 
getirilir.

izmir – Keçe aKsesuar yapımı
Hayvansal liflerden genellikle yünün 
ısı, nem, basınç altında, sabun, yağ, 
asit yardımıyla birbirlerine kenetlen-

melerini sağlayarak oluşturulan doku, 
keçe olarak tanımlanmaktadır. Giyim 
kuşamın yanı sıra yaygı, kapı perdeleri, 
sikke, külah, kepenek, seccade, hayvan 
koşumları gibi geleneksel kullanım bi-
çimlerinin içinde özellikle seccadeler 
önemli bir yer tutmaktadır. Keçe ürün-
lerin boyama, aplike ve işleme teknik-
leriyle bezendiği görülür. Günümüzde 
birçok ilimizde olduğu gibi İzmir’de de 
keçe üretimi devam etmekte, geleneksel 
ürün çeşitlerinin yanı sıra günümüzde 
keçeden bardak-tabak altlıkları, dekora-
tif süs eşyaları da yapılmaktadır.

şanlıurfa – KeHriBar Taşı 
işlemeciliği
Kehribar; milyonlarca yıl önce yaşa-
mış, çok geniş alanları kaplayan, yüksek 
ağaçlı, tropik ve yarı tropik ormanlar-
daki ağaçların salgıladığı reçinenin, 
toprak altında kaldıktan sonra uçucu 
bileşenlerini yitirerek ve kimyasal deği-

şikliğe uğrayarak fosilleşmiş, taşlaşmış 
kalıntısıdır. İlk çağlardan bu yana var 
olan kehribar taşı işlemeciliği, bugün 
Anadolu’da birkaç küçük atölye hari-
cinde yok olmaya yüz tutmuştur. Keh-
ribar taşını işleme sanatı kesme, tıraşla-
ma (yontma), taşlara şekil verme, torna 
ve cilalama tekniği ile dünden bugüne 
sabırla ve büyük emeklerle yapılarak 
günümüze kadar geldi. Sağaltma özelli-
ğinden dolayı birçok yerde olduğu gibi 
Anadolu’da da takı ve tespih yapımında 
en çok tercih edilen taşlardan biri ol-
muştur. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma 
ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün teknik 
danışmanlığında yürütülen proje kapsamında 
her yıl 5 ilde, 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim 
programlarıyla 5 mesleki kurs düzenleniyor.
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_ Muhasebe ve Mali İşler Müdürlü-
ğü’nden Naci Yılmaz’ın şampiyon ol-
duğu turnuvamızda, ikinciliği Oto Dışı 
Hasar Müdürlüğü’nden Serdar Bozkuş 
elde etti. Turnuva öncesinde portal üze-
rinden yapılan ankete katılıp şampiyonu 
doğru tahmin edenler arasında yapı-
lan çekilişte; Hukuk ve Rücu İşlemleri 
Müdürlüğü’nden Gökay Nalyapan ve Mu-

hasebe ve Mali İşler Müdürlüğü’nden Ti-
jen Hazır Hoşfikirer, 1 haftalık menü ye-
mek ödüllerini alarak, turnuvamızın diğer 
kazananları oldular. Turnuvamız; Genel 
Müdürümüz Musa Ülken ve Genel Mü-
dür Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu’nun da 
katılımları ile düzenlenen tören ile nok-
talandı. Derece elde eden arkadaşlarımızı 
başarılarından dolayı kutlarız.

tAvlA turNuVAsI
Renkli anları, bol ödülleri ve en önemlisi hafızalarda 
bıraktığı mutlu anıları ile ilkini düzenlediğimiz tavla 

turnuvamızı, 14 Şubat tarihinde eksi B1’deki fuaye alanında 
yapılan final karşılaşması ile tamamladık. 
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Türkiye’nin en büyük teknoloji etkin-
liklerinden SAP İnovasyon Forum, 14 
Mart’ta “Doğru Taktik” temasıyla Ha-
liç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 
Türkiye’nin ve dünyanın en yenilikçi 
teknolojilerine imza atan global liderler, 
BT profesyonelleri, SAP iş ortakları ve 
Türkiye’nin öncü kurumlarının bir ara-
ya geldiği etkinlikte;  Yılın İş Zekası Pro-
jesi ödülünü Şirketimiz kazandı. 

Şirketimiz ödülünü; yürüttüğü iş zeka-

YIlIn İş zeKASI öDÜlÜ
ANAdolu siGortA’NIN

sı yeniden yapılanma projesi ile kazandı. 
Bu proje kapsamında şirket bünyesinde-
ki tüm raporların tek bir merkezden yö-
netilmesi amacıyla “İş Zekası Yetkinlik 
Merkezi” oluşturuldu ve birimin görev 
tanımları; tüm raporların kayıt altına 
alınması, veri sahipliğinin belirlenmesi, 
veri sözlüğünün oluşturulması şeklinde 
belirlendi. Bilgi İşlemleri Çözüm Ge-
liştirme Müdürlüğümüz de bu oluşuma 
teknik altyapı tarafında destek verdi. 

Beyit Tuncer Kasarcı 
(BİTÇGM), Erdinç Gümüş 
(BİTÇGM), Hakan Bilgin 
(YRM), Abdullah Doğuş 
Bakır (BİTÇGM), Önder 
Demirtaş (YRM), Alper 
Özer (BİTÇGM)

Kadri Yazar 
(BİTÇGM), Didem 
Gürgensuyu Ermiş 
(YRM), Ufuk Sunal 
(YRM), Özlem 
Yeğenoğlu (YRM), 
Selin Erimhan 
(BİTÇGM)

Proje kapsamında aralarında teknik 
personel ve iş analistlerinin de olduğu 
9 kişilik bir ekip görev aldı. Yaklaşık 1 
yıllık çalışmayla tamamlanan sürecin 
en somut sonucu, Yönetim Raporla-
ması Müdürlüğü’nün kurulmasıyla ger-
çekleşti. Bu sayede anlık operasyonel 
raporlar çekilebilirken, operasyonel ra-
porlama ortamındaki dokümanlara iliş-
kin bir rapor kataloğu, veri sahiplikleri 
atandı ve veri sözlüğü oluşturuldu.

Anadolu Sigorta 
adına ödülü alan  
Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri 
Çözüm Geliştirme 
Müdürümüz Bedri 
Özer, bu projeyle 
şirketimiz için ileriye 
doğru farklı bir adım 
attıklarını vurguladı.
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_ Dergimizin bir önceki sayısında du-
yurduğumuz öneri sistemimiz şirke-
timize değer katmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz aylarda iki arkadaşımız 
daha sundukları öneriler ile ödüle layık 
görüldüler.

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü 
çalışanlarımızdan Erdem Yetmez, satış 
kanallarımızın iletişim bilgilerini tanım-
lamada kullanılan, mevcutta yer alan 
“İletişim” yanı sıra “Hasar”, “Tahsilat” 
gibi konu başlıklarının da yer almasını 
ve acenteye e-posta gönderimlerinde 

önerİ 
SİStemİmİz 
şirketiMiZe 
deĞer kAtIyor

_ İş Kültür Yayınları, 25-27 Şubat tarih-
leri Şirketimizi ziyaret ederek Anadolu 
Sigortalılara özel kitap satış stantları 
kurdu. Anadolu Sigortalıların büyük ilgi 
gösterdiği etkinlikte 1650’ye yakın kitap 
satılırken en çok rağbet gören kitaplar; 
Çocuk, İnceleme-Araştırma ve Dünya 
Edebiyatı türlerinde oldu.

İş KÜltÜr 
YAYInlArI 
ANAdolu 
siGortA’dAydI

Ödül alan 
çalışanlarımızdan 
Erdem Yetmez, 
Genel Müdürümüz 
Musa Ülken ve 
Genel Müdür 
Yardımcımız Levent 
Sönmez ile...

bu konu başlıklarına göre seçim yapı-
labilmesi önerisi ile  personel komitesi 
onayı sonrasında “Teşekkür Belgesi” ve 
bir kitap ile ödüllendirildi.

Bir diğer ödül alan bir diğer çalışa-
nımız olan Oto Hasar Müdürlüğü’nden 
Eyüp Kaya ise, şirket dışında iken de-

netim notları alabilmek, bunları sisteme 
yükleyebilmek ve modül dosyalarına 
onay verebilmek için hasar denetim 
çalışanlarına tablet bilgisayar alınması 
önerisi ile “Teşekkür Belgesi” ve hediye 
çeki ile ödüllendirildi.

Çalışanlarımızı kutluyoruz.



maksimumbiz | 13

_ Acentelerimizin Şirketimizin hasar 
uygulamaları, klozlar ve teminat içerik-
lerimiz konusunda bilgi sahibi olmaları, 
hasar dosya inceleme süreçlerimizin hızı 
ve poliçe üretim doğruluğu için en önem-
li faktörlerden biridir. Bu sebeple, acente-
lerimizin sorunları hakkında bilgi sahibi 
olmak ve çözüm önerileri geliştirmek, 
varsa eksikliklerin tespit edilmesi için 
2013 yılında belli periyotlarla bilgi payla-
şım toplantıları düzenledik. 

Kurumsal acentelerimiz ve çalıştığımız 
brokerlara verdiğimiz eğitimler sayesin-
de, bilgi paylaşımının artırılmasını sağla-
dık. Yapılan eğitim ve toplantıların hasar 
süreçlerinde, acente ve sigortalılar ile ya-
şanan anlaşmazlıkların azalmasına katkı 
sağladığını gördüğümüzden en kısa süre-
de yeniden başlamak üzere 2014 yılında da 
uygulamaya devam etmeyi planlıyoruz.

_ İşyeri Paket Yangın Sigorta poliçesiy-
le sigortalı olan  Şimşek Bisküvi ve Gıda 
San  A.Ş.’de  22 Nisan 2014 tarihinde yan-
gın hasarı meydana geldi. Oto Dışı Hasar 
Müdürlüğümüz, Güney Anadolu Bölge 
Müdürlüğümüz ve acentemiz Ünver Gü-
ler ile koordineli olarak yapılan görüşme-
ler neticesinde, olay yerine ertesi günün 
erken saatlerinde eksperin acil olarak in-
tikal etmesi ve ekspertiz çalışmasına baş-
lanması sağlanmıştır.

Sigortalımızın faaliyet konusunun gıda 
olması  ve dolayısı ile sigortalı tesisin he-
men eski haline döndürülmesi gerekmesi 
nedeni ile, sigortalımıza bu zor gününde 
yanında olduğumuzu da belirtmek adına 
tüm çalışmalar acil olarak tamamlanarak, 
hasar dosyası kısa sürede neticelendiril-
miştir.

Genel Müdürümüz Musa Ülken, Oto 
Dışı Hasar Müdürümüz Murat Işıklı, 

HASAr 
tOPlAntIlArImIzI 
GerçekleştiriyoruZ

SİGOrtAlImIzIn HAsArINI Ödedik

Toplantılarımıza Oto 
Dışı Hasar Müdürümüz 
Murat Işıklı, Bölge 
Müdürlerimiz ve 
Oto Dışı Hasar 
Yönetmenleri; Gülden 
Ulualp, Riva S. Adato 
Kırgül,  Ayten Uçak 
katıldı.

Acente ve Kanal Yönetimi Müdürümüz 
Macit Bal, Güney Anadolu Bölge Müdü-
rümüz Cengiz Kılıç ve İç Anadolu Bölge 
Müdürümüz Osman Kenan Uğur tara-
fından sigortalımıza hem geçmiş olsun 

ziyaretinde bulunulmuş hem de 8 Nisan 
tarihinde 8.300.000,00 TL tutarındaki 
çekin elden teslimi gerçekleştirilerek si-
gortalımızın üst düzeydeki memnuniyeti 
sağlanmıştır.

Sigortalımız 
(ortada) çekini 
Genel Müdürümüz 
Musa Ülken’den 
aldı.
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_ 2013 yılının genel olarak değerlendi-
rilmesinin yanı sıra, 2014 yılı stratejileri-
nin de tartışıldığı Şirketimizin Müdürler 
Toplantısı, 21 Şubat 2014 tarihinde Taksim 
Park Bosphorus CVK Otel’de, üst yöneti-
mimiz ve müdürlerimizin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. Toplantı, Genel Müdü-

rümüzün gündem maddelerine ilişkin 
görüşlerini aktardığı açılış konuşması ile 
başladı, müdürlüklerin sunumları ve bilgi-
lendirmelerle devam etti.

Toplantı sırasında; yeni Genel Müdür-
lük binamızın resminin basılı olduğu pas-
ta, Genel Müdürümüz tarafından kesildi.

AcentemİzDen ZiyAret
_ Yeni Genel Müdürlük binamıza nezaket ziyareti gerçekleştiren acentemiz 
Nurettin Gemici; Genel Müdürümüz Musa Ülken, I. Genel Müdür Yardımcımız 
Filiz Tiryakioğlu ve Acente ve Kanal Yönetimi Müdürümüz Macit Bal ile...

Van Acentemiz Şamran Sigorta, 
sigortalımızın yasadığı hasar 

sonrasında Şirketimizin gösterdiği 
işbirliğinden dolayı Şehri Van 
gazetesine teşekkür ilanı verdi.

AcentemİzDen 
GururlAnDIrAn 
teşekkÜr ilANI

Toplantı süresince, hem 
değerlendirmeler yapıldı 
hem de yeni fikirler 
etraflıca tartışıldı.

mÜDÜrler tOPlAntImIzI 
Gerçekleştirdik 
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_ En önemli iş ortağımız olan değerli 
acentelerimize yönelik ziyaretlerimize 
devam diyoruz.

Genel Müdürümüz Musa Ülken, Ge-
nel Müdür Yardımcılarımız Filiz Tirya-
kioğlu ve Metin Oğuz, Acente ve Kanal 
Yönetimi Müdürümüz Macit Bal ve Böl-
ge Müdürümüz Kenan Uğur’un da katı-
lımlarıyla, Mehmetçik Vakfı Sigorta’yı 
ziyaret ettik.

Bu kapsamdaki bir diğer ziyaretimiz; 
Genel Müdürümüz Musa Ülken, Genel 

Müdür Yardımcılarımız Filiz Tiryakioğ-
lu ve Metin Oğuz, Acente ve Kanal Yö-
netimi Müdürümüz Macit Bal ve Bölge 
Müdürümüz İbrahim Varol’un da katı-
lımlarıyla, Van ilinde faaliyet gösteren 
acentelere yapıldı. 

Van Elite World Otel’de düzenle-
nen toplantıda, acenteler ile keyifli bir 
yemek yenilirken; katılımcılar ile fikir 
alışverişi yapıldı ve sigorta bilincinin 
Van ilinde yaygınlaştırılmasına yönelik 
görüşler aktarıldı. Bu ziyaretimizin de 

diğerlerinde olduğu gibi, acentelerimi-
zin motivasyonunu arttırdığı ve teşvik 
edici bir özelliğe sahip olduğu gözlendi. 

Periyodik olarak devam edilme-
si planlanan acente toplantılarımızın 
acentelerimizin motivasyonunu arttır-
dığına inanıyoruz. İş ortaklarımız ile 
yapılan söz konusu toplantı organizas-
yonlarının yanı sıra periyodik ziyaretle-
rin de birlikteliğimizin pekiştirilmesine 
ve devamlılığına güç katacağını düşü-
nüyoruz.

ACeNteleriMiZle...

Yöneticilerimizle 
Mehmetçik Vakfı 
Sigorta’yı ziyaret 
ettik. 

Acentelerimizle 
Van Elite World 
Otel’de bir araya 
geldik. 

Periyodik olarak devam 
edilmesi planlanan 
acente toplantılarımızın 
acentelerimizin
motivasyonunu arttırdığına
inanıyoruz.
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BölGe 
mÜDÜrlÜKlerİmİzDen 

HABerler
Bölge Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği etkinlikler, ziyaretler ve 

yeni haberlerimiz geçtiğimiz aylarda da tüm hızıyla devam etti. 

Antalya OTDÜ Derneği 
Başkanı Yıldırım 
Şimşek katkılarından 
dolayı Akdeniz Bölge 
Müdürümüz Betül Küren’e 
teşekkür plaketi verdi.

_ Şirketimiz geçtiğimiz haftalarda 
Antalya’da gerçekleştirilen ve renkli 
görüntülere sahne olan yarışmada dere-
ceye giren sporculara para ödülü, yarı-
şı bitiren tüm yarışmacılara da katılım 
belgesi verildi. Yüksek Topuk Koşusu 
ile başlayan yarışma sonrasında 4 kilo-
metrelik halk koşusu yapıldı.Fo

to
: D

H
A

runtAlYA’YA 
spoNsor 

olduk



maksimumbiz | 17

_ Üst Yönetimimizin periyodik Acente 
ziyaretleri kapsamında Marmara Bölge 
Müdürlüğü Acentemiz Yücesoy Sigorta ve 
Zeki Diker Sigorta’yı ziyaret ettik.

_ Şirketimiz, son 11 yılda 9 kez olmak üzere üst üste 
6 kez Bursa Çimento ihalesini yine Marmara Bölge 
Müdürlüğümüzün duayen acentelerinden Mepaz 
Sigorta ile kazandı. Acentemiz her yıl olduğu gibi 
bu başarısını; Üst Yönetimimiz, Bölge ve Acente 
çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleşen bir orga-
nizasyonda kutlarken, Üst Yönetimimiz tarafından 
Acentemize başarı plaketi takdim edildi.

_ Üst yönetimimiz ve Marmara Bölge Müdürlüğü yöneticileri; Karesi 
Sigorta Acenteliği ile iş ortaklığımızın başlamasının akabinde acen-
teliği ve Yırcalı Şirketler Grubu başkanı Sn. Rona Yırcalı’yı ziyaret 
ettiler. 

_ Bireysel sağlık sigorta prim üretim sıralama-
sında Şirketimizde 8. sırada olan Marmara Bölge 
Müdürlüğü Acentemiz Tepeli Sigorta’ya hitaben 
acenteliğin sahibi Hidayet Tepeli’ye plaket verildi.
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_ Acentelerimizin moral ve motivas-
yonlarını arttırmak, sigortacılık faaliyet-
lerinde karşılaştıkları problemleri tespit 
ederek çözüm üretmek, tüm sigorta ko-
nularına ilişkin olarak etkin bir paylaşım 
platformu yaratmak amacıyla, üst yöne-
timimizin de katılımıyla acentelerimiz 
ile buluşmaya devam ediyoruz.

Genel Müdürümüz Musa Ülken, Ge-
nel Müdür Yardımcılarımız, Bölge Mü-

dürlerimiz, Müdürlüğümüz ve kıymetli 
acentelerimizin de katılımlarıyla, Şubat 
ve Mart aylarında, İzmir, Adana, İstan-
bul, Ankara ve Kadıköy Bölgesel Acen-
teler Toplantıları gerçekleştirdik.
Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek 
olan Bölgesel Acenteler Toplantıları-
mızda, Trabzon-Samsun, Bursa, Antalya 
ve Kıbrıs acentelerimiz ile bir araya gel-
meyi planlıyoruz.

