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Çekilişe katılmak için, ANADOLU boşluk
Anadolu Sigorta müşteri numaranızı 
5818 mesaj servis hattına gönderin.
Ayrıntılı bilgi için: www.anadolusigorta.com.tr
Bu kampanya Milli Piyango İdaresi’nin 26.09.2013 tarihli iznine istinaden 58259698-255.01.02 / 3536-8909 no’lu izni ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi vekaleti ile PM Satış Pazarlama 
ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. Bu kampanyaya tüm Turkcell, Avea ve Vodafone kullanıcıları katılabilir. Kampanyaya katılım  Avea için 0,50 TL (KDV, ÖİV dahil), Turkcell için 0,65 TL 
(KDV, ÖİV dahil), Vodafone için 0,40 TL (KDV, ÖİV dahil) olarak ücretlendirilir. Operatörler kampanya katılım bedelinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GERÇEK KAFA RAHATLIĞI
iÇiN ANADOLU SiGORTA
Kasko, konut ve sağlık sigortalarının 3’ünü de
Anadolu Sigorta’dan yaptıranlar, Singapur-Bangkok-Phuket 
seyahatine gitme şansı yakalıyor. 
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Sektörümüzün yönünün netleşmeye başladığı bir dönemde, son duruma kısaca 
hep beraber göz atalım. Sektörümüzde ilk altı aylık prim üretimi 12,5 milyar lirayı 
geçerken, bu üretimin 10,7 milyarı hayat dışı, 1,8 milyarı ise hayat branşında üretildi. 
Açıklanan ilk yarı rakamlarına göre üretim, geçen yılın aynı dönemine göre hayat 
dışındaki branşlarda reel olarak yüzde 14,70 arttı. Üretimde ilk 10 şirketin toplam 
pazar payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,30 puanlık artışla yüzde 63,74’e 

yükseldi. 

Özellikle kaza, genel zararlar ve oto sigortaları gibi temel branşlarda reel artışlar 
yaşanırken, sağlık sigortası gibi kritik bir branşta ise sektörün henüz istenilen 
performansı sergileyemediği görülüyor. Sağlık branşında reel üretim artışı bahsi 
geçen dönemde yüzde 1’i bile bulamadı. Şirketimiz ilk altı aylık dönemde reel olarak 
yüzde 5,78’lik büyümeyle, 1 milyar 333 milyon 878 bin liralık üretim gerçekleştirdi. 

DASK ülKemiz için bir bAşArı 
Bildiğiniz üzere, 1999 yılında Marmara Denizi’nde gerçekleşen büyük depremin 
14’üncü yılını geride bıraktık. Bu tarz büyük afetler sonrasında, yeniden 
toparlanmayı en kısa sürede gerçekleştirmek amacıyla kurulan DASK’ın, 
kuruluşundan bu yana gösterdiği gelişimin Türkiye için büyük bir başarı olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye’de 1999 yılında konutların sigortalılık oranı yüzde 4’ken, 
bugün zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 30’u geçti. Bu bağlamda afet 

sigortaları kanunu da önemli bir dönüm noktası oldu.

Elektrik ve su aboneliği işlemlerinde, zorunlu deprem sigortası poliçesinin kontrol 
edilmeye başlanmasıyla birlikte, sigortalı konut sayısında gözle görülür bir artış 

gözlemlendi. Şubat ayında rakam ilk kez  5 milyonu aştı.
İnancım, DASK’ın Türk sigortacılık tarihinde başarıya ulaşmış önemli bir girişim 
olacağı yönünde. Elbette hiçbirimiz istemesek de, bir gün bir afetle karşılaştığımızda, 

DASK, kuruluş amacı olan misyonu en iyi şekilde yerine getirecektir.

Değerli AnADolu SigortAlılAr
Türkiye genç nüfusu ve hızlı büyüyen ekonomisiyle sigorta sektörü açısından 
büyük bir potansiyeli barındırıyor. Anadolu Sigorta olarak bu pazardaki varlığımızı 
güçlendirerek sürdürmeyi planlıyoruz. Bu doğrultudaki projelerimizi de hızla 

ilerletiyoruz. 

Bugünlerde en heyecan duyduğumuz projemiz, yeni Genel Müdürlük Binası 
Projesi. Kısa süre sonra taşınmayı hedeflediğimiz yeni Genel Müdürlük binamızı; 
şirketimizin köklü ve önder kimliğini yansıtan; modern bir yaklaşımla tasarlıyoruz. 
Diğer taraftan yeni hasar sistemimiz olan Rh+ uygulamasına, her geçen gün 
otomasyonu ve hızı artıracak yeni özellikler ekliyoruz. Pazara ürün sunma 
hızımızı artırmak üzere tasarlanan, “ASOS” adını verdiğimiz yeni poliçe üretim 
sistemimizi ise yine 2014 yılının ilk yarısı içinde, belli poliçe tipleri için kullanıma 

almayı öngörüyoruz. 

Bu vesileyle hepinize mutlu ve başarılı günler dilerim…

Musa Ülken
genel müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar,

şirketimiz ilk altı aylık 
dönemde reel olarak
yüzde 5,78’lik 
büyümeyle, 1 milyar 
333 milyon 878 
bin liralık üretim 
gerçekleştirdi.
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içindekileriçindekiler

28 acentelerimiz

• Ayka Sigorta Acentemizi 
Tanıyalım

• Öz Atılım Sigorta Acentemizi 
Tanıyalım

18 röportaj

Anadolu Sigorta Genel 
Müdürü Musa Ülken, 

sigorta sektöründe yaşanan 
gelişmeleri bizimle paylaştı

24 türkiye iş bankası

• Türkiye İş Bankası Başkent 
Kurumsal Şubesi Müdürü 
Mehmet Şencan Röportajı

• Türkiye İş Bankası Başkent 
Ticari Şube Müdürü Mehmet 

Doğangül Röportajı

62 merHaba

64 kültür sanat

36 insan kaynakları

Başarının Anahtarı:  
İnsan Kaynağı Yönetimi

32 iş ortaklarımız

Güven Aykaç: “Yeni Ofisimizde 
Daha Da Etkin Olacağız”

40 iletişim dünyası

Zamanın Ruhu: Sosyal 
Medyada

44 Hobi

• Sahipsiz İskele: Bir Özgürlük 
Mücadelesi

• “El yapımı ürünler geçmişten 
günümüze uzanan bir sanatı 
temsil ediyor”

48 soHbet

Sunay Akın: “Müzeler Bilginin 
Sigortalanmasıdır”

52 keşif

Thames Boyunca Londra

56 sağlık ajandası

Çocuğunuz Okula Hazır Mı?

60 spor

Latin Amerika’nın İlk 
Olimpiyat Sınavına Geri 
Sayım Sürüyor

İmtiyaz Sahibi
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

Genel Müdür 
Musa Ülken

Dergi Yayın Kurulu Başkanı  
Filiz TiryAkioğlu

Sorumlu Müdür
Berna erGÜTAn
elif Banu kocAoğlu

Hazırlayanlar
İlker DeMİrcİoğlu
esra DoğAn

Yazı İşleri
Aynur Şenol AlTun
Gizem GÜzey
Bihter Çelİk

Tasarım Grubu 
Özkan orAl
Pınar GÜVen
Ahmet Çelİk

Fotoğraf Editörü 
Şeref yilMAz

Özel Projeler Direktörü
emin GÖrGÜn

İnFoMAG reklAM Ve Özel DerGİ yAyinciliği 
HİzMeTlerİ Tİc. A.Ş.
ebulula Mardin caddesi, 4. Gazeteciler Sitesi A8/1 
34310 levent / İSTAnBul
Tel: (0212) 324 55 15
Fax: (0212) 324 55 05

Baskı ve Cilt (Matbaa) 
Senk ofset Matb. rek. Pro. Ve Tan. Hiz. San. Dış Tic. 
ltd. Şti.
Maltepe Mahallesi, litros yolu, no:24, Topkapı / 
zeytinburnu - İstanbul
Tel: (0212) 493 26 26
Fax: (0212) 493 26 27

Yayın Türü
yaygın yerel Süreli

Yayın Süresi / Dili
3 aylık / Türkçe 

Yönetim Yeri
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İş 
kuleleri kule 2 34330 4. levent/İstanbul
Tel: 0212 350 0 350
Faks: 0212 350 0 355
e-posta: kurumsaliletisim@anadolusigorta.
com.tr
www.anadolusigorta.com.tr

Maksimum Biz dergisi AnADolu AnonİM TÜrk SİGorTA 
ŞİrkeTİ çalışan ve emeklileri ile tüm dağıtım kanallarına 
ücretsiz olarak dağıtılır.

“Maksimum Biz” ifadesi ile herhangi bir alıntı yapılması yazılı 
izne tabidir.
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Şirketimizin sosyal sorumluluk projesi;  “Bir Usta Bin Usta” bütün hızıyla 
devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde Rize’de başlayan sepet örücülüğü 

kursumuz ile beraber, sosyal sorumluluk projemizin yurt genelindeki 
18’inci kursunu da açmış olduk. Yıl içerisinde sayıyı 20’ye tamamlayıp, 2013 

yılındaki programımızı tam olarak hayata geçirmiş olacağız. 

Bildiğiniz üzere her yıl projemizi temsilen, o seneki illerden birinde 
bir basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. 2013 yılı mesleklerini tanıtmak 

üzere düzenlediğimiz son basın gezimizde ulusal basının yanı sıra sektör 
basınından değerli medya mensupları da hazır bulundular. Gezimize Genel 

Müdürümüz Musa Ülken de eşlik etti. 

Kursların açıldığı bölge ve illerde projemize en üst düzeyde ilgi olduğunu 
görmek hepimize mutluluk veriyor. Yerel düzeyde en yetkili kişilerin de 
mutlaka yer aldığı bu etkinlikler, kurs ölçeğinde bir sinerji yaratılmasına 
katkı sağlıyor. Bu vesileyle Rize basın gezimize gelerek, bizleri kırmayan 

Rize Valisi Sayın Nurullah Çakır’a teşekkür ederim.  

Sosyal sorumluluk projemizin, bir yandan topluma olan desteğimizi yerine 
getirdiğini, diğer taraftan ise sigortacılığın tanıtımı için fayda sağladığını 

düşünüyorum. Kursların açıldığı illerdeki yöre halkı, yapılan tanıtımlar ve 
bizzat kursların varlığı sayesinde sigorta kavramıyla birebir tanışmış oluyor. 

Kişisel olarak Karadenizli bir aileden geliyor olmam dolayısıyla benim 
açımdan ayrı bir önemi ve güzelliği olan bu basın gezisinde, Rize’deki sepet 
örücülüğü kursuna katılan öğrencilerle tanıştık ve kendileriyle sohbet etme 

fırsatı da bulduk.

Pek çoğunun kurslarda öğrendiklerini sürdüreceklerini ve meslek olarak 
yapmayı planladıklarını öğrenmek bize yaptığımız işte cesaret veriyor. 

Umuyorum Avanos’taki kursumuzda mesleğini devam ettirmek üzere kredi 
imkânından faydalanan kursiyerimiz Ayşe Torun gibi, bu ilimizde de bizleri 

gururlandıracak yeni örneklerle karışılacağız. 

Yakın zamanda Şile’de her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz motivasyon 
gezimizi de gerçekleştirdik. Bu yıl Eylül ayına denk gelen gezimiz, yaz 
tatillerinin artık bitmeye başladığı bir dönemde inanıyorum ki birçok 
arkadaşımız için keyifli bir dinlenme fırsatı oldu. Dergimiz içerisinde 

fotoğraflarını bulacağınız etkinliğimiz geçen yıllarda da olduğu gibi neşeli ve 
coşkulu bir şekilde tamamlandı. 

Bu sayımızla beraber tasarım ve içerik anlamında beğeneceğinizi 
düşündüğümüz bazı değişiklikleri de hayata geçirdik. 

Yeni içeriklerimizi ve tasarımımızı beğeneceğinizi ümit ediyorum,
Sonraki sayımızda görüşmek üzere…

Filiz tiryakioğlu
genel müdür Yardımcısı

Değerli çalışma Arkadaşlarım,

Sosyal sorumluluk 
projemizin, bir 
yandan topluma olan 
desteğimizi yerine 
getirdiğini,
diğer taraftan ise 
sigortacılığın tanıtımı 
için fayda sağladığını 
düşünüyorum.



gündemgündem

04 | maksimumbiz

ANADOLU 
SİGORTA’DAN 
TÜRKİYE’DE BİR İLK: 
“SENİN YANINDA”

_ Anadolu Sigorta ve Europ Assistance işbirliğiyle ha-
yata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan “Senin Yanında” 
asistans hizmeti, kanser hastası olan sigortalıların günlük 
yaşantıları içinde ihtiyaç duyabilecekleri destekleyici hiz-
metleri kapsıyor. Anadolu Sigorta kanser tedavi teminatı 
içeren sağlık sigortası poliçesi sahiplerine verilen bu hiz-
metler arasında kanserin etkileriyle mücadele ve koçluk, 
ikinci görüş, kemoterapi ve radyoterapi için ilgili merkez-
lere nakil hizmeti, evde bakım destek hizmetleri, pediatrik 
onkolojide sosyal destek, kanser tarama ve evcil hayvan 
bakımı yer alıyor. Bu kapsamda sunulan hizmetlerin orga-
nizasyonu, asistans firması tarafından sağlanırken, yalnız-
ca hizmet bedeli sigortalılara ait olacak. 

“Kanserin Etkileri ile Mücadele ve Koçluk,” sağlıklı bes-

lenme hakkında bilgilendirme, hastalık psikolojisiyle mü-
cadele hakkında bilgilendirme, kanserle ilgili faaliyet gös-
teren kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgilendirme ve estetik 
(tıbbi olmayan) ve kozmetik hizmetleri kapsıyor. Sağlıklı 
beslenme hakkında bilgilendirme hizmeti asistans firma-
nın anlaşmalı diyetisyenleri tarafından telefonla veriliyor. 
Kişisel beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi, gıda 
endüstrisiyle ilgili soruların genel hatlarıyla cevaplandırıl-
ması, hastalık tedavisine yönelik uygulanması gereken tıb-
bi beslenme tedavileri ve kişiye özgü beslenme program-
ları hakkında genel bilgilendirme gibi hizmetler içeriyor. 

Hastalık psikolojisiyle mücadele hakkında bilgilendir-
me, sigortalıların teşhis, tedavi veya rehabilitasyon süre-
cinde ihtiyaç duyabileceği desteğin ve bilgilendirmenin 
telefonda psikolog tarafından verilmesi hizmetini sağlı-
yor. Kanserle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 
hakkında bilgilendirme, kanserden korunma, kanser te-
davisi, kanserli hasta ve ailelerine destek hizmeti veren 
resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları, iletişim bilgileri ve 
konuyla ilgili sürdürdükleri faaliyetler hakkında telefonla 
bilgi verme sürecini kapsıyor. Estetik (tıbbi olmayan) ve 
kozmetik hizmetler ise peruk temini ve bakımı hakkında 
bilgilendirme, organik makyaj malzemeleri temini, bakım-

Anadolu Sigorta, zorlu bir tedavi süreci gerektiren 
kanserle mücadelede sigortalılarının yaşamını 
kolaylaştıracak bir hizmet başlattı. Türkiye’de ilk 
kez Anadolu Sigorta ve Europ Assistance işbirliğiyle 
sunulan “Senin Yanında” asistans hizmetiyle, kanser 
tedavisi gören sigortalıların günlük yaşamda gereksinim 
duyduğu önemli ihtiyaçlar karşılanıyor. 

23 Eylül tarihinde, Europ Assistance 
Türkiye CEO’su Stefano Sarti ve 
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa 
Ülken’in katıldığı imza töreni sonrası 
hayata geçen asistans hizmeti; kanser 
tedavi teminatı içeren poliçeye sahip 
tüm sağlık sigortalılarını kapsıyor. 

İmza töreni, 23 Eylül 
tarihinde Genel 
Müdürlüğümüzde 
gerçekleştirildi.
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ANADOLU 
SİGORTA’DAN  
Bİr AşkIN 

röNtgENİ…

lı görünüm için makyaj teknikleri kursu gibi sigortalıların 
tedavi sürecinde ihtiyaç duyacağı tıbbi olmayan estetik ve 
kozmetik hizmetler hakkında bilgi konularını içeriyor.

Anadolu Sigorta sağlık sigortası poliçesine sahip olan 
kanser hastalarına sunulan diğer asistans hizmetleri ara-
sında, kanser tanısı veya ön tanısı konan sigortalıların has-
talıklarıyla ilgili detaylı bilgi edinmeleri ve tedavilerinin 
yeterliliği konusunun araştırılmasına imkân veren “İkinci 
Görüş” hizmeti yer alıyor. Bu hizmet, hem yurt içinde hem 
de yurt dışında doktor raporu, tetkik sonuçları gibi gerekli 
evrakların sigortalılar tarafından temin edildikten sonra, 
sigortalıların tıbbi dosyasının, konunun uzmanı Türk ve/
veya yabancı hekimlerin görüşüne sunulması suretiyle 
sağlanıyor.

“Kemoterapi ve Radyoterapi İçin İlgili Merkeze Nakil 
Hizmetleri” ile sigortalıların talep etmesi durumunda il-
gili merkeze sigortalının nakli organize ediliyor. Nakiller, 
sigortalıların bedensel zarar ya da hastalığına uygun bir 
araçla taksi, engelli aracı veya nakil ambulansı ile gerçek-
leştiriliyor.

