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Türkiye için küçük büyük değerli ne varsa
90 yıldır kayıplara karşı korumamız altında.
Türkiye’nin 5.000 noktasında, her an yanınızda
Anadolu Sigorta var, kaybetmek yok.
#bizeemanet

En küçük valiziniz de
bize emanet

Türkiye’nin en büyük
havalimanları da.
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yönetimden

Bildiğiniz üzere Sigortacılık Haftasını geride bıraktık. Arzu ederseniz bu vesileyle hem 
şirketimizin hem de sektörün genel durumuna rakamlar ışığında hep beraber bir göz atalım. 

Eşit bir karşılaştırma olabilmesi için 4 aylık veriler üzerinden ilerleyebiliriz. 2015 yılının 
ilk 4 ayında şirketimiz 1 milyar 129 milyon liralık prim üretimine imza attı. Bu rakamlara göre 
şirketimizin prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3, bir önceki aya göre ise yüzde 
38 oranında artış göstermiş oldu. 

Aynı dönemde sektörümüz; elementer branşlarda yüzde 13,39, hayat sigortalarında yüzde 21,77 
büyüdü. Böylece her iki branşta da reel büyüme dönemine girilmiş oldu. Bu dönemde toplam prim 
üretimi 10 milyar 418 milyon lira olurken, bu rakamın 9 milyar 150 milyon lirası elementer, 1 milyar 
268 milyon liralık bölümü ise hayat sigortalarından elde edildi.

2015’in ilk dört ayında dikkat çeken bir diğer gelişme de kasko ve trafik sigortalarının prim 
artışlarının reel bazdaki düşüklüğüdür. Geçen yılın aynı dönemine göre kara araçları branşındaki 
üretim reel artışı yüzde 1’in altında iken, bu rakam trafik sigortalarında eksi yüzde 2,21 olarak 
seyretmektedir. 

Bu rakamlar ışığında, 2015 yılı içerisinde sektörün, sağlıklı büyüme açısından yön arayışında 
olduğu gözükmekte. Sigorta sektörünün, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için 
öncelikle hacminin genişlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Uygun ekonomik koşullar, sigortalılık 
bilincinin gelişmesi ve gerekli noktalarda yapılacak kilit yasal düzenlemeler de sektörel büyümeyi 
hızlandıracaktır.

Yeni Trafik Sigortası düzenlemesi ile ne değişecek? 
Şüphesiz ki bu yıla damgasını vuracak en önemli gelişmelerden bir tanesi de 1 Haziran 

tarihinden itibaren hayata geçen, zorunlu trafik sigortasında yapılan değişikliklerdir. 
Bu değişiklikler; sigorta şirketlerinin trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına 

ödeyecekleri vefat tazminatlarının hesaplanmasından, eşdeğer parça seçimi veya alkollü araç 
kullanımı sonrasında kazaya karışıldığındaki tazminat düzenlemesine kadar geniş bir yelpazede 
uzanmaktadır.

Yapılan değişikliklerin sektöre ve sigortalılara olan etkisini ilerleyen dönemlerde daha iyi analiz 
edebileceğimizi düşünüyorum. Ancak her şekilde sektörümüz bu düzenlemelere en kısa sürede ve 
en uygun şekilde uyum gösterecektir. 

Trafik sigortasında yeni ürünlerimiz piyasada
Biz de bu fırsatla, trafik sigortasında sigortalılarımıza daha fazla seçim özgürlüğü sunacak bazı 

değişiklikleri hayata geçirdik. Trafik sigortasıyla, artan mali sorumluluk sigortasını tek poliçede 
birleştirdik. “Sınırsız Trafik Poliçesi” ile kaza halinde, diğer aracın yanı sıra üçüncü şahıslara 
verilen zararları da sınırsız olarak karşılamaya başladık, manevi tazminat taleplerini de 500.000 
liraya kadar teminat altına aldık.

Trafik sigortası ürünümüze ek olarak “Ekstra”, “Süper” ve “Sınırsız” ismini verdiğimiz 3 yeni 
paketle, artan mali sorumluluk limitlerini sınırsıza kadar genişlettik. Amacımız sigortalılarımızın 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde sağlayacak ürün ve hizmetleri, en hızlı şekilde onlarla buluşturmaktır. 

Sözlerimi tamamlarken yakın zamanda geride bıraktığımız Sigortacılık Haftasını yeniden 
kutlar, hepinize sağlıklı, başarılı ve mutlu günler dilerim. 

Saygılarımla,

Musa Ülken
Genel Müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar;

2015 yılı içerisinde 
sektörün, sağlıklı 
büyüme açısından 
yön arayışında 
olduğu gözükmekte. 
Sigorta sektörünün, 
sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir 
büyüme yakalaması 
için öncelikle 
hacminin genişlemesi 
gerektiğini 
düşünüyoruz.
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başlarken

Anadolu Sigorta 
olarak her fırsatta, 
iyi bir kurumsal 
vatandaş olmanın 
gereğini yerine 
getirmek üzere 
çalışıyoruz. 
Yalnızca ürün-
hizmet satmaya 
odaklanmak 
yerine sosyal 
paydaşlarımızın 
ve hedef 
kitlelerimizin 
yararına olacak 
aktivitelerde 
de varlığımızı 
sürdürüyoruz.

Yaz dönemine girdiğimiz bu günlerde, yine hareketli ve dolu dolu günler geçiriyoruz. 
Acentelerimizle gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantılarımızın tamamlanmasını takiben, 

geçtiğimiz haftalarda Londra’ya bir acente gezisi organize ettik. Bu ziyaretimizin hemen 
ardından ise sosyal sorumluluk projemiz Bir Usta Bin Usta’nın 6. yılını kutlamak üzere, 
Bartın’daki tel kırma kursumuza gazeteci dostlarımızla beraber misafir olduk.

Anadolu Sigorta olarak her fırsatta, iyi bir kurumsal vatandaş olmanın gereğini 
yerine getirmek üzere çalışıyoruz. Yalnızca ürün-hizmet satmaya odaklanmak yerine 
sosyal paydaşlarımızın ve hedef kitlelerimizin yararına olacak aktivitelerde de varlığımızı 
sürdürüyoruz. 

Sözgelimi, spor alanındaki desteğimizi sponsorluklar ve ortak ürün geliştirme şeklinde 
hayata geçirmekteyiz. Bildiğiniz üzere bu kapsamda aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor’un 
da olduğu büyük futbol kulüpleri ile ortak kasko ve trafik ürünleri geliştirme çalışmalarımız 
bulunuyor.

Eğitim ve kültürel sahadaki faaliyetlerimizi kurumsal sosyal sorumluluk projemiz 
Bir Usta Bin Usta şemsiyesi altında sunarken, 2008 yılından bu yana TEKSEM (Türkiye 
Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi) ile de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Verdiğimiz 
destek ile engelli kız çocuklarına yürüme cihazı alınması ve TEKSEM’in Türkiye’nin dört bir 
yanında tiyatro oyunları sergilemesi sağlanıyor.

Anadolu Sigorta olarak elbette daha spesifik odaklı çalışmalarımız da bulunuyor. Mesela, 
denizlerin kirlenmesini önlemek ve kirlilikle mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla 
DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile işbirliğimiz devam ediyor. Aramızdaki protokolle, 
son birkaç seneden bu yana, her türlü deniz aracının sigorta edilmesinden elde ettiğimiz 
gelirden TURMEPA’ya da pay veriyoruz. 

Bu yılki motivasyon gezimizi Antalya’da yaptık 
Şirket olarak geleneksel Şile gezimizi, bu yıl daha kapsamlı ve farklı bir ortamda 

gerçekleştirmeye karar verdik. Bu amaçla çalışanlarımızla ilk defa Antalya’da buluştuk. 
Şile’de severek yapmaya alıştığımız etkinliklerimizi Antalya’ya da taşıdık. Bunlara ek 

olarak, sahil kenarında düzenlediğimiz muhteşem bir partimiz ve plaj voleybolu gibi yaz 
aylarına özgü yeni etkinliklerimiz de oldu. Katılan çalışanlarımızın hepsinden tam not alan 
motivasyon etkinliğimizle, senenin yorgunluğunu hep beraber üzerimizden attık.

Dergimizin içeriğine geçmeden önce yine yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz kan 
bağışı kampanyamız hakkında da düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. İlk olarak geçen yıl 
organize ettiğimiz kan bağışı kampanyamıza o dönem, 130’a yakın çalışanımız katılmıştı. Bu 
yıl da yoğun bir katılımla tamamladığımız etkinliğimiz, Anadolu Sigortalıların topluma olan 
duyarlılığını bizlere en iyi şekilde yansıtıyor. Bağışta bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma en 
içten teşekkürlerimi sunarım. 

Bu sayımızda neler okuyacaksınız?
Yaz mevsimine merhaba dediğimiz dergimizin bu sayısında, şirketimizden en son 

haberlerin yanı sıra acentelerimiz ve İş Bankası şubelerinin tanıtımı; sağlık, spor, ünlü 
isimlerle röportaj, seyahat, kültür-sanat gibi herkese hitap edecek farklı konular ve keyifli 
yazılar sizleri bekliyor. 

Bu sayıda, Genel Müdür Yardımcılarımızla gerçekleştirdiğimiz röportajlar serisini de, 
benimle yapılan söyleşiyle tamamlıyoruz. 

Gelecek sayılarda görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir yaz diliyorum.

Sevgilerimle,

Filiz Tiryakioğlu
I. Genel Müdür Yardımcısı

Merhabalar,



gündem
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Antalya Motivasyon Gezisi 
ile yaza merhaba dedik

KURULUŞUMUZUN 90. YILDÖNÜMÜNÜ VE KAZANDIĞIMIZ BAŞARILARI KUTLAMAK 
AMACIYLA DÜZENLEDIĞIMIZ ANTALYA MOTIVASYON GEZISI ILE HEM ÖNÜMÜZDEKI 
DÖNEME ODAKLANDIK HEM DE YAZA KEYIFLI BIR GIRIŞ YAPTIK.

Anadolu Sigortalılar olarak 
bu sene yaza, geçtiğimiz 
senelerden farklı, çok daha 
kapsamlı ve keyifli bir prog-

ram ile merhaba dedik.
90. kuruluş yıldönümümüzü ve kazan-
dığımız başarıları hep birlikte kutlayıp 
önümüzdeki döneme daha motive 
başlamak amacıyla gerçekleştirdiği-
miz motivasyon gezimizi, 1-3 Mayıs 

tarihleri arasında, Antalya VON Bou-
tique Hotel’de gerçekleştirdik. 1 Mayıs 
günü otele gelip, yerleşme ile başlayan 
gezimizin ilk gününe akşam sahilde 
düzenlediğimiz beyaz gece partimiz 
damgasını vurdu. 
Tüm sahilin bembeyaz dekore edildiği 
partiye, Anadolu Sigortalılar da kon-
septe uygun beyaz kıyafetler içinde 
katılırken, gece boyunca süren DJ 

müziği ve sürpriz şovlar eğlenceye 
renk kattı. 
Kahvaltı ve açık büfe brunch ile başla-
yan ikinci günde, tavla ve sahil voley-
bolu yarışmalarımız yapılırken, akşam 
gala gecesi yemeğimiz ile devam etti.
Antalya Motivasyon Gezisi sırasında 
performans ödülleri de sahiplerini bul-
du. Genel Müdürümüz Musa Ülken ta-
rafından verilen ödüllerde bölgelerde 
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birinciliği İstanbul Bölge Müdürlüğü 
alırken, onu sırasıyla Marmara Bölge 
Müdürlüğü ve Kıbrıs Şube takip etti. 
Genel Müdürlük departmanlarımız-
dan; Sağlık Sigortaları, Kurumsal 
Sigortacılık ve Banka Sigortacılığı Mü-
dürlükleri de performans ödülü aldı. 
Gecede ayrıca voleybol ve tavla tur-

nuvalarında derece alan takımlara da 
kupaları verildi.
Gala gecemiz birbirinden güzel dans 
gösterilerine de sahne oldu. Gecemiz-
de, Sağlık Sigortaları Müdürlüğümüz, 
Grease müzikalinin dansını yaparken, 
horon ve kolbastı ekiplerimiz de izle-
yenleri coşturdu. 

Gala gecemiz müzik ve sahne şovlarıyla 
oldukça renkli geçti.



gündem
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Motivasyon Gezimiz sırasında performans ödülleri de sahiplerini buldu.
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Motivasyon gezimizden bir hatıra 
BU SENEKI ANTALYA MOTIVASYON GEZIMIZIN HERKESTE BIR HATIRASI OLSUN ISTEYEN 
AKDENIZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ÇALIŞANLARI, ÜÇ AY SÜREN BIR ÇALIŞMANIN 
ARDINDAN IZ BIRAKAN BIR FIKRI HEP BIRLIKTE HAYATA GEÇIRDI.

Şirketimizin Motivasyon Gezisi 
bu yıl Antalya’da yapılınca Ak-
deniz Bölge Müdürlüğümüzün 
çalışanları da bizlere hediye 

sürprizi yaptı. Bölge Müdürümüz 
Betül Küren’in “Herkesin kalbine, 
hafızasına ve anılarına dokunacak 
bir iz” olarak tanımladığı hediyelerin 
yapılış hikâyesini Bölge Müdürü-
müzden dinleyelim:  “Onlarca fikir 
arasından en samimi gelenini seçtik. 
Antalya’nın eşsiz sahilinden tam 
700 taş seçtik. Tek tek, özenle… Üç 
ay süren, herkesin zevkle katıldığı 
bir çalışma ile topladığımız 700 taşı 

boyadık. Paketler, listeler, katılımcı-
lar, Müdürlükler, nazar boncukları 
derken isim isim sizlere ulaştırdık. 
Umarız bizim boyarken yaşadığımız 
keyif ve heyecanı sizlere masalarını-
za, çalışma ortamınıza bulaştırabil-
mişizdir.”

Gecede, Sağlık Sigortaları Müdürlüğümüz, Grease müzikalinin dansını 
yaparken, horon ve kolbastı ekiplerimiz de izleyenleri coşturdu.



gündem
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2015 yılı “Bölgesel Acenteler 
Toplantıları”mızı tamamladık

ÜST DÜZEY YÖNETIMIMIZI VE ACENTELERIMIZI BIR ARAYA 
GETIREREK SIGORTACILIK KONULARINA ILIŞKIN PAYLAŞIM 

PLATFORMU OLUŞTURDUĞUMUZ “BÖLGESEL ACENTE 
TOPLANTILARI”MIZ, MART-HAZIRAN DÖNEMINDEKI 

ETKINLIKLERIN DE  TAMAMLANMASIYLA SON BULDU.

Genel Müdürümüz Musa Ül-
ken, Genel Müdür Yardımcı-
larımız, Bölge Müdürlerimiz, 
Müdürlüğümüz ve değerli 

acentelerimizin de katılımlarıyla bu 
dönemde; Trabzon, İzmir, Samsun, 
Antalya ve Kıbrıs’ta Bölgesel Acente 
Toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Antalya
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Samsun

Izmir



gündem
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Kıbrıs

Trabzon
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Kan Bağışı Kampanyamıza 
katılım yoğundu
TOPLUMA VE BIREYE OLAN SAYGIMIZI GÖSTERDIĞIMIZ KAN BAĞIŞI KAMPANYAMIZI IKINCI 
KEZ GERÇEKLEŞTIRDIK. KIZILAY ARACILIĞIYLA DÜZENLENEN KAMPANYAYA GEÇTIĞIMIZ YIL 
OLDUĞU GIBI BU SENE DE BIRÇOK ÇALIŞANIMIZ KATILARAK BAĞIŞTA BULUNDU. 

İlkini geçtiğimiz yıl 27-28 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleştirdi-
ğimiz Kızılay aracılığıyla Kan 
Bağışı Kampanyasını, bu sene 

4 Haziran’da Genel Müdürlük 
binamızın B1 katında yer alan 
konferans salonunda yaptık. 70’e 
yakın çalışanımızın başvurduğu 
etkinlikte Genel Müdürümüz Musa 
Ülken de ilk kan verenler arasında 
yer aldı.  

Kayıt: Kan bağışçısı olup 
olmayacağınızı belirlemek için 

kan bağışı bilgi formu 
doldurulur. 

Doktor muayenesi: Form, 
Kızılay doktorları tarafından 

değerlendirilir ve 
kısa bir muayeneden geçilir. 

Kan alma işlemi: Uygulanan 
testler ve alınan bilgiler 

sonucunda şartlarınız uygun ise kan alma 
aşamasına geçilir. Kızılay hemşireleri, özel 
tasarlanmış yataklarda, hijyenik şartlarda 
ve tek kullanımlık malzemelerle kan alma 
işlemini gerçekleştirir.

İkram ve istirahat: Kan verme 
işleminden sonra 10-15 dakika 
boyunca dinlenilmesi önerilir. 
Bu sırada hazırlanan ikramlar 
bağışçıya verilir.

KAN BAĞIŞINDA 4 ADIM

 Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, ilk kan verenler 

arasındaydı.



gündem
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Beş mesleğe daha sahip çıkıyoruz
“BIR USTA BIN USTA” PROJESI, 6. YILINDA BEŞ MESLEĞI DAHA GELECEĞE TAŞIYACAK 

YENI USTALARLA YOLUNA DEVAM EDIYOR. BEŞ KENTTE ORTALAMA ÜÇER AY SÜRECEK 
KURSLAR BOYUNCA, 100’E YAKIN KURSIYERIN MESLEKLERINI GELECEĞE TAŞIYAN 

USTALARA DÖNÜŞMESI HEDEFLENIYOR.

Bir Usta Bin Usta projesi kap-
samındaki 2015 yılı etkinlik-
leri, tarihi 17. yüzyıla kadar 
uzanan Bartın ve yöresine 

ait “Tel Kırma İşlemeciliği” kursuyla 
başladı. 2010’da hayata geçirdiğimiz 
proje kapsamında, Bartın’ın yanı sıra 
bu sene 4 ayrı kentte daha mesleki 
kurslar düzenleniyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın teknik danışmanlığıyla 
yürütülen proje kapsamında 2015 
senesinde Ardahan’da ‘Damal Bebek 
Yapımı’, Aydın Söke’de ‘Körüklü Çizme 
Yapımı’, İstanbul’da ‘Kukla Yapımı’ ve 
Zonguldak Devrek’te ‘Baston Yapımı’ 
kursları hayata geçiriliyor. Beş kentte 
ortalama üçer ay sürecek kurslar 
boyunca, 100’e yakın kursiyerin 

mesleklerini geleceğe taşıyan ustalara 
dönüşmesi hedefleniyor. 
Proje kapsamında, 400 yıllık bir tarihe 
sahip olan “Tel Kırma İşlemeciliği” 
kursunun gerçekleştirildiği Bartın’da 
gazetecilerle bir araya gelen Genel 
Müdürümüz Musa Ülken, “Anadolu 
Sigorta olarak, şirketlerin ana faali-
yetlerinin yanı sıra doğup büyüdüğü 
toprakların tarihine, insanına ve 
geleceğine sahip çıkması gerektiğine 
inanıyoruz. Gerçek anlamda kalkın-
ma için ekonominin yanı sıra kültürel 
zenginliğe ihtiyacımız olduğunun 
bilincindeyiz. Bu nedenle, ülke değerle-
rinden güç alarak büyüyen şirketlerin; 
geçmişi sahiplenerek, insanlık mirasını 
gelecek kuşaklara aktaran projeler 

yürütmesi büyük önem taşıyor. 85. 
kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız 
2010 yılında, “Kaybetmek Yok” sloga-
nıyla başlattığımız “Bir Usta Bin Usta” 
projesi işte bu yaklaşımın ürünü” dedi.

