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yönetimden

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, sigorta sektörünün 2013’te 24,2 milyar TL 
olan prim üretimi, 2014 yılında yüzde 7,3 artarak 25,9 milyar TL’ye yükseldi. Bu tutarın 22,7 
milyar TL’si hayat dışı, 3,3 milyar TL’si de hayat sigortalarından elde edildi. Reel büyümeye 
bakıldığında 2014 senesinde sektörümüz yüzde 0,8 daraldı. Yalnızca hayat dışı sigorta sektörü 
prim üretimi artışını değerlendirecek olursak , geçen yıla oranla nominal yüzde 9,1, reelde ise 
yalnızca yüzde 0,9 büyüme görüyoruz. 

Bu rakamlara göre; 2009 yılından bu yana çift hanelerde büyümeyi başaran sektörümüzün 
bu performansı 2014 yılına taşımakta güçlük yaşadığı anlaşılıyor.  

Bu tablodaki en önemli pay, ekonomide tüketimi azaltmaya yönelik sınırlamalar ve bunun 
sonucunda otomotiv satışlarında yaşanan gerileme ki bu gelişme sektörümüzün lokomotifi 
olan kasko ve trafik branşlarındaki prim üretimine olumsuz olarak yansıdı.

Sigorta sektörü, geçen yıl en fazla prim üretimini 5,5 milyar TL ile trafik branşında 
gerçekleştirdi. Kasko branşındaki üretim 5,1 milyar TL olarak kaydedildi. Böylece, kasko ve 
trafik branşlarının prim üretimi içindeki payı yüzde 41’i buldu.

Bu iki branşı 3,8 milyar TL ile yangın ve doğal afetler, 2,9 milyar TL ile sağlık ve 2,4 milyar 
TL ile genel zararlar branşı takip etti.

Prim üretiminde 3 milyar lira eşiğini aştık 
Anadolu Sigorta, 2014 yılı prim üretiminde yüzde 9,3 büyüme elde ederek, 3 milyar TL 

tutarındaki üretime imzasını attı. Şirketimiz bu üretim performansıyla yüzde 13,2’lik pazar 
payı elde etti. Kara araçları, toplam portföyümüzde yüzde 27,4 ile en yüksek paya sahip branş 
olmayı sürdürdü. Kaskoyu sırasıyla, yüzde 26 ile kara araçları sorumluluk, yüzde 16,7 ile yangın 
ve doğal afetler branşları takip ediyor. 

Anadolu Sigorta, müşteri ve satış kanallarına yönelik süreçleri güçlendirmek için proje, 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına yapılan yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. 

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini analiz eden, bu ihtiyaçlara uygun yeni ürünler geliştiren ve 
var olan ürünlerimizi ihtiyaçlara en iyi cevap verecek şekilde yapılandıran ekiplerimizle; poliçe 
içeriklerinin anlaşılır ve sade olmasından doğru müşteriye doğru ürün paketleri sunulmasına 
ve müşterilerimize avantajlı kampanyalar düzenlenmesine kadar pek çok konuyu içeren 
çalışmalar yürütüyoruz. 

90 yıllık mirasımızı geleceğe taşımaya hazırız
Hizmet kalitesi, ürün çeşitliliği, adil fiyat rekabeti temelinde prim üretimi-teknik kârlılık 

dengesini sağlamak, Anadolu Sigorta’nın rotasını belirleyen ana bileşenlerdir. 90 yıldır öncü 
ve sektörü ileri taşıyan bir şirket olarak, sürdürülebilir kârlılıkla pazar payımızı geliştirme 
hedefimiz doğrultusunda tüm çalışanlarımızla birlikte özverili çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

Şirketimizin istikrarlı başarısında katkısı olan sigortalılarımıza eksilmeyen güvenleri için, 
Anadolu Sigorta’nın başarısında her zaman kilit rol oynayan ekibimize ve tüm teşkilatımıza da 
özverili çalışmaları için, teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Musa Ülken
Genel Müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar;

Anadolu Sigorta, 
2014 yılı prim 
üretiminde yüzde 
9,3 büyüme elde 
ederek, 3 milyar 
TL tutarındaki 
üretime imzasını attı. 
Şirketimiz bu üretim 
performansıyla 
yüzde 13,2’lik pazar 
payı elde etti. 
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başlarken

Şirketimiz çalışan 
profili ve kültürü 
anlamında 
sektöre örnek 
gösterilebilecek 
bir noktada. 
Anadolu Sigorta, 
çalışanlarının 
yüksek bağlılığı 
sayesinde, başarıyı 
yakalamada her 
zaman bir adım 
önde duruyor. 

Bu sayıdaki yazımda değinmek istediğim ilk konu elbette kısa bir zaman önce gururla 
kutladığımız yıl dönümümüz ile ilgili olacak. 

Anadolu Sigorta, 1925 yılında başladığı yolcuğunda, bu sene itibarıyla 90 yılı geride 
bıraktı. Bu zaman içerisinde nice başarılara imzamızı attık, pek çok ilki gerçekleştirdik. 
Şirketimiz her zaman için sektörüne yön verdi. Uyguladığımız politikalarla, sektörümüzde 
standartları belirledik. Vizyonumuzda da açıkça yazdığımız gibi, şirketimizi sigortaya 
ihtiyacı olan herkesin sigorta markası yapmak için çalıştık. 

Elbette yapacaklarımızın hepsini henüz tamamladık diyemem. Ama gönül rahatlığı 
ile şunu söyleyebilirim ki, bugüne kadar yaptıklarımızla, Anadolu Sigorta’ya inanan ve 
güvenen hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadık, tam tersine gururlandırdık. Şirketimiz 
bugün, Cumhuriyet’in tarihine tanıklık etmiş, bu ülkenin sayılı değerlerinden birisi olarak, 
sigortalılarına hizmet yarışında her zamanki gibi en ön sıralarda koşuyor. 

Şirketimiz çalışan profili ve kültürü anlamında da sektöre örnek gösterilebilecek bir 
noktada. Anadolu Sigorta, çalışanlarının yüksek bağlılığı sayesinde, başarıyı yakalamada 
her zaman bir adım önde duruyor. 

Elde edilen bu sonuçta, Şirketimizin izlediği etkili insan kaynakları politikasının da payı 
olduğunu görmek gerekir. Özellikle son yıllarda, çalışanlarımızın kişisel gelişimi için, sigorta 
sektörü bir yana, çoğu büyük kuruluşda dahi görülmeyen düzeyde, gelişim programlarını 
hayata geçirdik. Amacımız önümüzdeki yıllara, 90 yıllık mevcut birikimimizi ve mirasımızı, 
yeniliğe dönüştürecek nesilleri yetiştirmek. 

Halihazırda bu yaptıklarımızı, çalışanlarımızın performansının çok daha adil bir 
şekilde ölçümlenmesi ve başarıların ödüllendirilmesi için yeni uygulamalar geliştirerek 
destekliyoruz.  

Bu fırsatla, Şirketimizin bugünlere gelmesinde emeği olan çalışanlarımız ve elbette 
emeklilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.  

90. yılımıza yeni reklam filmi ve websitesiyle girdik
90.  yıla özel olarak hazırlanan yeni bir reklam filmimizi yakın zamanda izleyicilerimizle 

buluşturduk. Şirketimizin, geniş hizmet ağını ve sigorta güvencesi altına aldığımız tüm 
kesimleri gözler önüne sermeyi amaçladığımız bu reklam filmlerimizin, Anadolu Sigorta’nın 
bu ülke ile ne kadar özdeşleşmiş olduğunu net bir şekilde vurguladığını düşünüyorum. 

Nisan ayı itibarıyla sizleri ayrıca yeni websitemizle selamlamanın mutluluğunu da 
yaşıyoruz. Beş aylık özenli bir çalışmanın sonunda; gerek tasarım ve içerik, gerekse 
teknolojik altyapı olarak yenilenen websitemizi sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. 
Nice gururlu ve mutlu yıllara…

Bu sayımızda neler okuyacaksınız?
90. yıla hitaben hazırladığımız bu sayımıza özel, emekli Genel Müdür Yardımcılarımızdan 

Ülay Gönen ve şirketimizin tarih kitabını kaleme almış Zafer Toprak ile yapılmış iki güzel 
söyleşiyi okuyabilirsiniz. Dergimizde ayrıca Genel Müdür Yardımcımız Erdinç Gökalp ile 
yapılan bir röportaj da sizleri bekliyor olacak.  

Şirketimizden en son haberlerin yanı sıra dergimizde; Günce Grup, RNY Sigorta ve 
Yazıcı Sigorta acentelikleri ile Türkiye İş Bankası Gölbaşı Ankara, Vize Kırklareli ve Yusufeli 
Artvin Şubelerine konuk olacağız. Sağlıktan spora pek çok güncel yazıyı da bulabileceğiniz 
dergimizi zevkle takip edeceğinize inanıyorum.

Gelecek sayılarda yeniden görüşmek dileğiyle…

Sevgilerimle,

Filiz Tiryakioğlu
1. Genel Müdür Yardımcısı

Merhabalar,



gündem
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90. yılımızı coşku ile kutladık
ŞİRKETİMİZ, 90. YILINI DÜZENLEDİĞİ ÖZEL BİR DAVETLE KUTLADI.
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Şirketimizin 90. yılını kutlamak 
üzere bir araya gelen davetlile-
rin salona gelmesiyle başlayan 
gecemiz, sırasıyla Yönetim 

Kurulu Başkanımız, İş Bankası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ersin Özince, İş 
Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 
Genel Müdürümüz ve Basisen Genel 
Başkanı Metin Tiryakioğlu’nunyap-
tıkları açılış konuşmaları ile devam 
etti. 
İlk olarak kürsüye gelen, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Caner Çimenbi-
çer konuşmasında, Şirketimizin 90 
yıllık tarihinin satır başlarına vurgu 
yaparak, Anadolu Sigorta ailesinin 
gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu-
nun bugünlere gelmedeki önemine 
değindi. Caner Çimenbiçer’den 
sonra kürsüye gelen İş Bankası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ersin Özince 
konuşmasında, Anadolu Sigorta’nın 
kurulmasına yönelik tarihi anlara de-
ğinirken sonrasında söz alan Genel 
Müdürümüz Musa Ülken, Şirketi-
mizin 2014 yılındaki performansı ile 
ilgili bilgiler verdi ve 2015 yılına ait 
hedefleri dinleyicilerle paylaştı. 
Musa Ülken’den  sonra kürsüye gelen 
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 
Anadolu Sigorta ile İş bankası’nın 
güçbirliğine değinirken, son ko-



gündem
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nuşmayı gerçekleştiren Basisen 
Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu ise 
bugünlere ulaşmamızda Anadolu 
Sigortalıların gösterdikleri azim ve 
gayretin önemine vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından hizmet 
hatırası alacak çalışanlarımıza 
ödülleri verildi. Görevlerinde, 30 
yılı tamamlayan çalışanlarımıza 
altın madalya, 25 yılı tamamla-
yanlara altın madalyon, 20 yılı 
tamamlayanlara altın saat ve 15 
yılı tamamlayanlara altın rozet 
takdim edilirken, törenin ardın-
dan hep beraber toplu fotoğraf 
çekimi yapıldı.
Şirketi mizin 90. yılı anısına üst 
yönetimimiz tarafından pasta 
kesildiği sırada hep beraber 10. Yıl 
Marşı söylenirken, geceye Candan 
Erçetin’in biribirinden güzel şarkı-
ları da renk kattı.



maksimumbiz | 07

15 YIL ALTIN ROZET
ADI SOYADI MÜDÜRLÜK UNVAN ADI

NEZAHAT NİL BORÇE Banka Sigortacılığı Müdürlüğü Yönetmen

MURAT HALUK BALCI İstanbul Bölge Müdürlüğü Yönetmen

HATİCE FİSUN AVCI Kadıköy Bölge Müdürlüğü Yönetmen

EYLEM BALCI Kadıköy Bölge Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

CEREN ERDOĞAN Banka Sigortacılığı Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

ERDAL ÖZEL Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

ŞAHİN ŞENER İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

NESLİGÜL GÜNEŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

LEVENT KÜTÜKÇÜOĞLU İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

MELİKE ŞENER Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı Yönetmen Yrd.

SAİME ELVAN DURMAZ Sağlık Sigortaları Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

ESRA BALLI Sağlık Sigortaları Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

MÜRÜVVET MELEK Sağlık Sigortaları Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

ERGİN AYVALI Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Uzman

KADİR AKBAŞOĞLU Hukuk ve Rücu İşlemleri Müdürlüğü Uzman

SEMRA ÜNAL İstanbul Bölge Müdürlüğü Uzman

ELİF ŞUEKİNCİ İstanbul Bölge Müdürlüğü Uzman

İLKNUR ÖZKAN Sağlık Sigortaları Müdürlüğü Uzman

TURGAY KEÇELİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Uzman Teknisyen

MAHİR DENİZ Bilgi İşlem Müdürlüğü Uzman Teknisyen

LEVENT KARAYEL Oto Hasar Müdürlüğü Yetkili

30 YIL ALTIN MADALYA
ADI SOYADI MÜDÜRLÜK UNVAN ADI

FİLİZ TİRYAKİOĞLU Genel Müdürlük I. Genel Müdür Yardımcısı

MEHMET METİN OĞUZ Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı

25 YIL ALTIN MADALYON
ADI SOYADI MÜDÜRLÜK UNVAN ADI

ALİ KAPLAN İstanbul Bölge Müdürlüğü Müdür

LEVENT SEPİT Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetmen

AYDEMİR HIZER Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

GÜLTUĞ KESİMGİL Kadıköy Bölge Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

ÇİĞDEM ÖZEN Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

HÜSEYİN ZENGİN Satın Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü Destek Görevlisi-2

20 YIL ALTIN SAAT
ADI SOYADI MÜDÜRLÜK UNVAN ADI

İBRAHİM ERDEM ESENKAYA Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

ZAFER UÇAR Kadıköy Bölge Müdürlüğü Müdür

BERNA YÜRÜT ÖZTÜRK Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmen

DİLŞEN ŞENOL ÖZCAN Bilgi ve İletişim Tek. Çözüm Geliştirme Müdürlüğü Yönetmen

İLKAY DEMİREL Sorumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sig. Müdürlüğü Yönetmen

ÖZLEM ÇAKIR AKYOL Emekli Yönetmen

KAYIHAN TURAN Oto Dışı Hasar Müdürlüğü Yönetmen Yrd.

HAYATİ YAPA Satın Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü Uzman



gündem
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Anadolu Sigorta’nın 
90. yıl filmi 

ekranlarda!
TBWA\İSTANBUL 

TARAFINDAN, 
ANADOLU SİGORTA’NIN 

KURULUŞUNUN 90. 
YILI İÇİN HAZIRLANAN 

REKLAM FİLMİNİN 
ÇEKİMLERİ 

TAMAMLANDI.

Yönetmenliğini DEPO 
Film’den Gönenç 
Uyanık’ın yaptığı 
Anadolu Sigorta 90. 

yıl reklam filmini, TBWA\
İSTANBUL hazırladı. Farklı 
teknikleriyle, dikkat çekici bir 
görsel anlatıma sahip reklam 
filminin çekimleri İzmir ve 
İstanbul’da yapıldı.
Filmde, insanların hayatına 
dokunan sigorta seçenekleri-
nin yanında; otobanları, hava-
alanlarını, hastaneleri de içine 
alan geniş kapsamlı Anadolu 
Sigorta hizmetleri anlatılıyor. 
Reklam filmi, bu hizmetlerden 
bahsederken son kısımda 
sürpriz bir şekilde sıcak bir 
hikayeye dönüşüyor. 



maksimumbiz | 09

Acente Danışma Kurulu’nda 
acentelerimizin de fikrini aldık
DÜZENLEDİĞİMİZ ACENTE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI’NDA ACENTELERİMİZİN, KAZA 
TARİFESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ ALDIK.

Yeni yılda revize edilmesi 
için çalışmalar yapılan kaza 
tarifesine ilişkin olarak, 
acentelerimizin de görüşle-

rini almak üzere Ocak ayında Limak 
Kavacık Otel’de Acente Danışma 
Kurulu düzenledik. 

Genel Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleşti

1. GENEL 
DEĞERLENDİRME 

TOPLANTISI, BAŞTA 
ÜST YÖNETİMİMİZ 

OLMAK ÜZERE, TÜM 
MÜDÜRLERİMİZİN

KATILIMIYLA 27 
ŞUBAT - 1 MART 

TARİHLERİ ARASINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Genel olarak 2014 yılının değer-
lendirilmesinin yanı sıra 2015 yılı 
stratejilerinin de tartışıldığı 1. 
Genel Değerlendirme Toplantısı, 

27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçek-
leştirildi. Büyük Abant Oteli’nde yapılan 
toplantıya, başta üst yönetimimiz olmak 
üzere, tüm müdürlerimiz katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımızın ve Genel 
Müdürümüzün gündem maddelerine ilişkin 
görüşlerini aktardığı açılış konuşması ile 
başlayan toplantı, müdürlüklerin, sunumla-
rı ve bilgilendirmeleri ile devam etti.
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Satış Kanal Sorumlularımız 
ödüllerini aldı

2015 yılına Bölgesel Acenteler Toplantıları’yla 
başladık

TÜM SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN ETKİN BİR PAYLAŞIM PLATFORMU YARATMAK İÇİN ÜST 
YÖNETİMİMİZİN DE KATILIMIYLA DÜZENLEDİĞİMİZ BÖLGESEL ACENTELER TOPLANTILARI’NDA, 

ACENTELERİMİZLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYORUZ. 

Acentelerimizin moral ve 
motivasyonlarını artırmak, 
sigortacılık faaliyetlerinde 
karşılaştıkları problemleri 

tespit ederek çözüm üretmek, tüm 
sigorta konularına ilişkin olarak etkin 
bir paylaşım platformu yaratmak 
amacıyla, Üst Yönetimimizin de ka-
tılımıyla acentelerimiz ile buluşmaya 
devam ediyoruz.
Genel Müdürümüz Musa Ülken, Genel 
Müdür Yardımcılarımız, Bölge Mü-
dürlerimiz, Acente ve Kanal Yönetimi 
Müdürlüğümüz  ve değerli acenteleri-
mizin de katılımlarıyla, Ocak ve Şubat 
aylarında, İstanbul, Kadıköy, Adana, 

Ankara ve Bursa Bölgesel Acente 
Toplantıları gerçekleştirildi.
Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek 
olan Bölgesel Acenteler Toplantıları 
kapsamında, İzmir, Trabzon, Samsun, 
Antalya ve Kıbrıs bölgelerindeki acen-
telerimiz ile bir araya gelinecek.
Periyodik olarak devam edilmesi 
planlanan acente toplantılarımızın, 
acentelerimizin motivasyonunu 
artırdığına, iş ortaklarımız ile yapılan 
söz konusu toplantı organizasyonla-
rının yanı sıra periyodik ziyaretlerin 
de aynı amaç uğrundaki birlikteliğin 
pekiştirilmesine ve devamlılığına güç 
katacağına yürekten inanıyoruz.

İstanbul 

Kadıköy

Adana
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Satış Kanal Sorumlularımız 
ödüllerini aldı

ŞİRKETİMİZİN EN 
BÜYÜK DAĞITIM 

KANALI OLAN 
ACENTELERİMİZLE 
ARAMIZDA ADETA 

BİR KÖPRÜ GÖREVİ 
GÖREN SATIŞ KANAL 

SORUMLULARIMIZI 
ÖDÜLLENDİRDİK.

Kendilerine bağlı acenteleri 
2014 yılı boyunca ziyaret 
etme performansları ile bu 
acentelerin üretim hedef-

lerini maksimum düzeyde tuttu-
ran ilk 2 satış kanal sorumlumuz, 
İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden 
sırasıyla Barbaros Göllü ve Reyhan 
Doğan oldu.
Acente ve Kanal Yönetimi Müdür-
lüğünce 1.000’er TL’lik hediye çeki 
ile ödüllendirilen arkadaşlarımı-
zın, başarılarının artarak devam 
etmesini yürekten diliyoruz.

Bursa

Ankara
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“Bir Usta Bin Usta Projesi” 
6’ncı yılında

ANADOLU’DA, KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ŞİRKETİMİZ 
TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “BİR USTA BİN USTA PROJESİ” 6’NCI YILINDA. 

Şirketimizin 2010 yılında 
hayata geçirdiği “Bir Usta Bin 
Usta Projesi” 6’ncı yılına; T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü 
Okan İbiş, Daire Başkanı Sanem 
Arıkan, Genel Müdürümüz Musa 
Ülken ve I. Genel Müdür Yardımcı-
mız Filiz Tiryakioğlu’nun katılımıyla 
gerçekleşen imza töreniyle başladı. 
Proje, 6’ncı yılında da kaybolmaya 
yüz tutan meslekleri canlandırmaya 
ve yeni usta adayları yetiştirmeye 
devam edecek.
Proje kapsamında 2015’te; 
Ardahan’da “Damal Bebek Yapımı”, 
Aydın’ın Söke ilçesinde “Körük-
lü Çizme Yapımı”, Bartın’da “Tel 
Kırma”, İstanbul’da “Kukla Yapımı” 
ve Zonguldak Devrek’te ise “Baston 
Yapımı” kursları başlayacak.
2015 illerinin açıklandığı protokolde 
konuşan Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, Bir Usta Bin Usta Projesi’nin 
ilk beş yılının başarı ile tamamlandı-

ğını belirterek, amaçlarının projeyi, 
10’uncu yılına aynı özveri ve kararlı-
lıkla taşımak olduğunu dile getirdi. 
Musa Ülken, proje süresince Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği des-
teğe de vurgu yaparak, katkıların-
dan dolayı Bakanlığa teşekkürlerini 
sundu. 

“Proje önemli bir misyonu yerine 
getirdi”
Protokole imza atan, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eği-
tim Genel Müdürü Okan İbiş de; Bir 
Usta Bin Usta’nın başarısını överek, 
el sanatlarının, toplumun maddi 
ve manevi kültürünün bütününü 
ifade ettiğini vurguladı. Okan İbiş, 
“Ustadan çırağa, babadan oğula bu 
kültürü aktarma çabası geleneğin 
icadına, bir başka ifade ile sanatın 
gelenekselleşmesine katkı sağla-
mıştır. Bu bağlamda Bir Usta Bin 
Usta’nın önemli bir misyonu yerine 
getirdiğini düşünüyorum” dedi.

