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yönetimden

Şirketimiz, sene başında yakaladığı olumlu prim üretim artış performansını üçüncü 
çeyrek itibarıyla başarı ile devam ettiriyor. Türkiye Sigorta Birliği tarafından açıklanan 
sonuçlara göre, Anadolu Sigorta, 2014 yılının ilk çeyreği ve ilk yarısından sonra, 9 aylık 
rakamlarda da prim üretiminde lider oldu. Prim üretiminde ilk kez 2 milyon eşiği ağustos 
ayında geçilirken, 9 aylık sonuçlara göre 2.217.742.762 liralık seviyeye ulaştı. Pazar payımız 
genel toplamda yüzde 11,68 olurken, prim üretiminin nominal artış oranı yüzde 15,50 olarak 
gerçekleşti.

Anadolu Sigorta, toplam üretimin haricinde kara araçları, hava araçları, su araçları, 
nakliyat, hava araçları sorumluluk ve genel sorumluluk branşlarında da prim üretimi ile ilk 
sırada yer aldı. 

Anadolu Sigorta’nın geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 9 ay içerisinde yüzdesel 
bazda en fazla prim üretim artışı gösteren branşı, yüzde 71,9 artış ile kaza oldu. Onu sırasıyla 
yüzde 50,1 ile kredi ve yüzde 45 ile hava araçları branşları takip etti. Bu noktada yüksek 
hacimli kara araçları sorumluluk branşındaki artışın yüzde 26,2 olduğuna dikkat çekmek 
isterim.

Kârlılık cephesinde geçen yıl yakaladığımız artı trendi bu yıl da artırarak sürdürüyoruz. 
Dokuz aylık verilere göre Şirketimiz 94 milyon lira teknik kâr , 71 milyon lira da brüt kâra 
sahip. Hem kârlılık hem de prim üretimi gibi iki önemli alanda, paralel alınan başarılı 
sonuçlar, sektördeki pozisyonumuzu kuvvetlendiriyor.  

Buna karşın sektörel bazda ilk 9 ayda hayat dışı prim üretiminde reel anlamda durma 
diyebileceğimiz bir nokta görmekteyiz. Reel artış bu dönemde yalnızca yüzde 0,10 olurken, 
hayat branşları da hesaplamaya dâhil olduğunda, oran eksi yüzde 2,32’ye düşmekte. Tek 
başına hayat branşı ilk 9 ayda reel olarak yüzde 16.52 oranında küçüldü.

Her ne kadar Anadolu Sigorta hayat branşında faaliyet göstermiyor ve hayat dışı branşın 
hacmi çok daha yüksek olsa da bu branştaki dikkat çekici küçülme, sektörümüzün genel 
görünümü ve geleceğe yönelik büyüme hedefleri açısından dikkatle not alınması gereken bir 
sürece işaret ediyor. Ayrıca fiyatlarda çok fazla oynama yapılmamasına rağmen bazı hayat 
dışı branşlarda yaşanan küçülme de, poliçe adetlerinde azalma anlamına gelmekte. 

Anadolu Sigorta olarak yılın altıncı ayından itibaren trafik sigortası branşında 
tedbirlerimizi alarak ilerledik. Kontrollü fiyatlamanın şirketlerin geleceğe yönelik 
hesaplarında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kontrolsüz fiyatlandırma 
yapıldığında özellikle zarar eden branşlarda, daha da fazla zarar ediliyor, bir nevi zarar 
katlanıyor. 

Son sektörel göstergeler, genel olarak ekonomideki bazı sinyaller de dikkate alındığında, 
bizlere gelecek ayların daha zorlu geçeceği yönünde ikazda bulunmakta. Şirketimiz 2014 
senesi içerisinde takdir edilmesi gereken bir performans sergiledi. İnancım ve beklentim 
şirketimizin bu performansının güçlenerek devam etmesi yönündedir.

Bu noktada şirketimizin bir süreden beri devam ettirdiği değişim programlarının bizlere 
rekabet avantajı kattığı aşikârdır. Anadolu Sigorta, birçok farklı ancak birbiriyle entegre 
alanda çok sayıda projeyi başarı ile idare etti. Hâlihazırda bunların meyvelerini toplamaya 
başladık. Kendi kendini destekleyen bu süreç ileriki dönemlerde de hız kesmeden devam 
edecektir. 

Değerli AnADolu SigortAlılAr,
Aralık ayında şirketimizin Kavacık’taki yeni Genel Müdürlük binasına taşınmasının 

birinci senesini de kutluyoruz. Kanaatim, taşınma ve sonrasındaki sürecin başarı ile yerine 
getirildiği yönünde. Bu deneyim bize, Anadolu Sigortalı olarak kendi potansiyelimiz ile neler 
başarabileceğimizi de bir kez daha göstermiş oldu.

Hepinize güzel günler ve başarılar dilerim.

Musa Ülken
genel Müdür

Sevgili Anadolu Sigortalılar,

Şirketimiz 2014 
senesi içerisinde 
takdir edilmesi 
gereken bir 
performans 
sergiledi. inancım 
ve beklentim 
şirketimizin bu 
performansının 
güçlenerek devam 
etmesi yönündedir.
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başlarken

“gelişim Merkezi 
uygulaması” ile bir 
taraftan katılımcı 
çalışanlarımızın 
bireysel 
gelişimlerine 
odaklanma imkânı 
sağlarken, diğer 
taraftan adil 
ve modern bir 
yükselme sistemini 
hayata geçirdik.

Bu yılın son sayısında yeniden sizlerle beraberiz. Bu sayıdaki yazımı, yeni 
insan kaynakları yapımızın kat ettiği mesafeye ayırmak istiyorum. 

2012 yılında uygulamaya aldığımız yeni insan kaynakları yapımızla birlikte, 
verimlilik ve motivasyon konusundaki en önemli faktörlerin başında gelen 
yetkinlikler, çalışma hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip oldu.

Bu doğrultuda çeşitli revizyonlarla tüm İK süreçlerimizi, iş aileleri ve 
pozisyonlar bazındaki yetkinlik gereklilikleri çerçevesinde yürütmeye 
başladık. Bunu yaparken en büyük amacımız; çalışanlarımızın bireysel kariyer 
planlamalarındaki ihtiyaçlarına karşılık verecek gelişim planları oluşturmak ve 
kariyer basamaklarının her birinde kendilerine destek verebilmekti. 

Bu amaç, 2014 yılı itibarıyla hayatımıza giren “Gelişim Merkezi Uygulaması” 
ile daha da somut bir şekil kazandı. Böylece bir taraftan katılımcı çalışanlarımızın 
bireysel gelişimlerine odaklanma imkânı sağlarken, diğer taraftan adil ve modern 
bir yükselme sistemini hayata geçirdik.

Yaklaşık bir yıldır uygulanan sisteme, pek çok çalışanımız ve bu çalışanlarımızı 
değerlendiren ya da gelişimlerini destekleyen yöneticilerimiz dâhil oldu. 
Aldığımız geribildirimler ve en önemlisi çalışanlarımızda gözlemlediğimiz 
değişim ve gelişimler, uygulamanın güvenilirliğine ilişkin düşüncelerimizi daha 
da sağlamlaştırdı.

Sürecin kapsamını daha iyi yorumlamak için iki alandaki rakamları sizlerle 
paylaşmak isterim. Sene başından Kasım ayına kadar olan sürede, Şirketimizde 
123 eğitim düzenledik, bu eğitimlerde 635 çalışanımız toplam 1.957 eğitim aldı. 
Gelişim Merkezi Uygulamamız kapsamında ise hâlihazırda 86 çalışanımızın terfi 
sürecini takip ediyoruz. 

Uygulamanın devamıyla birlikte, yakın gelecekte bireysel anlamda yetkin ve 
Şirketimiz adına ideal yönetsel ve uzmanlık profillerine sahip çalışanlarımızın 
olacağına inanıyorum. Bu çalışanlarımızın ilerleyen dönemlerdeki süreçlerimize 
sağlayacakları katkıya güveniyorum. Anadolu Sigorta’yı gelecek dönemlerde 
başarıya taşıyacak bir nesli, şu anda hep beraber yetiştiriyoruz.

İnanıyorum ki bu çalışanlarımız, daha önceki arkadaşlarımızın başarılarını 
yakalayacak ve ümit ediyorum ki onları da geçeceklerdir. Bu fırsatla, süreçte 
emeği olan herkese teşekkürlerimi sunarım.

Bu SAyıMızDA neler okuyAcAkSınız?
Bu senenin son sayısında, her zamanki gibi dinamik ve canlı bir içerikle 

karşınızdayız. Şirketimizden haberler, başarılarımız ve önemli gelişmelerin yer 
aldığı dergimizde; İrfan Soyar Sigorta, Canan Oyman Sigorta, Tepeli Sigorta ve 
Gelecek Grup Sigorta acentelikleri ile Türkiye İş Bankası Çanakkale, İstanbul 
Dolayoba ve Tahtakale ile Antakya Uzunçarşı Şubelerine konuk oluyoruz. 

Gezi bölümümüzde; Türkiye’nin kışın görülmesi gereken en iyi 10 yeri, 
yurtdışında ise yaz aylarına bir özlem olarak yeniden Ege’nin diğer kıyısına, 
Halkidiki ve Thassos adalarına gidiyor olacağız. Dergimizin röportaj sayfalarında 
Metin Uca ile yaptığımız söyleşiyi bulabilirsiniz. İletişim Dünyası bölümünde ise 
bu sayıda çizgi altı reklam ajansımız PlanAD  Works yer alıyor. 

Dergimizde ayrıca sağlık sayfalarımızın yanı sıra bu sayıda ilk kez 
hazırlayacağımız teknoloji sayfasında da ilgi çekici konular sizleri bekliyor. 

Gelecek sayılarda yeniden görüşmek dileğiyle…

Sevgilerimle,

Filiz tiryakioğlu
1. genel Müdür yardımcısı

Merhabalar,
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3. Genel Değerlendirme Toplantımızı  
Sapanca’da gerçekleştirdik

Bu yılın genel olarak değerlen-
dirilmesinin yanı sıra, 2015 
yılı stratejilerinin de tartışıl-
dığı 3. Genel Değerlendirme 

Toplantısı’nı 28-30 Kasım tarihle-
rinde Güral Sapanca Otel’de, üst 
yönetimimiz ve tüm müdürlerimizin 

katılımlarıyla gerçekleştirdik.
Toplantı, Genel Müdürümüzün 
gündem maddelerine ilişkin görüş-
lerini aktardığı açılış konuşması ile 
başladı ve daha sonra müdürlüklerin 
sunumları ve bilgilendirmeleri ile 
devam etti.

Toplantı, 2014 
yılının genel bir 
değerlendirmesiyle 
başladı.
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Acente ziyaretlerimiz devam ediyor

Kesintisiz olarak devam 
ettiğimiz acente ziya-
retlerimizi; Kayseri, 
Muğla, Samsun ve 

Amasya ile sürdürdük. 
Bu kapsamda Kayseri’de 
Özenç Sigorta ve Boydak 
Grubu, Amasya’da Paradigma 
Sigorta, Muğla’da Selin Sigor-
ta, Mylasa Sigorta ve Çağdaş 
Holding’i; Genel Müdürümüz 
Musa Ülken, Genel Müdür Yar-
dımcılarımız Filiz Tiryakioğlu 
ve Metin Oğuz, acentelerimizin 
bağlı olduğu Bölge Müdürleri-
miz ile Acente ve Kanal Yöne-
timi Müdürümüz Macit Bal’ın 
katılımıyla ziyaret ettik.

Selin Sigorta / Muğla

Özenç Sigorta / kayseri

Mylasa Sigorta / Muğla

Paradigma Sigorta / Amasya

Samsun

Samsun



gündem
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Acente bilgi paylaşım 
toplantılarında bir araya geldik

O to dışı branşlarında 2014 
yılında meydana gelen ha-
sarlara ilişkin belli periyot-
larla düzenlediğimiz bilgi 

paylaşım toplantılarının sonuncu-
sunu Marmara, İstanbul ve Kadıköy  
bölge acentelerimizle gerçekleş-
tirdik.  Yapılan eğitim ve toplantı-
ların hasar süreçlerindeki olumlu 
getirileri nedeniyle, önümüzdeki yıl 
da toplantılarımızı devam ettirmeyi 
planlıyoruz.  

oto Dışı Hasar Müdürlüğü  
bilgi paylaşım toplantılarımız 
Oto Dışı Hasar Müdürlüğümüz, böl-
gelerimizdeki üretim birimlerimizde 
görev alan çalışanlarımıza; gerek 
satış, gerekse poliçe üretimi esna-
sındaki hasar risklerinin daha iyi 
analiz edilmesi, hasar maliyetlerinin 
azaltılması, mevcut risklerin üretim 
aşamasında öngörülmesi açısından 
hasar dosya örneklerine yer veren 
eğitimler verdi. Branş bazında 
gerçekleştirilen bu eğitimleri, 18-19 
Ekim tarihlerinde düzenledik. 

pAylAşım ToplAnTılArınDA; hAsAr süreçlerinDe, 
AcenTe ve siGorTAlılAr ile yAşAnAn AnlAşmAzlıklArın 
AzAlTılmAsını sAğlAyAcAk bilGileri pAylAşTık.

Bursa

İstanbul

İstanbul
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            Yapılan eğitim ve toplantıların  
hasar süreçlerindeki olumlu getirileri 
nedeniyle, önümüzdeki yıl da toplantılarımızı 
devam ettirmeyi planlıyoruz.  

Mühendislik

yangın

Sorumluluk

nakliyat



gündem

08 | maksimumbiz

Türkiye İş Bankası Satış Ekibi’nin 
yeni yapılanması tanıtıldı

20 Ekim’de uygulamaya alı-
nan “Türkiye İş Bankası 
Bölge Satış Müdürlükleri 

Bazındaki Yeni Satış Yapılanması”, 18 
Ekim’de Marriott Hotel’de gerçekle-

şen toplantı ile tüm ilgili yöneticileri-
mize tanıtıldı.
Toplantıya; Genel Müdürümüz Musa 
Ülken’in yanı sıra 1. Genel Müdür 
Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu, Genel 

“Türkiye iş bAnkAsı bölGe sATış müDürlükleri bAzınDAki yeni sATış 
yApılAnmAsı”nın ilGili yöneTicilerimize TAnıTılDığı ToplAnTıDA, bAnkAnın bölGe 
sATış müDürlükleri’nDe Görev AlAcAk siGorTA uzmAnlArımızın Görev ve 
sorumluluklArı pAylAşılDı.

Müdür Yardımcımız Mehmet Abacı, 
Türkiye İş Bankası Bölüm Müdürleri 
Cem Eyüboğlu, Faruk Karpuz, Ümit 
Zeki Şimşek, Kubilay Aykol, Türkiye 
İş Bankası Bölge Satış Müdür Yar-
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dımcıları, Kobi Tahsis ve Kredileri 
Bölge Müdür Yardımcıları, Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğümüz ve Bölge 
Satış Müdürlüklerinde görev alacak 
olan 24 Maksimum Sigorta Uzmanı-
mız katıldı.

interaktif paylaşım
Genel sektör verileri ve şirketimizin 
sektör içerisindeki durumundan 
bahsedilen ilk bölümde, Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğümüz ve Bi-
reysel Bankacılık Ürün Bölümü ayrı 
sunumlar gerçekleştirdi. Sunum-
larda şubelerin, sigorta hedeflerine 
ulaşmasında önemli rol oynayan 
faktörlere vurgu yapılarak, yeni ya-
pıya geçiş ile birlikte bankanın Bölge 
Satış Müdürlükleri’nde görev alacak 
sigorta uzmanlarımızın görev ve so-
rumlulukları detaylı olarak belirtildi. 
Toplantının interaktif paylaşım yapı-
lan ikinci bölümünde ise, Türkiye İş 
Bankası Bölge Müdür Yardımcıları, 
Şirketimiz ve Bankamız yöneticile-
rine yeni yapıya ve süreçlere ilişkin 
soru ve öneriler yönelttiler ve konuy-
la ilgili değerlendirmeler yapıldı. 
Gün boyu süren toplantının ardın-
dan Anadolu Sigorta Orkestrası 
sahne alırken, akşam yemeği sonrası 
müzik dolu keyifli saatler yaşandı.

     Gün boyu süren 
toplantının ardından 
Anadolu Sigorta 
Orkestrası sahne 
alırken, akşam 
yemeği sonrası 
müzik dolu keyifli 
saatler yaşandı.
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Sigortalımız Şişecam’ın port-
föyünde bulunan Paşabahçe 
Eskişehir Fabrikası’nda, 17 
Eylül günü saat 15.00 suların-

da, yoğun yağış nedeniyle su baskını 
yaşandı. Olayda eksper olarak atanan 
Sadık Tartıcı’nın yanı sıra hasarın 
ölçeği nedeniyle Oto Dışı Hasar 
Müdürümüz Murat Işıklı, Risk Mü-

hendisliği Müdürümüz Altan Gürdal, 
Risk Mühendisliği Müdürlüğü Uz-
manı Kayahan Kula, Şişecam Sigorta 
Acenteliği Müdürü Nihat Kartal ve 
Paşabahçe Yönetimi de ilk günden iti-
baren olay mahalline giderek gerekli 
incelemelerde bulundular.
Hasar sonrasında fabrikanın bir an 
önce faaliyete başlaması için fabri-

pAşAbAhçe eskişehir 
FAbrikAsı’nDA 
yAşAnAn su bAskınının 
ArDınDAn yApılAn 
yoğun çAlışmAlAr 
sonucunDA FAbrikADA 
üreTim kısA süreDe 
yeniDen bAşlADı. 

paşabahçe eskişehir Fabrikası’ndaki  
su baskınına anında müdahale ettik

ka personeli ile Şişecam’a ait diğer 
fabrikalardan getirilen personel 
de yoğun bir şekilde çalıştı. Ayrıca 
fabrika sahasının temizlenmesi için 
de restorasyon firmalarıyla anlaşıla-
rak, hasara hızlı bir şekilde müdahale 
edildi. Yapılan yoğun çalışmalar sonu-
cunda kısa bir süre içerisinde fabrika 
faaliyetlerine yeniden başladı.  

Bowling turnuvasında buluştuk
22 Ekim’de Acarkent 

Funloft’da gerçekleş-
tirdiğimiz Sonbahar Bowling 
Turnuvası’nda bir araya geldik. 
Bowling’in yanısıra Laser Tag 
turnuvasının da yapıldığı gecede 
bowling birinciliğini; Musa Ülken, 
Filiz Tiryakioğlu, Macit Bal, 
Naci Yılmaz ve Gül Aysever’den 
oluşan “Five Masters” gru-
bu elde etti. Five Masters’ı; 
Ferda Akyol, Yasemin Kazan, 
Ali Cevdet, Erdal Özel ve Erol 
Bilir’den oluşan “Karma Team”, 
üçüncülüğü ise Gülşah Çalış-
kan, Fatma Tamer Yavuz, Burak 
Hakan Albayrak, Ali Özkan ve 
Mert Kasımağaoğlu’dan oluşan 
“Titanlar” aldı. 
Turnuvada en skorer erkek 
oyuncu Five Masters takımından laser Tag 

Turnuvası

Bowling 
Turnuvası

Naci Yılmaz olurken, kadın oyuncu 
kategorisinde Power of BTSM 
ekibinden Aslı Tanyel liderliği elde 
etti. Gecenin diğer turnuvası Laser 
Tag’de ise birinciliği Titanlar aldı.
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Şirketimizin yeni poliçe yö-
netimi platformu ASOS’un, 
pilot acentelerle ilk uygu-
laması, 15 Eylül itibarıyla 

bireysel sağlık ürünümüz için 
devreye alındı. Pilot acente olarak 
ilk etapta üç İstanbul acentesi ile 
başlandı. Süreç ilerledikçe acente-
lerin sayısı 12’ye çıkarıldı. Akdeniz 
Bölge Müdürlüğü’nün uygulama-
nın pilot bölge müdürlüğü seçilme-
sinin ardından, bu bölgemize bağlı 
100 acente daha sürece dâhil oldu. 
Bu kapsamda, 12-13 Ekim tarihleri 
arasında Akdeniz Bölge Müdürlü-
ğü çalışanlarına ve bölgeye bağlı 

acentelere ASOS uygulaması ve 
yeni bireysel sağlık ürünü ekran-
larını tanıtmak üzere eğitimler de 
verilmeye başlandı. 
İstanbul’da gerçekleştirilen ilk eği-
timleri; Proje ve Değişim Yönetimi 
Başkanlığı’ndan Sinem Gürün, 
Cenk Çalışır, Arzu Nişancı ve 
Deniz Öztutar ile Sağlık Sigortaları 
Müdürlüğü’nden Selin Aktaş’tan 
oluşan ekibin Antalya’da verdiği 
ve iki gün süren ve toplam 3 seans 
olarak gerçekleştirilen eğitimler 
takip etti. 
Eğitimde; ASOS ile beraber haya-
tımıza giren “kontakt” kavramı, 
kontakt ekranları, teklif, poliçe ve 
tahsilat konuları anlatıldı.  
Eğitimler sonunda, Akdeniz Bölge 
acenteleri 17 Ekim itibarıyla bi-
reysel sağlık sigortası yeni poliçe 
ve yenilemelerini ASOS ekranları 
üzerinden yapmaya başladılar.  
Antalya’nın ardından toplantı se-
risine Trabzon ve Adana ile devam 
edilirken, uygulamanın ilerleyen 
dönemlerde diğer bölgelere de 
yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

AkDeniz bölGe müDürlüğü, yeni poliçe yöneTimi uyGulAmAmız Asos’un piloT 
bölGe müDürlüğü seçilDi. verilen eğiTimlerin ArDınDAn Devreye AlınAn 
uyGulAmA yAkınDA Diğer bölGelerDe De kullAnılmAyA bAşlAnAcAk. 

ASOS eğitimlerimize başladık

             Eğitimde; ASOS 
ile beraber hayatımıza 
giren “kontakt” kavramı, 
kontakt ekranları, teklif, 
poliçe ve tahsilat 
konuları anlatıldı.  

Antalya Antalya

Trabzon

Adana
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Finans ve sigorta sektörü Earnix 
Fiyatlandırma ve İnovasyon 
Zirvesi’nde buluştu
AkTüerler Derneği Genel sekreTeri ve AnADolu siGorTA’nın sorumlu AkTüeri TAylAn 
mATkAp, eArnix FiyATlAnDırmA ve inovAsyon zirvesi’ne konuşmAcı olArAk kATılDı.

