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yönetimden

Arzu ederseniz, her sene bu sayımızda olduğu gibi bu sefer de geçtiğimiz yılın 
fotoğrafını birlikte alalım. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, sektörümüzün 2014’te 26,0 milyar TL 
olan prim üretimi, 2015 yılında %19,8 artarak 31,0 milyar TL’ye yükseldi. Bu tutarın 
27,3 milyar TL’si hayat dışı, 3,8 milyar TL’si de hayat sigortalarından karşılandı. Yıllık 
enflasyondan arındırılarak hesaplanan reel büyümeye bakıldığında ise sektörümüzün  
% 9,7 büyüdüğünü görmekteyiz. 

Sigorta sektörü, geçen yıl en fazla prim üretimini 7,5 milyar TL ile kara araçları 
sorumluluk branşında gerçekleştirdi. Kara araçları branşındaki üretim 5,5 milyar TL olarak 
kaydedilirken, yangın ve doğal afetler branşı 4,4 milyar TL üretimle üçüncü sırada yer aldı. 
Bunu 3,4 milyar TL ile hastalık-sağlık ve 3 milyar TL ile genel zararlar branşı takip etti. 

2015 yılında 3 milyar TL üzerinde prim üreten aralarında bizim de olduğumuz şirket 
sayısı 3 olurken, 1-3 milyar TL arası prim üretimi gerçekleştiren şirket sayısı ise 6 olarak 
gerçekleşti.

Anadolu Sigorta olarak 2015 yılında prim üretiminde sektörün üzerinde  
büyüme sağladık.

Şirketimiz 2015 yılı prim üretiminde % 20,2 gibi yüksek ivmeli bir büyüme sağladı. 
Reel bazda % 11,4’e karşılık gelen bu artışla beraber toplam prim üretimimiz 3,6 milyar 
TL’ye ulaştı. 

Anadolu Sigorta’nın, 2015 yılındaki pazar payı ise % 11,64 oldu. Kara araçları sorumluluk, 
toplam portföyümüzde %28,9 ile en yüksek paya sahip branş olurken, onu sırasıyla %23,4 
ile kara araçları, %17,7 ile yangın ve doğal afetler, %9,1 ile hastalık-sağlık branşları onu takip 
etti.

Anadolu Sigorta yalnızca belli ürünlere yönelik bir stratejiden ziyade pazarın 
bütününe hitap eden bir strateji izlemektedir. Bunun sonucunda Şirketimiz 2015 yılındaki 
performansıyla toplam 6 branşı lider olarak tamamladı. 
Sonuçlarda emeği geçen tüm Anadolu Sigortalılara teşekkür ederim. 

Son söz kadınlara…
Değerli Anadolu Sigortalılar, 
Yazımı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yer vererek noktalamak istiyorum. 

Geçmişi 19. yy’a kadar giden ancak tüm dünyada özel bir gün olarak anılması, 1977 yılına 
uzanan Kadınlar Günü, ülkemizde de Cumhuriyetimizin kuruluşundan bile önce,  
1921 yılından bu yana kutlanıyor. 

Bu birikime rağmen, ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik şiddet, istismar ve 
ayrımcılığın devam ettiğini görüyoruz. Günümüzde, tüm aydın çevreler, daha mutlu bir 
geleceğin, eşit ve özgür bir birey olarak kadının toplumda yer almadığı sürece olmayacağını 
kabul ediyor.  

Ülkemizde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı teşvik eden tüm yasal düzenlemeleri 
olumlu buluyor ve destekliyoruz. Anadolu Sigorta ailesini temsilen Dünya Kadınlar 
Günü’nü bir kez daha içtenlikle kutluyor, hepinize mutluluk dolu yarınlar diliyorum.

Saygılarımla,

Musa Ülken
Genel Müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar;

Pazarın bütününe 
hitap eden bir 
strateji izleyen 
Anadolu Sigorta 
bunun sonucunda 
2015 yılındaki 
performansıyla 
toplam 6 branşı lider 
olarak tamamladı. 
Emeği geçenlere  
teşekkür ederim. 



02 | maksimumbiz

içindekiler

İmtiyaz Sahibi
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Genel Müdür 
Musa ÜLKEN

Dergi Yayın Kurulu Başkanı  
Filiz TİRYAKİOĞLU

Sorumlu Müdür
Berna ERGÜNTAN
Elif Banu KOCAOĞLU

Hazırlayanlar
İlker DEMİRCİOĞLU
Esra DOĞAN

Kollektif Yayıncılık Reklam 
Tasarım ve İçerik Hizm. A.Ş.

Mat-Set Plaza, Yeşilce Mah. Emektar Sok 
No: 5 Kat: 4 Kağıthane / İSTANBUL
Tel: +90 212 912 11 22 Faks:+90 212 324 02 07
infocollective.com.tr  
www.collective.com.tr

Direktör
Emin GÖRGÜN

Yayınlar Koordinatörü
Aynur ŞENOL ALTUN

04

38

22

48

58

Yayın Türü / Yayın Süresi / Dili
Yaygın Yerel Süreli / 
3 aylık / Türkçe

Baskı ve Cilt (Matbaa) 
Yazmat Matbaacılık ve Tanıtım
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Kışla Cad.  
Kale İş Merkezi B Blok No: 37/44 
Zeytinburnu/İstanbul

Yönetim Yeri
Rüzgarlıbahçe Mahallesi 
Kavak Sokak 
No:31 34805 
Kavacık/İSTANBUL

Tel: 0850 744 0 744
Faks: 0850 744 0 745
e-posta: kurumsaliletisim@
anadolusigorta.com.tr
www.anadolusigorta.com.tr

Maksimum Biz dergisi ANADOLU ANONİM TÜRK 
SİGORTA ŞİRKETİ çalışan ve emeklileri ile tüm 
dağıtım kanallarına ücretsiz olarak dağıtılır.

“Maksimum Biz” ifadesi ile herhangi bir alıntı 
yapılması yazılı izne tabidir.

Yazı İşleri
Özlem TOPALOĞLU 

Art Direktör
Pınar GÜVEN

Katkıda Bulunanlar 
Serter GEZDİREN
Cansu UĞUZ TOKDEMİR
Koray AKSU
 
Fotoğraf Editörü 
Şeref YILMAZ

04 GÜNDEM

• 91. Kuruluş Yılımızda da  
Hep Birlikteydik

• Zamanı Biriktirirken...

•  Bir Usta Bin Usta’dan        
Bir Başarı Hikâyesi

•   ‘Bir Usta Bin Usta’ 
Projemizde 7. Dönem 
Coşkusu

• Anadolu Sigorta  
Sigortam Cepte’yi Daha 
Yukarı Taşımak Şimdi Sizin 
Elinizde…

• Taşa Hükmeden Ellerden 
Gelen ‘Bir’lik

• Anadolu Sigorta SGK’lılara 
Özel Hastanelerin 
Kapılarını Açıyor

• Genel Kurul Toplantımızı 
Yaptık

•  21. Yüzyılın Yeni 
Paradigmalarında  
Üç Müdürlüğümüzden  
Tarım Sigortaları’na Bakış

• Ofisten Mutfağa

• Maksimum Sigorta 
Uzmanlarımız 2016’ya 
Hazır!

• 2016 Yılı Bölgesel 
Acenteler Toplantılarımız 
Başladı…

• Kısa Haberler

36 İNSAN KAYNAKLARI
Alışkanlıkla Gelen Etkili İletişim

44 KEŞİF
Türkiye’nin Keşfedilmemiş 
Güzellikleri

48 SOHBET
Cem Seymen: “Tarımın 
Çaresi Sigorta ve Kooperatif 
İşbirliğinde”

40 RÖPORTAJ
Musa Ülken

51 SAĞLIK AJANDASI
Ofiste Göz Sağlığınızı 
Tehlikelerden Korumanın  
8 Yolu

54 TEKNOLOJİ
3D Yazıcılarla Yeni Sanayi 
Devrimine Hazır Olun

58 SPOR

64 YENİ HAYAT

32 ACENTELERİMİZ

29 TÜRKİYE 
İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası Şubeleri

40

54

44

22



maksimumbiz | 03

başlarken

Biz Anadolu 
Sigorta olarak 
tutarlılıkla 
sürdürdüğümüz 
öncü, takip 
edilen şirket 
rolümüzü daha 
da ileri taşımaya 
kararlıyız. 

Takvim itibariyle ikinci ancak 2015 yılının değerlendirilmesini görmemiz 
bağlamında bu senenin ilk dergisi olarak adlandırabileceğim Maksimum Biz 
dergimizin yeni sayısı ile karşınızdayız. 

Yazıma, Genel Müdürümüzün yazısında detaylarını bulabileceğiniz geçen yılın 
finansal rakamları ışığında, banka sigortacılığı alanında sağladığımız ilerlemeye 
dikkat çekerek başlamak isterim. 

Şirketimizin orta ve uzun vadede en fazla yatırım yaptığı alanlardan birisi olan 
banka sigortacılığı ile ilgili güncel veriler, bu segmentte Şirketimizin istikrarlı 
ilerleyişini açık şekilde gösteriyor. 

Bu durumun bir sonucu olarak MSU çalışanlarımızın sayısı ve şirket 
içerisindeki etkinlikleri de her geçen gün artmakta. Banka sigortacılığı 
alanındaki her ilerleme, Şirketimizi rekabette daha üst seviyeye taşıyacak yeni iş 
modellerinin yaratılmasına olanak sağlayacaktır. 

Gelişime oldukça açık bir alan olan banka sigortacılığında ilerleyen 
zamanların, bize daha fazla başarı getireceği kanaatindeyim. Bu vesileyle bu 
başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımı kutlarım.

Yazımda bahsetmek istediğim bir diğer konu ise 91. kuruluş yıldönümümüz ile 
alakalı olacak. Her sene olduğu gibi bu yıl da Şirketimizin emekli ve çalışanlarını 
bir araya getiren yıldönümü kutlamamızda, uzun seneler boyunca başarımız 
için emek vermiş Anadolu Sigortalıları onurlandırdık. Yaş ortalaması gençleşen 
ancak tecrübesi azalmayan bir şirket olmamızın anahtarının böyle etkinliklerde 
yattığını düşünüyorum. 

100. yılımızı sırtlayacak olan arkadaşlarımızın çoğu şu an Şirketimizde görev 
almaktadır. Hepimiz o tarihi anların geleceği günü sabırsızlıkla beklemekteyiz. 
Şirketimize daha nice yıllar dilerim.

Anadolu Sigorta olarak tek yönlü değil, birçok farklı perspektifin sigortacılığa 
olan etkisi üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda geçmiş pek çok yazımda 
değindiğim sosyal sorumluluk projemiz Bir Usta Bin Usta’da da 7. yılımızı 
kutladık. Bu sene, diğer yıllardan farklı olarak bir kursumuzun İstanbul’da 
yapılmasını fırsat bilerek, çalışanlarımızı kapsayan, atölye çalışmalarını 
da hayata geçirdik. Nisan ayında ise Adana’daki kursumuza basın gezisi 
düzenleyeceğiz.  

Biz Anadolu Sigorta olarak tutarlılıkla sürdürdüğümüz öncü, takip edilen 
şirket rolümüzü daha da ileri taşımaya kararlıyız. Çok yönlü yatırımlarımızı ve 
stratejilerimizi sektörümüzün geleceğine de yön verme hedefiyle sürdürmeye 
devam edeceğiz.

Bu sayımızda neler okuyacaksınız?
Şirketimizde son dönemde gerçekleşen gelişmeleri topluca bulabileceğiniz bu 

sayımızda, haberlere ek olarak hemen her zevke hitap etmesini umduğumuz yazı 
ve konuları da dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz.   

Havaların ısınmaya ve tatil planlarının yapılmaya başlandığı bu dönemde, 
dergimizde özellikle Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerine yer verdiğimiz  
seyahat sayfamıza da göz atmanızı tavsiye ederim. 

Gelecek sayılarda görüşmek dileğiyle hepinize mutlu, sağlıklı günler 
diliyorum.

Sevgilerimle,

Filiz Tiryakioğlu
I. Genel Müdür Yardımcısı

Merhabalar,



gündem
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Şirketimizin 91. kuruluş yıl-
dönümünü kutlamak ama-
cıyla 1 Nisan 2016 tarihinde 
Wyndham Grand İstanbul 

Levent’te bir araya geldik. Her sene 
olduğu gibi bu sene de büyük bir 
coşkuya sahne olan gecemizde Genel 

Müdürlük’ün yanı sıra İstanbul’daki 
Bölge Müdürlüklerimizdeki çalışan-
larımız ve emeklilerimiz de davet-
liydi. Misafirlerin salona girişiyle 
başlayan gecemiz, sırasıyla Yönetim 
Kurulu Başkanımız, İş Bankası Genel 
Müdürü Adnan Bali ve Basisen Genel 

Başkanı Metin Tiryakioğlu’nun yap-
tıkları açılış konuşmaları ile devam 
etti. Gecenin eğlence kısmı 19.45’te 
yapılan ödül töreninin ardından Aş-
kın Nur Yengi’nin sahneye çıkmasıyla 
başladı ve Anadolu Sigortalılar gece 
boyunca gönüllerince eğlendiler.

91. Kuruluş Yılımızda da  
Hep Birlikteydik
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Gece sırasında yapılan konuşmalarda Anadolu Sigorta'nın köklü mirasına gönderme yapılırken, 2015 senesinde gerçekleşen üretim rakamları ve 
geleceğe yönelik hedefler konusuna değinildi.  



gündem
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HİZMET HATIRASI ALAN ÇALIŞANLARIMIZ

25 YIL GÖREV YAPARAK  
ALTIN MADALYON ALAN ÇALIŞANLARIMIZ

SAĞLIK SİGORTALARI

KADIKÖY BÖLGE

GENEL MÜDÜRLÜK

BİLGİ İŞLEM

RİSK MÜHENDİSLİĞİ

SAĞLIK SİGORTALARI

GENEL MÜDÜRLÜK

SAĞLIK SİGORTALARI

MARMARA BÖLGE

SAĞLIK SİGORTALARI

SATIN ALMA, DESTEK VE İNŞAAT

M. LEVENT SÖNMEZ

ERDİNÇ GÖKALP

UFUK ULUALP

ALTAN GÜRDAL

NEZİH ŞENGEL

AYŞE MERAL

AYSUN KUL

ZEHRA ERDOĞANTEKİN

METİN KÖSE

CEMALETTİN ŞANLI

HÜSEYİN KARABULUT

ADI SOYADI MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİGORTALARI

SAĞLIK SİGORTALARI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

GÜNEY ANADOLU BÖLGE

BİLGİ İŞLEM

OTO SİGORTALARI

KURUMSAL SİGORTACILIK

OTO HASAR

İÇ ANADOLU BÖLGE

KEREM TOKYÜREK

HÜLYA ÖRTÜLÜ

CENGİZ KILIÇ

İLKAY TOKER

BERNA ALHAS HAVUÇ

ÜLKÜ GÜRŞEN

HASAN KONUR

ANIL ÜÇER

MEVLÜT UFUK KANTAŞ

20 YIL GÖREV YAPARAK  
ALTIN SAAT ALAN ÇALIŞANLARIMIZ

ADI SOYADI MÜDÜRLÜĞÜ

SORUMLULUK, HAVACILIK VE 
ÖZEL RİSK SİGORTALARI

BİREYSEL VE TİCARİ 
SİGORTACILIK

BİREYSEL VE TİCARİ 
SİGORTACILIK 

15 YIL GÖREV YAPARAK  
ALTIN ROZET ALAN ÇALIŞANLARIMIZ

ADI SOYADI MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL İLETİŞİM

KURUMSAL SİGORTACILIK

ACENTE VE KANAL YÖNETİMİ 

KURUMSAL SİGORTACILIK

GENEL MÜDÜRLÜK

İÇ ANADOLU BÖLGE

KADIKÖY BÖLGE

OTO SİGORTALARI 

İÇ ANADOLU BÖLGE

KARADENİZ BÖLGE 

SATIN ALMA, DESTEK VE İNŞAAT 

SAĞLIK SİGORTALARI

MUHASEBE VE MALİ İŞLER

AHMET SAMİM ÜNAN

SERDAR TÜFEKÇİ

EZEL ESENKAYA

MURAT YÜKSEL

ANIL ÖZKAYNAK

ELİF B. KOCAOĞLU YILDIZ

K. ERDEM YETMEZ

CAN DUMAN

FİGEN YAZAN

SERHAN SEZEN

UĞUR GÜNSÜR

ALİ KAYA

NURDAN KOLCU

YÜCEL UZUNEL

RAMAZAN DEMİR

ÖZLEM YÜKSEL
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gündem

HAVAŞ İSTANBUL İSTASYONUNDAKİ  MASALARDAN BİRİ ÜST ÜSTE KOYULMUŞ ÇOK SAYIDA 
ANADOLU SİGORTA TAKVİMİYLE DOLU. O MASA İLGİNÇ KOLEKSİYONUYLA AZİZ DOĞAN'A AİT. 

Zamanı Biriktirirken...

Türkiye'nin en büyük ve en köklü yer hizmetleri kuruluşu olan Havaş, bugün 
sektörünün öncü markası olmakla beraber küresel alandaki iştirakleriyle de 
adından sıklıkla söz ettiriyor. Türkiye, Letonya, Almanya ve Suudi Arabistan 
olmak üzere 4 ülkedeki 32 istasyonda 200'den fazla havayolu şirketine yer 
hizmetleri sunan Havaş, yeşil kuruluş ve engelsiz havaalanı projeleri kapsamındaki 
çalışmalarıyla da toplum ve çevre bilincini gözeten faaliyetlerini sürdürüyor.

Havaş Hakkında

İnsanoğlunun geçen zamanın kontro-
lünü elinde tutabilmek adına icat et-
tiği sayısız yöntem var. Bazen sanat, 
bazen arşivcilik, koleksiyonlar ya da 

belgeselcilik bunlardan ilk akla gelenler 
olsa da yaratıcılığın sınırı yok. Yıllar 
önce sadece keyif için takvimlere küçük 
notlar almaya başlayan Aziz Doğan, far-
kında olmadan bunlara yeni bir yöntem 
eklemiş ve on yedi yılın sonunda ilginç 
bir koleksiyona sahip olmuş.

1997 yılında Havaş İstanbul  
İstasyonu Muhasebe Memuru olarak 
çalışma hayatına başlayan Aziz Doğan, 
bundan yaklaşık 2 yıl sonra Anadolu 
Sigorta'nın masaüstü takvimlerini 
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biriktirmeye başlamış. Önceleri 
yalnızca günlük olayları takvime not 
alan Aziz Bey, zamanla bu notların 
geriye dönük olarak önemsiz gibi 
görünen, küçük ama değerli anları 
ortaya çıkarmakta oldukça faydalı 
olduğunu görmüş. Öyle ki takvimleri 
zamanla ikinci bir bellek görevi gör-
meye başlamış ve çalışma masası-
nın vageçilmezlerinden biri olmuş. 
Bugün odasını ziyaret ettiğinizde 
masasında üst üste duran çok sayıda 
takvimi görmek ya da Aziz Bey'i eski 
takvimler arasında geçmişin izini 
sürerken yakalamak mümkün. 

Gelişen teknolojiyle birlikte masa 
takvimlerinin Aziz Bey'in hayatındaki 
önemi azalsa da takvimlerine aldığı 
notlar seyrelse de koleksiyonuna 
her sene yeni bir takvim eklenmeye 
devam ediyor. Koleksiyonuna, ufukta 
görünen emeklilikten sonra da de-
vam edip etmeyeceği sorulduğunda 
cevabı oldukça net: "Kesinlikle".

Haberin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı 
Havaş Kurumsal İletişim Şefi  
Ceyda Akdağ Çulcuoğlu’na teşekkür ederiz.



gündem
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A nadolu Sigorta’nın Bir Usta 
Bin Usta Sosyal Sorumluluk 
Projesi’nin 2013 yılı eğitim-
lerinden birisi olan Gördes 

Dokumacılığı kursu, aradan geçen 
3 yıllık sürede, başarılı çalışmalara 
imza atmaya devam ediyor.

Proje tarihinde ilk defa bir ceza 
infaz kurumunda yapılan eğitim-
lerde, Gördes yöresine özgü doku-
ma teknik ve yöntemleri, 6 ay ve 
toplamda 550 saatlik bir program ile 

Bir Usta Bin Usta'dan
Bir Başarı Hikâyesi:
MANİSA E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU  GÖRDES HALI DOKUMACILIĞI KURSU 

o gün kursa katılan 20 hükümlüye 
öğretilmişti.