BölGeSel Acenteler 
toplANtIlArIMIZ BAşlAdI

Etkinlikte acentelerin 
karşılaştıkları 
problemler ve tüm 
sigorta alanına ilişkin 
konular tartışıldı.

Anadolu Sigorta, acentelerinin moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik 
faaliyetlerini sürdürüyor. Acentelerimiz ve Üst Yönetimimiz Mayıs ayı sonuna 

kadar devam edecek Bölgesel Acenteler Toplantısı’nda bir araya geliyor. 

Adana
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Kadıköy

Ankara

İzmir

Ankara
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Türk sigortacılığının öncüsü Anadolu Sigorta, 89. yaşını 28 Mart tarihinde İstanbul Mariott 
Hotel’de gerçekleştirdiği gecede coşkulu ve gururlu bir şekilde kutladı.

_ Davetlilerin gelişi ve etkinliğin ya-
pılacağı salona geçmelerinin ardından 
muhteşem gece, Yönetim Kurulu Baş-
kanımız, Genel Müdürümüz ve Basisen 
Başkanı Metin Tiryakioğlu’nun yaptıkla-
rı açılış konuşmaları ile başladı.

İlk sözü alan Yönetim Kurulu Başka-
nımız Caner Çimenbiçer konuşmasın-
da, Şirketimizin başarılarından dolayı 
tüm Anadolu Sigorta ailesini kutlarken 
sonrasında söz alan Genel Müdürümüz 
Musa Ülken, Şirketimizin 2013 yılında 
elde ettiği başarıları özetledi ve bu yıla 
ilişkin hedeflerimiz hakkında bilgi verdi. 
Son konuşmayı gerçekleştiren Basisen 
Başkanı Metin Tiryakioğlu ise geçen yıl-
ki konuşmasına göndermeler yaparak, 
Anadolu Sigorta’nın 2013 yılında sergile-
diği performansını 2014’te de tekrarlaya-
cağına olan güvenini dile getirdi.

Konuşmaların ardından hizmet hatıra-
sı alacak çalışanlarımıza ödülleri verildi. 
Görevlerinde 25 yılı tamamlayan çalışan-
larımıza altın madalya, 20 yılı tamamla-
yan çalışanlarımıza altın saat ve 15 yılı 
tamamlayan çalışanlarımıza altın rozet 

şİrKetİmİz 89. yAşINdA 
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25 yılı tamamlayan
çalışanlarımıza 
altın madalya, 20 
yılı tamamlayan 
çalışanlarımıza altın saat 
ve 15 yılı tamamlayan 
çalışanlarımıza altın
rozet takdim edilirken 
sonrasında hep
beraber toplu fotoğraf 
çekimi yapıldı.

takdim edilirken sonrasında hep beraber 
toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 

Törenin ardından Anadolu Sigorta 
orkestrası sahne aldı ve eğlenceli şarkı-
larıyla yıldönümü pastasının kesileceği 
ana kadar salonu coşturdu. 

Gecenin sabırsızlıkla beklenen anla-
rından olan Şirketimizin 89. yaşını kut-
lamak için hazırlanan pastanın kesilmesi 
sırasında ise üst yönetimimiz sahneye 
davet edildi. Bu esnada hep beraber söy-
lenen 10. Yıl Marşı’nın sonrasında gece-
miz Direnen Mızıkacılar grubunun şarkı-
larıyla devam etti. 

89. yıldönümü etkinliğimizden objek-
tiflere yansıyan kareleri sizlerle paylaş-
mak istiyoruz. 



gündemgündem

22 | maksimumbiz

Hİzmet HAtIrASI AlAn 
çAlIşANlArIMIZ 

25

20

15

YIL

YIL

YIL

HANdAN oĞuZ

müdür
İnsan Kaynakları ve 

eğitim

FAtiH GÖreN

genel müdür 
yardımcısı

Genel 
müdürlük

GÜldeN uluAlp

yönetmen
Oto Dışı Hasar

AtilA ertekiN

müdür
Batı Anadolu 

Bölge

Ali rIZA erol

uzman-1
Bireysel ve 

ticari 
Sigortacılık

dereN 
koçdeMir

müdür

Bireysel ve ticari 
Sigortacılık

yAseMiN ÖZkAl

yönetmen

Sağlık Sigortaları

uFuk AydIN

yönetmen
Oto Hasar

MurAt CAN

yönetmen yrd.
Güney Anadolu 

Bölge

tuBA yAMAç

yönetmen yrd.
İstanbul Bölge

ÖZleM 
yeĞeNoĞlu

yönetmen yrd.
Yönetim 

raporlaması

şAHiN şeN

yönetmen yrd.
Bilgi İşlem

tuNç eryIldIZ

yönetmen Yrd.
muhasebe ve 

mali İşler

ÖZleM oNGuN 
çetiNer

uzman-1
Sağlık 

Sigortaları

HAkAN VurAl

yönetmen yrd.
Sağlık 

Sigortaları

deryA pAksoy

uzman-1
İstanbul Bölge

HANiFe dÖNMeZ 
kIlIç

uzman-1
Sağlık Sigortaları

çiĞdeM okAN

uzman-1
Bireysel ve ticari 

Sigortacılık

seMrA Bulut

uzman-1
Hukuk ve rücu 

İşlemleri

AHMet 
ArABACI

uzman 
işletmen

Bilgi İşlem

Ali çAkIr

uzman-1
Oto Hasar

ÖZGe yIldIZ

yetkili-3
Akdeniz Bölge

Ali rIZA koç 

destek 
görevlisi-2
Satın Alma, 

Destek ve İnşaat

dursuN çolAk

uzman işletmen
Bilgi İşlem

dAVut 
pAlABIyIk

yetkili-3
Sağlık 

Sigortaları

AslAN şiMşek

uzman 
işletmen

Bilgi İşlem

GÜl erGÜNeyt

yönetmen yrd.
Bireysel ve ticari 

Sigortacılık

lÜtFiye AyduĞAN

yetkili-3
İç Anadolu Bölge

25 yIl GÖreV yApArAk AltIN MAdAlyA AlACAk çAlIşANlArIMIZ

20 yIl GÖreV yApArAk AltIN sAAt AlACAk çAlIşANlArIMIZ

15 yIl GÖreV yApArAk AltIN roZet AlACAk çAlIşANlArIMIZ
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_ Kuzey Kıbrıs Property Dergisi’nin 
bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 
“Propertync Awards-Emlak Sektörü 
Ödülleri” töreni, 21 Mart Cuma akşamı 
Cratos Premium Hotel’de gerçekleş-
tirildi. Şirketimizin de sponsor olarak 
destek verdiği geceye, birçok siyasetçi, 
yatırımcı, yurtdışından CEO’lar ve do-
nanımlı 26 jüri üyesi de katıldı. Kuzey 

 PrOPertYnc AwArDS’A 
ANAdolu siGortA spoNsor oldu

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı 
Hasan Güngör’ün de yer aldığı geceye 
500’ü aşkın davetli bu etkinliğe tanıklık 
etti. 

Sponsorluğumuz ile Şirketimiz ve 
acentelerimizin yeni iş ilişkileri kur-
maları ve marka bilinirliğimizin Kuzey 
Kıbrıs’ta daha da artırılmasına yönelik 
ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz.

Kuzey Kıbrıs Property Dergisi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Propertync Awards-Emlak 
Sektörü Ödülleri” töreni Anadolu Sigorta sponsorluğuyla gerçekleştirildi.
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_ Orkestramız, 17 Mart tarihinde İstanbul 
Edition Hotel Billionaire Club’da gerçekleş-
tirilen “Ofisten Sahneye” şarkı yarışmasında 
Şirketimizi temsil etti. 33 şirket orkestrasının 
yer aldığı etkinlikte orkestramız, Anadolu Si-
gortalıların oylarıyla seçilen; Gibi Gibi, Acılara 
Tutunmak ve N’apardım Bilmem şarkılarıyla 
geceye katıldı. Destekleriyle orkestramızın he-
yecanını paylaşan Anadolu Sigortalılara ve gü-
zel şarkılarıyla yarışmaya renk katan orkestra 
üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

“OfİSten 
SAHneYe” 
şArkI 
yArIşMAsI

GezİnOmİ’Den 
ÖZel kAMpANyA

Kaybetmek Yok.

Anadolu Sigorta 
Çalışanlarına ve Acentelerine Özel 
Tatile Gönderen Kampanya! 20TL

50TL

5Kat

GeziPara

GeziPara

20TL

_ Çalışanlarımızın ve acentelerimizin 
yurtiçi/yurtdışı kişisel seyahatlerinde 
faydalanabileceği kampanya kapsa-
mında üyelik formunu doldurup üye-
liklerini aktive eden kullanıcıların he-
saplarına 50 TL GeziPara yükleniyor. 
Ayrıca, Gezinomi sitesinden gerçek-
leştirilecek otel, tur, cruise, uçak bileti 
ve araç kiralama hizmetlerinden alış-
veriş tutarının yüzde 5’i, yani normalin 
5 katı GeziPara kazanma şansı sunulu-
yor. Hesapta biriken GeziPara’lar daha 
sonra için otel, tur ve cruise alışveriş-
lerinde kullanılabiliyor.

Uçak bileti, vize ve 
konaklama gibi hizmetler 
için birlikte çalıştığımız, 
Şirketimizin anlaşmalı 
seyahat acentelerinden 
Gezinomi, 
çalışanlarımıza ve 
acentelerimize yönelik 
bir özel kampanya 
başlattı.
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AnADOlu SİGOrtA İStAnBul 
BölGe mÜDÜrlÜğÜ 

yeNi AdresiNde
_ Anadolu Sigorta’nın İstanbul’un 
Avrupa yakasına ve Edirne, Tekirdağ 
ve Kırklareli illerine, 466 profesyonel 
acentesiyle hizmet veren İstanbul Bölge 
Müdürlüğü, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 
sigortalılarına yeni yerinde hizmet ver-
meye devam ediyor.  

Şişli’deki yeni binasına taşınan Bölge 
Müdürlüğü’nün telefon ve faks numara-
ları ise aynı kaldı. 

İstanbul Bölge Müdürlüğü; 01 Nisan 
2008 tarihinde, Anadolu Sigorta’nın Ba-
kırköy ve Şişli Bölge Müdürlüklerinin, 
daha hızlı ve merkezileşmiş bir şekilde 
hizmet verebilmesi için birleşmesiyle 
kuruldu. Bölge Müdürlüğü’nde haliha-
zırda 31 Anadolu Sigorta çalışanı görev 

_ Risk Mühendisliği Müdürlüğü çalışan-
larımız son beş yıllık dönem süresince, 
roket üreticisinden tavuk çiftliğine, oto-
motiv fabrikasından çengelli iğne imalat-
çısına kadar farklı sektörlerden 3.564 te-
sisin risk analizini gerçekleştirdi. Bunun 
için dünyanın etrafını 25 kez dolaşacak 
uzunlukta (1 milyon kilometrenin üzerin-
de) yol kat ederek risk analiz raporların-
da kullanılmak üzere 148.832 kare fotoğ-
raf çektiler. Bu fotoğraflardan seçtiğimiz 
27 tanesini, 5 yıllık çalışma ve tanıklığın 
belgesi olarak Anadolu Sigortalılarla bu-
luşturduk. 

rİSK 
mÜHenDİSlİğİ 
FotoĞrAF 
serGisi

Şirketimizin Genel 
Müdürlük B1 katında 
Mart ayında sergilenen 
Risk-Art Fotoğraf 
Sergisi’nden kareler.

yapmaktadır.  
Toplam 675 m2’lik bir alana yayılan İs-

tanbul Bölge Müdürlüğü’nün yeni binası; 
görüşme odaları, sosyal alan, konferans 
salonu, toplantı odaları, açık ofis alanı 
gibi modern mimari mekan örgütlenme-
leriyle dikkat çekiyor. 

Modern bir ofis ortamının yaratılması 
amacıyla baştan sona yenilenen binada; 
termal konfor sağlayıcı iklimlendirme 
sistemleri kurulurken, toplantılar için 
yeni ses ve görüntü sistemleri tesis edil-
di. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma ile yenile-
nen ve modern ofis mobilyaları ile deko-
re edilen Bölge Müdürlüğü ofisi, Anadolu 
Sigorta’nın prestijli ve modern yüzünü 
yansıtacak bir görünümde tasarlandı.
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Sigortacılığının PoPüler 
Kavramları: “Sürdürülebilir 

KârlılıK ve büyüme” 
23 yıldır sigorta sektöründe olan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent 

Sönmez, son 5 sene içerisinde en çok karşılaştığı iki kavramı “sürdürülebilir karlılık” 
ve “sürdürülebilir büyüme” olarak ifade ediyor. Levent Sönmez’e göre ülkemiz 

sigortacılığında, bu iki kavramı aynı anda gerçekleştirmek önem arz ediyor.
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_ Sigortacılar için risk analizinin önemi 
nedir? Sektör için bu kavram yeni bir 
kavram mıdır? 
Ben sigorta sektörüne adım atalı yakla-
şık 23 yıl oldu. Bu 23 yılın özellikle son 
5 yılında en çok duyduğum ve şahsen 
benim de üzerinde en fazla kafa yor-
duğum kavramlar “sürdürülebilir kar-
lılık” ve “sürdürülebilir büyüme”. Bu 
kavramların bu kadar popüler olmala-
rının ve üzerlerinde bu kadar durulma-
sının elbette geçerli bir nedeni var; en 
azından ülkemiz sigortacılığında bu iki 
kavramın aynı anda gerçekleşmesinin 
zorluğu.   

Ticari tüm ürün ve hizmetler, belli 
bir kâr beklentisiyle satılır. Bu sebeple, 
çok istisnai durumlar hariç, tüm ticari 
işletmelerin en büyük amacı, daha çok 
kar için “daha fazla satmaktır”. Örneğin 
Apple, sattığı ürünlerinden saniyede 
850 dolar kazanıyor, aynı rakam Sam-
sung için 580 dolar. Dolayısıyla, ister 
Apple ister Samsung olsun, Eti Puf ya 
da BMW olsun hiç farketmez, tüm bu 
firmalar, “bu ürünleri kimlerin alacağı-
nı, nasıl ve nerede kullanacağını pek de 
umursamadan” tamamen mümkün ol-
duğu kadar fazla satmak üzerine odak-
lanırlar ve normal şartlarda ne kadar 
çok satarlarsa o kadar fazla kazanırlar. 
Ben başka hiçbir ticari ürün ya da hiz-
met bilmiyorum ki, makul bir gelir elde 
edilememesine rağmen uzun süre rafta 
kalmaya devam etsin. Oysa hepimiz bi-
liyoruz ki, biz sigortacıların  -en azın-
dan orta vadede-kârlı olmayacağını 
öngördüğümüz ya da kâr edip etmeye-
ceğimizi tam olarak kestiremediğimiz 
birkaç tane önemli ürünümüz var ve bu 

Risk analizi, sigorta denen bu kendine has 
ürünün ve yine kendine has fiyatlandırma 
sürecinin olmazsa olmaz parçalarından bir 
tanesi. 

ürünlerimizden ne kadar çok satarsak o 
kadar çok para kazanmamız söz konu-
su değil. Ve yine biliyoruz ki, bu ürün-
leri şu veya bu sebeple satmaya devam 
etmek zorundayız, yapabildiğimiz tek 
şey elde ettiğimiz sonuçlara göre ba-
zen bu ürünlerin bir kısmını daha az 
satmaya ya da başka ürünlerle birleşti-
rerek satmaya, bir kısmını ise “herkese 
satmamaya” çalışmak. Bunlar, aynı za-
manda sigortacılığın ne kadar farklı ve 
zor bir meslek olduğunu gösteren ve-
riler. Zira biz, her ne kadar hasar dahil 
maliyetlerimizi önceden hesap etmeye 
ve buna göre fiyatlandırma yapmaya 
yönelik birçok araca ve bilimsel yönte-
me sahip olsak da, bu maliyetlerimizin 
içinde çok önemli bir yer tutan “tah-
min“ ve “projeksiyon” unsuru, başlı ba-
şına bir  “öngörülemezlik” de barındırı-
yor. Maliyet ve fiyatlandırmalarımızın 
doğruluğunun sağlamasını ise, en iyi 
olasılıkla bir yıl sonra (çoğu zaman çok 
daha uzun sürede) yapabiliyoruz.      

İşte risk analizi de, sigorta denen 
bu kendine has ürünün ve yine ken-
dine has fiyatlandırma sürecinin ol-
mazsa olmaz parçalarından bir tanesi. 
Daha çok sattıkça daha çok kazanma-
nın (şimdilik) mümkün olmadığı bel-
li ürünlerimizin yanında, biraz olsun 
para kazanabileceğimiz başka ürünler 
de satmamız lazım. Bu risk analizini 
ve seçimini, bireysel ve kitlesel ürün-
lerde tarifeler yoluyla yapabildiğimiz 
gibi, sizin kastettiğiniz anlamdaki fi-
ziksel risk analizini Risk Mühendisliği 
Müdürlüğümüzdeki mühendis kökenli 
ve tecrübeli risk mühendislerimiz ile 
ve daha çok yangın ve mühendislik si-

gortalarına konu tesisler için yerinde 
ziyaretler ile yapıyoruz. Risk analizi, 
sigortacı olarak bize doğru riske doğ-
ru fiyatlandırma yapma imkanı verdiği 
gibi, başta can ve mal güvenliği olmak 
üzere, işletmelerin sahip olduğu değer-
lerin korunmasına ve istihdamın can 
damarı olan ekonomik faaliyetlerin 
sekteye uğramadan devam etmesine de 
destek oluyor.   

_ Sigortacılar için en riskli sektörler 
hangileri? Bu sektörler neden riskli?
Genel olarak, isim vererek sektörlerin 
riskli olup olmadığını söylemek çok 
doğru değil. Her bir faaliyet alanının 
kendine özgü ve doğasında barındır-
mış olduğu farklı riskler söz konusu. 
Sigortacılık mesleği, istatistik biliminin 
de yardımıyla toplanan verilerden yola 
çıkarak, olasılıklar üzerine fiyat/prim 
hesaplaması yapar ve bu doğrultuda 
ticari sonuçlar elde eder. Dolayısıyla 
da, küresel kabul görmüş bazı bilimsel 
veriler ve sonuçlar yanında, her sigorta 
şirketinin kendi istatistiki sonuçlarına 
göre belirlenmiş, yüksek ya da düşük 
riskli faaliyet kolları da olacaktır. 

_ Bu noktada, Yangın ve Mühendislik 
Sigortaları Müdürlüğü’nün yaptığı ça-
lışmalar ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
Bireysel ihtiyaçlara yönelik olarak su-
nulan konut, zorunlu deprem sigortası 
gibi poliçelerden, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları-
nı paket olarak karşılayan poliçele-
re; büyük sınai tesislerin henüz proje 
aşamasındaki risklerini sigortalayan 
poliçelerde, işletmeye geçtikten sonra 
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barındırdıkları fiziksel ve finansal risk-
leri sigortalayan poliçelere kadar geniş 
bir yelpazedeki tüm ürünlerin gelişti-
rilmesi ve teknik yönetimi bu müdür-
lüğümüzün sorumluluğunda. Ayrıca, 
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
tarafından teminat sağlanan ürünlerin 
yönetimi ve müşterilerimize yönelik 
satış kapsamındaki ziyaretlerin gerçek-
leştirilmesi gibi faaliyetleri de bu mü-
dürlüğümüz yürütüyor.  