Küresel finans kuruluşla-
rının strateji danışmanı 
Brett King ve uluslararası 
finans ve sigorta sektörü-

nün deneyimli isimleri, 22-23 Ekim 
tarihlerinde İngiltere’nin başkenti 
Londra’da gerçekleştirilen Earnix 
Fiyatlandırma ve İnovasyon 
Zirvesi’nde bir araya geldi. Zir-
veye dünyanın birçok ülkesinden 
(Belçika, Kanada, Çek Cumhuriye-
ti, Danimarka, Fransa, Almanya,  
Yunanistan, Macaristan, İtalya, 
Kore, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Rusya Federasyonu, Güney Afrika, 
İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik 
Krallık) sigorta şirketlerinin üst 
düzey yöneticileri katıldı. Bu yıl 
üçüncüsü yapılan zirvede; müş-
teri davranışları, fiyatlandırma, 
portföy optimizasyonu, müşteri 
kârlılık modelleri, kredi optimi-
zasyonu, mobil inovasyon ve yeni 
teknolojiler konularında dünyanın 
önde gelen sigorta ve finans şir-
ketlerinden üst düzey yöneticiler 
deneyimlerini paylaştı.

Mobil teknolojiler
Zirvede bankacılık ve sigortacılık 
alanlarında gelecekte yaşanması 
beklenen hızlı değişim ve müşteri 
beklentileri üzerine sunumlar ya-
pıldı. Özellikle mobil teknolojiler 
konusunda yeni strateji ve yakla-
şımlar masaya yatırıldı. Yapılan 
sunumlarda, davranışsal ekono-
minin tüm sektörlerde olduğu 

gibi bankacılık ve sigortacılıkta 
da kuralları değiştirdiğine dikkat 
çekildi.
Brett King, konuşmasında artık 
tüketicilerin bakış açısının çok 
değiştiğini ve mobil uygulamalar 
yardımı ile çözümler beklediğini 
ifade etti.
Zirveye konuşmacı olarak katılan 
Aktüerler Derneği Genel Sekreteri 
ve Anadolu Sigorta’nın Sorumlu 
Aktüeri Taylan Matkap, önemli 
kısmını zorunlu trafik sigortala-
rında fiyatlandırma ve portföy 
optimizasyonuna ayırdığı konuş-
masında, Türkiye’deki uygulama-
ları ve profesyonel deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı. Matkap, 
Türk sigortacılığının, zorunlu tra-
fik sigortalarında kaostan düzene 
geçişi kalıcı hale getirecek yep-
yeni uygulamalara hazırlandığını 

belirtti.
Şirket olarak Anadolu Sigorta’nın 
da bu yönde güçlü adımlar attığını 
ekleyen Matkap, “Son 5 yılda özel-
likle kasko ve trafik sigortalarında 
fiyatlama konusunda ‘Müşteri 
yaşam boyu değeri’ odaklı bir stra-
tejiyi ortaya koymayı başardık ve 
buna ek olarak Şirketimizde etkin 
bir hasar yönetimi fonksiyonu da 
kurduk. Anadolu Sigorta olarak 
her zaman, adımlarımızı aktüer-
yal hesaplara ve bilimsel verilere 
dayanarak atmaya gayret ettik. 
Bunun aksini yapmış olsaydık, 
sektörde şu anki pozisyonumuzu 
korumamız mümkün olamazdı” 
dedi. 
Matkap, Anadolu Sigorta’nın fiyat 
optimizasyonu uygulamaları ile 
sektöründe ayrıştığını ve farklılık 
yarattığını vurguladı.
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Yayınlandığı dönemde bü-
yük ilgi gören, “Kaskosuz 
Sürücüye Aduket Şoku” 
viral reklam filmimizle 26. 

Kristal Elma Ödülleri’nde iki Kristal 
Elma’nın sahibi olduk. Film, “Viral 
Proje” ve “En Yaratıcı Dijital Kökenli 
Kampanya” kategorilerinde ödüle 
layık görüldü. Ödül töreni Santral 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kristal Elma kazanan film, bir sokak 
röportajıyla başlıyor. Filmde “Bana 
bir şey olmaz!” diyen bir sürücünün 
başına gerçekten olmayacak bir iş 
geliyor ve Street Fighter oyununun 
meşhur karakteri RYU, aduketler 
eşliğinde sürücünün arabasını par-
çalıyor. 
Yayına alındıktan sonra, dünyaca 
ünlü oyun blogu Kotaku ve Street 
Fighter’ın resmi Facebook hesabın-
dan da paylaşılan film, kısa sürede 
dünya çapında popülerliği yakaladı. 
Film, ilk yayınını takip eden birkaç 
gün içerisinde, farklı video platform-
larında toplam bir milyon izleme 
sayısını geçmeyi başarırken; İspanya, 
Fransa, Amerika, Peru, Yunanistan 
ve Japonya dâhil olmak üzere birçok 
ülkede onlarca haber sitesi ve blog 
tarafından paylaşıldı. 

Bir usta Bin usta’ya  
yeni reklam filmi
Şirketimiz ayrıca kasım ayı içerisin-
de yayınlanmak üzere sosyal sorum-
luluk projemiz Bir Usta Bin Usta’nın 
5. yılını kutladığımız yeni reklam fil-
mimiz de yayınladı. Kaybolmaya yüz 
tutan geleneksel el sanatlarımızın 
yaşatılmasına yönelik mesajı ana te-
masına taşıyan yeni reklam filmimiz 
de izleyenlerden tam not aldı. 
Şirketimizin reklam filmleri web 
sitemizdeki Medyada Biz/Reklam 
Filmleri sekmesinden izlenebilir.

reklam 
filmimize  
iki Kristal 

Elma
hem ülkemizDe hem De 

yurTDışınDA büyük beğeni 
ToplAyAn “kAskosuz 

sürücüye ADukeT şoku” 
virAl reklAm Filmimizle 

iki krisTAl elmA öDülüne 
lAyık GörülDük.

Bir usta Bin usta’nın 5. yılını 
kutladığımız yeni reklam 
filmimiz yayınladı.
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AnTAlyA’DA Düzenlenen sAsDer 3. ulusAl konGresi’nDe buluşAn sAğlık ve siGorTA 
şirkeTi yöneTicileri, önemli bilGi pAylAşımlArınDA bulunDu.

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri 
Derneği kongresi’ndeydik

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri 
Derneği (SASDER) tara-
fından, 6-9 Kasım tarihleri 
arasında Antalya’da düzen-

lenen SASDER 3. Ulusal Kongresi’ne 
Şirketimizden Genel Müdür Yardım-
cımız Metin Oğuz, Sağlık Sigortaları 
Müdürümüz İdil Pamir, Sağlık Sigor-
taları Müdürlüğümüzden Yönetmen-
lerimiz Berna Alhas ve Nadya Güher 
katıldı. 
Kongrede, sağlık ve sigorta şirketi 
yöneticileri ile bir araya gelinirken, 

sektördeki gelişmeler ile ilgili bilgi 
alışverişi yapıldı ve tartışmalara 
katılındı.
 Kongrede ayrıca Şirketimizin 
sağladığı katkıdan dolayı, SASDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Baki İtez, 
Sağlık Sigortaları Müdürümüz İdil 
Pamir’e bir teşekkür plaketi takdim 
etti. Şirketimiz adına bir standın da 
yer aldığı etkinlik sırasında, Akde-
niz Bölge Müdürlüğümüze bağlı 
Maksimum Sigorta Uzmanlarımız 
bu stantta görev aldılar.

SAğlıK vE SİgOrTA 
YönETİcİlErİ  
DErnEğİ
sağlık ve sigorta yöneticileri derneği 
(sasder), sektördeki tüm değişim 
ve gelişmeler konusunda güncel bilgi 
edinme, sağlık ve sigorta sektörünü 
aktif şekilde bilgilendirme alanla-
rında çalışmalar yapmak amacıyla 
kuruldu. dernek bu kapsamda bilgi ve 
belge paylaşma, tartışmalar yürüt-
me, politika oluşturabilme ve oluşan 
politikaları ilgili kurumlara iletmeyi 
hedefliyor.
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Türkiye iş kurumu 
TArAFınDAn bu 
yıl DörDüncüsü 
Düzenlenen 
kAriyer ve isTihDAm 
FuArı, şirkeTimizin 
De kATılımıylA 
isTAnbul DünyA 
TicAreT merkezi’nDe 
GerçekleşTirilDi. 

Kariyer ve 
İstihdam 
Fuarı’na 
katıldık

6-7-8 Kasım tarihlerinde 
düzenlenen İstanbul 4. Ka-
riyer ve İstihdam Fuarı’nda 
(İSKİF’ 2014); alanlarında 

uzman pek çok konuşmacının 
katılımıyla seminerler, paneller, 
oturumlar ve söyleşiler gerçekleş-
tirildi ve böylece fuara katılanların 
bilgilenmeleri sağlandı. Anadolu 
Sigorta olarak, iş dünyasına yeni ka-
tılan bireylerin sosyal yaşantılarının 
güçlenmesi için istihdam olanak-
larının artırılması amacı ile katılım 
sağladığımız bu fuarda, liselerden 
ve üniversitelerden mezun olacak 
genç adayların Şirketimizi yakından 
tanımasını hedefledik. Bu gençlere 
Şirketimizdeki staj olanaklarını 
anlattık ve niteliklerine uygun olan 
pozisyonlara yönelmelerini sağla-
dık.
 Anadolu Sigorta olarak, bize yeni 
adaylara ulaşabilme ve kurumsal 
kimliğimizi tanıtabilme imkânını ve-
ren Türkiye İş Kurumu’na teşekkür 
ederiz.
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Hale Aytuğ Sigorta yeni 
ofisiyle hizmete devam ediyor

Halenur Güray ve Aytuğ Burak 
Soyyiğit’in ortaklığında, 2005 
yılından bu yana Şirketimiz-
le çalışmakta olan Kadıköy 

Bölge Müdürlüğü acentelerinden 
Hale Aytuğ Sigorta, yenilenen ofisiyle 
sigortalılarına hizmet vermeye devam 
ediyor. Genel Müdürümüz Musa 
Ülken,  I. Genel Müdür Yardımcımız 
Filiz Tiryakioğlu, Genel Müdür Yar-

dımcılarımız Metin Oğuz ve Mehmet 
Abacı ile Acente ve Kanal Yönetimi 
Müdürümüz Macit Bal, Kadıköy Bölge 
Müdürümüz Zafer Uçar ve Kurumsal 
İletişim Müdürümüz Berna Ergüntan 
da 5 Kasım’da yapılan açılışta acente-
mizi yalnız bırakmadılar.
Açılış kurdelesini Genel Müdürümüz 
Musa Ülken keserken, diğer misafir-
lerimiz de eğlenceli anlar yaşadılar.

Öneri Sistemi Yönetmeliği’ne 
göre, Şirketimiz uygula-
malarına yenilik ve fayda 
getirici nitelik taşıyan öneri-

leri ödüllendiriyoruz. Tüm çalışanlar 
olarak girilen önerileri değerlendirme 
süresince okuyup derecelendirilebili-
yoruz. Son olarak iki çalışanımız daha 
önerileri ile şirketimize değer kattılar. 
Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışanlarımız-
dan Erdal Özel, Genel Müdürlük top-
lantı odalarında dokunmatik özellikli 
TV’lerin kullanılması ve üzerlerinde 
dokunmatik flip chart uygulama-
ların çalışmasını önerdi ve bu fikri, 

Anadolu 
sigorta’ya bir 
teşekkür daha

Sigortalımız MD Mandalin 
Marketler’in Şirketimize 
hitaben Sabah gazetesin-
de yayınladığı teşekkür 

mesajı bizleri gururlandırdı. 
Teşekkür mesajında şu sözlere 
yer verildi: “06.09.2014 tarihinde 
Ankara-Sincan’daki ana depo-
muzda meydana gelen vahim sel 
hasarında aynı gün ekspertizini 
yaparak, maddi sonuçlarını ve 
kayıplarını eksiksiz ve zama-
nında telafi eden Türkiye’nin en 
büyük sigorta şirketi Anadolu 
Sigorta’ya teşekkür ederiz.” 

öneri sistemimiz ödüllendiriyor

erdal Özelejder oğuz

Şirketimizin son teknolojiyi etkili bir 
şekilde kullanmasında yenilik getirici 
ve uygulanabilir nitelikte görüldü.
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğümüz-
den Ejder Oğuz ise, mevcut işleyişte 
MASAK mevzuatı gereğince alınması 
gereken müşteri belgelerinin temi-
ninde güçlük yaşandığını belirterek, 
MASAK evrakı gerektiren poliçe 
tekliflerinin onaylanması için yeni bir 
işleyiş önerisinde bulundu. Çalışanla-
rımız, personel komitesinin de onayı 
ile 1.350 TL ödül almaya hak kazan-
dılar. Her iki çalışanımızı da tebrik 
ediyoruz.
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kültür sanat

İstanbul Modern, kuruluşunun 
10. yılında Türk sinemasının 100. 
yıldönümüne ithafen bir sergi 
sunuyor: “yüzyıllık Aşk”. 4 ocak’a 
kadar sürecek olan sergi, Türkiye’de 
ilk defa gerçekleştirilen bir araştırma 
sergisi. Türkiye coğrafyasında 
sinema tarihinin doğuşu olarak anılan 
1914 yılından bugüne uzanan 100 
yıllık serüvene bakıyor.

ken kesey’in romanından sinemaya 
uyarlanan Jack nicholson’un yıldızı 
olduğu beyaz perdenin kült filmleri 
arasında yer alan 1975 yapımı 
“Guguk kuşu” Zorlu center PSM  
Drama Sahnesi’nde...

yaylı çalgılar dörtlüsü Borusan Quartet, 29 Aralık’ta 
piyanoda Gökhan Aybulus’un katılımıyla Süreyya 
opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşuyor. 
Türk modern klasik müziğinin muhteşem dörtlüsü 
dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Barselona 
doğumlu katalan ressam ve heykeltıraş Joan 
Miró’nun eserlerinden oluşan kapsamlı bir 
sergiye evsahipliği yapıyor. 20. yüzyılın çok 
yönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miró’nun 
olgunluk dönemine odaklanan sergi, “Joan Miró. 
kadınlar, kuşlar, yıldızlar” adıyla sanatseverlerle 
buluşuyor. Akdeniz coğrafyası ve insanına dair 
gözlemlerinden ilham alan Miró’nun, kadın, kuş 
ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergi; resim, 
baskı, heykel ve seramiklerin bulunduğu zengin 
bir seçkiyle sanatçının sembolik dilini anlama 
olanağı sunuyor.

Joan Miró
kadınlar, kuşlar, 

yıldızlar  
Mekân:  

sakıp sabancı müzesi
Tarih:  

1 şubat’a kadar
Yüzyıllık Aşk

Mekân: 
istanbul modern

Tarih: 
4 ocak’a kadar

Guguk Kuşu

Mekân: 
zorlu center psm  

drama sahnesi

Tarih: 
20, 27 aralık

Borusan  
Quartet - Rus 

Gecesi

Mekân: kadıköy 
süreyya operası
Tarih: 29 aralık
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gerçekleştirilen projelerle anadolu sigorta’nın geleceğini güvence altına 
aldıklarını söyleyen genel müdür yardımcısı mehmet abacı, “işin zor kısmını 
başarı ile hayata geçirdik, şimdi sıra bize rekabet gücü katacak asıl işleri 
yapmaya geldi” diyor. 

mehmet abacı: 
“Anadolu Sigorta’yı  
geleceğe 
hazırlıyoruz”

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Türkiye İş Bankası’nda, 1991 yılında yazılım uzma-
nı olarak çalışmaya başladım. Türkiye İş Bankası ve 
SoftTech’te çalıştıktan sonra 2012’de Anadolu Sigorta’ya 
geçtim. Yaklaşık 20 yıllık bilgi teknolojileri deneyimine 
sahibim. Bugüne kadar birçok değişik pozisyonda görev 
aldım. Proje yönetimi, proje ve değişim yönetimi müdür-
lüğü, yazılım müdürlüğü ve SoftTech’te yazılım genel mü-
dür yardımcılığı görevlerini sürdürdüm. Yaklaşık olarak 
iki buçuk yıldır da Anadolu Sigorta’dayım. 

Anadolu Sigorta’ya ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla 
karşılaştınız? Sizce Şirket zaman içinde nasıl bir deği-
şim geçirdi?
Öncelikle şunu belirtmek isterim; Anadolu Sigorta’ya 
geldiğimde çok kolay uyum sağladım çünkü herkes beni 
sıcak bir aile gibi karşıladı. Ben de bu sıcak karşılamaya, 
aynı şekilde cevap verdim. Aramızda güzel bir sinerji 
oluştu. Hem İcra Kurulu ve Genel Müdürümüz ile hem de 
ekibim ve tüm iş arkadaşlarımla uyumlu bir şekilde çalış-
tığımızı düşünüyorum, böyle olmasına da özen gösteri-
yorum. Dolayısıyla Anadolu Sigorta’ya uyum konusunda 
zorluk yaşadığımı söyleyemem. 
Değişim konusuna gelince, yakın bir zamana kadar 
AS400 üzerinde çalışan, eski bir teknoloji ile inşa edilmiş 
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bir sistemimiz vardı. AS400 üzerindeki yazı-
lımları da kendimiz geliştirmiştik. Ancak bu 
teknoloji artık güne uygun değildi ve yatırım 
yapılamadığından da gelişmiyordu. 

Bu durumu bir nevi “çıkmaz sokak” ola-
rak nitelemek doğru olur mu?
Evet, doğrudur. Kullandığımız temel 
sigortacılık uygulamalarımızı bir şekilde 
yenilememiz gerekiyordu. Bu noktada, 
“Temel sigortacılık uygulamaları nedir?” 
sorusu gündeme geliyor. Bizim gibi bir si-
gorta şirketinin 5 ana temel fonksiyonu var. 
Bunlar; “Poliçe Yönetimi”, “Hasar ve Rücu 
Yönetimi”, “Reasürans”, “Ödeme, Tahsilat” 
ve “Muhasebe”dir. Bu sistemlerin hepsi-
ni AS400 üzerinde yıllar önce kendimiz 
geliştirmişiz ve işte o altyapı artık ihtiyaca 
cevap vermiyordu. Değişim projelerine de bu 
nedenle başlandı ve ilk adım, SWEP uygu-
laması ile atıldı. Önce AS400’deki sistemi, 

SWEP uygulaması ile değiştirdik. Ancak 
bir süre bu şekilde çalıştıktan sonra bunun 
da ihtiyaçlarımızı karşılamadığını gördük. 
Bunun üzerine, bahsettiğim beş sigortacılık 
bileşeninin her biri için, alanındaki en iyi 
uygulamaların satın alınması ve sistemimize 
entegre edilmesini kararlaştırdık.
Poliçe yönetiminde, bağımsız teknoloji 
danışmanlık şirketlerinin, elementer sigorta 
firmaları için, vizyonerlik ve teknik özellikler 
açısından “en iyi yazılım” olarak gösterdiği, 
Sapiens firmasının IDIT ürününü tercih et-
tik. Muhasebe uygulamaları için yine alanın-
da en iyi olarak nitelenen bir yazılım aldık. 
Bu yazılımların entegrasyonu sürecinde elde 
ettiğimiz deneyim ve kazanımlarla ise reasü-
rans ve hasar alanındaki işleri biz tarif ettik, 
profesyonel şirketler de hayata geçirdi.
Bu projeleri hayata geçirirken IBM, Accen-
ture, Intelica, CGM, Sapiens, Natica gibi ala-
nında uzman sekiz ayrı firmayla beş büyük 

Anadolu Sigorta 
olarak gelmek 
istediğimiz 
hedef mimarinin 
neredeyse 
yüzde 95’ini 
tamamlamış 
durumdayız. 

röportaj
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projeyi paralel bir şekilde yürüttük. Tüm 
firmaları aynı anda aynı hedefe götürüp, 
paralel bir şekilde projeleri yürütmek, eş-
güdüm sağlamak oldukça zor bir işti. Bugün 
artık diyebilirim ki bu projelerin tamamlan-
masının ardından, Anadolu Sigorta olarak 
gelmek istediğimiz hedef mimarinin nere-
deyse yüzde 95’ini tamamlamış durumdayız. 
Özetle, ilk önce genel altyapıyı kurduk. 
Sonrasında ise bu altyapının üzerine ilk kat 
olarak sağlık sigortalarını çıktık. Önümüz-
deki dönemde diğer alanları da bu altyapı 
üzerine yerleştireceğiz. Yaptığımız tüm yeni 
sistemler; poliçe sistemi, reasürans siste-
mi, muhasebe sistemi, hasar, hasar-sağlık 
sistemi artık AS400’ü tanımıyor. AS400’e 
fiş, muhasebe çıktıları göndermiyor. Böylece 
AS400 üzerinden ciddi bir iş yükü alınmış 
oldu ve alınmaya da devam ediyor. Bir diğer 
ifade ile AS400 üzerindeki uygulamalar gidi-
yor ve modernizasyon sağlanıyor. Sözgelimi 
eski sistemde çalışanlarımızın masalarında 
hasar dosyalarını üst üste yığılmış olarak 
görebilirken, bugün hasar bölümümüz çok 
daha etkin ve modern bir yapıya sahip. 
SWEP gibi eski uygulamalarımız, AS400 
üzerinde çalışan mevcut muhasebe sistemi, 
poliçe sistemi ve ödeme sistemimiz üzerin-
den çalışıyor. Yeni geliştirilen poliçe yöne-
timimiz ASOS, reasürans sistemimiz ART, 
sağlık hasar sistemimiz ASMED ise yeni 
ödeme, tahsilat ve muhasebe sistemimiz 
METE ile entegre çalışıyor. Yeni geliştirdiği-
miz uygulamalarımızı bütün ihtiyaçlarımıza 
cevap verecek şekilde yeni teknolojiler ile 
geliştirmiş durumdayız. 
Ancak elbette sektör de durmuyor çok ciddi 
bir rekabet var. Bu yüzden yenilemeler yapı-
lana kadar eski sistemler üzerinde çalışması 
için de pek çok yeni ürün geliştiriyoruz. 
Buradaki zorluk, bu ikisinin dengesini opti-
mum düzeyde tutmak, düzgün bir dengede 
yapmakta.