Planlanan eğitim süresinin ta-
mamlanmasının ardından, ceza infaz 
kurumu yönetiminin de çabaları ile 
faaliyetlerini sürdüren kursta, bir 
yandan Gördes Dokumacılığı için 
usta yetiştirilirken bir yandan da 
kursiyerlerin topluma yeniden kazan-
dırılması, yeni bir meslek öğrenerek 
özgüvenlerinin artırılması sağlanıyor.  

Konuyla ilgili görüşlerini açık-

layan Anadolu Sigorta 1. Genel 
Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, 
Manisa Gördes kursunun Anado-
lu Sigorta’nın topluma karşı olan 
sosyal sorumluluk misyonunu 
yerine getirmede, çok özel bir yeri 
olduğunu vurguladı. Tiryakioğlu, 
“Manisa Gördes kursu her şeyden 
önce ceza infaz kurumunda yapıl-
mış olmasından dolayı Bir Usta Bin 
Usta içerisinde benzersizdi. Kursun, 
planlanan takvimin ötesinde kendi 
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imkânları ile devam etmesi ve ara-
dan geçen süre içerisinde başarılı 
çizgisini koruması da bizlere gurur 
verdi.” dedi.   

66 MAHKÛM KURSTAN FAYDALANDI
Şu ana kadar 66 mahkûm kursa 
katılıp eğitim alırken, tezgâhlarda 
ayda 5 taneye kadar, 90’a 140 cm 
ebatlarında el yapımı Gördes halısı 
dokunabiliyor. Mahkûmların kendi 
elleriyle yaptıkları halılar, ceza infaz 
kurumunun katıldığı halka açık 
etkinliklerde sergileniyor ve satışa 
sunuluyor. 2015 yılında, Manisa  
Mesir Şenlikleri Fuarı'nda sergilenen 
Gördes halıları, son olarak bu yılın 
Şubat ayı sonunda Manisa Büyük-
şehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen “Hükümlü ve Tutuk-
lu El Sanatları Sergisi”nde alıcıların 
beğenisine sunuldu.

Yakın bir zaman önce halı kırk-
ma makinesi de edinen ceza infaz 
kurumu atölyesi, üretim kalitesini 
daha da artırdı.

Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş,
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş ve Manisa Cumhuriyet Başsavcısı 
Akif Celalettin Şimşek sergiyi ziyaret eden isimler arasında.
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ANADOLU’DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA 
ANADOLU SİGORTA TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘BİR USTA BİN USTA’ PROJESİ 6 YILI 
GERİDE BIRAKTI. ADANA’DA ‘AHŞAP OYMA’, KIRKLARELİ’NDE ‘POYRALI KÖYÜ DOKUMA’, 

KONYA’DA ‘KEÇECİLİK - YÜNÜN MİSTİK YOLCULUĞU’, İSTANBUL’DA ’SICAK CAM YAPIMI’ VE 
TRABZON’DA ’KEMENÇE YAPIMI’ 2016 YILININ YENİ KURSLARI OLACAK. 

U lusal ve uluslararası 
alanda birçok ödüle layık 
görülen Bir Usta Bin Usta 
Projesi kapsamında 

bugüne kadar 600’e yakın kişiye 
eğitim verildi. Kursiyerler MEB 
onaylı usta öğretici niteliğindeki 

kurs bitirme sertifikalarını alarak 
mezun oldu. Bu kurslar aracılığıy-
la bir yandan yerel mesleklerin 
kaybolması engellenirken diğer 
yandan da gençlere istihdam 
sağlanıyor. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü’nün teknik danışman-
lığında her yıl, 5 ilde, 3 ila 6 ay ara-
sında değişen eğitim programla-
rıyla sürdürülen proje sonunda 10 
yıl boyunca 50 mesleğin ve toplam 
1.000 usta adayının desteklenmesi 
hedefleniyor. 

2016 Yılı Meslek ve İlleri ‘Bir Usta Bin Usta’
Projemizde  
7. Dönem Coşkusu 
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2016 Yılı Meslek ve İlleri
ADANA AHŞAP OYMA

Ağaç ve ahşap işçiliği; Anadolu’da 
Selçuklu döneminde gelişmiş, ken-
dine özgü bir şekil almıştır. Selçuklu 
ve Beylikler dönemi ağaç eserleri, 
daha çok mihrap, cami kapısı, dolap 
kapakları gibi mimari elemanlar olup 
gerçekten çok üstün işçilik göster-
mektedir. Ağaç işçiliğinde en çok 
ceviz, elma, armut, sedir, abanoz, gül 
ağacı kullanılmakta ve kakma, boya-
ma, kündekari, kabartma-oyma, kafes 
gibi teknikler uygulanmaktadır.

KIRKLARELİ  POYRALI KÖYÜ DOKUMA
Poyralı Köyü, Kırklareli İli Pınarhisar 
İlçesi’ne bağlıdır. Köy halkı kurdukları 
tezgâhlarda hem boş zamanlarını 
değerlendirmek, hem de maddi bir 
kazanç elde etmek amacıyla dokuma 
yaparlar. Poyralı Köyü dokumalarında 
eriş denilen çözgü ipi siyahtır. Atkı ve 
desen iplerinde beyaz, kırmızı, sarı, 
yeşil, mavi, krem, mor, siyah ve ana 
renklerin açık ve koyu tonları kullanıl-
maktadır.

İSTANBUL SICAK CAM YAPIMI
Çeşitli cam ustalarının Osmanlı ülke-
sine getirilmesi ile başlayan; akabinde, 
ilk olarak III. Selim döneminde Meh-
met Dede adında bir dervişin İtalya’ya 
giderek burada eğitim görmesi ve 
dönüşünde Beykoz’da küçük bir atöl-
ye açması ile devam eden, Beykoz cam 
süsleme sanatı, Osmanlı döneminde 
fark yaratmaya başlamıştır. Türk 
süsleme sanatından örnekler taşıyan 
bu işleme, zaman içinde “Beykoz İşi” 
adı altında toplanmış ve en önemli Os-
manlı Türk Cam Sanatı eseri Çeşm-i 
Bülbül bu dönemde ünlenmiştir.

KONYA KEÇECİLİK
Göçer kültürün özelliklerini taşıyan ve 
küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerler-
de yoğun olarak giyim kuşam hammad-
desi olarak kullanılan yünün, tasavvufta 
kendine özgü bir anlamı bulunmak-
tadır. Belki de bunu en iyi açıklayan, 
tasavvuf ehillerine verilen 'sûfî' adının 
Arapça’daki asıl karşılığının yünden, 
yün giyen olmasıdır. Anadolu’da ta-

savvufun önemli kalelerinden biri olan 
Konya’da da yüzyıllarca hammadde 
olarak yünden elde edilen keçe kumaş-
lar kıyafet ve eşya üretmek amacıyla 
kullanılmıştır. Ham yünün keçe oluşuna 
kadar geçirdiği aşamaların, insanın, 
insan-ı kâmil olma yolunda geçirdiği 
aşamalarla özdeş olduğu düşüncesi 
Mevlevî Kültürü’nde keçeyi sıradan bir 
obje olmaktan çıkarmaktadır.

TRABZON KEMENÇE YAPIMI
Doğu Karadeniz’de yaygın olarak kul-
lanılan kemençenin gövdesi dut, ceviz, 
erik, akçaağaç, limon, sarmaşık ve 
pelesenkten oyularak yapılır. Çalgının 
kapak ya da göğüs kısmı için çam veya 
köknar ağacı kullanılırken, köprü için 
akçaağaç tercih edilir ve aynı keman-
da olduğu gibi çalgının en ince telinin 
altında yer alan bir can direği bulunur. 
Kemençenin yayı ise gül, abanoz, şimşir 
ya da tik ağacından yapılır. Trabzon’da 
Vakfıkebir, Akçaabat, Tonya, Maçka, 
Sürmene ilçelerinde kemençe yapım-
cıları bulunmakta ve bu mesleği hiçbir 
eğitim almadan sürdürmektedirler.
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BİREYSEL SİGORTALILARINA İHTİYACI OLAN SİGORTACILIK HİZMETLERİNİ, MOBİL 
CİHAZLARDAN VEREBİLMEK İÇİN GELİŞTİRDİĞİMİZ SİGORTAM CEPTE UYGULAMASININ 
YENİ GÜNCELLENMİŞ SÜRÜMÜ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YAYINA ALINDI.   

Anadolu Sigorta 
Sigortam Cepte'yi Daha Yukarı 
Taşımak Şimdi Sizin Elinizde…

İ lk defa sigortalılarla buluştu-
ğundan bu yana, müşterilerine 
her zaman daha iyisini sunma 
ilkesi ile hareket eden Şirketimiz 

tarafından pek çok defa güncellenen 
Sigortam Cepte’nin şu anda güncel 
olan sürümü de, kullanıcıların dene-
yimlerinden ve taleplerinden gelen 
sonuçlara göre geliştirildi.

kadar çok sayıda işlemi halihazırda 
ve kolaylıkla yapabiliyorlar.

Kasko ve konut poliçelerinde 
farklı asistans hizmetlerinden 
faydalanma ve poliçeler için hasar 
ihbarında bulunma imkanının yer 
aldığı Sigortam Cepte’de, poli-
çelerinin pdf ’lerini alma, poliçe 
özet, ödeme planı ve ödeme detay 
bilgilerini görüntüleme imkanları 
da sunuluyor.  

Kasko poliçelerine sahip müş-
teriler, mobil uygulama üzerinden; 
çekici, vale ve ikame araç asistans 
hizmetlerinden, hizmet almak iste-
dikleri konumu haritadan seçerek 
yararlanabiliyor. Ek olarak mini 
onarım ve araç muayene işlemleri 
için tedarikçi firmalarımızdan ran-
devu da Sigortam Cepte üzerinden 
alınabiliyor.  

Konut poliçesi sahibi sigortalı-
lar ise; çilingir hizmeti, su tesisatı, 
elektrik tesisatı, cam kırılması ve 
mini onarım hizmetlerine Sigortam 
Cepte ile ulaşabiliyorlar. Sigortam 
Cepte uygulaması sigortalıların 
kaza anında da yanında. 

Uygulama üzerinden hasar dos-
yası ihbar alma imkanı sunulurken, 
aracın markasına özel ve konumu-
na en yakın anlaşmalı servisler de 
önerilebiliyor. Sigortalının farklı bir 
servise gitmek istemesi durumunda 
ise, aracını il/ilçe seçimi yaparak 
istediği anlaşmalı servise yönlendir-
mesi mümkün. 

SİGORTAM CEPTE İLE  
NELER YAPILABİLİR?  

Uygulamayı kullananlar; güncel poliçe 
ve ödeme bilgilerine ulaşmadan, 
Anadolu Hizmet uygulamalarını talep 
etmeye, hasar dosyaları hakkında 
güncel bilgi almadan, ambulans 
çağırma, talep-şikâyet iletme veya 
en yakın iş ortağı ile temasa geçmeye 

Sigortam Cepte
Rakiplerimizden önce hayata 
geçirme fırsatını yakaladığı-
mız bu hizmetimizi daha da 
ileri noktaya taşımak, buna 
benzer yeni hizmetlere imza 
atmak ve müşteri deneyimi-
ni dijitalde en üst seviyeye 
getirmek için çalışmaya 
devam ediyoruz.  Uygula-
mamızın görünürlüğünün 
artması, bu hizmetlere 
ihtiyaç duyan ancak uygu-
lamamızdan haberi olmayan 
müşterilerimizin hayatını 
kolaylaştıracak. Bu nedenle, 
uygulamayı henüz kullanma-
yanlarınız var ise, uygulama-
mızı indirerek puanlamanızı, 
arkadaşlarınızla paylaşma-
nızı ve uygulama hakkındaki 
deneyimlerinizi de bizlere 
iletmenizi rica ediyoruz.  Ver-
diğiniz destek için hepinize 
şimdiden teşekkür ederiz.
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15Mart tarihinde gerçekleş-
tirilen Oracle Sigortacılık 
Zirvesi’ne Infotech CEO’su 

Ali Ufuk Peker’in konuğu olarak katı-
lan Oto Sigortaları Müdürümüz Sinem 
Gürün, sürücü skoruna göre sigorta 
konusunda bilgi verdi. Kullanıcının ani 
hızlanma, ani fren, hızlı dönme/sav-
rulma ve kullanılan km gibi verilerinin 
toplanması yoluyla yapılan istatistiksel 
analizler sonucu oluşturulan skor bilgi-
leri üzerinden, kişiye özel fiyatlama 
yapılmasını sağlayan sürücü skoru 
sistemi,  araca takılan ve wireless 
üzerinden gerçek zamanlı kullanım 
verilerini ileten telematics cihazların 
kullanılmasıyla sağlanıyor.

Konuşması sırasında Sinem Gürün, 
Anadolu Sigorta nezdinde de sürü-
cü skorlama çalışmasının başladığı 
bilgisini verirken, toplanan verilerin 
güvenliği ve takılan cihazın araçlara 
etkisi konusunda da güvence verdi.

10 Şubat tarihinde, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Akademi Projesi kapsa-

mında, bölge sanayicilerinin ve  si-
gorta acentelerinin katılımı ile “Risk 
Yönetimi ve Bursa” konulu seminere 
katıldık. İşletmelerin muhtemel 
sigortalanabilir risklerinin, bölge-
nin ağırlıklı faaliyet kolları özelinde 
incelendiği, yaşanan hasarlardan ör-
nekler sunulduğu ve çözüm önerile-
rinin paylaşıldığı seminerde Yangın 
ve Mühendislik Sigortaları müdürü-
müz Asuman Üskent de konuşmacı 
olarak yer aldı. 

projemizin İstanbul Sıcak Cam 
Yapımı kursu, 21 Şubat’ta Cam 
Ocağı Vakfı’nda başladı. Persone-
limiz için bu kapsamda 27 Mart ve 
10 Nisan tarihlerinde Cam Ocağı 
Vakfı’nda 10’ar kişilik gruplarla 
workshoplar düzenledik. “Tadım-
lık Atölyesi” olarak adlandırdığı-
mız ve 5 saat süren workshopta;
4Alevle şekillendirme gösterisi
4Füzyon tabak veya pano yapım 
atölyesi
4Sıcak top veya kalp üfleme 
(sıcak cam)
eğitimleri gönüllülere verildi. 

Bir Usta Bin Usta



gündem

GENEL MÜDÜRLÜK BİNAMIZA “BİR” HEYKELİNİ KAZANDIRAN 
ÇIDAM MELEK VE SIRMA YILDIZ İLE BİR RÖPORTAJ 
GERÇEKLEŞTİRDİK. KEYİFLİ OKUMALAR…

Öncelikle Anadolu Sigorta için yapmış 
olduğunuz “Bir” heykeli için teşekkür 
ediyoruz. “Bir” heykeli Genel Müdür-
lük binamıza estetik bir dokunuş kattı. 
Heykel nasıl hayat buldu? 
Anadolu Sigorta Atatürk’ün talimatıyla 
kurulmuş ve tüm halka ulaşmış ilk ulusal 
sigorta şirketi. Bu kuruluşun özünde 

halkla ‘bir’ olmak var. Anadolu Sigorta 
yönetimi, bir heykel sipariş etmeye karar 
verdiğinde, bunun sadece estetik olarak 
değil, anlamsal olarak da insanların yüre-
ğine dokunan bir yapıt olmasını düşünü-
yordu. Sanatı bireysellikten toplumsal 
olana ve hatta evrensel boyuta ‘bir’likte 
taşımak ilkesiyle kurduğumuz ve altın 

Taşa 
Hükmeden 

Ellerden 
Gelen 

‘Bir’lik
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oranı temsil eden ‘Nautilus’  atölyesinin 
ortakları olan biz 2 sanatçı,  Çıdam Melek 
ve Sırma Yıldız’a bahsi geçen heykelin 
yapılması görevi verildiğinde, hedefimize 
coşku ve inançla kilitlendik. Dayanışma 
ve güven ilkesi ile ortak olan 2 sanatçı 
tarafından birlikte üretilen bu heykele, 
Anadolu Sigorta’nın da onayı ile ‘Bir’ ismi 
uygun görüldü. Bu vesileyle Taş ustalığına 
ve sanatına uzun yıllardır sabırla emek ve-
ren sanatçılar olarak, sanatımızı hedefle-
diğimiz bağlamda icra etme fırsatı verdiği 
için Anadolu Sigorta’ya teşekkür ederiz. 

Heykel sizlerin hayatına nasıl girdi? 
Çıdam Melek: 1987 yılında bir desen 
atölyesinde başlayan sanat yolculuğu-
mu, farklı ortamlarda sürdürüyordum. 
Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri'nde 
özel öğrenci olarak 5 yıl akademi eğitimi 
aldım, ayrıca her fırsatta yurt dışında 
farklı okullarda desen ve resim ve heykel 
tekniklerini öğreniyor, workshoplara 
katılıyordum. Ancak ruhumda sanata 
duyduğum açlık hissi bir türlü dinmiyor-
du. Ta ki bir gün televizyonda Mardin 
ve Midyat taş ustalarını izleyene kadar. 
Soluğu Cebeci Asri mezarlığında aldım 
zira tekniği öğrenebileceğim tek yer 
orasıydı. Orada bir yıl boyunca taş usta-
larıyla çalıştım. Daha sonra İvedik Sanayii 
Bölge'sinde bir taş atölyesi açtım. 

Sırma Yıldız: Bir sanatsever olarak, 
kendi sanatımı yapmaya Çıdam Melek ile 
başladım. Tam da hayatımı sorguladığım, 
özümü bulma arayışında olduğum bir 
zaman. 2007 de çalışmalara başladım. 
2013’de Art Bosphorus’a bir eserimin 
seçilmesiyle ivme kazandım. New York ve 
Londra’da atölyelere katıldım.  Çengel-
han Koç Müzesi’nde, ardından Ankara 
Soyut Galeri’de ve bu yaz İsveç  Malmö’de 
ortak sergilere katıldım. 

Eserlerinizle birçok sergiye katıldınız. 
Sipariş üzerine eserler de yapıyorsu-
nuz. Katıldığınız sergiler ve yaptığınız 
eserler arasında sizin için öncelikli 
olan hangileri?
Ç.M.: Kişisel ve karma, her sergi benim için 
bir okul olmuştur. En çok İsveç sergimde 
heyecanlandım ve mutlu oldum diyebilirim 

çünkü yurdumuzu ve sanatımızı bir Türk 
kadını olarak temsil etmek çok özeldi. 
S.Y.: Soyut Galeri’deki ilk sergimde eser-
lerimi Ankaralı sanatseverlerle paylaş-
tım. Çok güzel bir süreçti. En heyecanlısı 
ve beni en çok korkutan İsveç sergimiz 
oldu. Sanatın evrenselliğini orada de-
neyimledim. Eserlerimizin beğenilmesi 
hatta serginin 1 ay uzatılması bizi çok 
onurlandırdı.

Çıdam Hanım’ın son olarak Ankara 
Sanat Kurumu Derneği Tarafından, 
plastik sanatlar/heykel dalında övgüye 
değer sanatçı seçildiğini biliyorum. 
Sizler için sanat hayatınızda bu tür 
başarılar ne ifade ediyor? 
Ç.M.: Çalışmalarımı daima dikkatle izle-
yen çok değerli sanatçılar ve hocalarımın, 
bana sürpriz yaparak ismimi önerdiği ve 
saygıdeğer jürinin de layık gördüğü bir 
ödül aldım. Duyduğum mutluluk sonsuz… 
Yıllardır sabır ve disiplinle çalışan,  insan 
ve sanat sevgisini bir potada eriterek 
birikimlerini içtenlikle aktaran bir sanatçı 
olarak bu ödülün tarafımca hak edilmiş 
olduğunu düşünüyorum.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi 
planladığınız yeni projeler/eserler var mı?
“Taşı delen suyun gücü değil, damlaların 
sürekliliğidir.” ilkesiyle, durmadan yorul-
madan çalışmalara devam edeceğiz. Kişisel 
ve karma sergi hazırlıklarının yanı sıra, 
bir sanat okulu olan Nautilus atölyemizde 
birikimlerimizi sanatseverlerle paylaşmaya 
devam edeceğiz. Taş yontu ve desen dersle-
rimiz, workshoplarımız devam edecek.

Sizin için mermer, taş ne ifade ediyor? 
Ç.M.: Taş, çok sert ve sağlam yapısına 
rağmen bir o kadar da kırılgandır, na-
iftir. Bin yıllarca dayanabilen bu güçlü 
malzemeyi işlemek, onun kırılgan 
yapısına büyük bir sabır ve dikkatle 
yaklaşmayı gerektirir. Sanatçının ve 
taşın,  sevdalı ve sabırlı yolculuklarının 
sonunda, her ikisinin de karakterinin 
buradayım dediği, soyutun somutta 
form bulduğu taş gibi sağlam, doğal ve 
bütüne ait bir heykel çıkar ortaya… 
S.Y.: Benim için taş simgesel olarak 
“benim”. Her çalışmamda kendim-
le uğraşıyorum. Karakterimdeki 
fazlalıkları, yüklerimi, pürüzlerimi 
evham ve endişelerimi kısaca benim 
ben olmamdaki engelleri kazıyo-
rum, kırıp atıyorum. Taşın da kendi 
karakteri var ve onunla birlikte 
uyumlanabildiğiniz zaman bir şey-
ler ortaya çıkabiliyor. 