“Evde Bakım” destek hizmetleriyle sigortalıların, ameli-
yat, kemoterapi veya radyoterapi sonrası ihtiyaç duyacağı 
evde bakımı için konutuna hemşire, doktor veya hasta ba-
kıcı gönderilmesi hizmetleri organize ediliyor. 

“Pediatrik Onkolojide Sosyal Destek” kapsamında 0-18 
yaş arası kanser tanısı konmuş çocuklar ve gençler için 
sosyal aktiviteler, eğlence, parti veya gezi organizasyon-
larının yapılması, oyuncak, kitap ve benzeri hediyelerin 
temini gerçekleştiriliyor. 

“Kanser Tarama” hizmetiyse, sigortalıların birinci dere-
ce akrabalarında da kanser olma olasılığı düşünülerek ha-
zırlanan bir hizmet. Kanser olma olasılığının yüksek oldu-
ğu doktor raporuyla  belgelendiği durumda ilgili kişilerin 
kanser tarama testlerinin yaptırılması işlemleri Anadolu 
Sigorta tarafından organize ediliyor. 

“Evcil Hayvan Bakımı” hizmetiyle de kanser gibi bir 
hastalıkla savaşmaya başlayan sigortalıların ihtiyaç duya-
cağı, sahip oldukları evcil hayvanın yemeğinin ve suyunun 
temin edilmesi, temizliğinin sağlanması, bazı konularda 
eğitim gibi birçok destek veriliyor. 

_ Sağlık sigortası poliçesinin en önemli avantajlarından 
biri muayene masraflarının önemli bir bölümünü oluş-
turan ileri tanı tekniklerinde sunduğu yüzde 80 indirim. 
Yani, aynı röntgen filmi için Anadolu Sigortalı olmayan 
beş lira öderken Anadolu Sigortalı olanlar bir lira ödü-
yor. Bu çarpıcı farkı ortaya koymak için önceden çekil-
miş röntgen filmlerini kullanarak stop-motion bir film 
hazırlandı ve bir aşkın hikayesi anlatıldı.

Zeki Müren’in ünlü şarkısı Kalplere Vur Bir Zımba’nın 
Pamela tarafından seslendirilen versiyonu eşliğinde, top-
lam 4.320 röntgen filmi kullanılarak hazırlanan filmin 
üretimi yaklaşık bir ay sürdü. Filmde bir kızla bir erkeğin 
mutlu sonla biten romantik yakınlaşması anlatıldı ve final-
de Anadolu Sigorta’nın mesajı yer aldı: “Bu filmin yapı-
mında 4320 röntgen kullandık. Pahalı olur dediler, Anado-
lu Sigorta sağlık poliçesiyle yüzde 20’sini ödedik çıktık.”

Film, sosyal medyada oldukça ilgi gördü. İlk yükleme-
yi takip eden bir ay içerisinde Facebook’ta yaklaşık 5.500 
kişi tarafından beğenilirken, Youtube’da 400 bin görün-
tülenmeyi geçti. 

Anadolu Sigorta, müşterilerine sayısız 
avantaj sunan sağlık sigortası poliçesini 

tanıtmak için bugüne kadar hiç denenmemiş 
bir yol denedi ve bir aşkın röntgenini çekti.

Europ Assistance Türkiye 
CEO’su Stefano Sarti, 

Genel Müdürümüz Musa 
Ülken ile.

4.320 röntgen filmi 
kullanılarak hazırlanan 
filmin üretimi yaklaşık 

bir ay sürdü.



gündemgündem
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BİR USTA BİN USTA 
DÖRDÜNCÜ YILINDA  

BEş MESLEĞİ DAHA 
kUCAkLIYOr

Rize sepet örücülüğü 
kursumuz Temmuz 
ayında açıldı.
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_ Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa 
Ülken, Anadolu Sigorta Genel Müdür 
Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, Rize Valisi 
Nurullah Çakır, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Mü-
dürlüğü Daire Başkanı Yener Altuntaş 
ve basın mensupları, İsmail Kahraman 
Kültür Merkezi’nde devam eden ve pro-
jenin 18’inci kursu olan sepet örücülüğü 
kursunu ziyaret etti.

Bir Usta Bin Usta Projesi’nin 
18’inci KUrsU sePetçiliK
Ziyaret sırasında kurs ve proje hakkın-
da bilgi veren Anadolu Sigorta Genel 
Müdürü Musa Ülken, Rize’de üç ay ka-
dar devam edecek olan sepet örücülüğü 
kursunda 20 kursiyerin haftada üç gün 
eğitim göreceğini söyledi. Sepetlerin 
kullanım amacına göre farklılıklar gös-
terdiğini ve farklı tekniklerle örüldüğünü 
belirten Ülken “Bir Usta Bin Usta sepet-
çilik kursunda ihtiyaçlara göre farklı bo-
yut ve tasarımda sepet yapımı ve değişik 
teknikler kursiyerlerimize öğretiliyor. 
Özellikle son dönemde bölgede başlatı-
lan organik çay tarımı ile sepetin önemi 
de gittikçe artmaktadır. Günümüzde çay 
taşımak için kullanılan çuvallar organik 
çay taşımacılığında sakıncalı bulunuyor 
ve sepet kullanılması tercih ediliyor. Bu 
durum da sepetçiliği yeniden gündeme 
getirmektedir. Anadolu Sigorta olarak 
biz de kursumuzla ustalar yetiştirerek se-
petçiliği geliştirmeyi ve ileriye taşımayı 
hedefliyoruz” dedi.

Bir Usta Bin Usta KUrsiyerleri 
Kredi imKÂnından Faydalanıyor
“Katılım belgesini alarak kendi atölyele-
rini kurmak isteyenler için İş Bankası ile 
özel bir çalışma gerçekleştirerek kursi-
yerlere özel koşullu kredi verilmesi için 

anlaşma sağlamıştık ve kursiyerlerimiz 
bu imkândan faydalanmaya başladı. Ayşe 
Torun isimli çömlekçilik kursunu bitiren 
arkadaşımız kendi dükkanını açtı. Bu ör-
neklerin çoğalarak devam etmesini umu-
yoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 
kursiyerlerimize ayrıca, Milli Eğitim Ba-
kanlığımızla Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğımız tarafından ortaklaşa kurs bitirme 
sertifikası veriliyor. Bu belge, sayesinde 
kursiyerlerimizin aldığı eğitimler başta 
Bakanlık olmak üzere ilgili merciiler ta-
rafından da tanınmış olacak.”

Anadolu Sigorta’nın 85.’inci 
yılında Anadolu’da kaybolmaya 
yüz tutan mesleklere ilgiyi 
artırmak için hayata geçirdiği 
“Bir Usta Bin Usta Projesi”nde 
dördüncü yıl eğitimleri Rize’de 
kamuoyuna tanıtıldı. 

2010-2012 dönemi arasında gerçekleşen 15 kurstan; 175’i 
kadın, 116‘sı erkek olmak üzere toplamda 291 kursiyer 
MEB onaylı usta öğretici niteliğindeki kurs bitirme 
sertifikalarını alarak mezun oldu.

Anadolu Sigorta Genel 
Müdürü Musa Ülken, 
Rize Valisi Nurullah 
Çakır sepet örücülüğü 
kursunu ziyaret etti.
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ŞİLE
MOtİVASYON 
EtkİNLİĞİNDE 
BULUştUk
Çalışanlar olarak yaz aylarında 
bir araya geldiğimiz “Şile 
Motivasyon Etkinliğimizi” bu 
sene 7-8 Eylül tarihlerinde 
Şile Doğa Club’ta 
gerçekleştirdik. Anadolu 
Sigortalıların yorgunluklarını 
atıp dinlendikleri ve çeşitli 
aktivitelerle bir araya geldikleri 
motivasyon etkinliğimizde; 
yarışma ve eğlencelerle 
başlayan gün, akşam yemek 
eşliğinde canlı müzik ve gece 
boyunca süren danslarla 
devam etti. Gezimizden 
renkli fotoğrafları sizlerle 
paylaşıyoruz.
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Musa Ülken, Macit Bal 
Golf Turnuvası 

TURNUVA VE 
PERfORMANS 
ÖDÜLLERİ
SAHİpLErİNİ 
BULDU
Spor turnuvalarında başarılı 
olan çalışanlarımıza ve 
2012 yılı içindeki olumlu 
performanslarından 
dolayı onurlandırılan   
yöneticilerimize ödülleri gece 
başlarken takdim edildi. 

Musa Ülken, Gamze Nakkaşoğlu, Kenan Uğur 
Bowling Turnuvası

Kazım Han, Demet İstanbullu, Musa Ülken
Tavla Turnuvası

Deniz Yazıcı, Halil Can Genç,  Sedat Yılmaz, Musa 
Ülken, Anıl Özkaynak - Basketbol Turnuvası

Engin Arslan, Erdal Turgut, Naci Yılmaz, Ayhan Uzun, Musa Ülken, Serhat Güneş 
Bowling Turnuvası (TSEV) 

Tibet Turan, Mustafa Alperdem, Rıdvan Atasoy, Atila Ertekin, Metin 
Oğuz, Ahmet G. Kerem, Alpaslan Tanrıver, İlkay Bulut - 
futbol Turnuvası
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filiz Tiryakioğlu, Kamil Demirel 
Bölge Performans  2.’si Marmara BM

Betül Küren, filiz Tiryakioğlu 
Bölge Performans  1.’si Akdeniz BM

Levent Sönmez, Kenan Eke
 Oto Sigortaları Üretiminde Sektör Lideri

Asuman Üskent, Erdinç Gökalp 
Yangın Sigortaları Üretiminde Sektör Lideri

Ahmet G. Kerem, fatih Gören 
Genel Performansı Dolayısıyla Mansiyon Ödülü / BSM

Metin Oğuz, Atila Ertekin 
Bölge Performans 3.’sü Batı Anadolu BM

Serdar Tüfekçi, Erdinç Gökalp
 Sorumluluk Sigortaları Üretiminde Sektör Lideri 

fatih Gören, Kerem Tokyürek 
Genel Performansı Dolayısıyla Mansiyon Ödülü 

/ KSM

Mustafa Alperdem, Levent Sönmez 
Nakliyat Sigortaları Üretiminde Sektör Lideri



gündemgündem

12 | maksimumbiz

YENİ fACEBOOK 
UYGULAMAMIz: 
SİzİN SAĞLIk 
SİgOrtANIz 
HANgİSİ?

YEpYENİ 
SAĞLIk 
kAMpANYASI

EN HESAPLI, 
EN GENÇ

_ Şirketimizin sağlık sigortalarıyla ilgili yeni uygulamasına ulaşmak 
için tek yapmanız gereken Facebook sayfamıza (https://www.facebo-
ok.com/anadolusigorta) girmek. Sonrasında “Sizin Sağlık Sigortanız 
Hangisi?” sekmemiz altında size soracağımız altı soruyu cevaplayarak 
kısa yoldan size en uygun sağlık sigortası paketini öğrenebilirsiniz.

Unutmayın, sağlığınızı düşünmek sizden; beklenmedik bir duruma 
karşılık sizi korumak bizden. Sizin sağlık sigortanız hangisi? Gelin, bir-
likte belirleyelim.

Yeni müşterilerimize yönelik sağlık kampanyamızın koşul-
ları:
• Şirketimizin sağlık sigortası portföyü kapsamında ilk kez 

sigortalanacak sadece 35 yaş ve altı müşteriler için geçer-
lidir.

• Paket 1 (Eko ve check-up’lı versiyonları dahil) ürünümüzü 
tercih eden müşterilere, %25 oranında indirim uygulana-
caktır.

• Paket 2, Paket 3, Paket 4, Paket 5 ve Paket 7 (Eko versiyon-
ları dahil) ürünlerimizden birini tercih eden müşterilere, 
%15 oranında indirim uygulanacaktır.

• Kampanya kapsamında verilen indirimlere ek olarak uy-
guladığımız diğer indirim hakları (Peşin indirimi, aile in-
dirimi, kurum indirimi, bireysel grup indirimi, devir poli-
çelerdeki hasarsızlık indirimi) saklı kalacaktır.

• Kurumsal poliçelerden bireysel poliçelere geçişlerde bu 
kampanyamız geçerli olmayacaktır.

• Kampanyamız, Kuzey Kıbrıs’ta da geçerlidir.
 
Müşterilerimize yönelik diğer kampanyalarımızı web site-
mizde duyurular başlığı altındaki kampanyalarımız sayfa-
sında bulabilirsiniz.

www.anadolusigorta.com.tr/tr/duyurular/kampanyalarimiz/

Sağlık sigortası yaptırmak istiyorsunuz ama 
size en uygun paketi seçerken zorlanıyor 
musunuz? Facebook sayfamızdaki “Sizin 
Sağlık Sigortanız Hangisi?” isimli yeni 
uygulamamız sayesinde hem size uygun 
paketi öğrenecek hem de yüzde beş indirim 
kazanacaksınız.

https://www.facebook.com/anadolusigorta

“Sizin Sağlık Sigortanız 
Hangisi?”  uygulamasıyla 

size en uygun sağlık 
sigortası paketini 

öğrenebilirsiniz.
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ANADOLU SİGORTA,
Üç şANSLI SİgOrtALISINI 

UzAkDOĞU’YA tAtİLE 
göNDErİYOr…

Sektörünün müşteri memnuniyetinde lider ismi Anadolu Sigorta, 
sigortalılarına yönelik yeni bir kampanya başlatıyor. Şirketimizden 

yürürlükte konut, kasko ve sağlık sigortası poliçesi olan üç şanslı çift; 
Bangkok, Phuket ve Singapur’dan oluşan muhteşem bir seyahate çıkma 

hakkı kazanacak.

_ Poliçe başlangıç tarihi 01 Ekim ve 31 
Aralık 2013 tarihleri arasında olan konut, 
kasko ve bireysel sağlık ürünlerinden, 
toplamda üç adet yürürlükte poliçesi 
bulunan tüm bireysel sigortalılarımız, 
Milli Piyango İdaresi tarafından yapıla-
cak çekiliş sonrası, Şubat ayı içerisinde, 
Bangkok, Phuket ve Singapur’u kapsayan 
muhteşem bir Uzakdoğu seyahatine çık-
ma hakkı kazanacak. Üstelik kazanan si-
gortalılarımız bu seyahate diledikleri bir 
kişiyi de götürebilecek.  

Belirtilen tarih aralığında konut, kasko 
ve bireysel sağlık poliçelerini yenileye-
rek veya ilk kez satın alarak aynı anda 
sahip olduğu poliçe adedini üçe tamam-
layan tüm bireysel müşterilerimiz bu 
kampanyamıza katılabilecek. 

Kampanyaya katılabilmek için, yu-
karıdaki kriterlere göre üç poliçeye sa-
hip olan tüm bireysel müşterilerimizin, 
ANADOLU boşluk MÜŞTERİ NUMA-
RASI yazıp 5818’e SMS göndermeleri 

yeterli olacak. Toplam prim tutarının 
her 100 lirası katılımcıya bir çekiliş hakkı 
kazandıracaktır.

“3 Poliçe 3 Şehir” kampanyası hakkın-
da konuşan Genel Müdürümüz Musa 
Ülken şirket olarak müşterileri ile arala-
rındaki özel bağa dikkat çekti. 

Ülken; “Türkiye Müşteri Memnuniye-
ti Endeksi sonuçlarına göre Anadolu Si-
gorta, 2012 yılında birinci sırada. Daha da 
önemli olanı bu başarımızı sektörümüz-
de son üç yıldır tekrarlamaktayız. 

Sunduğumuz tüm ürün ve hizmetle-
ri, sigortalılarımızın talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda sürekli yeniliyor, şekil-
lendiriyoruz. Müşterilerimiz bizi çok 
özel bir yere konumlandırdı. Biz de 
müşterilerimiz için büyük bir özveri ile 
çalışıyoruz. Yeni kampanyamız da bu 
karşılıklı bağın, müşteri odaklı yaklaşı-
mımızın bir sonucu.  Üç sigortalı çiftimi-
zi seyahate göndereceğiz ve gönüllerin-
ce tatil yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan 
Bireysel ve Ticari Sigortacılık 

Müdürlüğümüz ise şunları 
söyledi: “Bu kampanyamız sigorta 
sektörü için bir ilk. Kampanyamızı 

kurgularken ana hedefimiz, 
sadece indirim vererek, müşteriyi 

hedeflenen klasik çizginin 
dışına çıkararak hem mevcut 
müşterilerimizin hem de yeni 

gelecek müşterilerimizin bizim 
için ne kadar değerli olduğunu 

vurgulamaktı.”

SİgOrtA SEktörÜ İçİN 
Bİr İLk
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ACENTELER VE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI 
MÜDÜrLEr 
tOpLANtILArIMIzI 
tAMAMLADIk
Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Acenteler ve 
Türkiye İş Bankası Müdürler toplantımızı, bu yıl 17-22 
Eylül 2013 tarihleri arasında, Blue Waters Club Otel / 
Antalya’da başarıyla tamamladık.

_ Yaklaşık 400’ü aşkın profesyo-
nel acente ve Türkiye İş Bankası 
şubesinin katılımıyla altı günde 
gerçekleştirilen toplantılar süresin-
ce, başta Genel Müdürümüz Musa 
Ülken olmak üzere yöneticilerimiz, 
sektörün ve şirketimizin yıl içindeki 
performansı ile ilgili değerlendir-
melerde bulundu. Toplantıların geri 
kalan bölümünde, acenteler ve şube 
yöneticileri gelecek dönemlerle 
ilgili görüş alışverişinde bulunurken, 
Anadolu Sigorta’dan beklentiler ve 
görüşler de dile getirildi.  