Tüm bu dönüşüm süreci için ne kadar 
zaman harcandı?
Süreden çok, burada sarf edilen efor çok 
önemli. Mesela RH projesi kapsamında; 40 
kişi ile toplamda yaklaşık 20 bin adam/gün 
efor harcandı. Bunlar gerçekten çok ciddi 
rakamlar. Ayrıca tüm dönüşüm sürecinde 
çok sayıda danışmanla çalışarak, büyük 
yatırımlar yaptık. Dolayısıyla bu süreçte hem 

Bİlgİ TEKnOlOjİlErİ AlAnınDA 
YApılAn YEnİlİKlEr

yapılan yeniliklerle 
modernizasyon sağlandı 

ve as400 üzerinden ciddi 
bir iş yükü alındı. hasar 

bölümü çok daha etkin ve 
modern bir yapıya kavuştu.

yeni geliştirilen poliçe 
yönetimimiz asos, reasürans 
sistemimiz art, sağlık hasar 
sistemimiz asmed ise yeni 
ödeme, tahsilat ve muhasebe 
sistemimiz mete ile entegre 
çalışıyor.

entegrasyonun olduğu bir hastaneye gittiğinizde, bankodaki görevliye, 
muayene olmak için geldiğinizi ve randevunuzun olduğunu söylemeniz 
yeterli. görevli kişi, sağlık sigortanızın kapsamı bunu karşılıyor mu, 
sistemden otomatik olarak görüyor.

provizyon sistemimiz 
hâlihazırda 3 binden 

fazla noktada ve 
binden fazla hastanede 

kullanılıyor. 59 büyük 
hastane ile online 

entegrasyonumuz var.

son bir yılda muhasebe 
müdürlüğü’nün işleyişini 
tamamen farklılaştırmayı 
başardık. bugün faturalar 
muhasebe müdürlüğü’ne artık 
elden gitmiyor. çalışan, faturasını 
kâğıda yazacağına ekrana yazıyor 
ve böylece otomatik olarak 
muhasebe sistemine bu bilgi 
girmiş oluyor.
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telefonla ulaşılması ve provizyon istenmesi 
gerekiyordu ki sırf bu amaca yönelik bir 
çağrı merkezi bulunmaktaydı. Halihazırda 
online entegrasyon yapamayan ya da henüz 
entegrasyonunu tamamlayamamış hasta-
neler de bizim web sayfamıza giriyorlar ve 
provizyonu oradan alabiliyorlar. Dolayısıyla 
her anlamda önemli bir tasarruf sağladığımı-
zı söylemem yanlış olmaz. 

Değişim projelerinin Anadolu Sigorta’ya 
katkısı başka hangi yönde oldu? 
Değişim projeleri ile esas olarak yeni bir 
çalışma kültürü yarattık. Bizim şu anda yap-
tığımız çalışmalar bunun teknik altyapısını 
hazırladı. Sözgelimi RH projesini hayata ge-
çirdiğimizde, acentesinden Anadolu Sigorta 
çalışanına kadar, bu halkaya dahil olan tüm 
tarafların çalışma kültürünü ve süreçlerini 
de değiştirmiş olduk. 
Yine bir örnek olarak son bir yılda Muhasebe 

maddi hem de kaynak anlamında çok özveri-
li çalışmalar yaptık diyebilirim. 
Bu noktada sağlık provizyon sistemine de 
kısaca değinmek istiyorum. Provizyon sis-
temimiz halihazırda 3 binden fazla noktada 
ve binden fazla hastanede kullanılıyor. 59 
büyük hastane ile online entegrasyonumuz 
var. Entegrasyonun olduğu bir hastaneye 
gittiğinizde, bankodaki görevliye, muayene 
olmak için geldiğinizi ve randevunuzun oldu-
ğunu söylemeniz yeterli. Görevli kişi, sağlık 
sigortanızın kapsamı bunu karşılıyor mu, 
sistemden otomatik olarak görüyor. Hiçbir 
yere telefon etmeden provizyon alıyor ve 
muayeneye geçiyorsunuz. Kısacası eskiden 
yapılması gereken birçok ara işlem ortadan 
kalkmış oldu. 
Oysa daha önceki sistemde provizyon 
alamama veya yanlış provizyon alma gibi du-
rumlar olabiliyordu. Provizyon alma işlemi 
de süreci yavaşlatmaktaydı çünkü ilgili yere 

MuHASEBE 
prOjEMİZİ 
METE 
SElvİ’YE 
İTHAF ETTİK
muhasebe 
projemizin ismi olan 
mete’yi vefat eden 
eski muhasebe 
müdürümüz mete 
selvi’nin adından 
aldık. bu ismi koyarak 
onun değerli anısını 
yaşatmak istedik.

röportaj
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cellenmeye ihtiyaç duyar? Bu konuda 
öngörünüz nedir?
ASOS ve METE projelerimiz için konuşa-
cak olursak eğer, bu uygulamaları satın 
aldığımız firmalar sürekli olarak ürünlerine 
yatırım yapmaya devam ediyorlar ve her 
gün yeni fonksiyonlar ekliyorlar. Bu uygu-
lamaları Anadolu Sigorta’ya uyarlarken 
gelecek olan yeniliklere adapte edilebilecek 
bir altyapı kurduk. Bu yöntemin çalıştığını 
da sistemi geliştirme aşamasında birçok 
kez test ettik. Sapiens firmasından satın 
aldığımız temel poliçe sistemi yani ASOS, 
Magic Quadrant olarak adlandırılan araş-
tırma metodolojisinde en tepede yer alıyor. 
Yeni sürümleri yükledikçe bu sistemlerde 
geliştirilen son teknoloji neyse ona sahip 
olacağız.
Aslında tercih ettiğimiz yazılımlarla biz 
bir teknoloji topluluğunun üyesi olmuş 
sayılıyoruz. Bu topluluk içindeki her türlü 
gelişmeden haberdar olup bu yeniliklerden 
faydalanma hakkımız oluyor. Kısaca, hayata 
geçirdiğimiz bu yeni yapı ile kendini sürekli 
yenileyen bir sistemi de hayata geçirmiş 
olduk.

Son olarak eklemek istedikleriniz  
nelerdir?
Tüm bu projeleri gerçekleştirirken, yukarı-
da da detaylı şekilde anlattığım önemli ka-
zanımlarımız oldu. Ancak bu noktada şunu 
da eklemek gerekir. Bugün Türkiye’nin 
kredi kartı işlemlerini güvenli bir şekilde 
yapan PCI-DSS güvenlik sertifikası olan ilk 
ve tek sigorta şirketi Anadolu Sigorta’dır. 
Yaptığımız iş zekâsı çalışmaları nedeniyle 
SAP’den “Yılın İş Zekâsı” ödülünü aldık. 
Oracle’ın sunduğu yeni teknolojileri kulla-
narak dünyada ve Türkiye de sayılı firmanın 
yapabildiği anlık raporlama ortamı ODS’yi, 
kurduk. Bu sayede tüm yöneticilerimize 
tabletleri üzerinden 1 saat gecikme ile yöne-
tim raporları sunmaya başladık. 
Anlık yönetim gösterge uygulamamız 
sayesinde ise 1 dakika gecikme ile üretim 
bilgilerini takip edebiliyoruz. Sonuç olarak 
doğrudan etkilerinin yanı sıra şirketimize 
değer de katıyoruz. Bugün Türkiye’nin en 
büyük sigorta şirketiyiz, dokuz ayın sonun-
da prim üretiminde birinciyiz. Bu gelişmede 
bizim de biraz payımız vardır diye düşünü-
yorum.

Müdürlüğü’nün işleyişini tamamen farklılaş-
tırmayı başardık. Bugün faturalar Muhasebe 
Müdürlüğü’ne artık elden gitmiyor. Çalışan, 
faturasını kâğıda yazacağına ekrana yazıyor 
ve böylece otomatik olarak muhasebe siste-
mine bu bilgi girmiş oluyor. 
2014’ün başından beri bilançomuz yeni 
muhasebe sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı 
şekilde her türlü yasal rapor da yeni ortamı-
mız üzerinden üretiliyor. E-defteri, mev-
zuatın öngördüğü tarihten önceye aldık ve 
e-faturaya geçtik. Bu adımlar muhasebenin 
günlük işleyişini temelinden değiştirdi. 

Bu sürecin sonraki adımları nedir?  
Mesela yeni programlar hakkında  
eğitimler mi yapılıyor? 
Değişim bizim görevimiz ve sorumluluk 
alanımız. Değişimin şirket içinde yaygınlaş-
tırılması da bizim sorumluluğumuzda. Bu 
kültürü değiştirmek, süreçleri iyileştirmek, 
uygulamaları modernize etmek… Bunların 
hepsi bizim sorumluluğumuzda. O nedenle 
bu yeni sistemler için ilk eğitimleri de biz 
vereceğiz. Tabii bu eğitimler için İnsan Kay-
nakları ve Eğitim Müdürlüğümüz ile koordi-
neli çalışacağız. Bir süre sonra ise uzaktan 
eğitimler ağırlık kazanacak. Örneğin RH’ın 
yaygınlaştırılması kapsamında 7 bin kişiye 
sınıf eğitimi, yine binlerce kişiye uzaktan 
eğitim gibi çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. 
Şu ana kadar birçok eğitim zaten verilmiş 
durumda. Fakat RH’ın eğitimlerinden çok 
daha fazlasını ASOS, METE ve sağlık hasar 
projeleri için de yapmak durumundayız.
ASOS, METE gibi yeni sistemleri yaparken 
kendi alanlarında en iyi şirketlerden yazılım 
paketleri satın aldık fakat iş burada bit-
miyor. Biz ASOS’u, kendi uzmanlarımız ile 
birlikte geliştirdik. Süreç boyunca yetiştir-
diğimiz iş analistleri ve yazılımcılar bugün 
sistemin tüm detaylarına hâkim. RH’ı bilen 
büyük bir ekip de oluşturduk. Aynı durum 
muhasebe ayağında da geçerli. Bir taraftan 
şirket kültürünü değiştirmek için projeler 
yaparken bir taraftan da bilgi ve iletişim 
teknolojileri çalışma şeklimizi baştan sona 
yeniden yapılandırdık. Biraz önce anlattı-
ğım, oluşturduğumuz bu yeni nitelikli işgücü 
de bu değişimi yönetiyor.

Anadolu Sigorta’nın kurmuş olduğu bu 
yeni altyapı ne kadar süre sonra gün-

Bir taraftan 
şirket kültürünü 
değiştirmek 
için projeler 
yaparken bir 
taraftan da 
bilgi ve iletişim 
teknolojileri 
çalışma 
şeklimizi baştan 
sona yeniden 
yapılandırdık. 
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türkiye iş Bankası

Çanakkale Şubesi
“bAnkA siGorTAcılığı müDürlüğü, 
müşTerilerimizin yArArınA çAlışmAyı bizim için 
bir Görev Değil, bir zevk hAline GeTirmişTir.”

Modern dünyanın en önemli ihtiyaç-
larından biri olan sigorta sisteminin 
gerek bireyler gerekse de işletmeler 

açısından büyük faydalar sağladığı yadsına-
maz bir gerçek. Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 
bu aşamada bir köprü vazifesi görerek, müş-
terilerimizle Bankamız arasındaki karşılıklı 
güven ve dayanışma olgusunu pekiştirmiş, 
müşterilerimizin yararına çalışmayı bizim için 
bir görev değil, bir zevk haline getirmiştir.  
Birlikte çalışmanın verdiği heyecan, yarattığı 
motivasyon ve sinerji bizleri başarılı sonuçlara 
götürmekte, mensuplarımıza sağladığı fayda 
ile de şubemizi son derece mutlu etmekte-
dir. Tabii bu başarılı sonuçlar da Maksimum 
Sigorta Uzmanlarının çalışma ve tutumları çok 
önemli ve faydalıdır. Unutmayalım ki biz hep 
birlikte çalışan, üreten büyük bir aileyiz.

Şube Tipi karma/balıkesir 
bölge 

Şube İli/İlçesi çanakkale 
merkez

Şube Çalışan Sayısı 29

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

işbirliği, 
motivasyon, 
başarı ve fayda

Şube Müdürü 
necmi Şahin
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türkiye iş Bankası

Dolayoba Şubesi
“bAnkAcılık ve siGorTAcılık bir elmAnın iki yArısı GibiDir. bu iki sekTör AncAk bir büTün 

olArAk, yoğun bir sinerji ve işbirliğiyle çAlışTığınDA muTlAk bAşArı sAğlAnmAkTADır.”

Yoğun bir müşteri ağına sahip 
olan bankacılık sektöründeki 
çalışanlara sigorta eğitimleri-

nin verilmesi, banka-sigorta sinerji-
sinin sağlanması ve devamlı geliştiri-
len banka sistem altyapısı ile birçok 
sigorta ürününün direkt satışının 
yapılabilirliğinin sağlanmış olması, 
banka sigortacılığının sektördeki 
payının artmasında kuşkusuz önemli 
rol oynamaktadır.
Şubemizde ise her konumdaki arka-
daşımız sigortanın; işimizin ayrılmaz 
bir parçası olduğunun, komisyon 
gelirlerimize katkısının yanı sıra 
teminata aldığımız değerlerin güven-
cesini oluşturduğunun bilincindedir.
Müşterilerimizin; mevcut varlıkları 

ya da yapacağı her türlü yatırımlarıy-
la ilgili bankacılık fırsatlarını takip 
ettiğimiz gibi olası sigortacılık fırsat-
larını da yakından takip etmekteyiz. 
Yaptığımız müşteri görüşmelerinde, 
Anadolu Sigorta’nın sektöre yön ve-
ren lider konumunun yanı sıra  kalite 
ve güven üstünlüğünü her zaman 
vurgulamaktayız. 
Sonuç olarak, sigorta bankacılık 
sektörünün olmazsa olmazıdır.

Şube Müdürü 
Mirza Aka

Şube Tipi karma/istanbul 
maltepe bölge 

Şube İli/İlçesi istanbul/pendik

Şube Çalışan Sayısı 14

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

kalite, güven, 
fırsat
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Doğru fiyatlama ve sigorta po-
liçeleri bankacılık ürünlerinin 
tamamlayıcı enstrümanları-

dır. Poliçe çeşitliliği artıkça, müşteri 
talebi ve memnuniyeti de buna 
paralel olarak artmaktadır.
1969 yılından beri, yani 45 yıldır hiz-
met veren şubemiz, İstanbul’un ta-
rihi yarımadasında olması sebebiyle 
yerli ve yabancı turistlerin uğrak 
noktası olan bir bölgede yer alıyor. 
Her türlü elektronik alet, bijuteri 
ve tekstil ürün pazarının bol olduğu 
bu bölgede, işyeri sigorta poliçeleri 
ağırlıklı ürün satışımız mevcuttur. 
Ancak tarihi bölge olması nedeniyle 
işyerlerinde modernizasyon yapıla-
madığından risk analizi yapmanın 
zorlukları da bulunmaktadır.  

Ülkemizin ilk milli bankası ile ilk 
milli sigorta şirketinin birleşen 
gücünü olabildiğince iyi kullanmaya 
çalışıyoruz. Banka ve sigorta ürün 
yelpazelerini pazarlarken müşteri-
ye sunulan fiyat avantajıyla beraber 
şube kârlılığını artırmayı da hedef-
liyoruz.
Şube personelinin ürettiği poliçe-
lerden prim alma uygulamasının 
artırılarak devam ettirilmesinin ya-
nında, banka ürünlerinin pazarlan-
masına yönelik, sigorta çalışanla-
rına da prim bazlı benzer modeller 
geliştirilebilmesi sağlanabilir. Böyle 
bir uygulamanın pazarlama ve satış 
stratejisi açısından yararlı olacağını 
belirterek, hasarsız günler temenni 
ediyoruz.

Şube Tipi karma/bakırköy 
bölge  

Şube İli/İlçesi istanbul fatih 
tahtakale şubesi

Şube Çalışan Sayısı 12

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

maliyet, güven, 
güç

“26 yıllık bir iş bAnkAlı olArAk, bAnkA ve siGorTAyı, “birlikTen kuvveT DoğAr” 
sözünü DoğrulAyAn AyrılmAz, muhTeşem ikiliye benzeTiyorum.”                  

türkiye iş Bankası

tahtakale Şubesi

Şube Müdürü 
Turan Tekiner
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 “AnADolu siGorTA ile olAn işbirliğimiz sürDükçe kAzAnmAyA DevAm eDeceğiz.”

Banka sigortacılığı, özellikle yöne-
tici olarak verdiğimiz kredilerin 
teminatını teşkil eden menkul ve 

gayrimenkullerin sigortalarının yakinen 
takibi ve kredilerimizin teminatını 
güçlendirmek için çok önemsediğimiz 
bir konudur. 
Ayrıca bu durum, şube kâr rakamları-
na olumlu katkı sağlaması açısından 
da  önemlidir. Uzunçarşı Şubesi’nde 
çalışmaya başladığım 2011 yılı başların-
da sigorta payımız hemen hemen yok 
gibiydi. Zaten Bankamız genelinde o yıla 
kadar banka sigortacılığı konusunda bir 
farkındalık oluşmamıştı. 
O yıllara kadar bölgemizdeki banka 
dışı acentelerin desteklemesinin de 
sonucu olarak Bankamızda sigortacılık 
adeta hiç yapılmıyordu. Hatta Anadolu 
Sigorta’da banka sigortacılığı hakkında 
iletişime geçebileceğimiz doğrudan bir 

muhatabımız da yoktu.
Bankamızın ve Anadolu Sigorta’nın 
banka sigortacılığı konusunda yeniden 
yapılanmasıyla birlikte ben ve çalışan-
larım sigorta çalışmalarımızı büyük bir 
haz alarak yapmaya başladık. Sigortaya 
olan ilgimi tüm çalışanlarımla hemen 
hemen her gün paylaşarak banka sigor-
tacılığın önemini aşıladık ve bu çalışma-
larımızı devam ettirmekteyiz. 
Çalışanlarımız her türlü sigortayı 
fiyatlandırıyor, poliçelendirmek için 
gerek Bankamızın gerekse Anadolu 
Sigorta’nın üst birimleriyle işbirliği 
yaparak, hedeflerimizi bir bir sırala-
maya devam ediyoruz. Böylelikle hem 
Bankamız, hem çalışanlarımız hem de 
Anadolu Sigorta kazanmakta ve bu 
işbirliğimiz sürdükçe de kazanmaya de-
vam edeceğiz. Destek ve işbirliğimizin 
sürmesi dileğiyle...

Şube Müdürü 
Ali Deveci

Şube Tipi karma/adana 
bölge
uzunçarşı şubesi  

Şube İli/İlçesi hatay/antakya

Şube Çalışan Sayısı 16

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

işbirliği, kazanç , 
güven

türkiye iş Bankası

uzunçarşı Şubesi
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A nadolu Sigorta Genel Müdürlüğü’nden 
emekli olduktan sonra, 1998 yılında 
Anadolu Hayat Emeklilik’ten, 2004 yı-
lında ise Anadolu Sigorta’dan acentelik 

alarak tüm branşlarda faaliyet göstermeye başla-
dık. On altı yıldır istikrarlı, deneyimli ve güvenilir 
bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Eğitimim bittikten sonra çalışma hayatıma Ana-
dolu Sigorta’da başladım. Anadolu Sigorta’da 
büyüdüm diyebilirim. Şirketimi ve işimi çok 
seviyorum. Sektörün içinde olmaktan mutluyum 
ve şirketimle gurur duyuyorum.

Beril Sigorta
2004 yılınDA AnADolu siGorTA’DAn 
AcenTelik AlAn beril siGorTA Tüm 
brAnşlArDA FAAliyeT GösTeriyor.

Anadolu sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2004

578
bireysel

portföy 
yoğunluğu, 

bireysel sağlık  
sigortası

72
kurumsal

kuruluş tarihi

1998
müşteri sayısı

çalışan sayısı

3

canan oyman - istanbul
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2007 yılınDA AnkArA’DA AnADolu siGorTA bünyesinDe 
çAlışmAyA bAşlAyAn Gelecek Grup siGorTA’nın sloGAnı, 
“siGorTA GelecekTir”.

A tatürk’ün talimatıyla kurulmuş 
olan Anadolu Sigorta bünyesinde, 
2007 yılında Ankara’da “Gelecek 
Grup Sigorta” adıyla çalışmaya 

başladık. Dört kişiden oluşan uzman kadro-
muzla tempolu ve sağlam adımlarla çalışma-
larımıza devam ediyoruz. 
Kurumsal çalışmalarımızın yanında elemen-

ter, sağlık ve havacılık branşları ile bireysel 
emeklilik ve hayat sigortası alanlarında da 
faaliyet gösteriyoruz.
İlkelerimiz; dürüst, sektörün etik değerlerine 
sahip çıkan, verdiği sözleri mutlaka tutan, 
şeffaf ve kendini yenileme kabiliyetiyle top-
lumsal sorumlulukta öncü ve etkin hizmet 
üretmektir.

gelecek grup Sigorta

600
müşteri sayısı

kuruluş tarihi

2007

esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

portföy 
yoğunluğu, 

bireysel sağlık  
sigortası

Anadolu sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2004

4
çalışan sayısı

murat öztürk - Ankara
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Sigortacılık mesleğine 2003 yılında Ana-
dolu Sigorta acentesi olarak başladım. 
On bir yıldır sadece Anadolu Sigorta 
acentesi olarak hizmet vermekteyim. 

Anadolu Sigorta ailesinin içinde olmaktan her 
zaman mutluluk duydum. Bundan sonraki yıl-
larda da müşterilerimize en doğru poliçeleri ha-
zırlayarak, bütün çalışma arkadaşlarımla birlik-
te müşterilerimizi memnun etmeye çalışacağız.

teM Sigorta
on bir yılDır AnADolu siGorTA AcenTesi 

olArAk hizmeT veren Tem siGorTA, müşTeri 
memnuniyeTini birinci ilke olArAk benimsemiş.

Anadolu sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2003

2.170
Kaza, yangın,  

nakliyat,  
sorumluluk,  

sağlık

kuruluş tarihi

2003
müşteri sayısı

5
çalışan sayısı

irfan soyer - istanbul



maksimumbiz | 31

M üşteri memnuniyetini öne çıka-
ran bir anlayışla çalışan Acente-
miz, bunu gerçekleştirebilmek 
için 24 saat hizmet vermektedir. 