             Taşı işlemek, onun 
kırılgan yapısına büyük 
bir sabır ve dikkatle 
yaklaşmayı gerektirir.
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Anadolu Sigorta SGK’lılara 
Özel Hastanelerin Kapılarını Açıyor

Anadolu Sigorta’nın özel 
sağlık sigortası bulunma-
yan SGK’lılara özel geliştir-
diği “Anadolu Tamamlayıcı 

Sağlık Sigortası” ile özel hastanele-
rin tedavi olanaklarından avantajlı 
şekilde yararlanmak artık mümkün. 

Sigortalılar, Anadolu Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortası ile bu amaçla anlaş-
ma yapılan diledikleri özel hastanede 
tedavi görecekler ve fark tutarı öde-

meyecekler. Sağlık sigortası poliçesi 
paketleriyle sigortalıların sağlık 
giderlerini % 100’e varan oranda 
güvence altına alan Anadolu Sigorta, 
çok daha geniş kesimlerin özel has-
tanelerdeki sağlık olanaklarından 
avantajlı bir şekilde yararlanması 
amacıyla yeni bir ürün geliştirdi. 

Şirketimizin, “Anadolu Tamam-
layıcı Sağlık Sigortası” adlı yeni 
ürünüyle, SGK’lı poliçe sahipleri, 

“ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI” ÖZEL HASTANELERDE  
EK ÜCRET DÖNEMİNE SON VERİYOR.

anlaşma yapılan diledikleri özel 
hastanede tedavi görecekler ve fark 
tutarı ödemeyecekler.

ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK 
POLİÇESİ NELERİ KAPSIYOR?

Uygun bir ücretle her SGK’lının 
sahip olma fırsatı bulduğu Anadolu 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sade-
ce yatışlı tedavi teminatlarının yanı 
sıra hem yatışlı hem de yatışsız teda-
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vi teminatlarını kapsayacak şekilde 
de düzenlenebiliyor. Ayrıca, dileyen 
SGK’lı ek prim ödeyerek doğum, tüp 
bebek gibi ek teminatları da poliçe 
kapsamına alabiliyor. 

Yatışlı tedavi teminatının alınma-
sı durumunda verilen yatışsız tedavi 
teminatı yılda 9 kez kullanılabiliyor. 
Bu kapsamda, poliçe sahibi anlaş-
malı özel kurumlarda yine yılda 30 
seans fizik tedavi yaptırabiliyor. 
Doktor muayenesi, tanı giderleri, fi-
zik tedavi giderleri yatışsız tedavi te-
minatları kapsamında karşılanıyor.

Yatışlı tedavide ise ameliyat, 
küçük müdahaleler, hastane oda-ye-
mek-refakatçi, yoğun bakım hizmet-
leri, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz 
gibi tedavi giderleri bulunuyor.

EK PRİM ÖDEYEREK DOĞUM VE TÜP 
BEBEK TEDAVİSİ İMKÂNI

Ek prim ödeyerek doğum teminatı 
almak isteyen sigortalı kadınların, 
poliçe düzenlendiği sırada doğum 

teminatından faydalanabilmek için 
bekleme süresi bulunmuyor. Doğum-
la ilgili rutin kontroller ise sigortalı-
nın yıllık yatışsız tedavi hizmetinden 
düşülüyor. Yeni ürünle, kamuoyunda 
tüp bebek olarak anılan yardımcı üre-
me yöntemi tedavileri de ek teminat 

ödenerek alınabiliyor. Bu uygulama, 
SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme 
şartları doğrultusunda, bir yıllık po-
liçe süresi boyunca bu teminata özel 
anlaşma yapılmış sağlık kuruluşların-
da geçerli olacak şekilde kullanılıyor. 
2016 yılı için Şirketimizin, tüp bebek 
teminatı için sadece Şişli Kolan Has-
tanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi 
ile anlaşması bulunuyor.

ANADOLU TAMAMLAYICI SAĞLIK 
SİGORTASI YENİLEME GARANTİSİ

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Si-
gortası kapsamında sigortalıların 
yenileme garantisi de bulunuyor. 
Bunun için poliçe sahibinin Anadolu 
Sigorta’da 4 yıl kesintisiz sigortalı 
olması gerekirken, son 4 yılda her 1 
yıl için poliçelerinde ödenen tazmi-
natların primlerine oranı  
% 100’ün altında olan bireysel 
sigortalılar, Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası Yenileme Garantisi'ne hak 
kazanıyorlar. 

             Sağlık sigortası 
poliçesi paketleriyle 
sigortalıların sağlık 
giderlerini % 100’e varan 
oranda güvence altına 
alan Anadolu Sigorta, çok 
daha geniş kesimlerin 
özel hastanelerdeki sağlık 
olanaklarından avantajlı 
bir şekilde yararlanması 
amacıyla yeni bir ürün 
geliştirdi.

YILLIK GENEL KURUL TOPLANTIMIZI 24 MART GÜNÜ ŞİRKETİMİZİN  
B1 KATINDA GERÇEKLEŞTİRDİK.

Genel Kurul Toplantımızı Yaptık

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Caner Çimenbiçer, Genel Mü-
dürümüz Musa Ülken başta 

olmak üzere yöneticilerimizin hazır 

bulunduğu Genel Kurul toplantımız-
da, Şirketimizin 2015 yılına ilişkin mali 
tabloları ve faaliyet raporunun onay-
lanmasının yanı sıra Yönetim Kurulu 

üyelerinin ibra edilmesi, seçimi ve gö-
rev sürelerinin saptanması, bağımsız 
denetim kuruluşunun belirlenmesi 
gibi gündem başlıkları yer aldı.
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 21 Yüzyılın Yeni Paradigmalarında  
Üç Müdürlüğümüzden  

Tarım Sigortaları’na Bakış

w Günümüzde küresel ısınmaya bağlı 
olarak iklim değişikliğinin gerçekleş-
mesi hepimiz tarafından bilinen ve 
hissedilen bir olay olarak karşımıza 
çıkmakta. Özellikle sigorta sektörü 
çalışanları olarak bizler doğal afet 
olarak tanımlanabilen risklere bağlı 
ödenen hasarlarla zaman zaman 
yüzleşmekteyiz.
w Her birey, tarımsal üretim içinde yer 
almasa bile tarımsal üretim sonucu 
elde edilen ürünleri yiyerek veya 
giyerek kullanmaktadır. Tarımsal ürün 
hiçbir zaman tarlada üretildiği şekliyle 
kalmamakta işlenerek farklılaşmak-
tadır. Buğday işlenince ekmek, pamuk 
işlenince kıyafet olarak kullanıma 
sunulmaktadır. Sonuç olarak tarımsal 
üretim toplumun tüm katmanlarını 
etkilemektedir. Mevsimlerin kararsız, 
yağışların düzensiz olduğu yıllarda 
tarımsal ürün miktar ve fiyatları da 
bu düzensizlikten etkilenmektedir. 
Üreticiler ürünlerini koruma yolları 
aramakta, sigorta ise bu noktada 
devreye girmektedir. Tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal 
üretim ve buna bağlı sigorta ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır.  
w Ülkemizde tarım sigortaları alanın-
da TARSİM devlet destekli tarım si-
gortaları ve geleneksel tarım sigortası 
olarak ifade edilen 2 ayrı uygulama 

bulunmaktadır. Tarımsal üretici-
lere finans ve destekleme kaynağı 
sağlayan kurumlar ve bunlarla birlikte 
hareket eden sigorta şirketleri sek-
törün her döneminde etkili olmuştur. 
Devletin tarımsal üreticiyi destekle-
mesi ve bunun sürekli hale getirilmesi 
Tarım Sigortaları Kanunu ve berabe-
rinde TARSİM kurumunun oluşması 
ile tarımsal üretimi olumsuz etkile-
yen doğa olaylarına bağlı zararların 
tazmin edilebilmesi sağlanmıştır. Bu 
aşamada bankalar ve birlikte hareket 
eden sigorta şirketleri sektöre yatırım 
yapma kararı alarak pazardan pay 
alma yarışı içine girmiştir. Geleneksel 
tarım sigortalarının yaygın olduğu 
dönemde  %1 civarında olan sigor-
talılık oranı devlet destekli sistemin 
10. yılında %14’e yükselmiştir. Büyük 
bir pazar halen keşfedilmeyi bekle-
mektedir. Şirketimiz tarım sigortaları 
alanında büyümeyi acente kanalı ile 

sınırlamadan sinerjisinden yararlan-
dığı Türkiye İş Bankası’nın da desteği 
ile her 2 kanal üzerinden gerçekleştir-
meyi hedeflemektedir.
w Sigorta sektörü için bir mavi okya-
nus olarak değerlendirilebilecek olan 
bu branşta, Türkiye İş Bankası kanalı 
ile gerçekleştirilen poliçe satışlarını 
arttırabilmek amacıyla tarımsal üre-
timin yoğun olarak gerçekleştirildiği il-
lerde görev yapmak üzere Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak ziraat mü-
hendisleri görevlendirilmiştir. Banka 
kanalında yapılan bu çalışmalara ek 
olarak bölgesel bazda gerçekleştirilen 
müşteri ziyaretleri ile de acente kanalı  
desteklenmektedir.
w Acente ve banka kanalı ile gerçek-
leşen bu üretim sektörde poliçe tan-
ziminde çeşitli sebeplere bağlı olarak 
(ekonomik, politik, sigorta algısı, vb.) 
yaşanan sıkıntılı dönemde şirketimiz 
için olumlu etkiye sahip olacaktır.

             Her birey, tarımsal 
üretim içinde yer almasa 
bile tarımsal üretim sonucu 
elde edilen ürünleri yiyerek 
veya giyerek kullanıyor.
Yangın ve Mühendislik  
Sigortaları Müdürlüğü
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w Şirketimiz ürün yelpazesi içinde 
yer alan Tarım Sigortalarının havuz 
primi olarak adlandırdığımız sektör 
toplam prim hacmi bu ürünü 2016 yılı 
hedef ürünümüz haline getirmiştir. 
2015 yılında sigorta şirketleri tara-
fından oluşturulan havuz priminin 
965.772.197 TL olması bu ürüne 
yönelik iştahımızı daha fazla artır-
maktadır.
w Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 
olarak 2016 yılı için başlıca belirledi-
ğimiz hedeflerden bir tanesi de tarım 
sigortaları alanındaki pazar payımızın 
Bankamız aracılığıyla büyütülmesi 
yönündedir. 
w 2015 yılında Şubelerimiz kanalı ile 
7.379.000 TL tarım sigortaları üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Yine 2015 yılının 
son aylarında yeni tarım uzmanlarımı-
zın kadromuza dahil edilmesi ile 2016 
yılına önemli bir hamle ile başlanmış-
tır.  Hedeflerimizi gerçekleştirmek 
amacı ile ürün bazında tarımsal 
üretimin yoğun olduğu illerimizde tam 
anlamıyla “kamp kurulmuş” ve hedef-
lerimize ulaşılmıştır.
w Mart ayının ortasına gelmiş oldu-
ğumuz bu dönemde şubelerimiz ka-
nalından gerçekleşen prim 10.276.775 
TL’ye ulaşmıştır.  Toplam 216 şube-
den poliçe üretimi yapılmıştır. 2016 
yılında tarım sigortası düzenleyen 
şubelerimizin sayısını arttırarak 
“her şubemizden tarım sigortası” 
düzenlenmesi hedefindeyiz. Bu sene 
bir ilk gerçekleşmiş olup Şirketimizin 
ilk “Su Ürünleri  Poliçesi”  İş Bankası 
Değirmendere Şube kanalı ile tanzim 
edilmiştir.  

w 2015 yılında 58.611 TL prim üretimi 
olan  T. İş Bankası Malatya Şubemiz-
den tarım uzmanımızın çalışmaları 
ile  1.334.576 TL  kayısı ürünü için 
sigorta poliçesi  düzenlenmiştir. 
w Pazar payının büyüklüğü, Şirketi-
mizin bu pazardaki payı ve Banka-
mızın gücü 2016 yılı hedeflerimizde 
bu ürünü tarım sigortaları ürünleri 
arasında ön plana çıkarıyor. Yıl sonu-
na kadar odaklandığımız hedefimize  
aynı inanç ve samimiyetle devam 
edeceğiz.

w Akdeniz Bölge Müdürlüğümüzün ko-
numu tarımsal üretimin yoğun olduğu 
bir pazara sahiptir. Bölgede ekonomik 
hayat büyük oranda tarım ve turizme 
dayalıdır. Tarımsal üretim narenciye, 
muz, elma, armut, kiraz gibi meyveler 
ile seracılık alanında önemli bir potan-
siyele sahiptir.
w Akdeniz Bölge Müdürlüğü tarafında 
ağırlıklı olarak tarımsal üretimin yoğun 
olduğu ilçelerde, acenteler ile birlikte 
köy kahvehanelerinde, meyve sebze 
hallerinde ve okullarda çiftçi bilgi-
lendirme toplantıları yapılmaktadır. 
Bölge müdürümüzün konu hakkındaki 
hassas yaklaşımı sonuç odaklı ziyaret 

hedefi ile takip edilmektedir. Bu kap-
samda Antalya Demre ve  Gazipaşa’da  
acentelerimiz ile seracılara, Isparta 
Eğirdir’de acentemiz ile elma üreticile-
rine yönelik bilgilendirme toplantıları 
yapılmıştır. Üreticilere TARSİM hak-
kında bilgiler vererek sigorta bilincinin 
arttırılması hedeflenmiştir. 
w Akdeniz Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan tarım branşında çalışan acentele-
rin sayısını arttırarak üretim anlamın-
da daha geniş bir yelpazeye açılmak 
adına Afyon Sultandağı, Isparta 
Eğirdir, Demre ve Korkuteli’nde yeni 
acentelikler verilmiş ve bu acenteler 
aktif olarak çalışmalarını başarıyla 
sürdürmektedir.
w Yangın ve Mühendislik Sigortaları 
Müdürlüğü ile Akdeniz Bölge Müdür-
lüğümüzün tarım branşında üretimi 
artırma, pazardan daha çok pay 
alma adına yaptıkları özverili işbirliği 
çerçevesinde bölge müdürlüğünden 
TARSİM üzerine acente ve müşteri 
koordinasyonu sağlanmakta, tarım 
sigortaları yetkilimiz Ulaş Aytekin ve 
Akdeniz Bölgemizden Özge Yıldız'ın 
bilgi birikim ve tecrübelerinden 
fazlasıyla yararlanılmaktadır. Yapılan 
ziyaretlerde gerek acente gerek müşte-
rilerden aldığımız dönüşler neticesinde 
Akdeniz Bölge Müdürlüğümüzün 
üretiminde olumlu artışlar olmuştur. 
Bu çalışmalarda bizi her anlamda des-
tekleyen ve gözleyen müdürlerimize ve 
nezdinde emeği geçen diğer arka-
daşlarımıza da teşekkürlerimizi borç 
bilir; her gün dünden ileri sloganıyla 
yol almaya devam edeceğimiz TARIM 
branşında daha başarılı işlere imza at-
mak üzere “Kaybetmek Yok” diyoruz. 

             Acenteler ile birlikte 
köy kahvehanelerinde, 
meyve sebze hallerinde ve 
okullarda çiftçi bilgilendirme 
toplantıları yapıyoruz.
Akdeniz Bölge  
Müdürlüğü

             Pazar payının 
büyüklüğü, Şirketimizin 
bu pazardaki payı ve 
Bankamızın gücü 2016 yılı 
hedeflerimizde bu ürünü 
tarım sigortaları ürünleri 
arasında ön plana çıkarıyor.
Banka Sigortacılığı  
Müdürlüğü
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FARKLI ŞİRKETLERDEN ÇALIŞANLARIN MUTFAKTA HÜNERLERİNİ 
GÖSTERDİKLERİ OFİSTEN MUTFAĞA YARIŞMASINA ŞİRKETİMİZ; 
“SİNEM GÜRÜN, FATMA TAMER YAVUZ, SİNEM ŞEN VE AYŞEN 
SERT” İLE “ÇİĞDEM ÖZEN, ESRA BALLI, EDA UÇAR VE ENGİN 
DOMURCUK”TAN OLUŞAN 2 EKİPLE KATILDI.  ŞUBAT AYI BOYUNCA 
DEVAM EDEN ELEMELER SONUCUNDA; İLK TAKIM, BULUNDUĞU 
GRUPTAN ÇIKARAK BÜYÜK FİNALDE YARIŞMAYA HAK KAZANDI.  

OFİSTEN MUTFAĞA
F inal performanslarının 

8 Mart’ta sergilendiği 
yarışmanın sonuçları 
11 Mart 2016 tarihinde 

Mövenpick Istanbul Golden 
Horn'da açıklanırken, ekibimiz en 
uyumlu ekip kategori ödülünün 
sahibi oldu. Yarışmaya katılan 
her 2 ekibi ve tüm çalışanlarımızı 
tebrik ederiz.
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DUYGU ÖZDEMİR   
BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyetin 2 Köklü 
Şirketinde Kadın Olmak

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 
olarak, Mart ayında, Türkiye İş 
Bankası Ankara Merkez Bölge 
Satış Müdürlüklerini ziyaret 

ettik. Müdürümüz Ahmet Gökhan Ke-
rem ve Yönetmenimiz Serhat Güneş’in 
de katılımıyla gerçekleşen ziyarette, 
Bölge Müdürlüklerimizin 2015 değer-
lendirmeleri ve 2016 yılına ilişkin bek-
lentiler üzerine görüşürken, ziyaretin 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne 
denk gelmesi sebebiyle her 2 köklü fir-
madaki kadınların yeri de toplantıların 
konularından birisi oldu. 

Her 2 şirkette de kuruldukları yıllarda 
sayıca az olan kadın çalışanlar; zaman 
içerisinde, kadınların toplumda edindiği 
yer ve toplumsal gelişimle beraber art-

mış ve bu gelişme bankacılık/sigortacılık 
sektörlerinin gelişiminde önemli bir 
adım olmuştur. Kadınların cinsiyet ayrı-
mı olmaksızın çalışma şansı edindikleri 
bu 2 kurumumuz, gelişimini bu yolla sağ-
lamış 2 Cumhuriyet kurumudur. Öyle ki, 
İş Bankası’nın ilk kadın çalışanlarından 
İclal Ersin’in kendi anılarında bahsettiği 
üzere;  1928 yılında Adana Şubesi’nde 
çalışmaya başladıktan sonra Ankara’da-
ki bir baloda, Celal Bayar tarafından, M. 
Kemal Atatürk’e ilk kadın imza yetkili 
çalışan olarak tanıtılmış.

İclal Hanım, M. Kemal Atatürk’ün 
o gün verdiği talimatla, bankanın yurt 
dışına tahsile gönderdiği ilk kadın 
çalışanı olmuş. Daha sonrasında uzun 
yıllar bankada çalışmaya devam etmiş 
ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. Şir-
ketimizin ilk kadın çalışanı ise 1936 yı-
lında, Hukuk ve Sekreterlik Servisi’nde 

işe başlayan ‘4’ sicil numaralı Suzanne 
Tümerim olmuş. Allians Okulundaki 
eğitimini tamamladıktan sonra 2 sene 
Amerikan Koleji’nde tahsil görmüş.  

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuri-
yetin ilk yıllarındaki bir konuşmasında 
"…Daha emin ve daha doğru olarak yü-
rüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk 
kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır…" 
demiştir. Şu anda şirketimizde 563 
kadın çalışanımız bulunmaktadır. Her 
müdürlükte, her görevde, ayrım ol-
maksızın her işin bünyesinde bulunan 
kadın çalışanlarımız, zaman içerisinde 
bu noktaya gelmemize katkıda bulun-
muşlar ve bu sayede sadece şirketimiz-
de değil, toplumda da kadının gelişime 
katkı sağlamışlardır. Gelinen noktada 
şirketimizin kadınlara ilişkin yüzü, 
cumhuriyetimizin vizyonunun aynası 
niteliğindedir. 