_ Size bağlı bir diğer müdürlük de So-
rumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sigor-
taları. Ürün sorumluluk sigortası kapsa-
mında ne tür teminatlar veriyorsunuz? 
Ülkemizde sorumluluk sigortaları, yasal 
düzenlemeler yanında refah seviyesi ve 
hak arama bilincindeki artışın da katkı-
sıyla hızlı bir gelişme süreci içerisinde. 
Son yıllarda sıklıkla görülen olumsuz 
haberler ve tazminat taleplerindeki ar-
tışın etkisiyle birçok kişi ve işletmenin 
risk algısı değişiyor. Ürün sorumluluk 
sigortasında da bu çerçevede kayda 
değer bir gelişme gözlemleniyor. Yurti-
çindeki risklerin yanı sıra özellikle ABD 
ve Avrupa Birliği gibi gelişmiş piyasa-
lara ihracat yapan firmalar bakımından 
bu sigorta, ticaretin gerçekleştirilebil-
mesi için olmazsa olmaz nitelikte. Bu 
poliçeye ağırlıklı olarak otomotiv yan 
sanayi ve gıda sektörleri ilgi göstermek-
le birlikte ilaç, tekstil, metal sektörleri 
de teminat arayışı içerisinde.

Ürün sorumluluk sigortası özet 
olarak, ürünü kullanan tüketicinin 
üründeki kusurdan ötürü bedeni veya 
maddi bir zarara uğraması durumun-
da devreye girerek sigortalı adına 
mağdur kişilere tazminat ödüyor. 

_ Ürün sorumluluk sigortasını diğer 
sorumluluk sigortalarıyla karşılaştıra-
bilir misiniz?
Genel sorumluluk sigortalarına para-
lel olarak ürün sorumluluk sigortası 
da zarar (tazminat) - meblağ (tutar) 
sigortaları ayrımında ilk grup içinde 
yer alıyor. Zarar sigortalarında sigor-
tacı, üçüncü bir şahsa verdiği zarar-
dan kaynaklanan tazminat talebi so-
nucu sigorta ettirenin (üreticinin) mal 

varlığı üzerinde doğabilecek borçları 
üzerine alıyor. Bunun doğal sonucu 
olarak da rizikonun gerçekleşmesi 
halinde zarar gören üçüncü kişilerin 
mağduriyetleri sigorta limitleri dahi-
linde gideriliyor. 

Ürün sorumluluğu poliçesi ile sigor-
talanan şey, üreticinin üretimini yaptı-
ğı ürün değil, bu ürünün kusurlu ima-
latı nedeniyle zarar gören kimselerin 
tazminat talebine muhatap olan mal 
varlığıdır. Sigorta ettirenin mal varlı-
ğında meydana gelecek azalmayı ön-
lemeyi hedef alan ürün sorumluluğu 
sigortası bu yönüyle bir pasif sigorta 
olarak değerlendirilmektedir.

_ Nakliyat Sigortası konusuna deği-
nirsek, Anadolu Sigorta bu branşta ne 
gibi ayrıcalıklar sunuyor?
Ülkemizde Nakliyat Sigortaları kap-
samındaki çoğu ürünü satan az sayıda 
şirketten bir tanesi olarak sektörde 
uzun yıllardır tüm nakliyat branşla-
rında prim pazar payında rakipsiz li-
deriz. 
Başarımızda uzun yıllardır Nakliyat 
Sigortacılığında üretim ve hasar yöne-
timinde edindiğimiz bilgi ve tecrübe 
ile birlikte, bu kritik sigorta branşına 
verdiğimiz özel önemin de ciddi bir 
katkısı olduğunu belirtmem gerekir. 
Bu branştaki ürünlerimiz çoğunlukla, 
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Ülkemizde 
nakliyat sigortaları 
kapsamındaki çoğu 
ürünü satan az sayıda 
şirketten bir tanesi 
olarak sektörde uzun 
yıllardır tüm nakliyat 
branşlarında prim 
pazar payında rakipsiz 
lideriz. 

tüm dünyada kabul gören ve ulusla-
rarası standartlarda sigorta teminatı 
sağlayan poliçeler. Gerek bu anlamda, 
gerekse bu poliçelerin hasar yöneti-
minde sahip olduğumuz tecrübe ve 
sinerji sayesinde, şu anda dünyanın 
neresinde olursa olsun poliçeyi ulaş-
tırma, hasara müdahale etme ve hızla 
sonuçlandırma kapasitesine sahibiz. 
Bu da bizim en önemli ayrıcalığımız. 

_ Son olarak, Bireysel ve Ticari Si-
gortacılık Müdürlüğü (BTSM) ve Ku-
rumsal Sigortacılık Müdürlüğünün 
(KSM) faaliyetlerinden kısaca bahse-
debilir misiniz?  

BTSM; Pazarlama ve Müşteri Yöneti-
mi, Stratejik Planlama ve Ürün Yöne-
timi ile Kontak Merkezi olmak üzere 
3 birimden oluşuyor. Bu müdürlüğü-
müzde, şirketimizin ürün ve müşteri 
yönetimi uygulamalarında sektörde 
fark yaratacak stratejiler geliştirmek 
ve yenilikçi uygulamaları hayata ge-
çirmek için çalışıyoruz. BTSM, bir ta-
raftan şirketimiz için geleneksel olan 
müşteri odaklı yaklaşımların geliştiri-
lerek sürdürülmesini sağlarken, diğer 
taraftan şirketimiz için ilk olan kon-
tak merkezi, müşteri segmentasyonu, 
müşteri skoru, müşteri kârlılık analizi 
gibi önemli yeni uygulamaların hayata 

geçirilmesini ve yönetilmesini de üst-
leniyor. 

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü-
müz ise kurumsal acenteler, brokerler 
ve direkt müşterilere sağlık branşı ha-
riç üretim ve satış konularında en iyi 
hizmeti vermek amacıyla yaklaşık 6 
senedir faaliyetini sürdürüyor.  

Bu müdürlüğümüzün tesisinden son-
ra kurumsal segmente dahil kanal ve 
müşteri gruplarına özel ve farklı bir 
bakışla hizmet verilebilmesi mümkün 
oldu, şirketimize bu ölçekteki işlerde 
önemli bir rekabet avantajı sağlandı ve 
bu sayede kurumsal segmentteki pazar 
payımız kârlı bir şekilde artırılabildi.
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Türkiye iş bankası
GazİanTep ŞuBesİ

“Anadolu Sigorta, sağlam mali bünyesi, nitelikli personeli, marka değeri, 
yaygın dağıtım ağı, sosyal sorumluluk projelerinde üstlendiği roller ile  

ülkemizde sigortacılık sektörüne öncülük ediyor”

_ Kendinizi tanıtır mısınız?
26 Mayıs 1973, Kilis doğumluyum. Ban-
kamızda çalışmaya 1997 yılında başla-
dım. Sırası ile Atatürk Bulvarı Şubemiz-
de memur, Pazaryeri Şubemizde servis 
yetkilisi ve Gaziantep şubemizde II. 
Müdür olarak görev yaptım. 2007-2010 
yılları başında  İslahiye Şubemizde, 
2010-2013 döneminde ise Suburcu Şu-
bemizde Şube Müdürü olarak çalıştım. 
Nisan 2013’ten itibaren de Gaziantep 
şubemizde görevimi sürdürmekteyim. 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
mezunuyum, evliyim ve 3 oğlum var. 

_ Şubeniz hakkında kısaca bilgi verir 

misiniz?
Şubemiz 16 Mayıs 1935 tarihinde, Tür-
kiye İş Bankası’nın 24. şubesi olarak 
kurulmuştur. İlimizdeki ilk Türkiye İş 
Bankası Şubesi olan şubemiz günümüz-
de 31 kişilik kadrosuyla 2.700 adedi ti-
cari, 35.000 adedi bireysel olmak üzere 
toplam 37.700  müşteriye hizmet ver-
mektedir. Gelişimine hızla devam eden 
ilimizde İş Bankası ailesi olarak toplam 
20 şubemizle çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.   

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise 
6. büyük kentidir. İlimiz; Antepfıstığı, 
zeytin, pamuk, üzüm, kırmızıbiber ke-

ten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi 
bitkileri ile mercimek, buğday ve arpa 
gibi hububat ürünleriyle bölgeleri-
nin zengin bir tarım yöresidir. Ayrıca; 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi-
nin tüm ürünlerinin işlendiği, iç ve dış 
pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret 
merkezidir. Beş tane Organize Sanayi 
Bölgesi, küçük sanayi siteleri ve serbest 
bölgesi ile ekonomi ve sanayide çok 
önemli bir noktadadır. Tarihi İpekyolu 
üzerinde bulunan ilimiz;  Kurtuluş Sa-
vaşı hatıraları, zengin tarihi ve kültürel 
dokusu, yöresel ve özel damak lezze-
tini koruyan Gaziantep mutfağı, adını 
verdiği baklavası ve fıstığı ile turizmde 

Türkiye İş Bankası 
Gaziantep Şube Müdürü
Mehmet Serdar Karataş
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de önemli bir yere sahiptir. İlimizdeki 
gelişime, hem destek olan  hem de ge-
lişimden destek alan bir  kurum olarak 
müşteri portföyümüzü de genişleterek 
ve çeşitlendirerek en çok tercih edilen 
banka olma gayesi ile hizmetlerimize 
devam etmekteyiz.

_ Türkiye’de sigortacılık sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda si-
gortacılık sektörü ülkemizde geri sıra-
larda görünmektedir. Ancak sektörün 
doymuşluk oranının düşük düzeyde 
olduğunu dikkate alarak  gelişme po-
tansiyelinin yüksek olduğunu söyleye-
biliriz. Sigortacılığı sadece risklere kar-
şı güvence sağlayan bir kurum olarak 
değerlendirmek eksik olur. Sektörün 
istihdam sağlayıcı rolüyle sosyal refah 
düzeyinin yükselmesine yardımcı oldu-
ğu, sermaye piyasasına önemli ölçüde 
fon yaratabilecek bir potansiyele sahip 
olduğu da dikkate alınmalı, toplumsal 
bilinç düzeyinin arttırılmasına gayret 
edilmelidir. Toplumsal bilinç düzeyi-

nin artması sektörün büyümesine ivme 
kazandıracaktır.

 _ Anadolu Sigorta hakkındaki görüş-
leriniz nelerdir?
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün 
talimatı ile bankamız öncülüğünde ku-
rulan Anadolu Sigorta’nın ülkemiz için 
önemi, ülkemizde milli sigortacılığın 
önderliğini yapmasından kaynaklan-
maktadır. Bir yandan halkımızın sigorta 
bilincinin arttırılması, bir yandan milli 
değerlerimizin güvence altına alınması 
görevini üstlenmekte, kuruluşundan bu 
yana hem  gelişmekte hem de sektörün 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Sağ-
lam mali bünyesi, nitelikli personeli, 
marka değeri, yaygın dağıtım ağı, sos-
yal sorumluluk projelerinde üstlendiği 
roller ile  ülkemizde sigortacılık sek-
törünün öncü kuruluşu olarak faaliyet 
göstermektedir.

Özellikle son birkaç yıldır Anadolu 
Sigorta’nın saha çalışanlarının yanı sıra 
her kademeden Genel Müdürlük birim-
lerinin de şubeleri  ziyaret etmesi, fikir-

lerini alması, önerilerde bulunulması, 
en yetkili kişilerden bilgi paylaşımı ol-
ması, ortak hareket edilmesi açısından 
son derece faydalı olmaktadır. Yetişmiş 
ve konusunda son derece yetkin olan 
saha çalışanlarının da istenilen du-
rumlarda şubelerimize destek vermesi, 
ürünün satışı anlamında şubelerimize 
oldukça faydalı olmaktadır.

_ Bankacılık ve sigortacılık ilişkisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?  
Bankacılık ve sigortacılık  piyasanın 
en önemli finansal kurumlarıdır. Her 
iki sektör de sağladıkları fonlarla eko-
nominin gelişmesine, toplumsal refah 
seviyesinin artmasına katkıda bulun-
maktadır. Birçok noktada birbirlerine 
dayanak oluşturan  bu sektörleri birbi-
rinden bağımsız düşünmemek gerekir. 
Ayrıca, bireysel tasarrufların yatırıma 
dönüştürülmesinde her iki sektör de 
çok önemli rol oynamaktadır, bu durum 
özellikle Türkiye gibi tasarruf açığı 
olan ülkelerde ayrıca önem kazanmak-
tadır. 
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Türkiye iş bankası 
GazİanTep Tİcarİ ŞuBesİ

“Anadolu Sigorta’nın ilerleyen zaman içerisinde atılımları ile sektörün 
gelişimine katkı sağlayacağı ve öncü pozisyonunu sürdüreceği şüphesizdir.”

_  Kendinizi tanıtır mısınız?
1960 yılı Gaziantep doğumluyum. Ana-
dolu Üniversitesi İş İdaresi bölümün-
den mezun oldum. 1982 yılında Oğuze-
li/Gaziantep Şubesinde işe başladım. 
1987 yılında Besni/Adıyaman Şubesinde 
Servis yetkili yardımcısı, 1989 yılında 
Pazaryeri/Gaziantep Şubesinde Servis 
Yetkilisi, 1995 yılında da Kahramanmaraş 
Şubesi’nde II. Müdür olarak görev aldım. 
1996-1999 yıllarında Siirt Şube Müdürü, 
1999-2001 yıllarında Keresteciler Sitesi/
Adana Şube Müdürü, 2001-2003 yılların-
da Atatürk Bulvarı/Gaziantep Şube Mü-
dürü, 2003-2005 yıllarında Doğu Anadolu 
Bölge Müdür Yardımcısı, 2005-2007 yıl-
larında Diyarbakır Şube Müdürü, 2007-

2011 yıllarında da Gaziantep Ticari Bölge 
Satış Müdürü olarak görev yaptım. Halen 
2011 yılı Nisan ayında atandığım Gazian-
tep Ticari Şube Müdürü olarak görevimi 
sürdürmekteyim.

_  Şubeniz hakkında bilgi verir misiniz?
20 Kasım 2007 tarihinde açılan şu-
bemiz Gaziantep II. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunmaktadır. Şehrimizde 
ikisi ticari olmak üzere toplam 20 şube 
bulunmaktadır. Şubemizde ticari ve ku-
rumsal nitelik ve hacimlere sahip Ga-
ziantep şehrimizin ve ülkemizin önde 
gelen grupları ve firmalarına 30 personel 
ile kaliteli hizmet sunulmaktadır. Gazi-
antep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 

en büyük, Türkiye’nin ise 6. büyük şeh-
ri olup nüfusu, ekonomik yapısı, turizm 
potansiyeli ve büyükşehir statüsü ile bir 
metropolüdür. Beş adet Organize Sanayi 
Bölgesi, küçük sanayi siteleri, jeopolitik 
konumu ve liman kentlerine yakınlığı ile 
ulusal ekonominin gelişiminde önemli 
bir yere sahip olan Gaziantep, özellikle 
imalat sanayinde gelişerek Türkiye’nin 
başlıca üretim merkezlerinden biri hali-
ne gelmiştir. Ticari ve endüstri merkezi 
olan kentte; çimento, tekstil, bisküvi ve 
makarna fabrikaları ile deri, ayakkabı, 
yağ, sabun, ağaç işleri, metal işleme ve 
makine atölyeleri mevcuttur. Gaziantep 
topraklarının 1/4’ü tarıma elverişli top-
raklardan oluşmakta, bu toprakların bir 

Türkiye İş Bankası Gaziantep 
Ticari Şube Müdürü

Şaban Demir
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bölümü Fırat Nehri ile sulanmaktadır. 
Gaziantep’in sulama yapılan bu toprakla-
rında Antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, 
kırmızı biber ve keten gibi ekonomik de-
ğeri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, 
buğday ve arpa gibi hububat ürünleri ye-
tiştirilmektedir.

Gaziantep ilinin hem sanayi ve ti-
caret hacmi hem de ihracat potansiyeli 
açısından önemli bir yere sahip olması 
nedeniyle piyasada bankamızın payının 
arttırılması ve en çok tercih edilen ban-
ka olma gayesiyle kaliteli hizmet sunmak 
için özverili bir şekilde çalışılmaktadır 

_  Türkiye’de sigortacılık sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de başlangıçtan itibaren sigorta 
şirketlerinin kurulmasına bankalar öncü-
lük etmiştir. İlk dönemlerde Türk sigorta 
sektörü, ana işlevi olan ekonomik kayıp-
ların engellenmesi yönünde faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Bugün ülkemizde herhan-
gi bir alanda yatırımcılara “risk” olarak 
gözüken her şey, Türk sigorta şirketle-
rince teminat altına alınabilir durum-
dadır. Şirketler, mali yapılarını giderek 
güçlendirmektedirler. Önümüzdeki dö-
nemde yatırım enstrümanları açısından 
sağlanabilecek esnekliklerle, prim girdi-
lerinin daha da verimli şekilde değerlen-
dirilmesi mümkün olabilecektir. Türkiye, 
genç nüfus ve bu nüfusa karşın düşük 

sigortalılık oranı nedeniyle cazip pazar 
olma özelliği taşıyor. Bu nedenle sektör, 
yerli sermayenin yanı sıra yabancı yatı-
rımcıların da iştahını kabartıyor. Sektöre 
artan ilgi ve buna paralel gelen yeni ak-
törlerle pazarda rekabet her geçen yıl da-
ha da keskinleşiyor. Türk sigorta sektörü, 
pazara girmeye devam edeceği söylenen 
yeni oyuncuları, yelpazesi daha da ge-
nişleyecek ürünleri ve büyüme trendiyle 
adından uzun dönem söz ettireceğe ben-
ziyor.

_  Anadolu Sigorta hakkında görüşleriniz 
nelerdir?
Atatürk’ün girişimi ve bankamızın ön-
cülüğüyle kurulan Anadolu Sigorta, 1925 
yılından günümüze Türkiye’ye sigortacı-
lık güveni aşılamak görevini üstlenmiş-
tir. Türkiye’nin ilk ulusal şirketi olmakla 
beraber bankamız ile birlikte başarılarına 
her geçen gün yenisini ekleyip ülkemiz-
de sigorta sektöründe ilkleri başarmış-
tır. Hizmet kalitesi, yaygın hizmet ağı 
ile geniş kitlelere ulaşmış, bankamız ve 
ülkemiz adına övünç kaynağı olmuştur. 
Güçlü mali yapısı ve kurum değerleri ile 
sektöre yön vermiş, müşteri odaklılığı, 
üstün hizmet seviyesi ve yarattığı güven 
duygusu ile her zaman sektöründe öncü 
olmuştur. Anadolu Sigorta’nın ilerleyen 
zaman içerisinde atılımları ile sektörün 
gelişimine katkı sağlayacağı ve öncü po-

zisyonunu sürdüreceği şüphesizdir.