Müşterilerimizin büyük çoğunluğu yıllardır 
acenteliğimizle çalışmaktadır. Her müş-
terinin tanımlanmış bir müşteri temsilcisi 
bulunmaktadır. 
Poliçenin tekliflerinin hazırlanmasından 
önce SMS yoluyla müşteriye bilgi verilmek-
te, temsilcisi tarafından teklif üzerinden ay-
rıntılar belirtilmekte ve poliçeleştirildikten 
sonra 7/24 arayabileceği iletişim bilgileri 
paylaşılmaktadır.
Müşterilerimizin herhangi bir sorunla kar-
şılaştığı durumlarda iletişim kuracağı bir 
hasar numarası bulunmakta ve gece ya da 
gündüz arayabileceği bilgisi verilmektedir. 
Hasar durumunda sorumlu arkadaşlarımız 
önce telefon ile yardımcı olmakta, gerekti-

ğinde müşterimizin yanına giderek hasar 
anında her türlü yardımı sunmaktadır. 
Acenteliğimizin genel şiarı, müşterimizin 
gereksinim duyduğu anda yanında olduğu-
nu hissettirmektir.
Birden fazla sigorta şirketiyle çalışan acen-
teliğimizin temel politikası poliçe satmak 
değildir; müşterilerimizin gereksinimlerini 
ve beklentilerini anlayıp onlar için en uygun 
teminatlı poliçeyi kendilerine sunmaktır. 
Pazarlamacı mantığının sektöre ve acenteli-
ğimize bir yararı olmadığını, kalıcı olabil-
mek için danışmanlık hizmeti verilmesi 
gerektiğini düşünen Acentemiz, poliçe 
üretirken aynı zamanda müşterilerimizin 
sigorta algısının geliştirilmesinin öneminin 
farkındadır. Bilinçli, haklarını ve sorum-
luluklarını bilen müşteri kitlesi, sektörün 
gelişmesinin dinamiklerinin de bir parçası 
olacaktır. 

tepeli Sigorta
1992 yılınDA kurulAn Tepeli siGorTA bünyesinDe muhAsebe, 
hAsAr, sAhA ve Teknik ekip bölümlerini bArınDırıyor.

2.273

45.708
bireysel

kurumsal

müşteri sayısı

kuruluş tarihi

1992

esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Elementer  
ağırlıklı  

olmak üzere tüm  
branşlar

Anadolu sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2011

22
çalışan sayısı

hidayet Tepeli - eskişehir
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PlanAD Works’ün Anadolu Sigorta’nın 
masa takvimi tasarımlarından ajan-
dalarına kadar birçok işte imzası var. 
Tecrübeli ekibiyle  ihtiyaca yönelik 

çözümler üreten  PlanAD Works biraz daha 
yakından tanımak için Ajans Başkanları Selcan 
Erkan ve Hakan Utangaç, Müşteri Direktörü 
Nagihan Meriç ve Kreatif Direktör Uygar Şirin 
ile konuştuk.

DerGimizin bu sAyısınDA konuğumuz, uzun yıllArDır birlikTe çAlışTığımız reklAm 
AjAnsımız plAnAD Works. 

“HEr 
ŞEY 
Bİr 
FİKİrlE 
BAŞlAr”

PlanAD Works, farklı kimlikte isimlerin bir 
araya gelerek kurduğu bir ajans. Bize kuru-
luş hikâyenizi anlatır mısınız?
PlanAD Works markaların talepleri doğrultu-
sunda yavaş yavaş kendi kendini inşa eden ve 
adeta kendi ismini seçen bir ajans. “Freelance” 
müşteri direktörlüğüyle başlayan bir süreç, o 
dönemki müşterilerden gelen taleplerle plan-
lama ve strateji desteğini de içermeye başladı. 
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gün stratejik iletişim planlamadan video montaj 
ve ses stüdyosuna kadar her şey PlanAD Works 
çatısı altında mevcut.

Anadolu Sigorta PlanAD Works ile yola çıktı-
ğında, iletişim dilinde “çizgi altı” adı verilen 
işlerimiz konusunda bize destek vermeye 
başlamıştı. Bugün ise 360 derece hizmet ve-
ren bir ajans. PlanAD Works hangi alanlarda 
hizmet veriyor? kaç kişilik bir ekipsiniz?
Reklam ajansları kendilerini “çizgi altı” ya da 
“çizgi üstü” diye konumlandırırken biz PlanAD 
Works’te “Çizginin altını üstüne getiriyoruz” 
demeyi tercih ediyoruz. Sizin söylediğiniz de bu 
iddiamızı Anadolu Sigorta özelinde doğruluyor 
ne mutlu ki.
PlanAD Works’te biz, birlikte çalıştığımız tüm 
kurum ve markalara 360 derece entegre iletişim 
ve reklam hizmeti sunuyoruz. Adımızın çağrış-
tırdığı “planet” (gezegen) sözcüğünden ilhamla, 
iş alanlarımızı temsil eden yedi gezegenimiz bu 
yaklaşımı çok iyi özetliyor. Bir söyleşinin sınırları 
içinde bundan bahsetmek zor, bilgi sahibi olmak 
isteyenler bize başvurabilir, zevkle yanıtlarız.
Sloganımızın/mottomuzun “Her şey bir fikirle 
başlar” olması tesadüf değil. PlanAD Works’ün 
az önce anlattığımız hikâyesi de, bizim iletişim 
anlayışımız da bu fikre dayanıyor. İşimiz ister 
bir poster, ister bir televizyon reklam filmi, ister 
dijital bir fikir olsun, PlanAD Works’te her iş 
aynı özen, stratejik yaklaşım ve reklam bilgisiyle 
harmanlanıyor.
Yirmi kişilik çok tecrübeli bir ekibimiz var. Bu 
ekip hep “Şu an düşündüğümüzden daha iyisi 
olabilir” felsefesiyle çalışıyor.

PlanAD Works için butik ajans diyebilir mi-
yiz? Bu kavramı biraz açabilir miyiz? ulusla-
rarası network’lere bağlı ajanslardan farkı 
nedir?
Biz müşteriye özel iş çıkartıyoruz ve tam hizmet 
ajansıyız. Bu anlamda butik olduğumuz söy-
lenemez. Butik ajans biraz daha sınırlı hizmet 
anlamını taşıyor. Tam da bu nedenle müşterile-

Müşterilerimiz “Bunları yaptığınıza göre, bu 
strateji doğrultusunda en uygun iletişim çalış-
malarını da siz bilirsiniz” dediler haklı olarak ve 
hizmet alanımız biraz daha genişledi. Prodüksi-
yonu da kendi bünyemizde yapmaya başladığı-
mız noktada artık bir ajans kimliğine bürünmek 
kaçınılmaz hale gelmişti.
Ajansı kurduğumuzda isim ararken başla-
dığımız yere, temellerimize dönüp bakınca, 
planlama ile iletişimin iç içe geçtiğini gördük. 
Ajans kendine PlanAD Works ismini en baştan 
seçmişti sanki.
O günden beri, farklı kimlikte isimlerin bir arada 
olması, ajansımızın en belirgin renklerinden. Bu-
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rimiz hayatlarında olmamızdan çok memnunlar. 
Tecrübeli bir ekiple ihtiyaca yönelik çözümler 
ürettiğimizden, tüm iletişim ihtiyaçları tek bir 
çatı altında çözümlenebiliyor.

Müşteri portföyünüzde kimler var?
Tat Gıda, Pastavilla, Tedi İçecek, Colgate, Palmo-
live, Hacı Şakir, Protex, Anadolu Sigorta, Yatırım 
Finansman, Anadolu Grubu, Efes Pilsen, Baymak, 
Akmina... Adhoc proje bazlı hizmet alan markalar 
da her zaman mevcut hayatımızda.

Sizin için en akılda kalıcı olan işleriniz bugü-
ne kadar nelerdi?
Her brief ’i aynı keyifle çözümlüyor, tüm işleri-
mizi aynı değerde görüyoruz. Özellikle bir isim 
telaffuz edip onları ayırmayı tercih etmiyoruz. 

Ajans olarak hizmet anlayışınızı nasıl tanımlar-
sınız? 
Markayı ve müşterimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlıyo-
ruz, ardından marka ve iş hedefleri doğrultusunda, 
katma değer üretecek iletişim çalışmaları gerçekleş-
tiriyoruz. Hizmet anlayışımız en yalın şekilde böyle 
özetlenebilir.
Müşterilerimizle her zaman temas halindeyiz, 
kendimizi onların iş ortağı olarak görüyoruz, omuz 
omuza çalışıyoruz. PlanAD Works, adının altını 
çizdiği gibi (Plan-AD) reklam ve iletişimi planlaya-
rak hareket etmek için var. PlanAD Works değerli 
fikirler üretmek için var.

iletişimde bir marka için vazgeçilmez dediğiniz 
kavramlar var mı?
“Her şey bir fikirle başlar” ama her fikrin bir temele, 
sağlam bir çıkış noktasına ihtiyacı vardır. Bu neden-
le, marka konumlandırması ve o konumlandırmaya 
yönelik, 360 gün için planlanmış 360 derece reklam 
çalışmaları, bir markanın vazgeçilmezleri olmalı.
Reklamda başarının sırrı farklılık yaratmaktan ve 
çeşitli mecra ve ihtiyaçlara kolaylıkla uyum sağlaya-
bilen, doğurgan iletişim ve stratejiler yaratmaktan 
geçiyor.

Anadolu Sigorta ile yıllar önce başlayan işbirli-
ğiniz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. iletişim 
dünyasından baktığınızda Anadolu Sigorta 
markasını nerede görüyorsunuz?
Anadolu Sigorta ülkemizin ilk sigorta şirketi, bu 
son derece kıymetli. Cumhuriyetimiz kadar yaşı 
var. Üstelik ilk olmasına rağmen her zaman modern 
kalmayı başarmış, kendini yenileyebilen bir kimliğe 
sahip. Anadolu Sigorta demek güven ve istikrar 
demek, Türkiye’de sigortacılık demek. Tüketicisine 
dokunan, onunla sıcak bağlar kuran bir marka. Bu 
özellikleriyle Türkiye’nin en güçlü markalarından 
biri. Bizim için de yeri her zaman çok ayrı.

gelecekte PlanAD Works’ü nerede görüyorsu-
nuz? Farklı planlarınız var mı?
Evet, PlanAD Works’le ilgili kurduğumuz bir hayal 
var: Bir dünya markası yaratmak istiyoruz. Olur 
mu, gerçekleşebilir mi henüz bilmiyoruz, kısmet. 
Ancak biz o yolda yürümeye devam etmek istiyoruz. 
Kendimizi gelecekte yurtdışına açılmış bir şirket 
olarak görüyoruz. Avrupa’da, Amerika’da PlanAD 
Works olacak. 

eklemek istedikleriniz…
Anadolu Sigorta’yı çok seviyoruz.

planAD Works’ü,  Ajans 
başkanları selcan erkan 
ve hakan utangaç, 
müşteri Direktörü 
nagihan meriç ve kreatif 
Direktör uygar şirin’den 
dinledik.

Kendimizi 
gelecekte 
yurtdışına 
açılmış bir 
şirket olarak 
görüyoruz. 
Avrupa’da, 
Amerika’da 
PlanAD Works 
olacak. 



inceleme

Bu sayımızda şirketimizde 
kurumsal karne kapsa-
mında neler yapıldığını ve 
kurumsal karne uygulama-

sının Anadolu Sigorta’da nasıl bir 
perspektif ile hayata geçirileceğini 
anlatacağız.
Şirketimizde konuyla ilgili çalışma-
lar, mayıs ayında başlayan ve süre-
cin nasıl idare edileceğini özetleyen 
“Kurumsal Performans Sistemi 
Yönetimi” projesi kapsamında ilerli-
yor. Genel Müdürümüz Musa Ülken 
ve I. Genel Müdür Yardımcımız Filiz 
Tiryakioğlu’nun sponsorluğunda 
ilerleyen proje, Hay Group firmasın-
dan alınan danışmanlık ile Proje ve 
Değişim Yönetimi Başkanlığımız ta-
rafından yürütülüyor. Projenin diğer 
önemli paydaşları; Yönetim Rapor-
laması Müdürlüğümüz ve Kurumsal 
Mimari Müdürlüğü ile proje ekibinde 
yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğümüz.
Zira çağdaş yetenek yönetimi 
anlayışı, insan kaynakları ve süreç 
yöneticilerimizin yapılan işlerin 
niteliklerine ve stratejilere tam 
anlamıyla hâkim olmalarını gerekti-
riyor. Şirketimiz bu bağlamda, artık 
geleneksel yöntemlerin dışına çıka-
rak, halihazırda iş ailesi yapısı ile bir 
nevi segmente ettiği, karakteristik 
özelliklerini iyi tanıdığı iş gücümüzü, 
en yüksek performansı sağlayacağı 
şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.  

eski alışkanlıkları değiştirecek 

YEnİ Bİr prOjE... 
Geçen sAyımızDA, AnA hATlArıylA AnlATTığımız ve perFormAns TAkibinDe yeni 
bir Dönem olArAk ADlAnDırılAn “kurumsAl kArne” uyGulAmAsı, ArTık AnADolu 
siGorTA’nın GünDeminDe… 
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Üç fazda planlanan projenin, ekim sonu 
itibarıyla ikinci fazı devam ediyor. Bu fazlar 
ve alt kategoride yapılan işler, projenin seyri 
hakkında bizlere önemli bir fikir vermekte 
zira proje, bu sıralamaya göre devam ediyor. 

PrOjEYE GEnEl Bir BAKıŞ
Projenin ilk fazı, “Stratejik Mutabakat ve 
Kurumsal Uyum” başlığını taşıyor. Bu faz; üst 
yönetim ile görüşmeler, analiz ve değerlendir-
meler ve kazanılması zorunlu savaşların (Must 
win battles-MWB) belirlenmesi alt başlıklarını 
içeriyor.  
Şu anda devam eden ikinci faz, “Hedeflerin 
Yaygınlaştırılması ve Uyumu”. Bölüm hedefle-
rinin belirlenmesi ve hedeflerin uyumlu hale 
getirilmesi şeklinde iki alt başlığa sahip olan bu 
faz, esas olarak projenin sosyal paydaşlarıyla 
görüş alışverişlerinin yapıldığı kısım.
Son faz olan “Sistem Tasarımları” ise, perfor-
mans sistemi ve süreçlerin tasarımı ile satış/
satış dışı prim sistemlerinin tasarımı alt başlık-
larını içeriyor. 

KAzAnılMASı zOrunlu SAvAŞlAr
Daha detaylı bir inceleme yaptığımızda ilk 
fazda, “kazanılması zorunlu savaşlar” kavramı 
özellikle dikkat çekiyor. Bu kavram; kurum-
sal karne stratejisinin gerçekleştirilmesi için 
öncelikli olarak nelerin başarılması gerektiği 
ve hangi konuların tek başına değil de ortak ele 

Kurumsal 
performans 
yönetimi  
nihai olarak 
başarılı olanın  
ödüllendirilmesi 
ilkesine  
dayanıyor. 

alındığında gerçekleştirilebileceğine odakla-
nıyor. Aslında bu kavramı, “kritik önceliği olan 
temel konular” olarak da adlandırabiliriz. 
Birinci fazda yapılan görüşmeler ve analizlerin 
sonucunda şirketimizde bu alanda 4 ana MWB 
belirlenmiş durumda. Bunlar; “etkin kanal 
yönetimi”(satış kanallarının memnuniyet, 
bağlılık ve performanslarını yönetip artırmak), 
“müşteri deneyimi ve marka itibarı yönetimi” 
(müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda farklıla-
şan deneyimler yaşatarak öncü marka itibarını 
ileriye taşımak), “sigortalama riski yönetimi” 
(portföyün sigortacılık tekniklerine uygun 
yönetilerek büyütülmesi ve teknik karlılığın 
artırılması) ve son olarak “verimliliği artırma”.  
Kazanılması zorunlu savaşların stratejiye dâhil 
edilmesi ise 6 aşamadan oluşuyor. Bunlar; kav-
ramın kendisi, öncesinde “vizyon” ve “strateji”, 
sonrasında ise “katkı/sorumluluk”, “hedef  ve 
göstergeler” ile “aksiyonlar” olarak sıralanıyor. 
Geçen sayıdaki yazıdan hatırlanacağı üzere 
kurumsal karne; Finansal Perspektif, Müşte-
ri Perspektifi, İç Süreçler Perspektifi ve son 
olarak Çalışanlar Perspektifi olarak 4 ana pers-
pektif altında değerlendirilmekte. Kazanılması 
zorunlu savaşlar, bu noktada dört ana perspek-
tife göre bir strateji haritasında da gösteriliyor 
ki bu sayede genel bir çerçevede MWB’lerin 
yerleşimi daha iyi takip edilebiliyor. 

AnADOlu SiGOrTA’nın KuruMSAl 
PErfOrMAnS GÖSTErGElEri 
Kazanılması zorunlu savaşların belirlenme-
sinin ardından, bu hedeflerin gerçekleşip 
gerçekleşmediklerinin nasıl ölçüleceği konusu 
gündeme gelmekte. Bir diğer ifade ile kilit 
performans göstergelerinin belirlenmesi gere-
kiyor. Hâlihazırda şirketimizde 4 ana MWB’nin 
kilit performans göstergesi  belirleniyor. 
Bu amaçla ilgili müdürlüklerle görüşmeler 
yapılıyor ve mutabık kalınan noktalar ışığında 
veriler güncelleniyor veya eklenip/siliniyor. Bu 
görüşmeler sırasında taraflar akışı şu başlıklar 
altında oluşturuyorlar: “Şirket KPG’lerinin 
bölümlere indirgeme yaklaşımı”, “Bölüm 
KPG’lerinin belirlenmesi” ve “Fonksiyonel ihti-
yaçların belirlenmesi ile daha sonraki adımlar”.
Taraflar  kilit performans göstergeleri üzerine 
anlaştıktan sonra müdürlüklerin performans 
ölçümü süreci için gereken tüm bilgilere sahip 
olunacak.  
Bu noktada bir not olarak; şirket için dolayısıyla 
her müdürlüğü kapsayan- geçerli kilit perfor-

inceleme
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rumda ölçüm yapmasına olanak sağlıyor.
Her bir iş biriminin kendi sorumluluk alanında-
ki gerçekleşmeler takip edilebilecek ve bunla-
rın şirketin genel stratejisi ile ne derece uyumlu 
olduğu net şekilde izlenebilecek. Dolayısıyla 
daha somuta indirgenirse, bir iş biriminin yap-
tığı çalışmalar başka bir birimin yaptığı işten 
farklı amaçlar içeremeyecek ya da her bir iş bi-
rimi kendi bağımsız hedef ve gündemini değil, 
şirketin ana hedefleriyle uyumlu bir aktiviteye 
yönelik çalışıyor olacak. 
Örnekle açıklamak gerekirse; şirketin ana 
amacının karlılık olduğu bir stratejide, karlılığı 
olmayan bir ürünün satışı, tüm satış kanal-
ları tarafından sınırlandırılmak durumunda 
kalacak veya tam tersi senaryoda amaç prim 
üretimini artırmak ise, satış kanalları bu sefer 
o ürünün satışına doğru yönlendirilecekler. İş 
birimlerinin başarısı, kendi öznel kriterlerine 
göre değil, şirketin ana hedeflerine (MWB) ne 
derece uyduklarına bağlı olarak belirlenecek. 
Organizasyonda herhangi bir sorun olduğun-
da, bunun nereden ve kimin sorumluluğundaki 
aktivitelerden kaynaklandığı net şekilde görü-
lebilecek. Bu sayede şirketin ana hedeflerine 
ulaşma sürecindeki olası gecikmeler en aza 
indirilecek ve tüm iş birimleri arasında en üst 
düzeyde eşgüdüm sağlanacak. 
Kurumsal performans yönetimi nihai olarak 
başarılı olanın ödüllendirilmesi ilkesine daya-
nıyor. Bu mantığın doğal sonucu olarak, süreç 
bir teşvik sisteminin kurulmasını ve işlemesini 
gerektiriyor. Bir diğer deyişle, şirket içi mevcut 
teşvik sistemleri de yeni uygulamaya göre 
adapte edilecek. İlerleyen dönemlerde bu ko-
nuyu da ayrıca sayfalarımıza taşıyor olacağız.
Uygulamanın şimdiden Anadolu Sigorta’ya 
hayırlı olmasını ve fayda sağlamasını diliyoruz. 

mans göstergeleri olduğu gibi, bir müdürlükte 
olan ancak diğerinde yer almayan, bir diğer 
ifadeyle o müdürlüğün özel şartlarına uygun 
kriterlerin de olabileceğini eklemek lazım.
Ayrıca performans ölçümlenmesinin ilk etapta 
bireyler değil, müdürlükler (veya birbiriyle ilgili 
müdürlüklerin oluşturduğu bloklar) seviyesin-
de yapılacağı da ilave edilebilir. 

KuruMSAl PErfOrMAnS SiSTEMi 
nElEri DEğiŞTirEcEK?
Peki, bu kadar çabanın ve planlamanın ardın-
dan Anadolu Sigorta’nın kazancı ne olacak? 
Kurumsal performans sistemi yönetiminin 
Şirketimize katacağı en büyük getiri, bir önceki 
sayıdaki yazıda detaylıca anlatılan; ölçüm, 
analiz ve bu iki kavramla alakalı atılması 
gereken adımlar arasındaki ilişkinin kurulması 
ve sürekli bir gelişim döngüsünün sağlanması 
olacak. Kurumsal performans sistemi, başarıyı 
ölçen bir araç olarak, iş birimi ve hatta istenirse 
bireysel bazda dahi bu yönde başarı değerlen-
dirmesi yapabilecek. 
Bu özelliği kurumsal performans sistemine 
tek bir çalışandan, o çalışanın bağlı bulunduğu 
müdürlüğe, o müdürlüğün ilişkili olduğu iş 
birimlerinin tamamına ve nihayetinde şirketin 
kendisine kadar geniş ve standart bir spektu-

stratejik  
mutabakat ve 

kurumsal uyum

hedeflerin  
yaygınlaştırılması 

ve uyumu

sistem  
tasarımları

KuruMSAl 
KArnE 

PrOjESinin 
fAzlArı
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Metin Uca, 1987 yılından beri 
habercilik, yazılı basın ve 
televizyonda gazetecilik, 
programcılık, sahne üstü 
gösterileri yapan, uzun yıllar 

televizyonda yayınlanan yarışma programı 
“Passaparola” ile özdeşleşmiş bir isim. Bugüne 
kadar bir gazetenin yazıişleri hariç hemen 
hemen her alanında çalışan Uca, şimdilerde 
bambaşka mecralara açılıyor. Bunların 
başında akıllı telefon uygulaması olarak 
indirilebilen “Gaf Dağı” isimli oyun geliyor. 
Kendi deyimiyle, “Bir sosyolog gözlemciliği ve 
serinkanlılığıyla, ülkesini ve insanını anlamaya 
çalışan biri” olmasının meyvelerini topluyor. 
Yaptığı her iş bunu gösteriyor. Uca’yla şu 
sıralar neler yaptığını, televizyon yayıncılığı, 
mizahı, popüler kültürü, tartışma anlayışımızı 
ve sigorta sektörünü konuştuk. 