Türkiye İş Bankası 
Ankara Merkez Bölge 
Satış Müdürlükleri, 
Bölge Müdür 
Yardımcıları
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M aksimum Sigorta Uzman-
larımızın motivasyonunu 
artırmak ve başarılı geçen 
2015 yılının yorgunluğunu 

atmak amacıyla 12 Şubat tarihinde 
İstanbul Marriot Otel’de; Genel Müdü-
rümüz Musa Ülken, Genel Müdür Yar-
dımcılarımız, Şirket Yöneticilerimiz, 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü çalı-

şanları ve Maksimum Sigorta Uzman-
larımızın katılımı ile MSU Balosu'nu 
düzenledik. Açılış konuşmalarının 
ardından, 2015 yılı içerisinde “Ekip Li-
derliği” unvanına yükselenlere Genel 
Müdürümüz Musa Ülken tarafından 
rozet takdim edildiği gecede davetli-
ler, gece boyunca canlı müzik eşliğin-
de dans ederek enerji depoladılar.

Maksimum Sigorta Uzmanlarımız 
2016'ya Hazır!

MAKSİMUM SİGORTA 
AİLESİ 2015'E VEDA ETMEK 
VE 2016 İÇİN ENERJİ 
TOPLAMAK AMACIYLA 
BALODA BİR ARAYA GELDİ.
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2016 YILI BÖLGESEL ACENTELER 
TOPLANTILARIMIZ BAŞLADI…

Genel Müdürümüz Sn. Musa 
Ülken, Genel Müdür Yardım-
cılarımız, Bölge Müdürlerimiz, 

Müdürlüğümüz ve değerli acentele-
rimizin de katılımlarıyla, ilk olarak 

Ocak ayında Kadıköy ve İstanbul Böl-
ge Müdürlüğü acenteleri ile, Şubat 
ayında Güney Anadolu ve Marmara 
Bölge Müdürlüğü ve Mart ayında da 
İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölge 

Müdürlüğü acenteleri ile buluştuğu-
muz ve interaktif iletişim sağladığı-
mız Bölgesel Acente Toplantılarımız 
Haziran ayı sonuna kadar devam 
edecek.

Ankara
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 İstanbul

 Adana Marmara

 Kadıköy



BU BAHAR AĞAÇLAR KİTAP AÇTI!

1961 yılında Şirketimizle çalış-
maya başlayan ve 40 yıla yakın 
bir süre acenteliğimizi yapan 

Marifi Orhon’u aramızdan ayrılışı-
nın 3. yılında saygıyla anıyoruz. 

Çalışma hayatı boyunca çalış-
kanlığı ve dürüstlüğü ile tanınmış ve 
sigortacılığın duayen isimlerinden 

olan Orhon, dinleyenleri hayran bıra-
kan İstanbul şivesinin yanı sıra döne-
min dergilerine haber olan koleksi-
yonlarıyla da dikkat çekmekteydi. 28 
Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in 
ilanından hemen önce dünyaya gelen 
Marifi Orhon, bir dönem İstanbul 
Radyosu’nda spikerlik de yapmıştı.

2016 yılı bölgesel acenteler 
toplantılarımızı birer sosyal 
sorumluluk projesi haline 

getirerek, yardıma ihtiyacı olan ço-
cuklarımızın umutlarını acenteleri-
miz ile beraber yeşerttik. Toplantı 
alanlarımızda acentelerimizin 
getirdiği kitaplarla kitap ağaçları 
kuruldu ve giderek yükselen ağacı-
mız gecenin sonunda kitaba ulaşım 
şansı yüksek olmayanlara ulaştırıl-
mak üzere toplandı.

Yaptığımız çağrıya kayıtsız 
kalmayıp okunmuş/okunmamış 
kitaplarıyla destek olan acente-

lerimiz sayesinde yüzlerce kitap 
toplandı ve yıl boyunca yapılacak 
toplantılarda da toplanmaya de-
vam edecek.

Hiçbir maddi kazanç olmaksızın 
tamamen gönüllülük esasına göre 
tasarlanan Kitap Ağacı Projemiz ile 
toplanan tüm kitaplar, ihtiyacı olan 
köylere, Şirketimizin maddi-manevi 
destek verdiği okullara gönderile-
cek. Müdürlüğü acenteleri ile buluş-
turduğumuz, acentelerimiz ile inte-
raktif iletişim sağladığımız Bölgesel 
Acente Toplantılarımız, Haziran ayı 
sonuna kadar devam edecek.

Geçtiğimiz Kasım ayında İs-
tanbul Üniversitesi Onkoloji 
Enstitüsü’nü mamografi cihazı 

ile destekleyen ve hastane bünyesinde 
Mamografi Birimi’nin açılışını yapan 
Anadolu Sigorta, topluma karşı olan 
sorumluluğunun gereğini, ücretsiz ma-
mografi kampanyası gerçekleştirerek 
bir kez daha yineledi. 

Anadolu Sigorta, İstanbul 
Üniversitesi’yle gerçekleştirdiği anlaş-
ma kapsamında, teslim ettiği mamog-
rafi cihazı ile toplumda meme kanseri 
ile mücadele konusunda bilinçlenmeyi 
sağlayabilmek amacıyla, önümüzdeki 
3 yıl boyunca, Anneler Günü ve Dünya 
Kadınlar Günü’ne denk gelen 2 hafta-
da, ücretsiz mamografi tarama kam-
panyaları düzenleme kararı almıştı.

 Bu kapsamdaki ilk tarama, Dünya 
Kadınlar Gününe denk gelen 7-11 Mart 
haftasında gerçekleştirilirken, Anadolu 
Sigorta’nın Facebook sayfasında yapı-
lan duyuru ile başvuran 40 yaş üzeri ilk 
50 kadın da, İstanbul Üniversitesi On-
koloji Enstitüsü’nde ücretsiz mamog-
rafi tarama kampanyasından yararlan-
dı. Anadolu Sigorta, mamografi tarama 
kampanyasını Anneler Günü’ne denk 
gelen hafta tekrarlayacak.

Anadolu Sigorta’dan 
8 Mart’ta Kadınlara 
Anlamlı Armağan

Anadolu Sigorta Kitap Ağacı

Acentemiz Mehmet 
Marifi Orhon’u Anıyoruz

Kısa Haberler
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Türkiye İş Bankası

ürün hakkında tam bilgilendirme 
yapılması sonrasında poliçelendir-
me işlemlerinin takibi, tazmin veya 
hasar durumunda da müşteriyle olan 
ilişkiyi memnuniyet sağlayacak şekilde 
yürütmektir.” prensibiyle hareket 
ettik.  Bu çalışmalarla zaman içinde 
bir değil birçok sigortacılık işlemine 
aracılık etmeye başladığımızı gördük.  
Bankamız ve Anadolu Sigorta tarafın-
dan yapılan çalışmada, çalışanlarca 
yapılan veya yönlendirilmiş olan  poliçe  
başına prim uygulaması ve maksimum 
sigorta uzmanımızın desteği satış-
ların artmasına ciddi katkı sağladı.  
Bankacılıkta kâr marjlarının düşük 
seyrettiği günümüzde müşteri özelinde 
kârlılığı artırmanın en kolay ve risksiz 
yolu olarak sigorta ürünlerinin satışı 
olduğu bilinciyle hareket edip şube ve 
bankamız rakamlarına katkı sağladık. 

Bankamızın en önemli iştirakle-
rinden olan Anadolu Sigorta, ilk 
ulusal sigorta şirketimiz olması, 

hizmet kalitesi ve sektörde oluştur-
duğu güven gibi unsurlarla ülkemizin 
güzide kuruluşlarından biri olarak hep 
önde ve öncü rol üstlenmiştir. Bu rolün 
etkin, yaygın ve kalıcı olması adına 
banka sigortacılığı tarafında İş Bankası 
çalışanlarına da ciddi görevler düş-
mektedir. Bu anlamda Tekirdağ Şubesi 
çalışanları olarak banka sigortacılığı 
konusunda fark yaratmak adına plan-
lamalar yaptık.  Bu plana servis ayrımı 
olmadan tüm şube genelinde sahip 
çıkıldı. Kredisini verip riskini aldığımız 
müşterilere teklif sunup bilgilendirerek 
ve yöneterek en azından bir sigorta 
işleminin de bizden geçmesini sağladık. 
“Sigorta ürün satışında önemli olanın 
müşteriye doğru ürünü teklif ederek 

Anadolu Sigorta kalitesini, İş Bankası 
güvenilirliği ve hizmet  anlayışı  ile 
müşterilerimize sunduğumuzda küçük 
fiyat farklarına takılmadan işlemlerin 
bizim tarafımızdan sonuçlanmasını 
sağladık.  Biz şube olarak coşkumuzla 
fark yaratan bir ekip olmayı tercih 
ettik. Einstein’ın dediği gibi “Coşku 
zekâdan daha önemlidir.” 

SİGORTA ÜRÜN SATIŞINDA ÖNEMLİ OLAN MÜŞTERİYE 
DOĞRU ÜRÜNÜ TEKLİF ETMEK, ÜRÜN HAKKINDA TAM 
BİLGİLENDİRME YAPMAK VE MEMNUNİYETİ SAĞLAYACAK 
ŞEKİLDE İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEKTİR. 

Türkiye İş Bankası

Tekirdağ Şubesi

Şube Tipi Karma Şube

Şube İli/İlçesi Tekirdağ / 
Süleymanpaşa

Şube Çalışan Sayısı 30

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Ekip ruhu,  
işbirliği, güven

Şube Müdürü 
Murat Akyol



Türkiye İş Bankası
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Türkiye İş Bankası

Serinhisar Şubesi
TÜRKİYE’NİN EN GÜVENİLİR BANKASI VE EN GÜVENİLİR SİGORTA 
ŞİRKETİ OLDUĞUMUZUN BİLİNCİYLE FARKINDALIK YARATMA 
ÇALIŞMALARIMIZA KEYİFLE DEVAM EDİYORUZ.

Şube Müdürü
Yusuf Bozkuş

Şube Tipi Karma / 
Denizli Bölge 

Şube İli/İlçesi Serinhisar / 
Denizli 

Şube Çalışan Sayısı  9

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Güven, İlgi, 
Süreklilik

Banka sigortacılığı; sürekli 
büyüyen, özel uzmanlık, büyük 
ve kapsamlı yatırım gerekti-

ren, bankacılık sektöründeki önemi 
her geçen gün daha fazla fark edilen, 
stratejik önceliği olan banka riskini 
ve müşteri riskini koruyan, bankamız 
ürünlerini tamamlayan bir enstrüman-
dır. Ülkemizde, finans sektöründeki 
büyüme ve yapılanmaya paralel olarak 
sigorta sektörü de daha geniş çalışma 
ve gelişme alanı bulmuş, hayatın her 
alanına entegre olmaya başlamıştır. 
Hayatımızın her alanına giren sigorta 
kavramı her gün daha fazla çalışma 
alanı keşfetmekte, hem bankacılık hem 
ticaret hem de insan hayatının vazgeçil-
mez bir ihtiyacı haline gelmektedir.
Banka sigortacılığında; banka ve si-
gorta şirketi arasındaki iş birliği net ve 
profesyonel bir şekilde kurgulanmalı-
dır. Banka, müşteri ihtiyacının ve doğru 
ürünün tespitinde aktif rol oynamalı, 
doğru ürünü, doğru zamanda, doğru 
müşteriye pazarlayabilmelidir. 

Ürünün pazarlanıp satılmasının 
akabinde başrol oyuncusu olan sigorta 
şirketi, maksimum müşteri memnuni-
yetinden taviz vermeden tüm bürokra-
tik aşamaları minimize edip sigortalılı-
ğın her aşamasında müşteri ile bire bir 
temas halinde olup (e-mail, sms, çağrı 
merkezi) müşterinin her konuda bilgi-
lendirilmesi, hasarın eksiksiz ve hızlı 
ödenmesi, tüm işlemlerin gecikmeksi-
zin seri ve net şekilde sonuçlandırılması 
konusunda aktif rol oynamalıdır. Henüz 
gelişme aşamasında olan banka sigor-
tacılığının en önemli aktörü olan Ana-
dolu Sigorta şirketi, Türkiye İş Bankası 
ortaklığı, uzman ve deneyimli kadrosu 
ve en önemlisi vazgeçilmez güvenilirlik 
ilkesi sayesinde sektörün lider sigorta 
şirketi olmaya devam etmektedir. 
Türkiye İş Bankası ve Anadolu Sigorta 
ailesi olarak; müşteri ihtiyaçlarını doğru 
belirlemek, müşterilerimizin risklerini 
doğru tespit etmek, müşterilerimizin 
hayatını kolaylaştıracak doğru ürünleri, 
doğru şekilde tanıtmak, sigortanın ve 
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sigortalılığın önemini ve sürekliliğini 
benimsemek ve benimsetmek temel 
amacımızdır. Biz, bu değişmez ilkeler 
çerçevesinde arkamızda Türkiye’nin 
en güvenilir bankası ve en güvenilir 
sigorta şirketinin olduğunun bilin-
cinde; büyük bir avantaj ve keyifle, 
farkındalık yaratabilme çabası içinde 
çalışmaya devam ediyoruz.
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Çarşı-Girne Şubemiz 6 kişilik bir 
personel kadrosuna sahip olup, 
KKTC’nin turizm cenneti olan 

Girne şehrinde halkımıza hizmet 
vermektedir. Birçok bankacılık 
hizmetlerimizin yanı sıra iştiraki-
miz Anadolu Sigorta’nın ürünlerini 
de pazarlamaktayız. Bankacılık 
alanında sigorta portföyümüzü en 
üst seviyelere çıkarmayı kendimize 
ilke edindik. Banka sigortacılığı 
uygulamamızı Anadolu Sigorta ile 
tam bir uyum ve işbirliği içerisinde 
yürütmekteyiz. Ayrıca, şubelerimize 
atanmış olan deneyimli ve özverili 

çalışan sigorta uzmanlarımız ile de 
tam bir ahenk içerisinde işlerimizi 
sürdürmekteyiz.KKTC’de gerek 
bankacılık gerekse sigortacılık ala-
nında ciddi bir rekabet söz konusu 
olduğu aşikardır. Bankamız ve Ana-
dolu Sigorta her zaman olduğu gibi 
vermiş oldukları güven ve hoşnut-
luktan dolayı ön sıralarda yer almaya 
devam etmekte, portföylerini gün 
geçtikçe artırmaktadır. Bu işbirli-
ğimiz ile daha da güçlü ve el birliği 
halinde daha birçok başarılara imza 
atacağımıza inancım tamdır. Başarı-
larımızın devamını diliyorum.

Şube Tipi Kıbrıs

Şube İli/İlçesi Girne

Şube Çalışan Sayısı 6

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Başarı, Güven ve 
İşbirliği

GEREK BANKACILIK ALANINDA GEREKSE SİGORTA 
PORTFÖYÜMÜZÜ EN ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAYI 

KENDİMİZE İLKE EDİNDİK.

Türkiye İş Bankası

Kıbrıs Girne Çarşı Şubesi
Şube Müdürü
Mustafa Zaim



Şirketimiz 2005 yılında 
Ankara’da sigortacılık faali-
yetine başlamış olup, geçen 
yıl itibari ile sektörde 10 yılını 

doldurmuştur. 5 yılı aşkın süredir 
ise Anadolu Sigorta acentesi olarak 
faaliyet göstermekteyiz. Sigorta 
acentesi olarak hiçbir zaman hizmet 
alanımızı kasko ve trafik ürünleri ile 
kısıtlamamış, müşterilerin ihtiyacını 
doğru tespit ederek her üründe ve 

Eryaman Sigorta 
10 YILI AŞKIN TECRÜBEMİZ VE HİZMET ANLAYIŞIMIZ DOĞRULTUSUNDA HER SENE 
ORTALAMA % 25 ORANINDA BİR BÜYÜME İLE FAALİYETİMİZİ DEVAM ETTİRMEKTEYİZ. 

oranında bir büyüme ile faaliyetimizi 
devam ettirmekteyiz.  Müşteri çıkarları 
yanında çalıştığımız şirketlerin çıkarları 
da bizim için çok büyük önem taşımak-
ta olup etik çalışma prensibi acentesi 
olduğumuz şirketler ile de ilişkileri-
mizde temel anlayışımız olmuştur.  Bu 
anlayış ve çalışma prensipleri doğrul-
tusunda uzun seneler daha Anadolu 
Sigorta acentesi olmak ve sigortacılık 
faaliyetine devam etmek dileği ile…
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acentelerimiz

branşta uzman ve nitelikli kadromuz 
ile müşterilerimize teklif aşamasından 
hasar sürecine kadar her aşamada hiz-
met etmek temel amacımız olmuştur.  
Bu amacımızın gerçekleştirilmesinde 
de Anadolu Sigorta’nın geniş ürün ve 
hizmet ağı ile bize büyük katkıları ve 
destekleri olmaktadır. Müşterilerimiz 
ile kurduğumuz yakın temaslar, 10 yılı 
aşkın tecrübemiz ve hizmet anlayışımız 
doğrultusunda her sene ortalama % 25 

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

2010
3600

Bireysel
Kaza, Yangın, 
Mühendislik, 

Sağlık, Nakliyat, 
Tarsim

195
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2005
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

5 

Murat Pekkol /Ankara
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17 AĞUSTOS DEPREMİNDEN SONRA BAŞTA ZORUNLU DEPREM 
SİGORTASI OLMAK ÜZERE TÜM BRANŞLARDA ESEN ACENTELİĞİ 
OLARAK YAZILI VE GÖRSEL BASINLA OMUZ OMUZA ÇALIŞMALAR
YAPIYORUZ.

1960 yılında Sivas/Hafik ilçesinde 
doğdum. Öğrenimime Sakarya’da 
devam ettim. 1982 yılında İş 
Bankası’nda göreve başladım. Ana-

dolu Sigorta’yı İş Bankası’nda tanıdım.  
Büyük 17 Ağustos depreminde eşi-
mi ve oğlumu kaybettikten sonra, İş 
Bankası’ndan emekli oldum. 1991 yılın-
da Esen Sigorta’yı kurdum. Sakarya’da 
sigorta bilincini oluşturmak amacıyla 
televizyonda canlı programlar ve Sanayi 
Odası, Sigortacılık Meslek Komitesi Baş-
kanlığı yaptım. Halkımızla iç içe, en zor 
günlerinde de yanlarında olmak istedim 
ve bunu başardım. Bölgemizde meydana 

gelen 17 Ağustos depreminden sonra 16 
yıldır başta Zorunlu Deprem Sigortası 
olmak üzere tüm branşlarda Esen Acen-
teliği olarak yazılı ve görsel basınla omuz 
omuza çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizin 
ana noktalarında sigorta standları açtık. 
Bu sayede sigorta bilinci ve sigortalama 
oranı çok arttı. Büyük devlet adamı Ulu 
Önder Atatürk’ün kurduğu Anadolu 
Sigorta ailesine 2001 yılında katıldım. Bu 
ailenin bir ferdi olmaktan onur duymak-
tayız. Bu bayrağı oğlum Çağlar Esen’e 
teslim edeceğim. Sigorta=Hasar (Anado-
lu Sigorta akla gelir.) Anadolu Sigorta’da 
Kaybetmek Yok.

Esen Sigorta 

Kuruluş tarihi

1991

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Konut, Dask, Yangın, 
Sağlık, Oto kaza

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2011

10
Çalışan sayısı

50

8700
Bireysel

Kurumsal

Müşteri sayısı

Ali Esen / Sakarya



acentelerimizacentelerimiz

HEDEFİMİZ, İŞ ORTAKLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ DESTEK İLE SİGORTA 
SEKTÖRÜNÜN EN İTİBARLI VE EN İYİ ÇÖZÜM ÜRETEN ACENTESİ OLMAKTIR. 
BU YOLDA HEDEFİMİZE HİÇ BİTMEYEN ÖĞRENME AŞKIMIZLA KOŞMAKTAYIZ.