5 yılda çoğu kadın 475 usta adayı 
eğitim aldı
10 yılda kaybolmaya yüz tutan 50 mes-
lekten 1000 usta yetiştirmeyi amaçla-
dıklarını kaydeden Genel Müdürümüz 
Musa Ülken, şunları söyledi: “Bu yıl 
Anadolu Sigorta olarak 90. yılımızı 
kutluyoruz. Projeye başladığımız 2010 
yılından bu yana 25 mesleki eğitim 
düzenledik ve öğrenciden ev kadınına, 
işsiz yurttaşlarımızdan esnaflarımıza 
kadar çeşitli meslek gruplarından, 
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296’sı kadın, 179’u erkek olmak 
üzere 475 usta adayına eğitim verdik. 
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
kursiyerlerimiz, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
ortaklaşa verdiği kurs bitirme serti-
fikasının sahibi oldu. Bu belge daha 
sonraki dönemde, usta adaylarımızın 
kariyerinde referans niteliği de taşıyor. 
Sertifikasını alan birçok usta adayımız 
geleneksel mesleklerimize hayat vere-
cek girişimlerin ilk tohumlarını attılar 
ve aldıkları eğitimlerle ilgili atölyelerde 
çalışmaya başladılar.”
Anadolu’nun ekonomik ve kültürel 
zenginliğini geleceğe taşımayı hedefle-
yen projenin, yurtiçinde ve yurtdışında 
pek çok ödüle layık görüldüğüne dik-
kat çeken Ülken, 2012 yılında İtalya’nın 
başkenti Roma’da, Çorum Kargılı 
kadınların ürettiği Kargı Bezi’nden 
oluşan kreasyonla defile düzenlen-
diğini hatırlattı. Kursiyerlere, emek-
leriyle ortaya çıkardıkları ürünlerin 
satışı konusunda da destek olduklarını 
ifade eden Musa Ülken, “Usta ve usta 
adaylarımızı Genel Müdürlük binamıza 
gelip personelimize satış yapmaları 
yönünde teşvik ediyoruz. 2015 yılı bo-
yunca bu çalışmamızı devam ettirmeyi 
planlıyoruz” diye konuştu.

TEL KIRMA 
İŞLEMECİLİĞİ 
HAKKINDA 

Tel kırma, yüzyıllar öncesinden günü-
müze gelen, Bartın’a özel geleneksel 
bir el sanatı. Bartın işi olarak da bilinen 
tel kırma tekniği, genellikle süsleme 
amaçlı yapılıyor. Günümüzde tel kırma 
işinde kullanılan tellerin birçok türü var 
ancak en ünlüsü Bartın için, “Bartın 
Teli” adı altında üretileni. Sadece tel 
kırmada kullanılan işleme iğnesi de özel 
el yapımı. Birbirine bağlantısı olmadan 
ve makas kullanmadan telin birbirine 
kırılmasıyla işlendiği için “Tel Kırma” 
adını alan bu el sanatı her türlü kumaş 
üzerine yapılabiliyor. Bartın’daki bu 
kursumuzda, 2,5 ay boyunca 28 kursi-
yerimiz 256 saat eğitim görecek.

Genel Müdürümüz Musa Ülken, Bartın’da 
gazetecilerle bir araya geldi.
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Acentelerimizle Londra’daydık
LONDRA’YA DÜZENLEDIĞIMIZ DÖRT GÜNLÜK GEZIDE ACENTELERIMIZ, ŞEHRIN DÜNYACA ÜNLÜ 
TURISTIK YERLERINI GEZME VE YERINDE GÖRME ŞANSI YAKALADI.

Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, I. Genel Müdür 
Yardımcımız Filiz Tirya-
kioğlu, Acente ve Kanal 

Yönetimi Müdürümüz Macit Bal ve 
Kurumsal İletişim Müdürümüz Ber-
na Ergüntan’ın eşlik ettiği Londra 
gezimiz dört gün sürdü. 21-24 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
seyahat esnasında acentelerimiz, 
Londra’nın dünyaca ünlü turistik 
yerlerini gezme ve yerinde görme 
şansı yakalarken, hep beraber keyifli 
zaman geçirme fırsatı da buldular.
İlk gün panoramik Londra şehir 
turuna katılan acentelerimiz, West-
minster Katedrali’nden başlaya-
rak, başbakanın yaşadığı Downing 

Acentelerimiz, dünyaca ünlü “The 
Phantom of the Opera” müzikalini 

izleme şansına sahip oldu.
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Caddesi, Big Ben ve Buckingham 
Sarayı, Londra’nın tiyatro merkezi 
Piccadilly Meydanı, National Gallery 
ve Trafalgar Meydanı’nın da arala-
rında bulunduğu birçok yeri görme 
fırsatını yakaladılar.  Acentelerimiz 
ilk günün akşamında Thames Nehri 
üzerinde seyir gemisinde keyifli bir 
akşam geçirdiler.
Seyahatin ikinci gününde, 900 
senelik tarihi ile günümüze kadar 
korunmuş ender yapıtlardan olan 
Windsor Kalesi gezildi. Aynı günün 
akşamında ise “The Phantom of the 
Opera” ile acentelerimiz dünyaca 
ünlü bir müzikali izleme şansına 
sahip oldu. 
Gezimizin üçüncü günü ise Buck-
hingham Kraliyet Sarayı askerlerinin 
resmi nöbet değişimi seremonisi 
ve Bando takımının geçişi izlendi. 
Acentelerimiz, grubumuza özel kap-
süllerde “London Eye” deneyimi ile 
bu muhteşem şehri farklı bir açıdan 
görme imkânı buldu. Gün, dinlen-
me ve alışveriş için ayrılan serbest 
zaman ile tamamlandı.

900 senelik tarihi ile Windsor 
Kalesi, gezi duraklarından biriydi.
 



KYS uygulamamız ile “Müşteri Günleri”nde 
başarı örneği olduk

YENI ELEKTRONIK KALITE YÖNETIM SISTEMI UYGULAMAMIZIN TÜRKIYE ÇÖZÜM ORTAĞI 
IRONMAN CONSULTING’IN DÜZENLEDIĞI “MÜŞTERI GÜNLERI” ETKINLIĞINDE, UYGULAMANIN 

BAŞARILI BIR ÖRNEĞI OLARAK ŞIRKETIMIZDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMAYA ILIŞKIN SUNUM YAPILDI.

ISO 9001 Kalite Yönetim Siste-
mi belgesine 2004 yılından bu 
yana sahip olan şirketimizde 
süreçler, kalite standartları 

çerçevesinde sürekli iyileştirme 
ve geliştirme anlayışı ile yürütü-
lüyor. Kalite Yönetim Sisteminin 
şirketimizde sürekliliğini sağla-
mada önemli bir fonksiyonunu 
yürüten Kalite Yönetim Sistemi 
Uygulamasının, günümüz ihti-
yaçlarına cevap verebilecek, web 
tabanlı, daha esnek ve kullanıcı 
dostu bir uygulamayla değiş-
tirilmesi planlanmış ve Mayıs 
2014’te bu değişiklik uygulamaya 
alınmıştı. 
Yeni Elektronik Kalite Yönetim 
Sistemi (EKYS) uygulamamızın 
Türkiye çözüm ortağı Ironman 
Consulting ile birlikte yürütülen 
projemiz, başarı ile tamamlanmış 
ve şirketimizde bir yıldır sorun-

suz şekilde kullanılmaya baş-
lanmıştı. 18 Mart 2015 tarihinde 
Hilton İstanbul Kozyatağı’nda 
düzenlenen “Ironman Consulting 
Müşteri Günleri” etkinliğinde, 
Kalite Yönetim Sistemi uygu-
lamasının başarılı bir örneği 
olarak şirketimizde yürütü-
len çalışmaya ilişkin sunum 
yapıldı. Sunumda, Kurumsal 
Mimari Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmanın; amacı, 
hangi aşamalardan geçtiği, 
sağladığı faydalar ve çalışma 
ile bundan sonra hedeflenen-
lere ilişkin bilgi verildi. İlgiyle 
izlenen sunum sonrasında 
katılımcılardan gelen sorular 
cevaplanarak verimli bir paylaşım 
sağlandı. İlgili uygulamamıza 
http://kalite.anadolusigorta.com.
tr linkinden, Intranet EKYS sek-
mesinden ulaşabilirsiniz.

∙Kolay, sade ve anlaşılır onay 
süreçleri

∙Modern ve kullanıcı 
dostu bir 

görünüm

∙Kullanıcıların sistem 
tarafından tanınıp yetkile-

riyle beraber açılması

∙Kullanıcıya özel 
kokpit

∙Google tipi detaylı 
arama motoru

∙Facebook tarzı yorum 
balonu

∙Web tabanlı olması sayesinde şirket 
dışında onay sürecinin işletil- mesi

∙Mobil erişim

∙Kâğıtsız ortama devam

UYGULAMANIN ÖNE 
ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
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“BEŞIKTAŞK BIRLEŞIK 
KASKO SIGORTASI 
KAMPANYASI” KAPSAMINDA 
IMZALI BEŞIKTAŞ FORMASI 
KAZANAN ACENTELERIMIZ 
BELLI OLDU.

Formalarımızı teslim ettik

BeşiktAŞK Birleşik Kasko 
Sigortası Kampanyası” so-
nuçlandı. 16 Şubat – 31 Mart 
2015 döneminde düzen-

lediğimiz kampanya kapsamında 
imzalı Beşiktaş forması almaya hak 
kazanan acentelerimize formalarını 
teslim ettik.

Dağcan Sigorta Tolunaylar Sigorta

Ilker Sigorta

Kader Sigorta

Çakı Sigorta

Söylemezler Sigorta

Yılmazeren Sigorta
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90. yılımıza özel hatıra ormanı
ŞIRKETIMIZIN 90. YIL KUTLAMALARI KAPSAMINDA, IZMIR URLA 
KADIOVACIK’TA 5 BIN 500 FIDAN DIKEREK HATIRA ORMANI OLUŞTURDUK.

Anadolu Sigorta olarak, 
kuruluşumuzun 90. yıl-
dönümünde TEMA Vakfı 
işbirliği ile 90. Yıl Hatıra 

Ormanı oluşturuyoruz. Şirketimiz 
bu amaçla, İzmir’de bulunan Urla 
Kadıovacık sahasına 5 bin 500 fidan 
dikti. Fidanlar, hem çalışanlarımız 
hem de onların yeni doğacak çocuk-
larının anısına dikildi. 
Üç hektar büyüklüğündeki Anadolu 
Sigorta 90. Yıl Hatıra Ormanı’nda 
kızılçam ve servi türlerinin yanı sıra 
geniş yapraklı diğer türler de yer 
alıyor.

Şirketimizin hatıra ormanını ger-
çekleştirme projesi, 90. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle çalışanları-
mızdan gelen bir öneri ile başladı. 
Öneri sonrası TEMA Vakfı ile 
yapılan görüşmeler neticesinde 
2015 yılına özgü olarak İzmir Urla 
Kadıovacık’ta Anadolu Sigorta 
adına toplam 5 bin 500 fidanlık 
bir hatıra ormanı oluşturulmasına 
karar verildi.
 Fidan dikimlerini kutlamak ve ha-
tıra ormanına şirketimizin isminin 
yer aldığı tabela konulması töreni 
için çalışanlarımızdan çekilişle be-

lirlenen bir ekip, 13 Haziran tarihin-
de ormanı ziyaret etti. 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Mü-
dürümüz Handan Oğuz ve Batı 
Anadolu Bölge Müdürümüz Atila 
Ertekin’in de katılanlar arasında 
bulunduğu etkinlikle ilgili düşünce-
lerini açıklayan Genel Müdürümüz 
Musa Ülken; gelecek kuşaklara 
bırakılacak en güzel hediye olarak 
gördüğü hatıra ormanı oluşturma 
fikrinden duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, daha güzel bir dünya 
bırakmak üzere katkısı olan herkese 
teşekkür etti.  
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“Bir” olmanın heykeli, yerini aldı 
YENI GENEL MÜDÜRLÜK BINAMIZA TAŞINMAMIZIN ARDINDAN ŞIRKETIMIZ ADINA BIR 
SANAT ESERI YARATILMASI AMACIYLA BAŞLATILAN PROJE SONUÇLANDI.

Yenilikçi ruhuyla sektöründe 
öncü isimlerden olan şir-
ketimiz Anadolu Sigorta, 
90. kuruluş yılını, yaptırdığı 

heykelle taçlandırdı. 2013 yılında yeni 
Genel Müdürlük Binamıza taşınılması 
sonrası, Anadolu Sigorta adına bir sanat 
eseri yaratılması amacıyla başlatılan 
çalışma sonucunda beş farklı sanatçının 
10 özgün tasarımı görücüye çıktı. 
Bu kapsamda, “Anadolu Sigortalı olma-
nın hissettirdiği bir olma ruhu”nu en 
iyi şekilde yansıttığı düşünülen Çıdam 
Melek ve Sırma Yıldız imzalı, “Bir” isimli 
proje beğenildi ve altı aylık tasarım süre-
cinin sonunda, heykel, Genel Müdürlük 
Binamızdaki yerini aldı. 
Denizli’den getirilen traverten malze-
mesinden inşa edilen heykelin yüksekliği 

200 cm, taban ölçüleri ise 130x100 cm 
boyutlarında.
Konuyla ilgili konuşan Genel Müdürü-
müz Musa Ülken, heykelle ilgili görüşle-
rini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye’nin 
ilk ulusal sigorta şirketi olarak kuruluşu-
muzdan bugüne, kültür ve sanata çeşitli 
vesilelerle destek verdik. 90. kuruluş 
yıldönümümüzü kutladığımız bugün-
lerde, “bir” olma duygusunu yansıtan 
heykelimizi inşa etmenin gururu ve 
mutluluğu içerisindeyiz. Çalışanlarımı-
zın heykele gösterdiği ilgi ve beğeni de 
bu mutluluğumuzu artırıyor. Bu heykel 
ile Anadolu Sigorta’nın gelecek nesil-
lerine, ölümsüz bir eser bıraktığımızı 
düşünüyor ve sanatı, hayatımızın bir 
parçası haline getirmekten dolayı onur 
duyuyoruz.”

Çıdam Melek ve Sırma Yıldız imzalı “Bir” 
isimli heykelin tasarım süreci altı ay sürdü.
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Zirvenin ismi yine 
Anadolu Sigorta

ISTANBUL SUADIYE’DE GERÇEKLEŞTIRILEN 29. MILTAŞ ULUSLARARASI SIGORTACILAR 
TENIS TURNUVASI’NDA KUPAYI, ANADOLU SIGORTA ACENTE VE KANAL YÖNETIMI 

MÜDÜRÜMÜZ MACIT BAL KALDIRDI. BU SONUÇLA ANADOLU SIGORTA, 2012 YILINDAN BU 
YANA KESINTISIZ OLARAK SÜRDÜRDÜĞÜ ŞAMPIYONLUK SERISINI 4. YILA TAŞIDI.

Milli Reasürans tarafından 
düzenlenen geleneksel 
“Uluslararası Sigortacılar 
Tenis Turnuvası”nın 29’un-

cusu, 5-7 Haziran tarihleri arasında 
Miltaş Suadiye Spor Tesisleri’nde 
gerçekleşti. Üç gün süren turnuvaya 
8 grup altında yarışan 32 çift olmak 
üzere toplam 64 yarışmacı katıldı. 
Yabancı sigortacıların da ilgi göster-
diği turnuvada, Aksigorta Genel Mü-
dürü Uğur Gülen ile beraber çiftlerde 
yarışan Anadolu Sigorta Acente ve 
Kanal Yönetimi Müdürümüz Macit Bal, 
finalde rakiplerini geçerek şampiyon 

oldu ve son 4 yıl içinde üçüncü kez 
kupayı kaldırdı. 
Macit Bal –Uğur Gülen çifti, finalde 
Muzaffer Aktaş ve Frederick Schone-
ich ikilisini yenerek kupaya ulaştı. 
Macit Bal’a şampiyonluk getiren final 
maçı 3-6 ve 6-3’lük setlerle 1-1 sonuç-
lanırken final skoru, 10-4’lük tie-break 
sonucu belirlendi. 
Bu son galibiyet ile Anadolu Sigor-
ta son 4 yılın tümünde turnuvada 
şampiyon olmayı başardı. Geçen yıl ise 
kupayı Anadolu Sigorta Genel Müdürü 
Musa Ülken, Norbert Evers ile beraber 
kazanmıştı.
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Brokerler Derneği’ni 
şirketimizde ağırladık

BROKERLER DERNEĞI’NIN 
HAZIRAN AYI YÖNETIM 
KURULU TOPLANTISI 
ŞIRKETIMIZDE YAPILDI.

Brokerler Derneği Yönetim 
Kurulu toplantısı 10 Haziran 
tarihinde gerçekleştirildi. 
Toplantı sonrası Yönetim 

Kurulu üyeleri, şirketimizin teras ka-
tındaki resepsiyonda bir araya geldi. 
Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen 
ve yaklaşık 200 kişiden oluşan geniş 
katılımlı kokteylde, başta Genel Mü-
dürümüz olmak üzere şirketimizin üst 
yönetimi de hazır bulundu.
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Anadolu Sigorta 
Klasik Otomobil Rallisi’ni 

gerçekleştirdik
ŞIRKETIMIZIN SPONSOR 
OLDUĞU “ANADOLU 
SIGORTA KLASIK OTOMOBIL 
RALLISI” 13- 14 HAZIRAN 
TARIHLERINDE, BEŞINCI KEZ 
KUZEY KIBRIS’TA YAPILDI. 

Şirketimizin desteği ile 
gerçekleştirilen Anadolu 
Sigorta Klasik Otomobil 
Rallisi 2015 Şampiyonası, 13 

Haziran Cumartesi günü beşinci 
kez düzenlendi. Lefkoşa Dere-
boyu’ndaki Kumsal Parkı park 
yerinde saat 16.00’da teknik kont-
rol ve kayıtlarla başlayan yarışma 

süreci, son iki yıldır tekrarlanan 
“Alem SHT” adı altındaki, eğlence 
amaçlı ve esas yarışa puan ver-
meyen tek parkurdan bir etap ile 
devam etti. 14 Haziran Pazar günü 
ise öğleden sonra saat 17.00’de 
Lefkoşa’da start alan yarışmacı-
lar, akşam saatlerinde Girne’de 
yarışı tamamladılar.
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ŞIRKETIMIZIN “ENGELLERI” AŞAN PROJELERE DESTEĞI SÜRÜYOR. ANADOLU SIGORTA 
OLARAK YEDI YILDIR DESTEKLEDIĞIMIZ TEKSEM, SEZONUN SON OYUNUNU BIZLER 
IÇIN SAHNELEDI. ÖZÜRLÜLER VAKFI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARA DESTEK AMACI 
ILE ORGANIK ÜRÜNLERIN SATIŞA SUNULDUĞU “GÜLÜMSETEN DÜKKÂN” PROJESI 
KAPSAMINDA ISE 18 MART VE 15 NISAN TARIHLERINDE ŞIRKETIMIZDE STANT AÇILDI. 

Engelleri birlikte aşıyoruz

desteklerimizden ötürü Kurum-
sal İletişim Müdürümüz Berna 
Ergüntan’a TEKSEM Sanat Yö-
netmeni Gamze Elibol tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.
TEKSEM, aldığı desteklerle 121 
engelli kız öğrenciye eğitim bursu 
sağlıyor. Bu sayede kız çocukları-
mızın sosyal hayattan kopmadan 
eğitim alabilmelerine büyük katkı-
da bulunuyor. 
Şirketimizin TEKSEM’e desteği 
ile yedi seneden beri Tekirdağ’ın 
Saray ilçesinde, yaşları 9 ile 15 
arasında değişen 10 engelli kız öğ-
rencimizin dokuz ayda bir yenilen-
mesi gereken ortopedik yürüme 
cihazları karşılanıyor.

“Gülümseten Dükkân” 
Özürlüler Vakfı’nın yürüttüğü 
sosyal yardım, ameliyat, tedavi, 
eğitim ve bilgilendirme çalışmala-
rına destek oluşturması amacı ile 
organik ve yöresel gıda ürünlerinin 
(reçel, salça, zeytinyağı, makarna, 
tarhana, bakliyat, kahve çeşitleri) 
satışa sunulduğu “Gülümseten 
Dükkân” projesi ile 18 Mart ve 15 
Nisan tarihlerinde şirketimizde 
stant açıldı. Bu kapsamda çalışan-
larımız tadım yaparak doğal ve 
organik ürünlerden satın aldı ve 
böylece Özürlüler Vakfı’na destek 
sağlanmış oldu. Şirketimizin ve 
çalışanlarımızın bu tarz konulara 
olan hassasiyetiyle uygulamaya 
belirli periyodlarda devam etmeyi 
planlıyoruz.