Bu seneki İş Bankası müdürleri 
buluşmasının gala yemeği İş Bankası 
Genel Müdürü Adnan Bali’nin katılı-
mıyla gerçekleşti. Sosyal sorumluluk 
projemiz, “Bir Usta Bin Usta” temalı 
toplantılar süresince çeşitli etkinlik-
ler gerçekleştirilirken, ünlü şarkıcı 
Yonca Lodi’nin seslendirdiği par-
çalar eşliğinde yenen keyifli akşam 
yemeğiyle günün yorgunluğu atıldı.

Toplantı salonundan 
görüntü

Gala gecesinden 
toplu fotoğraf

 Toplantılar sırasında 
yöneticilerimiz 

şirketimizin mevcut 
durumuyla ilgili son 

bilgileri paylaştı.

1

2

1

2

3

3



4
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Tüm katılımcılarımız 
toplantı sonunda aynı 

karede buluştu.

 Toplantılarımız soru 
cevaplarla interaktif bir 

ortamda gerçekleşti.

Gala gecesinden artık 
gelenekselleşen pasta 

kesme törenimiz

4

5

6

5

6



gündemgündem

16 | maksimumbiz

10

11

12

7

9

8

İş Bankası Genel Müdürü 
Adnan Bali, Genel 
Müdürümüz ile

Türkiye İş Bankası Genel 
Müdürü Adnan Bali 
konuşmasını yaparken.

Mehmet Auf toplantıdaki 
performansı ile herkesi 
kendisine hayran bıraktı.

Katılımcılar toplantımızın 
konsepti olan Bir Usta Bin 
Usta logolu t-shirt’leriyle 
konuşmaları takip etti.

7

8

9

10

Gala gecesinden toplu 
fotoğraf

Yonca Lodi birbirinden 
güzel şarkılarıyla etkinlikte 
sahne aldı.

11

12
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ANADOLU SİGORTA’YA 
krİStAL öDÜL

Anadolu Sigorta, Sağlıkta Fırsat Poliçesi 
reklam filmleriyle 25. Kristal Elma 

Ödülleri’nde üç ödül birden kazandı. 
Sigortacılık ve Diğer Finansal Hizmetler 

Kategorisi’nde “MR” filmiyle Kristal Elma 
ödülüne layık görülen Anadolu Sigorta, aynı 
kampanyanın ikinci filmi olan “Tomografi” 

filmiyle de Gümüş ödül aldı. Anadolu 
Sigorta Viral Proje Hizmet kategorisinde de 
“Bir Aşkın Röntgeni”  filmiyle Bronz ödülün 
sahibi oldu. Ödül töreni Santral İstanbul’da 

gerçekleştirildi.

_ Kristal Elma ve Gümüş ödül, TBWA\
İSTANBUL tarafından iki farklı versiyonda 

hazırlanan filmlere verildi. Bu filmlerde, MR ve 
tomografi masraflarını ucuza getirmeye çalışan 
iki kişinin hikayeleri komik bir dille anlatılıyor.

İlk filmde kahraman, beyin tomografisini 
çekmesi için fotokopi görevlisini ikna etmeye 

çalışırken, ikinci filmde havaalanında X-Ray 
cihazından bavullarla birlikte geçerek bel MR’ı 

çektiren adam, izleyenleri güldürüyor.
Yönetmenliğini Autonomy’den Uygar 

Kutlu’nun yaptığı reklam filmlerinin ilki Kadı-
köy Moda Sineması Pasajı’nda eski bir sahafta, 

ikincisi ise Sabiha Gökçen Havaalanı’nda çekil-
di. Çekimler iki gün sürdü. Reklam filmlerinde 

mizahi açıdan casting’e ayrıca önem verildi.
Bronz ödülü alan viral yapım ise Rabarba 

tarafından yapıldı. Sağlık sigortasında ileri tanı 
tekniklerindeki yüzde 80’lik indirimi vurgulayan 
animasyon film için, Zeki Müren’in ünlü şarkısı 
Kalplere Vur Bir Zımba şarkısı, Pamela tarafın-
dan yeniden seslendirildi. Röntgen filmleriyle 

yapılan animasyon çalışma bir ayda tamamlandı. 
Ödül kazanan çalışmalar Anadolu Sigorta’nın 

Youtube sayfasından izlenebilir.
https://www.youtube.com/user/

AnadoluSigortaOnline
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KÂRLILIĞI KORUMANIN VE 
VERİMLİLİĞİ ARTIRMANIN YOLU: 

HASAR SÜREÇLERİNİN 
DENETİMİ

Türkiye’de sigorta sektörü 2013 yılının ilk yarısında 
yüzde 24,81 büyüdü. Anadolu Sigorta Genel Müdürü 

Musa Ülken büyüyen sektörün kârlılık sorununa ilişkin 
değerlendirmelerde bulunurken, oto sigortaları ile tarım 
ve hekim sorumluluk sigortalarında yaşanan gelişmeleri 

değerlendirdi. Ülken, sigorta sektöründe yaşanan 
sorunların çözümü ve sigorta segmentlerindeki gelecek 

hedefleri hakkında görüşlerini de bizimle paylaştı.

_ Sektörün son yıllarda reel olarak bü-
yüdüğünü görüyoruz, 2013 yılının yedi 
aylık üretim rakamları da bunu doğru-
luyor. Bu büyümeyi nasıl değerlendiri-
yorsunuz, önümüzdeki döneme ilişkin 
beklenti ve öngörüleriniz nedir?
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkla-
dığı verilere göre hayat dışı branşta sek-
tör, ilk yedi ayda geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 25,06 büyüdü. Sektörde 
enflasyon oranından arındırılmış reel 
büyüme ise aynı dönemde yüzde 14,66 
oranında gerçekleşti. Ocak-Temmuz dö-
neminde geçen yılın aynı dönemine göre 
hayat branşındaki büyüme yüzde 30,37 
olurken, reel artış yüzde 19,53 olarak kay-
da geçti.

Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 
üç ile beklentilerin üzerinde büyürken, 
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
(ODD) verilerine göre, otomotiv satışla-

rı da 2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüz-
de 20,34 artarak 347 bin 818 adete ulaştı.

Büyümenin yılın ilk yarısındaki gibi 
devam edip etmeyeceği, ekonominin 
bundan sonraki seyriyle bağlantılı. İlk 
yedi ayda kasko sigortası yüzde 16 bü-
yürken, toplam prim üretimi yüzde 28,4 
artan yangın ve doğal afetler branşı da 
sektördeki büyümede etkili oldu. İlk 
yedi ayda Anadolu Sigorta geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 15,48’lik ar-
tışla, 1 milyar 538 milyon lira prim üret-
ti. Sektördeki payımız yüzde 12,44’e 
karşılık gelmektedir.

_ Sigorta sektörü büyümesine rağmen 
kârsızlık sorunu halen varlığını sürdürü-
yor. Sizce bu sorunun çözümü nedir?
Yüksek fiyat rekabeti ve operasyonel 
giderler kâr marjlarını düşüren unsurlar 

olarak öne çıkıyor. Özellikle trafik sigor-
talarında, kaza tutanaklarındaki suiisti-
maller hasar tutarlarını şişiren önemli 
bir etkendir.

Karlılığı korumanın ve verimliliği ar-
tırmanın yollarından en önemlisi kuş-
kusuz hasar süreçlerinin denetimidir. 
Hasar süreçlerinin denetimi konusun-
da oluşturulan strateji planlarının odak 
noktasını ise sahte hasarların engellen-
mesi ve müşteri memnuniyetinin sağ-
lanması oluşturuyor. Bu aşamada sigorta 
şirketlerinin işbirliği içinde olduğu şir-
ketler ve dış kaynak yoluyla alınan hasar 
hizmetleri de önemli bir rol üstleniyor. 
Tedarikçi firmaların sigorta şirketlerinin 
süreçlerine uyum sağlamaları; hizmet, 
hız ve kalite seviyelerini en üst düzeye 
çıkarmaları ve müşteri memnuniyetini 
hedeflemeleri önemli konuların başında 
gelmektedir. 
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tası tarifesinde tam serbestiye geçile-
cek. Ayrıca, sigorta şirketleri tarafından 
sigortalı adaylarına, ilgili ay sonuna ka-
dar geçerli olmak üzere teklif sunulabi-
lecek olup tarifelerin ayda bir değiştiril-
mesine imkân sağlanacaktır. 

Böylece serbest rekabet ortamının 
gereği olarak trafik sigortalarında da 
primler zaman içerisinde olması ge-
rektiği seviyelere gelecektir. Sigorta 
şirketlerinin, risk primini daha doğru 
hesaplayan tarife modelleri kullanarak 
riski düşük olan müşteriye daha düşük, 
riski yüksek olan müşteriye daha yük-
sek prim belirleyebileceklerini düşünü-
yorum.

Trafik sigortasının aksine tamamen 
serbest bir tarifeye sahip kasko sigor-
tasında da, sektördeki rekabet ortamı, 
primlerin istenen seviyeye yükseltilme-
sine engel teşkil etmekte. Önümüzdeki 
dönemde şirketlerin, fiyat seviyesini 
yükseltmek yerine sürekli zarar edilen 

_ 2013 yılı yedi aylık verileri büyüme-
nin ağırlıklı olarak oto sigortalarında 
yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bu geliş-
meyi nasıl değerlendirirsiniz?
2013 yılının ilk yedi aylık döneminde 
trafik sigortası branşında 2,847 milyar 
lira, kasko sigortası branşında ise 2,964 
milyar lira prim üretimi gerçekleştiril-
miştir. Bu dönemde toplam hayat dışı 
prim üretiminin 12,371 milyar lira oldu-
ğu dikkate alındığında trafik ve kasko 
branşındaki toplam üretimin, toplam 
hayat dışı prim üretimi içindeki payının 
yüksekliği fark edilmektedir.

Trafik sigortaları, sektörün lokomo-
tif branşlarından biri olup sektör prim 
üretiminin yaklaşık yüzde 23’ü bu bran-
şa aittir. Bu açıdan bakıldığında sek-
törümüzde üretilen primin neredeyse 
dörtte biri sadece trafik sigortasından 
gelmektedir. 

Bununla birlikte sektördeki yoğun fiyat 
rekabeti ve mevzuattan kaynaklanan ila-
ve hasar karşılıkları, trafik sigortalarında 
kârlılık oranlarının düşmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Trafik sigortası bran-
şında ödenen hasar ve hasarın gerçekleş-
me sıklığı açısından sonuçları olumsuz 
seyreden bazı araç gruplarında primlerin 
geçen yılın aynı dönemleriyle kıyaslandı-
ğında yükseldiği görülmektedir. 

Söz konusu araçlar için ödenen ha-
sarların, daha önce alınan primlerle 
karşılanması mümkün olmadığından 
primlerde artışa gidilmek zorunda ka-
lınmıştır. Bununla birlikte teknik sonuç-
larda olumlu yönde bir değişimin baş-
lamasıyla beraber, bu araç gruplarında 
da primleri düşürme ihtimali olacaktır. 

Bununla birlikte bu branştaki hasarla-
rın uzun yıllara yayılıyor olması, bedeni 
zararlardaki destekten yoksun kalma 
tazminatı hesaplamalarında standardın 
olmaması gibi nedenler, bu branşın tek-
nik kârlılığı üzerinde baskı oluşturmaya 
devam edecektir. 

_ 2013’ün ilk altı ayında kaskoda teknik 
kâra geçildi. Trafik sigortalarındaki yeni 
tarifelerle fiyatlar belli ölçülerde arttı. 
Oto sigortalarının geleceğine ilişkin bek-
lentileriniz ve öngörüleriniz nelerdir?
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle trafik sigor-

Trafik sigortaları, sektörün lokomotif branşlarından 
biri olup sektör prim üretiminin yaklaşık yüzde 23’ü 
bu branşa aittir. Bu açıdan bakıldığında sektörümüzde 
üretilen primin neredeyse dörtte biri sadece 
trafik sigortasından gelmektedir. 

Anadolu Sigorta 
15,48’lik artışla

prim üretti

1 milyar 
538milyon 

Sektördeki payı 

karşılık geliyor 

 % 12,44

alt segmentler bazında prim artışına gi-
decekleri ve rekabetin, ciddi prim artış-
larının önüne geçeceğini öngörüyorum. 

Doğru riske doğru primler belirle-
nerek sağlanacak büyümeye bağlı ola-
rak, teknik sonuçlarda da iyileşmenin 
devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca 
kasko sigortalarında Nisan 2013 tarihi 
itibariyle yürürlüğe giren düzenleme-
ler, tüketici ihtiyaçlarına göre segmente 
edilmiş kasko ürünlerinin oluşturulma-
sına katkı sağlayacaktır. 

_ Tarsim’in tarım sigortalarının ve si-
gorta bilincinin yükselmesi üzerinde ne 
tür etkileri oldu? Bundan sonra neler 
yapılabilir?
Sigorta sektörü genelinde Tarsim ve 
sisteme dahil olan sigorta şirketlerinin 
tarım sigortalarının hedef kitlesi olan 
çiftçiler için bilgilendirme toplantıları 
düzenlenmesi, bu toplantılarda örnek 
hasar olayları, karşılığında alınmış olan 
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prim gibi somut veriler sunması sigor-
ta bilincinin artışında olumlu etkiler 
yaratmıştır. Bu etkilerin sonucu olarak 
toplam prim üretimi 2012 yılı sonu itiba-
riyle 500  milyon liraya ulaştı.

Bu noktadan sonra, devlet destekli 
tarım sigortaları sisteminin sürdürü-
lebilir olma kriterleri göz önünde bu-
lundurularak muafiyet ve müşterek 
sigorta oranlarında sigortalı lehine 
iyileştirme yoluna gidilmesi, tanı-
tım ve bilgilendirme çalışmalarına 
ağırlık verilerek sigortalanan ürün 
ve sigortalı sayısının arttırılmasına 
olumlu katkı sağlayacaktır.

_ Hekim sorumluluk sigortası uy-
gulaması sonrasındaki son gelişme-
leri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorun-
lu mali sorumluluk sigortası uygula-
masında bu yıl birden fazla sağlık 
kuruluşunda çalışan hekimlere, her 
bir sağlık kurumu için, ayrı bir poliçe 
satın alınması yönünde yeni bir yü-
kümlülük getirildi. Ancak, aynı işve-
renin farklı kuruluşlarında görev ya-
pan hekimler ve sağlık kuruluşlarıyla 
ameliyat, doğum gibi bir işlem için 
kısa süreli anlaşma yapan hekimle-
rin durumu, hasar geçmişinin yeni 
poliçelere aktarımı gibi bazı husus-
lardaki tereddütlerin giderilmesine 
ihtiyaç duyulduğu da görülmekte. 

si güç olacaktır. Ayrıca ülkemizdeki 
dava ve hukuki süreçlerin uzun sür-
mesi nedeniyle muallak hasar dosya-
ları kapatılamamakta ve yıllar içinde 
birikerek büyük tutarlara ulaşmakta-
dır. Dolayısıyla şirketlerin teknik za-
rarları 2013 yılından itibaren sürdü-
rülemeyecek seviyelere yükselebilir. 
Sistemin işlerliğini korumak adına 
genel prim seviyesinin bir miktar ar-
tırılması, hasar ihbarlarının özellik-
le yoğunlaştığı kadın doğum, genel 
cerrahi gibi bazı uzmanlık dallarında 
önemli oranda prim artışlarına gidil-
mesi gereklidir. 

_ Bir süredir kârlı branşlardan olan 
sağlık sigortası ise kırmızı bakiye 
vermeye başladı. Bu durumu neye 
bağlıyorsunuz?
Geçmiş seneleri incelediğimizde 
karşılaştığımız tablo, sağlık sigortası 
branşında prim üretimi ve sigorta-
lı sayısının arttığı, ödenen tazmi-
nattaki artış oranının ise prim artış 
oranından daha yüksek seyrettiği 
şeklindedir. 2011 senesinde ise bu du-
rum sevindirici bir biçimde tersine 
döndü ve teknik kâr tutarı 16.500.000 
liraya ulaştı. 2012 yılsonu verilerine 
baktığımızda, teknik kâr tutarının 
167.700.420 lira olarak gerçekleşti-
ğini görüyoruz. Benzer şekilde, 2011 
yılı sonunda yüzde 81,36 olan tazmi-
nat prim oranı, 2012 yılsonu itibariyle 
yüzde 72,51’e gerilemiştir. 

2013 senesi ilk üç aylık verilerine 
baktığımızda ise sağlık sigortaları 
branşında 17.606.614 lira tutarında 
teknik zarar gerçekleştiği görülmek-
tedir. Altıncı ay sonu itibariyle ise 
bu tutar 7.395.285 liraya düşmüştür. 
Yıllar içinde sağlık sigortalarında 
zarardan kârlılığa doğru ilerleyen 
değişimin, 2013 yılının ikinci yarısın-
dan itibaren de, ibreyi tersine çevi-
receğini umuyoruz. Ayrıca sağlık 
branşında faaliyet gösteren sigorta 
şirketlerinin makul fiyatlandırma 
politikaları geliştirmeleri ve suiis-
timallere karşı tazminat taleplerini 
daha sıkı kontrol altına almaları ge-
rektiğini düşünüyoruz. 

2012 yılsonu verilerine baktığımızda, sektörümüzde 
teknik kâr tutarının 167.700.420  lira olarak 
gerçekleştiğini görüyoruz. Benzer şekilde, 2011 yılı 
sonunda yüzde 81,36 olan tazminat prim oranı, 2012 yıl 
sonu itibariyle yüzde 72,51’e gerilemiştir. 