475 usta adayına eğitimler verildi
Ulusal ve uluslararası alanda bir-
çok ödüle layık görülen projemizde 
bugüne kadar 5 yılda 25 mesleki 
eğitim düzenlendi ve 475 usta adayına 
eğitimler verildi. Kursiyerler, MEB 
onaylı usta öğretici niteliğindeki kurs 
bitirme sertifikalarını alarak mezun 
oldu. Böylece kurslar aracılığıyla bir 
yandan yerel mesleklerin kaybolması 
engellenirken diğer yandan gençlere 
de yeni iş olanakları yaratıldı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araş-
tırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 
teknik danışmanlığında yürütülen 
proje kapsamında her yıl 5 ilde, 3 ila 6 
ay arasında değişen eğitim program-
larıyla 5 mesleki kurs düzenleniyor. 
Proje ile 10 yıl boyunca 50 mesleğin ve 
toplam 1.000 usta adayının desteklen-
mesi hedefleniyor.
Proje ile ilgili tüm gelişmeler ve mes-
lekler hakkında bilgiler, www.birusta-
binusta.com.tr adresi üzerinden takip 
edilebilir.
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BİR USTA BİN USTA PROJEMİZ, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ TARAFINDAN 
“YILIN KSS SOSYAL ÇÖZÜMÜ” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. 

“Bir Usta Bin Usta”ya yeni ödül

Türkiye Kurumsal Sosyal So-
rumluluk Derneği (KSSD) 
ve Kadir Has Üniversitesi 
işbirliği ile düzenlenen 

“Türkiye Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk Çözümleri Pazaryeri 2014” 
etkinliğinin altıncısı gerçekleşti. 
Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan 
etkinlik bünyesinde gerçekleştiri-
len Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
(KSS) ödül töreninde Bir Usta Bin 
Usta projemiz, “Yılın KSS Sosyal 
Çözümü” ödülünün sahibi oldu. 
Ödülü Şirketimiz adına Kurumsal 
İletişim Müdürümüz Berna Ergün-
tan aldı. 
Her yıl başarılı bulunan kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerinin 
ödüllendirildiği etkinlikte özel 

sektör, kamu kurumları, sivil top-
lum kuruluşları, akademisyenler, 
üniversite KSS kulüpleri, öğrenci-
ler, medya ve kamu kuruluşları yer 
alıyor. 
Etkinlikte, Şirketimizin 2014’te be-
şinci yılını geride bırakan Bir Usta 
Bin Usta projesi kapsamında 2012 
yılında Tokat’ta açılan “Yazma 
Baskı Kursu” ustaları da workshop 
çalışması da yaptılar. Workshop’ı 
Yazma Baskı Ustası Yasemin 
Ertaştan ile eski kursiyerlerimiz-
den Cengiz Demir gerçekleştirdi. 
İlginin yoğun olduğu workshop’ta, 
kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel 
Tokat Yazma Baskı mesleği genç-
lerle tanıştırılarak, farkındalık 
yaratılması sağlandı.

Ustalarımızı ve usta  
adaylarımızı ağırladık
“BİR USTA BİN USTA PROJESİ” KAPSAMINDAKİ YEREL 
MESLEKLERİ ÇALIŞANLARIMIZA YAKINDAN TANITMAK 
AMACIYLA, USTALARIMIZI VE USTA ADAYLARIMIZI GENEL 
MÜDÜRLÜK BİNAMIZDA MİSAFİR ETTİK.

Anadolu’da kaybolmaya 
yüz tutan mesleklere 
ilgiyi artırmak için hayata 
geçirdiğimiz “Bir Usta Bin 

Usta” projemiz kapsamındaki yerel 
meslekleri çalışanlarımıza yakın-
dan tanıtmak istedik. Bu amaçla 
ustalarımız ve usta adaylarımızı 
aralıklarla Genel Müdürlük bina-
mızda ağırladık.
Bu kapsamda ilk olarak 11 Aralık’ta 

Tokat Yazma Baskı ustamız 
Yasemin Ertaştan ile usta ada-
yımız Cengiz Demir’in katıldığı 
uygulamaya, 22 Aralık’ta Nevşehir 
Çömlek Yapımı usta adayımız Ayşe 
Torun ile devam ettik. Son olarak 
12 Şubat’ta İzmir Keçe Aksesuar 
Yapımı kursumuzun usta adayları 
Şenay Soylu ve Şevkat Poyanlı’yı 
Genel Müdürlük binamızda misafir 
ettik.
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BU YIL 3.’SÜ DÜZENLENEN HASAR FORUMU’NA KONUŞMACI OLARAK DAVET EDİLEN OTO 
HASAR MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN YÖNETMEN EMİN AYIK, ANADOLU SİGORTA’YI TEMSİLEN BİR 
SUNUM YAPTI.

Acil Durum Aracı ile 
kesintisiz hizmet veriyoruz

3. Uluslararası Hasar 
Forumu’ndaydık

Organizasyon kapsamında, Av-
rupa Birliği Sigortacılık Mevzuatı 
ve Sınır Ötesi Hasar Yönetimi, 
Hasar Karşılık Yönetimi, Hasar-
da Hizmet Segmentasyonu ve 
Önceliklendirme, Hasar Yöneti-
minde Yeni Teknoloji ve Trendler, 
Hasarda Sigortacı-Reasürör İliş-
kisi, Eksper Performans Ölçümü, 
Katastrofik ve Komplex Hasar 
Yönetimi, Bedeni Hasar Yönetimi 
gibi önemli konularda sunumlar 
gerçekleştirildi.
Forum kapsamında yapılan 
sunumların yanı sıra bütün 
katılımcıların gruplar halinde yer 
aldığı suiistimal vaka çalışmaları 
ve güncel hasar konuları ile ilgili 
paneller de yer aldı. 
Anadolu Sigorta’yı temsilen 
etkinlikte yer alan Emin Ayık’ın 
sunumunun ilk bölümünde; kas-
ko hasarları kapsamında farklı 
müşteri/hasar grupları için uy-
gulanan farklılaştırılmış hizmet-
lere değinilirken; ikinci bölümde 
kasko hizmet süreci kapsamında 
yapılan 2014 yılı müşteri mem-
nuniyet anketinden elde edilen 
sonuçların, hasar hizmet süre-
cinin iyileştirilmesi noktasında 
nasıl değerlendirilmesi gerektiği 
konusu ele alındı.
Farklı ülke ve şirket hasar uygu-
lamaları konusunda detaylı görüş 
alışverişlerinin yapıldığı, güncel 
konuların tartışıldığı forum; di-
ğer şirket hasar uygulamalarının 
ve en iyi pratiklerin de gözlemle-
nebilmesine imkân verdi. 

Fleming Europe tarafın-
dan 3.’sü düzenlenen 
Hasar Forumu (Claims 
Forum) 11-13 Mart 2015 

tarihlerinde Almanya’nın Münih 
şehrinde gerçekleşti. Oto Hasar 
Müdürlüğü’nden Yönetmen Emin 
Ayık, 2014 yılında Prag’da ger-
çekleştirilen bir önceki forumun 
ardından bu seneki etkinliğe 
konuşmacı olarak davet edilirken, 
Şirketimizi temsilen bir de sunum 
yaptı. 
Organizasyona, sektöre yazılım 
ve danışmanlık hizmeti sunan 

firmalar ile ve çeşitli ülke sigorta 
birliklerinin temsilcileri de iştirak 
etti. Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere dünyanın farklı ülkelerinden 
sektör temsilcilerini ağırlayan 
etkinlik, global anlamda sigorta 
şirketlerinin hasar yöneticilerin 
bulunduğu geniş bir yelpazede 
katılımlara ev sahipliği yaptı.
3 günlük forum programında, ilk 
gün suiistimal yönetimi konusuna 
ayrılırken ikinci ve üçüncü gün 
programlarında hasar yönetimine 
dair önemli konu başlıkları ele 
alındı. 
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ŞİRKETİMİZ, OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA UYDU ÜZERİNDEN ŞİRKET SİSTEMLERİNE 
ERİŞİM SAĞLAYACAK ACİL DURUM ARACI’NI HİZMETE ALDI.

Acil Durum Aracı ile 
kesintisiz hizmet veriyoruz

Acil ve beklenmedik bir afet 
durumunda, Şirketimizin 
herhangi bir yerleşkesinde 
altyapının zarar görmesi 

halinde, iş sürekliliğinin devam 
etmesi ve sigortalıların mağdur 
olmadan hizmet almayı sürdürmesi-
ni garanti etmek üzere Acil Durum 
Aracı’nı hazırladık. Araç, çalışanla-
rın, uydu üzerinden ve karasal hat-
lardan bağımsız olarak, Şirketimizin 
bilgi işlem ağlarına güvenli erişimini 
sağlıyor. 
Üç dakika gibi kısa bir süre içe-
risinde otomatik olarak uyduya 

bağlanabilen Acil Durum Aracımız, 
tablet üzerinden kontrol edilebi-
len, Eutelsat onaylı, tam otomatik 
ka-band uydu anten bağlantısı ile 
20 Mbps’e kadar veri indirme ve 6 
Mbps’e kadar veri yükleme yapabi-
liyor. Bu sayede şirket içi uygulama-
lara, elektronik posta ve internet 
hizmetlerine kesintisiz erişim 
sunulurken, afet veya olağanüstü 
durumlardan altyapısı zarar gören 
yerlerde Anadolu Sigorta çalışmaya 
devam ediyor. 
Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
Genel Müdürümüz Musa Ülken; 
Acil Durum Aracı’nın, “İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi” çalışmaları kap-

3. Uluslararası Hasar 
Forumu’ndaydık

samında, lokal bir felaketten dolayı, 
teknik altyapının zarar görmesi 
veya hizmet verememesi nedeniyle, 
faaliyetlerin yürütülemeyeceği du-
rumlarda kullanılmak üzere hizmete 
alındığını belirtiyor.
Ülken; içinde jeneratör, bilgisayar, 
telefon ve uydu telefonu gibi dona-
nımların yer aldığı, uydu üzerinden 
ağ bağlantısı sağlayacak mobil Ara-
cın, olay yerine hızlıca giderek, ka-
rasal hizmet sağlayıcılardan destek 
alıncaya kadar geçen sürede, uydu 
bağlantısını kullanarak Şirketimizin 
bölgede hizmet vermeyi sürdürme-
sini sağlayacağını da ekliyor.
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Anadolu Sigorta yeni reklam filmini 
neşeyle sunar: “App Koydum”

ANADOLU SİGORTA YENİ VİRAL FİLMİ İLE MOBİL SİGORTACILIK 
UYGULAMASI SİGORTAM CEP’TEYİ RENKLİ BİR TONDA 

DUYURUYOR.

Filmde; düğünlerin ve eğlencele-
rin vazgeçilmez şarkısı, Ro-
manlardan oluşan bir orkestra 
tarafından tablet ve telefonlarla 

çalınırken, Sigortam Cepte uygulaması-
nın özellikleri de eğlenceli bir dille anla-
tılıyor. Çekimleri Haydarpaşa Garı’nın 
Dikimevi’nde gerçekleştirilen klipte, 
sinema filmlerini aratmayan rengârenk 
bir dünya resmediliyor. 
Çekim hazırlıkları 2 hafta, post prodük-
siyon süreci ise 10 gün süren filmde, 
oyuncular dahil 40’a yakın kişi görev 
aldı. Filmde anlatılan IOS ve Android te-
lefonlarla uyumlu Anadolu Sigorta’nın 

Sigortam Cepte uygulaması ile Anadolu 
Sigortalılar; poliçe ve hasar bilgilerini 
takip etmekten, en yakın acenteyi 
bulmaya kadar onlarca hizmete tek bir 
ekran üzerinden kolayca ulaşabiliyor. 
İnteraktif bir deneyim sunmayı amaç-
layan Sigortam Cepte uygulaması, 
ihtiyaçlara göre farklılaştırılmış içerik 
ve zenginleştirilmiş kullanıcı dostu 
tasarımı ile dikkat çekiyor. Uygula-
maya Apple Store ve Google Play’den 
ulaşılabilir. 
Anadolu Sigorta’nın Youtube adresin-
den izlenebilen film, Rabarba tarafın-
dan yapıldı. 
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CAPITAL DERGİSİ, “TÜRKİYE’NİN EN BEĞENİLEN 
ŞİRKETLERİ”Nİ BELİRLEDİ. TÜRKİYE SİGORTACILIK 

SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜSÜ ANADOLU SİGORTA, 
“TÜRKİYE’NİN EN BEĞENİLEN SİGORTA ŞİRKETİ” SEÇİLDİ.

 “Yılın En Beğenilen 
Sigorta Şirketi” 

olduk
Capital Dergisi’nin GFK Türkiye ile 

ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye’nin 
En Beğenilen Şirketleri” araştırma-
sının 2014 yılı sonuçları açıklandı. 

Araştırmanın sonucunda Anadolu Sigorta, 
sigorta sektörünün “Türkiye’nin En Beğe-
nilen Sigorta Şirketi” seçildi.
Bu yıl 15.’si gerçekleştirilen araştırmaya 650 
farklı şirkette çalışan bin 620 orta ve üst 
düzey yönetici katıldı. Yöneticiler tarafın-
dan yapılan değerlendirmede, 38 sektörün 
en beğenilen ilk üç şirketi belirlendi. 
Araştırma sonuçlarının açıklandığı törene 
katılarak Şirketimiz adına ödülü alan Ana-
dolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Caner 
Çimençiber, araştırmada sigorta sektö-
ründe “En Beğenilen Şirket” seçilmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu yıl 90. 
yılını kutlayan Anadolu Sigorta’nın kurul-
duğu ilk günden bu yana üstlendiği görevi, 
en iyi şekilde yerine getirdiğini ve ilk günkü 
coşkusunu hiçbir zaman kaybetmediğini 
söyledi. 
Caner Çimenbiçer sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Son yıllarda Şirketimizin birbirinden 
önemli ödüllere layık görülmesi bizleri 
son derece memnun ediyor. Aldığımız bu 
ödüllerin, bir taraftan başarımızı tesciller-
ken, diğer taraftan omuzlarımıza yüklenen 
sorumluluklar olduğunun bilincindeyiz. 
Zira şirketleri büyük yapan yalnızca ra-
kamlar değil, zihinlerdeki algıdır. Anadolu 
Sigorta için bu algı, şirketimizin 90 yıllık 
köklü mirasının verdiği güvendir. 90 yıldır 
doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklara 
hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. 
Bu vesileyle bu ödülün alınmasında katkısı 
olan tüm Anadolu Sigortalılara teşekkür 
ederim.”
Şirketimiz, “En Beğenilen Sigorta Şirketi” 
seçilmesinin yanı sıra Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2014 yılı 4. 
çeyrek sonuçlarına göre de müşteri mem-
nuniyetinde lider firmalar arasında yer aldı. 
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi kap-
samında, 81 ilde, 7 bin 307 tüketici ile bilgi-
sayar destekli telefon anketi (CATI) yapıldı 
ve sonuçlar özel ekonometrik analiz modeli 
ile belirlendi. Sağlık/kasko sigortası olarak 
adlandırılan sigorta sektörü kategorisinde, 
Anadolu Sigorta yüksek bir performansla 
rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.
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ŞİRKETİMİZİN, MEDİLAB İLE HAYATA GEÇİRDİĞİ ÖZEL HİZMETLERİ, SİGORTALILARA 
AYRICALIKLI OLMANIN FARKINI YAŞATIYOR. BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI 

POLİÇELERİNDE CHECK-UP TEMİNATI BULUNAN SİGORTALILAR, VIP HİZMETİ İLE 
BİRÇOK AYRICALIKTAN DA FAYDALANABİLİYOR.

Medilab ile VIP hizmet ayrıcalığı 

Şirketimiz, bireysel sağlık 
sigortalılarının hizmetlere 
erişimlerini daha da kolaylaş-
tırmak ve müşteri memnuni-

yetini artırmak amacıyla başlattığı 
Medilab uygulaması kapsamındaki 
anlaşmalı kurum ağını her geçen 
gün genişletiyor. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Genel Müdür 
Yardımcımız Metin Oğuz, Anadolu 
Sigorta’nın Medilab Asist ile birlikte 
bir ilke imza attığını vurgulayarak, 
sağlık sigortalılarının hayatını 
kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 
VIP hizmetinin önemine dikkat 
çekiyor.

Tüm VIP ayrıcalıklarını kapsıyor 
Bu özel hizmet ile sağlık sigortası 
poliçesi kapsamında, Medilab’ın 
özel anlaşma yaptığı laboratuvar ve 
görüntüleme merkezlerinde, ihtiyaç 
duyulan tüm laboratuvar, görün-
tüleme (MR, BT vb.), endoskopi, 
kolonoskopi, biyopsi, patoloji, EMG, 
EEG, ultrasonografi ve Doppler 
işlemleri için sadece bir randevu 
alınması yeterli oluyor.
Bu hizmet kapsamında sigortalılar, 
poliçelerindeki ilgili teminattan 
doğan katılım payını ödemiyor 
ve Medilab ile anlaşmalı olan Liv 
Hospital, Anadolu Sağlık Merkezi, 
Medical Park Hastaneler Grubu, 
Dünya Göz Hastaneleri gibi birçok 
seçkin hastanede hem yatışlı, hem 
de yatışsız tedavileri için VIP hiz-
metin tüm ayrıcalıklarını yaşamaya 
devam ediyorlar.  
VIP hizmet kapsamında, İstanbul 
ve Ankara illeri sınırları içerisindeki 
müşterilerimiz, bulundukları yerden 

özel araçla ücretsiz olarak alınıp, 
işlemler bittikten sonra, istedikleri 
yere yine özel araçla bırakılıyor. 
Sigortalımızın, randevuya özel 
araçla gitmek istemesi durumunda, 
Medilab tarafından araç tahsisi ya-
pılıyor. Randevu tarihinde belirttiği 
adresten alınan sigortalı, işlemlerini 
tamamladıktan sonra aynı araçla 
istediği adrese bırakılıyor.

Ücretsiz diyetisyen görüşmesi
Şirketimiz tarafından sağlanan hiz-
metler bunlarla da sınırlı kalmıyor. 
Talep halinde, evde yapılabilecek 
tahliller için kendisine uzman gön-
deriliyor ve uzman, gerekli numu-
neleri evde alıyor. Böylece zaman 
kaybı da önlenmiş oluyor. Testlerin 
sonuçlanacağı güne, radyoloji ve 

değerlendirme işlemleri için sigor-
talının randevusu önceden alınıyor. 
İstanbul’da geçerli olmak üzere, 
poliçesindeki check-up teminatını 
Medilab’da kullanan tüm sigortalı-
lara ücretsiz diyetisyen görüşmesi 
ayarlanıyor ve ücretsiz vücut analizi 
yapılıyor. 
Şirketimizin, Medilab işbirliği ile 
sağladığı hizmetlerin bir diğer boyu-
tunu ise kurumsal sigortalılar oluş-
turuyor. Çalışanlarına grup sağlık 
sigortası yaptıran işyerlerine, faali-
yet gösterdikleri binada laboratuvar 
için yer tahsisi de yapılabiliyor. 
Medilab, burada kurduğu laboratu-
varda bir uzman görevlendirerek, 
haftanın beş günü, mesai saatleri 
dahilinde grup sigortalılarına ücret-
siz hizmet vermeye devam ediyor.
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Yeni ürünümüz “Güvenli 
Gelecek Sigortası”, cazip 
fiyat ve teminatlarla, 
sigortalıların çocuklarının, 

eğitim hayatının aksamadan devam 
etmesini sağlıyor. Güvenli Gelecek 
Sigortası, ani ve beklenmedik bir 
kaza sonucunda ölüm veya sü-
rekli sakatlık halinde, sigortalının 
çocuğuna, yasal varislerine veya 
poliçede belirtilecek kişilere, paket 
içeriğine göre belirlenecek tutarlar-
da ve sürede aylık tazminat ödeme-
si yapıyor. 
Böylece bu ürüne sahip sigorta-
lıların çocukları, eğitimlerine ara 
vermeden devam edebiliyorlar. 
Üründe ayrıca; deprem, sel, yanar-
dağ püskürmesi, yer kayması ve 
terör sonucu oluşabilecek haller de 
teminat altına alınıyor.
18-65 yaş arasındaki anneler, baba-
lar veya çocuğun eğitim masrafını 
üstlenen herkes; Güvenli Gelecek 
Sigortası yaptırabiliyor. Güvenli Ge-
lecek Sigortası; “Güvenli Gelecek”, 
“Güvenli Gelecek Plus”, “Güvenli 
Gelecek Maksi”, “Güvenli Gelecek 
Maksi Plus” olmak üzere dört ayrı 
paketten oluşuyor.
Şirketimizin her kesimin ihtiyacına 
uygun ürün çıkarma gayretinde 
olduğunu vurgulayan Genel Müdü-
rümüz Musa Ülken, sigortalıların 
hizmetine sunulan bu yeni ürün ile 
ebeveynlerinin hayatını kaybetmesi 
veya sürekli sakatlık durumunda 

Yeni ürünümüz 
“Güvenli Gelecek Sigortası”nı 
müşterilerimize sunduk

çocukların eğitiminin bu durumdan 
etkilenmeyeceğini, belirlenen te-
minatlar dâhilinde çocuğun eğitim 
hayatına devam edebileceğinin 
altını çiziyor. 
İleriki dönemlerde sektörde öne 
çıkacağını tahmin ettiği diğer bir 
ürünün ise, “Ürün Sorumluluk 
Sigortası” olduğunu aktaran Ülken, 
bu ürününün, üçüncü şahıslara veri-
lebilecek zarardan kaynaklı tazmi-
nat taleplerinden korunmak için son 
derece önem taşıdığını belirtiyor. 

Tazminat taleplerine güvence 
Ürün Sorumluluk Sigortası; kusur-

“GÜVENLİ GELECEK SİGORTASI” İLE SİGORTALILARIMIZIN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNİ GARANTİ 
ALTINA ALIYORUZ. 18-65 YAŞ ARASINDAKİ ANNELER, BABALAR VEYA ÇOCUĞUN EĞİTİM 
MASRAFINI ÜSTLENEN HERHANGİ BİRİ, “GÜVENLİ GELECEK SİGORTASI” YAPTIRABİLİYOR.

lu ürünlerin yol açacağı zararlara 
ilişkin sorumlulukları düzenleyen 
6502 sayılı “Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun”un 4’üncü mad-
desinde “Ayıplı Mal ve Hizmetler” 
başlığı altında özetlenen durumlara 
karşı gelebilecek tazminat talepleri 
karşısında güvence sağlıyor. 
Buna göre; sigortalı tarafından 
üretilen, satılan, dağıtılan ürünle-
rin üçüncü şahıslara verebileceği 
bedeni ve/veya maddi (mal/eşya) 
zararlardan kaynaklanabilecek 
tazminat taleplerine karşı Ürün 
Sorumluluk Sigortası sigortalıya 
koruma sağlıyor.
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Beşiktaş’ın trafik ve kaskosu 
artık Anadolu Sigorta’dan

ANADOLU SİGORTA, BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA, “BEŞİKTAŞ 
KASKO” VE “BEŞİKTAŞ TRAFİK” ÜRÜNLERİYLE BENZERSİZ 

AVANTAJLAR SUNUYOR. 