Yedi senedir destekçisi 
olduğumuz TEKSEM (Tür-
kiye Engelsizler Kültür 
Sanat ve Eğitim Merkezi) 

sezonun son oyunu “Cebimden 
Kocam Düştü”yü, 18 Mayıs’ta İs-
tanbul Beykoz’da Anadolu Sigorta 

çalışanları için sahneledi. Oyunun 
ilk perdesinde koca şiddeti, ikinci 
perdesinde ise kadın-erkek rolleri-
nin yer değiştirmesi esprili bir dille 
anlatıldı. Kahkahalarla izlenen oyun 
zaman zaman izleyicilere duygusal 
anlar da yaşattı. Oyun sonunda 

Kurumsal Iletişim Müdürümüz 
Berna Ergüntan’a TEKSEM Sanat 
Yönetmeni Gamze Elibol tarafından 
teşekkür plaketi takdim edildi.
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KARIYERINDEKI EN ÖNEMLI BAŞARISININ MEMUR UNVANIYLA KATILDIĞI ANADOLU SIGORTA 
AILESINDE BUGÜNKÜ NOKTAYA ULAŞMASI OLDUĞUNU SÖYLEYEN I. GENEL MÜDÜR 

YARDIMCIMIZ FILIZ TIRYAKIOĞLU, BU GELIŞIMI, ŞIRKETIMIZDE ÇALIŞANLARA VERILEN 
DEĞERIN BIR SONUCU OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ BELIRTTI.

“Anadolu Sigorta, 
çalışanlarına fırsat 
eşitliği sağlıyor”

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, 
Anadolu Sigorta’daki kariyeriniz 
nasıl gelişti?
Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi İşletme Bölümü mezu-
nuyum. Anadolu Sigorta ailesine 
1985 yılında Yangın Müdürlü-
ğünde memur olarak katıldım. 
1990 yılında aynı müdürlükte 
Servis Yetkilisi Yardımcılığına 
yükseldim, 1993 tarihinde Hasar 
Müdürlüğüne Servis Yetkilisi 
unvanıyla atanırken, 1996 yılında 
2. Müdürlüğe, 1998’de ise Müdür 
Yardımcılığına yükseldim. 2000 
yılında o zamanki ismiyle Eğitim 
Müdürlüğünde Müdür unvanını 
aldım. 2004 tarihinde ise İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
görevine getirildim.
2008 yılında Genel Müdür Yar-
dımcısı, 25 Aralık 2013 tarihinde 
ise şu anki görevim olan 1. Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine 
atandım. Sorumluluğum altındaki 
müdürlükler; Acente ve Kanal Yö-
netimi Müdürlüğü, Banka Sigorta-
cılığı Müdürlüğü, İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğü ile Kurumsal 
İletişim Müdürlüğüdür.

İlk basamaktan başlayarak 
aşama aşama yükseldiğiniz 
görülüyor. Kariyeriniz süresince 
sizin için “en önemli iş tecrübem” 
diyebileceğiniz ne oldu? 
Benim açımdan en önemli başarı; 
sizin de dediğiniz gibi, memur 
unvanıyla katıldığım bir ailede, şu 
anda geldiğim noktada olmak-
tır. Ben şahsen bunu Anadolu 
Sigorta’da çalışanlara verilen 
değerin bir sonucu olarak görü-
yorum. Anadolu Sigorta, çalı-
şanlarına, yükselme ve kendini 
kanıtlama anlamında fırsat eşitliği 
sağlıyor. Bu durum bugün halen 
ödün verilmeden sürdürülüyor. Bu 
özelliğimiz bir anlamda bizi diğer 
şirketlerden ayıran bir kurumsal-
laşma yaratıyor. 
Kariyerim boyunca farklı disiplin-
lerde pek çok müdürlükte görev 
yapma şansını yakaladım. Buralar-
da elde ettiğim deneyimlerin beni 
geliştirdiğini ve bugünkü halime 
getirdiğini söyleyebilirim. Açıkçası 
bunların arasında bir derecelendir-
me yapmayı çok doğru bulmuyo-
rum zira her birinin bana sağladığı 
katkının ayrı değeri ve önemi oldu. 
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Anadolu Sigorta, 
kurulduğu ilk 
günden bu yana 
acenteleriyle 
büyüyen ve 
güçlenen 
bir sigorta 
şirketi oldu. 
Bu bağlamda 
acentelerimizi 
pazarlama 
çalışmalarımızın 
hem merkezine 
koyuyor hem 
de onları bu 
çalışmalarımızı 
sürdürecek iş 
ortakları olarak 
görüyoruz.

An itibarıyla en önemli hedefim, şu anki görevi-
min gerektirdiği sorumluluklarım olan; Genel 
Müdürümüz Musa Ülken’e vekâlet etmek ve 
diğer Genel Müdür Yardımcılarımız arasındaki 
eşgüdümün devamını sağlamayı layığı ile yerine 
getirebilmek. 

Anadolu Sigorta’ya dönecek olursak, 2015 
senesini şirketimiz sizce nasıl geçiriyor? 
Sizin perspektifinizden genel bir yorum 
alabilir miyiz? 
Anadolu Sigorta zaman içerisinde, sürekli 
olarak kendini geliştiren bir yapı oluşturmayı 
başardı. Farklı gelişen çevre koşullarına, piyasa 
şartlarına ve tabii ki sigortalılarımızın bek-
lentilerine göre iş süreçlerimizi ve kendimizi 
yenileyebiliyoruz. 
Kendi sorumluluk alanlarım çerçevesinde 
konuşmak gerekirse, insan kaynakları uygula-
malarımızı bildiğiniz gibi bir süre önce tek tek 
çalışanlarımızın gelişimine odaklanacak şekilde 
güncelledik. Hâlihazırda üzerinde çalıştığımız 
bir süreç olduğundan ilerleyen dönemlerde de 
bu uygulamanın devamını getirmeyi planlıyo-
ruz. Daha pazar odaklı cevap vermek gerekirse, 
özellikle benim sorumlu olduğum müdürlük-
lerden banka sigortacılığı alanında kaydet-
tiğimiz ilerlemenin çıtasını yukarı çekmeyi 
amaçlıyoruz. Bu amaçla İş Bankası başta olmak 
üzere birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızla yeni 
stratejiler üzerine çalışıyoruz. 
Şirketimizin 2015 yılındaki hedefi; daha önceki 
yıllarda olduğu gibi kârlılığını koruyup prim 
üretiminde sektörü domine eden pozisyonu-
nu sürdürmek. Şu anki güncel rakamlar prim 
üretiminde reel büyüme, kârlılıkta ise olumlu 
gidişatı teyit ediyor. Bu bağlamda senenin ilk 
yarısında işlerin planladığımız çizgide gittiğini 
söylemek yanlış olmaz.

Arzu ederseniz bu noktada biraz daha 
departmanlar bazına inelim. Acentelik yapı-
lanmasından başlamak gerekirse, Anadolu 
Sigorta’nın bu alandaki pozisyonunu nasıl 
yorumluyorsunuz? 
Banka sigortacılığı ile başlayalım. Anadolu 
Sigorta’nın banka sigortacılığı alanında çok 
güçlü olma potansiyeli taşıdığını düşünüyo-
rum. Son dönemlerde, sigortacılık sektöründe 
etkinliğini güçlendiren banka sigortacılığının, 
bireysel ve ticari alanda hitap ettiği müşteri 
kitlesi ve aynı doğrultuda prim üretimini artır-
dığını görüyoruz. 

Sektör olarak bankasüransta, dünyadaki 
banka sigortacılığı dinamiklerine göre ül-
kemizin kat edeceği uzun bir yol var. Ancak 
Anadolu Sigorta olarak bu alanda iyi bir 
rotada olduğumuz kanaatindeyim. 
Tüm banka şubelerimiz ve gün geçtikçe 
genişleyen sahadaki satış kadromuz ile eş-
güdümlü çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl 
banka sigortacılığı alanında büyüme hızımız 
sektör ortalamasının 2 katına ulaştı. Sektö-
rel sıralamada ise bir basamak yukarı çıktık. 
Ben 2015 yılında bu başarının bir benzerinin 
tekrarlanacağı kanaatindeyim. 
Profesyonel acenteler yönünde değerlen-
dirilecek olursa, Anadolu Sigorta’nın bu 
alandaki yapılanması son derece kuvvetli 
ve ülke çapında yaygın. Anadolu Sigorta 
acentesi olmak belli bir kalite standardını 
yakalamayı ve sonrasında da aynı hizmet 
çizgisini sürdürmeyi gerektiriyor. Acente-
lerimizi verdiğimiz eğitimler ve gerçekleş-
tirdiğimiz kampanyalarla periyodik olarak 
destekliyoruz. 
Anadolu Sigorta, kurulduğu ilk günden bu 
yana acenteleriyle büyüyen ve güçlenen bir 
sigorta şirketi oldu. Bu bağlamda acentele-
rimizi pazarlama çalışmalarımızın hem mer-
kezine koyuyor hem de onları bu çalışmaları-
mızı sürdürecek iş ortakları olarak görüyoruz.

Anadolu Sigorta pazarlama çalışmalarını 
hangi eksende yürütmekte?
En kısa ve açıklayıcı ifade ile “sigortaya 
ihtiyacı olan her kesime hitap edecek şekilde 
yürütmekte” diyebiliriz. Bu tabii ki çok yönlü 
ve elbette kurumsal iletişim yönünden de 
desteklenmesi gereken uzun vadeli bir strate-
jinin sonucudur. Anadolu Sigorta olarak saha 
aktivitelerinden yeni ürün çalışmalarına, dijital 
çalışmalardan medya odaklı faaliyetlere kadar 
çok geniş bir yelpazede ve etkin bir şekilde 
pazarlama çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Bu alanda özellikle son dönemde dijital alanda 
dikkat çekici işlere imzamızı attığımızı vurgu-
lamak isterim. Yakın dönemde  mobil sigor-
tacılık alanında iddialı bir uygulamayı hayata 
geçirerek tüm akıllı telefonlara uyumlu, yeni 
Sigortam Cepte mobil uygulamasını geliştir-
dik. Bu uygulama ile Anadolu Sigortalıların; 
poliçe ve hasar bilgilerini takip etmekten en 
yakın acenteyi bulmaya kadar onlarca hizmete 
tek bir ekran üzerinden kolayca ulaşabilmele-
rini sağladık.
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Dijitalleşme konusu açılmışken, bu sürecin 
bugün bildiğimiz anlamda acentelik mesle-
ğini tehdit ettiği yönünde bir düşünce var. 
Bu fırsatla acentelere vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı?
Ben tehdit ettiği görüşünde değilim. Öncelikle 
şu gerçeği kabul etmek lazım. Dijitalleşme 
trendi şu noktadan sonra artık geriye doğru 
gitmeyecek. Tüketicilerin beklenti ve alışkan-
lıkları da bunu destekliyor. 
İnsanlar online ödeme ve satın alma rahatlı-
ğını bir defa yaşadıktan sonra, mümkün olan 
hemen her ortama bunu uyarlamak isteyecek-
lerdir. Bugün artık en ucuzundan en pahalısına 
hemen her çeşit ürün ve hizmetin internet 
üzerinden satıldığı, yüksek hacimli bankacılık 
işlemlerinin bile neredeyse tamamen online 
ortama kaydığı bir dünya söz konusuyken, 
sigorta poliçelerinin de internet üzerinden 
satılmasında bir gariplik görmemek lazım. 
Peki bu durum acentelik mesleğinin sonu mu-
dur? Bence hayır. Acenteler mutlaka bu duru-
ma uyum sağlayıp gelişeceklerdir. Nasıl bugün 
internet yayıncılığı, kâğıt ortamında gazeteci-
liği veya televizyon yayıncılığını bitirmediyse, 
sigorta poliçelerinin online olarak satılması da 
acentelerin varlığını tehdit etmez. Çünkü acen-
telerin, müşterilere sunduğu hizmetler sadece 
ürün satmakla sınırlı değildir ve olmamalıdır. 
Sonrasındaki iletişim ve müşterilerle sağlanan 
irtibat, acentelik mesleğini geleceğe taşıyacak 
olan unsurlardır. Biz Anadolu Sigorta olarak 
acentelerimizi bu bağlantıyı kurmaları yönün-
de teşvik ediyoruz. Doğru müşteri memnuni-
yeti adımlarını atmış ve teknolojinin gereğini 
yerine getiren bir acentenin, dijitalleşmeden 
korkması için hiçbir sebep olmadığını düşü-
nüyorum. Tam tersine bu durum onun için bir 
gelişme fırsatı olacaktır. Zira aynı dijitalleşmeyi 
kendi iş süreçleri için de kullanabilirler ki yap-
tıklarını biliyoruz. 

Müşteri memnuniyeti dediniz. Anadolu 
Sigorta’nın müşteri memnuniyetinde ne du-
rumda olduğu ile ilgili görüşlerinizi alabilir 
miyiz? 
Müşteri memnuniyeti felsefemizi, sigortalıları-
mızın beklenti, ihtiyaç ve taleplerine en hızlı ve 
doğru şekilde yanıt vererek, Anadolu Sigorta’yı 
tercih ettikleri için kendilerini özel hissetmele-
rini sağlamak olarak özetleyebilirim. 
Şirketimizin kurumsal yapısı, müşteri memnu-
niyetini sağlamak üzerine örülüdür. Sigortalıla-

rımızla doğrudan temas kuran bütün birim-
lerimizde görev alan çalışanlarımıza, gerek 
işe ilk başladıklarında, gerekse daha sonraki 
dönemlerde, müşteri memnuniyeti konusunda 
eğitim veriyoruz.
Aynı şekilde pazarlama ve kurumsal iletişim 
departmanlarımız kendi aralarında görev pay-
laşımı yaparak, müşteri memnuniyeti üzerine 
de titizlikle çalışıyorlar.
Bu çabalarımızın bir sonucu olarak Türki-
ye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 
veya Capital Dergisi’nin gelenekselleşen 
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştır-
ması gibi saygın ortamlarda, müşteri memnu-
niyetinde lider firmalar arasında gösteriliyoruz.  
Sektörümüzün öncü şirketlerinden biri olarak 
sunduğumuz tüm ürün ve hizmetleri, sigorta-
lılarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 

Kariyeri boyunca birçok 
farklı disiplinde görev 
yapan Filiz Tiryakioğlu, 
bu sayede elde ettiği 
deneyimlerle geliştiğini 
söylüyor.
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sürekli yeniliyor, şekillendiriyoruz. Anadolu 
Sigorta olarak, sigortalılarımızı ‘kaybetmek 
yok’ prensibiyle karşılıyoruz. Gösterdiğimiz 
yaklaşımın bu şekilde geri dönüşlerini almak 
elbette ki bizi son derece gururlandırıyor. Ana-
dolu Sigorta çatısı altında Türkiye’nin dört bir 
yanında hizmet sağlayan iş ortaklarımızla be-
raber, sigortalılarımıza sunduğumuz hizmetin 
kalitesini en yüksek seviyede tutmak amacıyla 
çalışmaya devam ediyoruz. 
Şirketimizin müşteri beklentileri çerçevesin-
deki dikkat çekici çalışmalarından birisi de 
“Bir Usta Bin Usta”dır. 2010 yılından bu yana 
sürdürdüğümüz projemizin aldığı ödüller de 
sosyal paydaşlarımızın bu projeyi ne kadar sa-
hiplendiklerini bence en iyi şekilde gösteriyor. 
Aldığımız bu sonuçlar, bizim hâlihazırda 
yürütmekte olduğumuz müşteri memnuniyeti 
politikasının başarısını da, benim görüşüme 
göre, kanıtlıyor ve bizlere işimizi daha da iyi 
yapabilmek için cesaret veriyor. 

Bütün bu süreçte kurumsal iletişimin rolünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Kurumsal iletişim en yalın anlatımla şirketi-
mizin vitrinini oluşturan, sigortalıya dönük 
yüzümüzü temsil ediyor. Hani bir ifade vardır; 
“ne kadar bilirsen bil, en fazla karşıdakinin 
seni anladığı kadarını anlatabilirsin” diye, bu 
ifade kurumsal iletişime de uyarlanabilir. Biz ne 
kadar başarılı ve sigortalımız lehine çalışmalar 
yaparsak yapalım ancak bunları mevcut ve 
potansiyel müşterilerimize anlatabildiğimiz 
ölçüde bir anlamı olacaktır.
Ben kurumsal iletişim bakımından oldukça iyi 
bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ana-
dolu Sigorta markasının algılanmasının hedef 
kitleler nezdindeki skorunu düzenli olarak 
ölçüyoruz. Bu verilere bakıldığında üst düzey 
bir markalama çabası kolaylıkla fark ediliyor. 
Bu sonucun elde edilmesinde kesintisiz süren 
iletişimin rolü vardır. Bu fırsatla yakın zaman-
da güncellediğimiz web sitesinin de hedef 
kitlelerimizle olan iletişimimize dinamizm 
getireceği kanaatindeyim.
 
Son olarak siz, 100. yılında nasıl bir 
Anadolu Sigorta olmasını bekliyorsunuz? 
Özellikle geniş deneyiminizin bulunduğu 
insan kaynakları ekseninden bir yanıt rica 
edebilir miyiz? 
İnsan kaynakları eksenli bir yanıt için bugün-
kü uygulamalara kısaca göz atmak lazım ki 

bunu da en iyi, yakın dönemle yapılacak bir 
kıyaslama ile görebiliriz. Anadolu Sigorta, 
son 10 yıllık süre zarfında birçok alanda geniş 
kapsamlı yenilenme projeleri başlattı ki süre-
cin genişleyen kapsamı sonrasında, bu süreci 
idare edecek bir departman dahi bu süre 
zarfında kuruldu. 
Şüphesiz insan kaynakları alanında da aynı 
süreç içerisinde önemli adımlar atıldı. Terfi 
sistemi daha sofistike hale geldi, planlı kişisel 
gelişim uygulamaları ve eğitim programları 
oluşturuldu. Bütün bu gelişmeler sonrasında 
insan kaynakları alanında çağ atladık desek 
abartmış olmayız. 
Ben her zaman için şu fikirdeyim. Şirketler 
işe alım sürecinde mevcut adaylar arasından 
en iyilerini seçebilmek adına çeşitli seçme ve 
yerleştirme yöntemleri kullanırlar. Eğer son-
rasında da bu insan kaynağından en iyi şekilde 
yararlanmayı sürdürmek istiyorsanız, şirket içi 
eğitim ve kariyer fırsatları anlamında çalışanla-
rınızı desteklemeyi sürdürmeniz gerekir.
Bu çerçevede 100. yıla bakarsak, iyi bir temel 
attığımızı düşünüyor ve 10 yıl sonrasının reka-
bet şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayacak 
bir çalışan jenerasyonuna sahip olacağımıza 
inanıyorum.

Nasıl bugün 
internet 
yayıncılığı, kâğıt 
ortamında 
gazeteciliği 
veya televizyon 
yayıncılığını 
bitirmediyse, 
sigorta 
poliçelerinin online 
olarak satılması 
da acentelerin 
varlığını tehdit 
etmez. Çünkü 
acentelerin, 
müşterilere 
sunduğu 
hizmetler sadece 
ürün satmakla 
sınırlı değildir ve 
olmamalıdır.
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Türkiye İş Bankası

Geçmiş yıllarda çalışanlarımız, 
mevduat, kredi ürün çeşitliliği 
içinde sigortaya sadece kredi 

bağlantılı sigortalar konusunda yer 
ayırabiliyordu. Bankamızda müşteri 
odaklı hizmet anlayışının yaygınlaş-
tırılmasıyla birlikte çalışanlarımız, 
şubemiz portföyünde ve piyasasında-
ki müşterilere farklı sigorta ürünleri 
sunma deneyimini yaşadılar.
Bu süreçte, anlık değil, uzun vadeli 
kazançları hedeflemeyi ilke edindik. 
Bu kapsamda öncelikle çalışanları-
mıza, müşterilerimize önerdiğimiz 
ürünün özelliklerini, sağladığı faydayı 
öğrettik, ürünü merak etmelerini 
sağladık. Ürünlerin ana özelliklerini 

vurgulayan çalışma notları hazırladık 
ve sigortanın, müşterimizle devamlı-
lık ilişkisi sağlayan bir ürün olduğu-
nun altını çizdik. 
Poliçe teklif ve üretim işlemlerinin 
bankamız sistemine kolaylıkla poliçe 
üretebileceğimiz şekilde entegre 
edilmesiyle birlikte sigorta satış 
sürecimiz hız kazandı. Şubemizde 
görev yapan Maksimum Sigorta 
Uzmanının desteği ve çalışanlarımı-
zın SEGEM sınavlarına katılımı ve 
başarılı olmalarıyla birlikte sigorta, 
satış başarımızda önemli bir ürün 
haline geldi.
“Kayalara şekil veren dalgaların şid-
deti değil, dalgaların sürekliliğidir.”