K a Sigorta, mühendislik projelerin-
deki uzmanlığı ve bireysel sigor-
tacılıktaki hızını, Anadolu Sigorta 
işbirliği ile bütünleştirerek, büyü-

meye devam ediyor. 1996 yılında Ankara’da 
Kolin İnşaat çatısı altında kurulmuş olan “KA 
Sigorta”, adını kurucuları olan “Kolin İnşaat” 
ve “Atlas Makine”nin baş harflerinden 
almaktadır. 20 yıllık faaliyetinin 18 yılını Ana-
dolu Sigorta ile kurmuş olduğu köklü işbirliği 
ile geçirmiş KA Sigorta, bu işbirliğinden 
aldığı güç ile 3 yıldır üst üste 17 milyon TL’lik 
prim üretimi gerçekleştirerek Türkiye’nin 
en büyük ilk 50 sigorta acentesi arasında 
yer almıştır. 24 çalışanımız, merkez Ankara 
olmak üzere Eskişehir, İzmir, Antalya ve 
Sivas şubelerimizde hizmet vermektedir. KA 
Sigorta’nın prim hacmi elementer sigortacı-
lık branşındaki çok çeşitli ürünlerin, yüksek 

primler ve yüksek adetler ile üretilmesi sonu-
cu gerçekleşmektedir. İnşaat, montaj, yangın 
poliçeleri üretim büyüklüğünü oluştururken, 
proje paket poliçeleri ve Dask poliçeleri ile 
yüksek müşteri adetlerine ulaşılmaktadır. 
İçinde bulunduğu yapı gereği enerji üretim 
ve dağıtım tesisleri, denizcilik sigortaları, 
demiryolu taşımacılığı, madencilik, araç 
parkları, tarım sigortaları, sağlık sigortaları 
gibi birbirinden farklı ürünlerde yapılan 
üretimler, Anadolu Sigorta’nın işbirliği, 
yönlendirmeleri ve her şeyden ötesi dostluğu 
sayesinde gerçekleşmektedir. Hedefimiz, iş 
ortaklarımızdan aldığımız destek ile sigorta 
sektörünün en itibarlı ve en iyi çözüm üreten 
acentesi olmaktır. Bu yolda hedefimize, çalı-
şanımıza verdiğimiz değer, teknolojiye yap-
tığımız yatırım, kollektif çalışma kabiliyeti ve 
hiç bitmeyen öğrenme aşkı ile koşmaktayız.

Ka Sigorta

Kuruluş tarihi

1996

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Tüm branşlar

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

1998

24
Çalışan sayısı

Murat Horoz / Ankara

492

9003
Bireysel

Kurumsal

Müşteri sayısı
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Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2007

2400
Bireysel

200
Kurumsal

Kuruluş tarihi

1958
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

15

Mehmet Ali Kıraç / Adana

Adana’da 1958 yılında 
kurulan acentemiz, 
kesintisiz olarak 57 yıldır 
devam ettirdiği hizmeti ile 

Türkiye’de bunu başarabilmiş sayılı 

TECRÜBE VE BİRİKİMLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA 2007 
YILINDAN BERİ ANADOLU SİGORTA İLE ÇALIŞMAKTAN ÇOK 
BÜYÜK BİR MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUZ.

acenteden birisidir. Tecrübe ve bi-
rikimlerimiz doğrultusunda portfö-
yümüzün büyük bölümü kurumsal 
müşteri işlerinden oluşmakta olup 
faaliyet alanımız içinde mühendislik, 

yangın ve oto dışı kaza branşları 
özel bir yer oluşturmaktadır. Yine 
alternatif reasürans kanalları ile 
yerli ve yabancı sigortalıların yurt 
içi ve yurt dışı risklerine aracılık 
yapmaktayız. 57 yıllık faaliyetimizin 
temelini müşteri odaklı hizmet oluş-
turmaktadır, her müşteriyi ailemizin 
bir ferdi olarak görür menfaatle-
rini menfaatimiz gibi düşünürüz. 
Şirket prensipleri acenteliğimizin 
çalışma prensipleriyle paralel olan, 
milli şirketimiz Anadolu Sigorta’nın 
acenteliğini yürütmekten gurur 
duyuyor, gelecekte de milli kalması-
nı diliyoruz.

Kıraç Sigorta

Tüm elementer 
branşlarda
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insan kaynakları
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Sürekli yaptığımız şey ne ise biz de oyuz.  

O halde mükemmellik bir eylem değil alışkanlıktır. Aristo

ALIŞKANLIKLA 
GELEN ETKİLİ 

İLETİŞİM
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BAHAR İLHAMLAR MEVSİMİ MALUM. GEREK İŞ 
HAYATI GEREKSE BİREYSEL YAŞAMDA SADE BİRKAÇ 

YENİ ALIŞKANLIK KAZANARAK DAHA ETKİLİ VE 
TATMİN EDİCİ BİR GELECEĞE IŞIK TUTMAK MÜMKÜN. 

BU YAZIMIZDA STEPHEN COVEY’NİN KİTABINDAN 
YOLA ÇIKARAK KENDİMİZE YENİ BAHAR İLHAMLARI 

YARATALIM İSTEDİK.

Hepimizin anlamını çok 
iyi bildiği, öylesine güçlü 
enerjiye sahip olan 
bir kelimedir ki etki, 
beraberinde kullanıldığı 

kelimenin anlamını sihirli bir şekilde 
değiştiriverir. Etkili konuşma, etkili bir 
yönetici, etkileyici bir kadın/erkek… 
Peki, işimizde, ilişkilerimizde, kısaca 
tüm hayatımızda istediğimiz etkiyi 
nasıl yaratırız? 
Gözümüzün önüne bu sıfatı yakıştırdı-
ğımız insanları getirelim. Nasıl başar-
mışlar? Nasıl enkazları adeta cennete 

dönüştürmüşler? Tüm topraklarını 
kaybetmek üzere olan bir ulusu 
yeniden ayağa kaldırmış liderler, dün 
imkansızlık içinde iken, bugün binlerce 
kişiye iş imkanı sağlayan iş adamları, 
sanatçılar, hatta çok uzaklara gitmemi-
ze de gerek yok; hemen yanı başımız-
daki masada oturan iş arkadaşımız, 
yöneticimiz, kısaca etkileyici olduğunu 
düşündüğünüz herhangi biri.
Her birinin ortak özelliği, vazgeçme-
den izledikleri yol haritası nedir hiç 
merak ettiniz mi? İşte, elimizde istedi-
ğimiz etkiyi yaratmak için hazırlanmış 



insan kaynakları
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bir yol haritası var. 
Bu harita; 2002 yılında Forbes Der-
gisi tarafından yönetim dalında tüm 
zamanların en iyi 10 kitabından biri 
olarak ilan edilen Shephen Covey’nin 
“Etkili insanların 7 Alışkanlığı” isimli 

kitabı. Stephen Covey’ nin tazeliğini 
kaybetmeyen kitabından seçtiğimiz 
birkaç maddeyle yeni sayımızda baha-
ra yeni ilhamlarla girelim istedik.
Covey’ nin kitabında 7 başlık altında 
toplanan alışkanlıkları iki gruba ayıracak 

olursak ortaya şöyle bir tablo çıkıyor:
A) Bireyin kendisi ile ilgili edinmesi 
gereken alışkanlıklar
B) Bireyin çevresi ile ilişkilerinde edin-
mesi gereken alışkanlar
İşe önce kendimizden başlamamız ge-
rektiğini düşünerek bu kısıtlı alanımız-
da ilk maddeden örnekler paylaşmak 
isteriz. 

PROAKTİF OLUN
Proaktif bir bireyin davranışlarını, salt 
olarak koşullar belirlemez. Koşulları 
göz önünde bulundurarak kendisi be-
lirler. Don Kişot değildir. Olanı, olduğu 
şekli kabullenmek yerine geliştirmek 
için çabalar. 
Proaktif davranışı etkin bir biçimde 
kullanabilmek için: 

Buraya kadar size aktardıklarımız 

hoşunuza gittiyse kalan yönlendirmelere 

yazarın “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” 

isimli kitabından başvurabilirsiniz.

İNİSİYATİF ALMALIYIZ 
Bu durum, ezberlerin dışına çıkabilme 
kabiliyetimizi geliştirir. Özgüvenimizin 

pekişmesini ve yanlış kararlar alsak bile 
dünyanın sonu olmadığını gösterir. Farklı 
çözümlerin, kısa yolların olduğunu fark 

etmemizi sağlar. Böylece bizimle birlikte 
işimiz de gelişir.

ETKİ ALANIMIZI 
GENİŞLETMELİYİZ 

Birden çok noktaya dokunur olmalıyız. 
Böylece problemleri kısa zamanda 

çözüme kavuşturan bir kişiye 
dönüşmüş oluruz.

KEŞKE KELİMESİNİN  
YERİNE OLABİLİR  

KELİMESİNİ KULLANMALIYIZ 
Keşke imkansızlığı, olabilir ise 

mümkünatı çağrıştırır. Keşke yerine 
olabiliri aldığımızda yapıcı bir tavır 

sergilemiş, zavallı durumundan  
çıkmış oluruz.



İÇTEN GÜLÜMSEMELİYİZ 
Bu çok kolay alışkanlığı neden edinmemiz 

gerektiğini küçük bir testle açıklayalım. 
Şimdi en yakınınızda bulunan kişinin 

gözlerinin içine bakarak gülümseyiniz. 
Aldığınız tepkinin sizinkini takiben yine 
bir gülümseme olduğunu göreceksiniz. 

Siz gülümsediğinizde hayat da size 
gülümser.

KENDİMİZİ KANDIRMADAN, 
HATALARIMIZI KABUL 

EDEBİLMELİYİZ 
Yalnızca hata yaptığını kabul edenler 

düzeltme yoluna gidebilir. Kabul 
etmeyenler ise aynı hatanın farklı 

tekrarlarını yaşarlar.
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ÖNEMLİ İŞLERE ÖNCELİK VERİN
Acil olan her şey önemli değildir. Önem 
daha çok sonuçlarla ilgilidir. Önümüze 
gelen her işin acil olarak ifade edildiği 
günümüzde gerçekten acil olanları 
doğru belirleyerek işe başlayabiliriz. 
Öncelikle önemlinin tanımını, kendi-
miz ve varmak istediğimiz nokta için 
doğru olarak belirlemeliyiz. Gündelik 
işlerimizi yaparken odak noktamızı 
önemli olandan ayırmadan devam 
eder ve kendimize sık sık hatırlatırsak, 
hedefimizden uzaklaşmamış aynı za-
manda aciliyet kavramının da daha az 
gündeme geldiğini fark ediyor oluruz.

ÖNCE ANLAMAYA ÇALIŞ  
SONRA ANLAŞILMAYA
İşte karşımızda beni kimse dinlemiyor 
diyenlerin en önce edinmesi gereken 
alışkanlık. 
Önce dinle! Karşımızdaki kişiyi empati 
ile yani anlamak niyetiyle dinlemeliyiz. 
Bu şekilde dinlemek, karşımızdaki 
kişiyi hem duygusal hem de zihinsel 
açıdan anlamamızı sağlar. Böylece, 
dinlerken sezer, hisseder ve gerçekten 
anlarız. Peki, bu bize ne kazandırır? 

Karşımızdakine ilişkin yanılma payımı-
zın azalmasını ve gerçek karakterine 
ilişkin daha rahat bilgi sahibi olmamızı. 
Kısaca ilişkilerimizde yanılgı payımızı 
azaltır. 
Karşısındaki kişiyi pür dikkat dinleyen 
bir kişiyi kim anlamaya çalışmaz ki? 
Buradaki püf nokta çok sade ve net. Siz 
karşınızdaki kişiye ‘ben seni anlamak 
istiyorum’ mesajını verdiğinizde o 
da sizi anlamak için çabalayacak ve 
anlamak için dinleyecektir. Bu sayede 

günlük iletişimde muazzam zaman 
ve verim kaybını sağlıklı ve ölçülü bir 
iletişime çevirmeniz mümkün. 
Hayatımızda istediğimiz etkiyi yarat-
mak için yapmamız gerekenin, eski 
alışkanlıklarımızın yerini yukarıdaki 
yeni yedi alışkanlık ile değiştirmek 
olduğunu artık biliyoruz. Unutmama-
mız gereken şey ise, yeni alışkanlıkları-
mızın, ayrılmaz bir bütünün parçaları 
olduğu ve istediğimiz sonuç için sürekli 
olarak uygulamamız gerektiğidir.

 Acil olan her şey 
önemli değildir. Önem daha 
çok sonuçlarla ilgilidir. 
Önümüze gelen her işin 
acil olarak ifade edildiği 
günümüzde gerçekten acil 
olanları doğru belirleyerek 
işe başlayabiliriz.
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SEKTÖRÜMÜZDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERİN EN ÇOK KONUŞULAN İKİ KONUSU OLAN TRAFİK 
SİGORTALARI VE TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ GENEL 
MÜDÜRÜMÜZ MUSA ÜLKEN İLE KONUŞTUK.

Musa Ülken: 
“Amacımız En Doğru 
ve En Adil Fiyatı 
Sigortalılarımıza 
Vermek”

Trafik sigortasında prim 
yüksekliğinden neden şikayet 
ediliyor?
Son dönemde döviz kurlarında 
yaşanan artış ile birlikte mevzuat 
değişiklikleri de sigorta şirketle-
rinin hasar maliyetlerinde artışa 
neden oldu.
Bu değişiklikleri hatırlamak ge-
rekirse; 1 Haziran 2015 tarihinde 
yürürlüğe giren Trafik Sigortası 
Genel Şartları’ndaki değişiklik-
ler ile trafik kazaları sonucunda 
aracın değer kaybının tespiti ve 
bedeni zararlarda destekten yok-
sun kalma tazminatının hesabına 
ilişkin esaslar belirlenmiş, eşde-
ğer parça kullanımına yönelik 
düzenlemeler getirilmiştir. 
25 Ağustos 2015 tarihinde yürür-
lüğe giren Eksper Atama Yönet-
meliği çerçevesinde taban eks-

pertiz ücretlerinde artışlar oldu. 
30 Eylül 2015 tarihinde ise tüzel 
kişilerin hasarsızlık indirimlerini 
farklı araçlarında kullanabilme-
sine ilişkin düzenleme yapıldı. 28 
Ekim 2015 tarihi itibarıyla Hazine 
Müsteşarlığı tarafından ticari 
araçlarda azami prim uygulaması 
getirildi. Son olarak Ocak 2016 
itibarıyla asgari ücrete yapılan 
% 30 oranındaki artış da trafik 
sigortasında bedeni zararlarda 
tazminat hesabını etkiledi. 
Ayrıca trafik kazalarına yönelik 
sağlık harcamalarının karşılığı 
olarak trafik sigortasında yazılan 
primlerin belli bir yüzdesinin 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na ak-
tarılmasına da devam edilmekte. 
Söz konusu mevzuat değişiklikle-
rinin sigorta şirketlerine yarata-
cağı maliyet artışlarının poliçe 
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primlerine yansıtılması kaçınılmaz-
dır. Bununla birlikte sigorta şirket-
lerinin amacı sigortalılara yüksek 
prim sunmak değil, prime indirim 
veya artırım anlamında etki edecek 
parametreleri dikkatle belirleye-
rek sigortalılara en doğru ve adil 
primi vermektir. Trafik Sigortası 
tarifesinin serbest bırakılmasının 
ardından her şirket gerçekleşen 
teknik sonuçlarına göre tarifelerini 
oluşturmaya başladı. Trafik Sigor-
tası primleri belirlenirken aracın 
kullanım şekli ve teknik özellikleri 
ile birlikte müşteriye bağlı özellikler 
ve hasar geçmişi de prim hesabında 
dikkate alınmaktadır. 
Bu sebeple hasar frekansı ve şidde-
ti açısından sonuçları olumsuz sey-
reden bazı ticari araç gruplarında 
primler diğer araç türlerine göre 
daha yüksek kalabilmektedir. Tra-
fik Sigortası poliçelerinin zamanın-
da yenilenmesi önemlidir. Mevzuat 
gereği zamanında yenilenmeyen 
poliçelere gecikme sürprimi uygu-
lanmakta. Poliçenin süresi dolduğu 
gün yenilenmediği takdirde, azami 
% 50 olmak üzere, gecikilen süreye 
bağlı olarak değişen oranlarda 
prim artışı var. Ayrıca hasar fre-
kansının primi etkileyen en önemli 
unsurlardan biri olduğu dikkate 
alındığında araç işletenlerinin hem 
kendi güvenlikleri hem de sigorta 
maliyetlerinin düşürülmesi açısın-
dan trafikte daha dikkatli dav-
ranmalarını ve trafik kurallarına 
uymalarını da öneririz.

Bu alanda acil düzenleme 
gerektiren alanlar hangileridir?
Son yıllarda gerçekleşen trafik 
kazalarındaki yükselme, döviz 
kurlarında yaşanan artışa bağlı 
olarak yedek parça maliyetlerindeki 
artışlar ve son olarak asgari ücret-
teki revizyon, sigorta maliyetlerini 
arttırdı. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 
uygulamaya alınan serbest tarife uy-
gulaması kapsamında sigorta primi 
sigorta şirketlerince serbestçe be-
lirlenmektedir. Bu durumun yarat-

tığı bazı suistimaller, yabancıların 
sektöre girmesi ve küçük şirketle-
rin büyüme iştahı sebebiyle artan 
rekabet ortamı şirket karlılıklarını 
olumsuz etkilemektedir. Yıkıcı bir 
rekabet stratejisi yerine, faaliyetle-
rin karlı bir şekilde sürdürülebilece-
ği, buradan elde edilen artı değer ile 
hizmet kalitesinin artırıldığı, daha 
şeffaf ve dengeli hasar/prim oranına 
sahip bir ortamın oluşturulması 
gerekmektedir. 

Sağlık sigortalarında son yıllarda 
nasıl bir trend izleniyor? 
2015 yılında sağlık sigortaları branşı 
için sektör genelindeki prim artışı 
% 17,27 olarak gerçekleşmişti. Bu 
artışta, kişilerin beklenti ve gereksi-
nimleri sonucunda oluşturulan yeni 
ürünlerin etkisi bulunmakta. 
Özel hastane sayısının, özel hastane 
kullanım alışkanlığının ve bununla 
birlikte hastanelerin genel sağlık 
sigortası kapsamında olan kişiler-
den talep ettikleri fark tutarlarının 
artış göstermiş olması, özel sağlık 
sigortalarına olan ilginin artma-
sına sebep oldu. Sigortalıların 
düşük primlerle sahip olacakları 

tamamlayıcı poliçeler ile hastaneye 
ödeyecekleri fark primini garanti 
altına alacak olması, “Tamamlayıcı 
Sağlık Sigortaları”nın daha geniş bir 
kitle tarafından tercih edilmesine 
yol açtı. Önümüzdeki aylar içinde 
tamamlayıcı sağlık sigortası satışı 
yapan sigorta şirketlerinin sayısının 
çoğalmasıyla birlikte, sağlık sigorta-
sı prim üretiminin daha yüksek bir 
ivme ile artacağı görüşündeyiz. 

Tamamlayıcı sağlık sigortasında 
Şirketimizin hedefi nedir?
Tamamlayıcı sağlık sigortası ürü-
nümüzün satışına Ocak ayı içinde 
başladık ve şu ana kadar aldığımız 
geri dönüşler oldukça olumlu ve 
memnun edici. Tamamlayıcı sağlık 
sigortasının primlerinin diğer özel 
bireysel sağlık sigortası primlerine 
göre çok daha düşük olması sebe-
biyle; özel sağlık sigortası ürünlerini 
tercih etmeyen müşteri segmenti, 
tamamlayıcı sağlık sigortası ile daha 
iyi sağlık hizmeti alma imkanına ka-
vuşmaktadır. Bu durumun, sigorta 
sektöründe sağlık sigortası branşı 
pazar payını artıracağını düşünü-
yoruz.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü-
müzün sektördeki yenilikçi duruşu-
muzu vurgulayan bir ürün olmasına 
özen gösterdik. Bu amaçla örneğin, 
tüp bebek teminatını sektörde bir 
ilk olarak tamamlayıcı poliçelerimi-
ze isteğe bağlı bir teminat olarak ek-
leyebiliyoruz. Tüp bebek teminatını 
ve doğum teminatını herhangi bir 
bekleme süresi olmadan sigortalı-
larımıza sunuyoruz. Benzer şekilde, 
bebekleri doğum tarihleri itibarıyla 
sigortalayarak doğuştan gelen has-
talıklarının ödenmesini sağlıyoruz. 
Bu artı yönlerimizi vurgulayarak 
bugüne kadar herhangi bir sebeple 
özel sağlık sigortacılığı sistemine 
katılmamış kesimleri sektöre kazan-
dırmayı öncelikli hedefimiz olarak 
benimsedik. Elbette ki büyüme-
nin diğer bir unsuru olan karlılık 
düzeyini artırmak da diğer öncelikli 
hedefimiz olacaktır. 