Kârlılığı korumanın ve verimliliği 
artırmanın yollarından en 
önemlisi, kuşkusuz hasar 
süreçlerinin denetimidir. 

Hasar süreçlerinin denetimi 
konusunda oluşturulan strateji 
planlarının odak noktasını ise 
sahte hasarların engellenmesi 
ve müşteri memnuniyetinin 

sağlanması oluşturuyor.

HASAR SÜREÇLERİNİN 
DENETİMİ

Genel prim seviyesinin düşük ol-
duğu dikkate alındığında bu uygula-
manın poliçe sayısını ve prim hacmi-
ni büyüteceğinden hareketle sigorta 
sisteminin bir miktar olumlu etkile-
nebileceğini düşünüyorum. 

2012 yılı sonu itibariyle sektör 
bazındaki hasar/prim oranı yüzde 
150’yi aşmıştır. Sigorta şirketlerinin 
teknik zararı bu düzeyde olan bir 
branşta önümüzdeki yıllarda yeterli 
reasürans koruması temin edebilme-
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TÜRKİYE İŞ BANKASI
BAŞKENT KuRumSAl ŞuBESİ

“Şubemiz, satış ve operasyon bölümleriyle, 
ülkemizin önde gelen grupları ve firmalarıyla 

başarıyla çalışmaktadır.”

_ Kendinizi tanıtır mısınız?
01 Temmuz 1964 tarihinde Adapazarı’nda 
doğdum. 1987 yılında, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İşletme Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldum. Çalışma 
hayatına 1988 yılında, Türkiye İş Ban-
kası Galata Şubesi’nde memur olarak 
başladım. Bir yıl sonra, Bankamızın 
Teftiş Kurulu Başkanlığı’na katıldım. 
1997 yılında, Bursa Şubesi Müdür 
Yardımcılığı’na atandım. Daha sonra, 
sırasıyla, Antakya, Gebze, Denizli, Bur-
sa kurumsal şubelerinde Şube Müdür-
lüğü görevlerinde bulundum. 30 Mayıs 
2011 tarihinde, Başkent Kurumsal Şube 
Müdürlüğü’ne atandım. Halen Başkent 

Kurumsal Şubesi Müdürlüğü görevini 
yürütmekteyim.   

_ Şubeniz hakkında bilgi verir misiniz?
Başkent Kurumsal Şubemiz, 3 Temmuz 
2007 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 
Şubemiz, bankamızca belirlenen ku-
rumsal nitelik ve hacimlere sahip fir-
malara yüksek kalitede hizmet vermek 
için kurulmuştur. Şubemiz, satış ve ope-
rasyon bölümleriyle, ülkemizin önde 
gelen grupları ve firmalarıyla başarıyla 
çalışmaktadır. Çalıştığımız grup ve fir-
maların içinde bulundukları sektörlere 
baktığımız zaman ağırlığını inşaat-mü-
teahhitlik olmak üzere, enerji, turizm, 

tarım, gıda, madencilik, savunma sana-
yisi, imalat sanayisi sektörlerinin teşkil 
ettiğini  söyleyebiliriz.

Kamunun önemli kuruluşları ve şir-
ketleriyle de çalışmaktayız. Şubemizin 
iki önemli özelliğini belirtmek isterim. 
Şubemizde proje kredileri kayda değer 
hacme sahiptir. Çalıştığımız müteah-
hitlik firmaları sadece ülkemizde değil 
dünyanın her tarafında faaliyet göster-
diği için, yurtdışıyla olan işlemlerimiz 
yoğundur. Özellikle yurtdışı teminat 
mektuplarında şubemiz yüksek tecrü-
beye sahiptir. 

Şubemiz geniş müşteri portföyünün 
olanaklarıyla, çalışanlarımızın ve Ana-

Türkiye İş Bankası, Başkent 
Kurumsal Şube müdürü 

mehmet Şencan
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dolu Sigorta ekibinin sinerjisiyle, sigor-
tacılık alanında başarılı çalışmalar yap-
mış; prim üretiminde yıllar itibariyle ilk 
sıralarda yer almıştır.

_ Türkiye’de sigortacılık sektörünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Konuyla ilgili araştırmalar, sayısal 
oranlar ve büyüklükler bakımından, 
gelişmiş ülkelere nazaran Türkiye’de-
ki sigorta sektörünün geride olduğu-
nu göstermektedir. Bir başka açıdan 
değerlendirildiğinde ise, ülkemizde 
sigorta potansiyelinin çok yüksek ol-
duğunu da ileri sürebiliriz. Yabancı 
sermayenin bu alandaki ortaklıkla-
rı ve halen devam eden ilgisi sigorta 
potansiyelini teyit etmektedir. Bizim 
gibi gelişmekte olan ve tasarruf açı-
ğı olan ülkelerde, sigortacılığı sadece 
güvence sağlayan bir kurum olarak 
değerlendirmek eksik olur; sektörün 
sağladığı ve yönettiği fonlarla, tasar-

ruf açığına olumlu katkıda bulunduğu 
söylenebilir.

_ Anadolu Sigorta hakkındaki görüş-
leriniz nelerdir?
Anadolu Sigorta, Cumhuriyet’in ila-
nından sonra, Atatürk’ün girişimiyle 
bankamızın öncülüğünde, bankamızın 
kuruluşundan yedi ay sonra, 1 Nisan 
1925’te kurulmuştur. Türkiye’nin ilk 
ulusal sigorta şirketi olarak, halen fa-
aliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. 

Anadolu Sigorta’nın kuruluşuyla bir-
likte iki önemli görevi olmuştur; Türk 
halkına sigortacılık güvencesi aşıla-
mak, diğeri bankamızın da sağladığı 
güçle yaratılan ulusal değerleri güven-
ce altına almak. Anadolu Sigorta’nın 
gelişirken bu değerleri de devam et-
tirdiğini görmekteyiz. “Anadolu” ismi 
ise memleketimizin ismidir, bizler için 
çok anlamlı ve kıymetlidir. Anadolu 
Sigorta, nitelikli personeliyle, etkin 
ve yaygın dağıtım kanallarıyla, sağlam 
mali bünyesiyle, sigorta sektörünün 
öncüsüdür. 

_ Bankacılık ve sigortacılık ilişkisi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bankacılık ve sigortacılık ilişkisini en 
iyi belirten sözcüğün, “Bankasürans” 
olduğu düşüncesindeyim. Bankaya 
ya da sigortaya odaklanmaktan ziya-
de her ikisine birden aynı önemi ver-
mek... Bu yaklaşım bize maliyetlerde 
tasarrufu, ürünler arasında sinerji 
yaratmayı, çapraz ürün satışlarını art-
tırmayı sağlamaktadır. Bankaların en 
önemli satış  kanalı şubeleridir, ülke-
mizde de son derece yaygındır. Banka 
şubeleri aynı zamanda sigorta şirket-
lerinin  acenteleridir, satış kanalların-
dan bir tanesidir. Ancak, sigortacılık-
tan aldıkları payın istenilen düzeyde 
olmadığı  görüşündeyim. Bu bakım-
dan, çalışmalarda sinerjiyi artırmanın, 
verimlilik ve kârlılık açısından önemli 
olduğu düşüncesindeyim.   

Anadolu Sigorta, nitelikli personeliyle, etkin ve yaygın 
dağıtım kanallarıyla, sağlam mali bünyesiyle, sigorta 
sektörünün öncüsüdür. 

“Şubemiz,
bankamızca belirlenen kurumsal

nitelik ve hacimlere sahip firmalara
yüksek kalitede hizmet vermek için

kurulmuştur. Şubemiz, satış ve operasyon 
bölümleriyle, ülkemizin önde

gelen grupları ve firmalarıyla başarıyla
çalışmaktadır.”
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TÜRKİYE İŞ BANKASI 
BAŞKENT TİcARİ ŞuBESİ

“Portföyümüzde, yurtiçinde ve yurtdışındaki
kamu ya da özel sektör işverenlerinin

çeşitli piyasalara hizmet veren firmaları mevcuttur.”

_ Kendinizi tanıtır mısınız?
1 Mayıs 1965 tarihinde İskilip/Çorum’da 
doğdum. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1986 yılın-
da mezun oldum. 15 Şubat 1988 tarihinde 
bankamızın Kırıkkale Şubesi’nde memur 
olarak işe başladım. 1990-1993 yılları ara-
sında Çankırı Şubesi’nde ve 1993-1996 
yılları arasında Çorum Şubesi’nde Servis 
Yetkilisi Yardımcısı; 1996-1997 Mayıs 
ayları aralığında Amasya Şubesinde II. 
Müdür olarak görev yaptım.  Akabinde 
Artvin Şube Müdürlüğü, Karadeniz Böl-
ge Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı, 
Park/Trabzon, Giresun, Afyon ve Konya 

Ticari Şubelerinde Müdür unvanıyla ça-
lıştım.  Ağustos 2009 tarihinden bu yana, 
Başkent Ticari Şubemiz Müdürlüğü göre-
vini sürdürmekteyim.   

_ Şubeniz hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?
Şubemiz, bankamızın yeni yapılanması 
gereği, ticari segmentasyon kriterleri-
ne haiz müşteri kitlesine hizmet vermek 
üzere, Ticari İhtisas Şubesi olarak 05 
Ekim 2009 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
Ana görevlerimiz, kriterleri uygun ticari 
faaliyet gösteren firma ve şahısların temel 
bankacılık işlemleri arasında olan mevdu-

atlarının kabulü, ödeme ve tahsilat işlem-
lerine aracılık edilmesi, kambiyo, kredi, 
leasing, factoring ve sigorta ihtiyaçlarına 
uygun çözümlerin sunulması olarak sıra-
lanabilir. 

Portföyümüzde, yurtiçinde ve yurtdı-
şındaki kamu ya da özel sektör işverenle-
rinin inşaat-taahhüt, araç kiralama, toplu 
taşımacılık, çeşitli hizmet sektörleri, ma-
dencilik ve enerji işleri yapan ve bu piya-
salara hizmet veren firmaları mevcuttur. 

_ Türkiye’de sigortacılık sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Cumhuriyetin ilanından sonra yeniden 

Türkiye İş Bankası, Başkent 
Ticari Şube müdürü
 mehmet Doğangül

Türkiye iş bankasıTürkiye İş Bankası
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şekillenen Anadolu’nun geçmişten gü-
nümüze sermaye gelişimine, sanayi ve 
ekonomik çıktılarına bakılırsa ülkemiz 
için sigortacılık çağdaş bir gereksinimdir’’ 
özütünün, insan ve ülke hayatındaki öne-
mi daha iyi anlaşılmaktadır diye düşünü-
yorum. 

Sigorta ve sigortacılık, bu minvalde 
özellikle 1980’li yıllarda kambiyo rejimi, 
1990’lı yıllarda bireysel nitelikli bankacılık 
işlemleri ve yakın geçmişimizdeki global-
leşme etkilerine bağlı olarak hayatımıza 
girdi. Günümüzde olası İstanbul depremi, 
İmar Kanunu’nda yapılan düzenlemeler, 
çalışma ve sağlık yasalarındaki gelişmeler 
ile bireyi ön plana çıkaran tüketici hakları 
yasaları gibi uygulamalardaki değişime 
bağlı muhatapların riski odaklı, bilerek ve 
isteyerek satın aldıkları yaşamsal riskle-
re karşı korunma ihtiyacını sağlayan bir 
ürün olarak yerini anlamlandırmıştır. O 
kadar ki, lehdarların risk ve teminat algı-
ları, en az konuyu iş haline getirmiş olan 
kişi ve kurumlar kadar gelişmektedir ka-
naatindeyim.

Alanında hizmet veren sigortacılık 
sektörünün oyuncularının da yasal ve 
toplumsal inovasyona paralel  sigorta 
ürünlerinin içeriklerini, yaklaşımlarını, 
hizmet öncesi ve sonrası uygulamalarını 
daha güncel çözümlerle genişlettiklerini 
rahatlıkla gözlemleyebiliriz. 

_ Anadolu Sigorta hakkındaki görüşleri-
niz nelerdir?
Anadolu Sigorta, Cumhuriyet döneminde 
tesis edilen bankamız ve diğer kurumlar 
gibi, ülkemizin kuruluş düşüncesine uy-
gun ve benzer kararlılıkla kurulmuştur. 
Bu nedenledir ki, sigortacılığın özünde 
olan riski satın alma olgusu, kuranları da, 
yaşatanları da hiçbir zaman üstlendikleri 

ana fikirden uzaklaştırmamış, aksine sa-
bitlemiştir. Bu doğrultuda kısaca Anadolu 
Sigorta tabelasını geçmişten günümüze 
yurdumuzun her yanında, ya bir İş Ban-
kası çatısı altında ya da bir iş hanındaki 
duvarda görmek mümkün olmuştur.  
Bu, zamanla insanların gönüllerinde de 
yer etmiştir. Öyle ki sigortacılığı sadece 
Anadolu Sigorta olarak tanıyan insanlara 
rastlamak da bu konuda ilgilileri şaşırt-
mamıştır. Her şeyden önce güvene dayalı 
anlayıştan hareketle Anadolu Sigorta’nın 
hizmet sunumundaki sa-
mimiyeti, ilkeli duruşu, 
sermaye gücü, ortaklık 
yapısı ve karını halkla 
paylaşması, bütünleş-
mesine olumlu katkı 
sağlamıştır. 

_ Bankacılık ve sigorta-
cılık ilişkisi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Doğrudan mevduat 
ürünleri ve dolaylı ola-
rak da varlığa dayalı kıy-
metler aracılığıyla fon 
toplayarak ekonomiye 
kaynak sağlayan ban-
kalar; risk satın alma ve 

sonrasındaki reasüre işlemleri ile fon ya-
ratabilen sigortacılık sektörü ile ekonomi-
ye kaynak sağlayan aracılar konumunda-
dır. Batı ekonomilerinde sigortacılık bir 
yandan kendi gelişimini tamamlamış ve 
kaynak yönüyle bankaları beslerken ül-
kemizde, batıyla ayrışan özelliğiyle daha 
çok bankalar eliyle ve birlikte gelişme 
göstermiştir.

Ülkemizde sigortacılığın büyüme ve 
gelişiminde bankaların önemi yadsına-
maz bir gerçektir. Yeni ürün açılımla-
rındaki, yani kredi kartları, hayat, sağlık, 
teknolojik ürünlerinden kaynaklanan 
risklerin sigortalanması,  konut ve DASK 
sigortasındaki gelişmeler, ürün gamında 
yeni bir sayfa açmakta, analiz edilebilir ve 
algılanabilir kesitlere bölerek bu derinliği 
olumlu yönde desteklemektedir. Böylece 
halen bankacılığın sonuç hesaplarına, si-
gortacılığın yeni türev ürünleriyle pozitif 
katkısının artarak sürdüğünü de söyleye-
biliriz.   

Ülkemizde sigortacılığın büyüme ve gelişiminde
bankaların önemi yadsınamaz bir gerçektir.

“Her şeyden önce güvene dayalı 
anlayıştan hareketle Anadolu Sigorta’nın 

hizmet sunumundaki samimiyeti, ilkeli 
duruşu, sermaye gücü, ortaklık yapısı ve 

karını halkla paylaşması, bütünleşmesine 
olumlu katkı sağlamıştır.” 

Türkiye iş bankası
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“ANADOLU SİGORTALI 
OLMANIN GURURUyLA 

SEKTÖRE HİZMET 
EDİYORUZ”

Mehmet Karaca Tokay 2002 yılından beri “Ayka Sigorta” adıyla 
Anadolu Sigorta’nın acente yetkilisi olarak görevini sürdürüyor.  

Portföyünde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle birlikte 
kurumsal şirketlerle de çalışan Tokay; “Sigortalılarımızla bir aile 

gibiyiz” diyor.  

Mehmet Karaca  Tokay / 
Ayka Sigorta (İstanbul)
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_ 2002 yılından beri hizmet veren 
Ayka Sigorta Acenteliğinizin tarihçe-
sinden bahseder misiniz?
1994 yılında Anadolu Sigorta’dan 
emekli olup Net Holding grubunda 
Reform Sigorta’yı kurmak suretiyle 
8 sene kurumsal acente olarak çalış-
tım. 2002 yılında ise ayrı olarak Ayka 
Sigorta ile Anadolu Sigorta’dan acen-
telik aldım. Halen tek acenteliğim 
Anadolu Sigorta’da çalışmalarımı sür-
dürüyorum.

_ Müşteri portföyünüzü değerlen-
dirir misiniz? Müşteri seçiminde ve 
müşterilere verilen hizmetlerde nele-
re dikkat ediyorsunuz? 
1978 senesinde Anadolu Sigorta’ya 
girmemle başlayan sigortacılık kariye-
rim boyunca hem sektörde bulunmam 
hem de acentelik yapmam piyasayı 
çok iyi tanımama sebep oldu. Bu iti-
barla bireysel portföyün daha kalıcı ve 
kârlı olması acenteliğimizin de iyi bir 
temele oturmasını sağlamıştır. 

Küçük ve orta büyüklükteki işlet-
meler haricinde kurumsal şirketler de 
portföyümüzde yer alıyor.

Senelerin vermiş olduğu bilgi ve 
tecrübelerimizin neticesinde sorunu 
olan kişi ve kurumlara da karşılıksız 
olarak danışmanlık yapıyoruz. Sigor-
talılarımızla bir aile gibiyiz. Herhangi 
bir hasarda 7/24 açık olan telefonları-
mızdan bize ulaşabileceklerini çok iyi 
biliyorlar. Zaten hizmetin esası bu gibi 
durumlarda çok hızlı bir şekilde sigor-

talımızın yanında olmakta ve onların 
hasarlarını poliçe kapsamları dahilin-
de en kısa zamanda sonuçlandırmakta 
yatıyor. 