Televizyon serüveniniz sona erince, akıllı 
telefon uygulaması bir oyun yarattınız; Gaf 
Dağı. Dilerseniz buradan başlayalım. Gaf 
Dağı nasıl bir oyun, kuralları nedir?
Medyanın imaj ve değer kaybının getirdiği 
çok ciddi bir süreç yaşıyoruz. Medya-iktidar 
ilişkileri değiştikçe ve yeniden biçimlendikçe 
insanların birbirinin inandırıcılığına yönelik 
yaşadıkları büyük acılar da oldu. Artık kimse 
sadece televizyon karşısında oturarak ya da 

yıllar önce hazırladığı renkli sabah şovları ile dikkat çeken metin uca, 
milyonları ekran başına kilitleyen bilgi yarışması “passaparola” ile türkiye’nin 
en tanınan isimlerinden biri haline geldi. son zamanlarda en üretken dönemini 
yaşayan uca, yarışmalardan vazgeçmedi. hazırladığı mobil yarışma “gaf dağı” ile 
gündemde olan uca ile son dönem çalışmalarını, gelecek projelerini ve sigorta 
sektörünü konuştuk.

METin ucA:

“ben soruları 
soran adamım”

tek bir gazete okuyarak bir şeyleri anlamaya 
çalışmıyor. Böyle bir ortamda gençlerin çok 
daha farklı bir tutumu var. Çünkü onlar kendi 
ekranlarını kendileri oluşturuyor. Ben her 
zaman öncü işler yapmaya çalıştım. “Passa-
parola” ile çok özdeşleşmiştim ama yeni bir 
şey yapmak istedim. Hayatın akışı içinde pek 
çok şey unutulup gidiyor. Gaflar da bunun 
içinde önemli bir çoğunluğu oluşturuyor. 
Benim gaflarım da var, siyasetçilerin, bilim 
adamlarının, toplumun önderlerinin gafları da 
var. Onları bir araya getirip yarıştırabilir miyiz 
diye düşündüm ve ortaya Gaf Dağı oyunu 
çıktı. Örneğin oyuna şöyle sorular koydum: 
“Almanya’ya çok sık gittiğini söyleyen İbrahim 
Tatlıses hangi kenti örnek vererek Avrupa 
Birliği sınırlarını zorlamıştır?” Yanıt: Viyana. 
Bir diğeri: “Erdal İnönü’nün eleştirilerine 
cevaben ‘Biraz da küçük Turgut’la oynasınlar’ 
diyen Turgut Özal’a İnönü’nün unutulmaz ki-
bar yanıtı ne olmuş olabilir?” Yanıt: Özallar da 
gittikçe küçülüyorlar. Sorular kolay değil ama 
çok eğlenceli bir oyun. Bu da bir genel kültür 
yarışması. Şu anda her iki telefon sisteminde 
de oynayan sayısı toplam 150 bin kişiye ulaştı. 
Sorular sürekli yenileniyor tabii. 

Peki, şu sıralar Gaf Dağı oyunu dışında 
neler yapıyorsunuz?
Tek kişilik oyunum devam ediyor. Oyun 



sohbet

40 | maksimumbiz

bir çeşit, seyirciyle dertleşme. Ama tiyatro 
tadında. Ben stand-up demeyi sevmiyorum 
çünkü onun ustaları ayrı. Benim derdim de 
laf cambazlığından çok görseller eşliğinde 
Türkiye’nin bildik öyküsünü vermek. Bir de 
merak saldığım bir konu var. Müzik. Kazancı 
Bedih ile aynı anda Fado’nun kraliçesinden 
keyif alabildiğimiz bir tarzımız var. Bu bizim 
büyük zenginliğimiz. Bunu yaparken biraz 
gözardı ettiğimiz bir de klasik müzik var. 
Buna da kulak tıkamayın kardeşim, bu da 
kötü değil mantığıyla, 13 kişilik bir orkestra; 
tenor, bariton ve soprano solistler, anlatıcı 
ben ve şef eşliğinde bir gösteriye başladık. 
Adı; Klasikomik. İlkokul çağında klasik mü-
zik konserlerine zorla götürüldük hepimiz. 
Bu kuşağın çocuğu olarak “gıy gıy içimiz 
gıyıldı” dememek için bu müziğe de aslında 
kulağımızın çok yatkın olduğunu anlatmak 
istedim. 

Bütün bu işleri yaparken temel motivas-
yonunuz nedir?
Asla kimseye bir şey öğretmek değil, önce-
likle onu söyleyeyim. Sadece soru işaretlerini 
paylaşmak. Bunlar benim aklıma takılıyorsa 
mutlaka beni izlemeye gelenin, okuyanın 
da takılıyordur diyorum. Ben soruları soran 
adamım. Soruları da doğru soruyorum. Bir 
de soruları soran adamlara inanmak çok 
önemli bir şeydir. Çok başarılı aktörler de 
sunucu olurlar ama onların inandırıcılık 
sorunları vardır. Benim inandırıcılık soru-
num olmadı. Onlar beni hep kendi adlarına 
soruyu soran adam olarak gördüler. Bu felse-
feyi bozmadım. Hem anlamaya çalışıyorum, 

hem aktarmaya, hem de yaşanan değişimde 
tuhaf, avangart bir noktada durmamaya 
çalışıyorum. 

Yarışmayla farklı mecralara girdiniz…
Sunuculuk ayrı bir meslek. Her aktörlük 
eğitimi almış kişinin sunucu olması müm-
kün değil. Türkiye’de sunucu denince akla 
gelen kişiler olarak 10 kişiden fazla değiliz. 
Bu adamlar önemli adamlar. Ben o yüzden 
oyunculuk eğitimi almış olmama rağmen 
dramalarda yer almamaya özen gösterdim. 
Çünkü korumaya çalıştığım bir şey var. Tanrı 
geçinden versin, Halit Kıvanç’tan sonra 
gelen ekibin içinde iyi anılmak istiyorum. 
Seslendirmede de ona özen gösteriyorum. O 
kadar muhteşem sesler var ki onların arasın-
da olma şansınız yok ama ben de ünlü bir ses 
olarak 80 tane seslendirme yapıp paramı al-
makla meşgul değilim. Eğer bir marka ya da 
kurumla örtüşüyorsa o zaman onun yanında 
durabilmeliyim. Kalıcılığı sağlayan yaptığınız 
işlerin niteliği, yaptığınız işin kendisi değil. 
Seyircide sizinle ilgili bir imaj oluşuyor ve 
televizyon işinde kalıcılık bu imajın kendisiy-
le ölçülebilir ancak. 

Sosyal medyayı kullanmanız, bu oyun 
örneği size bu mecrayla ilgili ne gösterdi? 
En azından sosyal medyanın gözardı edilme-
mesi gerektiğini gösterdi. Elbette ana akım 
medya, televizyon başta olmak üzere hâlâ 
çok büyük bir güç. Bunu yadsımamak gereki-
yor ama özellikle medya-iktidar ilişkilerinin 
getirdiği o açmaz ve yeni ortamda alternatif 
arayışları sosyal medyayı her zaman güvenli 
kılmasa da bir alternatif alan haline geti-
riyor. Ben kendi adıma bir buçuk milyona 
yaklaşan bir Twitter takipçisi olan, 150 bin 
Facebook kullanıcısıyla beraber yürüyen 
birisiyim. Orası benim özgürlük alanım. 
Bu özgürlük alanını kötü kullanmamaya 
çalışıyorum. Facebook’u yalnızca kurumsal 
olarak kullanıyorum. Yaptığım işleri duyu-
ruyorum. Twitter ise benim için daha fazla 
bir özgürlük alanı demek. Daha eşit bir alan. 
Orada da toplumun sinir uçlarına dokunan 
ve anlamaya çalışan bir tavır sergiliyorum. 
Toplumlar da delilik dönemleri geçirir. Biz 
toplumsal delirme yaşıyoruz. Bunun aşılaca-
ğına inanıyorum. Sancılı ve acılı bir süreç bu 
ama yılanın kabuğundan çıkması gibi bir şey. 
Bunun olabildiğince kısa olmasını diliyorum. 

Sağlık 
sigortasını her 
şeyden çok 
önemsiyorum. 
Benim hayal 
ettiğim 
Türkiye’de, 
herkesin eğitim 
ve sağlık 
harcamalarının 
eşit olması var. 
Bunu ne yazık ki 
sağlayamıyoruz. 
O yüzden böyle 
bir ortamda 
sağlık sigortası 
daha büyük 
önem 
kazanıyor.

metin uca, “hakuna matata” gösterisini Türkiye’nin birçok şehrinde sahneledi.
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Bu toplumsal delilik ortamı mizahı besler 
mi?
Beslemesi lazım. Elimden geldiği kadar onu 
yitirmemeye çalışıyorum. Fakat artık öyle 
bir gündemin içindeyiz ki, gülmeceyi bu 
yaşananların içine yedirmemiz mümkün 
olmayabiliyor. 30 kişinin öldüğü gün neyle, 
kimi güldüreceksiniz? 300 kişinin göz göre 
göre ölüme gönderildiğini fark ettiğinizde 
neyle, nasıl güldüreceksiniz? Mizah ister is-
temez acı yaşandıkça kararıyor. Kara mizaha 
dönüşüyor. Hayat burkuldukça mizah da 
burkuluyor. 

Anadolu Sigorta’lısınız. Sigorta hizmetiy-
le ilgili neler düşünüyorsunuz?
Kendimi bildim bileli Anadolu Sigorta ile 
çalışıyorum. Bir tane evim var zaten. O da 
Anadolu Sigortalı. Benim evim değerli, 
sigorta bana DASK’ın sağladığının üstünde 
bir şey sağlamalı. Üçüncü katta oturuyorum, 
sel baskını olmaz. Uçak çarpması mümkün 
değil. Bunları değil depreme karşı sigortayı 
yükseltmek gerek. Türkiye’de sigortacılı-
ğın daha fazla kişiye özel hale getirilmesi 
gerekli.
Sanıyorum 15-20 yıldır hayatımda özel sağlık 
sigortası var. Kardeşimi, eşini ve yeğenimi 
de kapsayan bir paket. Buraya ödenmiş bir 
parayı hiçbir zaman kayıp olarak görmedim. 
Risk olarak da görmedim. Bugüne kadar da 
Anadolu Sigorta’nın sağlık sigortasıyla hiç-
bir sorunum olmadı. Her şeyi karşıladılar. 

“Şöyle bir sigorta anlayışı olsa, şunu da 
sigortalatabilsek” dediğiniz bir şey var 
mı?
Bazen korumak istediğiniz özel şeyler 
olabilir. Bence bu konularda sigorta geliştiri-
lebilir. Bunu sanat eserleri için söylüyorum. 
Daha çok satışıyla ilgili kredi verme biçimin-
de bazı bankaların teşvikleri var ama koru-
mayla ilgili bir şey yok. Onu evin içerisindeki 
herhangi bir unsur olarak görüyor. Benim 
evimde Türkiye resim sanatının önemli 
ressamlarından beşinin tablosu varsa değe-
rinin 30’da biri, 40’ta biri bile olsa onu ben 
belirleyebilmeliyim. Benim için önemli çünkü 
o. Özel sigortacılığa yönelik bu tür eklemele-
rin olması gerekiyor. Sağlıkta nasıl bir sorun 
yaşadınız, daha farklı bir fiyat uygulaması 
yapılıyor, burada da olması gerektiğini düşü-
nüyorum. 

Şimdi 
bir sesli kitap 
projem var. 
Öyküler ve onu 
destekleyen, 
genel değişimle 
ilgili bir şeyleri 
anlattığım bir 
sesli dertleşme 
kitabı. Alsınlar 
45 dakika 
arabalarında 
dinlesinler. 
Benim de 
böylece bir 
albümüm 
olsun!
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bulut bilişim, son dönemde teknolojide yaşanan dönüşümün en önemli 
sembollerinden biri. basit tanımıyla veri saklamayı ve bu verileri bilgiye 
dönüştürmeyi pratik hale getiren bulutu kullanan şirketler, hedeflerine daha 
hızlı ulaşırken iş yapma süreçlerini de kolaylaştırıyor.

teknoloji

BuluT
siber dünyanın 
sınırsız belleği: 
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yazılım olarak yüklü miktarlarda yatırım yapa-
mayacak durumdaki firmalar, sadece kendi iş 
alanlarına odaklanmak isteyen küresel şirketler 
ve bireyler oluşturuyor. 

PrEMıEr liG DE “BuluT”TA
Sosyal medya oluşumlarının hepsi bulut 
üzerinden hizmet veriyor. Kuzey Amerika ve 
Avrupa’daki kuruluşların neredeyse yarısı özel 
bulut yatırımları için bütçe ayırıyor. Yazılım 
geliştirme yöneticilerinin de neredeyse yarısı 
kendi uygulamalarını bulut ortamına aktarıyor. 
Rekabetçi yapılarıyla ön plana çıkan Adobe, 
Apple, NASDAQ, Microsoft, GE, Pfizer ve Mor-
gan Stanley gibi teknoloji, finans ve ilaç sektör-
lerinin dünya devleri, işlerini bulut sistemleri 
aracılığıyla yürütüyor. Bilgi gizliliği ve güvenliği 

uzaktan eğitim, mobil sağlık 
uygulamaları, akıllı evler, akıllı 
şehirler ve evden çalışma tercihleri 
gün geçtikçe artıyor. Tüm bu 
tercihler, insanların uygulamalara 

ve bilgiye her zaman, her yerden ve herhangi 
bir cihazla erişme ihtiyacını da beraberinde 
getiriyor. Dünyada milyarlarca mobil cihaz, 
uygulama yazılımı, web-tabanlı uygulama 
ve sosyal ağlara bağlı insan aynı siber evreni 
paylaşıyor. Günümüzde, siber evrendeki 
verilerin büyüklüğü petabayt’lar seviyesine 
ulaştı ve her yıl katlanarak artmaya devam 
ediyor. Her gün 2,3 milyar gigabayt yeni 
veri dijital ortama yükleniyor. Kamu ya da 
özel sektör kuruluşları, “Big Data – Büyük 
Veri” olarak adlandırılan bu muazzam veri 
yığınının altında kalmamak için interneti 
veri merkezlerine bağlayan “bulut bilişim” 
çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar. Verileri güvenli 
bir şekilde saklama, istendiğinde erişilebilir 
kılma, hızlı ve güvenli paylaşımına imkân 
sağlama bulut yapısının zeminini hazırlıyor.

HArD DiSKlEr TAriH OlDu
Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse, 
uygulama ve servisler hard disk gibi fiziksel 
konumlardan internete taşınıyor. Bulut adı 
verilen sunucuların internete bağlı cihazlar ile 
konuşturulmasıyla birey ve şirketler verilerini 
saklayabiliyor, çeşitli yazılım ve uygulamalar-
dan faydalanabiliyorlar. Bir diğer deyişle, bulut 
bilişimden sonra kişisel ve profesyonel bilgile-
rinizi depolayan bilgisayarınız sadece internete 
bağlanmanızı sağlayan bir cihaz haline geliyor. 
Tüm ofis programları, dosyalarınız, resimleri-
niz, ajandanız, kişisel bilgileriniz, kısaca bilgi-
sayarınızın belleği bulutta saklanıyor. İnternete 
bağlanabileceğiniz her yerden ve cihazdan bu 
bilgi ve programlara ulaşarak işinizi halledebili-
yorsunuz. Bugün sıklıkla kullandığımız Google 
Mail, Picasa, Flickr, Google Docs bulut uygula-
malar arasında yerini alıyor. 

iÇEriğin GÜcÜ ADınA… 
E-posta ile haberleşme, anında mesajlaşma, 
sesli/görüntülü görüşme ya da içerik paylaşımı 
ve sosyal ağlara bağlanma kavramları artık 
günlük ihtiyaçlar arasında. Ancak firmaların bu 
hizmetlerin hepsini bünyelerinde barındırması 
yüksek maliyetlere neden oluyor. Bulut bilişimi-
nin ana kullanıcılarını; teknolojik ihtiyaçlarını 
karşılamak isteyen ancak hem donanım hem de 

Bulut Bilişimin 
Kazanımları

Maliyet 
Kazanımları

Kullanım 
Kazanımları

donanıma yatırım yapılmasına 
gerek kalmıyor.

sisteminiz tam performansla 
çalışıyor.

yazılım maliyetleri 
sınırlanıyor.

güncellemeler için artı 
maliyet getirmiyor.

1

1

2

işletim sistemleri arasında uyumsuzluk sorunu yaşanmıyor.
2

3

takım çalışması 
kolaylaşıyor. 3

4 dokümanların açılması ve görün-

tülenmesinde sorun yaşanmıyor.
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 Bilişim 
uzmanlarının 
görüşlerine 
göre bilgi 
teknolojilerini 
kullanma 
alışkanlıklarımız 
“bulut”la birlikte 
değişime 
uğrayacak.

konusunda oldukça hassas olan NASA’nın bile, 
Nebula adında özel bir bulutu bulunuyor.
Bilişim uzmanlarının görüşlerine göre bilgi 
teknolojilerini kullanma alışkanlıklarımız 
“bulut”la birlikte değişime uğrayacak. Gele-
cekte bulut kullanımıyla sermaye maliyetinde 
yüzde 40, çalışan maliyetinde yüzde 32 ve 
enerjide yüzde 80’e yakın tasarruf sağlanacağı 
tahmin ediliyor. Deutsche Bank, dünyada bulut 
bilişiminin 2016 yılında 71 milyar avroluk bir 
büyüklüğe ulaşacağını öngörüyor. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı 
Tayfun Acarer, 2016 yılında toplam veri trafiği-
nin yüzde 66’sını bulut verinin oluşturacağını 
belirtiyor. Acarer, “Günümüzde internete bağlı 
10 milyar nesne söz konusu olup bunun 2020 
yılı itibarıyla 50 milyar olacağı öngörülüyor. 
Dolayısıyla bulut bilişimin önemi gittikçe artı-
yor. Bulut yeni bir teknoloji değil ama yeni bir 
platform sunuyor. Küçük şirketler başlangıç, 
büyük şirketlerse işletim maliyetlerini düşür-
mek için bulut bilişime yönelecekler. Çünkü 

maliyet avantajı, zaman avantajı, esneklik ve 
uyumluluk faktörleri nedeniyle bulut bilişim 
son zamanlarda oldukça değerli hale geldi” 
yorumunu yapıyor.

AnA ETKEn DÜŞÜK MAliYET
Bulut bilişimin iş dünyası için en cazip yanı 
maliyetlerde tasarruf imkânı sunuyor olması… 
Üç ana kolda; sermaye, çalışan maliyetleri ve 
enerjide tasarruf sağlarken aynı zamanda 
şirketlere esneklik, hızlı ve etkin erişim, veri 
güvenliği ve inovasyonda hız da kazandırıyor. 
PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) 2011 yılında 
yaptığı araştırma, şirketlerin neden bulut 
bilişimi tercih ettiklerini net bir şekilde ortaya 
koyuyor. Daha az ekipman masrafı, daha geniş 
erişim ve kullandıkça ödeme imkânı sunması 
bulutun tercih edilme nedenleri sıralamasın-
da ilk üçte yer alıyor. Ayrıca şirketler, bulut 
bilişimin inovasyondaki hızını artıracağına ve 
böylelikle kendi ana faaliyet alanlarına daha 
fazla yoğunlaşabileceklerine inanıyor.

Servisler 
düşük maliyet 

için kaynak 
havuzlarından 

faydalanabiliyor.

 
Servis 

arayüzleri 
sayesinde müşteri 
kaygıları ile servis 

sağlayıcı kaygılarını 
birbirinden 

ayrıştırıyor. 
farklı 

ödeme 
yöntemlerini 

mümkün kılmak için 
servisler kullanım 
oranına göre takip 

edilebiliyor.Servisler 
talep üzerine, 
gerektiğinde 

kaynaklar eklenip 
çıkarılarak 

ölçeklenebiliyor. 
Servisler 
internet 

protokolleri 
üzerinden 

kullanılıyor.

Bulut 
bilişimin 

temel 
taşları
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bulut bilişim her 
yıl ortalama % 28 

büyüyor.
 

%83 düşük maliyet %76 daha az ekipman 
masrafı ve daha 

geniş erişim 
 

Yeni iş olanakları

uluslararası veri kurumu’nun (ıdc) 
yayınladığı son araştırmaya göre 2015 
yılına kadar bulut bilişim sayesinde 14 
milyon yeni iş pozisyonu yaratılacak. 
en fazla yeni iş pozisyonunun ortaya 
çıkacağı sektörlerin başında iletişim 
ve medya geliyor. bulut sayesinde 
söz konusu sektörlerde 2,4 milyon 
yeni iş olanağı ortaya çıkacak. bunu 
1,4 milyon yeni iş olanağı ile bankacılık 
sektörü izliyor. sigortacılık alanında ise 

bulut bilişim sayesinde ortaya çıkacak 
yeni iş olanaklarının ikiye katlanması 
bekleniyor. perakende sektöründe ise 
2015 yılına kadar yüzde 81 oranında iş 
artışı bekleniyor. 
bulut bilişim aynı zamanda küresel 
rekabetin de yeniden şekillenmesinin 
önünü açıyor. çünkü bu sayede 
gelişmekte olan piyasalar ve küçük 
işletmeler, gelişmiş ülkeler ve 
büyük kuruluşların yararlandıkları 

teknolojilere erişim olanağına 
kavuşuyor. bu da tüm kıtalarda 
ve her boyuttaki işletme için yeni 
istihdam kapılarının açılmasını sağlıyor. 
ülkemizde de pek çok kurum ve şirket 
yavaş yavaş bulut bilişimin getirdiği 
avantajları kullanmaya başladılar. 
özellikle bankacılık sektörü birçok 
alanda olduğu gibi bulut konusunda da 
ipi göğüsleyen sektörlerin başında yer 
alıyor.