Tamamlayıcı 
sağlık sigortasının 

primlerinin diğer özel 
bireysel sağlık sigortası 

primlerine göre çok 
daha düşük olması 

sebebiyle; özel sağlık 
sigortası ürünlerini 

tercih etmeyen müşteri 
segmenti, tamamlayıcı 

sağlık sigortası 
ile daha iyi sağlık 

hizmeti alma imkanına 
kavuşmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN KEŞFEDİLMEMİŞ

Güzellikleri
DOĞAL GÜZELLİĞİNİ CÖMERTÇE SUNAN VE DÜNYANIN NE KADAR MUHTEŞEM 
BİR YER OLDUĞUNU HATIRLATIP RUHU DİNLENDİREN BAZI ÖZEL ROTALAR 
VARDIR. BU YAZ, TÜRKİYE İÇİNDE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN, DOKUNULMAMIŞ 
DOĞASI İLE BAŞ DÖNDÜREN 5 ÖZEL ROTAYI İNCELEMEYE ALIYORUZ.



maksimumbiz | 45

Gideros

Batı Karadeniz Bölgesi’nin sahil şeridinde yer alan Gideros adını Cenevizlilerden alır. Bu 
bölgeye 3.500 yıl önce Amazonların yerleştiği bilinmektedir. Güçlü Amazon kadınları 
bölgenin kültürünü şekillendirmeye yardımcı olmuş. Doğa harikası olan bu koy Kurtuluş 
Savaşı sırasında Anadolu’ya geçirilecek cephanelerin ve malzemelerin saklama yeri olarak 
kullanılmış. Tarihte önemli bir yere sahip olan Gideros’a ulaşmak için uzun ve bol virajlı yolu 
aşmanız gerekiyor. Belki de bu virajlı yolu sayesinde henüz insanlar tarafından keşfedilip 
çok rağbet gören bir koy değil. Gideros Koyu doğal yeryüzü şeklinin kuytu olması sebebiyle 
Karadeniz’in hırçın dalgalarından korunuyor. Deniz burada adeta bir göl kadar sakin, dalgasız 
ve duru. Bu durgun koyu kestane, meşe, kayın ve çam ağaçlarından oluşan sık bir orman 
çevreliyor. Homeros eserlerinde bile adı geçen Gideros’ta konaklamak isterseniz, çevrede 
birkaç pansiyon mevcut. Her mevsim güzel olan koy, özellikle Haziran ve Ağustos aylarında 
mütevazı plajı ile denize girmek için ideal. Karadeniz kıyılarına kadar gelmişken Gideros’un 
tazecik balıklarını ve yöresel lezzetlerini tatmak için koyda bulunan restoranları tercih ede-
bilirsiniz. Gideros’tan ayrılmadan önce Rıfat Ilgaz’ın eserlerinde bahsettiği, koyun kayalıkla-
rında hala görülebilen, bize geçmişi anlatan, Cenevizliler’den kalma topları mutlaka görün.

1 - KARADENİZ KIYILARINDA SAKLI CENNET: GİDEROS

H er sene yapılan 
fakat çeşitli sebep-
lerle ertelenen tatil 
planlarına inat, bu 
sene yeni yerler 

keşfetmeye yönelik gezi planları ya-
pıyorsanız eğer her biri birbirinden 
değerli bu 5 rotayı seyahat planları-
nıza eklemeyi unutmayın. 
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2 - BADEM AĞAÇLARININ GÖLGESİNDE: YENİŞARBADEMLİ

Denizden 1.150 m2 yükseklikte bulunan 
Yenişarbademli, Isparta ilinde yer alıyor. 
Tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği 
yapmış olan yörede Persler, Hititler, Roma-
lılar ve Bizanslılar egemen olmuş. Anadolu 
Selçuklu döneminde ise Alâeddin Keykubat 
Yenişarbademli bölgesini yazlık başkent ola-
rak kullanmış. Merkezden 2,5 km uzaklıkta 
olan Kubad-ı Abat, bu döneme ait en ünlü ve 
sanat tarihçileri açısından en önemli yapıt-
lardan biri. Yenişarbademli, dağcılık sporları 
ile ilgilenen doğa tutkunları için önemli bir 
merkez. Bölgenin en yüksek dağı olan 
Dedegöl Dağı 2.998 m yüksekliğinde. Dünya 
dağcılarının uğrak noktası olan Dedegöl Dağı, 
her sene etkinlikler için gelen misafirleri 
ağırlıyor. Nadir bulunan çiçeklere ilginiz varsa 
sadece Dedegöl Dağı’nın eteklerinde yetişen 

Dedegöl Çiçeği’nin izini sürebilirsiniz. Doğa-
severler için bulunmaz güzellikler sergileyen 
ormanda karşınıza dünyada şimdiye kadar 
tespit edilmiş, yaşayan en yaşlı çam ağacı 
çıkabilir. Asırlık çam ağacının 680 yaşında 
olduğu tahmin ediliyor. Yenişarbademli sürp-
rizlerle dolu bir coğrafya. Bu sürprizlerden 
biri de Pınargözü Mağarası. Yerli ve yabancı 
araştırmaların gözdesi olan mağara 15 km 
uzunluğunda. Mağara Türkiye’nin en uzun 
mağarası olma özelliğini de taşıyor. Ağustos 
ayında bile mağaranın içinde ölçülen en 
yüksek sıcaklık 5 ile 8 dereceyi geçmiyor. 
İçeride esen kuvvetli rüzgârlar, akan sular 
ve sifonlardan ötürü güvenlik dolayısıyla 
mağaranın girişi kapatılmış durumda. Mağa-
ranın çevresinde yetişen 213 farklı bitki türü 
çeşitliliği ile bölge doğası görülmeye değer.

3 - VADİNİN KANATLARINDA
SAKLI: FARALYA

Faralya, Fethiye’nin Muğla ilçesine bağlı, 
Kelebekler Vadisi’nin yukarısında kalan bir 
köy. Hisar Mahallesi, Orta Mahallesi ve Ka-
bak Mahallesi olmak üzere üç mahalleden 
oluşuyor. Çok kullanılmayan resmi adıyla 
Uzunyurt olarak da biliniyor. Sakin bir tatil 
beldesi olan Faralya sit alanı kapsamında. 
Likya ve Roma dönemine tanıklık etmiş 
bu beldede, o dönemlere ait pek çok tarihi 
eser kalıntısını görmek mümkün. Dünya 
çapında üne sahip olan Likya yürüyüş 
yolunun geçtiği Faralya Köyü, gezginle-
rin sık sık kullandıkları rotada yer alıyor. 
Vadinin tepesinde bulunan köyden aşağı 
doğru inerseniz 80'den fazla kelebek 
türüne ev sahibi olan Kelebekler Vadisi 
ya da pırıl pırıl denizi ve doğal patikalarıyla 
yürüyüş yollarına sahip Kabak Koyu’na 
doğru gidebilirsiniz. Bölgede yer alan doğa 
ile iç içe konumlanmış ağaç evler size 
huzuru hissettirecek. Kelebekler Vadisi’ne 
yürüyüş yolu tehlikeli olduğundan dolayı 
deniz yolu tercih edilebilir. Kabak Koyu’na 
ulaşım ise karadan oldukça kolay.  Kabak 
Koyu’na uğramaya karar verirseniz civarda 
yapacağınız kısa bir yürüyüş ile etrafını 
çevreleyen yüksek kayalar arasında saklı 
kalmış Aladere Şelalesi’ni ziyaret etmeyi 
unutmayın. Şelaleye gitmek için iki farklı 
yol kullanılıyor. Biri kısa bir yürüyüş rotası 
diğeri ise daha zorlu, kayalardan tırman-
manızı gerektirecek bir rota. Geceleri ışık 
kirliliğinden uzak olan Faralya’da gökyü-
züne bakmayı ihmal etmeyin. Huzurlu, 
sessizliği, Kızılçam ormanları ile kaplı do-
ğası ve tertemiz havası sayesinde Faralya, 
mutlaka bir daha gitmek isteyeceğiniz bir 
tatil beldesi olacak.

Yenişarbademli

Faralya
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5 - MAVİNİN YEŞİLLE KARIŞTIĞI YER:
YEDİADALAR
Gökova Körfezi’nin güneyinde yer alan Yediadalar, kıyıya 
yakın konumlanmış zincir adalar topluluğudur. Yediadalar; 
kuzeyde Göllü Ada ve güneyindeki iki ufak ada, kuzeydoğu- 
güneybatı arasında yan yana dizilmiş Küçük Ada, Zeytinli Ada, 
Uzun Ada ve Martılı Ada’dır. Yediadalar’ın sağ tarafında Ören 
Yarımadası, sol tarafında ise Datça Yarımadası bizi selamlar. 
Yediadaların adını veren adalar topluluğunda Martı Adası 
çorak olsa da etrafındaki koylar sık çam ağaçları ile kaplı. 
Yeryüzü zenginliklerinin yanı sıra zengin sualtı faunasına 
sahip olan bölge dalış için elverişli. Dalış sporu dışında diğer 
su sporları için de ideal bir bölge. Halikarnas Balıkçısı’nın 
hikâyelerine konu olmuş Yediadalar’da mavi tur yapmak için 
tekne kiralayabilirsiniz. Mavinin yeşille karıştığı, harika doğası 
olan bölgede gün batımını izlemeden dönmeyin. Yediadalar 
ayrıca kıyı sularında yılan balıklarına ev sahipliği yapar. Her 
sene Gökova’dan çıkıp diğer kıyılarda yumurtalarını bırakıp 
ölen yılan balıklarının yavruları, yumurtadan çıktıktan sonra 
uzun mesafeler kat ederek anne babasının izinden gidip 
Gökova Yediadalar kıyılarına geri döner. Bu güzel hikâyeye 
şahit olmak için bile adalar bölgesi ziyaret edilebilir. Yeniada-
lar narin doğası, eşsiz manzarası ve zengin su altı yaşamını 
görmek için gidilmesi gereken rotalardan biri.

4 - GÖZ ALABİLDİĞİNE UZANAN: KOCAYAYLA

Yediadalar

Kocayayla

Kocayayla, Bursa Keles ilçe merkezi yakınlarında yer alır. Adından da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin en büyük yaylalarından biridir. 
Kocayayla yaklaşık olarak 400.000 m2 açık çayır ve mera alana sahip. Deniz seviyesinden 1.200 m yükseklikte bulunan yayla, 
ziyaretçilerine bol oksijeni ile sağlıklı havasını sunuyor. Kocayayla, Osmanlı’nın kuruluş döneminde saray atları için otlak olarak 
kullanılmış. Rivayete göre Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un düğünü bu yaylada gerçekleşmiş. Yayla eski tarihlerden beri Yörükler 
tarafından yazın gelişini kutlamak amacıyla şenlik alanı olarak kullanılmış. Bu geleneğin devam ettirilmesi amacıyla Kocayayla’da 
halen her yıl Haziran ayında “Geleneksel Keles Kocayayla Şöleni” düzenleniyor. Ulu çam ağaçları içinde yer alan bu geniş yayla 
kampçılık, dağ yürüyüşü gibi çeşitli doğa sporları için çok uygun. Kocayayla’da belediyenin sunduğu piknik alanlarından faydala-
nabilirsiniz. Ayrıca çocuk oyun parkı, lokanta ve büfeyi kullanarak tatilinize ara vermeden doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Kocayay-
la, kuşların cıvıltıları arasında doğa ile buluşmaktan keyif alacağınız yemyeşil ve sakin bir durak olacak.
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sohbet

CNN TÜRK’TE PARA 
DEDEKTİFİ PROGRAMINI 

HAZIRLAYIP SUNAN 
CEM SEYMEN İLE 

TARIM SİGORTASININ 
ÇİFTÇİYE KATKILARINI, 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ VE 
TÜRKİYE’NİN BU KONUDAKİ 
POZİSYONUNU KONUŞTUK.

Yaşanan iklim değişikliği sebebiyle 
tarım sektöründe sizce yakın 
gelecekte ne gibi değişimler olacak? 
Tarım sektörüne nasıl etkileri 
olacağını öngörüyorsunuz?
Biz, iklim değişikliğinin ne kadar can 
yakıcı boyutlara ulaşacağını ne yazık 
ki henüz tam olarak hissetmedik. 
Örneğin, ben Afrika’ya çok seyahat 
ediyorum. Özellikle Kenya’ya ve 
Tanzanya’ya gidiyorum. Ekvator’a ya-
kın ülkelerde iklim değişikliğinin tarım 
alanlarını nasıl hepimizin zannettiğin-
den daha yakıcı boyutta etkilediğini 
görüyorum. Nisan, Mayıs aylarında 
bile bütün samanlar hala sarı; yeşil-
lenmiyor yani. Bizimse zaten var olan 
tarım alanlarımız inşaat sektörüyle 
giderek daralıyor. Dolayısıyla biz daha 
az alanda tarım yapabilir durumda-
yız şu anda. Bunun bir de kuraklıkla 
buluştuğunu düşünebiliyor musunuz? 
BM’nin raporlarına göre, önümüz-
deki birkaç sene içinde dünya büyük 
bir hızla kuraklıkla karşılaşacak ve 
Türkiye’nin buna karşı bir eylem planı 
yok. Zaten tarımsal verimliliğimiz son 
derece düşük. Çünkü kendi tohumla-
rımızı kullanmıyoruz. Dışarıdan gelen 
tohumları kullanıyoruz. Bunun yarattı-
ğı ikinci büyük etki de kuraklık geldiği 
zaman iklim değişikliğine, sıcaklığa 
dayanan, kendimize ait tohumlarımız 

olmadığı, üniversitelerde üretilme-
diği bir tarım sahnesinde yaşanacak 
çözümsüzlük krizi olacaktır. 

O zaman ülkemizdeki tarım 
sektörünü tehdit eden en büyük 
unsurlardan bir tanesi bu diyebilir 
miyiz? 
Evet. Öncelikle iklim değişikliğine 
dayanıklı tohumlar üretmeliyiz. Bu yol 
bizde. En büyük tehlike bu.  Afrika’dan 
çok daha büyük boyutta bir kuraklık 
bizi bekliyor. Anadolu, bunu birkaç 
sene içinde tecrübe etmeye başlaya-
cak. Bunun için de ben CNN TÜRK’te 
Para Dedektifi Programı’nın bütün 
bölümlerinde çağrı yapıyorum üniver-
sitelere. Tohumların ıslah edilmesi ve 
değişen iklim koşullarına göre modifiye 
edilmesi gerekiyor. Ama bu çağrılarım 
şu ana kadar pek karşılık bulmadı. 
Aslında çok iyi çalışmalar var. Beni 
üniversitelerden arıyorlar, gidiyorum 
ve çalışmalarını yerlerinde görüyorum. 
Ama genel olarak teknoloji, her zaman 
olduğu gibi, dışarıdan ithal ettiğimiz 
teknoloji. Oysa ben kendi olanakları-
mızla, kendi Ar-Ge yatırımlarımızla, 
binlerce yıldır Anadolu’da var olan, eki-
len, kendimize ait tohumları kullanarak 
iklim değişikliğine karşı geliştirilen 
tohumları görmek istiyorum. “Tohum 
üretiyoruz.” diyoruz, “Türkiye’de 

Cem Seymen: 
“Tarımın çaresi 
sigorta ve kooperatif 
işbirliğinde”
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Cem Seymen: 
“Tarımın çaresi 
sigorta ve kooperatif 
işbirliğinde”

birçok fabrika var.” diyoruz ama bu 
Toyota’yı Türkiye’de üretmeye benzer. 
Evet, üretiyoruz araba; ama bize ait 
değil işte. Markası başkasına ait.  

Peki tarımla uğraşan kişilerin tarım 
sigortası yaptırması konusunda 
ne düşünüyorsunuz? Bu, tarımla 
uğraşan kesime nasıl bir destek 
sağlayabilir?

Öncelikle belirtmek lazım ki buradaki 
en büyük handikap tarımla uğraşan 
kişilerin çiftçiliğe doğru gidememesi. 
Yani, örgütlenememesi. Çiftçiliğe 
doğru gidemeyen Türkiye’nin tarım-
cıları dolayısıyla kooperatifleşmiyor. 
Bakın dünyada gıda fiyatları son 5 
yıldır sürekli bir düşüş trendi içinde 
ama Türkiye’de sürekli yükseliyor. 
Bunda güçlü kooperatiflerin olmama-

sının etkisi büyük. Yani köylü dedi-
ğimiz kesim çiftçiliği meslek olarak 
benimsemediği ve arkasında bir 
sigorta yahut örgüt bulundurmadığı 
sürece bu alanda istenilen seviyede 
gelişmemiz mümkün olmayacaktır. 
Dolayısıyla sigortalaşma sürecine 
gidilmeli, gidilirken de önce koope-
ratifleşmeli. Türkiye’de bu iş maa-
lesef yürümüyor. Çünkü birbirimize 
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bir güven sorunumuz var. Herkes 
tek başına başarı kazanmak istiyor. 
Türkiye’de en büyük tehlike bu. Onun 
için güvenilir kaynaklardan edinilen 
sigorta şu anki koşullarda oldukça 
önem arz etmekle birlikte gelişmeye 
de açık. Bir don, bir sel vurduğunda 
üretici her zaman mağdur kalıyor. 
Sigorta düzeni yaygınlaştırılmazsa, 
çiftçi kendini yeteri kadar güvenli his-
sedemeyecek. Sigorta üreticiler için 
erişilebilir olmalı. Doğal afetlere ya da 
iklim değişimlerine karşı çiftçi ancak 
sigorta ile ayakta kalabilir.
Maliyet baskısı altındaki çiftçiler si-
gorta yaptırmak istediklerinde düşük 
fiyatlarla sigortaya ulaşabilmeli.

Var olan haliyle tarım sigortasının 
bir çiftçi için ne şekilde avantaj 
sağladığını düşünüyorsunuz o 
halde? 
Pek çok açıdan bunu söylemek müm-
kün. Örneğin bu alanda tek başına 
var olmak çok güç. Eğer herhangi bir 
kooperatif dahilinde değilse, çiftçi için 
sigorta şart. Ama sigortanın çiftçiye 
güven sağlaması çok çok önemli. 

Peki, sizce çiftçiler tarım 
sigortası konusunda nasıl 
bilinçlendirilmelidir? 
AB ülkelerine baktığım zaman İngil-
tere, Almanya, Fransa gibi Avrupa 
ülkelerini biz hep sanayi ülkesi olarak 
biliyoruz. Halbuki bunların hepsi 
tarım ülkesi. Ciddi tarım ülkesi. Hele 
Almanya ve İspanya... Buralarda, 
baktığımızda, sigortanın çiftçi için 
vazgeçilmez olduğunu görüyoruz. 
Bu ülkelerde sigorta sektörü olduk-
ça gelişmiş. Sigortası olmayan bir 
üreticinin olduğunu zannetmiyorum. 
Öte yandan öyle bir şemsiye var ki 
orada, Avrupa’da ya da Amerika’da, 
bu şemsiye zaten sigortaya mecbur 
bırakıyor. Yapmak zorundasınız. Ne 
yazık ki Türkiye’de kendini kurtar-
maya çalışan çiftçi sigortayı ayrı bir 
maliyet unsuru olarak görüyor. O 
yüzden sigortanın onların hayatına 
nasıl bir katkı sağlayacağına dair 
aydınlatılmaları gerekiyor. 

için sarsılabilir, iflaslar olabilir. Ama 
finansal krizleri önceden görebilirsi-
niz, yönetebilirsiniz, alternatif bulabi-
lirsiniz. Gelgelelim tarımsal üretimde 
böyle bir şansınız yok. Tamamen 
iklime bağlı. Yani, her ne kadar ha-
zırlıklı olursanız olun, iklime dayalı 
değişikliklere dayanıklı tohumunuz 
da olsa, çok ciddi bir kooperatif çatısı 
altında da çalışıyor olsanız bazen fark 
etmez. Birliklerin düzenleyici olması 
gerekirken ticarethaneye dönüşmüş 
olması da benim açımdan çok üzücü, 
çok kalp kırıcı bir şey. Çiftçiler adına, 
onları koruması gereken birlikler 
maalesef görevlerinin çok çok dışında, 
artık para kazanmaktan başka hiçbir 
şey düşünmeyen kuruluşlar halin-
deler. Dolayısıyla, sigorta elbette ki 
olsun ama bunu anlatmak için biraz 
daha zamana ihtiyacımız var. 

Türkiye ve dünya tarımcılık 
sektöründe tarım sigortası 
yaptırılması genel olarak nasıl 
değişimlere yol açar?
Coğrafi olaylara bağlı bir şey. Yani 
dünyanın hiçbir yönetim mekanizması, 
bu kadar beklenmedik olaylara açık 
değil. Bir finansal kriz çıkar, finans 
sektörü hakikaten sarsılır. Bankalar 
batabilir, şirketler kredi alamadıkları 

Güvenilir 
kaynaklardan edinilen 

sigorta şu anki koşullarda 
oldukça önem arz etmekle 

birlikte gelişmeye de  
açık.