Beşiktaşlılar; kolaylıkla ala-
bilecekleri iki yeni ürün sa-
yesinde, araçları için ihtiyaç 
duydukları tüm teminatlara 

bir arada, Anadolu Sigorta güvence-
siyle ve benzersiz avantajlarla sahip 
olabilecekler.
Türkiye’nin iki köklü kurumu arasın-
da imzalanan protokolle; Anadolu 
Sigorta, Beşiktaş’a gönül veren 
taraftarlara özel Beşiktaş Trafik ve 
Beşiktaş Kasko adı altında iki yeni 
ürün oluşturdu. Beşiktaş taraftarla-

rı, Anadolu Sigorta’dan alacakları bu 
iki ürün sayesinde, hem kendilerini 
ve araçlarını güvence altına alacak 
hem de kulüplerine destek sağlaya-
caklar. 
Beşiktaş Trafik ve Kasko ürünleriyle 
ilgili düşüncelerini dile getiren Genel 
Müdürümüz Musa Ülken, Şirketi-
mizin, Türkiye’nin tüm değer ve ku-
rumlarını sigorta güvencesine altına 
alma konusundaki çalışmalarını, her 
zaman aynı kararlılıkla sürdürmeye 
devam edeceğinin altını çizdi. 

Musa Ülken sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Başarılarıyla Türkiye ve Avrupa 
futbol tarihine ismini yazdırmış 
Beşiktaş Kulübü ile işbirliği imkânı 
bulmanın heyecanını yaşıyoruz. Be-
şiktaş Kulübü ile Şirketimiz arasında 
imzalanan bu protokol ile takıma 
gönül veren milyonlarca taraftara 
özel ürünler sunmayı amaçlıyoruz. 
Bu kapsamda, Beşiktaş Trafik ve 
Beşiktaş Kasko adı altında oluştur-
duğumuz ürünlerimizin Beşiktaş 
camiasına hayırlı olmasını dilerim.”

Sağlık Sigortası Uzmanlarımızı 
ödüllendirdik
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Sağlık Sigortası Uzmanlarımızı 
ödüllendirdik

GÖSTERDİKLERİ YÜKSEK 
PERFORMANSLA, BİREYSEL 

SAĞLIK SİGORTASI 
ÜRETİM YARIŞMASINI 

KAZANAN SAĞLIK 
SİGORTASI UZMANLARIMIZI 

ÖDÜLLENDİRDİK.

Sağlık Sigortası Uzmanları-
mız arasında Kasım-Şubat 
aylarında düzenlediğimiz 
Bireysel Sağlık Sigortası 

Üretim Yarışmasında, gösterdikleri 
yüksek performanstan dolayı ödülü 
hak eden çalışanlarımıza ödülleri 
Sağlık Sigortaları Müdürümüz İdil 
Pamir tarafından verildi.
Uğraş Yurtsever, Ayşe Karadu-
man, Ümmügül Güven ve Büşra 

Çalışal’dan oluşan ekibimiz birinci 
olurken, Tokat baskılı yazmalar ile 
ödüllendirildi. İkinci olan Sümeyra 
Arslan, Emine Çelik Merve Gündüz 
ve Aysel Ocaklı’dan oluşan ekibimize 
hediye olarak, Çanakkale Seramik 
bardak altlığı verildi. Ömür Yıldız, 
Arif Solmaz, Gülseren Yılmaz ve 
Kübra Şen’den oluşan ve üçüncü olan 
ekibimiz ise Niğde Seramik kupa 
takımından oluşan hediyeler aldı.
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✔ Sistemdeki her özel veya tüzel kişi bir 
kontak! Acente, kullanıcı, çalışan, rehinli 

alacaklı, sigortalı, sigorta ettiren, tüm 
kontaklarımızı artık aynı ekrandan arıyor 

ve görüntülüyoruz.

✔ Kişinin kaydını yaratırken, hangi 
süreçte kullanılacaksa sadece o sürecin 
gerektirdiği bilgiler giriliyor. Mesela bir 
teklif girmek için müşterinin tüm zorunlu 
alanları girilmiyor. 

✔ TCKN ya da YKN girildiğinde Ulusal Adres 
Veri Tabanı’ndan kişinin ikamet adresi 

sorgulanıyor. Böylece bireysel müşterilere 
adres sorulmasına gerek kalmıyor.

✔ Bireysel Sağlık teklifi onaya 
gönderilirken başvuru formunu ASOS’a 

yüklemek yeterli oluyor ayrıca e-posta ile 
göndermeye gerek kalmıyor.

✔ Poliçe ve teklif işlemleriyle alakalı 
dokümanlar sisteme yüklenebiliyor.

Kontak nedir?
TCKN / YKN adres sorgusu

Sisteme doküman yükleme

Genel Süreçler
✔ Kullanıcı şifresi girdikten sonra arama 

ekranı çıkıyor. Buradan poliçe, teklif ve 
kontak ne aranıyorsa hepsine ulaşılabiliyor. 

✔ Teklif mi gireceğiz? 
Müşteri olacak kontağı bulup 
“Teklif Girişi”ne tıklamamız 
yeterli.
Teklifimizi revize mi edecek ya 
da poliçelendirecek miyiz?
Teklif kaydını bulup yapacağımız 
işlemi seçmemiz yeterli.
Yenileme, ek, tahsilat işlemleri?
Poliçe kaydını bulup istediğimiz 
işlemi yapabiliyoruz.

✔ Atanan görevler, onay bekleyen teklifler 
bu ekran ile karşımızda. En son işlem yapılan 

kontaklar, poliçeler, teklifler ekranda görülebiliyor, 
istenilen kaydın detayları bir tık uzağınızda. 

Her şey bir aramayla başlar…

ASOS projemiz 
giderek yaygınlaşıyor

ŞİRKETİMİZİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSINI ARTIRMASININ YANI SIRA 
SİGORTALILARIMIZA DAHA KALİTELİ VE HIZLI HİZMET VERMEMİZİ SAĞLAYACAK ASOS 

PROJEMİZİN YAYGINLAŞMASI BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR. 
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✔ Kontak kaydını görüntülendiğimizde, 
o kontağa ait tüm poliçe, teklif, tahsilat 
bilgilerine yetki dahilinde, hem özet hem 
de detay olarak erişilebiliyor. 

✔ Sağlık poliçelerindeki numaralandırma 
mantığı elementer branşlarımızdakiyle artık 

aynı. Tek fark, poliçe numaraları artık 10 hane.

✔ Paket, prim ödeme yöntemi veya taksit 
sayısı değişikliği için poliçeyi iptal edip 

yenisini düzenlemeye gerek yok. Artık her 
değişiklik için poliçeye ek düzenlenebiliyor. 

✔ Poliçe şartlarını değiştirmek için 
e-posta ile yetki istenmesine artık gerek 
yok. Yetkisi olmayan kullanıcı ek girişi 
yapabiliyor. Bu ek onaya düşüyor ve 
onaylanarak kayıt oluşuyor. 

Vade farkı uygulaması 

Komisyonların takibi

Taksit tarihi değiştirme

Kontak ve poliçeleri görüntüleme

Sağlık poliçelerinde poliçe numarası

Poliçe değişikliklerinde tek poliçe numarası

Ek girişinde onay süreci

✔ 1 taksit, 2-5 taksit, 6-9 taksit 
şeklindeki taksit sayılarıyla 
düzenlenen poliçeler farklı primlerle 
üretiliyor. Böylece poliçelerini daha 
kısa taksit seçenekleriyle ödeyen 
müşteriler daha az prim ödüyor. Blokeli 
sanal POS ödemelerinde ise 9 takside 
kadar vade farkı bulunmuyor.

✔ Bir poliçenin komisyonunun ödeme 
durumunutakip edebiliyoruz.

✔ Ödeme tipi ne olursa olsun bir 
poliçenin taksit tarihi yetkili kullanıcılar 
tarafından değiştirilebiliyor.

İlk olarak geçen yıl 15 Eylül’de 
başlanan yaygınlaştırma faali-
yetleri sonucunda, Şubat ayın-
dan itibaren Türkiye çapındaki 

tüm acentelerimiz, yeni bireysel 
sağlık poliçelerini ve yenileme-
lerini ASOS üzerinden yapmaya 
başladılar. 
2015 yılı içerisinde ise Konut, Dask 

Sağlık poliçelerinde Sanal POS

Tahsilat

✔ Artık bireysel sağlık poliçelerinde 
de peşin fiyat üzerinden 9 taksit 
imkânı ve Sanal POS ödeme tipi ile 
poliçe düzenlenebiliyor.

✔ Puanla ödeme sadece İş Bankası 
kartlarıyla değil anlaşmalı tüm banka 
kartlarıyla yapabiliyor.

9

ve Grup Sağlık ürünlerini de ASOS 
platformuna taşımayı planlıyoruz. 
Bireysel sağlık ürünümüzü ASOS’a 
geçirirken, sağlık branşı ile ele-
menter branşlardaki uygulama 
farklılıklarını ortadan kaldırmaya 
ve sağlık branşı uygulamalarının 
genel süreçlerimiz doğrultusun-
da işletilmesine özen gösterdik. 

✔ Bir poliçenin ödeme 
tipi ne olursa olsun 

istenilen taksit sanal 
POS ile ödenebiliyor. 
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Check up teminatı

Network seçimi

✔ Ürünlerde eko ve tüm network 
seçilerek işlemlerin başlatılması acenteler 
için kolaylık sağlıyor. Bu şekilde ürünlerin 
anlatımı daha da kolaylaşmış oluyor

Bireysel 
Sağlık Ürünü

Şirketimizin 2011 yılında yeni üretim 
platformu için beraber çalışmayı 
seçtiği ASOS projesindeki iş ortağımız 
Sapiens, dünya çapında sigorta sektörü 
çözümleri içerisinde önde gelen bir 
yazılım şirketi. Binden fazla çalışanıyla 
Sapiens, 30 yılı aşkın süredir Kuzey 
Amerika, İngiltere, Avrupa ve Asya’da 
faaliyet gösteriyor ve 100’den fazla 
şirkette hayat ve hayat dışı ürünlerle 
ilgili olarak çözüm sunuyor. 

Bireysel sağlık sigortası teklif ve 
poliçe üretim işlemlerinin, ASOS 
platformuna taşınması ile birlikte, 
Bölge Müdürlüklerimizde yürütül-
mekte olan tıbbi değerlendirme 
ve operasyonel işlemlerin, Sağlık 
Sigortaları Müdürlüğü bünyesinde 
merkezileştirilmesi kararını aldık. 

Böylece; 
• Tüm satış kanalımıza ve müş-
terilerimize daha hızlı hizmet 
verebilmek, 
• Tıbbi değerlendirmede farklı-
laşabilen yaklaşımları ortadan 
kaldırmak, 
• Merkezi kadro ile işgücü an-
lamında daha efektif bir işleyiş 
sağlamak hedeflerine bir adım 
daha yaklaştık.

Projemize katkısı bulunan tüm 
ekip arkadaşlarımıza, iş birimleri-
mize ve verdikleri destekten dolayı 
pilot acentelerimize teşekkür 
ederiz. 
Yeni proje çalışmalarında, tekrar 
buluşmak dileğiyle…

✔ Paket 1, Sağlıkta Fırsat ve Sağlıkta 
Maksi Fırsat ürünlerinde check-up 
seçimli bir teminat. Dolayısıyla poliçe 
kapsamındaki bir kişiye check-up 
eklenirken, diğerine eklenmeyebiliyor. 
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Sevgiyle çarpan kalpler 
Anadolu Sigorta Güvencesinde!

Özgür Kadınlar Kampanyası

SEVGİLİLER GÜNÜNDE, TÜM SEVENLERE SEVDİKLERİNE HEDİYE EDEBİLECEKLERİ “SENİN İÇİN 
ÇARPAN KALBİ SİGORTALA” PAKETİNİ HAZIRLADIK. 

“ÖZGÜR KADINLAR” KAMPANYAMIZLA, 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NDE 
KADINLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK.

Sevgililer gününde çiftleri en 
çok zorlayan konulardan 
biri de hediye seçimidir. 
Şirketimiz de bu amaçla 

tüm sevenlere sevdiklerine hediye 
edebilecekleri “Senin İçin Çarpan 
Kalbi Sigortala” paketini hazırladı. 
Paket, seçili sağlık sigortası ürün-
lerimizde indirim ve sevgililere özel 
hazırladığımız check up paketini 
içeriyor. 
Bireysel Ticari Sigortacılık Müdür-
lüğümüz tarafından geliştirilen 
kampanyamız 28 Şubat tarihine 
kadar şirketimizden ilk kez birey-
sel sağlık sigortası yaptıracak yeni 
sigortalılarımızı kapsadı ve yeni 
müşterilerimizi artırmak amacıyla 
yapıldı.
Bu kapsamda, Avrupa yakasında 
İstinye Park ve Anadolu yakasında  

Kadınların özgürlük ve eşitlik 
mücadelesi açısından çok 
önemli ve anlamlı bir gün 
olan 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü’nde kadınlarımızı 
yalnız bırakmadık. 
7 ve 8 Mart tarihlerinde Akmerkez 
ve Capitol AVM’lerde düzenlediği-
miz “Özgür Kadınlar” kampanya-
mızda, kadınlarımıza Medilab’tan 
psikolog muayenesi, diyetisyen hiz-
meti ve vücut analizi hediye ettik. 

Tepe Nautilus alışveriş merkezle-
rinde 14-15 Şubat tarihlerinde özel 
bir etkinlik gerçekleştirdik. 
Her şeyin başı sağlık diyerek, 

sigortalılarımıza özel ve değerli bir 
hediye vermenin mutluluğunu tüm 
sevenlerle birlikte yaşadığımız nice 
güzel sevgililer günleri dileğiyle.
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SORUMLU OLDUĞU MÜDÜRLÜKLER ARASINDA BIR AYRIM VEYA ÖNCELIKLENDIRME 
YAPMAMAYI TERCIH EDEN ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERDINÇ GÖKALP, 

FARKLI GÖREVLERI BIR ARADA YÜRÜTMEDE EN ÖNEMLI UNSURUN KOORDINASYON 
OLDUĞUNUN ALTINI ÇIZIYOR.

“Koordinasyon, işimizin 
olmazsa olmazı”

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Ben Kuleli Askeri Lisesi mezunuyum. Sonrasında Kara 
Harp Okulu’nda işletme ve kısa bir dönem ODTÜ’de aynı 
konuda özel öğrenci olarak eğitim gördüm. Silahlı kuv-
vetlerden ayrılırken sigortacılık aklımda yoktu, işletme 
bölümünde akademisyen olacağımı düşünmüştüm. 
O zamanlar Ziraat Bankası’nın Ankara’da CII yönetiminde 
sigortacılık okulu vardı. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesi 
de oranın ilk öğrencilerindendi, sigortacılıktan onun vası-
tasıyla haberdar olmuştum. Bu bahsettiğim arkadaşımın 
etkisi ile farkındalığım arttı ve o tarihlere denk gelen bir 
risk yönetim uzman yardımcılığı ilanı ile bugünlere gelmiş 
oldum.

Asker kökenli olmanızın size katkısı nasıl oldu? 
Sizin söylediğiniz şekliyle “Asker kökenli” bir kişi olarak, 
o zamanın koşullarında iyi bir eğitim aldığımı düşünüyo-
rum. Özellikle Kuleli ve Harp Okulu dönemleri benim için 
oldukça özeldi. Beni ben yapan hemen her şey o dönem-
den geliyor. Sonradan sigortacılığa özel yüksek lisans 
döneminin ve Türkiye Sigorta Birliği’nin sınavla verdiği 
Atatürk Bursu ile İngiltere döneminin de etkisi mutlaka 
var ama beni ben yapan çoğu şey askeri okul döneminden 
geliyor. Tabii eğitim döneminden sonra aradan geçen 
zamanda kazandırdığı güzel şeyleri korumak, geliştirmek; 
olumsuz yönleri törpülemek, neyin hangi gruba girdiğini 
ayırabilmek koşuluyla, hep devam eden edecek olan kişisel 
gelişme sürecim.
 
Birbirinden çok farklı müdürlüklerden sorumlusunuz. 
Koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? 
Hangisine daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor?
Koordinasyon aslında işimizin olmazsa olmazıdır. Şirket 
denilen organizmanın da birbirinden çok farklıymış gibi 
görünen parçaları vardır ama özünde hepsi aynı şey için 

çalışır. Solunum, kan dolaşımı veya el, kol, ayak, göz ne 
derece önemli ise sindirim, bağışıklık veya kalp, ciğerler 
de aynı şekilde önemlidir. Birbirinden ne kadar bağımsız 
görünse de hepsinin aynı ortak amacı var ki o da dâhil 
oldukları organizmayı sağlıklı tutmak yaşatmaktır. 
Bu sebeple ben sorumlu olduğum müdürlükler arasında 
bir ayrım veya önceliklendirme yapmamayı tercih ederim. 
Sonuçta hepsinin bizim kurumsal iş yapış şekillerimizde 
bir yeri vardır. Sıkılmamış bir vida bütün bir uçağı düşüre-
bilir.

Anadolu Sigorta’nın Kavacık’a taşınma sürecinde siz 
aktif bir rol üstlendiniz. O süreçte neler yaşandı?
Yola ilk çıkarken; çağdaş bir çalışma ortamımız olmasını, 
çalışanlarımızın içerisinde kendilerini mutlu hissedecek-
leri, verimliliklerine katkıda bulunacak bir ofis olmasını 
istedik ve bu kıstaslar doğrultusunda oluşturduğumuz bir 
planı hayata geçirdik.
Kavacık’a gelmeden önce Anadolu Sigorta farklı noktalar-
da faaliyetlerini yürütüyordu. Zaman içerisinde büyüyüp 
bulunduğumuz yere sığamaz hale gelmiş, faaliyetlerimizi 
farklı yerlerde sürdürür olmuştuk. Sonuçta yeni bir yer 
arayışı çok uzun süredir vardı. Sonunda şu anki binamızı 
bulduk. 
Binamızı bulduktan sonra bu yeni ofisin içerisine nasıl ta-
şınacağımız ve nasıl yerleşeceğimizin çalışmaları başladı. 
İşi projelendirdik ve en başından belirlediğimiz bütçeye 
ve zamanlamaya uyarak şu anda bulunduğumuz noktaya 
geldik. Süreç her şeyiyle yaklaşık 9 ay kadar zaman aldı. 
Yani kimin nereye yerleşeceğinden, hangi amaçla, hangi 
malzemenin kime yaptırılacağı, nereden alınacağından, ne 
zaman teslim edileceğine kadarki tüm aşamalar...
Ancak şunu söyleyebilirim ki, çalışanlarımızın buraya 
geldiği ilk pazartesi sabahı, binaya girenlerin yüzlerindeki 
o ifadeyi görmek bütün çalışmalarımıza değdi. 
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Bu noktada arzu ederseniz, güncel geliş-
melerle devam edelim. Bildiğiniz üzere 
2015’ten itibaren muallak genelgesi ile ak-
tüerlere sınırsız hesaplama yetkisi verildi. 
Siz bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? 
Bu durum, bizim başından beri bu şekilde 
olmasını istediğimiz bir şeydi. Zira daha 
önceki uygulama bir bakıma, hastaya uzaktan 
ilaç vermeye benziyordu. Bir başka örnek 
de kıyafet olabilir. Tarif şekliyle ortaya çıkan 
elbise size tam oturuyorsa sorun yok; ama ge-
nellikle ya küçük ya da büyük gelir. Dolayısıyla 
bir türlü tam üzerinize olmaz. Eski düzen de 
buna benziyordu, bir düzenleme yapıldığında 
birine uyup başkasına uymuyordu. 

Daha somuta indirgersek bu düzenleme 
neyi değiştirdi? 
Aktüerya müdürlüğümüz portföyümüzü 
inceleyip geçmişte gerçekleşen hasarı dik-
kate alarak henüz kayıtlara girmemiş hasar 
yükümlülüklerimiz nedeniyle ayırmamız ge-
reken karşılığı bize söyler. Şimdiye kadar bu, 
az önce söylediğim yöntemle hesaplanmaya 
çalışılıyordu ve duruma göre eksiği veya fazla-
sı oluyordu. Şimdi ise sorumlu aktüerlerimizin 
bu konuda müdahale etme imkânı olacak gibi 
görünüyor. 

Aktüeryanın diğer fonksiyonu hakkında ne 
söylemek istersiniz? 
Aktüeryanın bir diğer fonksiyonu olan teknik 
fiyat oluşturmada ise zaten bizim yetkinliği-
miz, sektörün olgunluk seviyesinin çok üstün-
de. Elbette hâlâ yapacaklarımız olabilir, ama 
temel olarak şu anda aktüeryanın verebileceği 
destek anlamında oldukça iyi bir noktadayız. 

Reasürans Müdürlüğü’ne değinecek olur-
sak, reasüransın çalışmaları bir sigorta 
şirketini nasıl etkiler? Anadolu Sigorta bu 
bağlamda nasıl çalışıyor?
Şöyle düşünebiliriz: Lokantaya giden bir 
müşteri, tabağındaki yemeği yerken o resto-
ranın mutfağından nasıl etkileniyorsa, bizim 
sigortalılarımız da reasüranstan öyle etkileni-
yor. Mutfaktaki faaliyetlerle ilgili şeylerden bir 
tanesi de reasüransın yaptıklarıdır. 
Reasürans Müdürlüğü bunu özel anlaşmalar 
yoluyla yapıyor. Bu işi yapmak üzere kurulmuş 
şirketlerle aramızda “Ben bunu yazarsam, sen 
de bundan kendi payına düşen riski/primi/
hasarı alırsın/ödersin” şeklinde özetleyebile-
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ceğimiz anlaşmalar yapıyoruz. 
Bu bağlamda seri üretime hazırlanan bir 
fabrikanın hangi kapasite ile hangi ürünü üre-
teceği reasüransla şekilleniyor da diyebiliriz. 
Öyle bir bant hazırlıyorsunuz ki sene içerisin-
de o üründen seri olarak üretebiliyorsunuz. 

Risk Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü de 
size bağlı. Onlar ne yaparlar? Görevleri 
nedir? Sözgelimi İç Kontrol fonksiyonları-
nın yaptıklarının farkı nedir? 
Aslında hepsi sigortacılıkta iç sistemler mev-
zuatı çerçevesinde, varlığı zorunlu birimlerdir. 
Biz de ise bu zorunluluk mevzuatın parçası 
olmadan önce de bu fonksiyonları yerine geti-
ren birimlerimiz zaten vardı. Teftişin kontrol 
edeceği şeylerin sınırı yok. Her şeyi kontrol 
edebilirler. Teftiş, olup bitenlere, doğru yapıl-
mış mı diye geçmişe doğru bakar. İç kontrol 
ise bir aksiyonun olma aşamasında hatalar 
olmaması için neler yapılabilir, hatalar nasıl 
engellenir kısmıyla ilgilenir. 
Bir de tabii risk yönetimi kısmı var. Bura-
da bahsettiğimiz risk yönetimi, kurumsal 
düzeydedir. Anadolu Sigorta olarak bizim bir 
risk kataloğumuz bulunuyor. Burada tanım-
ladığımız riskler bazında, durumumuza göre 
bunların ölçümlerinin yapılması, periyodik 
olarak raporlanması gibi işlerden de o Müdür-
lüğümüz sorumludur. 