Şube Tipi Karma Şube

Şube İli/İlçesi Karabük Merkez

Şube Çalışan Sayısı 18

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Sürdürülebilirlik, 
odaklanma, fırsat

“ŞUBEMIZDE GÖREV YAPAN MAKSIMUM SIGORTA UZMANININ DESTEĞI, ÇALIŞANLARIMIZIN 
SEGEM SINAVLARINA KATILIMI VE BAŞARILI OLMALARIYLA BIRLIKTE SIGORTA, SATIŞ 
BAŞARIMIZDA ÖNEMLI BIR ÜRÜN HALINE GELDI.”

Türkiye İş Bankası

Karabük Şubesi

Şube Müdürü 
Umut Yiğit 



Türkiye İş Bankası

30 | maksimumbiz

Türkiye İş Bankası

Trabzon Bölge 
Satış Müdürlüğü

“ZORUNLU SIGORTACILIK ANLAYIŞI, MÜŞTERILERIMIZI 
BILINÇLENDIRME SÜRECINDE ÜSTLENDIĞIMIZ DANIŞMANLIK 
HIZMETI ANLAYIŞIMIZLA BIRLIKTE YERINI, BILINÇLI 
SIGORTACILIK ANLAYIŞINA BIRAKMAYA BAŞLADI.”

Bölge Satış 
Müdürü 

Tuncel Yüksel 
Özbakır  

Şube Tipi Trabzon 
Bölge Satış 
Müdürlüğü 

Şube İli/İlçesi Trabzon 

Şube Çalışan Sayısı  6

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Güven, iş 
ortaklığı, 
memnuniyet

Türkiye İş Bankası’nın öncülü-
ğünde Türkiye’nin ilk ulusal 
sigorta şirketi olarak kurulan 

Anadolu Sigorta, 90 yıllık geçmişin-
de birçok üründe ilklere imza atmış 
bir kuruluş. 2007 yılında Türkiye 
İş Bankası’nda başlayan değişim 
hareketiyle birlikte Bankamızın bir 
kuruluşu olan Anadolu Sigorta’nın 
da bu değişime ayak uydurması ve 
entegrasyonu, Banka Sigortacılığı 
bölümünün kurulması ile başladı.
Bu değişim ve örgütlenme ile banka 

çalışanları olarak bizlerdeki algı da 
değişti. Yıllardır ‘sigorta ürünlerinin 
satışı bizim işimiz değil’ şeklindeki 
savunma algılarımız artık ofansif bir 
hal aldı ve ‘nasıl satılabilir’ düşüncesi 
içselleştirildi.
Bu düşünce yapısı ile birlikte müş-
terilerimizdeki zorunlu sigortacılık 
anlayışı, müşterilerimizi bilinçlendir-
me sürecinde bir nevi danışmanlık 
hizmeti anlayışımızla yerini bilinçli 
sigortacılık anlayışına bırakmaya 
başladı.
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Banka sigortacılığı, bankamız 
ürünlerinin satışı yanında 
çapraz ürün olarak satış ya-

pabileceğimiz, ancak yeterince bilgi 
birikimine sahip olmamız gereken de 
bir ürünümüz. Ürüne sahip çıkılması 
ve başarı ile yürütülmesi halinde, şube 
rakamlarına olumlu katkısı olduğu 
gibi müşterilerimiz ile iş ilişkimizin 
devamlılığı konusunda da destek ve-
riyor. Bu bilinçle şubemiz ekip halinde 
hareket ediyor ve bunun rakamlarına 
yansıması yönünde gerekli hassasiyeti 
gösteriyor. 

Şube Tipi Karma/Antalya 
Bölge 

Şube İli/İlçesi Burdur Merkez

Şube Çalışan Sayısı 21

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Güven, ekip ruhu, 
başarı

“BANKA SIGORTACILIĞI ÜRÜNÜ, SAHIP ÇIKILMASI VE BAŞARI 
ILE YÜRÜTÜLMESI HALINDE, ŞUBE RAKAMLARINA OLUMLU 

KATKI SAĞLADIĞI GIBI MÜŞTERILERIMIZ ILE IŞ ILIŞKIMIZIN 
DEVAMLILIĞINA DA DESTEK VERIYOR.”

Türkiye İş Bankası

Burdur Şubesi

Şube Müdürü
Hikmet Keklik



J etsa Sigorta olarak Ankara AŞTİ’de 
1996 yılından bu yana faaliyet gös-
teriyoruz. Kurucumuz Osman Nuri 
Bayram’ın daha önce faaliyet gös-

terdiği uluslararası ve şehirlerarası yolcu 
taşımacılığı sektöründeki deneyimlerini de 
arkasına alan şirketimiz, bu alanda sigorta 
konusunda uzmanlaşmış bir şekilde hiz-
metlerine devam ediyor. 
Acenteliğimiz ağırlıklı olarak kaza bran-
şında ve yolcu taşımacılığındaki sigorta 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. 
Gelişen piyasalar ve sektörümüzdeki 
değişikliklere paralel olarak, kaza branşı 

Jetsa Sigorta
KALITELI VE ZAMANINDA HIZMET SLOGANI ILE YAKLAŞIK 20 YILDIR 
ANKARA AŞTI’DE HIZMET VEREN JETSA SIGORTA, MÜŞTERILERININ 
GÜVENI VE TAVSIYESI ILE BÜYÜMEYE DEVAM EDIYOR. 

dışında da üretim ve büyüme çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. 
Acenteliğimiz; müşterilerimizin bize olan 
güveni, bizi çevrelerine tavsiye etmesi ile 
büyümeyi ve gelişmeyi sürdürüyor. Sade-
ce şirket merkezimiz olan AŞTİ’de hizmet 
veriyoruz. Şubeleşme veya iş paylaşımı ile 
büyümeyi tercih etmiyoruz. 
Sektörümüzün gelişmesi için gerekli 
katkıyı saylayabilmek ve uluslararası dü-
zeylerde müşterilerimize kaliteli hizmeti 
sunmak ilkelerimiz arasında yer alıyor.
Bizim için en önemli ilkeler ise müşteri 
memnuniyeti ve güven.

Kuruluş tarihi

1996

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Elementer branş. 
Ağırlıklı olarak kasko, 
trafik, zorunlu koltuk 

ferdi kaza, zorunlu 
karayolu taşımacılık mali 

sorumluluk branşları

8
Çalışan sayısı

Osman Nuri Bayram- Ankara

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2007

500

1000 
Bireysel

Kurumsal

Müşteri sayısı
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Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2011

7000
Bireysel

Tüm branşlar. 
Elementer, 

hayat ve 
emeklilik

300
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2000
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

15

VİP Grup Sigorta
MÜŞTERI MEMNUNIYETININ SAĞLADIĞI BÜYÜME 

ILE GÜÇLÜ BIR YAPIYA ULAŞAN VIP GRUP SIGORTA, 
15 YILDIR ELEMENTER, SAĞLIK VE EMEKLILIK 

BRANŞLARINDA FAALIYET GÖSTERIYOR. 

S ektörde elementer, sağlık ve emekli-
lik branşlarında faaliyet gösteren VİP 
Grup Sigorta, kurumsal, bireysel ve 
özellikle proje işlerinde profesyonel 

hizmet verecek deneyime sahip.
15 yıldır faaliyet gösteren acentemiz, verdiği 
sözleri tutarak mutlak müşteri memnuniyeti 
sağlamayı hedefliyor. Müşteri memnuniyeti-
nin sağladığı büyüme ile güçlü bir yapıya ula-
şan VİP Grup Sigorta, bu güçlü yapının gereği 
olarak da sektör öncüsü bir acentedir.
Sigortalılarımızın bize en değerli emanetleri 
olan portföylerine, standart acentelik ötesin-
de verdiğimiz hizmet sonucu sigortalı ağımız 
her geçen gün memnun müşteri tavsiyesi ile 
büyüyor. 
VİP Grup Sigorta müşterilerini sahip olduğu 
ayrıcalıkların kalitesi ve sürekliliği için özveri 
ile çalışmaya devam ediyor, Anadolu Sigorta 
ailesinin üyesi olmaktan gurur duyuyoruz.

Mehmet Meniz-Ankara
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KURUMSAL ACENTE OLARAK HIZMET VEREN “2015 ŞAMPIYONLAR 
LIGI ACENTESI” SÜPER SIGORTA, ANADOLU SIGORTA ILE 
ÇALIŞMALARINI SÜREKLI GELIŞTIREREK SÜRDÜRÜYOR. 

G aziantep’te 1964 yılında doğ-
dum. 1984 yılında Sanko Holding 
bünyesinde çalışmaya başladım. 
1991 yılında Süper Sigorta Aracılık 

Hizmetleri’ne atandım. O zamandan bu 
yana Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı olarak çalışmaya devam ediyorum.
1990 yılında kurulan şirketimiz Süper Si-
gorta Aracılık Hizmetleri, 11 Temmuz 1994 
tarihinde acentesi olduğu Anadolu Sigorta 
ile çalışmalarını sürekli geliştirerek sigorta-
cılık yapmayı sürdürüyor. Kurumsal acente 
olmamız sebebi ile portföyümüzün yüzde 
97’si Sanko Holding şirketleri ve şirket 
çalışanlarından oluşuyor. Geri kalan kısım 
ise birlikte çalışılan şirketler. 
Sigortalılarımıza her türlü sigorta branşın-

da ve hasarlarında hizmet sunuyoruz. 
Sektör, 1990’lı yıllarda çok poliçe keserek 
üretim yapma yarışındaydı. Şu anda risk 
analizleri yapılarak en az riskli yerlere 
yönelme var. Risk analizleri sonucunda si-
gorta yapılması, tüm tarafları daha az riskli 
ve güvenli hale getiriyor ve sigorta şirketle-
rini kârlılığa taşıyor. Sigorta şirketleri risk 
analizi yöntemi ile sigorta yaparak aslında 
işletmelerimizi yani milli servetlerimizi 
korumuş oluyor. 
2015 Şampiyonlar Ligi acentesi olarak, bilgi 
birikimli güçlü kadromuz ile her branşta 
her zaman olduğu gibi acenteliğimize 
destek veren ve sürekli güven duyduğumuz 
Anadolu Sigorta’ya ve tüm çalışanlarına çok 
teşekkür ederiz.

Süper Sigorta

Kuruluş tarihi

1990

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Yangın, kaza, nakliyat, 
elektronik cihaz, 

her türlü sorumluluk 
poliçeleri, konut gibi 

tüm branşlar

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

1994

5
Çalışan sayısı

73

89
Bireysel

Kurumsal

Müşteri sayısı

Mehmet Sadık Çiftçi - Istanbul
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Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2004

3500
Bireysel

Sağlık ve 
sorumluluk 

olmak üzere 
tüm branşlar

750
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2000
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

12

Uğur Ünal- Istanbul

Ü nal Sigorta, 2000 yılından 
günümüze sigorta sek-
töründe hizmet veriyor. 
Acenteliğimiz bir aile şirketi 

olmasına rağmen tüm ekibimizle 
profesyonel sigortacılık anlayışıyla 
işimizi yapıyoruz. 
Acenteliğimizin amiral gemisi olan 

SIGORTALILARININ TALEPLERINE HIZLI, GÜVENILIR VE 
EKSIKSIZ ÇÖZÜMLER ÜRETEREK TÜM BRANŞLARDA 
POLIÇELER DÜZENLEYEN ÜNAL SIGORTA, ÖZELLIKLE SAĞLIK 
VE SORUMLULUK ÜRÜNLERINDE GENIŞ UZMANLIĞA SAHIP.

sigorta şirketimiz, ülkemizin yerli 
sermayeli en önemli sigorta şirketi 
olan Anadolu Sigorta’dır. Acenteliği-
mizin bugünlere gelmesinde Anadolu 
Sigorta’nın samimi, destekçi, çözüm 
odaklı kadrosunun önemi çok büyük. 
Hatta Anadolu Sigorta sayesinde, ilk 
uygulanmaya başladığı tarihten bu 

yana Şampiyonlar Ligi acentesiyiz ve 
bununla gurur duyuyoruz.
Acenteliğimizde tüm branşlarda 
poliçeler düzenlenirken, özellikle 
sektörde fark yaratmak amacı ile sağ-
lık ve sorumluluk ürünlerinde geniş 
uzmanlığımız bulunuyor. Bu ürünler 
başta olmak üzere tüm elementer ve 
hayat branşlarında üretim yapıyoruz. 
Sigortalılarımızın taleplerine hızlı, 
güvenilir ve eksiksiz çözüm üretmek 
en önemli önceliğimiz.
Uzman ekibimiz, bilgi birikimimiz 
ve 15 yıllık tecrübemiz ile birlikte 
sektörümüze daha uzun yıllar hizmet 
etmek arzusundayız. Sigortacılık sek-
törünü ve Anadolu Sigorta’yı ülke-
mizde çok daha iyi seviyelere taşımak 
acentemizin en önemli önceliğidir.

Ünal Sigorta
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Zorlu fakat fırsatlarla dolu 
segment: Y jenerasyonu 
ACENTE VE KANAL YÖNETIMI 
MÜDÜR YARDIMCIMIZ MURAT 
YÜKSEL, Y JENERASYONUNU 
SIGORTA SEKTÖRÜ 
AÇISINDAN DEĞERLENDIRDIĞI 
YAZISINDA, TEKNOLOJI 
ILE IÇ IÇE BÜYÜYEN BU 
KUŞAĞIN BEKLENTILERININ 
ANCAK, DIJITAL HIZMET 
KALITESININ YÜKSELTILMESI 
ILE KARŞILANABILECEĞININ 
ALTINI ÇIZIYOR. 

yönetimi, yakın gelecekte sigortacılar 
için başarıda dev bir rol oynayacak. 
Kimi sigortalıların, geleneksel acente 
ile çalışmada bulduğu rahatlık talebini 
karşılarken, bir yandan da daha hızlı 
ve kolay ulaşılan hizmet talebine cevap 
verebilmek zorunda kalacaklar. Bunun 
için yapılması gerekenler: En önemli 
dağıtım kanalı olan acentelerin, dijital 
dünya araçları ile donanımını sağla-
mak; alternatif kanalları ise acentele-
rin en güçlü yanı olan daha kişisel hale 
getirmek.

Murat Yüksel
Acente ve Kanal Yönetimi Müdürlüğü 

Y jenerasyonu olarak adlandı-
rılan, 18-34 yaş arasındaki 
müşteri segmenti, kendileri-
ne güveni yüksek olan, hırslı 

ve teknoloji meraklısı bireylerden 
oluşuyor. Yaşam boyu değeri açısın-
dan yüksek potansiyelleri göz önüne 
alındığında, sigorta sektörü için büyük 
önem taşıyorlar.
Sigorta şirketleri, bu son derece de-
ğerli segmenti kendilerine çekebilmek 
ve elde tutabilmek adına stratejiler 
geliştirmek zorundalar. Ancak bu seg-
ment için aşağı tükürsen sakal, yukarı 
tükürsen bıyık durumu da var. Şöyle 
ki, bu bireylerin beklentileri ve mem-
nun edilebilme seviyeleri çok yüksek. 
Dolayısıyla beklentilerini karşılamak 
için atılacak her adımda yapılacak bir 
hata, müşteri deneyiminde negatif bir 
etki yaratıyor. Bu etkiyi ortaya koyan 
bir araştırma sonucuna göre, geliş-
miş pazarlar olan Kuzey Amerika ve 
Japonya’da Y jenerasyonu üyelerinin 
pozitif müşteri deneyimi oranı, bir 
önceki seneye göre yüzde 11 oranında 
azalma gösteriyor. Daha yaşlı sigorta-
lılar açısından bu oran yüzde 1. 

Y jenerasyonunun 
beklentilerini 

karşılamak için 
atılacak adımlarda 
yapılacak en ufak 

bir hata, müşteri 
deneyiminde 

negatif bir etki 
yaratıyor.

Teknolojiye yatkınlıkları, 
bilgiye ve hizmete anında 
ulaşma alışkanlıkları 
sebebiyle, alternatif dağıtım 
kanallarını kullanmaya daha 
eğilimliler.

Dijital 
hizmetlerle 
büyüyen bu 
jenerasyon, 

yüksek hizmet 
beklentisi içinde. 

O nedenle 
sigortacılar, dijital 

hizmetlerini 
yüksek kalite 

seviyesine 
çıkarmak zorunda.

Varılacak nokta şudur; dijital medya, 
internet, akıllı telefonlar, tabletler 
ve dijital hizmetler ile büyüyen bu 
jenerasyon, yüksek hizmet beklentisi 
içindedir. Sigortacılar, dijital hizmet-
lerini bu kalite seviyesine çıkarmak 
zorundadırlar. 
Aksi halde, daha yeni ve daha hızlı 
adapte olabilen rakipleri tarafından 
geçilmeyi göze almalıdır. Teknolo-
jiye yatkınlıkları, bilgiye ve hizmete 
anında ulaşma alışkanlıkları sebebiyle, 
bu segmentteki sigortalılar, farklı 
yaş grubundakilere göre alternatif 
dağıtım kanallarını kullanmaya daha 
yatkındırlar. Etkin dağıtım kanalı 

Y jenerasyonunun 
ABC’si
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“Anadolu Sigorta 
Eğitimcinin Eğitimi 
Programı” başladı

ŞIRKETIMIZE ÖZEL TASARLANAN ANADOLU SIGORTA 
EĞITIMCININ EĞITIMI PROGRAMI’NIN ILKINI GERÇEKLEŞTIRDIK. 

EĞITIMCILERE VE EĞITIMCI ADAYLARINA, EĞITIMCILIKLE 
ILGILI GEREKLI BILGININ AKTARILMASI IÇIN DÜZENLENEN 

PROGRAMIN EĞITIM DANIŞMANLIĞINI YASEMIN KAYA 
YÜRÜTÜRKEN, DIKSIYON EĞITIMINI ILKER KÖKLÜK VERDI.
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
olarak yıllardır pek çok eğitim tasar-
layıp sunumlarını gerçekleştirdik. Bu 
tecrübeden hareketle, şirketimize 

özel tasarlanan; eğitimcilere/eğitimci 
adaylarına, eğitimcilikle ilgili gerekli 
bilginin aktarılması, bilgiyi beceriye 
dönüştürecek uygulamaların ve bakış 
açısının kazandırılması amacıyla verilen 
Anadolu Sigorta Eğitimcinin Eğitimi 
Programı başladı.
Programın eğitim danışmanlığını 
yürüten Yasemin Kaya ve program 
kapsamında diksiyon eğitimi veren İlker 
Köklük tarafından verilen ilk sınıf içi eği-
tim, sekiz yeni eğitimcimizin katılımıyla 
Şubat ayının sonunda düzenlendi.  
Eğitim; yetişkin eğitimlerinin özellik-
leri ve eğitmen yetkinlikleri, sunumda 
başarılı olma ve kişisel imajın önemi ile 
diksiyon olmak üzere toplam üç ana 
modülden oluşuyor. Program kapsamın-

da her katılımcı bireysel ve grupla birlikte 
olmak üzere toplam iki kere de sunum 
yapıyor. 
Yapılan tüm sunumlar videoya kaydedi-
liyor ve kişilere geri bildirim veriliyor. Bu 
süreç, katılımcının bilgiyi beceriye dönüş-
türdüğü ve sonuçlarını hemen görebildiği 
bir gelişim süreci olduğu için çok etkili 
oluyor. Ayrıca eğitimcilerin aynı zaman-
da iyi birer konuşmacı olması gerektiği 
bilgisinden hareketle eğitim programın-
da ‘’Diksiyon Eğitimi’’ de yer alıyor. 
Şirket içi profesyonelliği artırmaya yöne-
lik tasarlanan Anadolu Sigorta Eğitimci-
nin Eğitimi Programı’nın bundan sonraki 
dönemlerde de herhangi bir dış kaynağa 
ihtiyaç duymadan verilmesine devam 
edilmesi planlanıyor.

Yasemin Kaya
İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü

Şirket içi profesyonelliği 
artırmaya yönelik tasarlanan 

program bundan sonraki 
dönemlerde de herhangi bir 

dış kaynağa ihtiyaç duymadan 
verilmeye devam edecek.

Eğitim; yetişkin eğitimlerinin özellikleri ve eğitmen 
yetkinlikleri, sunumda başarılı olma ve kişisel imajın önemi 
ile diksiyon olmak üzere toplam üç ana modülden oluşuyor.

 

Programı başarı ile tamamlayan 
katılımcılarımız ve eğitmenlerimiz 
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insan kaynakları
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HAYAT KISA, HEDEFLERIMIZ ÇOK VE HEPSI BIR BIR 
HAYATA GEÇSIN ISTIYORUZ. HER KONUDA OLDUĞU 

GIBI HEDEFLERE ULAŞMANIN DA BIR FORMÜLÜ VAR. 
EĞER NE ISTEDIĞINIZI NET OLARAK BILIYORSANIZ VE 

KARARLIYSANIZ 6 ADIMDA KIŞISEL HEDEFLERINIZE 
ULAŞABILIRSINIZ.