Bulut bilişimin bugünü ve geleceği
Bulut bilişim teknolojisini en yaygın kullanan üç sektör

2016 yılında

Sigorta Profesyonel Hizmetler ulaşım

Gelecekte 
genel bulut 

kullanımıyla;

%40

%32

%80

sermaye maliyetinde 
yüzde 40

çalışan maliyetinde 
yüzde 32

enerjide yüzde 
80’e yakın tasarruf 

sağlanacak. 

dünyadaki 
tüm verilerin 

%36’sı 
bulut 

hizmetleri 
aracılığıyla 

saklanacak.

dünyada 
bulut bilişim 

71 
milyar 

avroluk 
büyüklüğe 
ulaşacak.

bulut pazarı

2013 
58 milyar dolar

2020 
241 milyar dolar

bulut bilişim 
2015 yılına 

kadar 14 
milyon kişiye 

istihdam 
yaratacak.

Şirketler neden bulut bilişimi tercih ediyor?
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Son birkaç yıldır yaz aylarında bir Yu-
nan Adaları furyasıdır sürüp gidiyor. 
Türkiye’de aynı yerlere gitmekten 
sıkılan, güneyin ve Ege sahillerinin 

yoğunluğundan kaçmak isteyen tatil severler, 
hem kültür hem de mesafe olarak ülkemize 
çok yakın olan Yunan Adalarını tercih ediyor. 
Yunan Adalarına giden herkes son derece 
memnun dönüyor, tekrar gitmeyi planlıyor. 
Diğer yandan gidenlerin aklına, “Komşu 
kıyılar olmasına rağmen neden bizde böyle 
değil?” sorusu takılıyor.
Adaları farklı kılan nedir diye soracak olursa-
nız, öncelikle doğal güzelliklerini korumak an-
lamında ülkemize göre daha iyi bir noktadalar. 
Adalar olabildiğince doğal haliyle korunmuş, 
betonlaşmaya izin verilmemiş. Bizde doğal 
güzelliği olan yerler imara açılıp turistik te-
sisler, beş yıldızlı oteller, ücretsiz girilemeyen 
“beach”lerle doldurulurken, adalarda daha 
mütevazı bir turizm anlayışı görüyorsunuz. 
Tek tük lüks otellerin yanında küçük oteller ve 
pansiyonlar ağırlıkta. Çoğu aile işletmesi. Bu 
nedenle daha esnafça bir yaklaşımları var.
Adaların bir diğer güzel yanı ise sahillerin 
ve kasabaların çok temiz olması. Denizlerini 
daha iyi koruyorlar. Bizde hala yere çöpe atma 
konusunda kamu spotları ile eğitim verilir-
ken, adalardaki temizlik ister istemez dikkat 
çekiyor.
Adalara genelde yakın çevreden turizm akını 
var. Ancak kesinlikle kalabalık değil. Ya da 
kalabalık sizi yormuyor. İnsanların bakışların-
dan ve davranışlarından rahatsız olmuyorsu-
nuz. 

Kaldığınız otellerde, yemek yediğiniz resto-
ranlarda herhangi bir dayatma ve ısrar gör-
müyorsunuz. Servis anlayışları bizdeki “Ne 
yaptırayım abime?” tarzından oldukça uzak. 
Başınızda bekleyen garsonlar yok. “Yemek 
yemiyorsanız masayı işgal etmeyin” muamele-
si görmüyorsunuz. 
Gelen turiste en kısa sürede maksimum sevi-
yede harcama yaptırma gibi bir kaygıları yok. 
Tatil anlayışlarının hayatlarının bir parçası 
olduğu hissine kapılıyorsunuz. Yunanistan’da 
yaşayan halk içinde bulundukları krizden ol-
dukça şikâyetçi olmasına rağmen turizmi kısa 
yoldan zengin olma kapısı olarak görmüyor. 
Umarım bu uzun süre değişmez.
Sade ve hesaplı bir tatil isteyenler için Yunan 
Adaları gerçekten cennet. Deniz ürünleri ol-
dukça zengin ve porsiyonlarının bizdekilerin 
iki katı olduğunu söyleyebilirim. Yunan mut-
fağındaki birçok yemek bizim mutfağımızda 
da var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorsunuz. 
Bütçe olarak da sizi üzmüyor. Deniz ürünle-
rinin bol ve uygun fiyatlı olması biraz fazla 
tüketmenize neden olabilir, dikkat edin.
Yunan Adalarının tek dezavantajı şu; vize 
almanız gerekiyor. Özel araçla seyahat etmeyi 
tercih edenler içinse iyi bir haber var. Ulus-
lararası ehliyet alma zorunluluğu kalkıyor. 1 
Ocak 2015 itibarıyla değişecek ehliyetlerle 
birlikte, Türk ehliyetleri artık Yunanistan’da 
da geçerli olacak. 
Bir önceki sayımızda sizlere üç güzel Yunan 
adasını tanıtmıştık; Santorini, Mykonos ve 
Paros. Bu sayımızda da Halkidiki ve Thassos’u 
tanıtmak istiyoruz.

Halkidiki

Thassos

iki durak
Yunanistan

bir önceki sayımızda sizlere üç güzel yunan 
adasını tanıtmıştık; santorini, mykonos ve paros. 

bu sayımızda ise elif banu kocaoğlu HAlKıDıKı ve 
THASSOS’u anlattı.
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keşif

EGE’nin MAlDivlEri: HAlKıDıKı
Halkidiki, Selanik’in güneydoğusunda, 
üç parmaklı ele benzeyen bir yarıma-
da. Halkidiki için “Ege’nin Maldivleri” 
deniyor. Geniş ve tertemiz sahillerini 
gördüğünüzde hak vereceksiniz.
Halkidiki’ye ulaşım için uçakla 
Selanik’e gidip araç kiralayabilirsiniz. 
Otobüsü tercih ederseniz Türkiye’den 
Selanik’e giden turizm firmaları 
mevcut. Selanik otogarından şehir içi 
ulaşımı sağlayan Ktel otobüsleri ile 
parmak yarımadalara ulaşabilirsiniz. 
Gitmeden önce güzergâhları kontrol 
edin, üç yarımadaya giden farklı hatlar 
var. Yarımadaların kıyıları boyunca 
saklı koyları keşfetmek isterseniz, 
aracınızla gitmek en doğru tercih 
olacaktır.
Halkidiki’nin parmak yarımadaları 
sırasıyla; Kassandra, Sithonia ve Pre 
Athos. Konaklama için ilk ikisini tercih 
edebilirsiniz. Pre Athos kadınların 
girmesinin yasak olduğu bir ada. 
Yunanistan’ın en kutsal yerlerinden 
biri. Girebilmek için özel izin almak 
gerekiyor ki bunun yerine Kassandra 
ve Sithonia’nın enfes sahillerinde vakit 
geçirmek daha keyifli.
Turistik açıdan en hareketli parmak 
yarımada, Kassandra. Kassandra’da 
sahiller boyunca küçük yerleşim bi-
rimlerinde pansiyon ve küçük motel-
lerde konaklama imkânı bulabilirsiniz. 
Daha lüks konaklama imkânları da 
mevcut. Yerleşim birimlerinden Kallit-
hea ve Fourka diğerlerine oranla daha 
hareketli. Hareketli dediğime bakma-
yın. Hiçbir zaman Çeşme veya Bodrum 
kalabalığını göremeyeceksiniz. 
Halkidiki’de gün boyu eşsiz plajların 
keyfini çıkarabilirsiniz. Plajlar ince 
kumlu ve deniz son derece berrak. Di-
ğer bir güzel yanı, plajlara giriş ücreti 
ödemiyorsunuz. Plaj kenarlarındaki 
küçük restoranlarda deniz ürünle-
rinin ve mezelerin keyfini çıkarabi-
lirsiniz. Grek salata, süzme yoğurtla 
yapılan cacık, kabak kızartması, 
ızgara ahtapot ve kalamar, tadılması 
gereken mezeler arasında. Deniz 
ürünlerinin porsiyonlarının doyurucu 
ve fiyatlarının oldukça uygun olduğu-

nu söylemek gerek.
Yunan Adalarına gitmişken mutlaka 
Uzo’yu denemelisiniz. Tabii bunun ya-
nında “Yunanistan’ın Efes”i diyebile-
ceğimiz Mythos’u tatmayı unutmayın. 
Bazı restoranlarda canlı performansla 
Yunan ezgilerini dinleyebilirsiniz. 
En ünlü plajlar daha çok Kassandra 
Yarımadası’nda... Bunların başında 
Skala Fourkas, Chanioti, Polychrono, 
Kallithea ve Sani plajları geliyor. Bazı 
plajlar son derece bakir olduğu ve 
tesis bulunmadığı için gitmeden önce 
araştırmakta fayda var. Camping tarzı 
tatili seviyorsanız ortada bulunan ya-
rımada olan Sithonia’da konaklamak 
sizin için daha uygun olabilir. Burada 
da Akti Zografou, Platanitsi veya 
Armenistis konaklama için önerilen 
yerler arasında. En çok tercih edilen 

plajlar ise Vourvourou, Armenistis, 
Kalogria, Kavourotrypes. Her gün 
farklı bir plajı keşfedebilirsiniz.
Akşam yemekleri için tavernaları 
tercih edebilirsiniz. Tavernalar, 
tabak kırma ile özdeşleştirdiğimiz 
mekânlardan farklı olarak müziksiz 
restoranlar. Kafeler ve barlar genelde 
gece geç saatlere kadar dolu. Daha 
hareketli bir eğlence tercihiniz varsa 
Kallithea’da merkezden 1 km uzakta 
gece kulüplerini bulabilirsiniz. Ahoy, 
Stigma, Amnesia gece kulüplerinin 
başında geliyor. Bu mekânlar hafta 
sonuna doğru Selanik sakinlerinin gel-
mesiyle daha çok hareketleniyor. Gece 
hayatını seviyorsanız hafta sonuna 
doğru gitmeniz daha keyifli olacaktır.
Son bir not: Halkidiki zeytinleri çok 
meşhur. Dönerken almayı unutmayın.

HAlKıDıKı’nin pArmAk 
yArımADAlArı sırAsıylA; kAssAnDrA, 
sıThonıA ve pre AThos. konAklAmA 
için ilk ikisini Tercih eDebilirsiniz.

Halkidiki
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YunAn ADAlArının En YEŞili: 
THASSOS 
Thassos, nam-ı diğer Taşöz, Ege 
Denizi’nin kuzeyinde bulunan, 
Kavala’ya bağlı bir ada. Diğer adala-
ra kıyasla çok daha yeşil. Thassos’a 
ulaşım için özel araçla gitmek veya 
araç kiralamak en kolay ulaşım 
şekli. Yunanistan sınırını geçtikten 
sonra kıyı şeridindeki Keramoti veya 
Kavala şehirlerinden adaya feribotla 
geçebilirsiniz. 45 dakikalık bir yol-
culukla, Kavala’dan Prinos limanına, 
Keramoti’den Limenas limanına 
varılıyor.
Adada konaklama için Limenas, 
Limenaria ve Potos en uygun merkez-
ler. Güneyde olduğu için Limenaria ve 
Potos daha çok tercih ediliyor. 
Adada Türk nüfus diğer adalara göre 
çok daha fazla. Yakın olması nedeniy-
le çoktan keşfedilmiş. Özellikle bay-
ram tatillerinde Türk sayısı artıyor. 
Buradaki halk zaten Türklere oldukça 
alışmış. 
Ada yeşil olduğu kadar dağlık. Adanın 
etrafını dolaşan yollar oldukça virajlı. 
Ada etrafındaki yolu takip ederek 
70’den fazla plajı keşfedebilirsiniz. 
Kayalık deniz sevenler için Salonikios 
plajı bir cennet. Giderken şnorkelinizi 
almayı unutmayın. Orman içinden 
ulaşılan plajda derme çatma bir kafe 
hizmet veriyor. Ahşap paletlerden 
yapılmış şezlonglar doğal çevreyi 
hiç bozmamış. Kalabalık sevmeyen, 
doğanın tadını çıkarmak isteyenler 
için bire bir. Potos plajı yine sakinlik 
sevenlere hitap ediyor. Herhangi 
bir tesis yok ama muhteşem bir koy 
sizi bekliyor. Livadi önereceğim bir 
diğer plaj. Potos’dan doğuya doğru 
yol üstünde ilerlerken dağ yamacında 
görkemli bir manastır görüyorsunuz. 
Başınızı güneye çevirdiğinizde orman 
içinde saklı bir koyda göreceğiniz 
muhteşem plaj, Livadi. Marble görül-
mesi gereken plajlardan bir diğeri. 
Eski bir mermer ocağı olan plajın 
kumları da beyaz. Geç saatlere ka-
lırsanız oldukça kalabalık olabiliyor. 
Aliki, Golden, Paradise başlıca gezilip 

görülmesi gerekenlerden.
Adanın ortasında Theologos köyünde 
çok meşhur bir taverna yer alıyor. Ta-
bak kırmalı, sirtakili, Yunan ezgili bir 
eğlenceyi işte burada bulabilirsiniz. 
Oğlak çevirme ve tandır bu mekânın 
spesiyalleri. Taverna Avgoustos’a 
gitmeden rezervasyon yaptırmanız 
gerek. Çünkü masalar Romen, Bulgar, 
Sırp konuklarla doluyor ve taverna 
sahibi Avgoustos Komlikis her milleti 
kendi dili ve şarkılarıyla selamlıyor.
Limeneria’da Taverna Giorgios 
(Yorgo’s) lezzet duraklarından bir 
diğeri. Son derece uygun fiyatlarla 
Yunan mezelerinin tadına bakabilir-
siniz. Limenaria akşamları oldukça 
kalabalık. Hediyelik eşyalar, takılar, 

zeytin ve meşhur “cacikis” sosları için 
burada alışveriş yapabilirsiniz.
Thassos’a gidip Panagia köyünü ziya-
ret etmemek olmaz. Mimari yapının 
korunduğu bu yeşil dağ köyünde 
keyifli bir gezinti yapabilirsiniz. Kuzu 
çevirme ve kokoreç bu köyün favorile-
ri. Kokoreç bizim bildiğimizden biraz 
farklı olarak ciğerle yapılıyor. Yolunuz 
düşerse 15 Ağustos’ta festivallerini 
kaçırmayın. Köydeki Madam Tula’nın 
cevizli keki ve lokmacılar diğer lezzet 
durakları.
Doğası ve samimiyetiyle bu güzel 
adalar keşfetmeniz için sizleri bek-
liyor. Bir sonraki yaz tatili planınız 
için alternatifleriniz arasına almayı 
unutmayın.

THASSOS’TA konAklAmA için lımenAs, lımenArıA ve poTos en uyGun 
merkezler. ADA eTrAFınDAki yolu TAkip eDerek plAjlArı keşFeDebilirsiniz.

Thassos
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tatil denildiğinde ilk akla gelen yaz mevsimi olsa da kışın eve 
kapanmak yerine yollara düşmek isteyenler için türkiye’de 
birbirinden güzel birçok seçenek mevcut. 

Her mevsimin kendine has bir görüntü-
sü, bir kişiliği var. İlkbahar çiçek açan 
ağaçları, sonbahar sararan yaprakları 
ve rüzgârı, yaz mevsimi ise güneşte 

parlayan kumsalları çağrıştırıyor. Bembeyaz 
kar tanelerinin tüm çirkinlikleri örttüğü kış 
mevsimindeyse her şey karla kaplı; ağaçlar, 
dağlar, tepeler... Yaz-kış üzerinden kar eksik 

olmayan dağlarıyla Türkiye önemli bir kış 
turizmi merkezi. Uludağ ve Palandöken gibi 
dünya standartlarındaki kayak merkezleri, 
kışın ayrı bir büyüsü olan Kapadokya, dingin 
doğasıyla Abant, her mevsim büyüleyen gü-
zelliği ile Yedigöller ve macera tutkunlarının 
çekim merkezi Zigana Geçidi, ziyaretçilerine 
unutamayacakları bir kış tatili vaat ediyor.

Kış tatili için
en güzel mekânlar



KApADOKYA’DA 
KıŞ MASAlı
Masalsı görüntüsü ve eşsiz doğasıy-
la Kapadokya, Türkiye’nin en güzel 
kış manzaralarından birini sunuyor. 
Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere 
ev sahipliği yapan Kapadokya; kardan 
bir örtüyle kaplı peribacaları, eski me-
deniyetlerin izlerini taşıyan asimetrik 
coğrafyası ve muhteşem günbatımı 
manzarasıyla doğa ve tarihin en güzel 
buluşma noktalarından. Milyonlarca 
yıl önce oluşmuş kanyonlar, derin 
oyuklu vadiler ve peribacaları, soğuk 
havaya rağmen ziyaretçilerini kendisi-
ni keşfetmeye çağırıyor. Doğa ince ince 
işleyerek peri bacalarını oluştururken 
insanlar da bu peribacalarının içine 
oydukları evleri ve kiliseleri fresklerle 
süsleyerek binlerce yıllık medeniyetle-
rin izlerini günümüze taşımayı başarı-
yor. Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri 
ve Kırşehir’i içine alan Kapadokya’da 
konaklamak için en çekici alternatif, 
kayalara oyulmuş mağaralarda yer 
alan butik oteller. Doğa yürüyüşü 
sevenlerin tercihi olan Ihlara Vadisi’ne 
inebilmek için en çok, aşağıya doğru 
uzayıp giden merdivenler kullanılıyor. 
Civar köylerde yaşayan çocukların 
rehberliğinde dolaşılabilecek vadide 
kayaya oyulmuş 100’ün üzerinde kilise 
var. Kapadokya’nın turistik merkezi 
Ürgüp, karayoluyla Nevşehir’e 15 daki-
ka uzaklıkta. Ürgüp’ün sembolü haline 
gelen üç peribacası, şehrin hemen 
yanı başında, Nevşehir yolu üzerinde 
yer alıyor. Günbatımını izlemek için 
dünyanın en güzel yerlerinden biri 
olan Kapadokya’yı tepeden görmek 
isteyenler   balon turlarına  mutlaka 
katılmalı.
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Bolu’da dere, ırmak ve vadiler arasında yer alan Yedi-
göller, Türkiye’nin en meşhur turistik bölgelerinden 
biri. Her mevsim ziyaret edilen Yedigöller’in, kışın daha 
büyüleyici olduğunu düşünen insanlar bölgeye özellikle 
bu mevsimde akın ediyor. Adından da anlaşılacağı üzere 
bölge; Sazlıgöl, İncegöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, Deringöl, 
Büyükgöl ve Seringöl isimli yedi gölden oluşuyor. Göllerin 
etrafı meşe, gürgen, kızılağaç, karaağaç, karaçam, dişbu-
dak, sarıçam, köknar, ıhlamur gibi ağaçlar ile fındık, alıç, 
üvez türü bodur bitkileri ve eğrelti otları ile çevrili. Kasım 
ayının ikinci yarısı ile aralık, ocak, şubat, mart ve nisan 
aylarında kar yağan Yedigöller, gezi ve piknik amaçlı 
gelenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri. 
Dağların ardından yükselen sis, beyaz örtüyle birleşince 
doyumsuz bir manzara ortaya çıkıyor.

Türkiye’de kış ve kar denince akla gelen ilk yer Uludağ. 
Ülkemizin en eski ve gözde kış sporları merkezi olan 
Uludağ’ın bugünkü ününe kavuşması bir dizi tesadüf 
sonucu gerçekleşti. 1933’te eski Bursa milletvekili Fatin 
Güvendiren bölgeye bir otel inşa ettirdi. Kayak sporu-
nun henüz adının bile duyulmadığı bir tarihte Uludağ’ın 
karlı tepesinde, bin 950 metre yükseklikte inşa edilen 
Uludağ Oteli’nin sadece tek banyosu ve lokantası vardı. 
Henüz yol olmadığından Bursa’dan dağa katırlarla 
çıkılıyordu. Otelin ardından bir şose yol inşa edildi ve son-
radan asfaltla kaplanan bu yol, Uludağ’ın Kadıyayla hariç 
bütün yerleşim birimlerini doğrudan Bursa’ya bağladı. 
Düzenli otobüs seferlerini modern kayak tesislerinin inşa 
edilmesi izledi. 1963’te  Türkiye’nin ilk teleferiği   burada 
hizmete açıldı. Tek bir otelle turizme açılan Uludağ hızla 
kış aylarının vazgeçilmez adresi haline geldi.
Mitolojide eski Yunan tanrılarının Truva Savaşı’nı izledi-
ği yer olarak bilinen Uludağ (Olympos Misios), 2 bin 
543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu’nun en yüksek 
dağı. 1961’de milli park ilan edilen Uludağ, İstanbul ve 
Bursa’ya yakınlığı, ekim-nisan ayları arasında karla kap-
lı olması ve eşsiz manzarasıyla sadece kayak severleri 
değil, kışın bembeyaz bir tatil planlayan herkesi kendi-
ne çekiyor. Yaz aylarında kamp, trekking ve günübirlik 
piknik alanı olarak hizmet veren Uludağ her mevsim 
ayrı bir çekiciliğe sahip. Havanın açık olduğu günlerde 
dağın doruk noktasından İstanbul, Marmara Denizi ve 
çevresini izleyerek seyr-ü sefanın doruklarına çıkmak 
mümkün. Uludağ Kayak Merkezi ayrıca, tur kayağı ve 
helikopterli kayak için de uygun şartlara sahip.