Bu noktada, konuyla alakalı olduğu için, 
sermaye yeterliliği konusuna değinirsek, o 
konuda neler söylemek istersiniz? 
Sermaye yeterliliği konusunda şunu söy-
leyebiliriz: Sokaktaki sıradan bir vatandaş 
bir poliçe satın almak istediği zaman, gayet 
makul kaygılarla, bunu kimden alacağı konu-
sunda kendince bir karar veriyor ve sonuçta 
alıyor. Poliçeyi aldığı şirketin, hasarı mey-
dana gelebilecek bütün müşterilerine karşı 
taahhütlerini zamanında ve tam olarak yerine 
getirebileceğinden bu şirketlere ruhsat veren 
tarafın, kamunun emin olması gerekir. Bunu 
yapmak için bir tür hesaplama yöntemiyle, 
hadi muayene yöntemiyle diyelim, şirketlerin 
mali açıdan sağlıklı olup olmadıklarını anla-
mak ister. Bu muayenede sağlıklı görünenlere 
sermaye yeterliliği oranı iyi denir. 
Bunları teminatın gereklerini yerine getirmesi 
gerektiği halde getirmeyenler açısından değil 
getiremeyenler açısından söylüyorum. Sigor-
talının satın aldığı teminat kapsamında olan, 

Sayısal etki 
çalışmalarına 
göre, Avrupa 
Birliği’nin 
getirmeye 
çalıştığı 
düzenlemeler 
bizde olsa 
sermaye 
yeterliliğimiz 
daha güçlü 
görünecekti. 

hukuken sigortalının hak ettiği bir parayı si-
gorta şirketinin mali yetersizlikleri nedeniyle 
ödeyememesi. İşte bu noktada bizim mevzua-
tımız sermaye yeterliliği açısından risk esaslı 
düzenlemeler içeriyor. 
Anadolu Sigorta açısından değerlendirirsek, 
Solvency II düzenlemeleri çerçevesinde yürür-
lüğe alınmaya çalışılan genel düzenlemelerle 
ilgili sayısal etki çalışmalarına göre de, mevcut 
düzenlemelere göre de şirketimiz belirtilen-
den daha yüksek sermaye ile çalışıyor. 
Bahsettiğim kıyaslama, bizim yerel mevzuatı-
mızla Avrupa Birliği mevzuatının kıyaslaması 
sonucu ortaya çıkıyor. Sayısal etki çalışmaları-
na göre Avrupa Birliği’nin getirmeye çalıştığı 
düzenlemeler bizde olsa bizim sermaye yeter-
liliğimiz daha güçlü görünecekti. Sonuçta ser-
maye yeterliliği dediğimiz şey, nihayetinde bir 
orandır ve olması gerekene göre, sermayenin 
ne kadar fazlası ve eksiği olduğunu söylemek-
tedir. Özellikle risk esaslı hesaplama yapmak 
istediğimizde, yaptığımız bütün faaliyetlerin 
bir karşılığı var ve bunlar sayısallaştırılabilir. 
Örneğin bankada bir miktar parayı tutmakla 
o parayı kasada tutmak, paranın döviz veya 
Türk Lirası olması gibi. Hepsine bir risk puanı 
veriliyor ve buna göre bir risk değerlendirme-
si yapılıyor. Bunların hepsi bir araya geliyor ve 
sonuçta bir büyüklük ortaya çıkıyor. Bizim öz 
varlıklarımız bu büyüklüğün ne kadar üstün-
deyse sermaye yeterliliği o kadar iyi oluyor. 
Biz Anadolu Sigorta olarak bu bağlamda 
oldukça iyi durumdayız. Tabii burada aradaki 
fark ne kadar yüksekse o kadar iyidir şeklinde 
anlamamak gerekir. Çünkü bu durum, “bu bü-
yüklükte bir sermaye ile yapılabileceklerinden 
çok azını yapıyorsun” şeklinde de yorumla-
nabilir ya da daha teknik terimiyle öz kaynak 
kârlılığını düşürür. Burada da bir optimum 
noktaya, dengeye ihtiyaç var.

Peki geleceğe yönelik bir tahmin almak is-
tersek, sizce Anadolu Sigorta 2023’te nasıl 
bir şirket olacak? 
Özel olarak Anadolu Sigorta, genel olarak sek-
tör için iyimserim. Bu sektöre yönelik iyimser-
lik konusu ben Anadolu Sigorta’ya girdikten 
sonra aldığımız eğitimler sırasında da çokça 
tekrar edildi. Aslında şu anda sektördeki satın 
almalara baktığımızda burada sözü edilen 
miktarlar da bu durumu teyit ediyor. O para 
aslında mevcut kapasite yerine geleceğe yö-
nelik hesaplanmış potansiyelin karşılığı diye 
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yorumlamak lazım. Öyle görünüyor ki sınırlı 
sayıda şirket piyasanın büyük kısmından 
ayrışmış durumda. Biz onlardan biri olmaya 
devam ediyoruz. Bu geçtiğimiz 7-8 senede 
yapmakta olduklarımızın semeresini yakında 
daha çok göreceğiz. Şu anda en ciddi değişik-
liklerden birinin kuluçka dönemindeyiz.

Son olarak iş yaşamı haricinde sizi tanı-
mak isteriz. Dansa ve sanata ilginiz oldu-
ğunu biliyoruz. Hatta eskiden şirketimizde 
dans kursu verilirken siz de eğitmenlerden 
biriydiniz. 
Evet dans kursumuz vardı. Esas fikir şirkette 
bu konuda bir şeyler bilenlerin bilmeyip de 
öğrenmek isteyenlere bildiklerini öğretme-
si idi. Derneğimizin organize ettiği kurslar 
böyle başladı: Harmandalını Barış İnan, ho-
ronu Rıdvan Atasoy, salsayı ise eşimle ben… 
Sonra öğrenciler öğrendikleri kadarıyla Şile 
buluşmalarımızda öğrendiklerini göstermeye 
başladılar. Bu hoş bir gelenek haline geldi. 
Yalnız o ilk sene benim aldığım şöyle bir ders 
var. Aynı kişi olarak horondan sonra harman-
dalı neyse de, harmandalı oynadıktan sonra 
üzerine salsa yapmak itibar açısından iyi bir 
fikir değilmiş. (Gülüyor)
Resim konusu eşimin öğrencisi olduğum 

alanlardan birisi. Şimdilik bir bakışta Ergin 
İnan’ın ve matmazelin eserlerini tanıyabiliyo-
rum. 
Odamdaki tablonun hikâyesi de şu: Kuledey-
ken bahsettiğim yer sıkıntısı nedeniyle proje 
gruplarımızdan birine hiç de uygun olmayan 
dar bir yeri tahsis etmek zorunda kalmış-
tık. Proje liderimizle görüşüp bulundukları 
ortama hayat versin diye duvarlarına asmak 
üzere bir resim sipariş ettik internetten. 
Verdiğimiz ölçülerde kocaman bir reprodük-
siyon resim orada proje boyunca asılı durdu. 
Bu arada ben de odamı daha etkin kullanmak 
için sırtım pencere gelecek şekilde masamı 
yerleştirip kendimce bir çalışma havuzu oluş-
turmuştum. Ama yüzüm duvara dönüktü. 
Proje bittikten sonra orası kolilerin yığıldığı 
bir tür depo gibi kullanılırken ben de resmi 
alıp odamda yüzümü döndüğüm duvara as-
tırdım. Resim Matisse’in pencere isimli eseri. 
Bu isim bana “niye pencereye ve manzaraya 
sırtını dönüyorsun” diyenlere karşı “yüzüm 
karşı pencereye dönük” diyerek kendimi 
savunma fırsatı da verdi. 
Sonrasında eser envanteri güncellenirken di-
ğer odalardaki orijinal tabloların yanında bu 
tablo da orijinal zannedilip envantere girmiş. 
Sonradan düzelttik tabii ki. 

Resim konusu 
eşimin öğrencisi 
olduğum 
alanlardan 
birisi. Şimdilik 
bir bakışta 
Ergin İnan’ın ve 
“Matmazelin” 
(Zerrin Tekindor)
eserlerini 
tanıyabiliyorum. 
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Türkiye İş Bankası

Gölbaşı Şubesi
“BIR ÖNCEKI YILA NAZARAN 2014’Ü BAŞARILI BIR ŞEKILDE TAMAMLAYARAK YÜZDE 895 
ORANINDA BÜYÜME YAKALADIK. BU BÜYÜMEDE EN ÖNEMLI ETKENLERDEN BIRININ TÜRKIYE
IŞ BANKASI’NIN VIZYONU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.”

Selim Azizoğlu
Şube Müdürü

Şube Tipi Karma Şube 

Şube İli/İlçesi Ankara/Gölbaşı 

Şube Çalışan Sayısı 13

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Hızlı Satış,
Teminat ve 
Güvence, 
Kârlılık

Sigortacılığın bugünkü noktaya gel-
mesinde en önemli etken, günlük 
yaşamda ortaya çıkabilecek riskleri 

minimize etme ve bu risklerden korunma 
ihtiyacıdır. İnsanlığın varoluşundan bu 
yana güven duygusu ihtiyacı ve bu boşlu-
ğun doldurulma isteği sigorta konusunu 
olmazsa olmaz kıldı.
“Hiçbir birey ve/veya kuruluş sahip oldu-
ğu değerleri sigortasız bırakacak kadar 
zengin değildir.’’ Bu özlü sözün ışığında 
ilerleyen şubemize dönecek olursak; 
2014 yılını başarılı bir şekilde tamamla-
dık ve bir önceki döneme nazaran yüzde 
895 oranında büyüme yakaladık. Bu 
büyümede en önemli etkenin Türkiye İş 
Bankası’nın vizyonu olduğunu düşünüyo-
rum. Şubemizde müşterilerimize sadece 
Bankamız riskleri için sigorta işlemi 
yapılmıyor, pazarlama çalışmamızda,  
sigorta ürünümüze uygun müşteri profili 

tespiti yapıldıktan sonra satış gerçek-
leşiyor. Bu satış stratejisi müşterimizin 
kendisini özel hissetmesini sağlıyor.
Başarımızın asıl sırrının, tahsis etmiş 
olduğumuz bireysel ve ticari kredile-
rimizin teminatlarının güvencesi olan 
sigortaların dışında, Bankamız veri taba-
nında işleyebileceğimiz müşteri kitlemiz 
olduğunu düşünüyorum. Bu veri tabanını 
çok iyi değerlendirmeliyiz.  
Bankamızın kârlı büyüme metodolojisi 
ile tam anlamıyla örtüşen ve yüksek kâr 
getirisi olan bu kanalı, tam anlamıyla 
kullanmadığımızı düşünüyorum. Sigor-
tacılığın minimum risk ile maksimum 
kâr sağlamanın en kolay yollarından 
birisi olduğunu rakamlarımız da teyit 
eder niteliktedir. Bu bağlamda Şubemi-
zin başarısında emeği geçen Anadolu 
Sigorta’nın Banka Sigortacılığı Müdürlü-
ğüne teşekkürü bir borç bilirim. 
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Türkiye İş Bankası

Vize Şubesi
“ÖNCELIKLE INSANLARIN IHTIYAÇLARINDAN HAREKET EDEREK, ONLARA FAYDA SAĞLAYACAK 

ÜRÜNLERIN TESPITINI SAĞLADIK VE BU SÜREÇTE KENDI HEDEFLERIMIZI DE ISTEDIĞIMIZ 
NOKTALARA TAŞIYABILDIK.”

Murathan A. Akgül 
Şube Müdürü

Şube Tipi Karma/Tekirdağ 
Bölge

Şube İli/İlçesi Kırklareli/Vize 

Şube Çalışan Sayısı 10

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Tespit, 
ikna, 
başarı 

Doğru aktarıldığı takdirde, 
sigortacılığın ve sigorta 
ürünlerinin; insanların far-

kında bile olamadıkları ihtiyaçlarına 
yönelik olarak kullanılabileceğini, 
onların sigortaya olan ilgisinin ve 
farkındalığının artırılabileceğini 
düşünüyorum. 
Temelde insanlar; ihtiyaç olması, 
hayatı kolaylaştırması, güvenlik sağ-
laması, sağlığa iyi gelmesi, faydalı 
görünmesi, bir statü sembolü olma-
sı ya da moda olması gibi nedenlerle 
bir şeylere ilgi duyar ve satın alır. 
Eğer hedef kitlenizi doğru belirler, 
onların ihtiyaçlarını doğru tespit 
eder, bu ihtiyaçları nasıl karşılaya-
bileceklerini, anlayabilecekleri bir 
şekilde onlara doğru aktarır ve bu 

sayede elde edeceklerini somut bir 
şekilde ortaya koyabilirseniz insan-
ların dikkatini çekebilirsiniz. 
Sigorta konusunda da, gerek kendi 
yarattığımız gerekse önümüze çıkan 
fırsatlarda yaptıklarımız aslında te-
mel olarak buydu. Öncelikle insan-
ların ihtiyaçlarından hareket ederek 
onlara fayda sağlayacak ürünlerin 
tespitini sağladık ve bu süreçte 
kendi hedeflerimizi de istediğimiz 
noktalara taşıyabildik. Önceliğinizi, 
insanlara ve insanların bakış açısını 
anlamaya, onların bakış açısından 
hareketle ilerlemeye verdiğiniz sü-
rece topluma faydalı olmaya çalışan 
bir birey olabilirsiniz. 
Sağlıklı ama dolu dolu sigortalı gün-
ler diliyoruz. 
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 “ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM ILE ASLI GÖREVLERIMIZ 
ARASINA ALDIĞIMIZ BANKA SIGORTACILIĞI; AZIM, GAYRET VE 
BAŞARIYA ODAKLANARAK, ÜRÜN GAMLARINI MÜŞTERININ 
IHTIYACINA GÖRE EN HIZLI VE ETKIN ŞEKILDE SUNMAMIZA 
YARDIMCI OLDU.”

Gelişen ve değişen piyasa 
koşulları paralelinde müşteri 
istekleri de, her geçen gün 

değişkenlik gösteriyor. Bankamız 
da MOD kapsamıyla birlikte bu 
gelişime odaklandı. Banka Sigorta-
cılığı ise bu değişimle birlikte ürün 
yelpazemizde bizlerin de önemli bir 
enstrümanı oldu ve olmaya devam 
ediyor. 
Finans sektöründe en az kredi 
vermek, mevduat toplamak kadar 
önemli bir yeri olan sigorta işlem-
lerini benimsemek, başarıya giden 

yolu yarılamak anlamına geliyor. 
Çalışma arkadaşlarım ile asli gö-
revlerimiz arasına aldığımız banka 
sigortacılığı; azim, gayret ve başa-
rıya odaklanarak, ürün gamlarını 
müşterinin ihtiyacına göre en hızlı 
ve etkin şekilde sunmamıza yardım-
cı oldu. Bu sayede müşterilerimizin 
bankacılık ve sigorta işlemlerinin 
tek bir çatı altında toplanarak şube-
lerimizce gerçekleştiriliyor olması, 
tam anlamıyla müşteri memnuni-
yetinin artmasına katkı sağlıyor ve 
müşteri bağlılığını artırıyor.

Seyfettin Kalkır 
Şube Müdürü

Şube Tipi Karma Şube

Şube İli/İlçesi Artvin/Yusufeli

Şube Çalışan Sayısı 7

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Ürün, 
odaklanma, 
mutluluk

Türkiye İş Bankası

Yusufeli Şubesi
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KURULUŞUMUZUN 85. YILINDA “GEÇMIŞTEN 
GELECEĞE ANADOLU SIGORTA - TÜRKIYE’NIN 

SIGORTASI” KITABI ILE KÖKLÜ MIRASIMIZI 
KAYIT ALTINA ALAN, SIGORTA SEKTÖRÜNÜN 

DUAYENLERINDEN PROFESÖR DR. ZAFER TOPRAK 
ILE ŞIRKETIMIZIN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ VE 

YARININI KONUŞTUK.

“Anadolu Sigorta, 
sektörün amiral 

gemisi oldu”
Anadolu Sigorta’nın 85. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle “Geçmişten Geleceğe Anadolu 
Sigorta - Türkiye’nin Sigortası” başlığını 
taşıyan ve kurumun gelişim sürecini ele 
alan bir tarih kitabı kaleme aldınız. Bu ki-
tap sizin akademik yaşamınızda ne tür bir 
anlam ifade ediyor?
Türkiye bugün hızlı gelişen pazar ekonomileri 
arasında yer alıyor. Üniversitede öğrenci oldu-
ğum yıllarda bizler Türkiye’yi geri kalmış, az 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke olarak de-

Profesör Dr. Zafer Toprak
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ğerlendirirdik. O günden bugüne tabii önemli 
bir yol kat edildi. Ben Mülkiye’de okudum. 
Diplomasi bölümünden mezun oldum. Ama 
Türkiye’nin az gelişmişliği bizim neslin ana 
sorunlarından biriydi. O nedenle de tarihe ayrı 
bir önem verilirdi. Başarılı bir öğrenci olarak 
ben de akademik kariyeri seçtim ve iktisat ta-
rihine ilgi duydum. Türkiye’nin 19. ve 20. yüzyıl 
iktisadi gelişimi ana ilgi alanımı oluşturdu. 
Bu konuda birçok kitap yazdım. Para ve kredi 
kurumlarının ülke gelişiminde ne denli önemli 
bir rol oynadığını gördüm ve bankacılık alanına 
odaklandım. Birçok bankanın kurumsal tari-
hini yazdım, İş Bankası’nın müzesini kurdum. 
Kurum tarihçiliği alanında ihtisas kazandım. 

Sigortacılık alanına girişiniz nasıl oldu? 
Hangi nedenler sizi bu alana yönlendirdi?
İş Bankası’nın müzesini kurduktan sonra, ban-
ka iştiraklerinden Millî Reasürans’tan kurulu-
şunun 80. yıldönümü nedeniyle bir kitap hazır-
lama teklifi aldım. Bu teklif sigorta tarihçiliğine 
yönelimime neden oldu. Bu arada şunu da gör-
düm: Türkiye iktisat tarihinde gözden kaçan 
sektör sigortacılıktı. Türkiye’de bu konuda, 
albüm niteliğinde hazırlanan görsel ağırlıklı 
çalışmaların dışında pek bir şey ortaya kon-
mamıştı. Bilindiği gibi Türkiye’de reasürans 
sektöründe 1929’da kurulan Millî Reasürans’ın 
ayrı bir konumu vardır. “Ulusal’dan Küresel’e 
Millî Reasürans T.A.Ş.” ve “Türkiye’de Rea-
süransın Evrimi” başlıklı bir kitapla sonuçla-
nan proje bana çok şey öğretti. Sigortacılığı 
öğrenmem gerekti ve sektörün ne denli büyük 
bir potansiyel gösterdiğini gördüm. Hemen 
ardından Milli Reasürans’tan dört yıl önce 
kurulan, yine İş Bankası’nın iştiraki Anadolu 
Sigorta’dan bu kez 85. kuruluş yıldönümü için 
proje teklifi geldi. Artık sigortacılık konusun-
da bir birikimim vardı. Milli Reasürans aynı 
zamanda Türkiye’de sigortacılık sektörünün 
kütüphanesini kurmuştu. O kütüphanede bir 
yılı aşkın çalışmıştım ve ilerisini düşünerek 
Milli Reasürans’ın yanı sıra Türkiye’de genel 
olarak sigortacılığın evrimi ile ilgili bilgi top-
lamıştım. Anadolu Sigorta’nın yazımında bu 
birikim benim için yol gösterici oldu. 

Sizce sektör neden bu denli önemliydi? 
Anadolu Sigorta bu bağlamda neden önem 
kazandı? Anadolu Sigorta’nın sigorta sek-
töründe farklı bir konumu var mıydı? 
Şunu kabul etmek gerekiyor; içerdiği büyük 

potansiyelin de bir sonucu olarak sigortacılık 
Türkiye’de 2000’lerin başından itibaren yerli 
ve yabancı sermayenin öncelikli ana yatırım 
alanlarından birine dönüştü. Türkiye’nin eko-
nomik ve sosyal kalkınma sürecinde kilit bir 
işlev üstlendi. Osmanlı Devleti’nin son yüzyı-
lında yabancı sermayenin en fazla ilgi duyduğu 
alan sigortacılıktı. Böyle olmasına rağmen 
Türkiye’de sigortacılığın tarihsel gelişiminin ve 
kültürel mirasının bu denli ihmal edilişi bilim 
dünyamız açısından önemli bir açık. Sektör, 
Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte bir kırılma 
noktası yaşamıştı. Cumhuriyet her şeyi yeni 
baştan kurguluyordu. Sigortacılık sektörü 
de bu inşa sürecinde önemli roller üstlendi. 
İşte bu aşamada Anadolu Sigorta’nın önemi 
ortaya çıkıyordu. Türkiye bundan böyle ulusal 
nitelikte bir sigortacılık sektörü kurma çabası 
içerisindeydi. 1924’te İş Bankası kurulmuştu. 
Türkiye’de ilk mevduat ve yatırım bankasıy-
dı. Hemen bir yıl sonra Anadolu Sigorta’yı 
kurma gereği ortaya çıktı. Bu nedenle Anadolu 
Sigorta’nın Türkiye’nin gelişimi bağlamında 
apayrı bir konumu oldu. 

Farklı konumdan neyi kast ediyorsunuz? 
Anadolu Sigorta sizce sektörde neden farklı 
bir konuma oturdu?
Çünkü sigorta sektörü reasürans yönüyle belki 
de dünyada en küresel sektör. Finansal yönde 
küreselleşmenin sigorta sektörüyle başladığını 
söyleyebiliriz. 19. yüzyıldan itibaren sigortacı-
lık sektöründe yabancı sermayenin hâkimiyeti 
nedeniyle Türkiye önemli ölçüde dışa bağımlı 
kalmıştı ve sigortacılık sektörünün bütün ge-
tirisi yurt dışına akmıştı. İki dünya savaşı arası 
dünya küresizleşme evresi yaşarken Türkiye 
“kambiyo buhranı” diye adlandırılan bir döviz 
darboğazına düşmüştü. Türkiye kendi yağıyla 
kavrulmak zorundaydı. Yurtdışında olan bu 
kan kaybının nedenlerinden biri sigortacılıktı. 
Bunu Atatürk ve Celal Bayar çok iyi görmüş-
lerdi. Bu nedenle çok sınırlı sermaye olanak-
larıyla önce İş Bankası’nı, ardından Anadolu 
Sigorta’yı ve dört yıl sonra Millî Reasürans’ı 
kurmuşlardı. Türkiye bu sayede dışa en 
bağımlı olduğu alanda bir varlık göstermişti. 
Kısa sürede kendi sigortacılarını yetiştirmiş 
ve yerli sigortalar için kadroları oluşturmuş-
tu. Anadolu Sigorta uzun yıllar bir okul işlevi 
gördü. Türkiye’de varlık gösteren sigortacılar 
Anadolu Sigorta bünyesinde yetişti. Anadolu 
Sigorta, sektörün amiral gemisi oldu. 