KİŞİSEL 
HEDEFLERE 

ULAŞMANIN 
ALTIN 

KURALLARI

Sürekli gelişimi mümkün 
kılan kişisel hedefler, 
mutlu olmanın ve 
başarının da anahtarı. 
İnsanların hayata 

daha sıkı bağlanmasını sağlayan ve 
motivasyonu artıran bu hedefleri, 
istemek veya hayal kurmakla 
karıştırmamak gerekiyor. Evet, 
her şey hayal kurmak ve istemekle 
başlıyor ancak kişisel bir hedef, 
isteklerden veya temennilerden 
oldukça farklı. Kişisel hedefleri, doğru 
kurgulanmış istek ve beklentiler olarak 

tanımlayabiliriz. İsteklerin hedeflere 
dönüştürülmesi başlı başına bir 
işken, onların gerçekleştirilmesi de 
kendiliğinden olması beklenecek bir 
süreç değil. Başarılı kişiler, hedeflerini 
önceden net bir şekilde belirleyerek, 
üzerinde detaylı bir şekilde düşünüp 
planlama yaptıklarını belirtir.
Kısacası, kişisel hedeflerin gerçeğe dö-
nüşmesi için yalnızca istemenin ötesine 
geçip harekete geçmek gerekiyor. He-
deflerin sadece düşüncede kalmaması, 
gerçeğe dönüşmesi için uzmanlar, 
farklı yol haritaları, yöntemler öneriyor. 



insan kaynakları
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Bu yöntemlerin ortak noktası ise ne 
istediğiniz konusunda somut ve net 
olmak, plan yapmak, belli bir programı 
takip ederek, kararlılık ve sabırla hare-
ket etmek gerektiği.

HEDEFLERİNİZ 
YETERİNCE “AKILLI” MI?
Hedeflere ulaşmanın ilk basamağı is-
tekleri en iyi şekilde tanımlamak. Zira 
iyi belirlenmiş bir hedef, nereye var-
mak istediğimizi bilmemiz ve o yönde 
hareket etmemizde ikna edici bir güç 
oluyor. Hedef belirlemek için kullanılan 
en etkin yöntem, genel kabul gören 5 
altın kuraldan oluşan SMART metodu. 
İngilizce SMART (akıllı) kelimesiyle 
ilişkilendirilen bu yöntemde, sözcüğün 
her harfi, ilgili kuralı anlatan sözcüğün 
de ilk harfi. "Specific–Belirli, Measu-
rable-Ölçülebilir, Attainable-Ulaşılabi-
lir, Realistic-Gerçekçi, Timely-Zaman-
lı” bir hedef belirlemek, başarıya giden 
yolda doğru ve akıllı ilk adımı atmak 

demek. Akıllı bir hedefin özelliklerini 
kısaca açıklamak gerekirse:
Specific-Belirli: Hedef somut ve net 
olarak ifade edilir. Muğlak, benzerle-
rinden farklılığı tanımlanamayan he-
deflerin bir hayalin ötesine geçmemesi 
de muhtemeldir. Örneğin hedefinizi, 
“bu yıl çok çalışacağım” şeklinde değil, 
“her gün 6 saat çalışacağım” diye belir-
lemek doğru bir yaklaşım olur.
Measurable-Ölçülebilir: Verilen hedef 
ölçülemezse yönetilmesi de mümkün 
olmaz. Ölçülebilir, niteliğe sahip hedef 
kendini sayıyla ifade eder. Böylece 

kıyaslama yapılabilir. “Her gün 6 saat 
çalışacağım” örneğinde olduğu gibi… 
Böyle bir hedefle, amacıma ulaşıp ulaş-
madığımı net bir şekilde ölçebilirim.
Attainable-Ulaşılabilir: Ayakları yere 
basan, ulaşılabilir bir hedef sonuç 
odaklılığı artırır. “Her gün 18 saat 
çalışacağım” yerine “Her gün 6 saat 
çalışacağım” hedefi daha ulaşılabilirdir.
Realistic-Gerçekçi: Burada her şeyin en 
kötü ihtimalini düşünmek ile gerçekçi 
olmak arasındaki ayrımın iyi yapılması 
gerekiyor. Hedefiniz gerçekçi olsun 
ama negatif olmasın. Potansiyelinize, 
bilgi ve tecrübenize de güvenin. 
Timely-Zamanlı: Başlangıç ve bitiş 
tarihleri belirlenmemiş bir hedef, her 
zaman ertelemeye açıktır. Hedefe ne 
zaman ulaşacağınızı baştan saptayın. 
Bu süreyi belirlerken de gerçekçi olun. 

HEDEFLERİNİZİ YAZIN
Ulaşmak istediğiniz hedefleri yazdığı-
nızda daha somut ve net hale gelirler. 
Onları hayal dünyanızdan çıkarıp 
somut bir forma sokmuş olursunuz. 
Hedeflerinizi somut bir şekilde görmek 
motive edicidir. Ayrıca yazma esnasın-
da hedefleriniz üzerinde daha detaylı 
düşünme ve eksiklerinizi fark etme gibi 
bir süreç de söz konusu olur. Bu hedefe 
neden ulaşmak istediğinizi belirlemek, 
ulaştığınızda size neler sağlayacağını 
hayal etmek ve bir yol haritası oluş-
turmak açısından not almak etkilidir. 
Uzmanların tavsiyesi yazılı hale getirdi-
ğiniz hedeflerinizi her zaman görebi-
leceğiniz bir yerde tutmak. Böylece 
onları göz ardı edemezsiniz. Not alınan 
hedefler zaman içindeki performansı-
nızı ölçüp, geçmiş ve şimdiyi kıyasla-
manızı da kolaylaştırır.

DURUM ANALİZİ YAPIN
Hedeflere ulaşmayı sağlayacak strate-
jilerin geliştirilmesinde, kişisel durum 
analizi yapılması oldukça faydalı. 
Pazarlamada da kullanılan bu yöntemi 
uygularken, bulunduğunuz zaman ve 
konumda hangi kaynaklara sahip oldu-
ğunuzun, kabiliyetlerinizin, sınırları-
nızın ve eksik yanlarınızın objektif bir 

Not alınan hedefler 
zaman içindeki 

performansınızı ölçüp, 
geçmiş ve şimdiyi 

kıyaslamanızı da 
kolaylaştırır.
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değerlendirmesini yapmanız gerekiyor. 
Kendinizi ve çevrenizi iyi tanımayı 
sağlayan durum analizi ayrıca olumlu/
olumsuz fırsatların bir değerlendir-
mesini de içeriyor. Çünkü çevredeki de-
ğişimler belirlenen hedeflere ulaşmak 
için sık sık yeni fırsatlar sunuyor. Bu 
fırsatların ortaya çıkarılabilmesi için 
de dış çevrenin gözden geçirilmesi, 
analiz edilmesi gerekiyor. Durum anali-
zi yaparken yakın olduğunuz kişilerden 
de destek almak, büyük resmi daha net 
görmenizi sağlayabilir. 

KENDİNİZİ TANIYIN
Kişinin kendini iyi tanıması hayatın her 
alanında başarının ardındaki belirleyici 
etkenlerden biri. Karakterinizin olumlu 
ve olumsuz tarafları, başkalarından ay-
rıştığınız özellikler hedeflere ulaşmada 
belirleyici oluyor. Başkaları tarafından 
nasıl bir karakter olarak algılandığınız, 
nasıl giyindiğiniz, nasıl göründüğünüz 
hatta nasıl bir konuşma üslubunuz 
olduğuna kadar kendinize ilişkin 
her detayı bildiğinizde kontrolü ele 
almanız da kolaylaşır. Böylece hedefle-
rinizi oluştururken de onlara ulaşmaya 
çalışırken de nasıl bir yol izleyeceği-
niz konusunda gerçekçi bir yaklaşım 
belirleyebilirsiniz. Burada önemli olan 
kendinize hedef olarak belirlediğiniz 
alana paralel olarak kendinizi tanımla-
manız. Kendinizi daha iyi tanımak için 
dostlarınız, aile ve iş yerindeki çalışma 
arkadaşlarınızdan yardım isteyerek 
geribildirimler alabilirsiniz. Size açık 
olabileceğini düşündüğünüz kişilere 
bu konuda sorular sorarak kendinize 
ilişkin farkında olmadığınız yönleri de 
ortaya çıkarabilirsiniz. Çevrenizden 
destek alamıyorsanız profesyonel 
kişilik envanterlerini kullanarak da 
karakterinizi tanımlayabilirsiniz.

HEDEFE GİDEN 
YOLDA KİMLER VAR?
Durum analizi gibi hedefe giden yolda 
karşınıza çıkacak kritik isimleri, kısaca 
hedef kitlenizi belirlemek ve onları 
tanımak da pazarlama planlanmasın-
da kullanılan bir yöntem. Hedefinize 

ulaşma sürecinizde kimlerle işbirliği 
yapacak, kimlerle çalışacaksınız ve 
kimleri etkilemeniz gerekecek? Bu 
soruların cevaplarını bildiğinizde hede-
fe ulaşmak için önemli bir adım daha 
atmış olursunuz. Bu kişileri belirlemek 
ve onları iyi tanımak, nelere önem 
verdiklerini, kişisel olarak neye özen 
gösterdiklerini, hayata bakış açılarının 
ne olduğunu öğrenmek hem işbirliği ve 

takım çalışmasını kolaylaştırır hem de 
izlemeniz gereken yol ve yöntemlerin 
yönünü belirlemenize yardımcı olur. 

OYUN PLANINIZI BELİRLEYİN
"Planlamaya ayrılan on dakika uygu-
lamada bir saat kazandırır." Bu Japon 
atasözü, planlamanın önemini kısaca 
özetliyor. Plan yapmak çoğumuzun 
gözünü korkutur. Bunun nedeni hem 
zaman alacağının düşünülmesi hem 
de özgürlüğü kısıtlayıcı, zorlayıcı bir 
tarafı olduğu kanısı. Fakat bu önyar-
gıyı kırmak gerekiyor. Çünkü doğru 
hazırlanan bir plan, gerçekçi ve esnek 
olduğundan aslında zamanı daha 
verimli kullanmayı sağlar ve vakit 
kazandırır. Esnek ve gerçekçi yapısı ile 
özgürlüğü kısıtlamak yerine istekler 
ve zorunluluklar arasında dengeli bir 
dağılım olmasını sağlar. 

Hedeflere 
ulaşmayı sağlayacak 

stratejilerin 
geliştirilmesinde, kişisel 
durum analizi yapılması 

oldukça faydalı.



sohbet

  Sezgisel 
 bir kadınım
  Sezgisel   Sezgisel   Sezgisel 
 bir kadınım
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YENI ALBÜMÜ IÇIN “TÜM 
ŞARKILAR ÜZERIME 

DIKILMIŞ GIBI,” DIYEN 
ALDINÇ, IÇLERINDE DEĞIŞIK 

BIR DENEME OLABILECEK 
TEK ŞARKININ HARUN 

TEKIN’E AIT ELEKTRONIK 
TATLAR IÇEREN BIR ŞARKI 

OLDUĞUNU BELIRTIYOR. 
DEMEK KI BU ALBÜMDE 

ALIŞKANLIKLARIMIZI DA 
YIKACAK SÜRPRIZLERE 

HAZIR OLMAMIZ 
GEREKIYOR.

Ayşegül Aldinç yeni çıkan 
single’ı “Bir Tek Gördüğüm” 
ile müzikseverlerin 
özlemini gideriyor. 
Ama daha güzel haber, 

Eylül’de yeni albümün çıkacak olması. 
Üstelik bu albümde müzik piyasasının 
Kenan Doğulu’dan Göksel’e çok önemli 
isimlerinin şarkıları var. Ayşegül Aldinç, 
yalnızca bir müzisyen değil. O aynı 
zamanda hem oyuncu hem de yazan biri. 
Dolayısıyla hayatla ilişkisi sanatın pek 
çok penceresinden bakarak gelişmiş, 
derinleşmiş. Biz de bu söyleşimizi 
profesyonel hayatın sınırlarının biraz 
dışına taşırdık, Aldinç’le hayata bakışını, 
yaşam biçimini, yaratmaya çalıştığı 
benliği konuştuk. Başlığa çıkan o cümlede 
de söylediği gibi doğal ve içten bir 
sohbet oldu. Çünkü Aldinç, sezgileriyle, 
el yordamıyla, kelimelerini yutmadan 
yanıtladı sorularımızı…

“Bir Tek Gördüğüm” single olarak 
çıktı. Şarkıyı dinlediğimde aklımdan 
geçen ilk sözcük: Duru ve sakin oldu. 
Bağırıp çağırmayan, mırıldanır gibi. 
Usul usul… Bütün bu karmaşanın 
içinde, hay huyun, gürültünün arasın-
da fazlasıyla özgüvenli bir çıkış. Ne 
dersiniz? 
Bu açıdan bakmamıştım. Yıllardır müzik 
piyasasında belli aralıklarla yer alan bir 
yorumcu olarak başından beri bu tavrı 
sürdürdüğümü bir kez daha hatırlatmış 

oldu bu değerlendirmeniz. Yine başın-
dan beri gürültülü çıkışlarla işim olmadı. 
Belli bir tavrı hayatına yaymayı tercih 
edenlerin dönemlerle işi olmaz zaten. Bir 
Mabel Matiz bestesi “Bir Tek Gördüğüm”.  
Mabel, parçayı benim için hazırlayıp ilk 
dinlettiği andan itibaren sakin duygusuy-
la beni sarmaladı. Çıktığı andan beri de 
sakin ve kararlı bir ivmeyle yoluna devam 
ediyor. Etkisi sanki yıllar sonra da dinle-
nebilecek gibi. Böyle şarkılar seçiyorum 
demek. 

“Bir Tek Gördüğüm”ün çıkacak olan 
albümünüzle ilgili bir ipucu olduğunu 
düşünürsek, nasıl bir albüm bekliyor 
dinleyicilerinizi? Albüm tam olarak ne 
zaman çıkacak?
Eylül ayında çıkmasını planlıyoruz. Her 
bir şarkının besteci-söz yazarıyla birlikte 
icra edileceği bir albüm olacak. İçinde 
sekiz şarkı barındıracak. Başta yaptığınız 
tanımlamaya uygun bir biçimde sakin, 
güçlü şarkılar gibi adlandırılabilir. Bu slow 
ağırlıklı bir albüm olduğu düşüncesini 
uyandırmasın. Gayet neşeli şarkılarımız 
da mevcut.  

Albüm kuşkusuz kolektif bir iş. Tek tek 
sayacak kadar konuya hâkim olama-
sam da, söz yazarından bestecisine, 
düzenlemeye kadar sayısız emek var. 
Bu albümde kimlerle çalıştınız?  
Kenan Doğulu, Göksel (ki şimdiye kadar 
kimseye şarkı vermedi bilmem biliyor 

ayşegül aldinç





Hem şarkıcılık hem oyunculuk hayali-
niz varmış. İkisini de gerçekleştirdiniz. 
Peki, ağırlık müziğe mi kaydı? Bu ko-
nuda bir eşitlik kurmak mümkün mü? 
Sanki ikisi birbirinden kıskanç sevgili-
ler gibi geliyor dışarıdan bakınca… 
Hayır, ikisi de benim çok sevdiğim gönül 
verdiğim alanlar. Bir ara, 13 yıl kadar, iki 
ayrı gazetede yaptığım köşe yazarlığı da 
devreye girip üçlü bir ilişki şekline dönüş-
türmüştü bu serüveni. Küçüklüğümden 
beri hangi alana ilgi duyduysam o alanda 
varlığım söz konusu oldu. Birbirine zarar 
vermedi; bilakis yararı oldu. Zamanı doğ-
ru kullanmak da bir sanat. Bunu öğrene-
biliyorsanız üstesinden gelebiliyorsunuz. 
Ama ben yine de o sıra hangi işi yapı-
yorsam dolu dolu ona konsantre olmayı 
tercih ediyorum. İşin ve sizin sağlığınız 
açısından bunun böyle olması gerekli ve 
yararlıdır.

“Hayatla kavga etmek yerine barışmak 
istiyorum” demişsiniz… Bugüne dek bu 
isteğiniz sonuç verdi mi? Bu barışma 
isteğinin derinlerinde geçmişte zor 
zamanların ağırlıkta olması mı vardır? 
‘Hayat kavgası’ kalıbı bana hep ağır ve 
koyu koyu duygulu gelmiştir. Hayatı hafife 
almak kendimize ya da hayata haksızlık 
ediyormuşuz duygusu mu uyandırıyor 
nedir, (onun da çok umurundaydı ayrıca 
bizim ona haksızlık ettiğimizi düşünüp 
düşünmememiz diye düşündüm şimdi!). 
Hayatla niye kavga edelim ki? ‘Hafiflik’ 
tabiri kültürümüzde pek iyi anlamlar 
içermediğinden midir nedir pek tercih 
etmeyiz hayatı hafif yaşamayı ya da 
duygu ve beden olarak hafiflemeyi. Böyle 
ciddi ciddi ‘ağır ol da molla desinler’ yollu 
yaşamlarımız, hayatımızın ortalarına gel-
diğimizde bence ‘neşe eksikliği sendromu’ 
yaratıyor bizde.  

“İnsan ilişkilerine kafa yorup yorul-
duğum dönemler oldu. Şimdi, ‘bırak 
dağınık kalsın’ modundayım” diyor-
sunuz… Bir tür olgunlaşmadan mı söz 
ediyorsunuz burada?
Böyle söylediğim halde tamamen bu 
şekilde davranabildiğimi söyleyemem. 
Her birimiz önceki yaşlarımıza göre daha 

musunuz…) Yüksek Sadakat, Harun 
Tekin, Eflatun, Nada ve sürpriz iki isim 
daha... Gerçekten büyük emek, zaman 
var albümde. Her biri kendi işinde çok 
başarılı ve her biri faal, değerli müzisyen 
arkadaşlarımın takvimlerine uyabilmek 
ve onlara zaman tanımak adına Eylül ayını 
uygun gördük. Stüdyoda çalışma süremiz 
Ramazan ayını da içine aldığından ferah-
ladığımız bir döneme denk gelecek. Zira 
bildiğiniz üzere konserler belli ölçüler 
içerisinde azalır bu ayda. 

Sizin için yapılmış şarkılar olduğunu 
söylüyorsunuz. Aynı zamanda şarkıyı 
söyleyen sanatçının şarkıyı seçmesi 
gibi bir şey de var. Şarkıyla aranızda 
nasıl bir tanışma süreci oluyor? Seç-
mek/seçmemek ne anlama geliyor sizin 
için? 
Tuhaf bir biçimde içlerinde bu bana 
uygun değil diyebileceğim bir şarkı 
olmadı. Oysaki böyle olması, daha doğru-
su şarkının duygusunun size uymaması 
da söz konusu olabilir. İnanmazsanız 
inandıramazsınız ki. Söylediğim gibi tüm 
şarkılar üzerime dikilmiş gibi. İçlerinde 
değişik bir deneme olabilecek tek şarkı 
Harun Tekin’e ait olanı. Elektronik tatlar 
içeren bu şarkı önce beni ‘bana olur 
mu?’ diye düşündürdü; sonra bir baktım 
gayet de iyi oldu! Ama müzik tarihimde 
bu bana olmaz dediğim şarkıların alıp 
başını gittiği (olumlu anlamda tabii) 
olmuştur. Bunların en iriyarı örneği; Se-
zen Aksu’nun “Keskin Bıçak” şarkısıdır. 
Örnekleri çoğaltabiliriz… 

Bu bağlamda yeni albümdeki şarkılarla 
kurduğunuz kişisel ilişki nasıl bir ilişki, 
nasıl bir bağ?
Bu sorunun cevabını ben, şarkılar ortaya 
albüm olarak çıktığında cevaplayınca 
daha anlamlı olacaktır. Hem siz hem de 
müzikseverler dinledikten sonra şarkı-
ların sözel yorumlarını yorumcusundan 
öğrenmek daha anlamlı sanki. Bu biraz 
şeye benzer; birine bir yol tarif ettiği-
nizde tarif ederken beyninizde oluşan 
görsel şema, tarif ettiğiniz kişide o tarif 
edilen yere gelene kadar oluşmaz ya. 
Aynen öyle işte.
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sohbet

İnsan en büyük 
yatırımını kendine 

yapmalı. Yüzde 50’si 
kalıtsal ise diğer yüzde 

50’si de sizin üzerine 
koyduğunuzdur. En 

bilinen şekliyle yaşamıma 
dikkat ederim. Uykuma, 

yediğime-içtiğime…  
Bir de hareket tabii. 