MODASı gEÇMEYEn 
uluDAğ

DörT MEvSİM YEDİgöllEr
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KAYAğın YEnİ MErKEZİ:  pAlAnDöKEn 

ABAnT’TA göl KEYFİ 
Hem kışın ve karın keyfini çıkarmak hem de doğayla baş 
başa, sessiz sakin bir tatil geçirmek için Abant’tan iyi bir 
tercih olamaz. Tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle 
büyük kentlerin kargaşasından ve gürültüsünden alabil-
diğine uzak bir cennet,   Abant gölü…   Her mevsim insana 
ayrı bir tat veren Abant, nisan ayından itibaren yeşilinin 
üzerine beyazlarını giyiyor ve dingin doğasıyla pastoral 
bir kış manzarası çiziyor. Çevresi çam, köknar ve kayın 
ormanlarıyla kaplı gölü keşfetmek için pek çok alternatif 
var. Göl çevresindeki yedi kilometrelik parkurda yapılan 
fayton turuyla hem göl manzarasının hem de kuş sesleri 

eşliğinde ormanın tadını çıkarmak mümkün. Yollar buz 
tuttuğunda gölün çevresi atların çektiği kızaklarla gezi-
lebiliyor. Gölün çevresinde yürüyüş yapmanın keyfi de 
bambaşka. Göl çevresiyle yetinmeyip daha sıkı bir yürü-
yüş yapmak isteyenler Abant civarındaki yaylaları keşfe 
çıkabilir. Üstelik bu yürüyüşün sonunda göl manzarasını 
kuşbakışı seyretmek insana tüm yorgunluğunu unuttu-
ruyor. Doğayla baş başa bir gün geçirdikten sonra biraz 
da alışveriş yapmak isteyenler gölün girişinde köylülerin 
kurduğu pazardan yöreye özgü tarhana, erişte, peynir, 
tereyağı, çam balı ve çeşit çeşit meyve satın alabilir.

Sisli zirveleri, doğal kayak pistleri ve uzun kar 
sezonuyla son yıllarda kış turizminin gözdesi haline 
gelen Palandöken, Erzurum kent merkezine sadece 
dört kilometre uzaklıkta. Bölgede hem karla kaplı 
muhteşem manzaraların hem de Erzurum’un tarihi 
ve doğal güzelliklerinin tadını aynı anda çıkarmak 
mümkün. Tarihi Hititlere kadar uzanan Erzurum’da 
Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Ulu Cami 
ve Gümüşlü Kümbet gibi tarihi eserleri gezip, şehrin 
özgün yemek kültürünü keşfedebilirsiniz. Bu soğuk 
ilin sıcak insanlarıyla sohbet etmek insanın içini 
ısıtmaya yetiyor. Geceleri, özellikle sis çöktüğünde 
Palandöken’in karla kaplı zirveleri   şehirden bakan-
lara apayrı bir görsel şölen sunuyor. İdeal toz karı 
ve zorlu parkurlarıyla kayak severlerin gözdesi olan 
Palandöken, yılın yedi ayı karla kaplı, dünyanın en 
uzun ve dik kayak pistlerinden birine sahip.
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soğuyan havalarla birlikte metabolizmamız da değişiyor. kış aylarında kendini 
koruma altına alan vücudumuz, daha az enerji harcıyor ve yağ dokusunu 
koruyor. bu durum beslenme tercihlerimize yağlı ve şekerli besinlere eğilim 
şeklinde yansıyor. tüm bu unsurların üzerine uzun ve hareketsiz kış geceleri 
de eklenince sonuç sağlıksız bir kilo artışı… oysa daha dikkatli beslenerek hem 
sağlıklı kalmak hem de kilo almamak mümkün.

Genellikle yaz aylarında dikkat 
edilmeye başlanan kilo kontrolü, 
kış mevsiminde yerini ihmalkârlığa 
bırakıyor. Kış aylarında kilo alınma-

sının sebebi ise soğuyan havalarla birlikte 
değişen metabolizmamız ve gündelik alış-
kanlıklarımızla ilgili. Kışın, metabolizmamız 
kendini koruma altına almak için daha az 
enerji harcıyor ve yağ dokusunu koruyor. 
Metabolizmanın enerji ve yağ ihtiyacı bes-
lenme tercihlerimize de yansıyor. Soğuğun 
kendini iyice hissettirdiği kış günlerinde 
genellikle yağlı ve şekerli besinlere eğilim 
gösteriyoruz. Bu nedenle sürekli yeme hissi, 
özellikle de basit karbonhidrat içeren tatlı, 
şekerli, hamur işi gıdalara yönelim artıyor. 
Genellikle kış aylarında birçok kişide gözle-
nen depresyon halinin artması da yeme eği-
limini artırıyor. Gecelerin uzaması, hareke-
tin azalması, evde geçirilen zamanın artması 
da buna eklenince kış aylarında belirgin kilo 
artışı gözleniyor. Zaten soğuk havalar kalın 
ve kat kat giyimi beraberinde getirdiği için 
kilolar daha rahat saklanıyor ve kışın sağlıklı 
beslenme alışkanlıklarından uzaklaşılıyor. 

GÜnDÜzlEr GEcEYi ETKiliYOr
Gün içinde hem yemek yemekten keyif 
almalı hem de vücudumuzu sağlıklı tutmalı-
yız. Zira gün içerisindeki beslenme şeklimiz 
geceleri yemek ihtiyacımızı şekillendiriyor. 
Geceleri aklı başında bir beslenme sistemi 
istiyorsak, bütün günü dengeli ve yeterli 
beslenerek geçirmiş olmamız şart. Eğer 

Kış geceleri için 
beslenme önerileri

günü çok yoğun, hiçbir şey yemeden veya 
kontrolsüz atıştırmalarla geçirdiysek, 
gecenin ilerleyen saatlerinde açlığımızı ve 
yorgunluğumuzu kontrol etmemiz zorlaşır. 
Açlığımızı gidermek için var gücümüzle ve 
iştahımızla hızlı bir şekilde yemek yer, enerji 
toplamaya çalışırız. Bu da vücudumuzdaki 
yağ oranını gittikçe artırır, kilo almak kaçı-
nılmaz olur.

nASıl BESlEnMEliYiz?  
Sabah uyanınca bir saat içinde enerji alarak 
güne başlamalıyız. Sabah kahvaltıdan önce 
bir su bardağı kadar ılık su içmek, arkasın-
dan bir miktar da soğuk su içmek sindirim 
sistemimizin düzgün çalışmasını sağlar. 

AKlınıZDA 
BulunSun
salata ve çiğ sebze 
enerji değeri yok 
denecek kadar 
az olan yiyecek 
grubudur. geceleri 
havuç, göbek, turp 
gibi sebzeleri çiğ 
olarak yemek iştah 
kontrolüne destek 
sağlamanın yanında, 
metabolizma hızınızı 
da yükselmeye katkı 
sağlar, bağışıklık 
sistemimizi 
güçlendirir.
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Sindirim sisteminin düzgün çalışması ise 
kilo kontrolünü kolaylaştırdığı gibi sağlığı-
mızı da korur. 
Sabahtan itibaren tek yönlü beslenme iştah 
kontrolünü zorlaştırdığı gibi metabolizma 
hızımızı da düşürür ve kilo almamızı kolay-
laştırır. Bu nedenle sabah kahvaltısında kar-
bonhidrat, protein, yağ açısından dengeli 
bir menü oluşturmalıyız. 
Gün içinde üç öğün beslenmeliyiz ve ana 
öğünlerimizde et grubu, ekmek grubu, süt-
yoğurt grubu ve sebze grubu yiyeceklerden 
mutlaka olmalı. Yemeklerde çiğ sebze ve 
salata tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Yemek-
ten bir süre sonra, tatlı ihtiyacımızı karşıla-
mak, damağımızı tatlandırmak ve yemeğin 
besin değerini arttırmak için taze meyve 
tüketmeliyiz.  
Sabah, öğlen ve akşam öğünlerinin araların-
da küçük atıştırmalar yapmak, gece iştahın 
aşırı olmasını engeller. Bu atıştırmalara ör-
nek; süt, ayran, ceviz, badem, fındık, peynir 
ekmek gibi alternatifler olabilir. Böylece kan 
şeker dengesini, iştahınızı ve metabolizma 
hızımızı sağlam tutmuş oluruz. 
Akşam yemekten sonra karbonhidrat, pro-
tein, yağ açısından dengeli atıştırmalar yap-
malı, tek yönlü ve aynı yiyecek grubundan 

bol miktarda tüketmekten kaçınmalıyız.
Gece evde, artık dinlenme saatleri başladı-
ğında, bir şişe su yanımızda olmalı ve yudum 
yudum su içmeye özen göstermeliyiz. Gece 
atıştırmalarında da her zaman olduğu gibi 
yavaş yemeye ve lezzete odaklanmaya dik-
kat etmeliyiz.

ABur cuBur TÜKETiMinE DiKKAT!
En tehlikeli abur cuburların başında cips, 
kuruyemiş ve pastane ürünleri geliyor. 100 
gram cips, ortalama 45 gram yağ ve yaklaşık 
550 kalori içerirken; 100 gram kuru yemişte 
ise ortalama 700 kalori ve 60 gram yağ bulu-

MuTlAKA uYgulAnMAlı!
abur cubur tüketimini azaltmak için yeme sıklığı 
ve saat düzenine çok dikkat edilmeli. uzun süre 
aç kalmak, kan şekeri düzensizliği yarattığı 
için tatlı ve karbonhidratlı gıda tüketimini 
de artırır. kan şekerini dengede tutarak üç 
saati geçmeyecek şekilde ana ve ara öğünler 
ayarlanırsa besin tüketimi daha ölçülü seviyede 
tutulabilir.



maksimumbiz | 57

nuyor. 100 gram bisküvi-kraker gibi gıdalar 
da ortalama 450 kalori ve 30 gram yağ 
içeriyor. Tüketmekten kaçınılması gereken, 
doymuş yağ, kolesterol, tuz ve kalori deposu 
olan bu gıdalar kilo artışının yanı sıra yük-
sek tansiyon, kalp hastalıkları, felç ve şeker 

hastalığı gibi birçok sağlık sorununa zemin 
hazırlayabilir.
Basit karbonhidratlı gıdalar (tatlı, şeker, 
gofret, bisküvi gibi…) kan şekerinde ani de-
ğişiklikler yaratarak daha fazla tatlı isteğine 
sebep olabiliyor. Onların yerine kompleks 
karbonhidratlı gıdaları (tam tahıllı ürünler, 
yulaf ezmesi, kuru meyveler, kepekli bisküvi 
gibi…) tercih ederek, hem şeker-insülin 
seviyesini ayarlayabilir hem de daha az yağ 
ve kalori almış oluruz.

KıŞ gEcElErİ İÇİn SAğlıKlı  önErİlEr 
•  Tatlı grubundan ayva veya elma tatlısı gibi az şekerli olanlar tercih edilmeli.
•  Hazır gıda ve abur cuburlar yerine, ev yapımı az yağlı kekler, az yağlı süt ile 

meyve karışımları, taze meyve ile yoğurt karışımları, yağsız patlamış mısır, 
kuru meyveli gevrekler, meyve tatlıları gibi gıdaları tercih etmeliyiz.

•  Az yağlı meyveli yoğurtlar, diyet süt ile beraber kuru meyveli tahıllı ürünler, 
kuru meyveler, yağsız sütün içine tarçın ve bal katarak hazırlanmış içeceklerin 
tercih edilmesi; kilo almamızı engelleyeceği gibi atıştırma isteğimizi de 
yatıştırır.

•  Haftada 2 gün 1 su bardağı boza ya da salep tüketilebilir.
•  Kalsiyum ve protein deposu olan dondurma, unlu şerbetli ve hatta sütlü 

tatlılardan dahi daha düşük kalorilidir. sağlık açısından da daha besleyicidir. 
ortalama 3 top dondurma, özelliklede sade veya meyveli olup, çikolata sosu 
ilave edilmemişse haftada 2-3 gün tüketilebilir.

•  Asitli ve kolalı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları, sade soda, meyve 
çayları, ayran, süt ve su tüketiminin artırılması kalsiyum ve vitamin almamızı 
sağlarken, sıvı tüketimini de artırmış olur.

•  Kuruyemiş grubu içerisindeki Omega 3 yönünden zengin olan 5-6 
kavrulmamış fındık, kavrulmamış badem veya 2 tam ceviz tüketilebilir. yağ 
oranı ve kalorisi diğer kuruyemişlere nazaran en az olan beyaz veya sarı 
leblebiden 1 -2 çay bardağı tüketilebilir.

•  Kuruyemiş yerine yağsız patlatılmış 1 su bardağı mısır veya en fazla 5 kestane 
tüketilebilir.

Akşam yemekten 
sonra karbonhidrat, 

protein, yağ 
açısından dengeli 

atıştırmalar 
yapılması tavsiye 

ediliyor.
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son dönemde dünyanın gündeminde olan 
ebola ve mers-cov hastalıkları hakkındaki 
son gelişmeleri doktorumuz mahmut rıza 
öğüt’e sorduk. 

Ebola virüsü hastalığı ya da popüler 
kullanımıyla Ebola, ilk kez 1976 yılında 
bildirilen bir virüstür. 
Ağırlıklı olarak Orta Afrika ülkelerinde 

görülen hastalığın adı da zaten Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki Ebola 
Nehri’nden gelmektedir. Ancak hastalık son 
dönemde ilk defa Batı Afrika ülkelerinde geniş 
çaplı bir salgına yol açmış, salgın beklenme-
yen bu bölgeyi hazırlıksız yakalamıştır. Son 
salgın (Kasım 2014 itibarıyla) Gine, Liberya, 
Sierra Leone, Nijerya, Mali, Senegal’den sonra 
İspanya ve ABD’ye yayılarak global bir nitelik 
kazanmıştır.
Ebola virüsü hastalığı (ya da Ebola kanamalı 
ateşi) çok ağır seyreden, herhangi bir tedavi 
uygulanmadığında %90’a ulaşan oranda 
ölümcül olabilen bir hastalıktır. İnsanlar ve 
primatlar (maymunlar, goriller ve şempan-
zelerde) hastalık görülmektedir. Yarasaların 
hastalanmada taşıyıcı olduğu düşünülmek-
tedir. Ancak salgınlarda insandan insana 
vücut sıvılarının (kan, dışkı, idrar, tükürük, 
ter, gözyaşı ve sperm) cilt yaraları ve mukoza-
dan (dudak, gözkapağı içi gibi) bulaşması rol 
oynamaktadır. 
Hastaların giysileri, çarşafları ve kullanılmış 
enjektörleri bulaştırıcıdır ve dikkatle imha 
edilmelidir. Hasta hayvanlara, iç organlarına 
temas ve çiğ ya da az pişmiş etlerini yemek de 
virüsü bulaştırmaktadır. Hastalığın kuluçka 
dönemi 2-21 gün arasında değişmektedir. 
Virüs, gripte olduğu gibi havada asılı kal-
mamaktadır. Hastalığı atlatmış, tamamen 
iyileşmiş kişilerle cinsel ilişki 7 hafta süresince 
hastalık bulaşmasına neden olabilir. Hastalık 
belirtisi (özellikle ateş) göstermeyen kuluçka 

Ebola ve 
MErS-cov 

dönemindeki hastalardan bulaşmamaktadır. 
Hastalık, hasta ya da ceset ile direkt temas 
olmadan bulaşmamaktadır.
Sık görülen ilk belirtiler ani başlayan yüksek 
ateş (38 derece ve üstü), aşırı halsizlik, kas 
ağrısı, baş ve boğaz ağrısıdır. Bulantı, kusma, 
ishal, döküntü eklenmekte, ilerleyen aşamada 
ise böbrek ve karaciğer yetmezliği ve kana-
malar (göz, burun ve iç organ) başlamaktadır. 
Başlangıçta sıradan bir gripte göreceğimiz 
belirtilerle seyretmektedir, bölgede zaten sık 
görülen sıtma, tifo, sarı humma gibi hastalık-
larla karıştırılabilmektedir. Ülkemizde kene 
hastalığı olarak bilinen Kırım-Kongo kana-
malı hastalığı ve aynı bölgede küçük salgınlar 
yapan Marburg virüsü hastalığı da ateş ve 
kanamalarla seyretmektedir; virüs yapısı ve 
bulaşma yolları ile Ebola’ya çok benzemekte-
dirler.
Ümit veren gelişmeler olmakla beraber henüz 
direkt tedavisi ve aşısı yoktur. Hastanın 
karantinaya alınması ve destek tedavi uygu-
lanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre 31 Ekim 2014 itibarıyla güncel Ebola 
salgını rakamları şu şekildedir; hastalık 13.567 

hastalığın kuluçka 
dönemi 2-21 gün 
arasında değişmektedir.

dr. mahmut rıza öğüt
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kişiye bulaşmış ve 4.951 kişinin ölümüne se-
bep olmuştur. Son salgında en ağır etkilenen 
ülkeler Gine, Liberya ve Sierra Leone olmuş-
tur. Bunun haricinde ABD’de 4 vaka, 1 ölüm 
olmuştur. İspanya’daki tek vaka hastalığı 
atlatmış ancak hastalık bulaşmış olan köpeği 
uyutulmuştur. 

MErS-cOv
Mers-CoV ise ilk olarak Suudi Arabistan’da 
tanımlanan, ölümcül olarak seyreden alt solu-
num yolu enfeksiyonuna sebep olan bir virüs-
tür. Deve sütü, eti ve vücut sıvıları ile bulaşma 
olmaktadır. Hastalığın başlangıcının develer-
de olduğu düşünülmektedir. İnsandan insana 
yakın temasla, hapşırık, öksürükle saçılan 
tükürük ile de bulaşabileceği, damlacıkları 
havada asılı kalabildiği düşünülmektedir. Ara-
bistan ve sonrasında Filistin ile devam edip 
Hac görevini yerine getiren nüfus barındıran 
Ortadoğu ülkelerinde yayılmaktadır. Halsiz-
lik, kırgınlık, ateş, boğaz ağrısı ve öksürük 
gibi sıradan grip belirtileri ile başlayıp ishal, 
solunum sıkıntısı ve ağır zatürre tablolarına 
dönüşmektedir. Şeker hastalığı, böbrek ve 
karaciğer yetmezliği, savunma sistemini 
zayıflatan rahatsızlıkları olan kişilerde hızlı 
ilerlemektedir ve kaybedilen hastaların çoğu 
bu gruptadır. Yüzde 30’a varan ölüm oranları 
söz konusudur.
Özel bir tedavisi yoktur, destek tedavi veril-
mektedir. Dikkat çekici olarak vücudunda 
MERS-CoV virüsü tespit edildiği halde has-
talık gelişmeyen hasta yakınları da olmuştur. 
Düzenli grip aşısı olmak direkt koruyucu 
olmamakla beraber kişinin savunma sistemi-
ni desteklediği için sürekli yenisi gelen viral 
salgınlara karşı iyi bir tedbirdir.
Kamuoyunun konuya olan dikkatini artıran 

ise Hatay’daki ölüm vakası olmuştur. Ebola 
olduğu sanılan hastanın kaybı Mers-CoV 
zatürresi nedeniyle olmuştur.

KOrunMAK iÇin BunlArA DiKKAT
Geçmiş yıllarda yaşanan uluslararası SARS, 
domuz ve kuş gribi salgınları, son dönemdeki 
MERS-CoV salgınları ve Ebola gibi hastalık-
lar benzer yollarla yayılmaktadır. Çok basit 
tedbirler gibi görünen kişisel ve sosyal hijyen 
kuralları çoğu vakada kesin koruyucudur.
Özellikle sık el yıkamak, el dezenfektanları 
kullanmak, asansör dâhil her tür toplu taşıma 
aracında hapşırırken ağzı el ile değil kol ile 
kapatmak, kontrolsüz öksüren ya da hapşıran 
bir kişin yanında herkesin ağzını ve burnunu 
bir mendil vb. ile kapatması, özellikle elde yara 
varken el sıkışmamak, zorunlu olmadığımız 
nesnelere dokunmamak gerekir. Turistik 
ziyaretlerde ya da Hac görevinde yerel yiye-
cekleri çok dikkatli seçmek gerekir. Hastalık 
bölgelerinde MERS-CoV deve eti ve sütü, 
Ebola ise av eti ile bulaşabilmektedir.
Ağız, burun ve gözlere dokunmamak ya da 
iyi yıkanmış elle dokunmak önemlidir. Virüs 
bulaşmış olma ihtimali olan yüzeylere ve 
kişilere temas sonrası kişinin elini yıkama-
dan kendi ağız, burun ve gözüne dokunması 
bulaştırıcı olmaktadır. Hasta olanların ya da 
şüphesi olanların kalabalık alanlara; AVM, 
sinema, tiyatro ya da spor alanlarına girme-
mesi önemlidir.
Salgın vakalarının yoğunlaştığı zamanlarda, 
kalabalık alanlarda maske kullanmak (özellik-
le uluslararası havaalanları) düşünülmelidir.
Bulaşma yolu ve hastalık yoğun coğrafi böl-
geler ele alındığında, Türkiye için MERS-CoV 
Ebola’dan daha dikkat edilmesi gereken bir 
hastalıktır.

HİjYEnE DİKKAT
dünya sağlık örgütü (Who) başta olmak üzere 
tüm sağlık kuruluşları, mers’le mücadelede en 
önemli tedbirin, herkesin hijyen kurallarını büyük 
bir dikkatle uygulamasından geçtiğini belirtiyor. 
bu tedbirlerin başında; ellerin sıklıkla ve en az 20 
saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, suyun 
bulunmadığı ortamda alkol esaslı dezenfektan 
kullanılması, ellerin kurulanması, ağız ve burun 
temizliği gibi durumlarda kâğıt mendil/havlu 
tercih edilmesi, kullanılan kâğıt mendil ya da 
havlunun mutlaka çöpe atılması geliyor.

             Düzenli 
grip aşısı olmak 
Mers-cov 
virüsüne karşı 
direkt koruyucu 
olmamakla 
beraber kişinin 
savunma 
sistemini 
desteklediği için 
sürekli yenisi 
gelen viral 
salgınlara karşı 
iyi bir 
tedbirdir.



Formula 1 öyle bir aşktır ki müptelası olmanız için sadece bir 
yarışını seyretmeniz yeterli. kimisi hayranı olduğu otomobil 
markaları, kimisi her anını heyecanla takip ettiği ralli pilotu, 
kimisi de hız sevdası nedeniyle takip ediyor. zamanla tutkuya 
dönüşen F1’de, arabaların yarış esnasında çıkardığı ses bile 
tutkunlarına dünyanın en güzel melodisi gibi geliyor. 