_  Bankacılık ve sigortacılık ilişkisi hak-
kında ne düşünüyorsunuz?
Sigortacılık işlemlerinin daha çok acen-
teler aracılığı ile yapıldığı ülkemizde 
artık prim üretimi gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi banka şubeleri aracılığı ile 
gerçekleştirilme eğilimindedir. Özellikle 
müşterilere her türlü finansal işlemleri 
için tek elden hizmet verilen şubemiz 
gibi kanallarda, müşteriler sigorta işlem-
lerini de aynı anda gerçekleştirebilmek-
tedirler. Bu durum müşteriler için hem 
zaman hem de para kazancı sağladığı gibi 
şubeler için de ayrı bir gelir kanalı yarat-
maktadır. İki taraf için de “kazan kazan” 
durumu ortaya çıkmaktadır. Bankaların 
mevcut büyük müşteri potansiyeli sigorta 
şirketlerinin iştahını kabartmakta ve ban-
ka şubelerini daha az maliyetli pazarlama 
kanalı olarak kullanabilmelerine olanak 
sağlamaktadır. İleriki yıllarda sigorta 
şirketlerinin ağırlıklı olarak banka şube-
lerini kullanacaklarını düşünmekteyim. 
Burada önemli olan nokta ise sigorta şir-
ketlerinin bankalarda daha fazla ve etkin 
personel istihdam ederek olası müşteri 
memnuniyetsizliğinin ve şikâyetlerinin 
önüne geçmek zorunda olduklarıdır. Şu-
bemiz 2013 yılı nınilk 6 ayında ticari şu-
beler arasında yeni iş olarak en yüksek 
prim üreten şube olmuştur.
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Yırcalı Grubu şirketlerinin sigorta konularında ki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 
Karesi Sigorta, ulaştığı hizmet kalitesi ile hızla gelişmiş, hedeflerini büyütmüş ve 2000 

yılından itibaren, Grup dışı kurumsal ve bireysel müşterilere de hizmet vermeye başlamıştır. 

_ Karesi Sigorta yenilikçi hizmet an-
layışı ile sigorta piyasasındaki tüm ge-
lişmeleri yakından takip ediyor.

Karesi Sigorta, dinamik ve istikrarlı 
yapısı ile, kişi ve kurumların ihtiyaç-
larına uygun çözümler bularak, önce-
likli müşteri memnuniyeti hedefi ile 
çalışmalarını sürdürmektedir. Karesi 
Sigorta olarak amacımız her zaman en 
iyiyi sunabilmek; kalite anlayışımız-
dan, güvenilirliğimizden ve aranılan 

Hakan Güner
KARESİ SİGORTA (Balıkesir)

kurum kimliğimizden ödün vermeden 
çalışmalarımızı kalıcı kılmaktır. 
Anadolu Sigorta ailesine katıldığımız 
günden bugüne samimi, yapıcı, güven 
dolu, dinamik bir ekip ile takım çalış-
ması içerisindeyiz.  

İcra ettiğimiz işin her alanında en 
yukarı çıkabilmek umudu ile “hedef 
büyük, koşmak gerek” parolası ile ha-
reket ediyoruz.

KARESİ SİGORTA

· Çalışan sayısı: 5
· Kuruluş tarihi: 25 Aralık 1995
· Müşteri sayısı: 2500 bireysel , 
100 kurumsal müşteri 

· Esas olarak faaliyet gösterdiği 
branşlar: Elementer ve 
Sağlık

. Anadolu Sigorta ile çalışmaya 
başlama tarihi: 25.12.2013 
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Cengiz Hiçdurmaz ve Eşref Kanatçı
MALTEPE SİGORTA (İstanbul)

Şirketimizin ortakları Cengiz Hiçdurmaz ve Eşref Kanatçı geçmiş 
dönemlerde bankacılık, finans ve özel sektörde orta kademe 

yöneticilik deneyimine sahiptir.

_ 2005 yılında kurulmuş olan Mal-
tepe Sigorta ismini kurulmuş olduğu 
İstanbul’un Maltepe ilçesinden almıştır. 
Şirketimiz, konusunda  tecrübeli 9 per-
soneli ile birlikte ana değerlerimiz olan 
etik ve doğruluk ilkelerinden ayrılma-
dan ve taviz vermeden, sigorta konu-
sunda acentelik ve danışmanlık hizme-
tine devam etmektedir.

mAlTEpE SİGORTA

• Çalışan sayısı : 9
• Kuruluş tarihi: 2005
• Anadolu Sigorta ile ilk defa 

çalışmaya başlama tarihi: 2005
• Müşteri sayısı: 3000 Bireysel,  
400 Kurumsal

• Esas olarak faaliyet gösterdiği 
branşlar: Elementer tüm 
branşlar

Şirketimizin ortakları Cengiz Hiçdur-
maz ve Eşref Kanatcı, geçmiş dönemler-
de bankacılık, finans ve özel sektörde 
orta kademe yöneticilik deneyimine 
sahiptir. Hem bireysel hem de kurumsal 
sigortalılardan oluşan müşteri portföyü-
müze elementer tüm branşlarda hizmet-
lerimizi kurulduğumuz günden bu yana 
kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 
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1993 yılından bu yana Anadolu Sigorta acenteliği yapan Aysu Sigorta, binden fazla 
müşterisine tatil günleri de dahil hizmet verip her zaman yanlarında olduklarını 

hissettirmenin en önemli amaçları olduğunu söylüyor.  

_ Kendinizi tanıtır mısınız?
1944, İzmir doğumluyum. 1968 yılın-
da İstanbul Üniversitesi’nde eğitimi-
mi tamamladım. 1993 yılında Anadolu 
Sigorta’nın acentesi oldum ve bu güzide 
şirketimiz ile halen çalışmaya devam 
ediyorum. 1999 yılında yöneticilik yaşa-
mıma son verdikten sonra tek iş olarak 
sigortacılık faaliyetime ağırlık verdim ve 
bu yıl sigortacılık hayatımda 40. yılımı 
yaşıyor ve kutluyorum.

_ Müşteri portföyünüzü değerlendirir 
misiniz? Müşteri seçiminde ve 
müşterilere verilen hizmetlerde nelere 
dikkat ediyorsunuz?
Portföyümüzün %50’si kurumsal müşte- 
rilerden oluşmaktadır. 

40 yıldır sürdürmekte olduğumuz fa-

Yalvaç Aysu
AYSU SİGORTA (İzmir)

aliyetimizde en çok gurur duyduğumuz 
konu; 1974’te sigortalarını yapmakta ol-
duğumuz müşterilerimizin yanı sıra si-
gortalılarımızın büyük bir kısmının 30 
yıldan fazladır bizimle çalışmakta olma-
sıdır. Biz sigortalılarımıza gece gündüz, 

bayram ve tatil günleri dahil her zaman 
yanlarında olduğumuzu hissettiriyor ve 
her türlü problemlerinde yardımcı olarak 
müşteri memnuniyeti sağlayıp empati 
kurarak ilişkilerimizi devam ettiriyoruz.

_ Hedefleriniz nelerdir?
Gelişmelerimizi arttırmak üzere gerek 
arkadaş ve gerekse müşteri yakınları ve 
referansları ile portföyümüzü geliştirme-
yi amaçlıyoruz.

_ Eklemek istedikleriniz...
İlişkimizin temelini acentesinin daima 
yanında, uzman kadroları ile hizmet ve-
ren bir şirket olması ve aşırı güven duy-
mam oluşturuyor. En çok önem verdiğim 
konu verilen sözlerin her zaman yerine 
getiriliyor oluşudur.

AYSU SİGORTA 

· Çalışan sayısı: Fiilen 6 
· Kuruluş tarihi: 1974
· Anadolu Sigorta ile ilk defa 

çalışmaya başlama tarihiniz: 1993
· Müşteri sayınız: 1.100
· Hangi branşlarda esas olarak 

faaliyet gösteriyorsunuz: 
Yangın başta olmak 
üzere araç, konut, işyeri, 
nakliyat, sağlık gibi tüm 
branşlarda
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İsmail Hakkı Çelebi
EVRİM SİGORTA (İstanbul) 

28 çalışanı ile 1986 yılından bu yana hizmet veren Evrim Sigorta, özellikle nakliye ve taşımacılık 
ağırlık sigorta çözümleri sunuyor.  Evrim Sigorta temel hedefini, hizmet kalitesi ve verimliliği 

düşürmeden sigortalılara hizmet vermek olarak özetliyor. 

_ Acenteliğinizin tarihçesinden bahse-
der misiniz?
1985 yılında İstanbul Karaköy’de kurul-
duk. Şu an 28 deneyimli personel ve 1 
şubemiz ile sigortacılık sektöründe yü-
rüyoruz. İlk projemiz Anadolu Sigorta ile 
mühendislik branşında olmuş ve büyük 
bir başarı kazanmıştı. Bu sebeple Evrim 
Sigortacılık Hizmetleri projeci bir acente 
olarak doğdu diyebiliriz.

 
Acente olarak öncelikle taşımacılık, lo-
jistik sigortaları olmakla beraber müş-
terilerimize kasko, trafik, hukuksal 
koruma, yeşilkart, mühendislik, nakli-

yat, yangın, CMR, sağlık, kredi, hayat 
sigortalarında iyi hizmet veriyoruz.  
Yatırımlarımızı müşterilerimiz için tek-
nolojiye yapıyoruz. Müşterilerimize son 
derece güvenli hizmet sağlıyoruz. Veri 
güvenliği için müşterilerimizden tam not 

alıyoruz. Kullandığımız sigorta programı, 
sigortalının performansını sigorta şirke-
tinden bağımsız bir şekilde ölçme imkânı 
da verdiğinden hangi işin, hangi fiyatı 
hak ettiği konularında da etkin rol alıp 
müşterilerimizin yanında olabiliyoruz.

_ Hedefleriniz neler?
Hizmet kalitemizi ve verimliliğimizi 
düşürmemek en temel hedefimiz. Üre-
timimizi çapraz satışlar ile arttırarak ve  
bir sigorta şirketi gibi iş seçerek 2014 
yılında kârlı bir büyüme sağlayıp çalış-
tığımız sigorta şirketlerimizi memnun 
etmek istiyoruz. 2014 yılında odaklana-
cağımız bir diğer konu da Evrim Sigor-
tacılık için olmazsa olmaz yeni ürün ve 
projeler olacak.  

EVRİm SİGORTA

· Çalışan sayısı: 28
· Kuruluş tarihi: 1985 

Anadolu Sigorta ile ilk defa 
çalışmaya başlama tarihiniz: 1985 

· Müşteri sayınız: 3.456 (2839 
Şahıs, 617 firma)

· Hangi branşlarda esas olarak 
faaliyet gösteriyorsunuz: 
Nakliye ve taşımacılık 
ağırlıklı 

_ Ağırlıklı olarak hangi branşlarda ça-
lışıyorsunuz? Hizmet yapınızı anlatır 
mısınız?
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Geçtiğimiz yıl Şirketimiz, acentelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 
Sanal Mağaza ile birlikte ödül-puan sistemine dayanan yeni bir uygulama başlattı. 

Acentelerimiz kampanyalarda kazandıkları puanları, Sanal Mağaza tarafından 
sunulan Ödül Puan sitesi üzerinde harcayarak LED TV’den buzdolabına, dizüstü 

bilgisayardan, cep telefonuna kadar birçok hediyeye sahip olabiliyorlar. Bu 
hizmetin acentelerimize ulaşmasını sağlayan iş ortağımız Sanal Mağaza’yı 
yakından tanımak ve dergimizde yer vermek için Acente Kanal Yönetimi 

Müdürlüğümüz ile birlikte Kavacık ofislerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Sanal 
Mağaza Genel Müdürü Derya Şendil sorularımızı yanıtladı.

sanal mağaza 
rakip tanımıyor
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_ Müşteri sadakati yaratmak için Sanal 
Mağaza’nın verdiği hizmetler nelerdir? 
Uyguladığınız sadakat programlarından 
bahseder misiniz?
Temel olarak 3 tip sadakat programı-
mız var. İlki son kullanıcıya yönelik 
sadakat programı. Bu tür programlarda 
çok farklı uygulamalar mümkün. Fark-
lı parametrelerle, farklı kampanyalarla 
son kullanıcıya sadakat uygulamalarını 
taşıyabiliyoruz. Gıda, bankacılık, hava-
yolları, hızlı tüketim mamülleri, alışve-
riş merkezleri gibi sektörlerde bu tür 
programlarımız mevcut.

İkinci olarak distribütör ve bayi ağı-
nın ödüllendirildiği çoklukla sigorta, 
inşaat, enerji, boya ve yine gıda gibi 
sektörlere yönelik uyguladığımız prog-
ramlar geliyor. Bunlar kullanıcı açısın-
dan daha montanlı hediyelere ulaşılan 
programlar. Ve son olarak firma çalı-
şanlarını ödüllendirdiğimiz sadakat uy-
gulamalarımız var. Çalışanlarını motive 
etmek isteyen kurumlar puan mekaniz-
malarını belirleyip bu mekanizmalara 

_ Sanal Mağaza ne zaman kuruldu? Ku-
ruluş amacı nedir?
Sanal Mağaza 1999 senesinde kuruldu. 
Başlangıçta, Sanal Mağaza’yı bir onli-
ne alışveriş sitesi olarak düşünmüştük. 
Aynı dönemde ayrıca “Bigg”  konsepti 
altında Bigglook.com ve tematik içerik 
sitelerini de hayata geçirmiştik. Zaman 
içinde gelişmeler bizim Sanal Mağaza 
tarafına ağırlık vermemizi gerektirdi. 
Takdir edersiniz ki İnternetin bu baş-
langıç döneminde gerçekten başarılı on-
line alışveriş siteleri bir elin parmakla-
rını geçmiyordu. Bankalar bu anlamda 
bizim farkımızı değerlendirmek istedi 
ve e-ticaret işimize ek olarak 2002’den 
itibaren bankaların ödül-puan program-
larını web üzerine taşımaya başladık, 
www.sanalmagaza.com son kullanıcıya 
hizmet götürürken, B2B kanalımız sa-
dakat programlarına ağırlık verdi. Bigg-
look zaman içinde Biggshop, Biggtravel 
gibi online alışveriş sitesine dönüştü. 

Halihazırda Biggplus (www.biggplus.
com) çatısı altında, Onnet A.Ş., Sanal 

Mağaza A.Ş. ve Aristo A.Ş.’den oluşan 
bir yapımız var.

_ Müşteri sadakati markalar için ne-
den önemlidir? 
İyi bir sadakat uygulaması öncelik-
le, satış kanalı ya da müşterisi ile bir 
bağ kurmuş olduğunu öngördüğümüz 
markanın bu bağı çok daha güçlü hale 
getirmesini sağlar. İkinci önemli kat-
kısı tabii ki satışların artmasıdır. Bir 
sadakat programı lanse ettiğinizde siz 
acentenize hedefler gösterip bu hedef-
lere ulaşıldığında belli puanlar ve neti-
cesinde de hediyeler söz veriyorsunuz. 
Kampanyalar yapıyorsunuz. Şu ürün-
lere ağırlık verin ve puanları kazanın 
diyorsunuz. Bu da satışları yükselti-
yor. Ve aynı zamanda eldeki müşteri-
yi rakibe kaptırmamanızı da sağlıyor. 
Mevcut müşteriyi korumak her zaman 
yeni müşteri elde etmekten çok daha 
düşük maliyetlidir. Sonuç olarak müş-
terinizle aranızda uzun soluklu bir iliş-
ki kuruluyor.

Sanal Mağaza olarak Türkiye’de parmakla 
gösteriliyoruz, belli açılardan yabancıların 
ötesinde iş çıkartıyoruz.
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göre ödül hak edecek parametreleri se-
tedip, (eğitime katılmak, anket yanıtla-
mak, daha iyi hizmet / satış sunmak gibi) 
bunları ödül puanına bağlayabiliyorlar.

_Müşteri sadakati konusunda rakiple-
riniz var mı? Sizi rakiplerinizden ayıran 
özellikler nelerdir?
Açıkcası, bizim tarzımızda iş yapan bir 
rakibimiz yok. 

Biz, A’dan Z’ye tek noktadan bu işi 
çözmek isteyen şirketlerin başvurduğu 
bir adresiz. Çünkü iyi bir sadakat prog-
ramı oluşturmak istediğinizde önce 
konsepti yaratmanız lazım. Biz bu ilk 
aşamadan itibaren devreye giriyor, müş-
terimizle birlikte konsepti çıkartıyor, 
ardından yazılım vs. gibi aşamalara ge-
çiyoruz. Hediyelerin seçileceği online 
bir alt yapıyı, her firmaya özel Reward 
Portalleri sağlamak başlı başına ayrı bir 
iş. Biz her sadakat uygulamasını bir proje 
gibi ele alıyor, bu projelere yönetmenler 

atıyoruz. Bu hizmeti layıkıyla verecek 
firmanın çok iyi bir lojistik merkezinin 
olması, anlamlı stok tutması da gereki-
yor. Bizim Samandıra’da 10.000 m2’lik 
bir merkezimiz ve orada çalışan 30 ki-
şilik bir lojistik ekibimiz var. Ürün teda-
rik zinciri buna entegre. Siz 1.000 puanı 
olan bir kullanıcının 100 puanlık 10 hedi-
ye mi yoksa 1.000 puanlık tek bir hediye 
mi alacağını tam bilemiyorsunuz, dola-
yısıyla eldeki verilere bakarak mümkün 
olduğunca iyi forecast yapmanız gereki-
yor. Yüzde yüz tabii ki tutmaz ama mu-
adil / üst model ürünlerle bu zorlukların 
hakkından geliyoruz.

_Müşteri sadakat programları açısın-
dan dünya geneliyle karşılaştırdığınızda 
Türkiye’yi nerede görüyorsunuz?
Dünyada bu işi çok uzun yıllardır yapan 
birçok firma var. Avrupa’da İtalya, Al-
manya, Fransa ve Kuzey Amerika’da sa-
dakat programları çok yaygın. İşin popü-

ler olduğu yerlerin başında Kanada var, 
ayrıca İngiltere’de son kullanıcıya giden 
çok büyük bir koalisyon sadakat progra-
mı Nectar var mesela. Açıkçası işin geç-
mişi yurtdışında çok eskilere gidiyor. 

Öte yandan biz de Sanal Mağaza ola-
rak Türkiye’de parmakla gösteriliyoruz, 
belli açılardan yabancıların ötesinde 
iş çıkartıyoruz. Bizim geleneksel ola-
rak yaptığımız LOYALTY konferanslar 
dizisine geçen sene bu işlerde duayen 
olan Amerikalı iş ortağımız katıldığında, 
özellikle Reward Portal uygulamalarımı-
zı çok beğendiler. Dinamik bir yapımız 
var, ürün çeşitliliğini artırmada daha hız-
lı davranabiliyoruz, yeni çıkan ürünleri 
sisteme hızla ekleyebiliyoruz.