PARA DEDEKTİFİ  
HER PAZAR CNN TÜRK 
EKRANLARINDA

Cem Seymen ile “Para Dedektifi”, her 
Pazar saat 19.00’da CNN TÜRK’te ek-
rana geliyor. Seymen ayrıca, hafta içi 
CNN TÜRK ekonomi ve finans haber-
lerini sunuyor. Televizyonla aynı anda 
92.5 CNN TÜRK Radyo’dan da progra-

mı dinleyebilirsiniz. CNN TÜRK uygu-
lamaları tüm platformlarda mevcut. 
İstediğiniz platformdan, istediğiniz 
yerden CNN TÜRK’ü canlı izleyebilir-
siniz. Ayrıca, Para Dedektifi’nin kaçır-
dığınız bölümlerini tv.cnnturk.com/
paradedektifi sayfasından tekrar 
seyredebilirsiniz. Programla ilgili tüm 
bilgileri de twitter.com/cnnturkcom 
ve twitter.com/cemseymen hesap-
larından takip edebilirsiniz.

sohbet
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Amerikan Optometri Derneği 
(American Optometric Associa-
tion) tarafından her yıl yürütülen 
“American Eye-Q” isimli bir ankete 

göre, toplumun % 40’ı yürüme veya duyma 
yetilerinden çok görme yetilerini kaybet-
mekten korkuyor. Ophthalmology dergi-
sinde yayımlanan başka bir araştırmada ise 
2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 
yarısının modern iş dünyasının vazgeçilmezi 
haline gelen akıllı telefon, tablet ve bilgisa-

GÜN IÇINDE AYAKTA OLDUĞUMUZ ZAMANIN  
% 70’INI MASA BAŞINDA  VEYA AVUÇ IÇINDE AMA 
BIR ŞEKILDE EKRAN KARŞISINDA GEÇIRIYORUZ. 
TEKNOLOJIK KABILIYETIN FIZIKI KABILIYETE BU 

ORANDA HEM DOST HEM RAKIP OLDUĞU BIR 
DÖNEM OLMAMIŞTI.

Ofiste Göz Sağlığınızı 
Tehlikelerden Korumanın 

8 YOLU



yarlar nedeniyle uzağı görememe sorunuyla 
karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Hem 
toplumun geneli için görme yetisinin önemi-
ni hem de gelecekte bizleri bekleyen tehlike-
leri gözler önüne seren bu araştırmalar, göz 
sağlığını korumak için uzmanlar tarafından 
önerilen önlemleri dikkate almamız ge-
rektiğini hatırlatıyor bizlere. Ama hemen 
umutsuzluğa kapılmayın; ofiste göz sağlığı-
nı korumak birkaç basit önlemle mümkün.

1 YANLIŞ IŞIKLANDIRILMIŞ BIR  
OFIS ORTAMINDAN KAÇININ    

Ofiste göz sağlığınıza ilk ve sürekli etki 
edecek en önemli nokta aydınlatma. Abar-
tılmış bir ofis içi aydınlatmasından ve direkt 
yüzünüze vuran gün ışığından kaçınmaya 
çalışın. Dışarıdan gelen ışığın gözlerinizi 
rahatsız etmemesi için perdelerinizi kapalı 
tutun. Mümkünse masanız pencerenin tam 
karşısında olmasın. Yapabiliyorsanız pence-
reyi karşınıza değil yanınıza alacak şekilde 
oturun. Diyelim ki mesaiye kaldınız, işiniz de 
başınızdan aşkın, hiç dikkatinizi çekmeyen 
ama size büyük rahatlık sağlayacak bir öneri-
miz daha var. Ofis içinde fazladan yanan ışık 
varsa kapatın. Hem gözlerinizdeki baskının 
azaldığını fark edeceksiniz hem de ay sonun-
da faturanızın ve dünyanın gülümsediğini. 

2 EKRAN UZAKLIĞINI VE  
PARLAKLIĞINI DOĞRU AYARLAYIN

Bu konuya zaten sosyal medya hesapların-
daki görsel ayarlamalarından biraz hakimsi-
nizdir. Temel kuralımızı hatırlayalım: Bilgisa-

yar ekranını gözümüzden 50-60 cm uzakta 
ve göz seviyemizde (veya biraz altında) 
olacak şekilde konumlandırıyoruz. Ayrıca, 
ekran parlaklığını ve kontrast ayarlamalarını 
gözlerinizi rahatsız etmeyecek hale getir-
melisiniz. Bu ayar kişiden kişiye değişeceği 
için bir değer paylaşmıyoruz ama bir fikriniz 
yoksa bir sonraki muayenenizde doktoru-
nuza danışmanızı tavsiye ederiz. O zamana 
kadar yine bir temel prensiple destek olalım: 
Ekranı çok parlatmayın ya da çok karartma-
yın, tüm gününüzü ona bakarak geçireceği-
nizi unutmayın.

3 GÖZLERINIZI KURUTMAYIN 
Özellikle kış aylarında sıcak veya yapay 

ısıtılan ofisler gözlerin kurumasına neden 
olur. Ofisteki hava kalitesinin ve yine çoğu ofi-
sin demirbaşı olan klimaların işveren tarafın-
dan düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerekir. 
Klimanın tam karşısında oturmak, gözleri-
nizin olduğundan çabuk kurumasına neden 
olur. İmkanınız varsa yerinizi seçerken bunu 
da göz önünde bulundurun ancak çoğu zaman 
böyle bir imkan doğmuyor. O noktada bizim 
tavsiyemiz doktorunuzun tavsiye edeceği bir 
göz damlasını yanınızda bulundurmanız ve 
günde iki üç kez gözlerinizi nemlendirmeniz.

İş yerinde göz 
sağlığınızı korumak 

için abartılmış ofis 
içi aydınlatmasından 

ve direkt yüzünüze 
vuran gün ışığından 

kaçınmaya çalışın. 

sağlık ajandası
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4 GÖZ KIRPIN!
Araştırmalara göre bilgisayar ekranı-

na bakarken gözlerimizi normalden 5 kat 
daha az kırpıyoruz. Göz kırpmak, gözün 
dış etkenler nedeniyle kaybettiği nemi geri 
kazanmasını sağlar ve göz kuruluğu riskine 
karşı alınabilecek belki de en basit ve etkili 
önlemdir. 

5  ARA VERIN, ETRAFINIZA BAKIN
Bilgisayarın başında tek bir yere odak-

lanarak çok fazla vakit geçirdiğinizde göz 
kırpmayı unuttuğunuz oluyordur. Bunun için 
uygulaması son derece kolay bir kural payla-
şalım sizinle: 20-20-20 kuralı. Her 20 daki-
kada bir 20 saniye boyunca 20 metre uzağa 
bakmayı deneyin. Gözlerinizde ciddi bir 
rahatlama hissedeceksiniz. Tabii yapabili-
yorsanız daha fazla hareket ve diyalog içeren 
bir ara vererek aynı zamanda gün içindeki 
veriminizi de artırabilirsiniz. Mesela şöyle 
bir temiz hava almaya çıkın. Ufak egzersizler 
ya da açık havada kısa bir meditasyon hem 
gözlerinize hem de zihniniz çok iyi gelecektir.

6 DOĞRU BESLENIN
Bu maddeyi görmediğiniz bir sağlık 

yazısı oldu mu? Her sağlık önerisi paketinin 
olmazsa olmaz maddesine gelmiş bulunuyo-
ruz. Bunun böyle olmasının bir sebebi var: 

Çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir 
etken olması. Hem psikolojik hem de fizyolo-
jik sağlığınızın gözleriniz üzerinde ciddi bir 
etkisi olduğunu unutmayın. Taze ve dengeli 
beslenme yaşam tarzınızda vazgeçilmez 
olmalı. Mesela havucun gözlere iyi geldiğini 
duymayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Ünü 
havuç kadar yayılmış olmasa da göz sağlığı 
konusunda onu gölgede bırakan diğer sebze 
ve meyveleri de de yabana atmayın. Ispanak, 
lahana, karalahana, brokoli, fındık, yumurta 
ve avokado gibi besinleri sık sık tüketmeye 
çalışın. Bu besinlerde bulunan lutein göz sağ-
lığı için oldukça faydalıdır. Bunlara ek olarak, 
somon ve ton balığı gibi omega 3 yağ asitleri 
bakımından zengin balıkları tüketmenin 
göz sağlığına faydaları da ispatlanmıştır. Bu 
besinlerin düzenli olarak tüketilmesi glakom 
ve sarı nokta hastalığının önlenmesi bakı-
mından da hayati önem taşımaktadır. 

7 SU IÇIN
Bu listelerin bir başka olmazsa olmazı. 

Yemek alışkanlıklarından bahsetmişken suyu 
unutmak olmaz. Gün boyunca içebildiğiniz 
kadar su için. Eğer sabahları bir kahve içme-
den kendinize gelemiyor veya gün boyu eliniz-
den çay eksik olmuyorsa içtiğiniz su miktarını 
arttırmalısınız. Çok miktarda tüketilen kafein 
göz bebeğinin kurumasına neden olur.

8 SIGARA MOLALARINI BIRAKIN 
(YA DA EN IYISI HIÇ BAŞLAMAYIN!)

Çay, kahve ve arkadaşlarla sohbet sırasında 
fark etmeden de olsa normalden çok daha 
fazla sigara içildiğini hepimiz biliyoruz. 
Hatta bazıları var ki eve gidip tek başına 
kaldığında aklına gelmeyen sigarayı içmek 
için günde belki on mola veriyor. İş yoğun-
luğunun arasında verilen küçük bir molayı 
sohbet ve sigarayla taçlandırma fikri çok 
güzel geliyor olabilir. Ama bizler sigaranın 
tahtını çay gibi daha az zararlı eşlikçilere 
kaydırmaya çalışmanızı öneriyoruz. Sigara 
içmek, sarı nokta hastalığı riskini arttırdığı 
gibi katarakt gelişimini hızlandırıyor ve 
optik sinirlerin zarar görmesine neden ola-
biliyor. Vücudunuzun geri kalanına verdiği 
zararlara burada değinmiyoruz bile. Sigara 
içiyorsanız, hele bir de bahsini geçirdiğimiz 
gibi sosyal içiciyseniz, hazır bağımlı olma-
mışken bırakın gitsin. Hiçbir şey sizin o 
güzel gözlerinizden daha değerli değil!

             Her 20 
dakikada bir 20 
saniye boyunca 
20 metre 
uzağa bakmayı 
deneyin. 
Gözlerinizde 
ciddi bir 
rahatlama 
hissedeceksiniz. 
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OTOMOBİLDEN MİMARİ UNSURLARA KADAR İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ŞEYİ BİR BİLGİSAYAR 
VE 3D YAZICI SAYESİNDE KENDİ KENDİNİZE YARATABİLECEĞİNİZ BİR DÜNYA HAYAL EDİN. 
İMKÂNSIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR DEĞİL Mİ? TEKNOLOJİNİN BAŞ DÖNDÜRÜCÜ HIZININ EN SOMUT 
KANITI OLAN 3D YAZICILAR SAYESİNDE “İMKÂNSIZ” GERÇEK OLUYOR. 

En basit tanımıyla, sanal ortamda 
tasarlanan üç boyutlu nesnelerin 
katı formda basılma işlemine 3 
boyutlu (3D) baskı deniyor. Bu işlemi 
gerçekleştiren cihazların adı ise 3D 

yazıcılar. 1980’li yıllarda kendisine kullanım 
alanı bulan 3D yazıcılar günümüzde, geleceği 
değiştirecek teknolojiler sıralamasında açık 
ara ön sıralarda yer alıyor.
Otomobilden robota, insan vücudundaki 
uzuvlardan mimari elemanlara kadar pek 
çok şeyin üretilmesine olanak sağlayarak 
tüm ezberleri bozan 3D yazıcılar, devletlerin 
teknoloji ajandasında da çok ciddi yer 
kaplıyor. Öyle olmasaydı dünyanın en güçlü 
liderlerinden biri olan ABD Başkanı Barack 
Obama, ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasında 
“Bir sonraki üretim devriminin ‘Made in 
America’ olması için Kongre’den bu türden 
15 merkez açılması için yardım istiyorum.” 
demez, 3D yazıcı teknolojisinin “geleceğin 
sanayi devrimini” yaratacağını söylemezdi. 
Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan 3D yazıcı 
teknolojisi sayesinde bugün pek çok 
uzman da yeni bir sanayi devrimine dair 
ilk ipuçlarının verildiği konusunda Başkan 
Obama ile hemfikir. 
“Bir fabrikayı küçük bir kutuya sığdırdık. 
Fabrika, bundan sonra evdeki bir kişi 
olacak.” Bu iddialı söz, dünyanın ilk 3D yazıcı 
mağazasını açan Makerbot Industries’in 
patronu Bre Pettis’e ait. Eğer Prettis’in 
dedikleri doğruysa, yani üretimle tüketim 
zinciri arasındaki pek çok oyuncunun 
elimine edildiği bir dünya mümkünse, bu pek 
tabii bir sanayi devrimiydi. Üstüne üstlük 
insan faktörünün minimumda tutulduğu 

3D YAZICILARLA
YENI SANAYI DEVRIMINE HAZIR OLUN

bir devrimdi ve devrim sözcüğünün hakkını 
da fazlasıyla veriyor gibiydi. Zira bu süreç, 
teknolojiyi şekillendireceği gibi tüketim 
alışkanlıklarının, çalışma kavramının ve her 
şeyden önemlisi toplumsal düzeni baştan 
ayağa sarsacak yeni bir dünya düzeninin 
de ipucu niteliğinde. Düşünsenize enerjinin 
minimum derecede tüketildiği, mağazaların 
ve nakliye masraflarının olmadığı bir dünya 
şaşırtıcı olmaz mıydı?

DEVLETLERİN YATIRIM YAPTIĞI 
TEKNOLOJİ...
3D yazıcı teknolojisinin bugüne kadar 
kullanıldığı sektörlerde çığır açan gelişmeler 
kaydettiğini de göz önünde bulundurursak, 
devletlerin bu işe el atmasıyla beraber 
gelecekte bizi hayallerimizin gerçekleştiği 
sıradışı bir dünyanın beklediğini söylemek 
hiç de yanlış olmaz. 

2014 
yılında 3D yazıcı 

pazarı % 34 
büyüyerek

3,3 
milyar dolar’a 

yükseldi. 
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             Her yıl 
yaklaşık olarak 
% 23’lük bir 
büyüme oranı 
yaşaması 
beklenen 
3D yazıcı 
sektörünün, 
2020 yılına 
ulaşıldığında 
8,4 milyar 
dolarlık bir 
hacme ulaşması 
bekleniyor. 

Yıllar içerisinde kat ettiği gelişime rağmen 3D 
yazıcılar, bazı imkânsızlıklar nedeniyle bir süre 
daha hayatı tam anlamıyla değiştiremeyecek 
gibi gözüküyor. Zira 3D yazıcıların en temel 
sorununu üretim için gerekli malzemenin 
bulunmaması oluşturuyor. Şu anda 
hâlihazırda kullanılan 3D yazıcılar sadece 
plastik, cam, kum ve metal tozu kullanabiliyor. 
Bu durum da sektörün gelişmesi önündeki 
en büyük engellerden birisi. Diğer bir engel 
de boyut. Küçük yazıcılarla yapabileceklerin 
listesi oldukça kısıtlı, ayrıca üretilecek 
ürünlerin montajı bir parkur ve ustalık 
gerektiriyor. Son olarak herhangi bir ürünü 
tek tek üretmek, fabrikasyon üretime göre 
daha maliyetli olabiliyor. 

3D YAZICILARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Eğer sıfırdan bir tasarım yapılacaksa ilk 
önce bilgisayar ortamında söz konusu 
objenin modellemesi yapılıyor. Ardından 
tasarlanan 3 boyutlu model, yazıcıya 
aktarılıyor. Daha sonra model, sanal olarak 
katmanlara ayrılarak her bir katmanda 
kullanılacak olan plastik, polikarbon ya 

YENİ PAZARLAR YARATACAK
3D yazıcı teknolojisi geliştikçe ve kullanım oranı 
arttıkça etkileşime geçtiği sektörlerde de ciddi 
değişimler söz konusu olacak. Araştırmalara 
göre, 3D yazıcılarda kullanılan plastik ve metal 
malzemelerin toplam pazar değeri 2018 yılına 
kadar 408,5 milyon dolara ulaşacak.

da titanyum tozu gibi malzemeler ısıtılıp 
eritilerek ince katmanlar halinde üst üste 
gelecek şekilde basılarak nesneler somut 
hale getiriliyor. Elbette ki malzemenin 
niteliği değiştikçe basım şekli de değişiyor. 
Zira 3D yazıcılarda cam, kauçuk, plastik ve 
titanyum gibi maddeler kullanılabiliyor.

HER ALANDA KULLANILIYOR
Uzun yıllar oyuncak sektöründe kullanılan 
3D yazıcılar, bugün yedek parçadan sağlık 
sektörüne, savunma sanayinden mimariye, 
otomotiv sektöründen havacılığa kadar pek 
çok sektörde kullanılır hale geldi. Bugün 3D 
yazıcıların geleceğine dair doğru öngörülerde 
bulunan bilim adamları sayesinde, sıradan 
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Geleceği Değiştirecek Teknoloji 

Tarihler 1984 yılını gösterdiğinde 
Chuck Hull of 3D Systems şirketi, 
geleceğin teknolojisini ve iş yapış 
şekillerini temelden sarsacak bir 
yeniliğe imzasını attı. Günümüzde 
pek çok teknoloji uzmanı 
tarafından “geleceğin sanayi 
devrimini yaratacak teknoloji” 
olarak nitelendirilen 3D yazıcı 

teknolojisi, ilk hayata geçirildiği 
yıllarda maliyet nedeniyle etkin 
bir proje olmaktan çok uzak 
bir görünüm çiziyordu. Ancak 
zamanla 3D yazıcılarla nelerin 
yapılabileceği deneyimlenmeye 
başlanınca bambaşka bir 
dünyanın kapıları da aralandı. 
3D yazıcı teknolojisi özellikle 

son 10 yıldır çok ciddi bir gelişim 
kaydederek hayatımızın her 
alanına nüfuz etmeye başladı. 
Zaman kavramının en önemli 
değer haline geldiği günümüzde, 
3D yazıcılar sayesinde tasarıma 
harcanan süre minimuma indiği 
gibi üretim maliyetlerinde de ciddi 
tasarruflar sağlanması söz konusu. 

bir oyuncaktan yapay organ yaratmaya kadar 
çok geniş bir yelpazede 3D teknolojisinin 
nimetlerinden faydalanmak mümkün. 
Günümüzde 3D teknolojisini en çok kullanan 
sektörlerin başında ise sanayi ve sağlık 
geliyor. Örneğin bulunmuş bir iskeletin 
eksik parçalarını 3D teknolojisi sayesinde 
üretmek ve orijinal haline getirmek mümkün. 
Restorasyon da bu teknolojinin nimetlerinden 
yaralanmak konusunda oldukça başarılı. Kısa 
bir süre öncesinde Rodin’in heykellerinin 
analiz edilip eksik parçalarının bu teknoloji 
sayesinde üretilerek, aslına uygun hale 
getirilmiş olması da başarılı uygulamalardan 
biri olarak tarihteki yerini aldı. 

UMUDUN ADI OLDU
Ancak iyi niyetlerle yaratılan her teknoloji 
gibi 3D yazıcı teknolojisi de kötü ellerde 
önlenemeyecek felaketlerin baş aktörü 
haline gelebiliyor. Kısa bir süre önce 
Japonya’da meydana gelen bir olay ana 
haber bültenlerinin gündemine girerek 
işin ciddiyetinin daha iyi anlaşılmasına da 
vesile oldu. Söz konusu olayda 27 yaşındaki 
Yoshimoto Imura adında bir üniversite 
çalışanı, 3D yazıcı ile beş adet tabanca 
üreterek 3D yazıcı teknolojisinin istendiği 
takdirde pek de masum olamayacağını 
kanıtladı. Ancak bu teknoloji hayatları 
bitirebildiği gibi yeri geldiğinde umudun 
da adı olabiliyor. Bunun en güzel örneğini 
de Sudan’da yaşanan savaşlarda uzuvlarını 
kaybeden çocuklar oluşturuyor. Sağlık 
alanında teknolojiyi kullanarak çözümler 
üretme konusunda ün yapmış olan Not 
Impossible Labs’ın Kurucusu Mick Ebeling, 

bölgeye giderek 3D yazıcı ve malzemeleri 
ile görevlilere protez organların yapımını 
öğreterek insanlara umut oldu. Bu alandaki 
bütün çalışmalar elbette yurt dışında 
gerçekleştirilmiyor. Türkiye’de de umut 
verici çalışmalar yapılıyor. Kısa bir süre önce 
TÜBİTAK’ın destek verdiği projeyle Sabancı 
Üniversitesi tarafından 3D biyoyazıcı ve 
insan canlı hücreleri kullanılarak aort 
damarı üretildi. Bu olay tıp dünyası için 
oldukça büyük bir adım anlamına geliyor. 
Özet olarak bugüne kadar kaydettiği 
gelişmelere bakarak 3D yazıcıların 
önümüzdeki yıllarda hem dünya 
devletlerinin teknoloji ajandasında hem de 
insan yaşamında çok önemli bir yere sahip 
olacağını söylemek mümkün.
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BU YIL SAHALAR BİR EFSANEYİ UĞURLARKEN BİR 
BAŞKASININ DOĞUŞUNA ŞAHİT OLUYOR. 