FORMULA 1
HIZIN 

VE SİHİRLİ 
SESİN HARMONİSİ 
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formula 1 yarışlarının 
kökeni, 1920’lerde başlayan 
Avrupa Grand Prix motor 
yarışlarına dayanıyor. 
Kısaca F1 olarak bilinen 

Formula 1, 1946 yılında katılımcıların 
ve arabaların uymak zorunda oldukları 
kurallar topluluğunun adı aslında... 
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Dünya 
Şampiyonası için pek çok Grand Prix 
yarış organizasyonu düzenleniyor 
ancak Dünya Sürücüler Şampiyonası 
1947’den önce biçimlendirilemiyor. İlk 
dünya şampiyonası yarışı 1950 yılında 
İngiltere’nin Silverstone pistinde 
yapılıyor. 

iSTAnBul PArK                                 
AYAğı BAŞlıYOr…
Uzun yıllar boyunca evlerde, arkadaş 
gruplarıyla parti havasında TV başında 
seyredilen F1 heyecanı, 2005 yılında İs-
tanbul Park ayağının katılmasıyla piste 
taşınıyor. Hayranı oldukları ralli pilotla-
rını, kullandıkları arabaları ve her şey-
den önemlisi yarış esnasında arabaların 
çıkardığı sesleri yakından deneyimleme 
imkânı bulan F1 tutkunlarının mutlulu-
ğu çok uzun sürmüyor. 2012 yılında F1 
Türkiye ayağı kaldırılıyor. Bu duruma 
hem F1 seyircileri hem de F1 pilotları 
üzülüyor. Çünkü onlara göre Türkiye 
pistinin 8. virajına benzer bir viraj dün-
yada hiçbir pistte yok. Yüksek yer çeki-
mine (G kuvvetine) maruz kalan pilotlar 
bu virajdan korktuklarını her yarış önce-
si söylüyorlar. Sekizinci virajın korkulu 
rüyaları olduğunu ama bir o kadar da 
zevk aldıklarını dile getiriliyorlar. F1 tut-
kunlarına iyi bir haber verelim: İstanbul 
Park ayağı yeniden gündemde…

rAKAMlArlA f1
Mercedes ve Ferrari’de motorlar bir 
yarışta kullanıldıktan sonra görevlerini 
tamamlamış oluyorlar. Eldeki motorlar 
daha sonra yalnızca test sürüşlerinde ve 
deneyler için kullanılıyor. Yarış takımla-
rında görev yapan ve dersini iyi çalışmış 
birinin hesaplarına göre, bir F1 aracının 
kilometre başı benzin maliyeti 4000 do-
lar… Grand Prix başına 5 takım disk ve 
balata değişimi günümüz yarışlarında 

abartılı bir rakam değil. Bir takım fren 
diski ve balatası yaklaşık 10 bin frank 
değerinde…
Bir F1 takımının gelirleri sponsorluk 
yapan firmaların sağladığı motor, yağ, 
lastik ve yedek parçalar gibi ücretsiz 
malzemeler, antrenman ve yarış sonun-
da ödenen primler ve pist sahiplerinin 
yaptığı ödemelerden oluşuyor. Reklam 
gelirleri ve televizyon yayın hakları da F1 
kazançlarında büyük pay sahibi.

YEni KurAllAr
Uluslararası Otomobil Federasyonu 
(FIA), 2014 Formula 1 sezonu öncesi 
birçok kural değişikliğine gitti. Formula 
1’de yeni sezon öncesi, araçların yakıt 
kullanımından puanlama sistemine ka-
dar önemli değişiklikler göze çarpıyor.
Bu yılın kurallarındaki en önemli deği-
şikliklerinden biri puanlama sisteminde 
yapıldı. Yeni sisteme göre, pilotların ve 
takımların sezonun son yarışında elde 
edeceği puanlar ikiye katlanacak. Şam-
piyonluk heyecanının son yarışa taşın-
masının hedeflendiği yeni puanlama 
sistemi, 2014 sezonunun son etabı Abu 
Dabi Grand Prix’sinde uygulandı.
Bir diğer yeni kural da 1 numaranın şam-
piyona verilmesi… Her pilot kendine 
2’den 99’a kadar bir numara belirliyor. 
Yarışacak yedek bir pilot olursa o pilot 
da kalıcı bir numara seçiyor. Bununla 
birlikte 1 numara sadece şampiyon pilo-
ta ayrılıyor. Bu yıl 2013 sezonunun şam-
piyonu Sebastian Vettel 1 numarayı taşı-
dı. İki pilot aynı numarayı tercih ederse, 
bir önceki sezon sürücüler klasmanında 
daha üst sırada yer alan isime öncelik 
tanınıyor. Numaralar pilotun kaskında 
ve aracının ön tarafında net bir şekilde 
görünüyor.

En ÇOK POl POziSYOnu 
KAzAnAnA KuPA GEliYOr
Sezon sonunda en çok pol pozisyonu-
nun sahibi pilot da bir kupa kazanacak. 
Eğer pol pozisyonları eşitse, en fazla 
ikinciliği elde eden, o da eşitse en çok 
üçüncülük kazanan sürücü kupanın sa-
hibi olacak. Bu durumlarda da eşitlik söz 
konusu olursa ödül, FIA’nın belirlediği 
bir kriter ile sahibini bulacak.

İlk Formula 1 Dünya 
Şampiyonu 1950 yılında 
İtalyan nino Farina Alfa 
romeo 

en fazla şampiyon 
olan pilot michael 
schumacher, 7 dünya 
şampiyonluğu

en çok galibiyet alan pilot 
Michael Schumacher, 91 
galibiyet

bir sezonda en fazla 
galibiyet alan pilot 
michael schumacher 
2004 sezonu, 18 yarışta 
13 galibiyet

yarıştığı ilk sezonda en 
fazla galibiyet alan pilot; 
Jacques Villeneuve, 1996 
Sezonu 4 galibiyet ve 
lewis Hamilton, 2007 
Sezonu 4 galibiyet

ilk galibiyet gelmeden 
önce en fazla bekleyen 
pilot; mark Webber 130 
yarış, ilk galibiyet 2009 
almanya gp

en geriden gelip yarış 
kazanan pilot; John 
Watson, 1983 Amerika 
GP 22. Sıradan başlayıp 
galibiyet aldı.

en genç dünya 
şampiyonu olan pilot; 
sebastian vettel, 23 yıl 
134 gün, 2010 dünya 
şampiyonu

en fazla pol pozisyonu 
kazanan pilot; Michael 
Schumacher, 68 Pol 
Pozisyonu

bir sezonda en fazla pol 
pozisyonu kazanan pilot; 
sebastian vettel, 2011 
sezonu 19 yarışta 15 pol 
pozisyonu.

Bir sezonda en fazla Hat-
Trick (Pol – Galibiyet – en 
Hızlı Tur) yapan pilot; Juan 
Manuel Fangio, 5 yarış  
(1952 Sezonu) ve Michael 
Schumacher, 5 yarış. 
(2004 Sezonu)

nino Farina

michael 
schumacher

Jacques 
villeneuve

lewis 
hamilton

mark 
Webber

John 
Watson

sebastian 
vettel

sebastian 
vettel
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F1 bayraklarının dili 
Siyah beyaz damalı bayrak: yarış bitti.   

Kırmızı-sarı çizgili bayrak: Bu bölgede pist kaygan 

Sarı bayrak: Dikkat tehlike! Dikkatli kullan ve sollama yasağı  

Siyah-beyaz bayrak: centilmenliğe sığmayan hareket nedeniyle uyarı  

Siyah bayrak (Artı numara): Diskalifiye, pilot hemen pite yönelmek zorunda. 

Turuncu daireli siyah bayrak: otomobilde sorun var, pite gir! 

Mavi bayrak: Daha hızlı olan otomobile yol ver! 

Kırmızı bayrak: yarış durduruldu. yavaş sür ve sollama yapma 

Yeşil bayrak: yarış serbest 

Beyaz bayrak: Pistte yavaş giden bir araç var

l 16 Mart Avustralya / mercedes – nico rosberg
l 30 Mart Malezya / mercedes – lewis hamilton 
l 6 nisan Bahreyn / mercedes – lewis hamilton 
l 20 nisan Çin / mercedes – lewis hamilton 
l 11 Mayıs İspanya / mercedes – lewis hamilton 
l 25 Mayıs Monaco / mercedes – nico rosberg 
l 8 Haziran kanada / red bull racing-renault / daniel ricciardo 
l 22 Haziran Avusturya / mercedes – nico rosberg 
l 6 Temmuz Britanya / mercedes – lewis hamilton 
l 20 Temmuz Almanya / mercedes – nico rosberg 
l 27 Temmuz Macaristan / red bull racing-renault - daniel ricciardo 
l 24 Ağustos Belçika / red bull racing-renault - daniel ricciardo 
l 7 eylül İtalya / mercedes – lewis hamilton 
l 21 eylül Singapur / mercedes – lewis hamilton 
l 5 ekim Japonya / mercedes – lewis hamilton 
l 12 ekim rusya / mercedes – lewis hamilton 
l 2 kasım Amerika / mercedes – lewis hamilton 
l 9 kasım Brezilya / mercedes – nico rosberg
l 23 kasım Abu Dabi / mercedes – lewis hamilton

2014 hamilton’un yılı oldu

20 yarıştan oluşan 2015 yılı 
Formula 1 dünya şampiyonası 
l 15 Mart 2015: avustralya 
l 29 Mart 2015: malezya 
l 5 nisan 2015: bahreyn 
l 19 nisan 2015: çin 
l 10 Mayıs 2015: ispanya 
l 24 Mayıs 2015: monako 
l 7 Haziran 2015: kanada 
l 21 Haziran 2015: avusturya 
l 5 Temmuz 2015: büyük britanya 
l 19 Temmuz 2015: almanya 

l 26 Temmuz 2015: macaristan 
l 23 Ağustos 2015: belçika 
l 6 eylül 2015: italya  
l 20 eylül 2015: singapur 
l 27 eylül 2015: Japonya 
l 11 ekim 2015: rusya 
l 25 ekim 2015: abd 
l 1 kasım 2015: meksika 
l 29 kasım 2015: abu dabi

lewis 
hamilton
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merhaba

MESuT TÜrEr
13.09.1986 istanbul 

doğumlu olan mesut 
Türer, Anadolu üni. iibF 

yerel yönetimler böl. 
mezunudur. 09.07.2014 

tarihinde sADim’de 
Destek Görevlisi olarak 

göreve başladı.

cErEn TOSun
28.11.1989 izmir 

doğumlu olan ceren 
Tosun, boğaziçi üni. iibF 
işletme böl. mezunudur. 

01.08.2014 tarihinde  
Teftiş kurulu 

başkanlığı’nda göreve 
başladı.

YAŞAr KEMAl  SAYın
13.12.1988 sinop do-

ğumlu olan yaşar kemal 
sayın, Dokuz eylül üni. 

müh. Fak. elektrik ve 
elekt. böl. mezunudur. 

21.07.2014 tarihinde 
bim’de uzm.yrd. olarak 

göreve başladı.

SElEn BAHADır
14.08.1989 çankaya 
doğumlu olan selen 
bahadır, edinburgh 

üniversitesi mezunudur. 
01.08.2014 yılında Teftiş 

kurulu başkanlığı’nda  
müfettiş yrd. olarak 

göreve başladı.

OrKun ÖzEn
13.02.1986 Akşehir 

doğumlu olan orkun 
özen, oDTü iibF işletme 
mezunudur. 01.08.2014 
tarihinde Teftiş kurulu 
başkanlığı’nda göreve 

başladı.

Ali SArı
20.02.1989 çubuk 

doğumlu olan Ali 
sarı, lise mezunudur. 
01.08.2014 tarihinde 

satın Alma, Destek ve 
inşaat müdürlüğü’nde 

Destek Görevlisi olarak 
göreve başladı.

rızA izzET  AYGÜnEr
15.01.1985 istanbul 
doğumlu olan rıza 

izzet Aygüner, oDTü 
iibF iktisat mezunudur. 

01.08.2014 tarihinde  
Teftiş kurulu 

başkanlığı’nda göreve 
başladı.

iDriS ŞEnGÜl 
26.12.1986 kadıköy 
doğumlu olan idris 

şengül, lise mezunudur. 
01.08.2014 tarihinde 

satın Alma, Destek ve 
inşaat müdürlüğü’nde 

Destek Görevlisi olarak 
göreve başladı.

SEMiH DiKÇAM
18.08.1988 üsküdar 
doğumlu olan semih 

Dikçam, lise mezunudur. 
01.08.2014 tarihinde 

satın Alma, Destek ve 
inşaat müdürlüğü’nde 

Destek Görevlisi olarak 
göreve başladı.

Ali TAŞDEMir
17.01.1986 ulukışla do-

ğumlu olan Ali Taşdemir, 
Anadolu üni. ikt.Fak. 

kamu yönetimi bölümü 
mezunudur. 04.08.2014 

tarihinde maksimum 
sig. uzm. olarak göreve 

başladı.

BAYHAn SEvDinli
28.08.1983 ceyhan 

doğumlu olan bayhan 
sevdinli, çağ üni. mes.

yük. okulu banka ve 
sigorta bölümü mezunu-
dur. 04.08.2014 tarihinde 

maksimum sig. uzm. 
olarak göreve başladı.

GÜvEn ŞAHin
15.11.1987 yalova do-

ğumlu olan Güven şahin, 
Anadolu üni. işletme 
Fak. işletme bölümü 

mezunudur. 04.08.2014 
tarihinde maksimum 

sig. uzm. olarak göreve 
başladı.

ciHAn BiŞAK
01.09.1987 bandırma 
doğumlu olan cihan 

bişak, Anadolu üni. ikt.
Fak. kamu yönetimi 
bölümü mezunudur. 

04.08.2014 tarihinde 
maksimum sig. uzm. 

olarak göreve başladı.

BArıŞ DuMAn
15.08.1990 kadıköy 
doğumlu olan barış 

Duman, sakarya üni. 
i.i.b.F. işletme bölümü 

mezunudur. 04.08.2014 
tarihinde maksimum 

sig. uzm. olarak göreve 
başladı.

ufuK BArK
05.05.1990 kırklareli 

doğumlu olan ufuk 
bark, bülent ecevit üni. 
i.i.b.F. işletme bölümü 

mezunudur. 04.08.2014 
tarihinde maksimum 

sig. uzm. olarak göreve 
başladı.

ŞAHiKA YAğcı
03.04.1990 Aydın 

doğumlu olan 
şahika yağcı, uludağ üni. 

i.i.b.F.işletme bölümü 
mezunudur. 04.08.2014 

tarihinde maksimum 
sig. uzm. olarak göreve 

başladı.

TÜlAY DurAn
04.12.1982 ortaköy do-
ğumlu olan Tülay Duran, 

Amasya lisesi me-
zunudur. 04.08.2014 

tarihinde mmım’de 
Teknik Destek Görevlisi 

olarak göreve başladı.

GÜlDEM GErEn
24.10.1986 lüleburgaz 
doğumlu olan Güldem 
Geren, osmangazi üni. 
i.i.b.F. maliye bölümü 

mezunudur. 25.08.2014 
tarihinde sağlık sig. 

müd. yetkili olarak 
göreve başladı.

SErKAn AYvAz
14.11.1989 Aksaray 

doğumlu olan serkan 
Ayvaz, çukurova üni. 

i.i.b.F. işletme böl. 
mezunudur. 18.08.2014 

tarihinde muh. ve mali 
işler müd. uzm. yrd. 

olarak göreve başladı. 

cAn BAYSAl
26.09.1986 Antalya do-
ğumludur. boğaziçi üni. 
Fen edebiyat Fakültesi 

moleküler biyoloji ve 
Genetik mezunudur. 
01.09.2014 tarihinde 

sağ. sig. müd. uzm.yrd. 
olarak göreve başladı.

KADir SArıKAYA
15.04.1990 küçük-

çekmece doğumludur. 
küçükçekmece 

halkalı Tic.mes.lisesi 
mezunudur. 08.09.2014 

tarihinde sADim’de 
Destek Görevlisi olarak 

göreve başladı.

MEHMET SAMi AlPAK
12.01.1988 sivas 

doğumludur. ist. Tek. 
üni. elektrik elektronik 

Fakültesi bilgisayar müh. 
mezunudur. 15.09.2014 

tarihinde biTçGm’de 
uzman olarak göreve 

başladı.

nESrin ÇAPAr 
YAzğAn

17.06.1986 Fatih do-
ğumludur. Anadolu üni. 
işletme Fakültesi işlet-
me bölümü mezunudur. 

15.09.2014 tarihinde 
sADim’de yetkili olarak 

göreve başladı.

DiDEM KOcAEr
09.08.1988 şişli 

doğumlu olan Didem 
kocaer, Gazi üni. i.i.b.F. 
işletme bölümü mezu-
nudur. 15.09.2014 tari-

hinde banka sigortacılığı 
müdürlüğünde yetkili 
olarak göreve başladı.

BErK ŞiMŞEK
14.01.1986 kadıköy 
doğumlu olan berk 

şimşek, kartal semiha 
şakir lisesi mezunudur. 

15.09.2014 tarihinde 
sADim’de Destek 

Görevlisi olarak göreve 
başladı.

z.SErAP BOzKurT
19.04.1992 kadıköy 

doğumludur. sakarya 
üni. i.i.b.F. çal. ekon. ve 

end. iliş. mezunudur. 
08.10.2014 tarihinde 
insan kaynakları ve 

eğitim müd.’de yetkili 
olarak göreve başladı.

ÖvÜnÇ YılMAz
17.03.1988 izmir do-

ğumludur. izmir ekonomi 
üni. müh. ve bilgisayar 

bilimleri Fakültesi 
yazılım müh. mezunudur. 

24.09.2014 tarihinde 
biTçGm’de uzm. yrd. 
olarak göreve başladı.

MEliKE ATEŞ
01.12.1990 mudanya 

doğumludur. boğaziçi 
üni. yönetim ve bilişim 

sis. Fakültesi bilişim sis. 
bölümü mezunudur. 
13.10.2014 tarihinde 
biTçGm’de uzm. yrd. 
olarak göreve başladı.

MElEK YılMAz
şumnu doğumludur. 

haliç üni. müh. Fakültesi 
bilgisayar müh. bölümü 
mezunudur. 13.10.2014 

tarihinde biTçGm’de 
uzm. yrd. olarak göreve 

başladı.

ÇiğDEM ŞAHinEr
12.11.1990 Tekirdağ do-
ğumludur. ist. Tek. üni. 
Fen edebiyat Fakültesi 
mat. müh. mezunudur. 

20.10.2014 tarihinde 
proje ve Değiş.yön. baş. 
uzm. yrd. olarak göreve 

başladı.

GAMzE KArAcA
10.01.1992 ceyhan 
doğumludur. oDTü 
Fen edeb. Fakültesi 
matematik bölümü 

mezunudur. 20.10.2014 
tarihinde proje ve Değiş. 

yön. baş. uzm. yrd. 
olarak göreve başladı.

ErSin YAŞAr
28.03.1991 şişli 

doğumludur. marmara 
üni. mühendislik 

Fakültesi endüstri müh. 
mezunudur. 20.10.2014 
tarihinde proje ve Değiş. 

yön. baş. uzm. yrd. 
olarak göreve başladı.
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ArAMızA KATılAnlAr

09.07.2014-20.10.2014 tarihleri arasında göreve başlayan çalışanlarımız
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HOŞGElDiniz

MuTluluKlAr

Oto Dışı Hasar Müdürlüğü funDA BilGE 03.08.2014

Muhasebe ve Mali işler Müd. GÖKAY TÜMEr 23.08.2014

Akdeniz Bölge Müdürlüğü AlPEr ÖzDEn 23.08.2014

Kadıköy Bölge Müdürlüğü filiz EMir 30.08.2014

Marmara Bölge Müdürlüğü ÇiSEM ÖzEn 30.08.2014

Karadeniz Bölge Müdürlüğü iSMAil HAKKı AKTAŞ

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü GizEM GÜlErYÜz 24.09.2014

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü MEHMET vOlKAn KurTuluŞ

nakliyat Sigortaları Müdürlüğü ıŞıl TEzEr 27.09.2014

nakliyat Sigortaları Müdürlüğü SEDAT PEHlivAn

Yangın Sigortaları Müdürlüğü MErvE HElvAcıOğlu 19.10.2014

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü cEYlAn ŞAHin 16.07.2014 Erkek

Kadıköy Bölge Müdürlüğü ÖzlEM ArıSOY 14.07.2014 Erkek

 Bilgi ve il. Tek. Çöz. Gel. Müd. EMrE SÖKEr 17.07.2014 Kız

 istanbul Bölge Müdürlüğü BArBArOS GÖllÜ 22.07.2014 Erkek

iç Anadolu Bölge Müdürlüğü GÜnSEli SErrA ASlAnKAlP 27.07.2014 Erkek 

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü MurAT YılMAz 09.08.2014 Erkek

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü SElin KArYÜz 14.08.2014 Kız

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü ÖzGE ArıK 20.08.2014 Erkek

Kadıköy Bölge Müdürlüğü GAMzE inli YAKuT 20.08.2014 Kız

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü SErcAn ErGÖr 25.08.2014 Erkek

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü EMEl YılDırıM 29.08.2014 Erkek

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü ErKAn ABAK 02.09.2014 Erkek

Marmara Bölge Müdürlüğü EMrAH AlTunTAŞ 09.09.2014 Kız

istanbul Bölge Müdürlüğü DuYGu ŞuTAnrıKulu 09.09.2014 Erkek

Marmara Bölge Müdürlüğü EMinE Öznur KuvAncı 11.09.2014 Kız

Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü SEDA SEl KABADAYı 13.09.2014 Erkek

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ESrA ÖKDE/Onur AHMET ÖKDE 15.09.2014 Erkek

reasürans Müdürlüğü Burcu AlTunBAŞ ÖzDEMir 17.09.2014 Kız

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü ErDEM YAvuz 13.10.2014 Erkek

istanbul Bölge Müdürlüğü Ali ErDEMir 16.10.2014 Kız

yeni hayat



EL SANATLARIMIZ 
YOK OLMASIN DiYE

“BiR USTA BiN USTA” 
PROJESi DEVAM EDiYOR

Tam 5 yıldır Bir Usta Bin Usta projesiyle el sanatlarımızı gelecek nesillere
aktarmak için çalışıyoruz. Hedefimiz 50 geleneksel meslek dalı, 1.000 usta adayı.

Cini ilan 22x28.indd   1 27.11.2014   15:27



KAPSAMA ALANI 
EN GENiŞ SiGORTA ŞiRKETi

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

Sağlıktan konut sigortasına tüm hasar ödemelerinizi 
hızla ve eksiksiz şekilde gerçekleştiren 

Anadolu Sigorta’yla kaybetmek yok.

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

ANDROID APP ON
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