_Anadolu Sigorta ile ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? Hizmetinizin kapsamı 
nedir?
Anadolu Sigorta ile yaklaşık 1 yıldır çalı-
şıyoruz. Sizlere Ödül Puan uygulama ve 
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1999 yılından beri Müşteri Sadakat 
Hizmetleri sunan, BIGG + grubunun 

amiral gemisi Sanal Mağaza, “loyalty” 
alanında Türkiye’deki global kriterlere 

uyan tek yetkin ve uzman kuruluş.
 Hizmetlerini Kavacık’taki 800 m2’lik 
merkez ofisi ve Kartal Samandıra’daki 

10.000 m2’lik kapalı alana sahip 
Lojistik Merkezinden gerçekleştiren 

Sanal Mağaza’da 60 kişi çalışıyor.
 Başlıca hizmetleri; Müşteri Sadakat 

Programı Uygulamaları, Ödüllendirme 
ve Satış Artırıcı Projeler, Ürün Tedarik 
Zincir Yönetimi, Toplu Ürün Tedariki, 
İthal Promosyonel Ürünler, Bireysel/ 

Kurumsal Seyahat Hizmetleri, Lojistik 
Hizmetleri, Wincheque.

Sanal mağaza hakkında

İyi bir sadakat uygulaması öncelikle satış kanalı 
ya da müşterisi ile bir bağ kurmuş olduğunu 
öngördüğümüz markanın bu bağı çok daha güçlü 
hale getirmesini sağlar. 

hizmetlerimizi sunuyoruz. Sizin için ata-
dığımız bir proje yönetmenimiz var, si-
parişten itibaren tüm ürün tedarik zincir 
yönetimini ve lojistik ekiplerimizi koor-
dine ediyor. Aynı zamanda size özel bir 
çağrı merkezi numaramız var. Kargo ta-
rafında Aras Kargo ile çalışıyoruz. Tabii 
ki yine proje yönetimi ve çağrı merkezi 
tarafından yapılıyor.

_Sigorta dışında hangi sektörlerde hiz-
met veriyorsunuz?
Çok farklı sektörlerde varız; başlıcaları 
hızlı tüketim mamülleri, gıda, inşaat, 
içeçek, bankacılık, boya ve telekomü-
nikasyon.

_Sanal Mağaza’nın ürün çeşitliliğinden 
bahseder misiniz? Hangi kriterlere göre 
seçiyorsunuz?
Adınız Sanal Mağaza olunca (www.
sanalmagaza.com) bizden beklenen 
mümkün olduğunca farklı çeşit sunabil-
memiz. Müşteri nasıl bir alışveriş mer-
kezine girdiğinde ihtiyacının önemli 
bir karşılığını burada halledebiliyorsa 
bizden de beklenen buna yakın bir hiz-
met. 15 yıllık tecrübelerimize dayanarak 

oluşturduğumuz ürün listelerimizle, 20 
civarında ana kategori başlığı altında he-
diyeler sunuyoruz.

Bunlara her daim online dünyadan 
gelen yeni girişler ekleniyor. Mesela 
telefonlar; yenilenme hızlarına ayak uy-
durup kurumsal müşterimizle paylaşıp, 
onayları sonrası Reward Portallerimizde 
yer veriyoruz. 

_Yeni projeleriniz var mı? Hangi yönde 
büyümeyi hedefliyorsunuz?
Yenilikler gerçekten bitmiyor. Bigg-
plus grubumuzun içinde yer alan 
Biggshop’un Boyner ve YKM gibi ma-
ğazalarda gördüğünüz ürünlerini, geçen 
ay İstanbul’da Trump Cadde’de yeni bir 
mağaza açarak satışa sunduk. Yani kulla-
nıcılar artık sadece www.biggshop.com 
adresine gelmek durumunda değiller. 
Tarihi Galata’da Mart ayı içinde 2 yeni 
mağazamız açılıyor. Bu mağazalarda 
gülümseten, fiyat olarak el yakmayan 

neşeli tasarım ürünlerimizi bulacaksınız. 
Ayrıca sadakat uygulamalarında sosyal 
medyanın etkin olarak kullanıldığı, puan 
kazanıldığı yenilikler var.

_ Sanal Mağaza’nın başarısının sırrı ne-
dir?
E-ticaret başlı başına ayrı bir dünya. 
Burada çok kolay, kopyala-yapıştır 
gibi görünen ama arkasının aslında çok 
derin olduğu, emek ve ekip yoğun bir 
dünya var. 

Ürünleri çok iyi seçmeniz, fiyatları 
ince ayar çok iyi belirlemeniz gerekiyor. 
Rakip sadece bir tık ötede. Pendik’te aç-
tığınız fiziki bir mağazaya giren müşte-
rinin, ürün fiyatlarını başka bir semtteki 
benzer bir mağaza ile karşılaştırması çok 
zor iken internette hayat o kadar kolay 
değil ki buna bir de kafa karıştıran “bir 
masa bir sandalye” siteleri hiç katmıyo-
rum. Dolayısıyla çok dikkatli olmanız ve 
günü gününe hareket etmeniz gerekiyor, 
biz bunu hem B2C hem de LOYALTY 
kanalında grubumuzun gücüyle sağlıyo-
ruz. İki ayrı alan birbirini pozitif olarak 
destekliyor. Bir de biz müşteri odaklı 
düşünür ve davranırız; “ No” felsefemiz 
vardır, biz “Hayır” diyorsak emin olun o 
işin gerçekten oluru yoktur.

_Eklemek istedikleriniz…
Öncelikle gelip bizi ofisimizde ziyaret et-
miş olduğunuz ve bu değerli röportaj fır-
satını verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz 
Sanal Mağaza olarak Anadolu Sigorta’yla 
çalışmaktan büyük memnuniyet duyu-
yoruz; umarız işlerimizi, projelerimizi 
daha iyi noktalara taşırız.
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_ ARPR İletişim Danışmanlığı’nın ku-
ruluşundan ve verdiği hizmetlerden 
bahseder misiniz?
ARPR, ağırlıklı olarak sosyal sorumlu-
luk projeleri ile ilgili fikir üreten, geliş-
tiren ve Türkiye genelinde hayata ge-
çiren bir iletişim danışmanlığı şirketi. 
Sosyal sorumluluk, stratejik iletişim ve 
sponsorluk olarak 3 ana başlıkta danış-
manlık hizmeti veriyoruz. 

Projeye başladığımız dönemde ku-

AnAdolu SigortA 
Türkiye’nin en Büyük 
Milli Markalarından

Şirketimizin, 85. yılında başlattığı yerel meslekleri 
yaşatmayı hedefleyen “Bir Usta Bin Usta” projesi 5. yılına 
girdi. Artık olgunlaşma dönemini yaşayan projemizin 
geliştirilmesi ve yürütülmesinde bizlere destek veren 
ARPR İletişim Danışmanlığı ortaklarından Arzu Çekirge 
Paksoy ile kurumsal sosyal sorumluluk ve “Bir Usta Bin 
Usta” üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
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Başta Anadolu Sigorta yönetimi olmak üzere, 
Anadolu Sigorta ekibine, kendi ekibime ve 
projeye emeği geçen herkese çok teşekkür etmek 
istiyorum. Bu proje, projeye gönül vermiş insanların 
sinerjisiyle bu noktaya geldi. Bu kadar benimsendiği 
için başarılı oldu, eminim daha da başarılı olacak. 

rumumuzun ismi Arya Sponsorluk’tu. 
Arya Sponsorluk, 2000 yılında ku-
rulan Türkiye’nin ilk sponsorluk ve 
sosyal sorumluluk danışmanlık şir-
ketiydi. 2011 yılında Arya Sponsorluk 
farklı bir yapılanmaya gitti ve stratejik 
iletişim konusunda deneyimli Serap 
Gökçebay’ın da katılımıyla ARPR İleti-
şim Danışmanlığı’na dönüştü. Şu anda, 
10 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. 

_ Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz 
projeler ve hizmet verdiğiniz diğer ku-
rumlar konusunda bilgi verir misiniz?
Geçmiş dönemde yaptığımız projeler 
arasında; Avon’la Sağlığa Yolculuk, So-
yak Team, Visa ile Renkli Ufuklar, Taç 
Bir Desen Tasarla, TSKB ile Çevreci-
yiz Biz, İTO Açıkhava Sanat Merkezi, 
HSBC Fotoğraf Yarışması, Ramenka ile 
Dünya Müzeleri Moskova’da  gibi bizim 
geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk pro-
jeleri ile  Vakıfbank, Soyak, The Great 
Masters Sergisi iletişim ve sponsorluk 
danışmanlığı, OMV Petrol Ofisi sosyal 
sorumluluk arama konferansı, İstanbul 
Fashion Week sponsorluk danışmanlığı 
gibi çalışmalar yer alıyor.

Son dönemde devam eden projeleri-
miz ve hizmet verdiğimiz kurumlar ara-
sında ise Kredi Kayıt Bürosu için üniver-
siteli gençler arasında düzenlediğimiz 
“Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal 
Sorumluluk Proje Yarışması, stratejik 
iletişim danışmanlığı ve etkinlik yöne-
timi hizmeti verdiğimiz Burgan Bank, 6 
oteli ile The Marmara Collection Gru-
bu, Deva İlaç, Şenpiliç, AVM etkinlikleri 
düzenlediğimiz Metro Grubu, Carrefour 
ve Forum İstanbul’u sayabiliriz. 

_ Sosyal sorumluluk projelerinin bir 
kurum için önemi nedir? Bir sosyal so-
rumluluk projesinde olması gerekenler 
nelerdir?
Sosyal sorumluluk büyük kurumların 
ve artık KOBİ’lerin de yükümlülüğü-
dür. Nasıl bireysel olarak sorumluluk-
larımız varsa, bu toplumdan kazanan 
kurumların da yine bu topluma geri 
verecek şekilde bu sorumluluğu üst-
lenmeleri gerekir. Bu sebeple, kurum-
ların bütçelerinin bir bölümüyle sağlık, 

çevre, eğitim kültür, sanat veya spor 
gibi toplumsal konularda yatırım yap-
ması gerektiğine inanıyorum.

Ancak sosyal sorumluluk projesi ya-
pacak kurumun, bunu samimiyetle yap-
ması, arkasında durması, sürdürülebilir-
liğini sağlaması, çalışanlarını da motive 
etmesi ve projeyi tümüyle sahiplenmesi 
büyük önem taşıyor. Öncelikle, bir sos-
yal sorumluluk projesi sadece kurumu 
tanıtmak için yapılmamalıdır. “Diğer 
kurumlar yapıyor, biz de yapalım”, 
“Herkes eğitimde proje gerçekleştiriyor 
biz de olmalıyız” gibi düşüncelerle yola 
çıkılmamalıdır. Kamuoyu, bir sosyal so-
rumluluk projesinin iyi niyetle yapılıp 
yapılmadığını, kurumun gerçek beklen-
tisinin ne olduğunu çok iyi anlıyor. Ger-
çekten kamuya katma değer yaratmayı, 
bu toplumun eksikliklerine, yaralarına 
bir derece olsun derman olmayı isteyen 
kurumlar sosyal sorumluluk projesi yap-
malı diye düşünüyorum.

Bir sosyal sorumluluk projesinin du-
yulması ve kamuoyunun algısında yer 
edinmesi için en az üç yıllık bir süreç ge-
rekiyor. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli 
bakabilen kurumlar bu sorumluluğun 
altına girmelidir.

_ Sosyal sorumluluk projesinin süreci 
nasıl olmalıdır?
Bir kurum bize sosyal sorumluluk 
projesi yapma isteğiyle geldiğinde, 
öncelikle kurumun misyon, vizyon ve 
değerlerini, ilgili sektörde yurtiçinde 
ve yurtdışında yapılan çalışmaları, ra-
kiplerinin neler yaptığını, dataları ve 
araştırma sonuçlarını değerlendiriyo-
ruz. Elimizdeki bu bilgileri işleyerek, 
kamuoyu ve hedef kitlenin kurumdan 

beklentilerini tespit ediyoruz. Diye-
lim ki, kamuoyunun beklentisi eğitim 
yönünde oldu. Ancak eğitim alanında 
bir yığın proje var. Bu durumda kurum, 
eğitimde proje yaparsa arada kaybola-
bilir. Bizim en çok üzerinde durdu-
ğumuz nokta bu; eğitim üzerine bir 
proje tasarlayalım ancak bir farklılık 
yaratalım. Anadolu Sigorta’da olduğu 
gibi; kamuoyu beklentisi eğitimle ilgili 
bir sosyal sorumluluk projesi iken biz 
yerel mesleklerle ilgili eğitim üzerine 
bir proje yapmayı önerdik. Yerel mes-
lekler Türkiye’de üzerinde daha önce 
durulmamış bir örnekti. 

Biz her zaman kurumlar için farkın-
dalık yaratabilecek projeler geliştirme-
ye çalışıyoruz. Değişik alanlardan en 
az üç fikir sunuyoruz. Bu fikirleri sun-
duktan sonra kuruma sıcak gelen fikri 
detaylı projelendiriyoruz. Bu aşamada, 
uygun STK’ları, bütçeyi, zaman planını 
belirliyoruz ve uygulama sürecine geçi-
yoruz. Uygulama sürecinde ise, STK ile 
ilişkiler, üçüncü partilerin koordinasyo-
nu, raporlamalar gibi işler yürütülüyor. 
Yani, sosyal sorumluluk danışmanlığı 
A’dan Z’ye bir süreç yönetimi. Sadece 
fikir yeterli değil, nasıl uyguladığınız da 
çok önemli.

_ Dünyadaki örnekleri ile karşılaştırdı-
ğınızda Türkiye’de sosyal sorumluluk 
projelerini nerede görüyorsunuz?
Dünyada sosyal sorumluluk projeleri 
daha çok sponsorluk çatısı altında de-
ğerlendiriliyor. Sponsorluk alanında 
yapılan harcamaların %10’u sosyal so-
rumluluk projelerine gidiyor. Amerika 
ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş 
ülkelerde çok daha detaylı ve birebir 
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hedef kitleye uyabilecek projeler üre-
tiliyor. Türkiye’de ise, sosyal sorumlu-
luk projeleri son 10 yıldır ağırlıklı ola-
rak gündemde. Turkcell’in Kardelenler 
projesi bu konuya çok önemli bir ivme 
kazandırdı, bir nevi milat oldu. Sporda 
ise Garanti Bankası’nın desteklediği “12 
Dev Adam” projesini örnek verebiliriz. 
Son on yılın ilk beş yıllık bölümünde 
kurumlar, “Bana Kardelenler projesi 
gibi bir proje yap” talebiyle geldiler. 
Son beş yıllık dönemde ise bu tarz 
kopya projelerin yeterince fayda ge-
tirmediği anlaşıldı ve kurumlar artık 
daha özgün ve sürekli projeler isteme-
ye başladılar. Capital dergisinin dü-
zenlediği kurumsal sosyal sorumluluk 
araştırmasında, her yıl kamuoyunun 
en beğendiği ilk 20 proje açıklanıyor. 
Bu projelere baktığımızda ortalama 
olgunlaşma süresi 7 yıl. Bir Usta Bin 
Usta projesi ise 3. yılında bu listeye gir-
di. Demek ki o farklılığı yaratabilmişiz. 
Burada altını çizmek gerekir; Anadolu 
Sigorta, hem projenin arkasında dura-
rak hem de reklam ve tanıtım faaliyet-
leri ile destekleyerek, projenin halka 
ulaşmasını ve bilinirliğinin artmasını 
sağladı.

_ Bir Usta Bin Usta projesinin başlan-
gıcından bahseder misiniz? Fikir nasıl 
ortaya çıktı? Projenin başarısını neye 
bağlıyorsunuz?
Anadolu Sigorta’nın 85. yılında bir sos-
yal sorumluluk projesi arayışı içinde 
olduğunu öğrendik ve kendilerine çe-
şitli proje fikirleri sunduk. Bu fikirler 
arasında Bir Usta Bin Usta projesi ka-
bul edildi.

Biz Anadolu Sigorta için proje fikri 
geliştirirken isminin kattığı değer çok 
önemliydi. Anadolu Sigorta Türkiye’nin 
en büyük milli markalarından biri. 
Anadolu’yu kucaklayan bir marka. Pro-
je için Anadolu’yla bütünleşecek fikirler 
geliştirmeye çalıştık.

Yerel meslekler daha önce hiç de-
ğinilmemiş bir alan olduğu için bizim 
gündemimizdeydi. Anadolu Sigorta bu 
fikirle gerçekten çok güzel bağdaştı. 
Daha önce değindiğim samimiyet yaka-
landı. Anadolu Sigorta’nın sloganı olan 
“Kaybetmek Yok” ile “Yerel meslekleri 
kaybetmeyelim, geliştirelim” proje fikri 
birebir örtüştü. Buradaki başarının sırrı, 
proje fikriyle kurumun bu uyumu oldu.

Bu projenin başarısında Anadolu Si-
gorta yönetiminin yaklaşımı da çok 
önemlidir. Projeyi sunduğumuzda, 5 
yıllık sürdürülebilir bir proje hedefliyor-
duk. Ama Anadolu Sigorta ilk günden bu 
projeyi 10 yıl süreyle sahiplenmeye ka-
rar verdi ve hep destekledi. 

Proje fikri işin temeli ancak proje fik-
rini kamuoyuna sunacak ve algısını et-
kileyebilecek bir isim bulunması da çok 
önemliydi. Bu noktada proje ismi, Bir 
Usta Bin Usta’yı geliştiren ve çok doku-
naklı bir reklamla kamuoyundaki bilinir-
liğine destek olan TBWA’ya da teşekkür 
etmek isterim.

_ Önümüzdeki süreçte Bir Usta Bin 
Usta nasıl devam edecek?
Projeye başlarken yerel mesleklerin 
kaybolmasını engellemeyi hedefledik. 
Ustaların bu mesleklerle ilgili genç-
lere el vermelerini sağlayalım ve yeni 
ustalar yetişsin istedik. Proje 5. yılına 
girerken şunu görüyoruz; yeni atöl-
yeler açıldı, ustalar yanlarına gençle-
ri aldı ve onları yetiştirmeye başladı. 
Birincil amacımız bir ölçüde gerçek-

leşmiş oldu. Projenin 2. yılında Tür-
kiye İş Bankası’nın projemize destek 
olarak mikro kredi vermesi bizim için 
çok önemliydi. Artık kursiyerlerimize 
yeni bir kapı da açabiliyorduk. Anado-
lu Sigorta her yıl kurumsal hediyeleri-
ni kursiyerlerimizden alarak projeye 
farklı bir ivme kazandırdı. Kurslara ka-
tılanlar ürünlerin satılabilir olduğunu 
gördüler. Tasarımlı üretimleri yapma-
ya başladılar.