Yüzme en iyi form 
verici. Su, yontu gibi 

şekillendiriyor sizi.
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olgunuz şüphesiz. Yaşadığım durum ve 
olaylara göre değişiyor bu. İşle ilgili olgun 
tavrınız, ‘aşıkdaşınızla’ ilgili bir kriz yaşa-
dığınızda birden hop diye yok olabiliyor. 
Bazen siz, sizi tanımayabiliyorsunuz. 
Aşkın hesaba kitaba gelmemesi de bu 
yüzden işte. Tüm bunların ışığında eğer 
ortada bir hayat memat meselesi yok ise 
ortamı da, kendini de çok gerip kasmaya 
lüzum yok. Ölümlü fanileriz sonuçta. 
Politikacıları bu bağlamda anlayamam 
mesela.

Çok fazla sosyal biri olmadığınızı söy-
lüyorsunuz. Sizin mesleğinizde bu bir 
dezavantaj olmuyor mu?
Sosyal değilim demem asla. Diyemem. O 
çok ortalarda olmayı tercih etmediğim an-
lamına gelmiş bir eksik anlatma-anlama-
dır. Buna karşın ortalarda, yani merkezde 
olma keyfiyetinin birçok sahne insanı için 
de yararı olduğu malum ve açık. Doğru za-
manda doğru yerde olmak bir plan prog-
ram gerektirir. Sebebi mevcudiyetimi de 
sanatsal varlığımı da bir plan dahilinde 
tutmamışım bugüne dek. Tutsaymışım 
daha iyi de olabilirmiş hatta. Bu şekilde 
düşünmüş olmam ‘keşke’ duygusunda 
olduğum anlamına da kesinlikle gelmez. 
Sorunuza dair bir sesli düşünmede neden 
sonuç ilişkisi üzerine bir çeşitleme yaptım 
diyelim. Zira bu, kişinin yaradılışıyla ilgili 
olsa gerek.

“Hayatım boyu seçtiğim bir yalnızlığı 
yaşadım” demişsiniz. Bu büyük bir lüks 
aslında. Yalnızlığı seçebilmeyi nasıl 
başardınız? 
İnsanı yalnızlık değil yalnız bırakılmak ça-
resiz ve travmatik kılar. Yalnızlık, seçildiği 
zaman bir lüks. Sosyal olmak istediği-
nizde kalabalığın arasına karışabiliyor 
ya da dostlarınızla olabiliyorsanız yalnız 
değilsiniz ki. Buna karşın muradımız; 
eşimiz, sevdiceğimiz ise ve hayatımızda 
dönem dönem ‘sevgili’ yoksa; bazen bu da 
gayet ‘rahatlık’ verici bir durum. İki kişilik 
yalnız olacağınıza tek kişilik kalabalığınızı 
yaşarsınız. Yaşayabiliyorsanız tabii. 

Sözlerinizden biri de “Kılığın kıyafetin-
le karşılanır, fikirlerinle uğurlanırsın.” 
Sizce önyargıları kırmak kolay mı? 
Sizin hayatta karşılaştığınız ve canınızı 
sıkan en büyük önyargı nedir? 
Ufak tefek, aptal durumlar, ‘şey’ler 
olmuştur. ‘Önyargıyı kırmak atomu 
parçalamaktan daha zordur’ sözü tam 
da buraya göre. İnsanları kutucukların, 
düşünce baloncuklarınızın içine tıkıştır-
mak ne büyük hata! Bir de görecelidir ki 
algınız karşınızdakine göre ne biçim! Seni 
kaya gibi sanırlar; dünyanın en hassas te-
razisinden daha hassassındır. Kim kendi 
gibi ki bir de? Bütün bunların fazlasıyla 
farkında olduğumdan ya da zaman zaman 
karşımdakini görüp ‘hadi canım o sen 
değilsin ki!’ dediğim içindir mi bilmem 
kendim gibi olduğum anlar, mecbur ya da 
mücbir sebeplerden dolayı olamadıkla-
rımdan daha çok. İster inan ister inanma!

“Kendimi yaşadığım zamana ait 
hissetmişimdir her zaman” diyorsu-
nuz… Bunun müzikteki karşılığı nedir? 
Zamandan öğrenen bir sanatçı olmak 
nasıl mümkündür sizce? Etrafınızdaki 
yetenekli gençlerin önerilerine açık 
mısınızdır?  
Hissettiğim biçimde yaşıyorum. Dile-
diğimce demedim dikkat ederseniz. 
‘Hissettiğim’ dedim. Sezgisel bir kadınım. 
Etrafımda yaratıcı insanlar olduğun-
da algılarım değişiyor, açılıyor. Esnek 
olmaya çalışıyorum hâlâ. Zira ‘zamandan 
öğrenmek’ sizi önünüzdeki zamana daha 
dayanıklı kılma adına sertleştirebiliyor. 
Bunu ‘yavaşça’, ‘hızlı’ çözebilmek gerek. 
Bunu başarmaya çalışıyorum.

“Ben yine geç kaldım” düşüncesine 
gelmek istiyorum bir de… Zaman 
zaman böyle geçmiş olabilir içinizden 
elbette, ama bir yandan da hiç o toplara 
girmeyen, kendi zamanını kollayan bir 
sanatçısınız. Sektör kuşkusuz rekabeti 
kamçılayan ve daha sık görünmeyi 
talep eden bir sektör. Buna karşı pan-
zehiriniz nedir?
Kendini zehirlememek. Olacak ve olma-
yacak şey dengesini kurmaya çalışmak. 
Bu aynı zamanda kişilik özellikleriniz 
çerçevesinde yapabileceğiniz ve asla 
yapmam, o topa girmem dediğiniz şeylere 
tekabül eder. 

İnsanın kendiyle 
geçinmesi de ciddi bir 

sanat! Zaten hep bu 
yüzden mutsuz olmaz 

mıyız? Yaşadığımız iyi-
kötü olayların bir ‘bize 
göre’ hali vardır bir de 

‘olduğu’ hali… Yani ‘sen ne 
anlatırsan anlat, anlattığın 

karşındakinin anladığı 
kadardır’ gerçeğinin 

kendinle yaşadığın 
versiyonu…
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Atlantik Okyanusu ile 
Sahra Çölü arasında yer 
alan Fas Krallığı’nın 4 
kraliyet şehrinden biridir 
Marakeş. Güneyinde 

Batı Sahra, doğusunda Cezayir ve 
kuzeyinde Cebelitarık Boğazı ile 
bağlandığı İspanya ile komşu olan Fas 
Krallığı’nın en güzel şehirlerinden 
Marakeş’te kendinizi 1001 gece 
masallarında gibi hissetmeniz 
muhtemel. Sokaklarında keyifle ve 

şaşkınlıkla gezeceğiniz Marakeş, 
adeta bir kültür cenneti gibi. Şehir 
meydanında her daim görebileceğiniz 
falcılar, cambazlar, dövmeciler, yılan 
oynatıcıları hokkabazlar, şifacılar, 
sokak tiyatrocuları ve daha niceleri 
ile Marakeş ziyaretçilerine farklılığın 
ve çeşidin göz alıcılığını sunuyor. 
Dünyanın dört bir yanından gelen 
turistleri ağırlayan şehrin kendine 
özgü zengin kültürü ziyaretçilerini 
adeta büyülüyor.  Şehirde binalar, 

yollar, duvarlar, her şey kızılımsı toprak 
renginde olduğundan “Kızıl Şehir” 
olarak da anılan Marakeş’in orijinal 
adı Berberi dilinde, “Murnakush”. 
Murnakush “Tanrının Ülkesi” 
anlamına geliyor. 

ZAMANIN DURDUĞU ŞEHİR
1062 yılında Almoravide 
Hanedanlığı’nın baş şehri olarak ku-
rulan Marakeş, o dönemdeki kimliğini 
ve yapısını hâlâ korumayı başaran 

SOKAKLARINDA KEYIFLE VE ŞAŞKINLIKLA GEZECEĞINIZ MARAKEŞ, FARKLI 
BIR KÜLTÜR CENNETI. FALCILARI, CAMBAZLARI, DÖVMECILERI, YILAN 
OYNATICILARI, HOKKABAZLARI, ŞIFACILARI, SOKAK TIYATROCULARI ŞEHIR 
MEYDANININ AYRILMAZ BIR DEKORU SANKI… 

TANRININ ÜLKESI 
KIZIL ŞEHIR
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ender kentlerden biri. Şehir, büyük bir 
ticaret merkezi olmakla birlikte, pek 
çok tarihi bina, muhteşem bahçeler ve 
anıtlara da ev sahipliği yapıyor. Fas’ın 
tarihteki ilk başkenti ve bugünlerde de 
en renkli şehri olan Marakeş iki farklı 
bölümden oluşuyor: Medina denilen 
eski şehir ve Ville Nouvelle adı verilen 
yeni şehir. Marakeş’in kalbi Medina’da, 
Medina’nın kalbi ise Djemaa El Fna’da 
atar. 1994’ten beri Marakeş’in en 
popüler noktası ise “ölüler meydanı” 
anlamına gelen Djemaa El Fna’dır. 
Tarihte 19. yüzyıla kadar tüm idam ce-
zalarının infaz edildiği ve kolera hasta-
lığından ölenlerin toplandığı devasa bir 
meydan Djemaa El Fna. 16 kilometrelik 
duvarlarla çevrili eski şehrin kalbi olan 
Djemaa El Fna, UNESCO tarafından 
kültürel yaşamı sürdürmek amacı ile 
koruma altına alınan ilk meydan olma 
özelliğini koruyor.

ŞEHRİN SİMGESİ 
KUTUBİYE CAMİİ
Gezilecek yerlerin başında ise Kutubi-
ye Camii geliyor. 12. yüzyılda yapılmış 
Djemaa El Fna’nın en meşhur binası 

olan bu cami tamı tamına 17 koridor 
ve 112 kolondan oluşuyor. Caminin 67 
metre yüksekliğindeki kare tarzın-
daki minaresi ise şehrin her yerinden 
görülecek şekilde tasarlanmış. Binada, 
bölgeye has “Moroc” mimarisinin esin-
tileri görülüyor. Dikdörtgen formda 
yapılan, Afrika ve Endülüs mimarisinin 
yoğun etkilerini görebileceğiniz bu 
ibadethane Marekeş’in simgesi. Dış 
süslemelerde kullanılan yeşil seramik-
lerin cenneti temsil ettiği düşünülüyor. 
Cami, göz kamaştıran süs bahçeleri 
ve portakal ağaçları ile çevrelenmiş 
durumda. Sadece kokusunun bile baş 
döndürücü olduğu bu muazzam bahçe-
lerin hatırınızda unutulması zor anılar 
bırakması muhtemel.

KISA BİR YENİ ŞEHİR TURU
Yeni şehir anlamına gelen Ville Nou-
velle, ülkenin Fransız egemenliğinde 
kalmasının ardından kuruldu. Bu se-
beple de şehrin bu bölümünde Avrupa 
kültüründen gelen, Marakeş Fransız 
egemenliği altındayken oluşan etkileri 
kendiniz tecrübe edebilirsiniz. Ville 
Nouvelle’de görülebilecek en güzel 

Fas’ın tarihteki ilk 
başkenti ve bugünlerde 

de en renkli şehri olan 
Marakeş iki farklı bölümden 

oluşuyor: Medina denilen 
eski şehir ve Ville Nouvelle 
adı verilen yeni şehir. 
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yerlerin başında Majorelle bahçesi 
geliyor. 1931 yılında iki Fransız kardeş 
tarafından kurulan bahçede dünyanın 
dört bir yanından getirilmiş 3 binin 
üzerinde göz kamaştıran güzellikte 
bitki çeşidi bulunuyor. Bahçeyi terk 
etmek durumunda kalan Fransız kar-
deşlerden sonra, bu güzellik bir süre 
devlet elinde tutuluyor ve ünlü moda 
tasarımcısı Yves Saint Laurent tarafın-
dan satın alınıyor. Bahçe içerisinde ay-
rıca, ilginç mimarisi ile İslam Sanatları 
Müzesi’nin yanı sıra ünlü modacının bir 
de özel koleksiyonu bulunuyor. Hatta 
Marakeş’te uzun yıllarını geçiren Yves 
Saint Lorent’in 2008 yılında ölmesi 
üzerine külleri Majorelle bahçelerine 
serpiliyor. 

RENKLİ GECE HAYATI
Gece hayatı çok ünlü ve hareketli 
olan Marakeş’te her eğlence tarzına 
hitap eden bir aktivite bulabilirsiniz. 
Şehirde hayat, geceleri renk kazanı-
yor ve kulüpler, barlar, sokakta canlı 
performans sergileyen sanatçılar da 

bu canlılığı göz kamaştıran bir şekilde 
ortaya koyuyor. Medina bölgesinde yer 
alan Jeema el Fna Meydanı kafeleri, 
sokakta sıra sıra dizilmiş tezgâhlarıyla 
şehrin canlılığının en güzel kanıtları. 
Bunların yanı sıra Marakeş’in en iyi 
bar ve gece kulüpleri de Gueliz’de yer 
alıyor. Barlara ve kafelere giderken 
belli bir kıyafet giyme zorunluluğunun 
olmamasının kendinizi daha özgür 
hissettirdiği Marakeş’te gece hayatı 
seçenekleri, modern diskolar ve yerel 
temalı eğlence alanlarıyla geniş bir 
yelpazeye sahip.

ALIŞVERİŞİYLE DE MEŞHUR
Fas’ın en büyük geleneksel pazarı Souk, 
Marakeş’te yer alıyor. Bu büyük pazar-
da Afrika’nın dört bir yanından gelen 
ürünleri bulmak mümkün. Marakeş’te 
alışveriş yapmak, çok eğlenceli ve 
renkli bir aktivite. Alışveriş esnasında 
yapmayı unutmamanız gereken tek şey 
pazarlık. Zira pazarlık yaparak alacağı-
nız ürünü neredeyse yarı fiyatına kadar 
indirmeniz mümkün. 

Afrika ve Endülüs mimarisinin yoğun etkilerini 
görebileceğiniz Kutubiye Camii Marekeş’in 
simgesi. 

Marakeş’te alışveriş yapmak, çok eğlenceli ve 
renkli bir aktivite. Alışveriş esnasında yapmayı 

unutmamanız gereken tek şey pazarlık. 
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Ayrıca sokaklarda karşılaştığınız birbi-
rinden farklı, renkli ve özgün tasarımlı 
eşyalar gözlerinizi kamaştırıyor. Deri 
çantalar ve pabuçlardan tutun da ev 
süslerine, cüzdanlara ve oyuncaklara 
kadar sunulan zengin seçeneklerin 
olduğu meydanlar ve sokaklar özellikle 
alışveriş tutkunları için biçilmiş kaftan.
Yerel ürünlerin dışında şehirde dünya 
markalarını ve yeni trendleri bulabile-
ceğiniz geniş yelpazede alışveriş keyfi 
sunan pek çok mağaza da var. Keyfini-
ze, zevkinize göre alışveriş yapabilece-
ğiniz eğlence başkenti Marakeş’in so-
kaklarında gezerken yaşamın coşkusu 
en üst düzeyde hissediliyor. 

SINIR TANIMAYAN LEZZETLER
Marakeş’te keşfedeceğiniz yemekler, 
pek çok açıdan zengin. Çeşit konusun-
da sınır tanımayan Fas mutfağı çeşni 
konusunda da sınırsız... Et, balık ve 
sebzeye dayalı yemeklerde genellikle 
taze ve kuru meyveler kullanılıyor. 
Fas’ta et olarak daha çok koyun, kuzu, 
güvercin ve tavuk tercih ediliyor.

Fakat tüm bunların yanında Fas mutfa-
ğının en ünlü ve önemli yemeklerinden 
biri Pastilla. Pastilla, bakla hamuru 
kullanılarak yapılan bir çeşit börek. 
Geleneksel olarak sadece bayramlarda 
ve özel günlerde yapılan Pastilla, misa-
firlere ikram ediliyor.
Marakeş’te kahvaltılar ise oldukça 
kolay hazırlanan, hafif ve lezzetli yiye-
ceklerden oluşuyor. Genelde ekmek 
yanında tereyağı, bal ve reçelin ikram 
edildiği tatlı ağırlıklı sabah kahvaltı-
larına içecek olarak çay ve kahve eşlik 

ediyor. Yörenin en önemli gördüğü 
öğün ise öğle yemeği. Dolayısıyla öğle 
yemekleri sabah kahvaltılarına göre 
çok daha çeşitli ve ağır. İçeriği bizim 
kültürümüze de benzeyen öğle yemeği 
menüsü; çorba, beyaz veya kırmızı 
etin olduğu bir ana yemek ve akabin-
de gelen tatlıdan oluşuyor. Akşam 
yemeklerinin de sabah kahvaltısı gibi 
hafif olduğu Marakeş’te, nohut, mer-
cimek ya da bakladan yapılan çorbalar 
tercih edilirken bu öğünü arzuya göre 
krep veya hamur işi ile tamamlanıyor. 
Bunların dışında Fas mutfağının ana 
maddesi irmik olan kuskusları meşhur. 
Pek çok çeşidi olan kuskus da akşam 
yemeklerinin hafif ama vazgeçilmezi 
olabiliyor. 
Yapacağınız her yolculuğun hayatınızı 
zenginleştirmesi bir yana, Marakeş’in 
size en büyük vaadi pek çok kültürün 
bir araya gelmesiyle oluşan masal gibi 
bir şehirde unutulmaz anılar yaşamak. 
Marakeş’in atmosferi sayesinde ziyare-
tiniz boyunca bin bir gece masallarının 
aklınızdan çıkmaması da muhtemel.

Fas mutfağının en güzel örneklerini sunan Marakeş’te yemekler, çeşit konusunda olduğu kadar 
çeşnide de sınır tanımıyor.

Marakeş’te hayat 
hava kararınca daha da 

renkleniyor. Gece hayatıyla 
ünlü kentte, kulüpler, 

barlar, sokakta performans 
sergileyen sanatçılar şehrin 

canlılığını göz kamaştıran bir 
şekilde ortaya koyuyor. 
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Yazın gelmesi ve havaların ısınmasıy-
la birlikte kışın rehaveti nedeniyle 
aldığınız kilolara “elveda” demenin 
de zamanı geldi. “Su içsem yarıyor” 

diyenlerdenseniz, kilo vermek ve kilo alımını 
engellemek için metabolizmanızın iyi ça-
lışması gerektiğini bilmelisiniz. Ancak hızlı 
çalışan bir metabolizmaya sahipseniz, kilo 
alma sorununu çok fazla yaşamayacaksınız 
demektir. Çünkü iyi çalışan bir metabolizma 
iyi yağ yakar. Peki, iyi çalışan bir metabo-
lizmaya sahip olmak için neler yapılması 

HIZLI ÇALIŞAN BIR METABOLIZMA, SAĞLIKLI 
BIR YAŞAMIN VE ZINDE GÖRÜNÜMÜN 

BELIRLEYICILERINDEN BIRI. METABOLIZMA HIZI ISE 
GENETIK BIR DURUM DEĞIL. ALIŞKANLIKLARINIZDA 

YAPACAĞINIZ BAZI DEĞIŞIKLIKLER ILE 
METABOLIZMANIZI HIZLANDIRMANIZ MÜMKÜN. 
METABOLIZMAYI CANLANDIRMANIN 10 HARIKA 

YOLUNU SIZLER IÇIN DERLEDIK.

METABOLİZMANIZI 
CANLANDIRMANIN 

TAM ZAMANI!
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gerektiğini biliyor musunuz? Liv Hospital 
İstanbul Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap 
Güzel, iyi bir metabolizmaya sahip olmanız 
için asla aç kalmamanız gerektiğini belirte-
rek şunları söylüyor: “Aç kalmamaya dikkat 
ederek, öğünlerinizi atlamamaya çalışın. 
Çünkü aç kalmak iştahınızın daha da açıl-
masına sebebiyet verir ve metabolizmanızın 
yavaşlamasına yol açar.”