_ Ağırlıklı olarak hangi branşlarda 
çalışıyorsunuz? Sektörün bugünkü du-
rumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Portföyümüz elementer ağırlıklı olup 
diğer branşlarda da hizmetlerimizi 
sürdürüyoruz. Piyasada serbest tari-
feden kaynaklanan rekabet, ayrıca çe-
şitli mesleklerden kişilerin ek iş olarak 
sigortacılık yapmaları mesleğimizi bir 
parça içinden çıkılmaz bir hale getirdi. 

Gün geçtikçe zorlaşan sektörümüz-
de, dağılan pastadan pay almak için uğ-
raşan acentelerin hayatta kalmaları gün 
geçtikçe zorlaşıyor. Her kesimin kendi 
işini yaptığı bir ortamda sigortacılığın 

Anadolu Sigorta, nitelikli personeliyle, etkin ve yaygın 
dağıtım kanallarıyla, sağlam mali bünyesiyle sigorta 

sektörünün öncüsüdür. 

çok daha güzel işleyeceği düşüncesin-
deyim.

_ Hedefleriniz nelerdir?
Hedefimiz; sektörde gün geçtikçe ar-
tan sıkıntılara rağmen müşteri mem-
nuniyetini ön planda tutarak etik, dü-
rüst ve ilkeli çalışmalarımızı devam 
ettirmek ve acenteliğimizi kârlı bir 
portföye taşımaktır.

Anadolu Sigortalı olmanın gururuy-
la sektörde hizmet vermeye devam et-
mek en büyük amacımızdır.

_ Eklemek istedikleriniz?
Uzun yıllar bu camiada olan bir kişi 
olarak bu sektöre hizmet veren tüm 
dostlarıma ve her zaman bizlere des-
tek veren Anadolu Sigorta yönetici ve 
çalışanlarına teşekkür ederim.   

“Senelerin vermiş olduğu bilgi ve tecrübelerimizin
neticesinde sorunu olan

kişi ve kurumlara da karşılıksız olarak
danışmanlık yapıyoruz. Sigortalılarımızla

bir aile gibiyiz. Herhangi bir hasarda
7/24 açık olan telefonlarımızdan

bize ulaşabileceklerini çok iyi biliyorlar.”

MüşTERİ MEMnUnİYETİ Ön planDa
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HEDEF: 
EKOnOMİYE VE GElİşEn 

SİGORTa SEKTÖRünE 
paRalEl BüYüME

Anadolu Sigorta’nın “Öz Atılım” acentesine 1992 yılında ortak olarak dahil olan Metin 
Koç, müşterileriyle kalıcı ve uzun yıllara dayalı ilişkiler içerisinde olduğunu söylüyor. 

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, onlara özel hizmet vererek bunun devamlılığını 
sağlama hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Koç, acenteliğinin tarihçesi, müşteri portföyü 

ve gelecek hedeflerine dair sorularımızı cevapladı. 

_ Acenteliğinizin tarihçesinden bahse-
der misiniz?
Acenteliğimiz 1982 yılında Fahri Öz-
güner adına şahıs acenteliği olarak 
başlamış, 1989 yılında şirketleşerek 
Öz Atılım Sigorta unvanı altında Fahri 
Özgüner, Fahrettin Yılmaz ve İbrahim 
Darıyerli ortaklığında devam etmiştir. 
Ben Metin Koç olarak 1993 yılında si-
gortacılığa başladım. 1996’da şirkete or-
tak oldum, şimdilerde aile şirketi olarak 

devam ediyoruz. Acenteliğimizi kuran 
ve işimizin temelini atan 1992 yılında 
kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Fahri 
Özgüer’i de bu vesileyle rahmet ve min-
netle anıyorum.

_ Müşteri portföyünüzü değerlendirir 
misiniz? Müşteri seçiminde ve müşteri-
lere verilen hizmetlerde nelere dikkat 
ediyorsunuz.
Müşteri portföyümüz kurumsal ve bi-

reysel müşterilerden oluşuyor. Dengeli 
bir portföy yapısı oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Belirli bir branşta yoğunluğumuz 
yok. Bütün branşlarda iş yapmaya ça-
lışıyoruz. Son yıllarda sektörün yangın 
sigortalarında belirli iş kollarına temi-
nat vermemesi bu branşta bir miktar 
gerilemeye neden oldu.

Müşterilerimizle kalıcı, uzun yıllara 
dayalı ilişkiler içerisindeyiz. Müşteri-
mizin sigortayla ilgili yükünü tamamen 

Metin Koç / Öz Atılım 
Sigorta (Düzce)
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bize devretmesini amaçlıyoruz. Müş-
terimizin ihtiyaçlarını tespit edip ken-
dilerine özel hizmet vermek ve bunun 
devamlılığını sağlamak en önemli he-
deflerimizdendir.

Müşteri temsilciliğine benzer bir 
yapıyla çalışıyoruz. Her çalışanımızın 
belirli bir müşteri grubu var. Yenileme 
ve diğer işlerle ilgili kendileriyle irtibat 
kuruyorlar. Müşterilerimizin soru ve 
sorunları mutlaka cevaplanır, olumlu 
ya da olumsuz sonuca bağlanır. Sade-
ce kendi sigortalılarımıza değil bazen 
portföyümüzün dışından da danışman-
lık hizmeti verdiğimiz olur.

Yenileme, hasar, muhasebe, sağlık, 
hayat ve emeklilik işlerine bakan ar-
kadaşlarımızla küçük bir bölge modeli 
yapısı kurmaya çalıştık. Hasar dosyala-
rımız anlaşmalı servisler dahil sonuna 
kadar takip edilir. Eksper ve şirket saf-
haları kontrolümüz altındadır. Müşteri-
mize en son dosyasının sonuçlandığını 
bildiririz. Fiyat ve teklif verme aşama-

larında doğru bilgilendirme yapmaya 
gayret ederiz. İşi fiyat yüzünden yapa-
masak bile müşterinin bizimle irtibatta 
kalmasını sağlamaya çalışırız.

Düzce büyük illere nazaran herkesin 
birbirini tanıdığı bir yer. Burada 30 yıla 
yakın acenteliğimizle tanınıyoruz. Bu-
nun avantajlarıyla beraber sorumluluk-
ları da var. Her zaman ticari ve meslek 
etiğinden taviz vermeden hizmet ver-
meye çalışıyoruz.

_ Ağırlıklı olarak hangi branşlarda ça-
lışıyorsunuz? Sektörün bugünkü duru-
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Belirli bir branşta ağırlığımız yok. Şir-
ketlerin fiyat politikalarıyla bağlantılı 
kaza branşı dönemsel olarak hareketle-
niyor. Genel olarak sigortacılığın araç-
larla ilgili olduğu algısını değiştirmeye 
çalışıyoruz. Deprem yaşayan ve sigor-
tacılığın faydasını fiilen gören bir böl-
ge olarak diğer yerlere göre şanslıyız. 
Sigortacılığın işyeri, konut, sorumluluk, 

sağlık, hayat ve emeklilik gibi hayatın 
her alanında ihtiyacımız olan bir şey ol-
duğunu yerleştirmeye çalışıyoruz.

Sigorta sektörü son yıllarda aşırı fi-
yat odaklı olmanın verdiği sıkıntıları 
yaşıyor. Fiyat odaklı rekabet ortamı 
kısa vadede müşteri için kazançlı gibi 
gözükse de zamanla kâr edemeyen 
şirketlerde yaşanan mağduriyetler ve 
yükselen fiyatlarla böyle olmadığı gö-
rülmekte. Şirketlerin sadece fiyata değil 
hizmet kalitesine de önem vermeleri ve 
burada rekabet etmeleri gerektiğini dü-
şünüyorum.

Yangın ve sınai rizikolardaki teminat 
vermeme ve risk kabuldeki sert tavırla-
rın, kademeli ve müşterileri bilinçlendi-
rerek yapılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Uzun yıllar prim aldığınız ve hiç 
hasar olmayan müşterilerin ayrı değer-
lendirilmesi gerekir.

Sektörde mutlaka taşlar yerine otu-
racaktır. Fakat bu süreç hem şirketler 
hem de biz acenteler için kolay olmaya-
caktır. Dengeli portföyü olan kârlı işlere 
yönelen ve sektördeki gelişmelere göre 
yapılanıp önlem alan acenteler ayakta 
kalmaya devam edeceklerdir.

_ Hedefleriniz nelerdir?
Büyüyen ekonomiye ve gelişen sigor-
ta sektörüne paralel sağlıklı ve kont-
rollü büyümeyi hedefliyoruz. Gelişen 
ve değişen çağımıza ve yeni satış ka-
nallarına uyumlu bir yapı hedefliyo-
ruz.

_ Eklemek istedikleriniz?
Bugünkü refah düzeyimizin ve yaşam 
konforumuzun devamını sağlamak 
için sigortanın ne kadar önemli, vaz-
geçilemez olduğunu insanlara anlat-
mak şirketler ve biz acentelerin en 
önemli hedefi olmalıdır. Sigortanın 
ders olarak eğitim kapsamına alın-
ması ve bunun otorite tarafından des-
teklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Bunun gerçekleşmesi için herkes üze-
rine düşeni yapmalıdır.

Tüm insanlığa barış ve huzur dolu, 
sektörümüze, meslektaşlarımıza sağ-
lık, mutluluk, başarı ve kazançlı gün-
ler dilerim.   

Müşterimizin sigortayla ilgili yükünü tamamen bize 
devretmesini amaçlıyoruz.
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“YENİ OFİSİMİZDE 
DAHA DA ETKİN 

OLACAĞIZ”

Tur Assist, Güney Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika’dan 
sorumlu Bölge Direktör 

Vekili Ali Güven Aykaç
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Geçtiğimiz günlerde asistans 
şirketimiz Tur Assist, Şişli 
Plaza’daki yeni ofisine taşındı. 
Artık 3.200 metrekarelik 
bir alanda, tüm birimlerin 
aynı çatı altında toplandığı 
ve yüksek teknolojili bir 
ortamda hizmet verecek. Bu 
vesileyle yeni ofislerini ziyaret 
ettiğimiz asistans şirketimizin 
Güney Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika’dan sorumlu Bölge 
Direktör Vekili Ali Güven 
Aykaç ile bir söyleşi yaptık.

_ 1996’da kurulan Tur Assist Anadolu 
Sigorta’nın en köklü iş ortaklarından 
biri. Kuruluşundan bugüne şirketiniz 
sigorta sektörüne nasıl bir katkı sağ-
ladı?
1996 yılından önce, Türkiye’de ağır-
lıklı yabancı turistlere yönelik asistans 
sistemleri vardı. Tur Assist, ilk defa 
tamamen Türk piyasasını hedefleyen, 
yerel kullanıma yönelik bir asistans 
sistemi kurdu. Sigorta şirketlerinden 
bağımsız bir yapı olarak sektöre gir-
menin daha uygun olacağını öngör-
dük. Önceki iki sene Anadolu’nun 
her köşesi dolaşılarak bir asistans 
network’ü oluşturuldu. O dönemde 
hizmet sağlayıcılara “İstanbul’da şir-
ketlere hizmet sunacağız, siz hizmeti 
vereceksiniz sonra bize hizmetin fa-

turasını göndereceksiniz” dediğimiz 
zaman “Nasıl olur” diye soruyorlardı. 
Bugün ise binlerce tedarikçi hizmet 
ağımıza katılmak için sırada bekliyor.

Asistans sektöründeki çalışmaları-
mız ağırlıklı olarak sigorta sektörüyle 
başladı. Bugün ulaştığımız noktada 
otomotiv, finans, seyahat ve hızlı tü-
ketim mamulleri gibi değişik sektör-
leri de kapsıyoruz. Sigorta sektörünün 
yüzde 65 gibi bir bölümüne hizmet 
veriyoruz.

Sigorta sektöründeki hizmetleri-
mize ilk olarak yol yardım hizmet-
leriyle başladık. Hemen sonrasında 
Türkiye’de ilk konut asistans sistemini 
oluşturduk. Bu network’ü büyük şehir-
lerden mezralara kadar yaydık. Bu ara-
da tüm dünyada hizmet sunan seyahat 
poliçelerimiz devreye girdi. 

Bu piyasada kalıcı olabilmemiz için 
öncelikle çok iyi bir asistans hizmeti 
vermemiz gerekiyordu. Bugün Tür-
kiye’deki asistans sistemimiz tüm 
dünyaya örnek gösteriliyor, birçok 
ülkeden uzmanlar, İstanbul’a eğitime 
geliyorlar.

İkinci olarak, sigorta şirketlerinin 
akan kanının durmasına yani hasar 
kontrolüne yardımcı olmamız gere-
kiyordu. Türkiye’ye ilk hasar organi-
zasyonu sistemini getirdik. Pert araç 
otoparkları kurduk. Sigorta şirketleri-
nin en büyük derdi inanılmaz derece-
de çağrı yoğunluğu yaşamalarıydı. Bu 
telefon yükünü aldık. Şu anda yollarda 
binlerce aracımız dolaşıyor. Yıllardır 

bizimle çalışan fanatik Tur Assistli 
binlerce hizmet sağlayıcımız var. Bun-
ları hasar kontrolü için kullanmaya 
başladık. Ayrıca hasar destek merkez-
lerini kurduk. Mevcut olan merkezler 
şu an 14-15 noktaya ulaştı. Artık sigor-
talılarımız araçlarını buraya bırakıp, 
hasar dosyasını açtırıp ikame araçları-
nı alıyorlar. Biz de arka planda anlaş-
malı servise yönlendirmeyi gerçekleş-
tiriyoruz.

Üçüncüsü ise, bizim sigorta şirket-
lerine para kazandırmamız gereki-
yordu. Dışarıya proje geliştirmek için 
şirketlerin ürün geliştirme ve satış-
pazarlama departmanlarıyla yakın bir 
işbirliği içerisinde çalıştık.

Bu üç kategoride oldukça başarılı 
olduğumuzu düşünüyorum. Anado-
lu Sigorta bizim Tur Assist olarak en 
büyük müşterimiz. Birçok konuda 
kadrolarımız el ele harika projeler ge-
liştiriyorlar. Dünyaya örnek olacak bir 
birliktelik sergiliyoruz.

_ Tur Assist tarafından geliştirilen ve 
başka ülkeler tarafından kullanılan uy-
gulamalar var mı?
Ana şirketimiz şu anda dünyada binler-
ce sigorta şirketiyle çalışıyor. 46 ülkede 
ürün geliştirmeyle ilgili istatistikler bi-
rikiyor. Belki de dünyada bu network’e 
en çok katkı sağlayan ülke Türkiye. Şu 
anda Türkiye’de sigorta şirketlerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için 30’un üze-
rinde yazılım geliştirdik. Bütün bunları 
geliştirdikçe yurtdışına da ihraç ediyo-
ruz. Tur Assist personel sayısı ve üre-
tim olarak, dünyada Amerika ve Avrupa 
ülkelerinin de dahil olduğu 46 ülke ara-
sında ilk üç sırada yer alıyor. 

_ Tur Assist’in verdiği hizmetler ara-
sında en çok talep görenler nelerdir? 
İkame araç ile ilgili işleyiş nasıl yürü-
tülüyor? 
Yol yardım bağlantılı olanlar en çok 
talep gören hizmetler. Konut ve seya-
hat sırasıyla takip ediyor. İkame araç, 
yine Tur Assist’in yarattığı bir ürün. 
Bu sene bir milyon günün üzerinde 
ikame araç tedariği gerçekleştireceğiz. 
Tur Assist’in Türkiye’nin en büyük 

Şikâyet bizim işimiz için kaçınılmaz. Milyonun 
üzerinde işlem yaptığınız zaman mutlaka hata payı 
olur. Önemli olan hatayı minimize etmek. Müşteriyi 
kaybetmeden o hatayı telafi etmek ve çalıştığımız 
kurumun zarar görmemesini sağlamak için gerekli 
tüm önlemleri alıyoruz.
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kiralık araç tüketicisi haline geldiğini 
söyleyebiliriz. Bu sistemde; mümkün 
olduğu kadar müşterinin kullanım 
trendine uygun aracı vermeye çalı-
şıyoruz. İşimizde yüzde bir hata bile 
olsa bu 1 milyon günlük hizmette on-
bin gün hataya karşılık geliyor. Biz bu 
rakamın çok çok altındayız. Sebebi şu; 
artık işi otomatik hale getirdik. Diğer 
kurumlar, bir ikame araç talebi oldu-
ğunda o bölgedeki bir araç sağlayıcısı-
na telefon ediyor ve araç bulmaya ça-
lışıyor. Bu ciddi bir zaman kaybı. Tur 
Assist operatörü bu iş için Tur Assist 
tarafından yazılan sisteme aracın tipi-
ni ve ihtiyacını yazıyor. Sistem otoma-
tik olarak o aracı bulup karşısına geti-
riyor. Bu sistem etkinliği ve verimliliği 
konusunda eşsiz hale geldi. Bu yazılım 
dünyaya verdiğimiz yazılımlardan 
biri. Verilen aracın temizliğine ve 
yeniliğine çok dikkat ediliyor. Yüzde 
99’un üzerinde müşteri memnuniyeti 
oranı var. Her sistemdeki gibi tabi ki 
hatalar olabiliyor çünkü bir sürü insan 
ve araçla büyük bir coğrafyada çalışı-
yorsunuz. Zorluklarına rağmen dünya 
standartları üzerinde bir kalitede çalı-
şıyoruz. 