Anadolu 
Sigorta uzun 
yıllar bir okul 
işlevi gördü. 
Türkiye’de 
varlık gösteren 
sigortacılar 
Anadolu Sigorta 
bünyesinde 
yetişti.
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Anadolu Sigorta projesini gerçekleştirirken 
içinde bulunduğunuz çalışma koşulları ko-
nusunda görüşlerinizi alabilir miyiz?
Ben uzun yıllar İş Bankası ve iştiraklerinin 
projelerinde çalıştım. İlk projem Şişecam’dı. 
1983 yılında daha doktorasını yeni almış 
genç bir öğretim üyesi iken Talat Orhon Bey 
benden Şişecam’ın tarihini yazmamı istemişti. 
Türkiye’de reel sektörün teknoloji transferi 
konusunda ne denli sorunlu evrelerden geçti-
ğini bu proje sayesinde öğrendim. Ardından İş 
Bankası’nın Finansal Müze projesi gündeme 
geldi. Onu Millî Reasürans ve Anadolu Sigor-
ta izledi. Tüm bu çalışmalarımın sonucunda 
Türkiye’nin finansal alanda çağdaş kimliğini 
en iyi yansıtan kuruluşların İş Bankası ve 
iştirakleri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 
Bu kurumlarda bana her zaman üst düzeyde 
çalışma ortamı sağlandı. Tüm bu kurumlarda 
iş ahlakının ne denli yüksek olduğunu gördüm. 
Tüm birimler projelerin gerçekleşmesinde bü-
yük çaba sarf etti. Birçok kez yoktan var ettiler. 
Bu nedenle her bir projede gönül rahatlığıyla 
çalıştım. Hiç unutmam, Anadolu Sigorta’da 
projeye başladığım gün İş Kule’de bana ayrılan 
ofise geldiğimde masamın üzerinde benim için 
hazırlanmış bir buket çiçek duruyordu. Aynı 
gün, sigortanın birçok üst düzey yöneticisi ziya-
retime geldi. Hatta Yönetim Kurulu Başkanı 
Burhan Karagöz beni ofisimde ziyaret etmek 
istedi. Ben kendilerini ziyaret ettim. Bunlar 
Anadolu Sigorta’nın kurumsallaşma bağlamın-
da ne denli yol kat etmiş olduğunun kanıtları. 

Ortaya çıkan eser hakkında görüşlerinizi 
alabilir miyiz? Ayrıca genel olarak bu tür 
çalışmalar için kurum kültürünün yetersiz-
liklerinden söz edebilir misiniz?
Ben İngiliz arşivlerinde çok çalıştım. Bugün 19. 
yüzyılda Osmanlı’da kurulmuş bir yabancı şir-
ketin tüm evrakını Board of Trade’de bulmanız 
mümkün. Bizde şirketler günü birlik yaşamışlar 
uzun süre. Geçmişle ilgili birikimleri yok olup 
gitmiş. O nedenle de kurum kimliği bir türlü 
oluşamamış. Türkiye’de son zamanlarda bunun 
ne denli önemli olduğu idrak edilmeye başlandı. 
Kurumsal kimlik çalışmalarına ağırlık verildi. 
Kurumların bu konuda en büyük düşmanı 
mekan olsa gerek. Türkiye’de büyüyen şirketler 
sürekli mekan değiştiriyorlar ve her taşınma 
süreci tasfiyelere neden oluyor. Oysa özellikle 
sigorta arşivleri son derece önemli. Bizim tarih-
sel mekan belleğimiz bu sigortaların arşivleri. 

Bugün İstanbul’un dününü sigorta haritaları 
olmaksızın düşünemeyiz. Mesela Jacques 
Pervitich Sigorta Haritaları. Zamanında 
bunların en zengin koleksiyonu, pafta pafta 
Anadolu Sigorta bünyesinde yer alırmış. Ama 
Galata’daki mekandan ayrılırken bunlar el-
den çıkarılmış. Bugün her bir pafta bir servet 
değerinde. Neyse ki replikalarını Tarih Vakfı 
bastı. Genel bir eleştiri olarak söylüyorum. 
Kurumlar kendi geçmişlerine sahip çıkmalı. 
Yoksa kurumların geçmişini kurgulamak ar-
keolojik bir çalışmaya dönüşüyor. Kurumların 
kimliğini oluşturacak çalışmalar düne yönelik 
olmalı. Çünkü geçmiş günümüze ışık tutuyor, 
yarının inşasına ortam sağlıyor. 
Anadolu Sigorta çalışmasına geri dönersek, 
benim kurum tarihi alanında yaptığım tüm 
çalışmalar akademik bir boyut taşıyor. O 
nedenle diğer benzer kurum tarihlerinden 
farklı bir yönü var. Bu kitapları dipnotlayarak 
üniversiteye tez olarak sunabilirsiniz. Bu ne-
denle kalıcı eserler olduğunu söyleyebilirim. 
Anadolu Sigorta çalışmamız da böyle. Artık 
Anadolu Sigorta’nın köklü mirası kayıt altına 
alınmış durumda. Bu bence kurumsallaşma-
nın temel gereklerinden biri. Umarım, on yıl 
sonra, yüzüncü yılında Anadolu Sigorta’yı 
çok daha görkemli bir biçimde değerlendir-
me fırsatı buluruz. 

Kurumlar 
kendi geçmişlerine 
sahip çıkmalı. 
Yoksa kurumların 
geçmişini 
kurgulamak 
arkeolojik bir 
çalışmaya 
dönüşüyor. 
Kurumların
 kimliğini 
oluşturacak 
çalışmalar düne 
yönelik olmalı. 
Çünkü geçmiş, 
günümüze ışık 
tutuyor, yarının 
inşasına ortam 
sağlıyor. 
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A centemiz, 2000 yılında Yazıcı 
Sigorta adıyla Nurettin Yazıcı ta-
rafından kuruldu. Sigorta esas-
ları çerçevesinde hizmet veren 

Acentemiz, bireysel ve kurumsal anlamda, 
müşterilerinin tüm sigorta ihtiyaçlarını 
en kısa sürede ve en ekonomik şekilde 
karşılamayı hedefliyor. Sigorta sektörün-
de deneyimli ekibimizle dikkat çekerek, 
kısa sürede önemli bir iş hacmine ulaştık 
ve bugün onlarca çalışanımız ve binlerce 
müşterimizle sürdürülebilir başarılara 
imza attık. Yapılanmamızı, teknik bilgi ve 
organizasyonel kabiliyetlerimizi büyümeye 
ve gelişmeye açık bir şekilde tamamladık.
Yazıcı Sigorta olarak yüzde 100 müşteri 

Yazıcı Sigorta
MÜŞTERİLERİNİN TÜM SİGORTA İHTİYAÇLARINI EN KISA SÜREDE, EN 
EKONOMİK ŞEKİLDE KARŞILAMAYI HEDEFLEYEN YAZICI SİGORTA 
İÇİN KALİTE ÇITASININ SÜREKLİ YÜKSELTİLMESİ EN ÖNEMLİ 
ÖNCELİKLERDEN BİRİ.  

memnuniyeti odaklı çalışıyoruz ve müşteri 
ilişkilerindeki temel ilkemiz; doğru, dü-
rüst ve eksiksiz bilgi vermek. Acentemiz, 
mutlak müşteri ve çalışan memnuniyeti 
prensibiyle yoluna devam ederken, müşte-
rilerinin mevcut ve gelecekteki beklentile-
rini karşılayan, insana duyarlılığı benimse-
yen, küresel etkileşimleri yakından takip 
ederek sürekli kendini yenileyen, çağdaş 
bir vizyon geliştiriyor. 
Sigortacılığın kalite çıtasının sürekli 
yükseltilmesi, ürün yelpazesinin gelişti-
rilmesi, yeni ürünlerin tasarımı, kullanım 
alanlarının artırılması, Acenteliğimizin 
kendine biçtiği en önemli görevler arasın-
da yer alıyor. 

Kuruluş tarihi

2000

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Elementer tüm 
branşlar ile ağırlıklı 

olarak kasko ve trafik 
sigortası

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2006
              2007

30
Çalışan sayısı

55620
Müşteri sayısı

/

Nurettin Yazıcı - İstanbul
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A nadolu Sigorta acenteliğini 
1984 yılında ağabeyim Ca-
ner Yazıcı ile birlikte açtık. 
1995 yılının sonlarına kadar 

İstanbul’da faaliyetlerimizi sürdür-
dük. Aynı yılın sonlarında memleketim 
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde adıma 
ait acenteliğimi açtım. 2006 yılında ise 
aile şirketimizi (RNY Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Ltd. Şti.) kurduk. 
Şirket merkezimiz Uzunköprü’de olup, 

RNY Sigorta
MÜŞTERİLERİNİN DÖRTTE ÜÇÜ İLE EN AZ 25 YILDIR ÇALIŞAN 
RNY SİGORTA, GÜLERYÜZLÜ VE SONUÇ ODAKLI PERSONELİ 
İLE HİZMET VERİYOR.

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2006

1470
Bireysel

Elementer
tüm

branşlar

115
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2006
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

11

Edirne’nin merkezinde de iki şubemiz 
bulunuyor. Çalışan sayımız ise 11 kişi. 
Anadolu Sigorta ile çalışmaya başladığı-
mız 1984 yılının Nisan ayından bu yana 
aynı heyecanımız devam ediyor. 
Toplamda 1.470 bireysel, 115 adet ku-
rumsal müşterimiz var. Elementer tüm 
branşlarda sigorta poliçesi kesiyoruz. 
Müşterilerimizin dörtte üçü ile en az 25 
yıldır çalışıyoruz. Personelimiz güler-
yüzlü, sonuca en iyi şekilde varan, istek-

li, arzulu ve kendilerini güzel bir şekilde 
yetiştirmiş, onurlu insanlar. Sağlığımız 
müsaade ettiği sürece, müşterimizin 
memnuniyetini göz önüne alarak, daha 
uzun yıllar işimizi en iyi şekilde ve hata 
yapmamaya gayret ederek devam ettir-
meyi hedefliyoruz. 
Ben, ailem ve çalışan, emeği geçen tüm 
arkadaşlarımızla birlikte birçok güzellik-
lere imza atacağımızı umuyorum.
Bu vesileyle; Anadolu Sigorta ailesinin bir 
ferdi olmanın gururunu ve onurunu bize 
yaşatan, mesleğimizi severek yapmamız-
da büyük etkisi olan emekli müdürlerimi-
zi saygıyla ve rahmetle anıyorum. 
Son olarak tüm arkadaşlarıma buradan 
seslenmek istiyorum. Lütfen hepimiz 
Anadolu Sigorta Ailesinin kıymetini bil-
sin, böyle güzel bir topluluk hiçbir sigor-
ta şirketine kısmet olmaz. Herkese bol 
kazançlar ve sağlıklı günler diliyorum. 
Saygı ve sevgilerimle…

Recep Nedim Yazıcı  - Edirne
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EN İYİ VE UYGUN HİZMETİ SUNMAYI İLKE EDİNEN GÜNCE GRUP 
SİGORTA, “BİZİMLE GÜVENDESİNİZ” SLOGANIYLA 2011 YILINDAN BU 
YANA ANADOLU SİGORTA İLE ÇALIŞIYOR. 

Sigortacılık sektöründe “Bizimle Gü-
vendesiniz” sloganıyla 2005 yılın-
dan bu yana etkin bir şekilde faaliyet 
gösteriyoruz. Günce Grup Sigorta 

olarak geniş ürün yelpazemizle müşterile-
rimize en iyi ve en uygun hizmeti sunmayı 
ilke edindik. Yıllık 9 milyon TL olan mevcut 
üretimimiz ağırlıklı olarak yurtiçi taşıyıcı 
sorumluluk poliçelerinden ve acenteye özgü 
hazırlanmış nakliyat poliçelerinden oluşu-
yor. Geri kalan üretimi ise filo kasko, kasko, 
konut ve işyeri poliçeleri oluşturuyor. 

Sahip olduğumuz birikim ve tecrübeyle, 
yetkili acenteliklerimizi başarıyla yürü-
tüyor ve sadece müşteri ihtiyacını karşı-
lama konusunda değil, ihtiyaç belirleme 
ve çözüm üretme alanında da son derece 
hassas davranıyoruz. 
Günce Grup olarak konusunda uzman 
bir kadroyla hizmet veriyor, teknik, ha-
sar ve muhasebe departmanlarıyla, 
birlikte çalıştığımız kişi ve kurumların 
öncelikli tercihi olmaktan büyük gurur 
duyuyoruz. 

Günce Grup Sigorta

Kuruluş tarihi

2005

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Yurtiçi taşıyıcı 
sorumluluk poliçeleri ve 

oluşan acenteye özgü 
hazırlanmış nakliyat 

poliçeleri

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2011

11
Çalışan sayısı

450

300
Bireysel

Kurumsal

Müşteri sayısı

Hakan Meral - Ankara
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röportaj

ANADOLU SIGORTA’NIN 90. YILINI KUTLADIĞI BUGÜNLERDE, ŞIRKETIMIZE YILLARINI VEREN 
ESKI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZDAN ÜLAY GÖNEN’I SAYFALARIMIZA KONUK ETTIK. 
BUGÜNÜN SIGORTA PIYASASI ILE GEÇMIŞI KIYASLAYAN GÖNEN’IN ALTINI ÇIZDIĞI EN ÖNEMLI 
UNSUR, DEĞIŞEN REKABET ANLAYIŞI OLDU.

“Eskiden rekabeti 
kalite ve güven belirlerdi, 
bugün tek belirleyici fiyat”

Eski Genel Müdür Yardımcılarımızdan 
Ülay Gönen
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Önce sizi tanıyabilir miyiz?
1936 yılında doğdum. Başarılı bir 
eğitim hayatım oldu. İlkokul, orta-
okulda ve lise eğitimimi, o zamanki 
adıyla Amerikan Kız Lisesi’nde 
aldım. Daha sonra İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ne gittim. 
1961’de mezun oldum. Avukatlık 
stajımın ardından, Çamlıca Kız 
Lisesi’nde iki yıl İngilizce öğretmen-
liği yaptım. Avukatlık kanuna göre, 
avukatlar, kendi meslekleri dışında 
ancak o işi yapabilirlerdi. Sonra bir 
avukatın yanında çalışmaya başla-
dım. Bir yıllık avukatlık deneyimi-
min ardından, ailemin de isteğiyle, 
Anadolu Sigorta’nın imtihanına 
girdim. İmtihanın ardından birkaç 
ay sonra görüşme talebi geldi. O 
zamanki Genel Müdürümüz Veysi 
Emre idi. Bizzat onunla görüştüm 
ve 1964 yılında şirkette çalışmaya 
başladım. Bir buçuk yıl boyunca çe-
şitli birimlerde staj yaptım. Yangın 
Reasürans Bölümü’nde bir buçuk 
yıl süren stajımın ardından Nakliyat 
Kaza Reasüransa şef tayin edildim.

Göreve ilk başladığınızda Ana-
dolu Sigorta nasıl bir şirketti? 
Mesela şirkette kaç çalışan vardı?
Tam sayıyı hatırlamıyorum fakat 

çok az kişiydik. O zamanlar şirketin 
yeri Karaköy’deydi. Aslında tabii 
ki birçok farlılık vardır ama be-
nim açımdan en önemlisi şirkette 
İngilizce bilenlerin sayısı azdı. O 
yüzden ben işe başladıktan yak-
laşık bir hafta sonra Muhasebe 
Müdürlüğü’nden çevirmem için 
İngilizce mektuplar geldi. Bunları 
çevirmemin ardından, birden şirke-
tin çevirmeni gibi olmuştum. 

O zamanlar sektör nasıldı? Nasıl 
bir sigortacılık ortamı ve anlayı-
şı vardı?
Türkiye’de sigorta endüstrisi, belir-
li bir aşamadan geçmiş, bir yerlere 

gelmişti. Yabancılarla, yurtdışında-
kilerle güzel ilişkiler kurulmuştu. 
Tarifeli dönemdi zaten. Türkiye pi-
yasası çok cazip bir dönemindeydi.

Tarifeli dönemin farkı nedir?
Tarifeli dönem, en basit ifadeyle 
fiyatların serbest olmadığı dönem. 
Fiyatlar önceden belirleniyor. Tabii 
diyeceksiniz ki bu şekilde sektör 
gelişir mi? Evet, gelişiyordu. Her 
alınan işten yüzde 25 hisse Milli 
Reasürans’a veriliyordu. Ben işe gir-
diğim dönemde bu durum sektörde 
normal uygulamaydı. Zamanla şir-
ketlerin talebiyle bu durum değişti. 
Çünkü her yapılan poliçeden pay 
alınıyordu. Fakat Anadolu Sigorta 
bu zorunluluğa tabi değildi. Milli 
Reasürans, Ankara Sigorta kardeş 
şirketlerdi. Bu durum 80’li yıllara 
kadar devam etti. Turgut Özal’ın 
başbakan olmasıyla birlikte tama-
men serbestleşme dönemi başladı. 

Rekabet ortamı nasıldı?
Rekabet az önce bahsettiğim 
sebepten dolayı bugünkü gibi 
değildi. Bütün şirketler aynı tarifeyi 
uyguluyordu. Zorunlu tarifeler 
vardı. Diyeceksiniz ki fark neydi? 
Fark kaliteydi, güvendi. Tercihler 
buna göre yapılıyordu. Şirketler 
esas olarak buna öncelik verir ve 
rekabet avantajı sağlamak için özel-
likle kurumsal alanda bunu dikkate 
alırlardı.  

Sektörde yabancı yatırımcılar 
var mıydı?
Yabancı şirketler vardı. Fakat o dö-
nemde yabancı yatırımcılar bugün-
kü gibi aktif değildi. Bugün serbest 
piyasa rekabetinin başlamasıyla her 
şey farklılaştı. Rekabet ortamında 
herkes fiyat kırmaya başladı. Ya-
bancı reasürörler, serbest piyasaya 
geçilmesiyle birlikte büyük kayıplar 
yaşanması riski konusunda bizi çok 
uyarmıştı. Çünkü aynı durumu ya-
bancı piyasalar da daha önce kendi 
içlerinde yaşamıştı.

Anadolu Sigorta’nın 1975 yılındaki İdare 
Meclisi ve Üst Yönetimi 
Ülay Gönen (Ortada soldan ikinci sırada)

Bizim dönemimizde 
yabancı yatırımcılar 
bugünkü gibi aktif değildi. 
Bugün serbest piyasa 
rekabetinin başlamasıyla 
her şey farklılaştı. 



insan kaynakları

TEKNOLOJI IŞBIRLIĞINE, 
IŞBIRLIĞI KÂRLILIĞA 

DÖNÜŞÜYOR
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Teknolojideki baş döndüren 
ilerleme, günlük alışkan-
lıklardan değerlere kadar 
hayatımızdaki birçok unsuru 

derinden etkiledi. Kültürel alışkan-
lıklarımız ve gündelik yaşantımız 
kadar iş dünyası da bu değişimden 
nasibini aldı. Bugün, ulusal sınır 
tanımadan gerçekleşen ticari faa-
liyetler, şirketleri akla gelebilecek 
her konuda, dünyanın her yerinden, 
her türlü yapının rekabetine açık 
hale getirdi. Dünya devleri ile küçük 
işletmelerin yan yana durduğu kü-
resel piyasalarda rekabet artarken, 
ticari başarının kuralları da bugün 
geçmişten farklı. Artık dünya çapın-
da milyonlarca rakip içinden sıyrı-
larak ticari başarı elde edebilmenin 
tek yolu, rekabetten çok işbirliği 
olarak görülüyor. İşbirliği kavramı, 
bir şirketin en alt kademesinden 
yöneticilerine, başka şirketlerle 
yapılan anlaşmalardan yürütülen 
stratejik ortalıklara kadar her şeyi 
kapsıyor. Teknolojinin iş dünyası 
için sunduğu yeniliklerse, şirketlerin 
işbirliği ve verimliliğini artırmasına 
en önemli katkıyı sağlıyor. Dünyanın 
en büyük ikinci işe alım ve insan 
kaynakları şirketi Randstad’ın 2003 
yılından beri yayınladığı “Workmo-
nitor” çalışması 2014 yılı verileri, 
teknoloji kullanımının işbirliğine 
etkisini somut bir şekilde ortaya 
koyuyor. Şirket içi takım çalışmasın-
da ve şirketler arası işbirliklerinde 
teknolojinin etkilerinin araştırıldığı 
rapora göre, dünyada çalışanların 
yüzde 87’si, kullanılan iletişim araç-
ları sayesinde her gün her saat farklı 
lokasyonlarda bağlı kalınabilme 

EKONOMININ KÜRESEL VE YEREL TÜM OYUNCULARI 
GÜNÜMÜZDE TICARI BAŞARININ ETKILI IŞBIRLIKLERINE 
DAYANDIĞI KONUSUNDA HEMFIKIR. TEKNOLOJININ IŞ 
DÜNYASINA SUNDUĞU YENILIKLERSE, ŞIRKETLERIN 
IŞBIRLIĞI VE VERIMLILIĞINI ARTIRMASINA EN ÖNEMLI 
KATKIYI SAĞLIYOR.
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olanağı ile verimliliklerinin, işbirlik-
lerinin ve kârlılıklarının arttığını dile 
getiriyor.