Bu anlamda, Çorome projesi de pro-
jenin dönüm noktalarından biridir. Kay-
bolmakta olan Kargı bezi bizim düzen-
lediğimiz kurslarla önce hayata geçti, 
sonrasında özel tasarımlarla üretilerek 
Roma’da İtalya Büyükelçiliği rezidansın-
da çok özel bir defile düzenlendi. Bunlar 
hem projeyi hem de ustaları motive edi-
ci adımlar. Bu örneklerin önümüzdeki 
dönemde de çoğalmasını hedefliyoruz.

Proje yurtiçinde ve yurtdışında , Al-
tın Pusula, Marcom, Steve Awards  gibi 
çok büyük ödüller aldı.  Dört yıl gibi kısa 
bir süreçte iki özel ödülle taçlandırıldı. 
Sadece yerel meslekleri yaşatmakla kal-
madı, kültürel mirasımıza da sahip çıktı. 
Dördüncü yılında UNESCO desteğini 
alan projemiz yurtdışındaki çalışmalar-
da Türkiye’den “Best Practice” örneği 
olarak gösterildi. Aynı zamanda Kültür 
Bakanlığı tarafından düzenlenen Altın 
Eller sergisine de destek veriyoruz. 

Bir Usta Bin Usta çok üretken bir pro-
je. Bundan sonraki dönemde de farklı 
açılımlarla kültürel mirasımıza sahip 
çıkmaya devam edeceğimize inanıyoruz.
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İŞ VE ÖZEL YAŞAM ARASINDA 
DENGEYİ YAKALAYIN

kefesinde özel yaşamlarını taşırken bu iki 
kavramı dengelemekte oldukça zorlanıyor. 
Kişisel Gelişim Uzman Eğitmeni ve Profesyonel 
Koç Nuran Boyraz, iş ve özel yaşam dengesi 
hakkında merak edilenlere ışık tutuyor. 

Günümüzde insanların yaşadığı belki de 
en büyük sorunlardan biri iş ve özel yaşam 
arasındaki çatışmalar. Hayatın içinde birçok 
görevi aynı anda üstlenmek durumunda olan 
insanlar, terazinin bir kefesinde işlerini, diğer 

insan kaynaklarıinsan kaynakları
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İşte Başarının Sırrı Daha 
Çok Çalışmak DeğİlDİr
İnsanlar iş hayatında başarılı olmanın 
yolunun genellikle özel yaşantılarını bir 
kenara bırakıp, çalıştıkları alana daha 
fazla yönelmekten geçtiğini düşünürler. 
Hâlbuki yapılan araştırmalar bu duru-
mun başarının aksine, psikolojik çatış-
malara ve insan hayatını olumsuz yön-
de etkileyebilecek birçok soruna neden 
olabileceğini ortaya koyuyor. Kişisel 

Gelişim Uzman Eğitmeni ve Profesyo-
nel Koç Nuran Boyraz’a göre zamansız-
lıktan  en çok köşeye sıkıştığımız yer, 
işyerimiz, iş yaşantımız. Boyraz; “Her 
şey öylesine hızlı değişiyordur ki, iş 
dünyası içinde, yetişebilmek, olayın bir 
parçası olarak kalabilmek için, hep daha 
fazla çalışmak durumundayız. Belirli bir 
süreye bağlı olarak çalışılacağı hayali ile 
başlayan iş serüvenleri, daha çok zaman, 
daha çok çaba, daha çok özveri ister her 
geçen gün. Bu talebe cevap verebilmek 
için, önce ailesinden, arkadaşlarından 
zaman çalmaya, onlara ait zamanları 
işine harcamaya başlar insan. Bu da yet-
mez, bir süre sonra kendisine ait zaman-
larını, dinlenmelerini, tatillerini feda 
etmeye başlar” diyor. Oysa gerek iş ya-
şamında gerekse özel yaşamda başarının 
ve mutluluğun anahtarı, aradaki dengeyi 
sağlayabilmek ve bunu koruyabilmekten 
geçiyor. Boyraz, hep daha fazlasını, daha 
iyisini yapabilmek için daha çok çalışan 
insanın, günden güne motivasyonunu, 
isteğini, enerjisini tükettiğini, hâlbuki 
işte başarılı olmanın sırrının, hep daha 
çok, daha çok çalışmak değil, yaşam 
dengesini sağlayabilmek olduğunun al-
tını çiziyor. Peki, işini özel yaşamından 
daha önde tutan ve yaşam alanı içerisin-
de mutsuz, tatminsiz ve bitkin olan bir 
insan neler yapabilir?

1
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3

Çalışanların stres düzeyi 
düşüyor, motivasyonları 
yükseliyor, iş ortamında 

daha sağlıklı ilişkiler gelişiyor. 
İşyerinde sağlanan esneklikle 
çalışanlar daha fazla inisiyatif 

kullanabiliyorlar, nezaret 
ve yönlendirmeye daha 

az gereksinim duyuyorlar. 
Verimlilikleri ve iş doyumları 

artıyor. Öte yandan daha 
mutlu ve verimli çalışma 

ortamında işten ayrılmalarda ve 
devamsızlık oranlarında ciddi 

düşüşler sağlanıyor. Söz konusu 
getiriler doğrudan şirketlerin iş 
sonuçlarına yansıyarak önemli 

iş kazançları elde edilmesini 
sağlıyor. 

İş-ÖzEL YAşAm DENGEsİ 
ProGrAmLArININ 

GEtİrİLErİ
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Yurtdışında iş ve özel yaşam 
dengesi üzerine yapılan bir 

araştırmaya göre, iş hayatında 
olan kişilerin yüzde 86’sının 
iş tatmini ve iş-özel yaşam 

dengesinin bir numaralı 
öncelikleri olduğunu ortaya 
çıkıyor. Yapılan araştırmaya 

göre, iş ve özel yaşam dengesini 
etkileyen faktörlerin başında 

ise aşırı iş yükü geliyor. Aşırı iş 
yükü altında çalışan kişilerin 
yüzde 20’si iş yaparken daha 
sık hata yapıyor, yüzde 39’u 

çalıştıkları şirkete/yöneticilerine 
kızgınlık duyuyor, yüzde 34’ü 

kendileri kadar çalışmadıklarını 
düşündükleri iş arkadaşlarına 

karşı öfkeliler, yüzde 36’sı 
daha fazla stres yaşıyor. İş ve 

özel yaşam çatışması yaşayan 
çalışanların yüzde 43’ü işten 

ayrılmayı düşünüyor.

İstAtİKsEL VErİLEr
İş-Özel Yaşam 
DengeSİ Programları
Uzmanlar çalıştığımız alanda başarıyı 
yakalayabilmek, diğer yandan da özel 
yaşamımızı idame ettirebilmek için des-
tek aldığımız hizmet ve programların iş 
hayatımız ve özel yaşantımız arasında-
ki çatışmaları düzenleyebilmek adına 
önemli olduğu görüşünde. Kişisel Ge-
lişim Uzman Eğitmeni ve Profesyonel 
Koç Nuran Boyraz az, iş-özel yaşam 
dengesi programlarının temel amacının, 
insan kaynağının etkin yönetimiyle re-
kabet avantajı elde edebilmek olduğunu 
söylüyor. Boyraz’a gör, iş-özel yaşam 
dengesi, çalışanların yaşam kalitelerin-
de farklılık yaratarak verimliliklerinin 
artırılması ve şirkete bağlılıklarının sağ-
lanmasında önemli bir yaklaşım olarak 
değerlendiriliyor. Şirketlerin çalışan-
larına sunduğu iş-özel yaşam dengesi 
programlarının temelinde çalışanların 
sosyal yaşama ilişkin sorunlarının ola-
bildiğince çözümlenerek, bireyin mut-
lu ve verimli çalışmasının sağlanması; 
kendisine, ailesine ve çevresine zaman 
ayırabileceği koşulların oluşturulması 
bulunuyor. Çeşitli çocuk bakım prog-
ramları (işyerinde çocuk bakımı, tatil 
dönemlerinde çocuk bakımı, vb.), esnek 
çalışma düzenlemeleri (esnek çalışma 
saatleri, iş paylaşımı, sıkıştırılmış iş gün-
leri, yarı zamanlı iş, evde çalışma, vb.) 
gibi programlarla, çalışanın iş dışındaki 
özel yaşam konuları daha rahat yöne-
tilebilir hale getirilerek, çalışanın işine 
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daha fazla odaklanması sağlanmaya ça-
lışılıyor. Bu konuda daha uzun dönemli 
stratejilere sahip olan şirketler iş-özel 
yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik 
şirket çabalarını bireysel çabalarla bir-
leştirerek bu konuda daha fazla yol kat 
etmeye çalışıyorlar. Bu amaçla uygula-
dıkları çalışana yardım programlarıyla, 
“bireysel olarak iş - özel yaşam dengesi-
ni kurabilecek”, “kendini yönetebilecek” 
becerilerin kazandırıldığı ciddi eğitim 
programları düzenliyorlar. 
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Engin Hepileri

“Bir dramanın her zaman bir başlangıcı ve sonu olmalı, o zaman drama olabilir” 
diyen İntikam dizisinin Hakan Eren’i Engin Hepileri, iyi bir iş yaptıklarını, şimdi yeni 
projelere bakma vakti olduğunu belirtiyor. Hepileri röportajımızı yaptığımız sırada, 
2005 yılında genç yaşta yitirdiğimiz müzisyen Kâzım Koyuncu’yu canlandıracağı 
filmin heyecanı içindeydi. Yıllarca Yıldız Kenter’le çalışan Engin Hepileri, ustasının 
da cesaretlendirmesiyle kendi tiyatrosunu kurmuş. Tiyatro.in bugünlerde “Katil 

Joe” adlı son derece cesur ve çarpıcı bir oyunla izleyicinin karşısına çıkıyor. Engin 
Hepileri’yle televizyon sektörünün sorunlarını, oyuncu olarak konuya nasıl 

baktığını ve yeni projelerini konuştuk.

‘‘Dizi sektörü, bütün 
sistemin kurbanı’’

Kenter Tiyatrosu’nda 
sahne arkası, hatta masa 
arkasını da öğrendim, 
idari kısmını da 
biliyorum. Işık masası, 
ses masasının ötesinde 
de çalıştım. Bütün 
tanıdıklarım tiyatrocu 
ya da tiyatroyla uğraşan 
insanlar. Tiyatro.in 
başarılı başladı. Biletler 
ikinci gün tükeniyor. 
Sanki ‘Arkanızdayız’ 
diyor seyirci. Bu da 
bizi yüreklendiriyor. 
Söylemek istediklerimizin 
yankısını görebiliyoruz. 

_ İntikam’da canlandırdığınız karak-
ter için renkli ve ucu açık bir rol oldu-
ğu için keyif aldım diyorsunuz. Bu tür 
bir karakteri canlandırmak oyuncuya 
nasıl olanaklar sağlıyor? 
Hakan Eren karakteri her hafta bir şey 
yapabilir, şaşırmazsınız. Espriye ve 
hayata yaklaşımı çeşitlilik gösteren 
bir karakter. Konunun içinde görevini 
zaten yapacaktır. Yağmur’un arkadaşı 
ve hikâyenin ana damarlarından bir 
tanesi. Ama oyuncu sadece bununla 
yetinemez ki. Bu karakteri nereden 
alırım, neler yapabilirim onunla, ne-
reden şaşırtırım, seyirciyi bu hafta da 
şununla avlamaya çalışayım gibi şey-
leri bulup çıkartman gerekiyor. Büst 
oluyoruz bazen, geçip karşısına öteki 
oyuncunun bır bır bır replikleri söylü-
yoruz bitiyor. Ama oynayacak bir şey 
bulursan kameranın açık olmasının 
sebebini yakalıyorsun. Beni çekiyor-
lar, çeksinler çünkü ben şu anda bura-
dayım, bu mesleği yaptığım için mut-
luyum ve eğleniyorum. Bunu yapacak 
alan açmak lazım. Hakan karakteri de 

bana bu alanı açtı. O yüzden severek 
oynadım.  

_ Dizilerde oyuncuların ücretleri 
arasında uçurum olduğu söyleniyor. 
Bunun giderilmesi için ne yapılmalı 
sizce?
Bunu tartışmaya başladığımız za-
man bence başka şeyleri tartışma-
mız lazım. Türkiye’deki durum da 
bu zaten. Türkiye’deki ana meblağı 
kontrol eden yüzde 5 gibi bir azın-
lık var ve geri kalanı nüfusun yüzde 
95’i paylaşmak zorunda kalıyor. Orta 
direk dediğimiz bir durum yok. Bu-
nun karşılığı bir sektör var. Diyor ki, 
ben seni popüler edeceğim, çok para 
vereceğim, bana göre yaşayacaksın, 
kurallara uy, seni de kullanacağım. 
İşine gelirse. Onunla aynı saatte çalı-
şıyorum. Ondan daha donanımlıyım, 
daha tecrübeliyim, ama o popüler. O 
popülerliği getiren zaten sistemin ta 
kendisi. Hukuku, insan hakkını, çalış-
ma saatini herkes için düzeltmemiz 
lazım. Sigortasını, sağlığını, eğitimini 

maksimumbiz | 49



sohbetsohbet

50 | maksimumbiz

‘İntikam dizisinde en sevdiğim şey Hakan ile 
Yağmur’un arkadaşlığı,’ diye tweetler geliyor 
bana. Çünkü bu kadar entrikanın, yalanın, 
sevgisizliğin içerisinde çıkabilecek tek bir şey 
var, bunları çözebilecek tek bir şey var, o da 
Hakan’ın gözlerinde Yağmur’a arkadaşça ‘Şu 
kız da şu olayların içinden çıksa da rahat etse’ 
diyerek baktığı andır.

düzeltirsiniz, bu sektöre de o zaman 
sıra gelir. Bu sektör de bütün sistemin 
kurbanıdır. 

_ Bu konuda kimi yıldız oyuncuların 
sistemin sorunları çözülene dek ken-
dini geri çekme gibi bir tutumu var. 
Bu bir çözüm müdür?
Kişisel bir adımdır ama sistemi değiş-
tirebilecek bir adım değildir. Ben ken-
dimce bir şey yaptım, diyebilir, kendi-
ni iyi hissedecekse ne kadar güzeldir. 
Ama düzelmeyeceğini biliyoruz. Sis-
tem yeni starlarını yaratır, onların 
yerine yenilerini koyar ve hiçbir şey 
değişmez. Çünkü çok daha büyük bir 
şeyden söz ediyoruz. Böyle bir tutu-
ma saygı duyarım ama o kadar. 

_ Sistem eleştirisi, televizyon eleş-
tirisi dediniz. Size şunu soran oluyor 
mu, sen de bunun içinde değil misin?
Ben tabii ki içindeyim, içinde olmalı-
yım ki eleştirebileyim. İçinde olmalı-
yım ki, aslında neyin nasıl olduğunun 
farkında olayım. Ben oyuncuyum. 
Tekst gelir, oynarım. Bir şey verebi-
leceğime inanıyorsam oynarım. “İn-
tikam dizisinde en sevdiğim şey Ha-
kan ile Yağmur’un arkadaşlığı” diye 
tweetler geliyor bana. Çünkü bu ka-
dar entrikanın, yalanın, sevgisizliğin 
içerisinde çıkabilecek tek bir şey var, 
bunları çözebilecek tek bir şey var, o 
da Hakan’ın gözlerinde Yağmur’a ar-
kadaşça “Şu kız da şu olayların için-
den çıksa da rahat etse” diyerek bak-
tığı andır. Benim televizyon gibi bir 

araçla bunu verme şansım varken ne-
den vermeyeyim? Bu hakkımı neden 
kullanmayayım? Çekilmek başka bir 
tepki. Çekilirsem o zaman başka şey-
ler de yapmalıyım. Ama ben şöyle di-
yorum; hem çekilmeyeceğim, hem de 
başka şeyler yapacağım. Çekilmeyip, 
burada bu mücadeleye devam ederek, 
tiyatro da yaparak, hatta tiyatroda te-
levizyon eleştirisi yaparak, durduğum 
yeri anlatmaya çalışacağım. Benim 
ana amacım kendimi ifade etmek. Her 
sanatçının aslında yapmak istediği 
şey bu. Oyuncunun sorumluluğudur 
burada olmak. Burada olup bu müca-
deleyi devam ettirmeye ihtiyacımız 
var.  

_ Kâzım Koyuncu’yu oynayacağı-
nız haberlerini okuduk… Biraz ondan 
bahsedebilir misiniz?  
Sorumluluk yükleyen bir proje. Beni 
yükselten, heyecanlandığım bir iş. 
Daha bir kare bile bir şey oynamadım 
onunla ilgili, o yüzden hâlâ rahatla-
yamadım. Bu röportaj okunduğunda 
çekimler yapılmış olacak. Çok güzel 
bir senaryo. Filmin adı “Yağmur Kı-
yamet Çiçeği.” Onur Aydın çekiyor. 
Çok önemli oyuncular var. İyi bir iş 
olacak. Samimi bir iş olacak. Kâzım 
Koyuncu’nun bir otobiyografisi değil. 
Sadece dört değişik hikâye üzerinden 
Kâzım’ın fikrini ve duygusunu anlat-
mak istiyoruz. Dört hikâye; Trabzons-
por, Çernobil faciası, Karadeniz sahil 
yolu ve Kâzım’ın kendi yolculuğu… 
Kâzım’ın kafasındaki ütopya, daha gü-
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Bundan sonra herhangi 
bir şey hayal edilecekse, 
‘Bu oyun bence yapılmalı’ 
dediğimiz bir şey olursa, 
bunu uygulamak için 
tiyatro kurduk. Bunu 
uygulamayacaksa; 
ülkenin hali, tiyatronun 
hali, bizim kendi ruh 
halimiz nedeniyle bir şey 
yapılmayacaksa, Tiyaro.
in ayakta kalmak için 
proje yapan bir kurumsal 
yapının içerisinde 
boğulmayacak.

zel bir dünya, bu ülkede, bu insanlar-
la, Karadeniz insanının coşkun seliy-
le, hepsini beraber yaşayabileceği ve 
hayal ettiği bir dünyayı anlatmak isti-
yoruz. Bunun ne kadar zor olduğunun 
farkında olan, hayal kurmayan ama 
Kâzım’ı anlayan ve duruşunu anlatan 
bir film çekilmeye çalışılıyor. Ben de 
gençlik yılları, sonra tekrar köye dön-
mesi, aşkı, hastalığı ve vefatına kadar 
giden kesitlerle Kâzım’ı canlandıraca-
ğım. 

_ Oda ve Adam oyununuz da halen 
devam ediyor. Bir röportajınızda bu 
oyununuz için, benzeri olmayan tür-
den bir oyun diyorsunuz. Benzersizli-
ği neresinde? 
“Oda ve Adam,” ifade biçimiyle kla-
sik tiyatronun biraz dışında; bol gör-
seliyle, müziğiyle, dansıyla, karakteri 
olmayan oyunculuklarıyla, bir giriş 

bir sonuç olmayan, orada var olan, se-
yircinin gözüne bakan, seyircinin ya-
nına giden, oturan, konuşan bir oyun. 
Aynı metni önce bir erkeğin, ardından 
bir kadının nasıl oynadığını gösteren, 
okuduğunuz zaman aynı olan, oynan-
dığında farklı olan bir hikâye. Bunu ti-
yatronun kuralları içerisinde yapıyor. 
Kadın ile erkeğin aynı cümleyi nasıl 
farklı kurabildiğini gösteren bir oyun. 
Bol bol videoart’ı kullanan, günümüz-
deki görselliği her haliyle kullanan, 
içinde Skype sahneleri olan, görsel 
her şeyi olan, günümüz dünyasının 
aşkını anlatan bir oyun. 