_ Yeni taşındığınız ofisle birlikte neler 
değişecek?
Burası 3200 metrekarede bütün depart-
manların aynı yerde toplandığı bir alan 
ve altyapısı çok kuvvetli. Yeni yerimiz-
de çok daha etkin olacağız. Artı kapa-
site sağladık. Bu kapasiteyle çok daha 
detaylı yeni projelere girme imkanımız 
var. Ofisimiz dünyadaki diğer asistans 
şirketlerimiz için de bir showroom hali-
ne geldi. Diğer ülkelerden ekipleri ağır-
layıp “Bu işin ideali ve geleceği budur” 
diye gösterebiliyoruz. Yeni ofisimiz 
yeni bir ivme kazandırdı bize. Sizlerle el 
ele yepyeni projeler gerçekleştirebile-
ceğimizi düşünüyoruz yeni ofisimizde.

_ Tur Assist’in yeni projelerinden bah-
sedebilir misiniz?
Asistansın yanında bizim sunduğumuz 
birçok farklı ürün var. Mesela kredi 
kartlarına yönelik satın alma koruması, 
“en iyi fiyat” gibi. En önemli ürünleri-

bimiz tarafından değil merkez ekibimiz 
tarafından da takip ediliyor. Kurumsal 
müşterilerimizin memnuniyeti de ba-
ğımsız bir şirket tarafından denetleniyor. 
En sonuncusu geçen sene yapıldı. Tur 
Assist bu denetimin sonunda da dünya-
da ilk üç sırada yer aldı. Nihai müşteri 
tarafında ise kalite kontrol ekibimiz rast-
gele seçilmiş müşteri gruplarına dönüp 
geri bildirim alıyor. Şikayet kaçınılmaz 
bir bölümü bizim işimizin. Milyonun 
üzerinde işlem yaptığınız zaman mutla-
ka hata payı olur. Önemli olan hatayı mi-
nimize etmek. Müşteriyi kaybetmeden 
o hatayı telafi etmek ve çalıştığımız ku-
rumun zarar görmemesini sağlamak için 
gerekli tüm önlemleri alıyoruz. 

_ Geçen yıl itibariyle Bölge Direk-
tör Vekili oldunuz. Görevinizden 
bahseder misiniz?
Asistans grubumuzun yapısı altı 
bölgeden oluşuyor. Bu bölgelerden 
biri Güney Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika’yı kapsıyor. Ben bu bölgenin 
satış ve pazarlamadan sorumlu Bölge 
Direktör Vekiliyim. Direkt olarak 12 
ülke bize bağlı ama 50’nin üzerinde 
ülkede de iş geliştirmemiz gerekiyor. 
Türk Hava Yolları’nın en hızlı elit 
plus müşterisi olduğumu söyleyebi-
lirim. Uçak kabin ekipleri “Bizden 

Anadolu Sigorta bizim Tur Assist olarak 
en büyük müşterimiz. Birçok konuda 
kadrolarımız el ele harika projeler 
geliştiriyorlar. Dünyaya örnek olacak bir 
birliktelik sergiliyoruz.

mizden biri araçlar ve elektronik eşya 
için uzatılmış garanti sistemleri. Bu da 
çok hızlı büyüyen bir alan. Başta Ana-
dolu Sigorta olmak üzere diğer sigorta 
şirketleri ile ortak projeler geliştiri-
yoruz. Bu ürünleri sigorta ürünleriyle 
birleştirip bir paket olarak kurumlara 
sunabiliyoruz. 

Tur Assist Akademi projemiz, sa-
dece Türkiye’de değil dünyada bir ilk. 
Kurtköy’de kurulan merkezde hizmet 
sağlayıcılar müşteri ilişkileri konula-
rında eğitim alıyorlar ve Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olu-
yorlar. Şu ana kadar 1200 hizmet sağla-
yıcımız akademiden faydalandı. 

Bir diğer projemiz görsellik ve etkin-
liği yüksek araçlarla bir arıza network’ü 
kurduk. Arıza için büyük çekici yerine 
bu araçlar gidiyor. Özel giydirilen araç-
lar tamir malzemeleriyle dolu. Aracı 
kullanan kişi tamiri yapıyor. Müşteri-
lerimiz de bu uygulamadan çok mem-
nun. Olumlu tepkiler alıyoruz. Şimdiye 
dek otomotiv şirketleri bu uygulamayı 
yapıyordu. Sigorta şirketleri için de bu 
olanağı sağlamış olduk.

_ Müşteri memnuniyeti için nasıl bir 
standart uyguluyorsunuz?
Tur Assist kurulduğundan beri müşteri 
memnuniyet oranlarımız sadece iç eki-

iş ortaklarımıziş ortaklarımız
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sorun gördüğünüzde bununla da ilgi-
lenin” mesajını veriyoruz. 

Evden daha fazla vakit geçiriyoruz 
ofiste, işten zevk alınması lazım. İn-
sanlara mutlu olacakları bir çalışma 
ortamı sunmak gerekiyor. Bu sadece 
parayla olacak bir iş değil. Saygınlıkla, 
insan ilişkileriyle olacak bir iş. Tüm 
yöneticilerin bunu sağlamak için kat-
kıda bulunması gerek. Tur Assist şim-
di pazar lideriyse ve çalışanlarımızın 

çalışma süreleri diğer şirketlerle kar-
şılaştırıldığında çok yüksekse sebebi 
budur diye düşünüyorum.

Diğer önemli bir faktör de tüm 
personelimiz yurtdışına açık. Benim 
sigortadan sorumlu yöneticim beş 
dakikada Fransa’nın sigortadan so-
rumlu yöneticisini arayıp “Sizde si-
gorta sektörünün ihtiyacını görecek 
şöyle bir çözüm var mı?” diye sorabi-
liyor. Bu da insana motivasyon sağlı-
yor. Arkadaşlarımız yarı zamanlı ve 
tam zamanlı projeler için rotasyona 
da girmeye başladı. Diğer ülkelerde 
değişik görevler veriyoruz. 

_ Sizin için aşağıdaki kelimeler ne 
ifade ediyor diye sorsak ne dersiniz?

Galatasaray: Yuvam
Talya (kızı): Canım
Müzik: Yaşam kaynağım
Fotoğraf: Zevkim
Arkadaşlar: Olmazsa olmaz 
Başarı: Anadolu Sigorta

Bu keyifli sohbet için Sayın Ali Gü-
ven Aykaç’a teşekkür ediyor, tüm 
Tur Assist ekibine yeni ofislerinde 
başarılarının devamını diliyoruz.  

daha fazla uçuyorsunuz” diye bana 
takılıyorlar. Tempo kolay değil ama 
yaptığım iş zevkli. Ayrı kültürleri ta-
nıma fırsatım oluyor. Türkiye’de uy-
guladığınız şeyi Portekiz’de uygula-
mak çok kolay değil. Bunları adapte 
etmeniz lazım. 

_ Sigorta camiasında çok olumlu 
imajı olan bir iş adamı ve başarılı bir 
yöneticisiniz. Ekibinize baktığımızda 
onlar da hep uzun soluklu çalışanlar. 
Başarınızın sırrını bizimle paylaşır 
mısınız?
Öncelikle nazik yorumunuz için çok 
teşekkür ederim. İş görüşmelerine 
gelen aday arkadaşlara hep şunu söy-
lüyorum. Ben memur istemiyorum 
anarşist insan istiyorum. Benim her 
söylediğime evet diyecekseniz hiç 
gelmeyin. Mutlaka itiraz edin sorgu-
layın. Benim operatörüm bile “Bunu 
şöyle yap” dendiği zaman “Bunu şöy-
le yapsak daha iyi olmaz mı?” diye 
sorgulayabiliyor. Bu ruh çok önemli. 
İnsana inisiyatif kullanma yetisi ve-
riyor. Her seviyede çalışanımız ko-
nularında yetkilendirilmiş durumda. 
Çalışanlarımıza “Sadece kendi konu-
nuzla değil başka bir departmanda 

Türkiye’de sigorta, otomotiv, 
finans ve diğer sektörlerdeki 

çeşitli kurumların müşterilerine 
24 saat 365 gün hizmetler 

sunan Tur Assist, oluşturduğu 
yenilikçi ürün ve uygulamalarla 

asistans sektöründeki lider 
konumunu geliştirerek koruyor.

TUr AssİsT HAKKINDA

Ali Güven Aykaç 
ve Elif Kocaoğlu
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Organizasyonların varlıklarını devam 
ettirebilmeleri ve rekabetçi özelliklerini 
sürdürebilmeleri, nitelikli iş gücüne 
sahip olmaları ve bu kaynakları ellerinde 
tutabilmeleriyle doğru orantılı. Sarsılmaz bir 
rekabet üstünlüğü sağlamak isterken, çağın 
gerisinde kalmak istemeyen şirketler, hayatta 
kalmak için insan kaynağı yönetimine stratejik 
perspektiften bakmak zorunda.

BAŞARININ 
ANAHTARI: 
İNSAN 
KAYNAĞI 
YÖNETİMİ
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_ Bu yönüyle, artık günümüzde stra-
tejik insan kaynakları yönetimi olduk-
ça büyük önem taşıyor. Son dönemde 
yaşanan teknolojik, ekonomik ve sos-
yal değişimler de örgütlerin hedefleri-
ne ulaşmaları için insan kaynaklarına 
daha fazla önem göstermesini zorunlu 
kılıyor. Bu nedenle geleneksel olarak 
personel seçme, performans değerlen-
dirme ve ödüllendirme şeklinde olan 
insan kaynağı faaliyet alanı genişliyor 
ve artık daha stratejik bir bakış açısı 
kazanıyor.

İNSAN KAYNAĞI KAVRAMI SON 20 
YILDA OLUŞTU

Özellikle son 20 yılda insan kaynakla-
rı yönetimi tamamen örgütsel strateji 
üzerine odaklanmış durumda ve örgüt-
lerin insan kaynağı süreçlerini yöneten 
ve koordine eden bir güç olarak da or-
taya çıkmış bulunuyor. Bunun ortaya 
çıkmasına öncelikli neden olarak,  iş, 
çalışma psikolojisi, eğitim ve endüst-
riyel ilişkilerin yeterli olmaması ve 
insana yönelik olayların bir bütün ola-
rak ele alınmasının gerekliliği göste-
rilebilir. Bu noktada insan kaynağının 
niteliği, işletmelerin başarısını belirle-
yen temel faktör olarak ortaya çıkıyor. 
1980’li yıllardan beri personel yönetimi 
yerine bireylerin yeterlik, bilgi ve geli-
şimini ortaya çıkararak daha da geliş-
tirme esasına dayanan insan kaynakları 
yönetimi kavramının kullanımı yaygın-
laşmış bulunuyor. 

Çalışan kesimin örgütlenmesi, toplu 
pazarlık görüşmeleri, sendikal haklar 
gibi alanlarda ortaya çıkan değişim 
sürecinde insan kaynakları yönetimi 
ayrı bir anlam kazandı. Bu yeni anlayış 
personel yönetimine dönük çağdaş bir 
ortama geçişi temsil ederek insan öğe-
sini kurumların önüne koyan bir yapı 
haline geldi. Yeni dönemde bu anlayış, 
insana ilişkin konular ve yaklaşımlar, 
insanın sosyal bir varlık olduğunu göz 
önünde bulundurarak çok yönlü bir şe-
kilde ele alıyor. Bu süreç tabii ki uzun 
bir dönemi kapsıyor. En başta personel 
yönetiminin görevi çalışanlar hakkın-
da kayıt tutma faaliyeti olarak görülüp 

tutarak örgütün hem bugünkü, hem de 
gelecekteki hedeflerine ulaşılmasını 
amaçlıyor. Bunu yaparken de sadece 
kuralları uygulama ve rapor yazmayla 
ilgili faaliyetleri değil, sosyal bir obje 
olan insanın bireysel sorunlarına da 
eğilmeyi içeriyor. Bu noktada insan 
kaynakları yönetimi personel yöneti-
minde görülen tepkisel sorun çözme 
refleksi yerine çıkabilecek sorunları 
önceden görerek sorun oluşumuna fır-
sat vermeden öngörülü şekilde davra-
nışın yerine getirilmesini esas alıyor. 

İnsan kaynakları yönetimi, yakla-
şım olarak eski yöntemlere göre çok 
daha kapsamlı bir yapıyı ifade ediyor. 
Bunu bir süreç olarak ele alırsak insan 
kaynakları yönetim sürecinin eğitim, 
değerlendirme, çalışan ilişkileri ve sos-
yal güvenlik alanından oluştuğu söy-
lenebilir. Bu süreçleri izleyerek insan 
kaynakları yönetimi, eski personel yö-
netimi anlayışının aksine örgütlerde iş 
gücünün hedeflere ulaşılması konusun-
da nasıl daha etkin ve verimli bir yöne-
tim tarzı oluşturulacağı ile ilgileniyor. 

İnsan Odaklılık

İnsan Değerlendirilmesi ve Gelişimi

Daha Kapsamlı

Çalışanlar Arası İşbirliği

Uzun Vadeli Planlar ve Stratejiler

Örgütsel Politikalar

Toplam Kalite Yönetimi

İş Odaklılık

Maliyet Unsuru

Alt Bir Çalışma Alanı

Hiyerarşik Örgüt Yapısı

Kısa Vadeli ve Günlük İşler

Personel Politikaları

Klasik Yönetim Anlayışı

ÖNcElİKlEr TAbloSu

İNSAN KAYNAKlArI YÖNETİMİ 
(YeNİ TARz)

PErSoNEl YÖNETİMİ 
(eSKİ TARz)

1

2

3

4

5

6

7

Bireyin örgüt içindeki 
kariyeri önemsendikçe 
örgüt-birey uyumunun 
yakalanması fırsatı 
doğuyor.

ücret, ödeme ve alınan izinler, raporlu 
olunan günler ile ilgilenmek olarak gö-
rülürken insan kaynakları yönetimi bu 
bakışa farklı bir boyut getirdi. 

İNSAN SOSYAL YÖNÜYLE ELE 
ALINIYOR

İnsan kaynakları yönetimi ise daha 
uzun vadeli düşünerek yetenekli, iyi 
motive edilmiş elemanları bünyesinde 
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Bunlara ilave olarak insan kaynakları 
yönetimi, insan kaynağının iş hayatın-
da daha mutlu, üretken olması adına 
yapılabilecek şeyler ve buna yönelik 
gereksinimleri de kapsıyor. 

ÇALIŞANIN KARİYER PLANIYLA DA 
İLGİLENİYOR

İnsan kaynağına çalışan birey gözüyle 
bakarsak birey kariyer adı altında için-
de bulunmayı arzu ettiği iş yaşamı ile 
gerçekteki iş yaşamını eşleştirmeye 
çalışırken çeşitli evrelerden geçiyor. 
İnsan kaynakları yönetimi ise çalışan-
lara fırsatları, seçenekleri ve sonuçları 
gösterme bakımından bir kariyer plan-
laması fırsatı sunuyor ve bu kapsamda 
insan kaynağının verimli kullanılması, 
kariyer hedeflerine ulaşması ve çalışa-
nın potansiyel yeteneklerini keşfetmek 
için kariyer planlaması oluşturuyor.   

Kariyer planlamasında ise, perso-
nele ve dolaylı olarak örgüte değer 
katılması, personelin hangi bilgi ya da 
becerilere yatkın olduğunun ortaya çı-
karılması amaçlanıyor. Bu sayede per-
sonel kariyerinin neresinde olduğunu 
öğreniyor, geleceği için yapması ge-
rekenleri görüyor ve geleceğe yönelik 
yapacağı planlarıyla şu anki durumu 
kıyaslayarak talepleri ile mevcut du-
rum arasındaki durumu görebiliyor. Bu 
amaçla, personelin kendini keşfetmesi 
için çeşitli değerlendirme formları ya 
da testlerinden yararlanılabilir. Bu ma-
teryalleri personeline sunmak ve des-
tek olmak örgütün uzun vadede kendi 
yararınadır. Böyle bir durumda çalı-
şanlar kendilerini geliştirmek, ispatla-
mak, sorumluluk üstlenip duygusal ve 
toplumsal ihtiyaçlarını daha çok kar-
şılamak adına eskisine göre daha fazla 
sorumluluk alarak kendini geliştirebilir 
ve kariyer gelişimini de gerçekleştire-
bilir.

ORGANİzASYONLARIN İHTİYAÇ 
DUYACAĞI ELEMAN YETİŞTİRİLİYOR

Kişisel gelişime yönelik işbaşı bunun 
gibi eğitimlerin sonuçları değerlendi-

rildikten sonra, eğitim faaliyetlerinin 
çalışanların nitelikleriyle uyumu da de-
ğerlendirilerek, gerekiyorsa eğitim faa-
liyetlerinin yapısı ile ilgili de değişiklik 
yapılabilir. Bireyin örgüt içindeki ka-
riyeri önemsendikçe örgüt-birey uyu-
munun yakalanması fırsatı doğuyor ve 
örgütsel kariyer planlaması ile birlikte 
örgütün etkinlik ve verimliliği de art-
mış oluyor. Bu sayede uzun vadeli bir 
bakış açısıyla ile bireye yatırım yapıla-
rak örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı 
nitelikli eleman da yetiştirilmiş oluyor. 