EKIP ÇALIŞMASINDA EN
VERIMLI ÜÇÜNCÜ ÜLKE 
TÜRKIYE 
Randstad’ın iş dünyasının eğilim-
lerini araştırdığı Workmonitor 
çalışması, 11 yıldır yılda dört kez 
yayınlanıyor. Avrupa, Asya Pasi-
fik ve Amerika kıtalarını içeren, 
Türkiye’nin de dâhil olduğu 33 ülke-
yi kapsayan yılın üçüncü “Global iş 
dünyası eğilimleri” raporunda yer 
alan “Teknolojinin hızlı yükselişinin 
iş dünyasındaki etkilerini” içeren 
araştırma, işbirliği ve teknolojinin 
kullanımın yakın ilişkisini gözler 
önüne seriyor. Araştırmaya göre, 
tüm dünyada çalışanların yüzde 
87’si işbirliği yapmanın öneminin 
teknoloji ve teknolojinin sağladığı 
araçlarla daha da geliştiğini belir-
tiyor. Araştırmaya katılan binlerce 
çalışan ve yönetici teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte işbirliklerinin 
kuvvetlendiğini, çeşitli araçlar saye-
sinde 7 gün 24 saat farklı yerlerde 
bağlı kalabilmenin verimlilikleri-
ni ve işbirliklerini dolayısıyla da 
kârlılıklarını artırdığını dile getiri-
yor. Çalışanların yüzde 60’ı tek-
nolojinin sağladığı nimetlerle ekip 
çalışmasının daha da kuvvetlendi-
ğini, ekip içindeki sinerjinin ve iş 
verimliliğinin beş yıl öncesine göre 
çok daha fazla olduğunu vurgulu-
yor. Araştırmada ekip çalışmasında 
en verimli ülkeler; Çin, Hindistan, 
Türkiye, Malezya ve Şili olarak 
sıralanıyor.  



insan kaynakları

KESINTISIZ ILETIŞIM
Workmonitor araştırmasının 
ortaya çıkardığı sonuçlardan biri 
de şirketlerin teknoloji yatırımla-
rındaki artış. Araştırmaya katılan-
ların yüzde 60’ı şirketlerinde son 
yıllarda önemli derecede teknoloji 
yatırımı yapıldığını, çalışanlara da 
bu doğrultuda eğitimler verildiği-
ni söylüyor. Teknoloji yatırımları 
ve eğitimleri konusunda en fazla 
teşvik Uzakdoğulu şirketlerde sağ-
lanırken, Türkiye de bu alanda ilk 
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guluyor. Araştırma şirket içerisinde 
yaş, kültürel geçmiş, iş deneyimi, 
beceri, yetenek, cinsiyet gibi ko-
nulardaki çeşitliliğin başarıyı daha 
fazla artırdığını da ortaya koyuyor. 
Araştırma sonuçları, dünyadaki 
çalışanların yüzde 72’sinin bireysel 
rekabet yerine teknolojinin gücüyle 
birlikte ekip çalışması ve işbirliğini 
desteklediğini ortaya koyarken, 
takım olarak çalışabilme yetisinin, 
bugün geçmişe göre çok önemli bir 
düzeye ulaştığını gösteriyor.

10 içinde yer alıyor. Çalışanların şir-
ketlerinden beklediği imkânlardan 
biri de kesintisiz iletişime olanak 
sağlanması. 

BIREYSEL PERFORMANS 
DEĞIL EKIP ÇALIŞMASI 
Araştırmaya katılan çalışanların 
yüzde 80’e yakını farklı lokasyon-
lardaki çalışma arkadaşlarıyla sanal 
mesai harcamanın yanı sıra, yüz 
yüze çalışma ve sosyalleşme ortam-
larının yaratılması gerektiğini vur-
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Iş dünyasının eğilimlerinin 
araştırıldığı Workmonitor 
raporuna göre, iletişim 
araçları sayesinde tüm 
dünyada, çalışanların yüzde 
87’sinin, 7/24 bağlı kalabilme 
olanakları, işbirliği ve verimliliği 
artıyor. Böylece şirketlerin 
kârlılığı da yükseliyor. 

Araştırmaya katılanların 
yüzde 60’ı şirketlerinde son 

yıllarda önemli derecede 
teknoloji yatırımı yapıldığını, 
çalışanlara da bu doğrultuda 

eğitimler verildiğini söylüyor.

Çalışanların yüzde 60’ı 
teknolojinin sağladığı 

olanaklar sayesinde ekip 
çalışmasının daha da 

kuvvetlendiğini, ekip içindeki 
sinerjinin ve iş verimliliğinin 

beş yıl öncesine göre 
çok daha fazla olduğunu 

vurguluyor. 

Dünyadaki çalışanların yüzde 
72’sini, bireysel rekabet yerine 
teknolojinin gücüyle birlikte 
ekip çalışmasına ve işbirliğine 
yönlendiriyor.

Araştırmada ekip 
çalışmasında en verimli 
ülkeler; Çin, Hindistan, 
Türkiye, Malezya ve Şili olarak 
sıralanıyor.
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Mehmet Güleryüz’le 
İstanbul Modern’in 
düzenlediği “Ressam ve 
Resim: Mehmet Güleryüz 
Retrospektifi” sergisi 

vesilesiyle bir araya geldik. Sanatçının 1960’lı 
yıllardan 2010’lu yıllara uzanan kariyerinin 
bir dökümü niteliğindeki sergi, Güleryüz’ün 
resimden desene, heykelden gravüre, 
tiyatrodan performansa uzanan zengin 
ifade arayışının gelişim ve dönüşümüne 
ışık tutuyor. Sergisinin 50’yi aşkın bir 
sanat yaşamının hesabını vermek anlamına 
geldiğini söyleyen ve kimsenin bu noktayı 
vurgulamamasından dem vuran Güleryüz, 
“Burada başlı başına bir vaka var” diyerek 
soruyor: “Bu kadar kariyer yapmış insan 
var. Bu kadar üniversiteler var. Profesörleri, 
doçentleri, araştırma görevlileri, şunları 
bunları var. Neredeler?” Bunu sorduktan 
sonra da ekliyor: “Buraya bir bakış, buraya 
bir kritik, eleştiri istiyorum ben. Buna girecek 
güçleri var mı? Yok. Onun için susuyorlar.” 
Güleryüz’le sanata bakışını, sanatın felsefe ve 
edebiyatla ilişkisini konuştuk… 

Eserlerinize temel oluşturan itkiyi ne ola-
rak tanımlarsınız?
Sorular öncelikle kendinize yönelik başlıyor. 
Ve de sürekli kendiniz üzerinden gidiyor. “Ben 
kendimi tanıyorum başka bir şeye döneyim” 
dediğinizde aslında çok önemli bir ipucunu 

TÜRKIYE’DE RESIM SANATININ YAŞAYAN EN ÖNEMLI USTALARINDAN BIRI 
OLAN MEHMET GÜLERYÜZ’LE “RESSAM VE RESIM: MEHMET GÜLERYÜZ 

RETROSPEKTIFI” SERGISI VESILESIYLE BULUŞTUK. SERGISININ 50’YI 
AŞKIN YILDIR DEVAM EDEN SANAT YAŞAMININ HESABINI VERMEK 

ANLAMINA GELDIĞINI SÖYLEYEN GÜLERYÜZ, KIMSENIN BU NOKTAYI 
VURGULAMAMASINDAN DEM VURDU.

kaçırmış oluyorsunuz. Bütün esas kaçıyor. 
Sanat kişinin ötesindeki bir olgu değil. Sanat 
başka yerde yapılıp kişi onun içine girmiyor. 
Kendinin dışında bir sanat var. Sanatçıların 
katılacağı bir sanat alanı var ama o da baş-
kalarının bireysel sanatlarının oluşturduğu 
bir büyük yoğunluk. Kişinin kendi sanatı ise 
kendini tanımakla başlıyor ve onunla devam 
ediyor. 

Ve onun da sonu yok galiba…
Sanat bir düşünceler yoğunluğudur. Bütün 
insanlığın düşünceleri ve de cevaplarıdır. O 
düşünceler sorulara dönüşür, sorular cevapla-
nır, yeni sorular oluşur. Gördüğümüz bir su 
birikintisinin içine girersiniz. Temas, suyla 
temastır. Bu bir okyanus da olabilir. Bir göl de 
olabilir. Sadece birikinti de olabilir. İlk temas 
aslen çok da farklı değildir. Ayağınızı sokar-
sınız, herkes girebilir o suya. İlk temastan 
alınacak cevaplar üç aşağı beş yukarı birbiri-
ne benzer. Bu ilk temasın seviyesiyle yetinen 
vardır; bunun daha ötesini sorgulayan, denize 
açılan vardır. Bazıları da büyük okyanusa ka-
dar gidebileceğini anlar. Oralara gitme isteği, 
onun hallerine hazırlıklı olmak yetmez, bekle-
medikleriyle cebelleşecek gücünün olması da 
gerekir. Ve de kararlılık ve direnme gücünün 
olması. Burada kişi kendini tanıyor bütün bu 
süreçlerde. Önce mi kendini tanımalı, süreç 
içinde mi tanımalı? Bence yüzde 100 en doğ-
rusu olayın içinde tanımasıdır. 



sohbet
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O kadar 
büyük bir sevgin 
olmalı ki yaptığın 
işe, onu yapmak 
halini zaten 
arıyorsundur 
sen. Resim 
yapabiliyorum! 
Şu anda resim 
yapıyorum! Bunu 
bir hayat boyu 
götürebiliyorsan, 
sen dünyanın en 
şanslı adamısın 
zaten.

Sergide içdünyanızı gösterdiğiniz metin-
leri de açıyorsunuz sanat izleyicisine… 
Resimleriniz de zaten sizsiniz. Bu sergi bu 
anlamda cesur bir sergi. Sanatçının eseri-
ni yaratırken soyunma cesaretini göstere-
bilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? 
Sizin yaklaşımınız ne?
Ben tanımlamaları önemsiyorum. Her gün 
deseni yeniden tarif etmeye bakarım. Formül 
olarak değil ama bir tanımlama olarak ken-
dime tekrar anımsatmak için. Öğrencilerime 
de her seferinde resmi bir kere daha tarif 
etmeye uğraşırım. Hayatla ilgili meseleler 
için de hiçbir zaman otomatik pilota bağla-
maktan yana olmadım. Beklenilmeyene hazır 
duruş… Riske açık bir duruş. “Benim resmim 
risk resmidir,” dedim. Bunu söyledikten 
sonra Türk resminde bu sözü herkes söyledi. 
Evet, hepsi için gerçek. Onlara da inanıyo-
rum. Bazı durumlarda hiç kalkışmamaları 
gereken işlere girmiş olmalarının çok büyük 
risk olduğunu anlamış olmalarından dolayı… 
Ama risk başka bir şey. Bünyeyi her türlü 
şarta hazırladıktan sonra riske girmektir 
önemli olan. Kazara düştüğünüz bir ortamda 

karşılaştığınız risk, risk değil. Hayatla ilgili 
konuşmaya kalktığımız zaman, herkesin 
söyleyeceği bir sözü var. Tarifi var, hayatı 
yaşama biçimi var. Herkesin hayatı çok 
ilginçtir kendine göre. Herkesin yaptığı sanat 
da aynı derecede önemlidir. Aynı derecede 
ilginçtir. Ama bu ilginçler birbirine benzerlik 
gösteriyorsa bu sıradanlık demektir. Sıradışı 
bir meseleden konuşmaya kalktığımızda olay 
zorlaşıyor. 

Nedir sıradışı olan?
İşte burada doğuş meselesi giriyor devreye. 
Adamın bir şeye yatkınlığı, bir şeye hazır 
doğması var. Mozart neye doğdu? Bunu 
nasıl izah edebiliriz? Edemiyoruz. O, bilerek 
doğdu müziğe! Nasıl oldu? Onu sormayın. 
Oldu işte. Resim de öyle. Öyle doğuyor adam. 
Meseleleri alış şekli; o meseleleri birleştirme-
si, ayırması; hayatını ona göre ayarlaması… 
Bunu anlatmaya kalktığımız an çok zorlaşı-
yor iş. Niye zorlaşıyor? Kabul zorlaşıyor da 
ondan. Sıradan bakış bunu kabul etmek iste-
mez ki. Sanat niye Allah’ın cezası bir şeydir 
çokları için? Sanatçı neden bir baş belasıdır?
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Hiç eskiz 
yapar mısın? 
Hiç yapmam! 
Hiçbir zaman 
yapmadım. 
Yaptığım zaman 
iş olmadı. Demek 
ki ben birinci 
düşüncemi, 
oluşturduğum 
o heyecan ve 
isteğimin şaha 
kalktığı anda 
kullandım 
zaten. O içten, 
ani, dışavurum 
halinin 
kontrolünü 
başarıp 
başaramadığınız 
önemli.

“Resme başlarken hiçbir şey programla-
mam” diyorsunuz, programlamadığınız 
zaman neler devreye giriyor? Sıradışı 
olanın izini burada bulmak mümkün gibi 
geliyor bana…
Benim için resim yapma halinin içinde olmak 
her şeyden daha önemli. Çocuk da bunu ister. 
Tamam da sen bunları nerede öğrendin ki, 
tehlikeli bir alana sorgusuz sualsiz giriyorsun. 
Bir şeye güvenmeniz lazım. Neye? Gücünüze. 
Ne gücü bu? Süratli karar verme, görme, oluş-
turma… O süreçte yeni gelecek olayı düşünme. 
Bir boşluğa düşüyorsunuz ve boşlukta hem 
figür yapıyorsunuz hem onun estetiğini ku-
ruyorsunuz ve suya girerken de dümdüz giri-
yorsunuz. Bu kule atlayıcılarını seyrederseniz 
göreceğiniz bir şeydir. Binlerce kere atlayarak 
yapıyor bunu. Siz de aslen binlerce kere resim 
düşünüyorsunuz. Bunu siz bile bilmiyorsu-
nuz. Bilmeden düşünüyorsunuz. Ve de sezgi 
dedikleri meselenin böyle bir şey olduğunu da 
söylemek istiyorum. Bana sezgiyi sorarsanız 
tarifim bu. Sürekli düşünme hali. Beynin tümü 
öyle bir sistemle çalışıyor ki, aynı anda başka 
şeyleri de alıyor. Aynı kazanda farklı yemekler 
pişiriyorsunuz. Bünyenin açıklığı çok önemli… 

Ekşi sözlükte sizinle ilgili, “Kelimeleri 
kırbaç gibi kullanarak resim yaptırırdı 
öğrencilerine” diye yazıyor. Bir yerde de 
resmin, felsefe ve romanla ilişkisi olduğunu 
söylüyorsunuz. Nasıl bir ilişki bu?
Felsefe çok ayrı, başka bir diyar. Felsefe bir 
bahçenin içinde. Resim de bu bahçenin içinde. 
Roman da bu bahçenin içinde. Ama hâkim 
atmosfer nedir derseniz; felsefedir derim. 
Toprağı nedir derseniz, tabii ki sanattır. O 
hava ve o toprak ilişkisi nasıl ki doğal bir ilişki, 
felsefe ile sanatın ilişkisi de öyle. Bu bahçede 
büyüyen bitkilerin kimisi meyve olacaktır, 
kimisi sebze. Kimisi süs objesi olacaktır. Bun-
ların içinde mimozalar vardır, laleler vardır. 
Bütün bunların çeşitliliğinin bahçeyi oluş-
turması… Bir romanı inşa etmedeki sistem 
ile resmi inşa etmedeki sistemin yakınlığını 
düşünün. Müzikle de yan yana. Şiir? Evet, iç 
içe! Tiyatro? Evet! Bütün bunların toplamın-
daki güneş enerjisi insan. Bunların hepsine 
dokunan insan, yetmeyip tadan. Bahçedeki 
her şeyi tadacak olan insan, dokunacak, içine 
alacak… Bu tür bir enerji, bu tür bir ihtiyaç, bu 
tür bir açlık yoksa o bahçeden çıkın. Zaten o 
bahçede değilsiniz. 

“Kalıcılığa çok fazla bir yakınlığım yok,” 
diyorsunuz, hafızada kalıcı olmak önemli 
değil mi? 
Kalıcılığı oluşturmaya gayret etmeye inanmı-
yorum. Kalıcılığın önüne geçemezsiniz. Kimde 
kalacağınızı da bilemezsiniz. Neyinizle kala-
cağınızı da bilemezsiniz. Ama bütün hesapları 
yapıp da kalıcılığınızı garantilediğinizi zan-
nettiğiniz zamanki zafiyete katılmıyorum. O 
yüzden hiç umurumda olmadı. Bu sadece sizin 
seçmelerinizle ilgili bir şey değil. Nerede kala-
caksınız? Başkalarında kalacaksınız. Hafıza-
larında ya da değer hanelerinin içinde. Onlara 
güvenebilir misiniz? Ben güvenmiyorum. 

50 yılı aşmış bir sanat yaşamınız var. Bu 
yıllara geri dönüp baktığınızda hiç pişman-
lık duyduğunuz, attığınız resimler oldu mu?
Az resim attım… Ama şöyle, çıkarmadığım 
resimler var. Çok resmi çıkarmamışımdır. 
Ben bilirim, bende durur onlar. Ama atılacak 
olsalar atarım. Onların her biri bir kayıttır. O 
kaydı ancak ben bilirim. Ama onları çıkarsam, 
hepsinin bir piyasa karşılığı vardır. İmzala-
dımsa çıtamı geçmiştir. Hepsi imzalıdır, hepsi 
tarihlidir. Bu önemli. Günlük tarih koyan çok 
azdır. 
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Doğal su havzaları olan 
göller, suyun gücü ile 
birbirinden güzel man-
zaralar oluşturuyor. Bu 
görüntüye çevrelerindeki 

muhteşem doğa da eklenince ortaya 
dünyanın en güzel göl manzaraları 
çıkıyor. İnsanın seyre daldığı, masalsı 
güzellikleriyle ünü ülke sınırlarını aşan, 
dünyanın en güzel göllerinin fotoğrafla-
rına bakmak bile huzur veriyor. 

FOTOĞRAFLARDA YA DA 
KARTPOSTALLARDA GÖRMEYE 

ALIŞTIĞIMIZ MUHTEŞEM MANZARALARIN 
VAZGEÇILMEZI BU GÖLLER, DOĞANIN 

CÖMERT DAVRANDIĞI COĞRAFYALARDA, 
BÜYÜLEYICI GÖRÜNTÜLERI ILE 

GEZGINLERIN VE FOTOĞRAFÇILARIN 
UĞRAK NOKTASI… 

Dünyanın en güzel
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ATITLAN GÖLÜ, GUATEMALA
Orta Amerika’nın 13 milyon nüfus-
lu ülkesi Guatemala, eski çağlarda 
Mayalar’ın merkeziydi. Guatemala, 
hâlâ bu uygarlığın izlerini taşıyor. 
Ülkedeki Atitlan Gölü ve çevresi ise 
manzarası ve kıyılarındaki köylerde 
yaşayan yerli halk ile turistler için tam 
bir çekim merkezi. Atitlan, bölgede-
ki yerli halklardan Nahualar’ın dili 
Nahuatl’de “Suların yeri” anlamına 
geliyor. Etrafını çevreleyen üç volkanik 
dağın -Toliman, Atitlan ve San Pedro- 
havada yarattığı nemden dolayı göl, 
yılın büyük bir kesiminde sis perdesi 
ardına gizleniyor. 320 metre derinli-
ğindeki bu volkanik göl, 1960’lı yıllar-
dan bu yana hippilerin buluşma nok-
tası, bohem yaşam ve meditasyonun 
merkezi. Dünyanın, bir gölde bulunan 
tek sualtı arkeoloji müzesi de Atitlan 
Gölü kıyısındaki Panajachel kasaba-
sında yer alıyor. Bölgeyi ziyaret eden 
turistler Panajachel’de konaklayıp 
Atitlan Gölü kıyısındaki Maya köyleri-
ni günübirlik tur düzenleyen botlarla 
geziyor. Volkan tırmanışı, bisiklet, 
binicilik ve trekking aktivitelerinin de 
yapıldığı Panajachel ve Atitlan Gölü, 
Latin Amerika’da en ideal buluşma 
noktalarından.

EBULLICION GÖLÜ, DOMINIK
Dominik Cumhuriyeti’nde yer alan 
Ebullicion Gölü, daha çok Kaynayan 
Göl adıyla biliniyor. Gri-mavi görünen 
suyunun sıcaklığı 82-91,5 santigrat 
derece olduğundan Ebullicion’da 
bırakın yüzmek, göl yanına yaklaşmak 
bile ölümcül derecede tehlike taşıyor. 
Kaynamanın nedeni gölün tabanın-
daki çatlaklardan sızan eriyik haldeki 
lav... Bu lav, suyu ısıtarak buharlaşma 
yoluyla karbondioksit ve sülfürdiok-
sit gibi gazların açığa çıkmasına yol 
açıyor. Kaynayan suyun oluşturduğu 
buhar bulutu çok uzak mesafeden bile 
görülebiliyor. 1870 yılında İngilizler 
tarafından keşfedilen göl, Dominik 
Morne Trois Pitons Milli Parkı’nda yer 
alıyor. 61 metre eninde ve 76 metre 
uzunluğundaki gölün en derin yeri 59 

metre. Göle tek ulaşım yolu, volkanik 
dağ manzaraları arasında sekiz saat 
süren, 12 millik bir yürüyüş. 

PLITVICE GÖLÜ, HIRVATISTAN
Hırvatistan’ın, Bosna Hersek sınırı 
yakınlarındaki Plitvice Gölleri Milli 
Parkı, UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi’nde yer alıyor. Birbirine bağlı 16 
göl ve onlarca irili ufaklı şelalenin yer 
aldığı Plitvice, başkent Zagreb’e yakla-
şık iki saat uzaklıkta. Turkuaz, mavi ve 
yeşilin çeşitli tonlarını taşıyan göllerin 
rengi, içerdiği minerallere göre deği-
şiyor. Her yanı ormanla kaplı, flora ve 
fauna açısından çok zengin olan göller 
ve çevresinde ilginç patikalar ve gizli 
mağaralar bulunuyor. Sıkı koruma 
önlemleri altında tutulan, yüzmenin 
dahi yasak olduğu göl ve ırmakların 
olduğu bölge, irili ufaklı 300’ü aşkın 
şelale ile ziyaretçilerine görsel bir 
şölen sunuyor. 78 metre yükseklikten 
aşağı süzülen Büyük Şelale, hayranlık 
uyandıran bir doğa harikası. Plitvice 
Milli Parkı’na Zagreb’den otobüsle gi-
dilebiliyor. Dört saatte gezilebilen Milli 
Park'ta tur otobüsleri de yer alıyor. 
Konaklamak isteyenler için de Milli 
Park içinde birçok otel bulunuyor. 