1 BOL SIVI TÜKETMEYE 
ÖZEN GÖSTERİN

Güne uyanır uyanmaz bir bardak su ile 
başlayın ve gün içerisinde su içmeye özen 
gösterin. Çünkü su, metabolizmanın hız-
lanması konusunda büyük bir öneme sahip. 
Tüketilmesi gereken su miktarı kişiden 
kişiye değişmekle birlikte vücudunuzun her 
gün en az iki litre suya ihtiyacı var. İçecek 
demişken, kafeinli içecekleri az tüketmeye 
özen gösterin. Kahve, çay, asitli içecekler ve 
meyve suları yerine beyaz çayı tercih ede-
bilirsiniz. Gün içerisinde içilen iki üç fincan 
beyaz çay metabolizmanızı hızlandırır. 

2 KAHVALTIYI 
GÖRMEZDEN GELMEYİN!

Öğün atlamamanız gerektiğini daha önce 
de belirtmiştik. O nedenle en önemli öğün 
olan kahvaltıyı asla es geçmemeli ve sık sık 
sağlıklı atıştırmalıklarla beslenmelisiniz. 
Öğününüzde kahvaltıya yer vermemeniz vü-
cudunuzu korumak adına metabolizmanızın 
yavaşlamasına yol açar. 

3 AKŞAM YEMEĞİNİ ERKEN 
SAATLERDE YİYİN

Akşam yemeğini geç saatlere bırakmayın. 
Yapılan araştırmalara göre, kuvvetli bir 
kahvaltı ve öğle yemeği ile hafif bir akşam 
yemeği yiyerek kilo verebilirsiniz. Bu neden-
le akşam yemeğini olabildiğince erken bir 
saatte, mümkünse yatmadan en az dört saat 
önce yemeye dikkat edin. 

4 YİYECEKLERİNİZİ 
YAVAŞ ÇİĞNEYİN

Yemeklerinizi yavaş yavaş yemeye çalışın. 
Çünkü tokluk hissi, yemek yenildikten 20 
dakika sonra hissedilir. O nedenle lokmala-
rınızı iyice çiğneyin ve yemeğinize sık sık ara 
verin. Kısa süre sonra doyduğunuzu hisse-
deceksiniz. Yemekleri yavaş yiyebilmek için 
her yemeğin yanında salata yemeğe çalışın, 
çünkü çiğ sebzeler çiğneme hızınızı yavaş-
latır. 

5 YAĞ KULLANIMINA DİKKAT!
Yemek pişirirken özellikle tereyağı, iç 

yağı gibi hayvansal kökenli doymuş yağ-
lar yerine zeytinyağı ve diğer bitkisel sıvı 
yağları tercih edebilirsiniz. Dışarıda yemek 

Metabolizmanızı
hızlandırmak

istiyorsanız öğün
atlamamanız

gerekiyor. Kahvaltınızı
asla es geçmeyin,

sık sık sağlıklı
atıştırmalıklarla

beslenin ve akşam
yemeğinizi asla geç

saatlere bırakmayın.
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Vücudunuz için 
olmazsa olmazlardan 
biri de proteindir. 
Yeterince alınamayan 
protein maalesef 
metabolizmanızın 
yavaşlamasına yol açar. 
Bu yüzden mümkünse 
her öğün protein 
tüketmeye çalışın. 

yemeniz gerektiğinde de salata, ızgara gibi 
yiyecekleri tüketerek, yediğiniz yemeğin 
ne tür yağla yapıldığı çelişkisini yaşamamış 
olursunuz. Fındık, fıstık gibi kuruyemişlerin 
de yağ içeriği yüksek. Bu yağlar, “sağlıklı 
yağlar” kategorisinde olmasına karşın kalo-
risi yüksek olduğu için kuruyemişi de ölçülü 
tüketmeye çalışın.

6 PROTEİN TOK 
KALMANIZI SAĞLAR

Protein vücudunuz için olmazsa olmaz-
lardandır. Yeterince protein alamadığınız 
takdirde metabolizmanız yavaşlar. Bu ne-
denle mümkünse her öğün protein alın. Bu 
durum tok kalmanıza da katkı sağlar. Ancak 
“Her şeyin fazlası zarardır” mantığından 
ilerleyecek olursak aşırı derecede tüketilen 
protein vücutta yağ olarak depolanarak, 
bazı organlara zarar verebilir. O nedenle 
dengeli beslenmekte fayda var. Protein 

içeriği en yüksek olan besinler; yağsız sığır 
eti, hindi, balık, tavuk, fındık, yumurta, süt 
ve süt ürünleridir.

7 YETERİNCE LİF 
ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Lifler, toksinlerin vücudunuzdan atılma-
sının yanı sıra sizi tok tutarak az yemenizi 
sağlar. Yağların emilimini azaltır ve kandaki 
kolesterol düzeyinin korunmasına katkıda 
bulunur. Sebze, meyve; tam buğday, çavdar, 
kepek gibi rafine edilmemiş tahıllar yoğun 
lif içerdiğinden bu tür besin maddelerini 
tercih edebilirsiniz. 

8 BAHARAT KULLANIN 
HEM YEMEĞİNİZ LEZZETLENSİN 

HEM METABOLİZMANIZ HIZLANSIN
Baharatlı gıdalar metabolizmanızı hızlandı-
rır. Zencefil, acı biber ve köri metabolizmayı 
hızlandırıcı etkiye sahip. Ayrıca zencefil 
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metabolizmayı hızlandırırken şişkinliği azal-
tır. Rezene ise vücuttan fazla suyun atılma-
sını sağlar. Kokulu baharatlar ve taze otlar 
iştahınızı baskılar. Nane, dereotu, reyhan, 
kişniş, kakule, tarçın gibi kokulu bitkilere 
sofranızda daha sık yer verin.

9 C VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Turunçgillerin (portakal, greyfurt, 

mandalina, limon) yüksek oranda C vitamini 
içerdiğini bilmeyen yoktur. Beslenmenizde 
C vitamini içeren yiyeceklere yer vermeniz 
metabolizmanızın hızlanmasını sağlar. An-
cak tüketilen fazla C vitamininin böbrekleri 
yorduğunu hatırlatarak aşırıya kaçmamanız 
gerektiğini belirtmeliyiz. Ayrıca C vitamini 

antioksidan sınıfında olduğundan hasta-
lıklara karşı hücrelerinizin direncini artırır, 
bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir.

10 SÜT VE YOĞURT TÜKETİN
Yeterli kalsiyum alımı metaboliz-

mayı hızlandırır. Yağsız süt ve yoğurt en iyi 
kalsiyum kaynaklarındandır. Sıkça tüke-
tebilirsiniz. Süt ve ürünlerinden sadece 
kalsiyum değil diğer vitamin ve mineralleri 
de alacağınızdan kemik ve kas sağlığınız için 
geleceğinize yatırım yapmış olacaksınız. 

Modern yaşam 
tarzının getirdiği 
dezavantajlardan 
biri de; hareketsizlik. 
Spor yapmaya 
çok da fazla vakit 
ayıramıyorsanız o 
halde gün içerisinde 
daha aktif olmaya 
çalışın. Mesela 
arabanızı daha 
uzağa park edin ve 
daha fazla yürüyün, 
asansörü kullanmak 
yerine merdivenleri 
tercih edin.

            Kafeinli içecekleri 
sınırlı bir şekilde 
tüketmeye çalışın. 
Ayrıca kahve, çay, asitli 
içecekler ve meyve 
suları yerine beyaz 
çayı tercih edebilirsiniz.
Gün içerisinde içilen 
iki üç fincan beyaz 
çay metabolizmanızı 
hızlandırır. 
 



sporspor

ATLETİZM
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SPORLARIN ATASI OLIMPIYATIN RUHU
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ATLETİZM CIRITLE ATLAMADA 6 METRE, 100 METREDE 3 NEFES, 
REKORLAR VE ALTIN MADALYA! DÜNYANIN EN ESKI SPOR 
OYUNU ATLETIZM GÜNÜMÜZDE HÂLÂ POPÜLER. HEM 
REKORLARI HEM EFSANELERI HEM DE SKANDALLARIYLA… 

Uluslar kendi “insan” 
gücünü, çağdaşlığını 

ve birliğini atletizm 
oyunları ile dünya 

sahnesinde ortaya koyar. 
Atletizm ulusların prestij 

simgesidir.

Atletizm; tüm sporların 
atası ve oynanmaya 
başladığı ilk zamandan 
günümüze, kuralları 
bozulmadan ulaşan 

yegâne spor dallarından biri. Bilinen 
ilk koşu yarışının milattan önce 3800 
yıllarında yapıldığı, fakat bir bütün 
olarak ilk atletizm yarışmasının Eski 
Yunanistan’ın Olimpiya Vadisi’nde 
oynandığı kaydediliyor. Roma 
İmparatorluğu döneminde gözden 
düşmesine rağmen modern dünyanın 
spor oyunları merkezinde atletizm 
daima yerini alıyor. 
Atletizm yarışları üç kategoriden 
oluşuyor: Pist yarışları, saha yarışları 
ve kombine yarışlar. Atletizm olimpiyat 
hareketinin temelini oluşturuyor. Olim-
pik atletizm sahasında pistin uzunluğu 
400 metre ve pist 8 kulvara sahip. 
Atletler pistin etrafında saat yönünün 
tersine koşuyorlar. Olimpiyatlarda 
atletizm yarışmaları 100 metreden 50 
kilometre yürüyüşe kadar çeşitli mesa-
felerden oluşuyor. Ayrıca kadınlar 100 
metre engelli, erkekler 110 metre en-
gelli, 400 metre engelli ve 3 bin metre 
engelli yarışları da yapılıyor. Kombine 
oyunlar erkeklerde 10’lu dekatlon, 
kadınlarda 7’li yarışma olan heptatlon 
olarak adlandırılır. Saha yarışmalarıysa 
disk atma, cirit atma, çekiç atma, gülle 
atma, sırıkla atlama, yüksek atlama, 
uzun atlama ve üç adım atlamadır. 
Dekatlon 100 metre uzun atlama, gülle 
atma, yüksek atlama, 400 metre, 110 

metre engelli, disk atma, sırıkla atlama, 
cirit atma ve 1500 metreden oluşur. 
Heptatlonda ise 100 metre engelli, 
yüksek atlama, gülle atma, 200 metre, 
uzun atlama, cirit atma ve 800 metre 
vardır. Bugüne kadar yapılan olim-
piyatlarda atletizmde ABD, 311 altın 
olmak üzere toplam 738 madalya ile 
açık ara farkla önde.

ATLETİZMİN RUHU
Sporun ruhunu en güzel yansıtan dal-
lardan biridir atletizm. Örneğin bayrak 
yarışları haricinde bireysel olarak 
sporcular ülkelerini temsil ederler. 
Bayrak yarışında ise takım ruhu en üst 
düzeye çıkar ve büyük heyecan yaratır. 
Modern dünyada atletizm yarışlarına 
ilgi oldukça fazladır. Çünkü uluslar 
kendi “insan” gücünü, çağdaşlığını ve 
birliğini atletizm oyunlarıyla dünya 
sahnesinde ortaya koyarlar. Atletizm 
ulusların prestij simgesidir. Örneğin 



spor

Soğuk Savaş döneminde Doğu Blok 
ülkeleri ile Batı arasındaki mücadele 
spor alanına doğrudan yansımıştı. 
Günümüzde ise dört yılda bir düzen-
lenen Olimpiyat Oyunları, her iki yılda 
bir düzenlenen Dünya Atletizm Şampi-
yonası ve her yıl düzenlenen Diamond 
League ile atletizm rüzgârları hızını 
kesmiyor. Soğuk ya da sıcak bir sava-
şın gölgesi olmadan süren oyunlarda 
“insan” öğesi daima ön plana çıkıyor. 

REKORLAR VE EFSANELER
Son yıllarda atletizmin dünyadaki 
flaş ismi hiç şüphesiz ve tartışmasız 
Jamaikalı atlet Usain Bolt. Uçan adam 
lakaplı Bolt’un yıldızı, 2002 yılında 
henüz 15 yaşındayken Gençler Dünya 
Şampiyonası’nda parladı. Bu şampiyo-
nada Bolt, altın madalya kazanan en 
genç sporcu olmayı başardı. 6 yıl sonra 
2008 Pekin Olimpiyatlarında ise bir 
efsane olmayı başardı. 100 metre ve 
200 metre yarışlarında dünya rekoru 
kırarak altın madalyaya uzandı. Bu 
rekor öylesine büyük bir rekordu ki 

Bolt’un kasları bile tartışmaya açıldı. 
Çünkü ünlü atlet, 100 metreyi 9.69 sa-
niyede koşmuştu ve bu sürede sadece 
3 defa nefes almıştı. 400 ve 200 met-
renin Bolt efsanesinden önceki ismi 
ABD’li Michael Johnson’dı. Johnson 
1992 Barselona, 1996 Atlanta ve 2000 
Sydney Olimpiyatları’nda madalyaları 
silip süpürmüştü. Onun efsanesi en 
az bir yüzyıl sürer deniliyordu, hatta 
hiç geçilemez deniliyordu ki ancak bu 
efsane sadece 8 yıl sürdü.

TARİHİN EN İYİ SIRIKLA  
ATLAYICISI ISINBAYEVA
Yelena Isinbayeva; bu ismi duyup da 
tanıyanların göz bebekleri büyür zira 
akıllara sevimli bir kadının devasa 
bir sırıkla atlayarak kırdığı rekorlar 
gelir. Isinbayeva’nın başarısı o kadar 
olağanüstü ki ünlü atlet sadece kendi-
siyle yarışıyor ve kendi rekorunu egale 
etmek için çalışıyor, tabii başarıyor da. 
Rusya adına yarışan Isinbayeva’nın 
babası Dağıstanlı bir Türkmen. 1982 
doğumlu atlet 15 yaşına kadar jimnas-
tikle ilgilendi. 1999 yılı Dünya Gençler 
Oyunları’nda 4.10 metreyi sırıkla 
atlayarak ilk rekorunu kırdı ve ilk altın 
madalyasını da aldı. 2004 Atina Yaz 
Olimpiyatları’nda 4.91 metre atlayarak 
dünya rekorunu kırmayı başardı. 2004 
ve 2005 yıllarında yılın kadın atleti 
seçildi. 2008 Monako 5.04, 2008 Pekin 
5.05 ve 2009 Zürih Olimpiyatları’nda 
5.06 ile kendi rekorlarını kırarak 
atletizm tarihine adını altın harflerle 
yazdırdı. Tarihin en iyi sırıkla atlayıcısı 
Isinbayeva, 2010 yılında aldığı kararla 
spora ara verdi ve Rus ordusuyla 5 
yıllık sözleşmeli asker olarak anlaşma 
imzaladı. Bu sözleşme ile CSKA’nın 
(Rusya’nın Moskova şehrinde kurul-
muş bir profesyonel futbol kulübü) 
atletizm eğitmeni olarak atandı.

RÜZGÂRIN OĞLU CARL LEWIS
Rüzgârın oğlu olarak anılan Carl Lewis, 
olimpiyat oyunlarında dokuz madalya 
kazanan dört sporcudan biri. Ayrıca 
aynı dalda dört kez madalya kazanan 
üç atletten biri. 1984 Los Angeles Yaz 
Olimpiyatları’nda 100 metre, 200 metre, 

Atletizm; tüm 
sporların atası ve 

oynanmaya başladığı ilk 
zamandan günümüze 
kuralları bozulmadan 

ulaşan yegâne spor 
dallarından biri.
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Yelena Isinbayeva

Carl Lewis
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uzun atlama ve bayrak yarışını kazandı. 
1988 Seul’de Ben Johnson’ın dopingli 
çıkmasıyla 100 metrede ikinci altın ma-
dalyayı aldı. Aynı olimpiyatlarda uzun 
atlama ve 200 metrede de madalya ka-
zandı. 1992 Barselona Olimpiyatları’nda 
üç santimle dünya rekorunu elinde 
tutan Mike Powell’ı geçerek üçüncü altın 
madalyasını aldı. Rüzgârın oğlu, Los 
Angeles’taki zaferlerinin ardından 12 yıl 
sonra, kendi tabiriyle “on dört farklı saç 
tipinden sonra” uzun atlamada Olimpi-
yat şampiyonu oldu.

FÜZE GİBİ BİR ADAM:  
EDWIN MOSES
Edwin Moses, Morehouse College’da 
1976 yılında 20 yaşında bir mühendislik 
öğrencisiydi. Okulunda bir pist yoktu. 
Katıldığı ilk Olimpiyat oyununda tec-
rübesizliğine karşın yeteneğiyle 400 
metre engelliyi 8 metre farkla kazandı. 
Moses, dünya rekoru kırmıştı. Moses; 
1977, 1987 arasında 107’si final olmak 
üzere 22 ülkede birbiri ardına 122 yarışı 
birinci tamamladı. Doğal bir yetenekle 
efsane olan Moses, emekliliğinin ardın-
dan performans artırıcı ilaçlara karşı 
aktif mücadelede büyük rol oynadı.

1988 yılında Sports Illustrated’e verdiği 
demeçte “Sırıkla atlamayı seviyorum 
çünkü akıl gerektiriyor. İnsan sadece 
koşup zıplamamalı, düşünmeli de” 
diyordu Ukraynalı atlet Sergei Bubka. 
Olimpiyat efsanesi Isinbayeva’yı da 
efsane yapan antrenörü Bubka’ydı. İlk 
kez 19 yaşında 1983 Dünya Atletizm 
Şampiyonası’ndan büyük bir zaferle 
döndü. 14 yılda 5 dünya şampiyonlu-
ğu kazandı. Bubka, hâlâ herhangi bir 
alanda altı dünya şampiyonluğu kazan-
mayı başaran yegâne atlet. 1988 Paris 
Olimpiyatları’nda 6 metreyi geçen ilk 
sırıkla atlamacı oldu. 1991’de 6.10’u 
geçen ilk atlet unvanını aldı. Bubka, 18 
kez salon, 17 kez de açık havada olmak 
üzere 35 dünya rekoru kırarak büyük 
bir başarıya imza attı.

DOPİNG SKANDALLARI
Atletizmin ana teması daima insan ve 
doğası oldu, hatta bu tema sporun da 
ruhuydu. Fakat buna yine insanın bir 
özelliği olan hırs da eklenince sporun 
ruhuna sık sık zarar verildi. Buna alet 
olan en büyük unsur da tabii ki doping 
kullanımıydı. Atletizm tarihinin kara 
lekeleri olan doping skandalları hafıza-

Usain Bolt
lardaki yerini her zaman korudu.
Hayranları ve spor dünyasını büyük ha-
yal kırıklığına uğratan yetenekli atlet 
Ben Johnson Olimpiyat oyunları tarihi-
nin en büyük doping skandalına imza 
attı. 1988’de Seul’de 100 metrede ka-
zandığı rekor iptal edildi ve Johnson’ın 
şampiyonlukları elinden alındı. 
Britanya için yarışan atlet Linford Chris-
tie, 1992’de Barselona’da 100 metrede 
altın madalya kazanmıştı. 7 yıl boyunca 
bu unvanı ve madalyayı taşıdı. Fakat 7 
yılın sonunda doping testinin pozitif 
çıkmasıyla spor camiasını şoka uğrattı 
ve pek tabii tüm unvanları geri alındı.
Yine 1992’de Barselona’da bayrak yarı-
şında altın madalyayı kazanan Dennis 
Mitchell’de aşırı derecede testosteron 
hormonu tespit edilince 2 yıl spordan 
men cezası aldı. 

TÜRKİYE’DE DE  
DOPİNG BÜYÜK SORUN
Türkiye’nin atletizm alanında dünya 
çapında yıldızı henüz parlamış değil. 
Fakat bir döneme damgasını vuran ve 
Türkiye’yi başarılarıyla heyecanlan-
dıran bir isim vardı: Süreyya Ayhan… 
2001 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 
finale kalıp altın madalya kazanan ilk 
Türk atlet olmayı başarmıştı. 
2004 Atina Olimpiyatları öncesinde 
Almanya’daki çalışmalarında sakatla-
nan Ayhan, doping testlerine girmeyi 
kabul etmedi. Yetkililere ve prosedüre 
karşı geldiği için ceza aldı fakat do-
pingli çıkmadı. 2008 oyunları öncesin-
de doping testi pozitif çıktı ve fede-
rasyon tarafından ömür poyu spordan 
men cezası verildi. Ve bir efsane henüz 
doğarken son buldu.