ÖRGÜT VE ÇALIŞAN İSTEKLERİNDE 
UYUM YAKALANMALI

Tüm bunlardan hareketle yönetici-
ler örgütte en değerli kaynağın insan 

olduğunun bilincinde olmalı ve tüm 
verimliliğin, örgütünü kapasitesinin ar-
tırılmasının buna bağlı olduğunu unut-
mamalıdırlar. Örgütler, kendi amaçları 
gerçekleştirilirken, sadece örgütün 
amaçlarına yönelik değil, çalışanların 
tatmininin sadece maddi yollarla ola-
mayacağının da bilincinde olmalı ve 
bireylerin istekleriyle örgüt istekleri 
arasındaki uyumu yakalamak için uğ-
raşmalıdırlar. Böylelikle herkes mutlu 
olabilir.  Günümüzde çalışanlar kariyer 
yapmayı maddi kazançtan da öte bir 
noktada görebiliyorlar ve adil, destek-
leyici, etkili bir kariyer yönetimiyle ça-
lışanların motivasyonu, bunun akabin-
de de performansları artırılabilir. 

• Kişisel gelişime katkı 
sağlaması

• Çalışanın daha çok tatmin 
olması

• Motivasyonu kolaylaştırması
• Çalışan kapasitesini 

keşfetmesi
• Kariyer hedefleri oluşturması
• Deneyim ve eğitim katkısı 

sağlaması
• Terfi imkânı sağlaması

KArİYEr PlANlAMASININ 
YArArlArI:



40| maksimumbiz

iletişim dünyasıiletişim dünyası



_ Anadolu Sigorta ve Rabarba yaklaşık 
bir senedir birlikte çalışıyor. Şirketimi-
ze hangi alanlarda hizmet veriyorsu-
nuz?
Berivan: Anadolu Sigorta ile sosyal 
medyada var olan hesaplarıyla başladık 
işe. Biz bu hesaplar üzerinden yapılan 
iletişimi alıp nasıl başka yerlere götürü-
rüz, takipçilerle nasıl daha fazla iletişim 
kurarız sorusunu ele aldık. Sosyal med-
yada ürünleri anlatmak yerine günlük 
hayatta başımıza gelen işler üzerinden 
konuyu sigortaya bağlamayı tercih et-
tik. 

_ Bir markanın sosyal medyada olması 
gerekiyor mu ya da ne kadar yer almalı?
Berivan: Sosyal medyayı sadece Face-
book veya Twitter olarak görmüyorum. 
İnternette bir şikâyet sitesine şikayet gi-
rilmesi ve buna verilen cevap da sosyal 
medya alanıdır. Daha geniş bakıldığı za-
man markanın kendi hakkında ne konu-
şulduğunu takip etmesi ve onunla ilgili 
aksiyon alması gerekir. Konuşulan şey-
ler varsa takip etmek, fırsat varsa değer-
lendirmek, müşteriye farklılık katacak 
şeyler yapmak için sosyal medya güzel 
bir yer. Etkileşim kadar paylaşımların 
markanın sunduğu ürüne veya hizmete 
bir katkısı olması da önemli…
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Sosyal medya iletişimimizde bize destek veren Rabarba 
ile işbirliğimiz ve “Aşkın Röntgeni” filmimiz üzerine 

Rabarba Pazarlama Direktörü Pınar Yazıcıoğlu, 
Sosyal Medya Direktörü Berivan Akmanoğlu ve Sanat 

Yönetmeni Arın Kahyaoğlu ile Akaretler’deki ofislerinin 
bahçesinde gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetle sizleri 

baş başa bırakıyoruz.

ZAMANIN RUHU: 
SOSYAL MEDYADA

_ Sosyal medya son dönemlerde çok 
konuşulan ve çoğumuzun da içinde yer 
aldığı bir mecra. Bu dünyada Anadolu 
Sigorta da Facebook, Twitter, Goog-
le+, Linkedin hesaplarıyla yer alıyor.  
2013 yılı başından itibaren şirketimiz 
bu konuda profesyonel bir ajans olan 
Rabarba’nın desteğini almaya başladı. 
Rabarba; web sitesi, mobil pazarlama, 
sosyal medya yönetimi gibi konularda 
hizmet veren sektörün başarılı dijital 
ajanslarından biri.

_ Rabarba’yı bize tanıtır mısınız? Hangi 
alanlarda hizmet veriyor?
Pınar: Rabarba yaklaşık altı sene önce ku-
ruldu. İlk kurulduğunda odağımız dijital 
mecraydı. Dijitalde yayılabilecek reklam 
fikirleri üretiyorduk. Zaman içinde piyasa 
koşullarına bağlı olarak faaliyet alanımız-
genişledi. 

Arın: Rabarba tiyatroda arka planda-
ki gürültü anlamına geliyor. Biz de 
dijitalde reklamın verdiği Rabarba’yı 
nasıl oluştururuz düşüncesiyle bu şir-
keti kurduk. İsmini de bunu düşünerek 
verdik.

_ Dijital ajansla tam hizmet ajansları-
nın ne farkı var? 
Arın: Dijital ajansla tam hizmet ajans-
ları arasında düşünce olarak fark yok. 
Uygulama tarafı farklı. Ajansların ça-
lışma şeklinde bir fikir filme veya ilana 
dönüşür. Sonra fotoğraf veya film çeki-
mi gibi belirli geleneksel prodüksiyon 
aşamaları vardır. Dijitalde ise; html, 
flash, php, java gibi programlama kısmı 
işin içine girer. İlanda statik bir görün-
tü varken, dijital tarafta buna karşılık 
gelen banner’da animasyon yani hare-
ketli görüntü vardır.

Sosyal medyada ürünleri anlatmak yerine günlük 
hayatta başımıza gelen işler üzerinden konuyu 
sigortaya bağlamayı tercih ettik. 
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Arın: Çok fazla araç var ama bunları ne 
kadar doğru kullandığınız önemli. Bu 
işe başladığımızda internette reklam 
konusu daha çok yeniydi. O zaman in-
ternette olmak diye bir kavram vardı. 
Şimdi ise sosyal medyada olmak var. 
Artık markalar için içerik üretmek ye-
terli değil. İletişim kurmaları gerekiyor. 
İnsanlar daha organik bir yapıyla ko-
nuşmak istiyorlar.

_ Bireysel olarak çoğumuz sosyal 
medyayı kullanıyoruz. Aynı zamanda 
çalıştığımız kurumların birer temsilcisi 
sayılırız. Bu anlamda sosyal medyayı 
kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
Berivan: Özellikle acente ve bayi gibi 
dağıtım kanalları olan markaların en 
idealde bu konuda eğitim almalarında 
veya kullanım kılavuzları oluşturul-
masında fayda var. Çünkü bireysel he-
saplarda çalışılan kurum adı geçiyor. 
Kişinin verdiği mesaj markanın verdi-
ği mesaj olarak algılanabiliyor. Kişisel 
olarak görüş belirtmek önemli ancak 
bunun markayı bağlamadığını hissettir-
mek de gerek. Bu sansür gibi duruyor 
aslında ama değil sadece bir otokontrol. 

Kişisel olarak söylediğiniz şey sizi bağ-
lıyor ama marka adına söylediğiniz şey 
markaya büyük zarar verebiliyor. 

_ Aşkın Röntgeni filmine gelelim. Fikir 
nasıl ortaya çıktı?
Pınar: Fikirden önce brief’den (reklam 
ajansından ne istendiği) bahsetmek 
istiyorum. Sağlık sigortası denince iş 
zorlaşıyor. İnsanlar hastalıkla ilgili bir 
şey duymak istemiyorlar. Sadece sağlık 
sigortasından değil sağlık sigortasında 
kullanıcıların faydalanabileceği ileri 
tanı ve tetkik yöntemlerinden bahset-
mek zorundaydık. Mesajı genç hedef 
kitleye vermek istiyorduk. Bu hedef kit-
lenin mesajı gördüklerinde kendilerini 
kapatmamaları ve izlemeye devam et-
melerini sağlamak gerekiyordu. Eskiler-
den, hareketli bir “genç erkek” şarkısı 
bulduk. Kalplere vur bir zımba. Başlan-
gıç noktamız buydu.

Arın: İşin kreatif kısmında Musa Paça 
vardı. Müzik için eski bir şarkıyı tercih 
ettik. İnsanların çok daha çabuk hatır-
layacağı ve duygusal olarak iletişimin 
daha rahat kurulabileceği dillere pele-

Zeki Müren’in ünlü şarkısı 
Kalplere Vur Bir Zımba’nın Pamela 
tarafından seslendirilen versiyonu 

eşliğinde, toplam 4320 röntgen 
filmi kullanılarak hazırlanan Aşkın 

Röntgeni’nin üretimi yaklaşık 
bir ay sürdü. Filmde bir kızla bir 

erkeğin mutlu sonla biten romantik 
yakınlaşması anlatıldı ve finalde 

Anadolu Sigorta’nın mesajı yer aldı: 
“Bu filmin yapımında 4320 röntgen 

kullandık. Pahalı olur dediler, 
Anadolu Sigorta sağlık poliçesiyle 

yüzde 20’sini ödedik çıktık.”

PAMELA

iletişim dünyasıiletişim dünyası

Elif Kocaoğlu

 Berivan Akmanoğlu
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senk olmuş bir parça olsun istedik. Eğ-
lenceli olsun bir hikâyesi olabilsin.

_ Filmin prodüksiyonu nasıl gerçek-
leşti? Gerçekten filmi hazırlarken 4320 
röntgen çektiniz mi?
Pınar: Röntgen filmi gerçekten kullan-
dık ama çekmedik. Kullanılan stok yani 
mevcut olan görsellerdi. Animasyon 
dünyasının birtakım olanaklarından fay-
dalandık. Bazı şeyleri de 3D’de ürettik.

Arın: Aslında izlediğiniz film daha yapıl-
madan bizim hayal ettiğimiz bir dünya. 
Filmin doğası gereği stop motion olma-
sı gerekiyordu. Prodüksiyonda Baran 
Baran’la çalıştık. Benim annem röntgen 
mütehassısı. Röntgen filminin doğal ha-
lini çok iyi biliyordum. Bu yüzden çok 
fazla araştırma yapmamıza gerek kalma-
dı. Görüntüsü nasıl çıkar, nasıl kullanı-
lır? İşe başladığımızda bizde “Ne yaptık 
biz?” diye kendimize sorduk. Çılgın bir 
işti. Ama sonuç güzel oldu. Röntgen 
çekilirken kurşun kalemle kenarına nu-
maraları yazılır. Bu detaya kadar dikkat 
ettik. İşin gerçekliğini kaybettirmemeye 
çalıştık.

filmleri paylaşılmaz. Filmin yayılma 
hızı da çok başarılıydı.

_ Yeni yayına giren uygulamamız Ka-
rar Ağacı’ndan bahsedelim. Uygulama 
nasıl ortaya çıktı?
Berivan: Sizin için neler yapabiliriz diye 
bakarken benim sağlık ürünlerinden 
hiçbir şey anlamamam üzerine çıktı. 
Konuyu bilmeyen biri için karşılaştır-
ma yapabilmek çok zor. Çok detay var. 
Benim gibi sağlık sigortası konusunda 
bilgisi olmayan birinin daha kolay anla-
ması için ne yapabiliriz diye düşündük. 
Sağlık sigortası paketlerini inceleyerek 
soruları basite indirgemeye çalıştık. 
Çünkü yaş, cinsiyet için seçimler deği-
şiyor.  İnsanların daha kolay anlayabile-
ceği sorularla ihtiyaçlarına uygun sağlık 
sigortası paketini kolayca tespit edebi-
leceğimiz bir uygulama yaptık. Uygula-
ma sonunda poliçe yaptırmak isteyen-
lere ulaşılıyor. Uygulamayı kullananlar 
ayrıca indirim de kazanıyorlar.

_ Önümüzdeki dönemde Anadolu 
Sigorta’nın sosyal medya dünyasında 
yeni sürprizleri olacak mı? 
Pınar: Yine denenmemiş yöntemler kul-
lanarak takipçilerimizi şaşırtan sürpriz-
lerimiz olacak. 

Keyifli sohbet için teşekkür ederiz.  

_ Kalplere  Vur Bir Zımba şarkısını Pa-
mela seslendirdi. Seçiminizde ne etkili 
oldu?
Arın: Hikaye ve şarkı belirlendikten 
sonra tabi şarkıyı seslendirmek gereki-
yordu. Pamela’nın hem sesi hem söyle-
yiş tarzı seçim nedenimizdi. İlk stüdyo-
ya girişimizde neredeyse çıkmıştı şarkı 
ortaya.  Uygulama kısmında ise şeytan 
detayda saklıdır. Müziği sen dinlerken 
duymazsın ama 300 kişi içinde üç kişi 
duyar ve farkı anlar. Projede detaylara 
haddinden fazla önem vermeye çalıştık. 
Bizi heyecanlandıran bir projeydi açık-
çası. Buna Anadolu Sigorta’nın cesaret 
etmesi de ayrı bir önem taşıyor. İyi işler 
her zaman müşteri ve ajansın sinerjisiy-
le ortaya çıkabiliyor.

Pınar: Müziği Jingle House ile birlikte 
yaptık. Canlı enstrümanlar kullanıldı. 
Orijinal olan biraz nostaljik tadı da ya-
kalamaya çalıştık. 

_ Aşkın Röntgeni’ni viral film olarak 
başarılı buluyor musunuz?
Berivan: Film Facebook’da yayınladığı-
mız ilk gün beni etkileyen bir şey oldu. 
Videoların altında beğenme sayıları 
artar, yorum az olur, paylaşma sayısı 
ise pek olmaz. Özellikle reklam filmle-
rinde… Bizim filmimizde inanılmaz bir 
paylaşma adedi vardı. Genellikle reklam 

Artık markalar için içerik üretmek yeterli değil. 
İletişim kurmaları gerekiyor. İnsanlar daha organik
bir yapıyla konuşmak istiyorlar.

Arın Kahyaoğlu

Pınar Yazıcıoğlu
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Boş zaman uğraşın nedir diye 
sorduklarında, aklıma ilk anda bir şey 
gelmiyor! Suratımdaki kaslar “bilmiyorum, 
bilmem ki” tarzında kasılıyor en çok. 
Tepkim bu. “Boş zamanda” yapılacak tek 
şey hiçbir şey düşünmemektir. Olsa olsa. 
Hiçbir şey düşünmemekse, uyku hali de 
buna dâhildir, teknik olarak mümkün değil…

Asıl konuya gelelim. Birçoğunun hobi olarak ni-
telendirdiği ve boş zaman dilimini dolduran uğ-
raşları için benim de birkaç favorim var. En akla 
gelenlerden üstelik: Okumak ve yazmak.

İkincisinden bahsetmek daha ilgi çekici olabilir: 
Yazmak.

Lise yıllarından beridir irili ufaklı, işe yarar 
yaramaz metinler yazmaya başladım. Birçok lise 
öğrencisinin yaptığı üzere şiirle başladı bu yazma 
alışkanlığı. Kendimi bu güruhtan ayıramıyorum 
maalesef. Fakat beklenenin aksine, ortalama her 
insan evladının alt alta yazdığı iki satır için yet-
miş yıl sonra en baba şaire bile kafa tutacak şe-
kilde “Ben de yazmıştım bir iki şiir,” deme ortala-
masından sıyrıldım. Liseden beri yazdığım şiirleri 
2012 Ekiminde “İstemeden Dünyaya Getirilen Bir 
Çocuğun İntikamı” isimli şiir kitabımda topladım.

Şiir, edebi türler içinde en kolay tüketilen fakat 
görece zor üretilen metinler toplamı. Şiir kitabı 
çıkarmak ise bu nedenle başlı başına cesaret işi! 
Zira satmama riskini en başta göze alıyorsunuz. 
Bunun nedenini ise basitçe şöyle açıklayabilirim: 
Herkesin şiir yazdığı fakat çok az kişinin şiir oku-
duğu bir yerde yaşıyoruz!

Tabii yazmak bir fiil bildiriyor. Bir eylem hali! 
Kendisini sattırmasa bile yazmaya devam etme-
yi gerektiriyor bu hal. Yazar, okuruna, yazdıkla-
rına ve kendine küsemez. Küserse yazar olmaz. 
Ümitsizliğe kapılmak yazar adamın işi olamaz. 
Ne diyordu Oğuz Atay: “Ben buradayım sevgili 
okurum, sen neredesin?”



Kitaptan:

(…)

Yanıma geliyor. Ceketime bakıyor 
uzun uzun. Ceketin önünden tu-
tup içine bakmak için uzun uzun 
üşütüyor beni. Şimdi de bana 
yükleniyor, nazikçe:

“Bu ne üstat, bu kadar lüks giyin-
mek zorunda mısın?”

“Lüks değil be Aziz.”

“Öyle öyle! Aramıza adaletsizlik 
sokma üstat. Biz senle eşit değil 
miyiz? “

“Eşitiz.”

“Hah, o zaman aramazdaki tek 
fark, ses tonumuz olsun.”

“Amma da yaptın Aziz öyle eşit 
bir dünya olsun tabi, hem ben de 
böyle düşünüyorum.”

“Öyle olsa, şimdi çıkarır atarsın 
ceketi. Eşitlersin bizi.”

Çıkarıp atıyorum güzelim ceketi 
denize. Gözleri doluyor Aziz’in. 
Benim de gözlerim doluyor 
niyeyse. Acaba ceketi hiç edişime 
mi? Bilmiyorum. Şimdi bir iki laf 
edebilirim diye düşünüyorum.

“Ama adaletsizlik var Aziz. Gelir 
dağılımı adaletli değil. Hem ka-
pitalizm var. Para var. Ekonomik 
güç, herkesi aynı amaçlar için 
birleştiriyor. Aynı giydiriyor. Aynı 
şeyleri yediriyor. Aynı zevklerden 
ve lükslerden tat almaya zorluyor. 