_ Bir tiyatro kurdunuz, Tiyatro.in. 
Bir oyuncu için sahneye çıkmak ayrı 
bir şey ama tiyatro kurmak da başka 
bir sorumluluk. Nedir Tiyatro.in’in 
iddiası? Ya da bir iddiası var mı?
Tiyatro.in’in iddiası yok. Engin’in ve 

arkadaşlarının oynamak istedikleri 
oyunlar var. Gerçek, özgür, istediğini 
yapan bir platform olarak hayatımız-
da olacak. Her sene iki oyun yapacak 
falan diyemeyeceğim o yüzden. Ama 
kafamda projeler var, ne zamandır 
kenarda tuttuğum, arada dönüp bak-
tığım, düşündüğüm… Zamanları gelir, 
Katil Joe belki yavaş yavaş kendini 
başka şeye bırakmak istiyordur, onu 
hissederim, ya da bir arkadaşım gelir 
der ki, seni istemiyorum ama böyle 
bir oyun var, bunu bu tiyatroda ya-
pacağım; sonuna kadar kapım açık. 
Beraber çalıştığım arkadaşlarıma da 
söylüyorum. Ben içinde olmayayım, 
ama sahnelenmesi için yapımcılığını 
yaparım. 

_ Hayatınızda bir şeyi sigortalatma 
imkânı sunulsa neyi sigortalatırdınız. 
Aşkı, sevgiyi ve güveni galiba…
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ÇiÇeklerin ülkesi

holla nda
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holla nda

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, ül-
kede turistleri en çok cezbeden yerlerin 
başında geliyor. Hem nüfusu hem de 
tarihi ve kültürel zenginliğiyle başkent 
olmanın hakkını veren Amsterdam; 
dünyaca ünlü kanalları, müzeleri ve 
eğlence merkezleriyle dikkat çekiyor. 
“Kuzeyin Venedik’i” olarak adlandırılan 
Amsterdam’daki kanallar turistleri çek-
menin ötesinde şehir içerisinde seyahat 
etmek için alternatif bir yöntem olarak 
kullanılıyor. Amsterdam bisiklet dostu 
bir şehir, dolayısıyla bisiklet yolları ve 
bisiklet park alanlarıyla bu kültürün ol-
dukça geliştiğini görebilirsiniz.

Topraklarının çoğunun 
deniz seviyesinin altında 
olduğu Hollanda, Belçika 
ile Almanya arasında, 
Kuzey Denizi üzerinde 
konumlanıyor. Bireysel 
özgürlüklerin hoşgörüyle 
karşılandığı bu küçük 
ülke her yıl milyonlarca 
turisti ağırlıyor. Hollanda, 
coğrafi yapısı ve kültürel 
birikimiyle, küçük 
yüzölçümüne rağmen pek 
çok farklı deneyimi bir 
arada sunuyor.
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Amsterdam turumuza hem kent sa-
kinleri hem de turistlerin uğrak yer-
lerinden biri olan Dam Meydanı’ndan 
başlayalım. Şehirdeki etkinlikler genel-
likle bu meydanda düzenleniyor. Pek 
çok restoran, kafe ve mağazanın yer 
aldığı Dam Meydanı, ünlü isimlerin bal-
mumundan yapılmış heykellerinin ser-
gilendiği Madame Tussaud Müzesi’ne 
de evsahipliği yapıyor.

Müze demişken Amsterdam’la özleş-
miş bir isim olan Vincent van Gogh’u 
anmadan geçmek olmaz. Amsterdam 
tam bir müzeler kenti ve bu müzeler içe-
risinde belki de en bilineni, Van Gogh 
Müzesi. Her yıl bir milyondan fazla zi-
yaretçinin gezdiği müzede, Van Gogh’a 
ait 200 resim, 500 çizim ve 700’den fazla 
mektup sergileniyor. 

Amsterdam’a gidenlerin mutlaka uğ-
radığı yerlerden biri de Çiçek Pazarı 
(Bloemenmarkt). Dünyanın tek yüzen 
çiçek pazarı olan Bloemenmarkt, geç-
mişten günümüze Amsterdam’a çiçek 
sağlayan ana kaynak olarak biliniyor. 
Amsterdam’ın yüzen çiçek marketi 
yıl boyunca her gün yerli ve yabancı 
ziyaretçileri ağırlıyor. Çiçek çeşitle-
rinin zenginliği ile dikkat çeken Çiçek 
Pazarı’ndaki en popüler çiçek tabii ki 
Felemenk laleleri. Özellikle yılbaşı dö-
neminde farklı renkteki laleler ile süs-
lenen bu ilginç pazara mutlaka uğrama-
lısınız.

AvrupA’nın new York’u 
rotterdAm
Hollanda’nın güneybatısında bulunan 
Rotterdam, Amsterdam’dan sonra nü-
fus yoğunluğunun en fazla olduğu ikinci 
şehir. İsmini Rotte Nehri’nden alan bu 
eski balıkçı kasabası, bugün Avrupa’nın 
en büyük limanına sahip. Rotterdam; 
modern silueti, iddialı iş ve sosyal ya-
şam alanları ve Amsterdam’la yarışan 
kozmopolit yapısıyla, Avrupa’nın New 
York’u olarak nitelendiriliyor. Yıl bo-
yunca festivaller ve etkinliklerin düzen-
lendiği şehir, turistlerin uğrak noktası. 
Rotterdam’a Avrupa’nın en büyük li-
manı unvanını kazandıran Maas Nehri, 
kenti ikiye ayırıyor. İki yakayı birbirine 
bağlayan köprüler arasında en önem-

lileri Erasmus ve Willem köprüleri. 
Adını, Rotterdam’da yaşamış olan ünlü 
filozof Erasmus’tan alan köprü, hem 
modern zamanların en estetik köprü-
lerinden biri hem de tam bir teknoloji 
harikası.

Rotterdam, modern görünümüne 
rağmen yemyeşil bir şehir. Kentin en 
büyük parklarından biri olan Kralingen 
Park’ın içerisinde yer alan göl, yaz ay-
larında yelken gösterilerine evsahipliği 
yapıyor.

Rotterdam’da mutlaka görülmesi ge-
reken yerlerden bir diğeri, cumartesi ve 
salı günleri West Blaak Metro İstasyonu 
ile City Hall (Belediye Binası) arasında 
kurulan Rotterdam Pazarı. Antika eşya-
lardan tropik bitkilere kadar binbir çeşit 
ürünle dolup taşan pazarda bütün günü-
nüzü hiç sıkılmadan geçirebilirsiniz. 
Hollanda gibi küçük bir ülkede mimar-
lar konut projeleri tasarlarken yaratıcı-
lıklarını kullanmak zorunda kalmışlar. 
Bu yaratıcılığın en ilginç örneklerinden 

Sahip olduğu kilometrelerce uzunluğu, 
90 adası ve 1500 köprüsü ile Amsterdam 
kanalları, Amsterdam’ın “Kuzeyin Venedik’i” 
olarak anılmasını sağlamaktadır.

Hollandalı turistlerin uğrak yeri olan yel 
değirmenleri 1997 yılında UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne alınmıştır.

Hollanda Zoutkamp’ta gün batımında bir 
balıkçı teknesi...

Hollanda’nın Klompen olarak bilinen 
geleneksel ağaç ayakkabıları...
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Kış aylarının sert 
geçtiği şehri ziyaret 
edebileceğiniz en güzel 
mevsim bahar aylarıdır. 
Özellikle ünlü lale 
mevsiminin yaşandığı 
nisan-mayıs ayları şehri 
ziyaret için en çok 
tavsiye edilen dönemdir.

biri, Overblaak Caddesi üzerindeki “küp 
evler.” Mimar Piet Blom’un 1984’de 
tasarladığı bu evler 38 küçük, 2 büyük 
küpten oluşuyor. Oturanlardan biri evi-
ni “open cube” yani açık küp eve çevir-
miş ve içini Hollanda tarzında döşemiş; 
merak edenler, ziyaretçilere açık olan 
bu evin kapısını çalabilir. 

Rotterdam’daki son durağımız, İkin-
ci Dünya Savaşı’nın yıkımından kur-
tulabilen yegâne semtlerden biri olan 
Delftshaven. Tipik bir Ortaçağ şehri 
olma özelliğini günümüzde de muha-
faza eden Delftshaven, yanı başındaki 
kozmopolit şehrin gürültüsüne inat, caz 
tınılarının yükseldiği şirin kafeler ve 
antika dükkânlarıyla dolu.

BAlıkçı kAsABAlArı
Hollanda, küçük ve şirin kasabalarıyla 
insanın kendini bir masal şehrindeymiş 
gibi hissetmesini sağlıyor. Volendam da 
bu sevimli balıkçı kasabalarından biri. 
Amsterdam’a yaklaşık yarım saat me-
safedeki Volendam, herkesin yaşamak 
isteyeceği huzur dolu bir kasaba. Yol 
boyunca otlayan inekler, keçiler, çiftlik 
evleri ve bol bol yeşil alan göreceğiniz 
bu kasaba, Hollanda’nın kırsal hayatını 
deneyimlemek ve çeşit çeşit deniz ürü-
nünün tadına bakmak için birebir. 

Hollanda’nın Volendam’a oldukça 
yakın diğer bir balıkçı kasabası ise Mar-
ken. Tertemiz havası, durgun denizi ve 
birer maketi andıran şirin evleri kart-
postallara yakışır manzaralar sunuyor. 
Bahçelerinde kedilerin, tavşanların do-
laştığı; güleryüzlü insanlarla karşılaşa-
cağınız bu güzel evlerin arasından yü-
rüyüp iskele kenarına geldiğinizde, sıra 
sıra dizilmiş tekneler ve harika bir de-
nizle karşılaşıyorsunuz. Tam burunda 
yer alan küçük ve sevimli kafede oturup 
bu göz kamaştırıcı manzarayı izleyebi-
lirsiniz.
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sporspor

Rusya’nın Soçi kentinde 
7 Şubat’ta başlayan 22. Kış 
Olimpiyat Oyunları, 23 Şubat’ta 
gerçekleştirilen kapanış 
töreninin ardından sona erdi. 
Ev sahibi Rusya’nın 13 altın, 11 
gümüş ve 9 bronz madalya ile 
ilk sırada tamamladığı oyunlarda 
hem katılan sporcu, hem de 
düzenlenen yarış sayısı açısından 
rekora imza atıldı.

22. Kış Olimpiyat Oyunları’nın ardından…

Soçİ’de pek çok     
             İlk yaşandı

_ Yaklaşık 50 milyar dolarlık harcamayla tarihin en yüksek 
maliyetli kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan Soçi’de 85 
ülkeden 2 bin 874 sporcu, 15 disiplinde madalya için mücadele 
etti. Bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı organizas-
yon olan 22. Kış Olimpiyatları’nın gayri resmi genel klasmanında 
ilk sırayı alan Rusya Ulusal Takımı 13 altın, 11 gümüş ve 9 bronz 
madalya elde etti. Rusya bu sonuçla, 1988 Calgary Kış Olimpiyat 
Oyunları’nda 29 madalya kazanan Sovyet takımının rekorunu da 

geçmiş oldu. Kış olimpiyatlarında 4. kez ev sahibi ülke madalya 
sıralamasında ilk sırada yer aldı. Daha önce ABD Lake Placid 
1932’de, Norveç Oslo 1952’de, Kanada da Vancouver 2010’da ev 
sahipliği yaptığı oyunları madalya tablosunda ilk sırada tamam-
lamıştı. Oyunları; 11 altın, 5 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 26 
madalya alan Norveç 2. sırada, 10’ar altın ve gümüş ve 5 bronz 
olmak üzere 25 madalya alan Kanada ise 3. sırada tamamladı. 

Tarihte ilk kez astropikal bir bölgede düzenlenen 22. Kış Olim-
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piyat Oyunları için Soçi’de tüm altyapı 
neredeyse sıfırdan kuruldu, onlarca spor 
tesisi inşa edildi, modern kavşaklara sa-
hip yollar yapıldı, uluslararası havalima-
nı yenilendi. Olimpiyat parkında Bolshoy 
Ice Dome, Shayba Arena, Iceberg Paten 
Sarayı, Ice Cube Curling Merkezi’nde; 
dağ kümesinde RuSki Gorki Kayakla 
Atlama Merkezi, Laura Kayaklı Koşu ve 
Biatlon Merkezi, Rosa Khutor Alp Disip-
lini Kayak Merkezi, Rosa Khutor Extre-
me Park ve Sanki Sliding Center, 7 dalda 
15 kış sporunda madalya mücadelelerine 
sahne oldu. Sahil kümesinde artistik buz 
pateni, sürat pateni ve kısa mesafe sürat 
pateni ile buz hokeyi ve curling, dağda-
ki olimpiyat alanında ise kayakla atlama, 
kuzey kombine, biatlon, kayaklı koşu, Alp 
disiplini, serbest stil kayak, snowboard, 
bobsled, skeleton ve luge branşlarında 
mücadeleler yapıldı. Oyunlarda 12 yeni 
disiplinde ilk kez yarışıldı. Alp disiplini 

kadınlar iniş yarışında iki sporcunun da 
altın madalya elde etmesi bir ilk olarak 
tarihe geçti. Rosa Khutor Alp Disiplini 
Merkezi’ndeki yarışı 1.41.57’lik süreyle 
tamamlayan Slovenyalı Tina Maze ve 
İsviçreli Dominique Gisin altın madalya 
kazandı.

BUZ DANSINDA BİR İLK
Oyunlara 16. kez katılan Türkiye, Soçi’de 
3 dalda 6 sporcuyla temsil edildi. Artis-
tik buz pateninde Türkiye’yi ilk kez buz 
dansında Alisa Agafonova-Alper Uçar 
çifti temsil etti. Çift, hakemlerin verdiği 
49.84’lük puanla serbest dans programın-
da yarışma hakkını kazanamadı.

Kayaklı koşuda Kelime Çetinkaya ve 
Sabahattin Oğlago, Alp disiplininde ise 
Tuğba Kocaağa ve Emre Şimşek müca-
dele etti. Alp disiplininde yarışan Tuğba 
Kocaağa slalomda elde ettiği 41.likle ilk 
30’a en çok yaklaşan sporcu oldu.

22. Kış Olimpiyat 
Oyunları için Soçi’de 
tüm altyapı neredeyse 
sıfırdan kuruldu, 
onlarca spor tesisi 
inşa edildi, modern 
kavşaklara sahip yollar 
yapıldı, uluslararası 
havalimanı yenilendi.

Sıra Ülkeler Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Rusya 13 11 9 33
2 Norveç 11 5 10 26
3 Kanada 10 10 5 25
4 ABD 9 7 12 28
5 Hollanda 8 7 9 24
6 Almanya 8 6 5 19
7 İsviçre 6 3 2 11
8 Belarus 5 - 1 6
9 Avusturya 4 8 5 17
10 Fransa 4 4 7 15

98 yarışmada dağıtılan 295 madalyayı 26 ülkenin paylaştığı 
22. kış olimpiyat oyunları’nın madalya tablosu şöyleydi.
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“Aklın Uykusu”, Marc Quinn’in 1999 yılından bu 
yana ürettiği 30’dan fazla yapıtı bir araya getiriyor. 
Quinn’in kullandığı malzeme ve tekniklerin 
çeşitliliğini yansıtan sergide, ilk kez ARTER’de 
sergilenen resim ve heykeller de bulunuyor. “Aklın 
Uykusu,” sanatçının 1990’lardan bu yana üretiminde 
ele almayı sürdürdüğü tarih, zaman ve mekân, 
beden ve kimlik gibi konulara odaklanırken; doğayla 
kültür ve sanatla bilim arasındaki ilişkiyi ve sanatın 
teknolojiye bağımlılığını da tartışmaya açıyor.

Sadberk Hanım Müzesi bu 
yıl 25. kuruluş yıldönümünü 
kutluyor. Sadberk Hanım 
Müzesi Sergisi’nde yer alan 
150 eser, Sadberk Hanım 
Müzesi Arkeoloji Bölümü 
koleksiyonunun kronolojik 
bütünlüğünü en iyi şekilde 
yansıtmak üzere seçilmiş. 
Sergide yer alan eserlerin 
ayrıntılı olarak tanıtıldığı 
katalog, müze uzmanları 
Senem Özden Gerçekler 
ile Deniz Uygun tarafından 
hazırlanmış.

Borusan Contemporary, “Megaplex Üçlemesi” 
sergisi ile sanatçı Marco Brambilla’nın üç boyutlu 

film kolajlarını sunuyor. “Creation (Megaplex-2012),” 
“Evolution (Megaplex-2010)” ve “Civilization 

(Megaplex-2008)” adlı eserlerden oluşan sergide 
üç boyutlu teknoloji kullanılmış. Bu eserler, sinema 

tarihinden 400’den fazla filmi bir araya getiren, 
akışkan ve hareketli tablolar gibi.

İTÜ Stadyumu’nda 
hayranlarıyla buluşacak 
olan Justin Timberlake, 
Türkiye’deki ilk solo 
performansını verecek. En 
son Amerika Müzik Ödülleri 
gecesinde, favori pop/erkek 
rock sanatçısı dâhil 3 ödülle 
evine dönen Timberlake, 
ayrıca GQ tarafından 
yılın erkeği seçildi. 20/20 
Experience turnesinin, aynı adı 
taşıyan 4 milyonluk albümü, 
bu yılın en çok satılanı oldu. 
Timberlake, Amerika’da son 
5 yılın en iyi çıkış yapan erkek 
sanatçısı, albüm de son 5 yılın 
en iyi dijital çıkışı olarak kabul 
ediliyor.

Justin Timberlake

Mekân: İTÜ Stadyumu
Tarih: 26 Mayıs

Marc Quinn’den 

“Aklın Uykusu”

Mekân: ARTER  
Tarih: 27 Nisan

Kadim Çağlardan 

İzler

Mekân: Sadberk 
Hanım Müzesi
Tarih: 25 Mayıs

Marco Brambilla: 

Megaplex Üçlemesi

Mekân: Borusan 
Contemporary 

Tarih: 1 Haziran
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Geyikli Park
Yazar: Sunay Akın 

Sunay Akın eserlerini herkesin 
anlayabileceği şekilde paylaşan 
ve bu yönü ile çok sevilen bir 
isim. Her fırsatta okurlarıyla kitap 
yolu ile buluşmayı ihmal etmiyor. 
Geyikli Park kitabı da bu tarz 
eserlerinden bir tanesi. Yazar, 
Çanakkale’de yaşananların izini 
sürdü. Farklı öyküler dinledi, farklı 
hikayeleri işitti. Hepsini Geyikli 
Park isimli kitabında topladı. İş 
Bankası Kültür Yayınları’ndan 
çıkan Geyikli Park kitabında Sunay 
Akın, Çanakkale zaferini farklı bir 
şekilde ele alıyor.