Kariyeri boyunca 
egosuyla da kendinden 

söz ettiren Kobe Bryant 
emeklilik açıklamasını 

sezon başından yaparak bu 
dönemini de büyük bir şova 

dönüştürmüş oldu.

Dünyanın en çok 
izlenen spor 
organizasyonlarından 
olan NBA (National 
Basktebol Association) 

bu sene basketbolun yanında 
duygusal bir ana da şahit olacak. 
Kurulduğu 1946 senesinden beri 
birçok önemli ismi izlememize 
fırsat sunan organizasyon, bu kez 
son jenerasyonunun efsanesi Kobe 
Bryant’ın emeklilik sezonuyla 
karşımızda. Basketbol izleyicilerinin 
tesellisi de inanılmaz galibiyet oranıyla 
Golden State Warriors ve mesafe 
tanımayan 3’lükleriyle Stephen Curry 
olacak.

CANLI OLARAK  
İZLEYEBİLDİĞİMİZ İÇİN  
ŞANSLI OLDUĞUMUZ BİR  
EFSANE; KOBE BRYANT

Los Angeles Lakers, bu yıl ligin son-
larına demir atmış olsa da gittiği her 
deplasmanda Kobe Bryant’a saygı gös-
terileriyle karşılanıyor. Kariyeri boyun-
ca egosuyla da kendinden söz ettiren 
Kobe Bryant emeklilik açıklamasını 
sezon başından yaparak bu dönemini 
de büyük bir şova dönüştürmüş oldu. 
Los Angeles Lakers’ın büyük bir mu-
cize olmazsa finallere kalamayacağını 
düşünürsek ligin son maçlarına doğru 
bu törenler de etkilerini büyütecek.
Peki Black Mamba lakaplı Kobe 
Bryant’ı bu kadar özel kılan neydi? 18 
yaşında ilk NBA maçına çıkması mı? 
Takmaya kalksa bir elinin parmaklarını 

boş bırakmayacak sayıdaki şampiyon-
luk yüzükleri mi? NBA ikonu Micheal 
Jordan’ın varisi sayılması mı?
1996 yılında başka bir NBA takımı 
Charlotte Hornets tarafından kadro-
suna alınan Kobe Bryant, bu takımıy-
la hiçbir resmi maça çıkmadı. NBA 
logosundaki siluetin sahibi eski bir Los 
Angeles Lakers oyuncusu olan takımın 
genel menajeri Jerry West tarafından 
Los Angeles Lakers’a takas edildi. 
Yeni takımıyla çıktığı ilk maçta da ligin 
en genç oyuncusu rekorunu kırdı. Bu 
dönemlerde sonradan varisi ilan edi-
leceği Micheal Jordan’la karşı karşıya 
oynama fırsatı buldu.
Kobe Bryant’ın kariyerindeki 5 şam-
piyonluğun ilki 1999-2000 sezonunda 
gerçekleşti. O sezon takımın iskeletini 
birbirini çekemeyen ama beraber de 
bir o kadar iyi oynayan Shaquille O’neal 
ile beraber kurmuşlardı. Bu çekişme 
şampiyonluk başarısı olarak 2000-
2001, 2001-2002 yıllarına da yansıdı. 
Daha genç yaşında 3. şampiyonluk 
yüzüğüne sahip olmuştu.

 Kobe Bryant
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Bu şampiyonlukları takip eden birkaç 
yıl ne Kobe Bryant ne de Los Angeles 
Lakers için iyi geçmedi. Üst üste şam-
piyonluklar yaşadığı koçu Phil Jackson 
ve takım için ezeli rekabete girdiği 
Shaquille O’neal’in ayrılmasıyla takı-
mın tek lideri haline geldi. Eski koçu 
Phil Jackson kitabında Kobe Bryant 
hakkında yazdığı “Ona koçluk yapmak 
pek mümkün olmuyordu.” cümlesi 
egosu hakkında da bizlere ipuçları 
veriyordu. Bu süreçte Toronto Raptors 
karşısında bulduğu 81 sayıyla bir 
maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu 
unvanını aldı. İstatistiklerini her gün 
daha da iyiye taşıyan Kobe Bryant’a 
rağmen takım olarak istedikleri başa-
rılara hasret kaldılar.
6 yıl sonra, 2007-2008 sezonunda NBA 
finaline adını yazdıran Kobe Bryant’lı 
Los Angeles Lakers, bu kez finalde 
Boston Celtics’e kaybetti. Bu kayıp 
önlerindeki 2 senenin şampiyonluğunu 
Los Angeles’a getirecekti. Bu şampi-
yonluklarla kariyerinin en üst seviye-
lerine çıkmış olacaktı. Artık kuşkusuz 

ligin efsaneleri arasında yerini almıştı.
Şampiyonluk sezonlarından sonra 
sakatlıklarla uğraşmaya başlayan Kobe 
Bryant için işler yolunda gitmese de 
ligin 30.000 sayı barajını aşan en genç 
oyuncusu oldu. Yaşadığı efsanevi bas-
ketbol kariyerinde lige istatiksel olarak 
da imzasını bıraktı.
Bu sene başında ise “Kalbim ve beynim 
bu oyuna devam edebileceğimi söylese 
de vücudum biliyor ki bu oyunu bırak-
manın zamanı geldi. Bunu kabullendim 
ve bırakmaya hazırım.” sözleriyle 
sezon sonu emekliliğini açıklayan Kobe 
Bryant’ın veda sezonu 2015 -2016’yı 
daha bir değerli kıldı. 

BÜYÜK REKOR PEŞİNDE; 
GOLDEN STATE WARRIORS  
VE BİR GARİP ADAM;  
STEPHEN CURRY

1946 yılında Philadelphia Warriors 
ismiyle kurulan sonrasında birkaç 
kez isim ve şehir değişikliği yaşayan 
Golden State Warriors, 1971 yılında 
bütün Kaliforniya eyaletini kapsaması 
için bu ismi aldı. Yeni ismiyle ilk şam-
piyonluğuna ise 1974-1975 sezonunda 
ulaştı. Bundan sonra ise Golden State 
Warriors, ligin başarısız sayılan ta-
kımları arasına girdi. 1995-2006 yılları 
arasında NBA Playoff ’larına bir kez 
bile kalamadılar. Böyle bir dönemden 
geçtikten sonra yeni bir yapılanmaya 
giren the Warriors’un Stephen Curry 
ile yolları 2009 yılında kesişti.
Takımdaki ilk hareketlenme ise 2011 
yılında Klay Thompson’un katılımıyla 
başladı. 2012-2013 sezonunda uzun yıl-
lar sonra ikinci defa Playoff ’lara kalma 
başarısı gösterdi. Bu sırada Stephen 
Curry ve Klay Thompson, 3 sayı çizgisi-
nin gerisinde yaptıkları işlerle “Splash 
Brothers” lakabını aldılar.
Geçtiğimiz sene Cleveland Cavaliers’i 
finalde devirerek aldıkları sürpriz 
şampiyonluk üzerine bu sezon bütün 
gözler Golden State Warriors’un üze-
rine çekildi. Takım da bu ilgiyi karşı-
lıksız bırakmadı. Bu sezon ilk yenilgiyi 
aldıklarında ligin 24. karşılaşması 
oynanıyordu. Milwaukee Bucks’ın son 

3’lük atma 
mesafesini neredeyse 

orta sahaya kadar çeken 
Stephen Curry atış 

stiliyle de çeşitli bilim 
programlarına  

konu oldu.
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verdiği bu seri NBA ligi tarihinin de en 
başarılı açılış performansı oldu. 3 sayı 
çizgisine kadar bile gerek duymayan 
sayılarıyla bu başarının mimarlarından 
Stephen Curry’nin geçmişi de basket-
bolla dolu. Eski bir NBA oyuncusu Dell 
Curry’nin oğlu olan Stephen Curry’nin 
kardeşi Seth Curry başka bir NBA 
takımı Sacramento Kings’te forma gi-
yiyor. Basketbolun bir gelenek olduğu 
ailede yetişen Curry,  kolej seviyesinde 
oynadığı oyunla dikkatleri üstüne 
çekti. Golden State Warriors ile çıktığı 
kariyerinin ilk profesyonel maçında 
14 sayı ve 7 asist yapan Stephen Curry 
NBA’e hızlı bir giriş yapmış oldu.
Stephen Curry’nin kendini bir üst se-
viyeye çıkarması Steve Kerr’in takımın 
başına geçmesiyle gerçekleşti. Golden 
State Warriors’a daha hızlı bir oyun 
anlayışı getiren Kerr, Curry’de daha 
fazla atış yapma imkanı sunmuştu. Bu 
sayede Stephen Curry, maç başına 24 
sayı gibi başarılması zor istatistiklere 
sahip oldu.
Bu sezona da inanılması zor bir re-
korla, ilk 3 maçta 118 sayıyla başlayan 
Curry bu konuda Micheal Jordan’ın da 
rekorunu egale etti. Micheal Jordan’la 
mukayese edilen Kobe Bryant bu 
sezon emekli olurken, majestelerinin 
istatistiklerine yetişen yeni bir efsane 
doğuyordu. Hızlı bir şekilde oynanan 
ve 3’lük atışlarla son bulan hücumlarla 
Golden State Warriors da ligin çehre-
sini değiştirebilecek bir takım olarak 
görülmeye başlandı.
3’lük atma mesafesini neredeyse orta 
sahaya kadar çeken bu garip adam, atış 
stiliyle de çeşitli bilim programlarına 
konu oldu. Stephen Curry’nin 2012-
2013 sezonunda kırdığı 3 sayı rekorunu 
bu sene şimdiden geçmesiyle, rekor 
kırılması zor bir noktada kalacak.   
% 45’lere varan 3 sayı isabet oranıyla 
gelecekte bu alandaki bütün rekorlara 
aday olacağına ise kesin gözüyle bakılı-
yor. Kendi rekorlarını geliştirip gelişti-
remeyeceğini ise merakla izleyeceğiz.
Sözün özü Bryant’ın vedası ve rekor 
beklentileriyle 2015-2016 sezonu NBA 
için bir hüzün ve heyecan harmanı 
olacağa benziyor.  Stephen Curry



merhaba
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ARAMIZA KATILANLAR

SERDAR DAĞLAR
1989 İstanbul doğumlu olan Serdar Dağlar, 
Boğaziçi Üni. Fen Edebiyat Fak. Matematik 

Böl. mezunudur. 21.12.2015 tarihinde Yangın 
ve Mühendislik Sigortaları Müdürlüğü’nde 

Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

MURAT METE TÜRKMEN
1989 İstanbul doğumlu olan Murat Mete Türk-

men, Kocaeli Üni. Mühendislik Fak. Endüstri 
Müh. Böl. mezunudur. 25.12.2015 tarihinde 
Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nde 

Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

ÜMİT YAŞAR GAMSIZ
1986 İstanbul doğumlu olan Ümit Yaşar 

Gamsız, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme 
Böl. mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Oto 
Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

ONUR LOKUMCU
1986 İstanbul doğumlu olan Onur Lokumcu, 

Anadolu Üni. İktisat Fak. İktisat Böl. 
mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Oto 

Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.

ERKAN EROL YILDIRIM
1991 Adana doğumlu olan Erkan Erol Yıldırım, 

Osmangazi Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. 
İşletme Böl. mezunudur. 04.01.2016 tarihin-

de Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

TAHİR KİRAZLI
1990 İzmir doğumlu olan Tahir Kirazlı, Boğa-
ziçi Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Böl. 

mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Nakliyat 
Sigortaları Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

MERT ERDİ
1990 İstanbul doğumlu olan Mert Erdi, 
Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 06.01.2016 tarihinde Oto 

Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.

UĞUR DAĞ
1990 İstanbul doğumlu olan Uğur Dağ, 
Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 04.01.2016 tarihinde Oto 

Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.

BUSE BİRGÜN
1991 İstanbul doğumlu olan Buse Birgün, 

İstanbul Üni. Hukuk Fak. Hukuk Böl. mezu-
nudur. 11.01.2016 tarihinde Hukuk ve Rücu 

İşl. Müdürlüğü’nde Yrd. Avukat olarak göreve 
başlamıştır.

CAN ATEŞÇİ
1986 İstanbul doğumlu olan Can Ateşçi, 

Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 11.01.2016 tarihinde Oto 

Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.

EBRU YALÇIN SAĞIR
1986 Mersin doğumlu olan Ebru Yalçın Sağır, Çu-
kurova Üni. Mühendislik Mimarlık Fak. Çevre Mü-

hendisliği Böl. mezunudur. 18.01.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

AHMET UYGUN
1990 Afyon doğumlu olan Ahmet Uygun, Kadir Has 

Üni. Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Enformasyon 
Teknolojileri Böl. mezunudur. 08.02.2016 tarihinde 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

CEMRESU APAK
1990 Manisa doğumlu olan Cemresu Apak, 

Yıldız Teknik Üni. Kimya Metalürji Fak. Matematik 
Mühendisliği Böl. mezunudur. 15.02.2016 tarihinde 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

BETÜL YAŞAR
1992 İstanbul doğumlu olan Betül Yaşar, 

İstanbul Üni. İktisat Fak. Çalışma Ekonomisi 
ve End. İliş. Böl. mezunudur. 15.02.2016 

tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde Yetkili 
olarak göreve başlamıştır.

MELİH İLHAN
1991 İstanbul doğumlu olan Melih İlhan, İstan-
bul Teknik Üni. Denizcilik Fak. Deniz Ulaştırma 

İşlet. Mühendisliği Böl. mezunudur. 22.02.2016 
tarihinde Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nde 

Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

EDA ENLİOĞLU
1993 İstanbul doğumlu olan Eda Enlioğlu, 
İstanbul Gelişim Üni. Meslek Yüksekokulu 
Bankacılık ve Sigortacılık Böl. mezunudur. 

01.03.2016 tarihinde Oto Hasar Müdürlüğü’nde 
Yetkili olarak göreve başlamıştır.

ALİ KARALAR
1988 Gaziantep doğumlu olan Ali Karalar, Ulu-
dağ Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Uluslararası 

İlişk. Böl. mezunudur.  07.03.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

BURCU SEVİNÇ
1990 Adıyaman doğumlu olan Burcu Sevinç, 

Akdeniz Üni. Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve 
Sigortacılık Böl. mezunudur.  07.03.2016 tarihin-
de Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

GONCA BEŞEL
1986 Zonguldak doğumlu olan Gonca Beşel, 

Dokuz Eylül Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. 
Maliye Böl. mezunudur.  07.03.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ÖMER FARUK ULUTAŞ
1988 Mardin doğumlu olan Ömer Faruk Ulutaş, 

Uludağ Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Ekono-
metri Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 

Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
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KÜBRA PURDE
1988 İstanbul doğumlu olan Kübra Purde, 

Mimar Sinan Üni. Güzel Sanatlar Akademisi 
Felsefe Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

SERKAN TURAN
1988 Antalya doğumlu olan Serkan Turan, 
Atatürk Üni. Ziraat Fak. Ziraat Mühendisliği 

Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

GAMZE TEKİN
1987 İstanbul doğumlu olan Gamze Tekin, 
Fatih Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme 

Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ABDULLAH ALPAN
1992 Gaziantep doğumlu olan Abdullah Alpan, 
Giresun Üni. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Bankacılık ve Finans Böl. mezunudur. 07.03.2016 
tarihinde Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Mak-
simum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

PEMBE OZAN
1990 Diyarbakır doğumlu olan Pembe Ozan, 

Bitlis Eren Üni. Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve 
Sigortacılık Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 

Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ÖZGÜN OZAN KAYA
1989 Hakkari doğumlu olan Özgün Ozan Kaya, 

Beykent Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. Bankacılık 
ve Finans Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

SİBEL NURAY AKYÜREK
1992 Yozgat doğumlu olan Sibel Nuray Akyürek, Bülent 
Ecevit Üni.  Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 
Denizcilik İşlt. ve Yönetim Böl. mezunudur. 07.03.2016 

tarihinde Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksi-
mum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ZÜLFİNAZ DEMİR
1985 Kars doğumlu olan Zülfinaz Demir, 

Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ABDULLAH SAVCI
1987 Isparta doğumlu olan Abdullah 

Savcı, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

GÜLŞAH BAYRAKTAR
1990 Trabzon doğumlu olan Gülşah Bayraktar, 
Anadolu Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. İngilizce 
İşletme Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

BURCU KORKMAZ
1988 İstanbul doğumlu olan Burcu Korkmaz, 

Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

DOĞAN DÖNECEK
1986 İstanbul doğumlu olan Doğan Dönecek, 

Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ŞEBNEM BAYRAKTAR
1988 Bursa doğumlu olan Şebnem Bayraktar, 

Bilgi Üni. Sosyal Bilimler Fak. İşletme Yüksek 
lisans mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 

Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

MUSTAFA OLCA
1983 Zonguldak doğumlu olan Mustafa Olca, 

Bülent Ecevit Üni. Meslek Yüksekokulu, Muha-
sebe Vergi Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 

Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

DENİZ ASLI KARAKÖSE
1991 Isparta doğumlu olan Deniz Aslı Kara-
köse, Balıkesir Üni. İktisadi İdari Bilimler Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

MURAT YAVCINKAN
1990 İstanbul doğumlu olan Murat Yavcın-
kan, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

SELCEN EŞREFOĞLU
1989 Erzurum doğumlu olan Selcen Eşrefoğlu, 

Yıldız Teknik Üni. Kimya Metalurji Fak. Matema-
tik Müh. Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde 

Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

ÖMER ÖZDEMİR
1988 Siirt doğumlu olan Ömer Özdemir, Ye-
ditepe Üni. Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. 
Böl. mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Proje 
ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü’ de Uzman 

Yrd. olarak göreve başlamıştır.

ENGİN ÇELİK
1991 İstanbul doğumlu olan Engin Çelik, 
Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 

mezunudur. 07.03.2016 tarihinde Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’nde İşletmen olarak göreve 

başlamıştır.

HATİCE BEGÜM AKOĞLAN
1992 Isparta doğumlu olan Hatice Begüm Akoğlan, 

Kadir Has Üni. Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, 
Bankacılık ve Sigortacılık Böl. mezunudur. 07.03.2016 

tarihinde Banka Sigortacılık Müdürlüğü’nde Maksi-
mum Sigorta Uzmanı olarak göreve başlamıştır.



yeni hayat

HOŞGELDİNİZ

MUTLULUKLAR

Oto Hasar Müd. SERHAT SÖNER 27.12.2015

Banka Sigortacılığı Müd. ERKİN EVRENSEL 15.01.2016

Banka Sigortacılığı Müd. BİLGE AYMAN 14.02.2016

Banka Sigortacılığı Müd. NİHAL KÜÇÜKOĞLU 29.12.2015 Kız

Kurumsal Sigortacılık Müd. ESRA SAKA 04.01.2016  Kız

Oto Dışı Hasar Müdürlüğü EVREN ÇAĞLAR 07.01.2016 İkiz

Banka Sigortacılığı Müd. HÜSEYİN GEDİK 11.01.2016 İkiz                               

Proje Değişim Yönetimi Müd. HÜSNÜ ERDEM KARABOSTAN 11.01.2016 Kız

Oto Hasar Müd. YASEMİN ÇİNİ 12.01.2016 Erkek

Bilgi İşlem Müd. MUSTAFA BERK 15.01.2016 Kız

Acente ve Kanal MURAT YÜKSEL 23.01.2016 Erkek

Oto Hasar Müdürlüğü TAYFUN UĞURLU 26.01.2016 Kız

Kadıköy Bölge Müdürlüğü SEDA GÜVENÇ 27.01.2016 Erkek

Oto Hasar Müdürlüğü H. FERHAT ÇAM 30.01.2016 Kız

Teftiş Kurulu Başkanlığı RIZA İZZET AYGÜNER 11.02.2016 Kız

Banka Sigortacılığı Müd. BARIŞ KARS 16.02.2016 Erkek

Banka Sigortacılığı Müd. LATİF BULANIK 23.02.2016 Erkek

Yangın ve Müh. Sigortaları Müd. MERVE HELVACIOĞLU ERTUĞRUL 23.02.2016 Erkek
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STOP LAMBASI FiYATINA 
OTOMOBiL KASKOSU
ANADOLU SiGORTA’DA
Anadolu Sigorta Pert Kasko ile aracınızı uygun fiyatlarla
pert olma ve çalınmaya karşı koruma altına alın.



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