Atitlan Gölü, Guatemala

Ebullicion Gölü, Dominik

Plitvice Gölü, Hırvatistan
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BLED GÖLÜ, SLOVENYA
Yüzde 70’i milli park ve yeşil alanlar-
dan oluşan, Julian Alpleri’nin bir kıs-
mını da içinde barındıran Slovenya’nın 
Triglav Milli Parkı içinde yer alan Bled 
Gölü, güzelliği ile Avrupa’nın en tanın-
mış yerlerinden biri. Triglav Milli Par-
kı, başkent Ljubljana’dan 70 kilometre 
uzaklıkta yer alıyor. Julian Alpleri’nin 
birbirinden güzel zirvelerini, kayak 
merkezlerini, seyri doyumsuz yeşil 
düzlükleri, iki muhteşem göl, Bled ve 
Bohinj’i içine alıyor. Bled Gölü’nün ünü 
ise ülke sınırlarını aşıyor. Buzul çağda 
oluşan göl çevresi bir saatte dolaşıla-
bilecek kadar küçük. Ayrıca gölün içe-
risinde üzerinde kilise bulunan küçük 
bir ada bulunuyor. Adanın önemli bir 
özelliği de arkeologların tarih öncesi 
zamana ait insan kalıntılarına rastla-
maları. Kiliseden önce ada üzerinde 
Slav mitolojisindeki bereket ve aşk 
tanrıçası Ziva adına inşa edilmiş bir 

tapınak bulunduğu belirtiliyor. Bled 
Adası’ndaki kilisenin 99 basamağı bu-
lunuyor. Sloven âdetlerine göre damat 
gelini kucağına alarak basamakların 
sonuna kadar çıkarıyor. Ayrıca ada 
dilekte bulunmak isteyenlerin çokça 
rağbet ettiği bir mekân. Bled Adası’na 
geleneksel gezi kayıkları ile ulaşılıyor. 
Göl çevresinde yürüyüş, trekking, yel-
ken, dağcılık, kayak, bisiklet, binicilik, 
golf, yüzme, kano gibi bir çok çeşit 
aktivite yapılabiliyor. 

LOMOND GÖLÜ, İSKOÇYA
İskoçya’nın doğa harikası Lomond 
Gölü, gezginlerin ve turistlerin de 
gözdesi. Loch Lomond ve Trossachs 
Millî Parkı’nda yer alan Lomond, 
Büyük Britanya’nın en büyük gölü. 
Kendine has ekosistemi ile de koruma 
altında. Bünyesinde 60 civarında ada 
barındıran Lomond, tatlı su kaynağı 
olması bakımından Britanya’daki 

Ünü ülke sınırlarını 
aşan Bled Gölü, çevresi 

bir saatte dolaşılabilecek 
kadar küçük. Ayrıca gölün 

içerisinde üzerinde kilise 
bulunan küçük bir ada yer 

alıyor. Adanın önemli bir 
özelliği de arkeologların 

tarih öncesi zamana 
ait insan kalıntılarına 

rastlaması.

Bled Gölü, Slovenya

Lomond Gölü, İskoçya
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göller arasında önemli bir yere sahip. 
İskoçya’da Forth Nehri kıyısında bulu-
nan Orta Çağ’dan kalma eski bir belde 
olan Stirling yakınındaki göle, İskoç 
dağlarının arasından geçerek ulaşılı-
yor. Kenarında kurulu minik pazarı ve 
yürüyüş yollarıyla huzur verici bir yer 
olan Lomond Gölü üzerinde teknelerle 
gezinti de yapılabiliyor. 

KIZIL GÖL, BOLIVYA
Laguna Colorada (Kırmızı Kıyı Gölü) 
Bolivya’daki platoların güneybatısın-
da, Şili sınırına yakın bir alanda bulu-
nan sığ, tuzlu bir göl. İsmini renginden 
alıyor. Rengi ise suyun yüzeyinde 
bulunan tortular ve pigmentlerden ge-
liyor. Göl üzerinde kırmızı renkli suya 
tezat oluşturan beyaz renkli boraks 
adaları bulunuyor. Tuz gölü deyince 
akla çoraklık gelse de Kızıl Göl, flamin-
goların yanı sıra birçok hayvanın da 
yaşam alanı. Gölün yakınlarında yer 
alan barakalarda yemek yenebiliyor, 
hostellerde konaklamak da mümkün. 

MORAINE GÖLÜ, KANADA
Kanada’daki Banff Milli Parkı’nda, 
buzullarla beslenen Moraine Gölü, 
doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri. 
Çünkü gölde kış ve yaz aylarında ma-
viden yeşile, kırmızıdan sarıya dönen 
muhteşem manzaralar oluşuyor. 
Wenkchemna Range’nin on dağ zirvesi 
ile çevrili Ten Peaks Vadisi’nde, bin 
884 metre yükseklikte yer alıyor. Loise 
gölünün, Alberta’nın ve Kanada’nın 14 
kilometre açığındaki göl, beş kilomet-
rekarelik yüzey alanına sahip. Gölün, 
yansıttığı mavi ışığın sebebi ise gölde 
biriken kayalar. 

MELISSANI MAĞARA GÖLÜ,  
YUNANISTAN
Yunan mitolojisinde “perilerin mağa-
rası” olarak geçen ve gözyaşlarının bi-
rikmesiyle oluştuğu söylenen Melissa-
ni Mağara Gölü, Kefalonya Adası’nda, 
Sami kasabasının yaklaşık 5 kilometre 
kadar uzağında yer alıyor. Melissani, 
aslında tam bir mağaradan ziyade, 
çevresi yüksek kayalıklarla çevrili bir 

göl. Suyu acı su olarak nitelendirilen 
tatlı ve tuzlu su karışımı olan mağara 
gölün, deniz seviyesinden yüksekliği 
yaklaşık 500 metre. Mağara, içi su 
dolu iki büyük odadan meydana geli-
yor. Bu odaların yeryüzü çöküntüleri 
ile oluştuğu tahmin ediliyor. Mağaraya 
güneş vurduğunda ortaya büyüleyici 
bir görüntü çıkıyor. O nedenle gölü 
ziyaret etmek için en uygun zaman gü-
neşli bir gün ortası. Göle, düzenlenen 
bot ve tekne turları ile gidilebiliyor. 

MATHESON GÖLÜ,  
YENI ZELANDA
Matheson Gölü, etrafındaki muhte-
şem doğa ve dağ manzarasını yan-
sıtmasıyla ünlü. Yeni Zelanda’nın en 
yüksek dağı Cook Dağı ve ülkenin en 
yüksek ikinci dağı Tasman Dağı’nın 
görüntülerini yansıtan göl, doğa fo-
toğrafçılarının gözde mekânlarından 
biri. Göl suyunun koyu kahverengi 
olması sayesinde, rüzgârın olmadığı 
sakin günlerde etrafındaki dağların 
görüntüleri yüzeyine aynen yansıyor. 
Bu muhteşem manzara Matheson 
Gölü’nü haklı bir üne kavuşturuyor. 14 
bin yıl önce oluşan göl aynı zamanda 
yılan balıklarının ve birçok farklı türde 
kuşun da yaşam kaynağı. Göle turlar 
dışında özel araçlarla da ulaşılabiliyor. 
Park alanından göle kadar olan mesa-
feyi yürüyerek kat etmek gerekiyor. 
Yol 40 dakika sürüyor. Gölün etrafı ise 
yaklaşık 1,5 saatte dolaşılabiliyor. 

Lomond Gölü, İskoçya

Kızıl Göl, Bolivya

MoraIne Gölü, Kanada

Melissani Mağara Gölü, Yunanistan
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HAFIZANIN ZAYIFLAMASI SADECE YAŞLANMAKTAN KAYNAKLANMIYOR. BESLENME 
BIÇIMI HAFIZA GÜCÜNÜ DOĞRUDAN ETKILIYOR. HAFIZAYI GÜÇLENDIRMEK VE GELECEKTE 
ALZHEIMER GIBI HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK IÇIN TEK YAPMANIZ GEREKENSE 
BESLENME PROGRAMINIZA BIRKAÇ BESIN EKLEMEK.

Hafıza en genel anlamıyla; bilgiyi 
depolama, saklama ve gerektiğinde 
kullanılması için geri çağırma yete-
neği olarak tanımlanabilir. Sağlıklı 

bir yaşamın göstergesi sayılan güçlü bir 
hafıza, hayatı kolaylaştırırken iş yaşamında 
da başarıya doğrudan etkisi olan unsurlar-
dan biri olarak ortaya çıkıyor. Yaygın kanı 
hafızanın zayıflamasının sadece yaşlanmak-
tan kaynaklandığı yönünde olsa da bilimsel 
araştırmalar, bunun tam olarak doğru olma-
dığını gösteriyor. Araştırmalar, besinlerin 
beyin fonksiyonlarını etkileyerek, konsant-
rasyonu ve hafızanın ilerleyen yaşa rağmen 
güçlü kalmasını sağladığını ortaya koyuyor. 
Hafızayı güçlendirerek gelecekte Alzheimer 
gibi hastalıkların önüne geçmek için tek 
yapılması gereken beslenme programınızı 
gözden geçirerek yeniden düzenlemek, 
birkaç besin eklerken bazı yiyeceklerden de 
uzak durmak. Uzmanlara göre, unutkanlığı 
önlemek ve güçlü bir hafızaya sahip olmak 
isteyenlerin beslenme listenizde muhakkak 
olması gereken yiyeceklerden biri yaban 
mersini gibi orman meyveleri. Omega 3’ten 
zengin bir beslenme programı da güçlü bir 
hafızanın olmazsa olmazı. Beslenme ve diyet 
uzmanlarının hafızayı güçlendirdiği konu-
sunda hemfikir olduğu ürünler listesinde 
daha birçok yiyecek var.

ORMAN MEYVELERI, ÖZELLIKLE 
YABAN MERSINI
Her gün 5 porsiyon sebze ve meyve tü-
ketmek güçlü bir hafıza için gereklilik. Bu 
porsiyonlardan birinin de mutlaka orman 

Güçlü bir hafızanın sırrı 
beslenmede saklı

meyvesi, mümkünse de yaban mersini 
olması gerekiyor. Çünkü yaban mersini, bol 
miktarda “polifenol” içeriyor. Bu madde be-
yin hücrelerine saldıran serbest radikallerle 
savaşabiliyor. Günde 2-3 tepeleme yemek 
kaşığı, yani yaklaşık 30 gram yaban mersini 
tüketilmesi yeterli. Taze yaban mersini ilk 
tercih olmalı. Eğer tazesi yoksa kuru yaban 
mersini de yenebilir. Fakat satın alırken 
mutlaka tadına bakılmalı ve şeker oranı 
kontrol edilmeli. Doğal yaban mersini çok 
tatlı olmadığından çok şekerli olanlar tercih 
edilmemeli. Diğer porsiyonlar için en çok 
önerilen meyveler ise elma, böğürtlen, kiraz, 
kırmızı erik, ahududu, çilek. Bu meyveler en 
iyi antioksidan kaynakları. Kayısı, kırmızı 
ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, 
şeftali, armut ve mandalina da çok güçlü 
antioksidanlardan. Muz, kivi, mango ve 
nektarin de bol antioksidan içeriyor.

KAHVENIN HAFIZAYI
GÜÇLENDIRDIĞI KANITLANDI
Tıp araştırmalarındaki öncülüğüyle tanınan 
ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden 
araştırmacılar, birçok insanın güne daha 
zinde başlamak için tercih ettiği kahvenin, 
canlandırıcı desteğinin yanı sıra belleği 
güçlendirici özelliği olduğunu da açıkladı. 
Araştırmayla, kafeinin unutmayı azaltmada 
24 saatten uzun süreli etkisi olduğu da ilk 
kez raporlandı. 

OMEGA 3 YA DA IKI PORSIYON BALIK
Yapılan araştırmalar, omega 3 yağ asit-
lerinden zengin beslenmenin Alzheimer 

Bilimsel 
araştırmalar, 
Alzheimer 
hastalığının 
tedavisinde, 
hafıza 
güçlendirmede 
ve zihinsel 
konsantrasyonu 
artırmada 
gingko özünün 
yararlarını 
ortaya 
koyuyor.
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giderek daha yaygın kullanılırken, mevcut 
bilimsel araştırmalar Alzheimer hastalı-
ğının tedavisinde, hafıza güçlendirmede, 
zihinsel konsantrasyonu artırmada gingko 
özünün yararlarını ortaya koyuyor. Günde 
120 mg Ginkgo Biloba alarak siz de hafı-
zanızı güçlendirebilirsiniz. Ginkgo Biloba 
yapraklarını aktarlardan temin edip, bu 
özel bitkinin hem kuru hem de taze yaprak-
larından çay yapabilirsiniz.

CEVIZ DE OMEGA 3 KAYNAĞI
Ceviz, omega 3 yağ asidi açısından en zen-
gin kaynaklardan biri. Günde üç adet ceviz 
tüketmek, güçlü bir hafıza için birebir, 
yaşlılık dönemi içinse iyi bir yatırım. 

B12 VITAMINI IÇIN KIRMIZI ET 
Günümüzde, özel bir çaba sarf etmediği-
miz sürece, doğal yetiştirilmeyen besinleri 
tüketiyoruz. Bu besinlerin tüketimi ise B12 
vitamini eksikliğine neden oluyor. Kon-

riskini azalttığını ortaya koyuyor. Balık 
yağında yoğun olarak bulunan omega 3, 
beyin hücre zarlarının en önemli bileşeni. 
Omega 3 alarak beyin hücrelerine yapılan 
destek, hafızayı güçlendirmeye de yardımcı 
oluyor. Unutkanlığı önlemek için omega 3 
bakımından zengin; sardalya, somon, ringa 
ve uskumru gibi balıkları haftada en az iki 
gün yemek gerekiyor. Eğer balık tükete-
miyorsanız omega 3 tabletleri kullanılması 
öneriliyor. Omega 3 yağ asidi tabletlerinin 
tüketim miktarı yaşa ve hastalık durumuna 
göre değişebildiğinden, günde ne kadar 
takviye almanız gerektiğini mutlaka bir 
doktora danışmanız gerekiyor. 

ALZHEIMER’IN ILACI GINKGO BILOBA 
Ginkgo Biloba, dünyada 300 milyon yıldır 
var olduğu bilinen bir ağaç cinsi. Özellikle 
Doğu kültürlerinde binlerce yıldır hafızayı 
güçlendirmek için kullanılan bu özel bitki, 
kılcal damarları genişletip beyne kan akışı-
nı güçlendiriyor. Ginkgo Biloba, eczacılıkta 
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santrasyon güçlüğü, unutkanlık, bellek 
bozukluğu gibi sonuçlara neden olan B12 
eksikliği haftada 3 kez; kırmızı et, günlük 
süt, yoğurt, peynir ve yumurta tüketimi ile 
giderilebiliyor. 

BIBERIYE VE ADAÇAYI 
DIKKATI ARTIRIYOR
Biberiye ve ada çayı bitkilerinden üretilen 
esansların uyanıklık ve zihinsel rahatlama-
ya faydası olduğu biliniyor. Northumbria 
Üniversitesi psikologlarına göre bu esans-
lar burun sinirlerini etkileyerek dikkati ar-
tırıyor. Bu esansları kullananlar da kendile-
rini yüzde 15 oranında daha uyanık ve zinde 
hissediyor. Diğer bir araştırma, adaçayı 
kapsülü içenlerin içmeyenlere oranla ezber-
lemeleri istenen sözcükleri yüzde 10 oranla 
daha iyi hatırladıklarını ortaya koyuyor. Her 
an ve her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz 
biberiye ve adaçayını beslenme programı-
nıza dâhil ederek hafızanızı güçlendirebi-
lirsiniz.

BIR KÂSE TAHIL BOL E VITAMINI
Beyin sağlığı için en temel antioksidanlar-
dan biri olan E vitamini, tahıllarda bolca 
yer alıyor. Bulgur, esmer pirinç, buğday, 
karabuğday, çavdar, yulaf gibi besinlere 
günlük diyetinizde yer vererek E vitamini 
ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ispanak, ka-
bak, semizotu ve lahana gibi yeşil yapraklı 
sebzelerin yanı sıra zeytinyağı, fındık, ton 
balığı, sardalya, yumurta sarısı, domates 
ve patateste de bol miktarda E vitamini 
bulunuyor.

BITTER ÇIKOLATA, 
KIRMIZI ŞARAP VE ÇAY 
Yaban mersini gibi bitter çikolata, çay ve kırmızı 
şarap da beyni genç tutan “polifenol” açısından 
zengin. Bitter çikolata ve kırmızı şarabın kalo-
risi yüksek olduğu için sınırlı miktarda tüketil-
mesi gerekiyor. Çayı şekerli içenlerin de tüketim 
miktarı konusunda dikkatli olması gerekiyor. 

UNUTKANLIĞA KARŞI
DEMIR VE ÇINKO 
New York Rochester Üniversitesi ve Londra 
Kings Collage’ın araştırmalarına göre demir 
eksikliği, beyne oksijen sağlayan hemoglobin 
seviyesinin düşmesine sebep oluyor. Bu durum 
IQ seviyeleri ve kavrama fonksiyonları üzerinde 
olumsuz etki yapıyor. Ayrıca demir, beyindeki 
sinyallerin aktarımında önemli bir rol oynadığı 
için eksikliğine çok dikkat etmek gerekiyor. İsti-
ridye, midye ve yer fıstığında bulunan çinko da 
demir gibi hafıza güçlendirmede etkili. Hafıza-
nın giderek zayıflamasını engellemek için günde 
7-9 mg demir ve çinko alınması öneriliyor.

BESLENME DIŞINDA NELERE DIKKAT ETMELI? 

FIZIKSEL AKTIVITE
Uzmanlar tarafından beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivitenin öneminin de altı 
çiziliyor. Haftada 3 defa, 45 dakika egzersiz sağlıklı bir yaşam ve zihin için ideal. 

BULMACA VE KITAP 
Satranç, bulmaca ve kitap okumak gibi beyin egzersizi yapmanıza yardımcı 
olacak etkinlikler de önerilen aktiviteler arasında yer alıyor.

GÜNDE 15 DAKIKA GÜNEŞ  
D vitamini de beynin genç kalmasını sağlayan vitaminlerden. Bu vitamin için 
en etkili kaynak ise güneş ışığı. Her gün 15 dakika güneşlenmek vücuttaki D 
vitamini sentezini artırarak eksikliğini önleyebiliyor.

TRANS YAĞLARDAN KAÇININ  
Trans yağlardan kaçınmak, sağlıklı beslenme stratejisinde önemli bir yere 
sahip. Hazır paketlenmiş yağlı bisküviler, cipsler, rafine gıdalar, fast food ve 
kızartmalardan uzak durmak, unutkanlığa karşı dikkat edilmesi gereken en 
önemli kurallardan.
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SporMax Türkiye 
tarafından bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen Şirketler 
Voleybol Ligi, küresel 
şirketlerin sadece 

kendi çalışanları ile katılabildikleri; 
geleneksel, rekabetçi ama dostluğu 
ön planda tutan bir turnuva. 
Profesyonel lig tadındaki Şirketler 
Voleybol Ligi, seyirciye ve her türlü 
eğlendirici aktiviteye açık. Bundan 
önceki beş yılda Anadolu Sigorta 
olarak katıldığımız bu turnuvada, 
bu yıl İş Bankası çatısı altında boy 

Şirketler Voleybol Ligi’nde
3’üncü olduk

gösterdik. Şirketimizden 3 çalışanımız 
bu takımda yer aldı. Bu kişiler Berkay 
Beyazok, İbrahim Selim Ciğerli ve 
Serdar Önal Eyüboğlu’ydu. 
Bu yıl İş Bankası olarak gruplarda Arçe-
lik, Garanti Teknoloji, TAV Havaliman-
ları ve Vodafone ile karşılaştık. Tüm 
maçları set dahi vermeden 3-0 skor ile 
kazandık. 2. tur eleme maçını grup bi-
rincisi olduğumuz için pas geçip, çey-
rek finalde Unilever’i 3-1 ile eleme başa-
rısını gösterdik. Yarı finalde rakibimiz 
olan Turkcell’e ise, biraz da şanssız bir 
şekilde 3-1 yenilerek elendik. 3’üncü ve 

4’üncülük maçında Arçelik ile karşı-
laşıp, rakibimizi 3-0 ile geçerek bronz 
madalya aldık. Bu seneyi 3’üncülük ile 
geçip seneye hedefimizi en az final ola-
rak belirledik.  
Turnuva ve maçlar hakkında daha de-
taylı bilgi, fotoğraf ve videolar için www.
sirketlerligi.com sitesini ziyaret edebi-
lirsiniz.
Turnuvada 3’üncü olarak İş Bankası’nın 
bronz madalya kazanmasında emeği 
geçen ve şirketimizi en iyi biçimde tem-
sil eden çalışanlarımızı tebrik eder, ba-
şarılarının devamını dileriz.

KÜRESEL ŞIRKETLERIN SADECE KENDI ÇALIŞANLARI ILE 
KATILABILDIKLERI ŞIRKETLER VOLEYBOL LIGI BU YIL 
ALTINCI KEZ DÜZENLENDI. IŞ BANKASI OLARAK GRUPLARDA; 
ARÇELIK, GARANTI TEKNOLOJI, TAV HAVALIMANLARI VE 
VODAFONE ILE KARŞILAŞTIĞIMIZ TURNUVADA BRONZ 
MADALYANIN SAHIBI OLDUK.

Soldan sağa Ayaktakiler: Nuri Emrah Ağca-Berkay Beyazok-Göksel Özkul-İbrahim Selim Ciğerli-
Mehmet Türk-Cahat Ayyıldız Oturanlar: Volkan Adaş-Hasan Uğurli-Serdar Önal Eyüboğlu-
Mustafa Bağış-Ertan Uğur

Berkay Beyazok – İbrahim Selim Ciğerli
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Kendisinden hem daha 
hızlı hem de daha uzun 
mesafeler koşabilen 
atı evcilleştirerek 
yarıştıran insanoğlu, 

otomobilin icadıyla artık kendisine 
yeni ve çok daha güçlü bir araç 
bulmuştu... İnsan beynindeki gelişme 
arzusu nasıl otomobili yarattı ise, 
otomobille beraber yarışma arzusu 
da kendiliğinden gelişti. Uluslararası 
Otomobil Federasyonu’nun (FIA) 
1904 yılında kurulmasıyla otomobil 
sporlarının gelişimi daha da arttı. 
Yarışlar arasında en prestijli 
olanlarından biri de hiç şüphesiz 
Dünya Ralli Şampiyonası’ydı. 1973 
yılında Monte Carlo Rallisi ile 
başlayan Dünya Ralli Şampiyonası 
(WRC - World Rally Championship) 
bugün dünyanın en popüler ve en 
zorlu otomobil yarışlarından biri. Bir 
güzergâh üzerinde belirli anlarda 
belirli noktalarda bulunulması 
esasına dayanan ralli şampiyonası, 
dünya otomobil devlerinin güçlerini 
gösterdiği bir arena. Otomobil 
tutkunlarının yakından takip ettiği 
şampiyona, bugün 15 ayrı ülkede 
düzenleniyor. Pilot ve yardımcı 
pilotun (co-pilot) birlikte yarıştığı ralli 
müsabakaları, çeşitli grup ve sınıflarda 
otomobillerle, karlı orman yollarından 
dağ geçitlerine kadar birçok farklı 
parkurda yapılıyor.