VE SIRADA PEKİN  
2015 OLİMPİYATLARI
22-30 Ağustos tarihleri arasında Çin’in 
başkenti Pekin’de düzenlenecek olan 
Dünya Atletizm Şampiyonası bu şam-
piyonanın 15. organizasyonu olacak. 
2008 Pekin Olimpiyatları’nın düzen-
lendiği Kuş Yuvası olarak bilinen Pekin 
Ulusal Stadyumu’nda 2015 oyunları 
icra edilecek.



merhaba
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ARAMIZA KATILANLAR

BURAK YALÇINKAYA 
1986’da Istanbul’da doğdu. 

Dokuz Eylül Üni. Iktisadi Idari 
Bilimler Fak. Kamu Yönetimi Böl. 
Mezunu. 12.01.2015’te Istanbul 
Böl. Müd. Satış Yönetimi Uzm. 

olarak göreve başladı.

SELÇUK AYDIN 
1988’de Tokat’ta doğdu. 

Kırklareli Üni. MYO. 
Inşaat Tekn. Böl. mezunu. 

12.01.2015’te SADIM’de 
Inşaat Emlak Yetkilisi olarak 

göreve başladı.

ŞÜKRAN AKTAŞLI 
1989’da Bingöl’de doğdu. 
Çukurova Üni. Işl. Fak. Işl. 
Böl. mezunu. 26.01.2015 

tarihinde Güney Anadolu Böl. 
Müd’de Uzman Yrd. olarak 

göreve başladı.

BAHADIR ÖZAVCİ 
1990 yılında doğdu. Bilkent Üni. 
Uygulamalı Tek. ve Işl. Fak. Bil-
gisayar Tek. ve Bilişim Sistem-
leri Böl. mezunu. 09.02.2015’te 
BITÇGM’de Uzman Yrd. olarak 

göreve başladı.

PELİN ALCİ 
1991’de Istanbul’da doğdu. 

Dumlupınar Üni. Iktisadi 
Bilimler Fak. Iktisat Böl. 
mezunu. 23.03.2015’te 

BTSM’de Yetkili-2 olarak 
göreve başladı.

ORKUN CAN 
1987 yılında Istanbul’da 

doğdu. Anadolu Üni. Işletme 
Fak. Işletme Böl. mezunu. 

23.03.2015 tarihinde 
BSM’de Yetkili-2 olarak 

göreve başladı.

ERHAN ORDU 
1989’da Hatay’da doğdu. 
Anadolu Üni. Işletme Fak. 

Işletme Böl. mezunu. 
23.03.2015 tarihinde 

BSM’de Yetkili-2 olarak 
göreve başladı.

GÜLİN ERİMHAN  
1985’te Adana’da doğdu. 

Yıldız Teknik Üni. Fen 
Edebiyat Fak. Istatistik Böl. 

mezunu. 06.04.2015’te  
Reasürans Müd’de Uzman 
Yrd. olarak göreve başladı.

CEREN CEYHAN 
1992’de Antalya’da doğdu.  

Yıldız Teknik Üni. Kimya-Meta-
lürji Fak. Matematik Mühendis-
liği Böl. mezunu. 06.04.2015’te 
Reasürans Müd’de Uzman Yrd. 

olarak göreve başladı.

SANİYE EGİN  
1988’de Bingöl’de doğdu. 
Anadolu Üni. Işletme Fak. 

Işletme Böl. mezunu. 
04.05.2015 tarihinde  
SSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

MELİS KILINÇ  
1988’de Istanbul’da doğdu. 
Kadir Has Üni. MYO Halkla 
Ilişkiler ve Reklamcılık böl. 

mezunu. 04.05.2015’te 
SSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

EYLÜL SEYMEN  
1982 yılında Izmir’de doğdu. 

Celal Bayar Üni. Iktisadi  
Bilimler Fak. Işletme Böl.  

mezunu. 04.05.2015 tarihinde  
SSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

ZEYNEP İNCEOĞLU  
1987 yılında Ankara’da doğdu. 
Aksaray Üni. Meslek Yüksek 

Okulu Pazarlama Bölümü 
mezunu. 04.05.2015 tarihinde 

BSM’de MSU olarak  
göreve başladı.

UĞURCAN ATASAYAR 
1987’de Istanbul’da doğdu. 
Anadolu Üni. Işletme Fak. 

Işletme Böl. mezunu. 
04.05.2015 tarihinde 
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

ALPER HAVESOĞLU 
1986’da Istanbul’da 
doğdu. Anadolu Üni. 

Işletme Fak. Işletme Böl. 
mezunu.12.01.2015 tarihinde 

KSM’de Satış Destek Uzm. 
olarak göreve başladı.

TUĞBA ARIN  
1991’de Istanbul’da 

doğdu. Kocaeli Üni. MYO 
Işletme Yönetimi Böl. me-

zunu. 04.05.2015 tarihinde  
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

ÖZLEM KUL 
1993’te Samsun’da doğdu. 

Gümüşhane Üni. Iktisadi 
Birimler Fak. Iktisat Böl. me-
zunu. 04.05.2015 tarihinde 

BSM’de MSU olarak  
göreve başladı.

NURDAN BİNEN 
1985’te Karabük’te doğdu. 

Anadolu Üni. Iktisat Fak. 
Kamu Yönetimi Böl. mezunu. 

04.05.2015 tarihinde 
 BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

MESUT APAKHAN  
1986’da Istanbul’da doğdu. 
Anadolu Üni. Işletme Fak. 

Işletme Böl. mezunu. 
04.05.2015 tarihinde  
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

KAAN GÖKALP 
1989’da Izmir’de doğdu.  

Anadolu Üni. Fen Fak.  
Istatistik Böl. mezunu. 
04.05.2015 tarihinde  
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

İLAYDA SALDAMLI 
1988’de Bursa’da doğdu. 
Anadolu Üni. Işletme Fak. 

Işletme Böl. mezunu. 
04.05.2015 tarihinde 
 BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

HİLAL DURMAZ  
1991’de Istanbul’da doğdu. 

Uşak Üni. Iktisadi Idari  
Bilimler Fak. Işletme Böl.  
mezunu. 04.05.2015’te 

BSM’de MSU olarak  
göreve başladı.

HİCRAN PEHLİVAN 
1985’te Istanbul’da doğdu. 

Uludağ Üni. Iktisadi Idari 
Bilimler Fak. Işletme Böl.  
mezunu. 04.05.2015’te 

BSM’de MSU olarak  
göreve başladı.

HAKAN TOKGÖNÜL 
1985 yılında Adana’da 

doğdu. Anadolu Üni. Işletme 
Fak. Işletme Böl. mezunu. 

04.05.2015 tarihinde 
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

12 OCAK 2015-28 MAYIS 2015 TARIHLERI ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ

GÜLSER UZAN  
1990’da Balıkesir’de doğdu. 

Hitit Üni. Iktisadi Idari Bilimler 
Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Böl. mezunu. 
04.05.2015’te BSM’de MSU 

olarak göreve başladı.



maksimumbiz | 61

HAKAN GÖVENÇ  
1987 yılında Tokat’ta doğdu. 

Anadolu Üni. Işletme Fak. 
Işletme Böl. mezunu. 
04.05.2015 tarihinde 
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

GİZEM AKSÜT 
1991 yılında Sivas’ta doğdu. 

Ordu Üni. Iktisadi Idari  
Bilimler Fak. Iktisat Böl.  

mezunu. 04.05.2015 
tarihinde BSM’de MSU olarak 

göreve başladı.

FEYZULLAH KAYA 
1988 yılında Batman’da 

doğdu. Anadolu Üni. Işletme 
Fak. Işletme Böl. mezunu. 

04.05.2015 tarihinde  
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

FERİT YALÇINKAYA 
1987’de Mardin’de doğdu. 
Mustafa Kemal Üni. MYO 

Pazarlama ve Reklamcılık 
Böl. mezunu. 04.05.2015’te 

BSM’de MSU olarak  
göreve başladı.

ERKAN GÜNDÜZ 
1988 yılında Istanbul’da 

doğdu. Anadolu Üni. Işletme 
Fak. Işletme Böl. mezunu. 

04.05.2015 tarihinde  
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

 EREN GÜRKAN 
1985’te Karabük’te doğdu. 
Onsekiz Mart Üni. Iktisadi 
Idari Bilimler Fak. Çalışma 
Eko. ve End. Ilişk. Böl. me-

zunu. 04.05.2015’te BSM’de 
MSU olarak göreve başladı.

ERDEM TAŞAN 
1984 yılında Van’da doğdu. 
Anadolu Üni. Işletme Fak. 

Işletme Böl. mezunu. 
04.05.2015 tarihinde 
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

EDA DURSUN 
1993’te Diyarbakır’da doğdu. 
Süleyman Demirel Üni. MYO 

Banka ve Sigorta Böl. ve Anado-
lu Üni. Işletme Fak. Işletme Böl. 
mezunu. 04.05.2015’te BSM’de 

MSU olarak göreve başladı.

ECE AYTEKİN  
1991 yılında Edirne’de doğdu. 

Trakya Üni. Iktisadi Idari 
Bilimler Fak. Işletme Böl.  

mezunu. 04.05.2015  
tarihinde BSM’de MSU  
olarak göreve başladı. 

 DENİZ YILMAZ 
1986 yılındaTrabzon’da 

doğdu. Anadolu Üni. Işletme 
Fak. Işletme Böl. mezunu. 

04.05.2015 tarihinde 
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

DAMLA İNALTUN  
1987’de Ankara’da doğdu. 

Atılım Üni. Fen Edebiyat 
Fak. Mütercim Tercümanlık 
Böl. mezunu. 04.05.2015’te 

BSM’de MSU olarak  
göreve başladı.

CEMAL KOTUROĞLU  
1988 yılında Samsun’da 

doğdu. Anadolu Üni. Iktisat 
Fak. Iktisat Böl. mezunu. 

04.05.2015 tarihinde  
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı..

CANAN ATEŞ ALKAYA 
1986 yılında Sivas’ta doğdu. 

Balıkesir Üni. MYO  
Muhasebe Bölümü mezu-

nu.04.05.2015 tarihinde 
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.

BEGÜM AKÇİÇEK 
1987 yılında Izmir’de doğdu. 

Balıkesir Üni. Iktisadi Idari 
Bilimler Fak. Iktisat Böl.  

mezunu. 04.05.2015 tarihin-
de BSM’de MSU olarak  

göreve başladı. 

AYŞE ÖNAL 
1990 yılında Hakkari’de 
doğdu. Gazi Üni. Iktisadi 

Idari Bilimler Fak. Işletme 
Böl. mezunu. 04.05.2015 

tarihinde BSM’de MSU olarak 
göreve başladı.

ALTAY HAŞMET  
YETKİNOĞLU 

1986’da Izmir’de doğdu. Istan-
bul Üni. Edebiyat Fak. Müter-
cim Tercümanlık Böl. mezunu. 

04.05.2015’te BSM’de MSU 
olarak göreve başladı.

ADEM ÖZNAR 
1987 yılında Kırıkkale’de 

doğdu. Selçuk Üni. Iktisadi 
Idari Bilimler Fak. Işletme 
Böl. mezunu. 04.05.2015 

tarihinde BSM’de MSU  
olarak göreve başladı.

BİLGE ÖZKALE 
1988’de Kırıkkale’de doğdu. 

Cumhuriyet Üni. Iktisadi  
Idari Bilimler Fak. Kamu 
Yönetimi Böl. mezunu. 

04.05.2015’te BSM’de MSU 
olarak göreve başladı. 

ÖZLEM ALBAYRAK 
KARADAĞ 

1987’de Sivas’ta doğdu. 
Dumlupınar Üni. MYO me-

zunu. 18.05.2015’te SSM’de 
Yetkili-1 olarak göreve başladı.

CANER ÖNAL 
1985’te Istanbul’da doğdu. 
Anadolu Üni. Iktisadi Idari 

Bilimler Fak. Maliye Böl.  
mezunu. 25.05.2015’te 

IKEM’de Yetkili-2 olarak 
göreve başladı. 

 DENİZ KOÇ 
1985’te Malatya’da doğdu. 

Bilkent Üni. Iktisadi Idari Bi-
limler Fak. Iktisat Böl. mezu-
nu. 18.05.2015’te Iç Anadolu 

Bölge Müd’de Uzman Yrd. 
olarak göreve başladı. 

MERT SONUNCU  
1989’da Istanbul’da doğdu. 

Kocaeli Üni. Iktisadi Idari 
Bilimler Fak. Işletme Böl. 
mezunu. 25.05.2015’te 

MMIM’de Yetkili-2 olarak 
göreve başladı.

FERHAT ŞEN 
1987 yılında Istanbul’da 

doğdu. Istanbul Üni. Siyasal 
Bilgiler Fak. Işletme Böl. 
mezunu. 25.05.2015’te 

MMIM’de Yetkili-2 olarak 
göreve başladı.

CANDAN ÇİÇEK 
1986 yılında Diyarbakır’da 

doğdu. Anadolu Üni. Işletme 
Fak. Işletme Böl. mezunu. 

04.05.2015 tarihinde  
BSM’de MSU olarak  

göreve başladı.



yeni hayat

HOŞGELDİNİZ

MUTLULUKLAR

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü Pınar Alan 16.05.2015

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü Zehra Kars 23.05.2015

Satın Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü İdris Şengül 23.05.2015

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü Ümit Kılıç 31.05.2015

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü ARZU ERTUĞRUL  01.02.2015 Kız

BİTÇGM MEHMET SAMİ ALPAK                              02.02.2015 Erkek

Banka Sigorta Müdürlüğü VELİ CAN KABUK                                            10.02.2015 Erkek

İstanbul Bölge Müdürlüğü REYHAN DOĞAN             24.02.2015 Erkek                               

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü MUSTAFA GÜRKAN 02.03.2015 Erkek

Banka Sigorta Müdürlüğü NİHAN ATASOY 03.03.2015 Erkek

Banka Sigorta Müdürlüğü NİMET VAROL 18.03.2015 Erkek

Banka Sigorta Müdürlüğü ÖZGÜR ÇAKIR 19.03.2015 Erkek

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ELA LEYLA İNMELER-HAKAN GÜRSOY 26.03.2015 Kız

Banka Sigorta Müdürlüğü ÜNSAL İSTANBULLU  03.04.2015 Erkek

Proje Değişim Yönetim Başkanlığı MEVLÜT UŞAN 27.04.2015 Kız

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü SEMRA KÖRPİ 28.04.2015 Erkek

BİTÇGM FATİH YILDIZ 04.05.2015 Erkek

Banka Sigorta Müdürlüğü PINAR DİŞİSAĞLAM 11.05.2015 Kız

Oto Hasar KAZIM HAN 11.05.2015 Erkek

Teftiş Kurulu Başkanlığı İSMAİL YILDIRIM 12.05.2015 Kız

İstanbul Bölge Müdürlüğü İLKNUR ÖZER CAN 16.05.2015 Kız
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bir mektup

Uzaklardan bir 
mektubumuz var!
Anadolu Sigorta olarak Siirt 

ili Pervari ilçesi dâhilinde 
bulunan ilköğretim okulla-
rına yönelik kampanyaya 

katıldık. Kampanya dâhilinde ilçedeki 
minik öğrencilere sağladığımız eşya ve 
oyuncaklar sahiplerine ulaştı. Paketle-

rin ulaştığı minik öğrenciler de bizlere 
kucaklar dolusu sevgilerini gönder-
diler. Okul yetkililerinden bize gelen 
fotoğrafları ve yardımımızın ulaştığı 
minik öğrencilerden Hacer İnci’den 
aldığımız teşekkür mektubunu sizlerle 
paylaşmak istedik. 

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Yukarı Balcılar İlkokulu olarak, Anadolu 
Sigorta Ailesine bu mektubu yazmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Yapmış olduğunuz yardım bizi çok mutlu etti. Gönderdiğiniz bütün mal-
zemeler çok güzel, özenli ve kaliteliydi. Bize karşı çok ilgili ve yardımse-
verdiniz. Bizim isteğimiz dışında ihtiyacımız olan her şeyi gönderdiniz. 
Yardımlarınız kısa sürede elimize ulaştı. Sayenizde sınıflarımızda 
çeşitli kırtasiye malzemesi oldu. Anasınıfımızda yeni oyuncaklarımız 
ve çocuklarımızın kendine özel kıyafetleri oldu. Eğitimde bize destek 
olduğunuz için ve çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeye katkı sağ-
ladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın ve yardımlarınızın 
devamını diliyoruz.

Yukarı Balcılar İlkokulu



Bu yıl 10. yılını kutlayan Pera Müzesi, yaptıkları kavramsal 
çalışmalarla dikkat çeken Kanadalı genç sanatçılar 
Caitlind r.c. Brown ve Wayne Garrett’a, müzenin 
cephesine özel bir yapıt projelendirmelerini sipariş etti. 
Müzenin tarihi cephesine yerleştirilmek üzere tasarlanan 
“gör/bak/deniz”, izleyicileri tanıdık bir mekânı yeni bir 
mercekle tekrar incelemeye davet ediyor. On bin gözlük 
merceğinden oluşan hareketli bir yerleştirme olan gör/
bak/deniz yerleştirmesi, kolektif görüntü ve perspektif 
bağlamında görmenin gücüne dair bir ikon.

Balkan müziğinin dünya üzerindeki en tanınmış sanatçısı 
Goran Bregovic, hiçbiri birbirine benzemeyen canlı 
performanslarından birini daha Türkiye’de sergilemeye 
hazırlanıyor. Yaptığı film müzikleriyle dünya çapında 
tanınan Bregovic, ilk olarak 1978’de Mica Milosevic’in 
“Nije Nego” filmi için muhteşem eserler sunmuştu. 
Goran Bregovic, 2008’de Can Dündar’ın yazıp yönettiği 
“Mustafa” adlı filmin müziklerini de yapmıştı. Daha 
önce de Türkiye’de konser veren Bregovic, bir kez daha 
İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Yaklaşık 20 yıldır 54 milyon kişi tarafından 
izlenen dünyanın en ünlü müzikallerinden 
Mamma Mia, BKM organizasyonuyla bir 
kez daha İstanbul’a geliyor. ABBA grubunun 
ölümsüz şarkıları eşliğinde, Sophie’nin 
düğününden önce babasını bulmaya çalıştığı 
eğlenceli macerası henüz izlemeyenler için 
Zorlu Center’da.

Gör/bak/deniz 
Mekân: Pera Müzesi

Tarih: 16 Ocak 2016’ya 
kadar

Dünyanın en prestijli fotoğraf ajanslarından Magnum 
Photos fotoğrafçılarının tarihe geçmiş fotoğraflarının arka 
planı izleyicilere açılıyor. Robert Capa imzalı “Normandiya 
çıkarması”, Bruno Barbey’in “1968 Paris ayaklanmaları”, 
Stuart Franklin’in “Tiananmen Meydanı”, Philip Jones 
Griffiths’in “Vietnam Savaşı” ve Thomas Hoepker imzalı 
“9/11” gibi 70 yılı aşkın bir dönemin görsel tarihine ait 
yapıtlar bir araya geliyor. Sergide; Che Guevara ve Malcolm 
X’ten, Miles Davis ve The Beatles’a kadar birçok siyasi 
figür, oyuncu, sanatçı ve müzisyenin akıllarda yer etmiş 
portreleri yer alıyor. Fotoğraflara; yakın plan ayrıntılar, 
makaleler, kitaplar ve dergilerden parçalar eşlik ediyor.

Magnum 

Kontakt Baskılar
Mekân: 

Istanbul Modern
Tarih: 2 Ağustos’a 

kadar

kültür sanat

Goran Bregovic
Mekân: Harbiye Cemil 

Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Tarih: 11 Ağustos 

MAMMA MIA!
Mekân: Zorlu 

Performans Sanatları 
Merkezi

Tarih: 29 Eylül
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KAPSAMA ALANI 
EN GENiŞ SiGORTA ŞiRKETi

Anadolu Sigorta, Türkiye’nin 81 ilinde 5.000 noktasıyla 
her ihtiyacınızda yanınızda.

Sağlıktan konut sigortasına tüm hasar ödemelerinizi 
hızla ve eksiksiz şekilde gerçekleştiren 

Anadolu Sigorta’yla kaybetmek yok.

Anadolu Sigorta’nın dijital uygulamasını 
Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz.

ANDROID APP ON

Kapsama Alani ilan 22x28.indd   1 02.12.2014   18:03



Türkiye için küçük büyük değerli ne varsa
90 yıldır kayıplara karşı korumamız altında.
Türkiye’nin 5.000 noktasında, her an yanınızda
Anadolu Sigorta var, kaybetmek yok.
#bizeemanet

Ailenizin en küçük
bireyi de bize emanet

Türkiye’nin en büyük
hastaneleri de.

Hastane 22x28.indd   1 25.03.2015   15:24