Hayal 
Yazar: Ayşe Kulin 

Ayşe Kulin, “Dönüş”ün 
ardından yayınladığı yeni 
kitabı “Hayal”de 1983’ten 

bu yana yaşamında yer 
alan renkli olaylara ve 
ilginç anekdotlara yer 

veriyor. Bu kitapta yazarlık 
hayaliyle başlayan bir 

yaşamın günümüze uzanan 
renkli görüntüleri yer 

alıyor. Özgün çizimlerle 
desteklenmiş olan Hayal 

aynı zamanda Kulin’in 
günümüze uzanan yazarlık 

serüveninin de öyküsü…

Gravity (Yerçekimi) 

Boyut Koleksiyon Kitapları’nın en nadide 
eserlerinden biri olan Arkeoloji Sırları, 
arkeolojiye ilgi duyan her yaştan insanın, 
“eskinin bilimi” ile ilgili merak ettiği 
sorulara cevap bulabileceği eşsiz bir 
kaynak niteliğinde. Arkeoloji Sırları’nın 
ikinci koleksiyon eserinde en özel bölüm 
ise Türkiye’ye ayrıldı. Bu çalışmada 
önemli tarihi kalıntıların yer aldığı 
Alacahöyük, Pergamon, Efes, Troya ve 
Patara da dâhil Türkiye’den tam 17 farklı 
bölgenin arkeolojik sırları çarpıcı görseller 
eşliğinde gün yüzüne çıkıyor.

Arkeoloji Sırları 

Boyut Koleksiyon Kitapları’nın 
en nadide eserlerinden biri olan 

Arkeoloji Sırları, arkeolojiye 
ilgi duyan her yaştan insanın, 

“eskinin bilimi” ile ilgili 
merak ettiği sorulara cevap 
bulabileceği eşsiz bir kaynak 

niteliğinde. Arkeoloji Sırları’nın 
ikinci koleksiyon eserinde 

en özel bölüm ise Türkiye’ye 
ayrıldı. Bu çalışmada önemli 
tarihi kalıntıların yer aldığı 

Alacahöyük, Pergamon, Efes, 
Troya ve Patara da dâhil 
Türkiye’den tam 17 farklı 

bölgenin arkeolojik sırları çarpıcı 
görseller eşliğinde gün yüzüne 

çıkıyor.



SELEN GÖKÇE BABAOĞLU
1990 Kadıköy doğumlu olan 

Selen Gökçe Babaoğlu, Doğuş 
Üniversitesi Meslek Yükse-
kokulu Finans-Bankacılık ve 
Sigortacılık Bölümü mezu-
nudur. 01.10.2013 tarihinde 

İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.
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01 Ekim 2013-14 Mart 2014 TARİHLERİ ARASINDA 
GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ

ARAMIZA KATILANLAR

SEVGİ ÇAÇAN

1990 Hani doğumlu olan Sevgi 
Çaçan, Erzincan Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İktisat Bölümü mezunudur. 

01.10.2013 tarihinde Güney 
Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

SEDA POLAT

1988 Şahinbey doğumlu olan 
Seda Polat, Mustafa Kemal Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü mezunudur. 

01.10.2013 tarihinde Güney 
Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

ÖZLEM BİÇER

1986 Mersin doğumlu olan 
Özlem Biçer, Anadolu Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi İşletme 

Bölümü mezunudur. 01.10.2013 
tarihinde Güney Anadolu Bölge 

Müdürlüğü’nde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak göreve 

başlamıştır.

DURSUN MERT AKKAYA
1985 Tarsus doğumlu olan Dur-
sun Mert Akkaya, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Kimya Metalurji 
Fakültesi Matematik Mühen-
disliği mezunudur. 11.02.2014 

tarihinde Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Çözüm Geliştirme 
Müdürlüğü’nde Uzman olarak 

göreve başlamıştır.

ÖNDER DEMİRTAŞ
1987 Silifke doğumlu olan 

Önder Demirtaş, Ege Üniver-
sitesi Fen Bilimleri Fakültesi 

Matematik Bölümü mezunu-
dur. 01.10.2013 tarihinde Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri Çözüm 
Geliştirme Müdürlüğü’nde 
Uzman Yardımcısı olarak 

göreve başlamıştır.

DENİZ KARAKAYA
1982 Kaiserslautan doğumlu 
olan Deniz Karakaya,İstanbul 

Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölü-
mü mezunudur. 21.01.2014 

tarihinde Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Çözüm Geliştirme 
Müdürlüğü’nde Uzman olarak 

göreve başlamıştır.

OKAN VURAL

1988 Çorlu doğumlu olan Okan 
Vural, Pamukkale Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulu Bankacılık 
ve Sigortacılık Bölümü me-

zunudur. 16.12.2013 tarihinde 
Bireysel ve Ticari Sigortacılık 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

FATMA ŞANLI

1987 Adana doğumlu olan 
Fatma Şanlı, Yıldız Teknik Üni-

versitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
İstatistik Bölümü mezunudur. 
10.02.2014 tarihinde Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri Çözüm Ge-
liştirme Müdürlüğü’nde Uzman 

olarak göreve başlamıştır.

ÖNER DÜLGER
1983 Şişli doğumlu olan Öner 

Dülger, Zonguldak Karael-
mas Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi İktisat 
Bölümü mezunudur. 01.10.2013 

tarihinde İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

SÜLEYMAN BOLAT

1982 Türkoğlu doğumlu olan 
Süleyman Bolat, Anadolu 

Üniversitesi İşletme Fakültesi 
İşletme Bölümü mezunudur. 
23.12.2013 tarihinde Güney 

Anadolu Bölge Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

ZEYNEP ALVER

1987 Zile doğumlu olan Zeynep 
Alver, Cumhuriyet Üniver-
sitesi Meslek Yüksekokulu 
Sigortacılık Bölümü mezu-
nudur. 16.12.2013 tarihinde 

Bireysel ve Ticari Sigortacılık 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

merhabamerhaba
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SEDEF ÖZTÜRK

1991 Bakırköy doğumlu olan 
Sedef Öztürk, Aydın Üniver-
sitesi Meslek Yüksek Okulu 

Bankacılık ve Sigortacılık 
Bölümü mezunudur. 17.02.2014 

tarihinde Bireysel ve Ticari Si-
gortacılık Müdürlüğü’nde Yetkili 

olarak göreve başlamıştır.

GAMZE ÖZCAN

1993 Bandırma doğumlu 
olan Gamze Özcan, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Fakültesi Bankacılık ve 
Sigortacılık Bölümü mezu-
nudur. 10.02.2014 tarihinde 
Bireysel ve Ticari Sigortacılık 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

NESRİN BİLİM

1989 Ordu doğumlu olan Nesrin 
Bilim, Cumhuriyet Üniver-

sitesi Meslek Yüksek Okulu 
Sigortacılık Bölümü mezu-
nudur. 10.02.2014 tarihinde 
Bireysel ve Ticari Sigortacılık 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

HOŞGELDİNİZ

ALİ BOYACI

1987 Üsküdar doğumlu olan Ali 
Boyacı, Anadolu Üniversitesi 

İktisat Fakültesi İktisat Bölümü 
mezunudur. 10.02.2014 
tarihinde Oto Dışı Hasar 

Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

CENNET ÇELEBİCAN

1989 Bakırköy doğumlu olan 
Cennet Çelebican, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Fakültesi Sigortacılık Bölümü 
mezunudur. 10.02.2014 tarihin-
de Bireysel ve Ticari Sigortacılık 

Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

Bireysel ve Tic. Sig. Müdürlüğü ANIL ÜÇER 23.12.2013 erkek

Marmara Bölge Müdürlüğü SERKAN SUDAŞ 26.12.2013 erkek

Nakliyat Sigortaları Müdürlüğü/Satın Alma, 

Destek ve İnşaat Müd.

ÇİĞDEM ÇİÇEK TEMELLİ/

CENK TEMELLİ
08.01.2014        erkek

Proje ve Değ.Yön.Bşk. SEVİL KODAMAN 10.01.2014 kız

Oto Hasar Müdürlüğü ÖZLEM ÖZKAN ERDEM 10.01.2014 kız

Sat. Alma, Dest. ve İnş.Müd. BURAK YAŞAR 15.01.2014 erkek

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
DİLEK ALDEMİR/HAKAN 

ALDEMİR
22.01.2014 erkek

Sat. Alma, Dest. ve İnş.Müd. ABDULLAH DAĞCI 23.01.2014 kız

Oto Hasar Müdürlüğü ALPER ÇAYIRCI 29.01.2014 kız

İstanbul Bölge Müdürlüğü BERİL YILDIRIM 03.02.2014 erkek

yenihayatyenihayat
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KANSERDEN
KORUNMAK MÜMKÜN!

Kanser artık korkulacak 
bir hastalık değil. Alınacak 
birtakım önlemlerle bu 
hastalığın önüne geçmek 
mümkün. Kanserden 
korunmak için bol bol 
sebze ve meyve tüketilmeli, 
egzersiz yapılmalı ve rutin 
muayeneler önemsenmeli. 



maksimumbiz | 63

KANSERDEN
KORUNMAK MÜMKÜN!

_ Latince yengeç anlamına gelen 
“crab” kelimesinden türetilen kanser, 
çağımızın en sık karşılaşılan hastalık-
larından biri. Kanser; belirli bir doku 
veya organdaki hasarlı hücrelerin kont-
rolsüz bir şekilde üreyerek, kitle ya da 
tümör oluşturması anlamına geliyor. 
Dünyada ve ülkemizde en sık görülen 
ölüm nedenleri arasında, kalp-damar 
hastalıklarından sonra ikinci sırada yer 
alan kanser, her ne kadar korkulan bir 
hastalık olsa da uzmanlar erken teşhi-
sin önemini vurguluyor. Erken teşhis, 
kanserin tedavi edilebilmesi açısından 
kritik önem taşıyor. Normal şartlarda 
vücudumuz her gün binlerce kanser 
hücresi üretiyor fakat bağışıklık sistemi, 
hücrelerin kanserleşme ve tümörleşme 
süreçlerine karşı koruma sağlıyor. 

BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Erken evrelerdeki kanserlerin tipik bir 
belirtisi olmamasına rağmen bazı nok-
talara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir 
uzmandan görüş alınması gereken du-
rumlar ise şöyle: İyileşmeyen yaralar, 
kanama ve akıntı, meme veya başka bir 
bölgede sertlik, hazımsızlık veya yutma 
güçlüğü, benler veya bir siğilin belirgin 
değişikliği, hırıltılı öksürük veya ses 
kısıklığı. Örneğin, bağırsak alışkanlık-
larında değişiklikler, kabızlık, ishal, dış-
kıda kan, ince dışkılama gibi belirtiler 
bağırsak kanserinin göstergesi olabilir-
ken, açık yara ve inatçı deri döküntüle-
ri, deri kanserinin belirtisi olabilir.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE 
YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN
Ülkemizde erkeklerde en sık görülen 
ilk üç kanser türü akciğer, prostat ve 
mesane kanseri iken kadınlarda ise 
meme, kolorektal ve tiroit kanseri. Se-
bebi henüz kesin olarak bilinemeyen 
kanserin iki grup risk faktörü olduğu 
belirtiliyor. Bunlar, değiştirilebilir ve 
değiştirilemeyen faktörler. Kişinin yaşı, 
cinsiyeti ve aile öyküsü gibi doğuştan 
gelen faktörler değiştirilemez faktör-
ler olarak tanımlanırken alkol ve sigara 
kullanımı, kötü beslenme alışkanlığı, 
kimyasal maddelere ve radyasyona ma-
ruz kalma, hareketsiz yaşam tarzının 

Sağlıklı beslenme 
ve yaşam tarzının 
benimsenmesi, kişinin 
kanserden korunmasında 
önemli bir yer tutuyor. 

benimsenmesi, kilolu olma gibi daha 
pek çok etken değiştirilebilir faktörleri 
oluşturuyor. Kısaca yaşam tarzında ya-
pılacak küçük değişikliklerle kanserin 
etkilerinden korunmak mümkün.

BESLENME TARZIMIZ 
NE KADAR ÖNEMLİ?
Sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzı-
nın benimsenmesi, kişinin kanserden 
korunmasında önemli bir yer tutuyor. 
Örneğin, yeterli miktarda sebze ve 
meyve tüketmeyen insanların kansere 
yakalanma oranının, bu besinleri tü-
ketenlere göre iki kat daha fazla oldu-
ğu belirtiliyor. Kanserden korunmayı 
meyve ve sebzelerdeki antioksidan ve 
folik asit sağlıyor. Özellikle bazı vita-
minlerin, belirli kanser tiplerine karşı 
koruyucu olduğu bir gerçek. Buna rağ-
men uzmanlar vitaminlerin doğal kay-
naklardan alınması gerektiğinin altını 
çiziyor. Akılda tutulması gereken en 
önemli unsur, tüketilecek her ürünün 
doğal olmasına dikkat etmek. Çünkü bir 
ürün ne kadar çok işlenirse sağlık için 
o kadar zararlı hale geliyor. Uzmanlar 
yüksek yağ içeren bir diyetin meme, 
rahim ve prostat kanseri ile bağlantılı 
olduğunu söylüyor. Bu nedenle yük-

sek oranda soya içeren yiyeceklerin 
tüketilmesi tavsiye ediliyor. Şişmanlık 
sorununun (obezite) prostat, rahim, 
bağırsak ve meme kanseri ile bağlantılı 
olduğu düşünülüyor. Bu açıdan dengeli 
ve sağlıklı bir beslenme tarzı benimse-
mek, bu hastalıkların önlenmesinde et-
kin rol oynuyor. 

BU ÖNERİLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme 

tarzı; akciğer, kolon, ağız, özofagus ve 
mide kanserine yakalanma riskini düşü-
rüyor. Meyve ve sebzelerin içerisinde 
bulunan C ve E vitaminleri, fitokimya-
sallar gibi bazı antioksidan maddeler 
kanser gelişimini önlüyor. Posa ya da 
lifli gıdalar tüketmek de hastalıklar-
dan korunmada önemli bir yer tutuyor. 
Meyve ve sebzenin yanı sıra kuru bak-
lagiller ve tam tahıl ürünlerinin tüketil-
mesi gerekiyor. Beslenmede doğrudan 
yediğimiz besin maddelerinin yanı sıra 
bir de kullanılan yağlar var. Kullanılan 
yağın doymuş yağ olmamasına dikkat 
etmek gerekiyor. Bu tip yağların ye-
rine zeytinyağı, kanola yağı ve balık-
taki Omega 3’ün tercih edilmesi önem 
taşıyor. Uzmanlar işlenmiş etlerden 
de uzak durulması ve özellikle salam, 
sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerin tü-
ketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. 
Besinleri pişirme şekli de kanserden 
korunmada büyük önem taşıyor. Uz-
manlar, kızartma, ateşe yakın ızgara 
işlemleri gibi besinlerin hızlı pişmesini 
sağlayacak yöntemlerden uzak durul-
masını; haşlama, buğulama ve fırında 
pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi 
gerektiğini söylüyor.
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KİLO DENGESİ KORUNMALI
Aşırı kilolu olmak birçok kanser türüne 
davetiye çıkarıyor. Kilo vermek kanser 
riskini belirgin olarak azaltıyor. Bu ne-
denle kanserden korunmak için egzer-
siz yapmak da oldukça önemli. Her gün 
düzenli olarak en az 30 dakika egzersiz 
yapılması öneriliyor. Egzersiz yapan ki-
şilerde meme, kalın bağırsak, rahim ve 
prostat kanseri daha az görülüyor. Bi-
reylerin, sağlık durumlarına göre hafif 
ya da ağır olmak üzere haftada en az 5 
gün egzersiz yapması tavsiyeler arasın-
da yer alıyor. Ne tür bir egzersiz yapı-
lacağı ise kişinin sağlık durumuna göre 
doktoruyla birlikte vereceği karar doğ-
rultusunda planlanmalı. Yürüyüş, koşu, 
yüzme, tenis, golf gibi egzersizler tercih 
edilebilir.
 
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR
Diyet ve diğer çevresel faktörler tama-
men kontrol altına alınsa bile kanserden 
korunmak için yapılması gerekenler bu 
kadarla sınırlı değil. Çünkü ilerleyen 
yaşla beraber hücrelerdeki çoğalmayı 
kontrol eden mekanizmalar zayıflıyor. 
Bu nedenle, hiçbir şikayeti olmayan 
sağlıklı bireylerde de kanser taraması 
yapılarak hastalığın ileri evrelere geç-
meden kontrol altına alınması hedefle-
niyor. Böylece hastalık daha kolay teda-
vi edilebiliyor. Düzenli kanser tarama 
programları ile hastalara erken teşhis 
konularak, kanser vakalarından kaynak-
lanan ölüm oranları ciddi şekilde azal-
tılabiliyor. Bu konuda dikkate alınması 
gerekenler ise şöyle:

Kanserden korunmak için 
düzenli beslenmeliyiz 
ve gerek ideal kilomuzu 
korumak, gerekse 
bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmek için düzenli 
spor yapmalıyız.

• Tek tip beslenme yerine besin 
çeşitliliği sağlanmalı. Farklı türde 
ve renkte sebze ve meyveler ter-
cih edilmeli.
• Sebze ve meyveler mevsimine 
uygun olarak tüketilmeli.

• Düşük yağlı ve düşük koles-
terollü besinler tüketilmeli.

• Yüksek kalsiyumlu besinler 
tercih edilmeli. 

• Hayvansal yağlardan uzak 
durulmalı.

• Alkol ve kafein tüke-
timi sınırlandırılmalı.

• Doğru pişirme yöntemle-
rine dikkat edilmeli. Ateşe 
yakın pişirme yöntemleri 
tercih edilmemeli. 

• Hızlı kilo verdiren diyetlerden uzak 
durulmalı. 

• Sigara içilmemeli.

• Etli sebze yemeklerine yağ eklen-
memeli.

• Fiziksel aktiviteler artırılmalı. 

• Yüksek enerjili besinler tüket-
memeye özen gösterilmeli. 

• Tuz tüketimi sınırlandırılmalı. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir 
kişinin ideal günlük tuz tüketimi 
6 gram olmalı.

• Kuru baklagiller ve kepekli 
tahıllar gibi lif yani posa içe-
riği yüksek olan besinlerin 
tüketimine ağırlık verilmeli.

• Şeker ve tatlı tüketimi sınır-
landırılmalı.

• Üç ana öğün ve üç ara öğün şeklinde 
beslenilmeli. Bu şekilde beslenmek, acık-
manın önüne geçeceği gibi metaboliz-
manın da hızlı çalışmasını sağlar. 

• Su tüketmeye özen gösterilmeli.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN 
BESLENME ÖNERİLERİ
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