ETAPLAR, DERECELER…
İlk zamanlarda rallilerin çoğu ünlü 
Londra-Brighton Rally de olduğu 
gibi belirli mesafeyi en kısa zamanda 
gidenin galip olduğu yol yarışlarından 
ibaretti. Şimdi ise ralliler sıkı bir biçim-
de kontrol altında tutulan parkurlarda 
yapılan birbirine bağlı güzergâhlarda 
düzenleniyor. Bu yarışlar normal ve 
özel etaplardan oluşuyor. Transfer 
etabı adı da verilen normal etapta 
yarış araçları, trafiğe açık yolları diğer 
araçlarla aynı anda kullanıyorlar. 
Bu normal etaplardaki sürat, hiçbir 
şekilde yarışmanın klasmanının belir-
lenmesinde bir faktör oluşturmuyor. 
Özel etap ise, zamana karşı geçilen 

HER ZAMAN REKABET RUHUNA SAHIP OLAN 
INSANOĞLU, BIR YERDEN BAŞKA BIR YERE DÖRT 
TEKERLEK ÜZERINDE GITME IMKÂNINI SAĞLAYINCA, 
ORAYA DIĞERLERINDEN DAHA HIZLI GITMEYI ISTEMESI 
DE KAÇINILMAZ OLDU! IŞTE RALLI DE BU: BIR YERDEN 
BAŞKA BIR YERE HERKESTEN DAHA HIZLI GITMEK.

Dünya Ralli 
Şampiyonası

HIZ VE 
DAYANIKLILIĞIN YARIŞI  

Berkay Beyazok – İbrahim Selim Ciğerli
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yol kısımlarını kapsıyor ve yollar diğer 
araçlara ve yaya trafiğine kapatılıyor. 
Bütünüyle rallinin genel klasmanını 
oluşturmak için önemli bir belirle-
yici ve işleve sahip olan kapalı yollar 
üzerinde yapılan müsabakanın amacı 
etabı en kısa sürede tamamlamaya 
dayanıyor.
Ralli içerisinde, iki gün keşif (recce), 
bir gün otomobillerin son testi için 
ayrılan deneme sürüşü (shakedown) 
ve basın toplantısı ile birlikte yarış 
kısımları üç gün sürüyor. Arkasında 
üreticilerin bulunduğu takımlar her 
ralliye iki ya da üç araçla katılıp, yarışın 
yapılacağı yere hazırlıklarını yapmak 
üzere yarışmanın başlamasından iki 
hafta önce gelmeye başlıyor. Yarışan 
ralli otomobilleri, sürücüler klasmanı 
lideri ilk sırada olmak üzere pozis-
yonlarına göre sıralanıyor ve o şekilde 
yarışa başlıyorlar. Ortalama olarak 
15-25 özel etap arasında değişen özel 
etaplardan oluşan rallilerde, genel 
klasman ise özel etap dereceleri top-
lamına göre oluşturuluyor. Yarışlarda, 
cezaların da eklenmesinden sonra en 
düşük zamana sahip olan ekip birinci 
oluyor. Ayrıca eklemekte yarar var; 
belirlenen güzergâhlarda başlangıç 
ve bitiş noktası arasında bütün trafik 
kurallarına ek olarak, rallinin kendine 
özgü kuralları ve tanımları da yarış 
sırasında işliyor. 

TÜRKIYE’DE RALLI SERÜVENI
Ülkemizde Avrupa Ralli sistemine 
uygun olarak düzenlenen ilk yarış 1954 
yılında İstanbul-Ankara Rallisi, FIA ku-
rallarına uygun olarak yapılan ilk ralli 
ise 1968 Trakya Rallisi’dir. Ege Rallisi, 
Türk-Yunan Rallisi, Hitit Rallisi, Ko-
caeli Rallisi ile Uludağ, İzmit-Keltepe 
ve Ankara-Kızılcahamam Tırmanma 
Yarışları olarak müsabakalar daha 
sonraki dönemlerde de devam etti.
Türk Otomobil Sporlarının dönüm 
noktası sayılan Günaydın Rallisi ise 
ilk olarak 1972 yılında düzenlendi. Ali 
Sipahi’nin girişimleriyle Günaydın 
Gazetesi tarafından organize edilen 
yarışlar, gazetenin birinci sayfasından 
duyuruldu ve halktan da büyük ilgi 

gördü. İlk yıllarda sadece yerli üretim 
otomobillerin katıldığı bu rallilerde o 
dönem ülkemizde üretim yapan Tofaş, 
Renault ve Anadol fabrikalarının 
takımları arasında kıyasıya çekişme-
ler yaşandı. Taksi şoförlerinden oto 
boyacılarına ve üniversite profesörle-
rine kadar farklı meslek gruplarından 
insanlar büyük zevk ve sportmenlik 
içinde yarışta bulundular. Hatta 1977 
yılında Zonguldaklı bir taksi şoförü-
nün damalı taksi otomobiliyle Türkiye 
Rallisi’ne katılarak çok iyi zamanlar 
kaydettiği biliniyor. 1979 yılından iti-

baren uluslararası bir kimliğe kavuşan, 
önce Balkan Şampiyonası ardından 
da Avrupa Ralli Şampiyonası’na dahil 
edilen bu organizasyon bugün halen 
düzenleniyor.
Dünya Ralli Şampiyonası’na ise 
Türkiye’nin dahil olduğu yıl 2003. 
2007 hariç her sene Türkiye’de de 
yapılan yarış, getirilen bir düzenlemey-
le ülkemizde 2009 yılından itibaren iki 
yılda bir gerçekleşiyor. 

TÜRK SPORCULARIN
BAŞARISI 
Bu spora gönül veren başarılı pilotları-
mız, sporun gelişimine paralel olarak 
artan sponsor ilgisi sayesinde gerekli 
desteğe kavuşup yurt dışına açılma fır-
satı buldular. Volkan Işık, 1998 ve 1999 
yıllarında Dünya Ralli Şampiyonası FIA 
Takımlar Kupası’nda ülkemizi başa-
rıyla temsil etti ve aynı şampiyonayı 
2000 senesinde Serkan Yazıcı da takip 
ederek dünya üçüncülüğünü kazandı.
Tüm bu gelişmeler sayesinde, dünyaya 
tanıtılmada etkin ve önemli bir strateji 
olan motorsporlarında ülkemiz, her 
geçen gün daha da ilerlemeyi sürdü-

Bugün Türkiye, 
dünya ralli parkurlarında 

bayrağımızı gururla 
dalgalandıran 

başarılı pilotlar ile 
motorsporlarında söz 
sahibi olmaya devam 

ediyor.
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2015 WRC TAKVIMI 
Monte-Carlo ...............................22 – 25 Ocak
Isveç  ...............................................12 – 15 Şubat
Meksika  ........................................05 – 08 Mart
Arjantin ...........................................16 – 19 Nisan
Portekiz ........................................ 21 – 24 Mayıs
Italya ............................................. 11 – 15 Haziran
Polonya ..................................02 – 05 Temmuz
Finlandiya ........ 30 Temmuz – 02 Ağustos
Almanya ................................20 – 23 Ağustos
Australya ........................................ 10 – 13 Eylül
Fransa ..............................................01 – 04 Ekim
Ispanya ........................................... 22 – 25 Ekim
Ingiltere ........................................ 12 – 15 Kasım

rüyor. Türkiye bugün; FIA tarafından 
Avrupa Ralli Şampiyonası’na dahil 
“en iyi ralli” olarak değerlendirilen 
Fiat Rally ve 2003 yılında Dünya Ralli 
Şampiyonası’na giren Rally Of Turkey 
gibi iki önemli ralli organizasyonu, For-
mula 1 düzenleyen bir ülke, otomotiv 
devlerinin dünya standartlarındaki 
araçlardan oluşan yarış takımları ve 
dünya ralli parkurlarında bayrağımızı 
gururla dalgalandıran başarılı pilotlar 
ile motorsporlarında söz sahibi olmaya 
devam ediyor.



62 | maksimumbiz

merhaba
ARAMIZA KATILANLAR

03.11.2014-20.12.01.2015 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ

 DUYGU GÜL 
ANBAR

20.9.1991’de Tunceli’de 
doğdu. YTÜ İşletme Böl. 
mezunu. 03.11.2014’te 

Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve 

başladı.

ÖZGÜL YAĞMUR
02.11.1984’te İstanbul’da 

doğdu.  Anadolu Üni. 
İşletme Böl. mezunu. 
03.11.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

AHMET ÇİLTAŞ
17.06.1985’te Sivas’ta 

doğdu. Anadolu Üni. 
İşletme Böl. mezunu. 
03.11.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

ENDER ÖZKUL
10.08.1984’te Hatay’da 

doğdu. Anadolu Üni. 
Kamu Yönetimi Böl. 
mezunu. 03.11.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

EZGİ TOKOĞLU
03.01.1990’da  İzmir’de 

doğdu. Anadolu Üni. 
İşletme Böl.  mezunu. 
03.11.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

PELİN TOPLU
09.02.1991’de 

Antalya’da doğdu. Afyon 
Kocatepe Üni. İstatistik 
Böl. mezunu. 03.11.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

TANER PİLİÇOĞLU
28.05.1985’te 

Tekirdağ’da doğdu. 
Anadolu Üni. İşletme 

Böl. mezunu. 03.11.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

SEREN ORAL
30.05.1991’de 

Kırklareli’de doğdu.Os-
mangazi Üni. İstatistik 

Böl. mezunu. 03.11.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

BAHAR ÇEKİÇ
09.10.1990’da Edirne’de 
doğdu. Dumlupınar Üni. 

İktisat Böl. mezunu. 
03.11.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

CANSU ÇOBAN
03.02.1991 ‘de Elazığ’da 
doğdu. Fırat Üni. İşletme 
Böl. mezunu. 03.11.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

ÇİĞDEM DEMİRCİ
21.09.1990’da Adana’da 

doğdu. Ankara Üni. 
Halkla İlişkiler Böl. 

mezunu. 03.11.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

BURÇİN BIYIK
20.06.1986’da Uşak’ta 

doğdu. Anadolu Üni. 
İşletme Böl. mezunu. 
03.11.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

ALİ ECEVİT 
23.07.1987’de Konya’da 

doğdu. Anadolu Üni. 
İktisat Böl. mezunu. 
03.11.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

MUSTAFA DENİZER 
16.10.1974’te İstanbul’da 

doğdu. Lise mezunu. 
10.11.2014 tarihinde 

Satın Alma, Destek ve 
İnşaat Müdürlüğü’nde 

Destek Görevlisi olarak 
göreve başladı.

KÜBRA SARGIN 
17.02.1991’de 

İstanbul’da doğdu. 
Yaşar Üni. İşletme Böl. 

mezunu. 03.11.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

FATİH YELEKÇİ 
11.11.1989’da Erzurum’da 

doğdu. Marmara Üni. 
Bilgisayar Müh. Böl.me-
zunu. 19.11.2014’te Bilgi 

İşlem Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak 

göreve başladı.

TİBET ŞİMŞEK 
28.07.1988‘de Kars’ta 

doğdu. Bayburt Üni. 
İktisat Böl. mezunu. 
08.12.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

ESENGÜL KIDIK 
26.03.1990’da 

Giresun’da doğdu. 
İstanbul Üni. Adalet Böl. 
mezunu. 24.11.2014’te 

Hukuk ve Rücu İşlemleri 
Müdürlüğü’nde Yetkili-1 

olarak göreve başladı.

GÖZDE ÇAVUŞLAR 
19.01.1987’de İzmir’de 

doğdu. Celal Bayar 
Üni. Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik Böl. mezunu. 
08.12.2014’te Maksi-
mum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başladı.

AYŞE ALAN  
24.03.1989’da İçel’de 
doğdu. Anadolu Üni. 
Maliye Böl. mezunu. 
08.12.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

ÖZLEM KUŞ 
27.09.1989’da 

Ankara’da doğdu. 
Erciyes Üni. İktisat Böl. 

mezunu. 08.12.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

DİLA KARAKOÇ 
01.05.1989’da 

Kayseri’de doğdu.
Çukurova Üni. İstatistik 

Böl. mezunu. 08.12.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

SAVAŞ AYGÜN 
06.01.1988’de Çorum’da 

doğdu. Kırıkkale Üni. 
Matematik Böl. mezunu. 

08.12.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

ERAY DURAN 
02.01.1989’da Aydın’da 

doğdu. Anadolu Üni. 
İşletme Böl. mezunu. 
08.12.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

SERPİL BOLAYIR 
07.06.1986’da 

İstanbul’da doğdu. 
Anadolu Üni.  İşletme 

Böl. mezunu. 08.12.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

GİZEM İNCİRCİ 
12.07.1990’da 

Zonguldak’ta doğdu.
Cumhuriyet Üni. Maden 

Mühendisliği Böl. mezunu. 
08.12.2014’te Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

YELİZ GÜZEN ÜNAL 
02.11.1987’de Artvin’de 
doğdu. Niğde Üni. Kamu 
Yönetimi Böl. mezunu. 
08.12.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

GÜLŞAH IŞIK
20.08.1990’da 

İstanbul’da doğdu.
Anadolu Üni. İşletme Böl. 

mezunu. 24.11.2014’te 
İnsan Kaynakları Eğitim 

Müdürlüğü’nde Yektkili-2 
olarak göreve başladı.

BORA KIZILATEŞLİ 
24.11.1990’da İzmir’de 

doğdu. Selçuk Üni. 
Gazetecilik Böl. mezunu. 

08.12.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

DENİZ UYAR 
24.08.1990’da 

Gaziantep’te doğdu.
Anadolu Üni. İşletme 

Böl. mezunu. 08.12.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

MELİKE GİRİŞİT 
23.06.1992’de 

Kahramanmaraş’ta 
doğdu. Uşak Üni. İktisat 
Böl. mezunu. 08.12.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.
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ERKİN EVRENSEL 
06.09.1988’de 

Hatay’da doğdu. 
Gaziosmanpaşa Üni. 
İşletme Böl. mezunu. 
08.12.2014’te Maksi-
mum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başladı.

ÖMÜR AKSAKAL 
22.10.1986’da Hatay’da 
doğdu. Mustafa Kemal 

Üni. Muhasebe ve Vergi 
Böl. mezunu. 08.12.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

EROL TUNÇAY 
01.01.1990’da Bolu’da 
doğdu. Karamanoğlu 

Mehmet Bey Üni. İktisat 
Böl. mezunu. 08.12.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

ŞÜHEDA TAŞYÜREK 
YILMAZ 

30.6.1989’da Erzurum’da 
doğdu. Atatürk Üni. Turizm 

ve Seyahat İşletmeciliği 
Böl. mezunu. 08.12.2014’te 
Maksimum Sigorta Uzma-

nı olarak göreve başladı.

ALİ CAN YAĞMUR 
25.10.1989’da Denizli’de 

doğdu. Anadolu Üni. 
İşletme Böl. mezunu. 
08.12.2014 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

TÜLAY YÜCEL 
19.02.1991’de Lefkoşa’da 

doğdu. University of 
Essex, Muhasebe ve 

Finansman Böl. mezunu. 
08.12.2014’te Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

HÜSEYİN  
ZEYBEKOĞLU 

20.02.1988’de Denizli’de 
doğdu. Mersin Üni. İşletme 
Bilgi Yönetimi Böl. mezunu. 
08.12.2014’te Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

RECEP ÇAĞLAŞ  
24.2.1990’da Lefkoşa’da 

doğdu. Canterbury Christ 
Church Uni. Fen Pazarla-

ma Yönetimi Böl. mezunu. 
08.12.2014’te Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

ÖZGÜR ÇAKIR
3.3.1988’de İstanbul’da 

doğdu. Marmara Üni. 
Banka ve Sigorta Böl. 

mezunu. 08.12.2014’te 
Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Yetkili-1 
olarak göreve başladı.

GAMZE TURHAN 
28.01.1991’de İstanbul’da 
doğdu. Trakya Üni. Banka 
ve Sigorta Böl. mezunu. 
15.12.2014’te Banka Si-

gortacılığı Müdürlüğü’nde 
Yetkili-1 olarak göreve 

başladı.

ZEYNEP ERGİN 
15.11.1989’da 

Samsun’da doğdu. 
Gaziosmanpaşa Üni. 
İktisat Böl. mezunu. 

08.12.2014’te Maksi-
mum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başladı.

RIDVAN ANLI  
11.05.1987’de Eskişehir’de 

doğdu.Erciyes Üni. Bilgisayar 
Mühendisliği Böl. mezunu. 

15.12.2014’te Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Çözüm Geliştir-
me Müdürlüğü’nde Uzman 
Yrd. olarak göreve başladı.

HAZAN TUNA 
05.27.1985’de Ankara’da 

doğdu.Ankara Üni. Bilgi 
ve Belge Yönetimi Böl. 
mezunu. 24.12.2014’te 
İnsan Kaynakları Eğitim 
Müdürlüğü’nde Yetkili-2 

olarak göreve başladı. 

MUSTAFA ONUR 
TEMİZKALP 

28.01.1986’da Burdur’da 
doğdu. Akdeniz Üni. 

Ziraat Müh. Böl. mezunu. 
05.1.2015’de Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

CANAN ÖZGÜR 
05.11.1989’da 

Diyarbakır’da doğdu.
Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat 

Mühendisliği Böl.mezunu. 
05.01.2015’te Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

ALİ SEZA  
TEMAMOĞULLARI  

03.06.1988’de Hatay’da 
doğdu. Çukurova Üni. 

Ziraat Böl. mezunu. 
05.1.2015’te Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

HANDAN TOPRAK 
19.09.1986’da Bingöl’de 
doğdu. Dicle Üni. Halkla 

İlişkiler Böl. mezunu. 
05.01.2015 tarihinde 
Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve 
başladı.

CANSU SAĞ 
04.06.1986’da 

Ankara’da doğdu. Anka-
ra Üni. İktisat Böl. me-

zunu. 05.01.2015’te Re-
asürans Müdürlüğü’nde 

Uzman Yrd. olarak 
göreve başladı.

ELİF PINAR UÇAR 
15.02.1987’de 

Zonguldak’ta doğdu.
İstanbul Üni. İngilizce 
İktisat Böl. mezunu. 

05.01.2015’te Maksi-
mum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başladı.

FERDA ERSOY 
01.01.1986’da 

Antakya’da doğdu. 
Haliç Üni. İşletme Böl. 
mezunu. 05.01.2015 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

BİRAND AKGÜNDÜZ 
13.09.1991’de İstanbul’da 

doğdu.İstanbul Üni. 
Bilgi ve Belge Yönetimi Böl. 
mezunu. 05.1.2015’te Satın 

Alma Destek ve İnşaat 
Müdürlüğü’nde Yetkili-2 

olarak göreve başladı.

BURAK YALÇINKAYA 
01.06.1986’da İstanbul’da 

doğdu.Dokuz Eylül Üni. 
Kamu Yönetimi Böl. me-

zunu. 12.01.2015’te İstan-
bul Bölge Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve 

başladı. 

ALPER HAVESOĞLU 
26.06.1986’da İstanbul’da 

doğdu.Anadolu Üni. 
İşletme Böl. mezunu. 

12.01.2015’te Kurumsal 
Sigortacılık Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve 

başladı.

SELÇUK AYDIN 
01.08.1988’de Tokat’ta 

doğdu. Kırklareli Üni. İnşaat 
Teknolojisi Böl. mezunu. 

12.01.2015’te Satın 
Alma Destek ve İnşaat 

Müdürlüğü’nde Yetkili-1 
olarak göreve başladı.

MUTLU IŞIK 
01.06.1989’da İçel’de 

doğdu. Bahçeşehir Üni. 
Matematik ve Bilgisayar 
Böl. mezunu. 08.12.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

YELİZ KAVALALI 
23.08.1990’da 

Çanakkale’de doğdu. 
Anadolu Üni. İşletme 

Böl. mezunu. 08.12.2014 
tarihinde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.

GÜLNİHAL AZİZOĞLU 
14.03.1992’de Ankara’da 
doğdu. Afyon Kocatepe 

Üni. Banka ve Sigorta 
Böl. mezunu. 08.12.2014 

tarihinde Maksimum 
Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başladı.

NAZLI MERVE 
ÖZTÜRK 

18.12.1987’de Samsun’da 
doğdu. Ondokuz Mayıs 

Üni. Biyoloji Böl. mezunu. 
08.12.2014’te Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başladı.
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HOŞGELDİNİZ

MUTLULUKLAR

Hukuk ve Rücu İşlemleri Müdürlüğü GÖKAY NALYAPAN 22.11.2014

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü ÜLKEM DEVRİM AKSAR 03.10.2014 kız

Karadeniz Bölge Müdürlüğü HAKAN KARA 22.10.2014 erkek

Satın Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü EBRU ÇİMEN KARAKOÇ 27.10.2014        kız

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü IŞIL AVCI 26.10.2014 erkek

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü İCLAL FAYIZ BAYKAN 03.11.2014 erkek

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü NİHAL ÖZKULLUK YATAĞANBABA 02.11.2014 kız

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü GÜLTAÇ - SİNAN KIRIKLAR 01.11.2014 kız

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme Müd.  SİNEM ŞEN 03.11.2014 erkek

Kadıköy Bölge Müdürlüğü NİZAMETTİN KOÇAL 06.11.2014 kız

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü OLCA ŞARLAYAN 08.11.2014 kız

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü BARKIN TURHANOĞLU 23.11.2014 erkek

Oto Hasar Müdürlüğü ÖZCAN ÇELİK 25.11.2014 erkek

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü MERAL OZGÖNÜL 02.12.2014 erkek

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü MELTEM AYDIN 08.12.2014 kız

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü PELİN SADIKOĞLU 10.12.2014 erkek

Kurumsal Mimari Müdürlüğü NİLGÜN DOĞAN BADEM 12.12.2014 kız

Karadeniz Bölge Müdürlüğü ABDURRAHMAN ZEKİ GENÇOĞLU 16.12.2014 kız

Oto Hasar Müdürlüğü AYLA YAŞAR 19.12.2014 erkek

Bilgi İşlem Müdürlüğü BERRİN AKBULUT 25.12.2014 erkek

Oto Hasar Müdürlüğü YUSUF COŞKUN 27.12.2014 kız

Oto Dışı Hasar Müdürlüğü MÜGE GEYİK 03.01.2015 kız

Teftiş Kurulu Başkanlığı EMRE AYDOĞDU 02.01.2015 erkek

Oto Hasar Müdürlüğü ALİ MERT AYDIN 02.01.2015 kız

Bireysel ve Ticari Sigortacılık Müdürlüğü NEŞE KÜÇÜK 06.01.2015 kız

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü GÜLŞAH OLGUN 08.01.2015 kız

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü ALİ ECEVİT 08.01.2015 erkek

Kadıköy Bölge Müdürlüğü FAHRİYE FEYZA SÖNMEZ 09.01.2015 kız

yeni hayat
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EN GENiŞ SiGORTA ŞiRKETi

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