İçini çekiyor. Üçüncü birasını 
içerken, üstümüze havlaya hav-
laya gelen bir köpeğe seğirtiyor. 
Ağzından tutarak sallıyor sağa 
sola. Köpek az önce aslan kral gibi 
gelirken şimdi kediden kaçan fare 
gibi delik arıyor viyaklayarak. (…)

(Ben Aziz! öyküsünden)
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İşte Sahipsiz İskele de böyle çıktı or-
taya. Okurunu arayan adamın bir diğer 
seslenişi olarak. Yazımına İstanbul’da 
başlayıp, Ankara’nın asil kuğu çığlıkla-
rını barındıran Kuğulu Park atmosfe-
rinde devam ettiğim öyküleri Kadıköy 
sokaklarında tamamladım. Beş öyküden 
oluşan Sahipsiz İskele, Eylül ayı başında 
piyasaya çıktı.

Öyküler birbirinden farklı onlarca 
hayat içinde tek bir sorun merkezine 
odaklandı: Özgürlük!

Yazarken aklımda böyle bir özgürlük 
projesi yoktu doğrusu. Fakat yazdıkça 
duymaya başladığım, her satırda büyü-
yüp içime yerleşen ve kitap bittiğinde 
emin olduğum his, özgürlüğü arayan bir 
toplumun aynasından gördüklerimdi. 
Bu his, belki de özlem demeliyim, yüz-
yıllarca biriken bir enerjinin dışa vu-
rumu olarak değerlendirilebilir. Özgür 
düşünce, özgür yaşam, özgür insan, öz-
gür toplum, özgür bir dünya… Sahipsiz 
İskele, bu nedenle insana ayna tutan bir 
kitap oldu…

Kitabın arka kapağında yer alan tanı-
tım yazısında ise şu satırlar yer alıyor:

Varlıkla yokluk arasında açılıp duran 
sonsuz kapılardan geçen bin yaşında 
adamlar; kırılmış, incitilmiş fena halde 
“kan kaybeden” kadınlar; çocuklukla-
rında çoktan büyümüş, geleceklerini ya-
şayarak geçmişe giden bilge çocuklar…

Özgürlük doğduğumuzda mı, yaşa-
mımızı yitirdikten sonra mı kazanılır? 
Yaşarken özgür olmadığımızı anlamak 

hiç de zor değil. Sahipsiz İskele, yaşa-
yan insanların özgürlüklerinin ne kadar 
kolay ellerinden alınabildiğini anlatan 
öykülerle bizi bize anlatıyor…

Asıl soruyu sormak sinsi bir diş ağrı-
sını istemeden tetiklemek kadar sıkıntı 
veriyor insana: Özgürlük doğduğumuz-
da mı, yaşamımızı yitirdikten sonra mı 
kazanılır?

Cevap tabii ki içimizde, kalbimizde, 
hadi bir tık daha ilerleyelim, vicdanı-
mızda saklı.

İşte o vicdanın sesi, hepimizi, kendi-
miz kadar özgür olmaya itiyor. Sahipsiz 
İskele’de “Ölüm Uykusu” isimli öykü-
nün bilge adamı, sokakların lordu, yal-
nızlıkların efendisi Rasim Ali, beklediği 
anın ne olduğunu bilmeden yaşarken, 
insanlarına, kendi tabiriyle insan kar-
deşlerine her nefes alışında “vicdan”ı 
öğütlüyor. Çevresinde dünyadan ha-
bersiz bırakılan onlarca insan kardeşini 
gördükçe bu yaşanmayan yaşamı güzel-
leştirmek istiyor. Bunun için güzel el-
biseleri, saygı duyulan bir işi, herkesin 
gıpta ettiği bir eşi yok! Sadece insan! 
Pespaye görünümüne aldananların vic-
danını iki üç cümlesiyle anesteziye alı-
yor adeta! Çünkü derin bir kuyuda saklı 
simli bir cennet bahçesine benzeyen 
geniş vicdanına, insanlığına güveniyor…

Hep beklediği şeyin ne olduğunu an-
layıp da ölüm saati geldiğinde kendisini 
karşılayana şöyle söylüyor: “Biliyorum 
melek kardeşim, biliyorum. Beni özgür 
kılacaksın artık. Yokluğumu var ede-
ceksin....” (Ölüm Uykusu öyküsünden)

Rasim Ali’nin söylediği gibi yoklu-
ğumuzun var olması, varlığımızın yok 
olması ile aynı değilse bile basit bir ma-
tematiksel işlemde hayati bir “denkliğe” 
işaret ediyor. Tabii onun hikâyesine 
eşlik eden diğer dört öyküde de farklı 
karakterler en az Rasim Ali kadar bu-
nun farkında! Özgürlük, bahsedilen bu 
denkliğin ince bir yerinde yaşıyor Sa-
hipsiz İskele’de. 

Sahipsiz İskele’de, açılıp kapanan 
sonsuz kapılar içinden geçen ince 
zekâlı, kötü talihli, adalet-vicdan-eşitlik 
arayışında hep dayak yemiş insanların, 
bir nevi, kaybedenlerin kısık sesli çağrı-
sı işitiliyor…  

Yazar, okuruna, 
yazdıklarına ve kendine 
küsemez. Küserse yazar 
olmaz. Ümitsizliğe 
kapılmak yazar adamın işi 
olamaz. 

Oto Dışı Hasar 
Müdürlüğü / 
Uzman Yusuf  Gürer
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Serkan Sudaş, şirketimizde Proje Yönetim ve 
Değişim Başkanlığı’nda görev alıyor. İşten kalan 
zamanlarında hobi olarak deriden anahtarlık ve 

bilekliklerin yanında sandalet, çanta, cüzdan, kolye 
gibi eşyalar tasarlıyor. Sudaş bu özel ilgi alanınını 

bizlerle paylaştı.

Proje ve Değişim Yönetimi 
Başkanlığı /Uzman 
Serkan Sudaş
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Deri eşyalara olan merakım ol-
dukça eskilere dayanıyor. Anah-
tarlık ve bileklik yapmak için il-
gilenmeye başladığım dericiliğe 
olan ilgim arttıkça ürün yelpazesi 
de genişledi. Anahtarlık ve bilek-
liklerin yanında sandalet, çanta, 
cüzdan, kolye gibi eşyalar yap-
maya başladım.

Dericilik, eski zamanlarda in-
sanların tabiat şartlarına karşı 
korunma ihtiyaçlarını karşılar-
mış. Sonra zamanla derilerin çe-
şitli yollarla işlenmesini takiben, 
dericilik sanatsal değerini bul-
muş. Çeşitli kaynaklara göre deri 
işleme yöntemlerinin kullanımı-
nın milattan önceki dönemlere 
dayandığı, Mısır’da yapılan kazı-
larda tabakhane, deri işleme alet-
leri, yarı mamul deriler bulun-
duğu yazmakta. Eski zamanlarda 
derinin  yazı yazmak için kulla-
nıldığı ve  Piri Reis’in haritaları-
nın deri üzerine işlenmiş olduğu 
da bilinen gerçekler arasında.

Günümüzde deri eşya ve akse-
suarlar, el yapımı olduğu gibi fab-
rikasyon da olabilmekte. Yaptı-
ğım ürünlerde, dikişler dahil her 
işlemin el emeği olmasına özen 
gösteriyorum. El yapımı ürünler 
geçmişten günümüze uzanan bir 
sanatı temsil ediyor bence, fakat 
yapay malzemeler kullanılarak 
üretilen fabrikasyon ürünlerin 
maliyet ve çeşitliliği, bu sanatın 
gelişiminin önünde engel teşkil 
etmekle birlikte derinin doğal bir 
malzeme olması ve insanoğlunun 
doğaya olan özleminin artmasıy-
la dericiliğe olan ilginin de her 
şeye rağmen arttığını düşünüyo-
rum.

Yaptığım ürünlerden bazıla-
rının fotoğraflarını sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Diğerleri için 
“serkansudas” kullanıcı adıyla 
beni Instagram üzerinden bula-
bilirsiniz.  
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Sunay Akın’ın kitaplarında tarih, sosyoloji, kültür, 
psikoloji bilgileri bu ayrıntılar içinde yoğruluyor ve bize 

bir insanlık tarihi yazıyor. Şair Sunay Akın, enstrümanları 
edebiyatın hizmetine sokuyor. Bunun yanında değil 
Türkiye’de, dünyada bile örneği olmayan müzecilik 

anlayışıyla kültürümüze ve tarihimize büyük katkılar 
sunuyor Akın. Kuşkusuz bunların en gözde olanı İstanbul 

Oyuncak Müzesi… Çocukluğu müze koridorlarında 
geçmiş olan Sunay Akın, hem kendi çocukluğunun 
peşine takılıyor, hem de bizlere çocuk dünyamızı 

yeniden hatırlatıyor…
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_ Yeni kitabınız yayına neredeyse 
hazır. Kitapta neler var, nasıl bir çer-
çevesi var?
Ben bu kitapla vedalaşmak istemiyo-
rum, öyle bir sorunum var. Bitirmek 
istemiyorum. Şu an bu röportajı o 
dönemde yapıyoruz. İki yazı kaldı, 
bitirmek istemiyorum. Sevdiğini uğur-
layacaksındır havaalanından ama bir 
kahve içimi daha vakit olsa dersin ya, 
öyle. Çünkü ben kitaplarım çok okun-
sun diye, çok satsın diye, listelere 
girsin diye yazmıyorum. Ben yazmak 
için yazıyorum, mutlu olduğum için 
yazıyorum. Çanakkale’de başlıyor ki-
tap. Hep var olan bilgilerin, yanlış de-
miyorum ama pek çoğunun yapbozun 
parçaları gibi eksik olduğunu ortaya 
koyuyorum. 

_ O parçalar tamamlanıyor mu kitap-
ta?
Hepsini tamamlıyorum. Mesela şunu 
merak ettim, Çanakkale Savaşı esna-
sında Çanakkale şehrinde çocuklar 
yok muydu? Onlar nasıl anlatıyorlar-
dı savaşı? Onların yaşadıkları neydi? 
Onları buldum. Nusret bir gece mayın 
döşedi, işgal güçleri gemileri çarptı, 
battı. Tamam. Bu doğru. Ama burada 
bir şey eksik değil mi? Yedi düvel bu 
kadar aptal mıydı? Suda mayın oldu-
ğunu bilemeyecekler miydi? O eksik 
bilgiyi tamamlıyorum. 

_ Neymiş o bilgi…
Nusret’in mayın döşediği gecenin sa-
bahında bir uçak var. Ertuğrul. Kaz 
Dağları’nda düşmüş, sonra da onarıl-
mış bir uçak. Pilotu Kemal Bey. Kemal 
Bey, keşif uçuşu yapıyor, mayınların 
temizlendiğini rapor ediyor ve bunun 
üzerine Nusret mayın döşüyor. O sıra-
da işgal güçleri gemilerini boğazdan 
geçirmekle görevli Fransız Amiral’in 
elinde bir rapor var, bütün mayınlar 
temizlendi diye. Nusret büyük başarı 
tamam da, Ertuğrul’u niye hatırlamı-
yoruz? Ertuğrul’u onaran ve Kemal 
Bey’le birlikte uçan kim? Vahran Bey, 
bir Ermeni. 1915’in martında nisanın-
da, bir Türk ile bir Ermeni işgale karşı 
savaşıyor. Benim dediklerim mut-

lak doğrudur diye de söylemiyorum, 
bunlar tabii ki tabu değil ama şu var, 
sonuçta ben bir arada yaşama kültü-
rünün, herkesin ağzına sakız yaptığı 
barışın bilgiyle oluşturulacağına inanı-
yorum ve bunu yapmaya çalışıyorum. 

_ Bütün bu bilgilere siz nasıl ulaşıyor-
sunuz ve neden siz ulaşıyorsunuz?
Bu alanlarda araştırma yapan, çalışan 
insanlar, hepimiz aynı yerde gezini-
yoruz aslında. Ne aradığınla ilgilidir, 
neyi gördüğün. Ben şair olduğum için 
ayrıntıyı galiba daha iyi görebiliyo-
rum. Ayrıntılardan yola çıkarak bü-
tüne ulaşıyorum. Bir de ben siyasetin, 
iktidarın, devletin tarihini değil, insa-
nın tarihini yazıyorum, çünkü aslolan 
insandır. Tarih iktidarların, güçlüle-
rin, kralların buluşmalarıyla oluşmaz. 
Tarih onların karşısındaki insanın du-
ruşudur. Zirvelerden çıkmaz tarih. İn-
sanın zirvelere söylediği sözdür tarih. 
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_ Tarihçi değilsiniz ama tarihin ala-
nına giren birçok bilgiyi ortaya çıka-
rıyorsunuz.
Tarih benim orkestramda sadece bir 
enstrüman. Benim orkestramda coğ-
rafya da var, sosyoloji var, psikoloji 
var… Niye? Çünkü ben bir edebiyat-
çıyım. Edebiyatçı tüm bu enstrüman-
lardan bir senfoni oluşturur zaten. 
Ben izah etmeye çalışmam, ben an-
latırım. Ben hep senfonik düşünü-
yorum. Bunda müzelerin büyük bir 
payı var. Çünkü ben hayatımın en 
mutlu anlarını müzelerde yaşadım. 
Yüzlerce, belki binlerce müze gez-
dim. Müzelerde ne var? Hep aynı şey 
yoktur, çok farklı gibi gözüken şeyler 
bir aradadır müzelerde. Çok farklı 
gibi görünen şeyleri bir çatı altında 
buluşturma düşüncesi de galiba bana 
müzelerden geçti. 

_ Birisi 1960’larda amcasının oynadığı 
bir oyuncak treni müzeye bağışlamak 
için getirdi ama siz almadınız. İnsan 
oyuncak müzesi deyince anneanneleri-
mizin, dedelerimizin oynadığı her oyun-
cak buraya girebilir sanıyor. Neden al-
madınız? 
Dedelerimizin, anneannelerimizin kı-
yafetleri, duvarlara astıkları resimler, 
kullandıkları objeler müzelik midir? De-
ğildir. Dedemizin duvara astığı resmi al, 
resim müzesine getir, ne derler? İmzası-
na bakarlar. Bunun müze değeri yok der-
ler. Koleksiyon değeri vardır, o başka. 
Antikadır. Keşke Türkiye’de buraya he-
diye etmek isteyen insanların ellerinden 
bir şeyler alabilsem. Ama çıkmıyor ki. 

_ Sürekli gelişip yenileniyor mu 
müze?
Daha iki hafta önce bir oyuncak tren 

koydum buraya. İlk oyuncak tren! 
1850-60 yıllarında Amerika’da üretil-
miş. İşte ben onun peşindeyim. 

_ Soba müzesi de kurmuşsunuz…
Evet, Antalya’da. Antalya deyin-
ce insanın aklına hep yaz gelir ama 
Antalya’nın kışları fenadır. Şehrin 
içinde de zaten tarihi bir sobacılar 
çarşısı vardır. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi burada bir soba müzesi 
kurdu. Türkiye’den aldıkları soba 
örnekleriyle tabii. Bu genişlemeli 
mutlaka. Birebir orjinal olarak sobayı 
geliştirmektense, Türk edebiyatında 
sobayla ilgili metinleri araştırdım. 
Şiirde soba, öyküde, romanda. O me-
tinlerle beraber sobaları sergiliyo-
ruz. Heykellerle de destekledik. Bir 
soba etrafında ülkenin tarihini de an-
latmış olduk. Kahvehane kültürünü 
anlattık. Esnaf kültüründe sobanın 
yerini anlattık. Aile… Sobanın karşı-
sında kitap okunur, onu anlattık. 

_ Barış Manço Müzesi?
Kadıköy Belediye Başkanı Sela-
mi Öztürk, beni bu ülkede nadiren 
dinleyen insanlardan biri. Hakkını 
vermem gerek. Barış Manço evi atıl 
durumdayken başkana söyledim, bu-
rayı müze yapalım dedim. Hemen 
kabul etti. Ayhan Doğan’la birlikte 
çalıştık. Sahne tasarım sanatçısıdır. 
Müzecilik mimari bir proje değildir 
sadece. Bu da vardır ama asıl önemli 
olan içinin tasarımıdır, metnidir. 

_ Müzecilik ve sigortacılık. Siz de 
geçmişi sigortalıyorsunuz aslında…
Tamamıyla öyle. Bakın müzecilik de-
diğinizde buna en yakın duran sektör 
sigortacılıktır. Sigorta firmalarının 
paketleri vardır. Ne sunar bu paket-
ler insanlara? Geleceği. Müzecilik 
ne sunar? Aslında o da geleceği su-
nar. Geçmişine sahip çıkar, korursan 
geleceğin daha aydınlık olur. Bilgi-
dir sigortalattığımız. Müzeciliğin 
çalışma alanındaki karşılığı birebir 
sigortacılıktır. Geleceğimize değer 
veriyorsak bugünden bir şeyler yap-
malıyız.  

Sunay Akın’ın Oyuncak 
Müzesi Göztepe, İstanbul’da 
ailesine ait dört katlı tarihi bir 
konakta bulunuyor.
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THAMES
BOYUNCA
londra

Banka, Sigorta ve 
Finans dünyasının 
büyük kuruluşlarına ev 
sahipliği yapan Londra 
önemli bir kültür ve 
sanat merkezi olduğu 
kadar tarihi atmosferi, 
seçkin restoranları ve 
şık mağazalarıyla da 
dünya gezginlerinin 
gözde kentleri arasına ilk 
sıralarda yer alır.
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İyi korunmuş tarihi dokusu, köklü kül-
tür ve sanat kurumları, büyük ve ba-
kımlı parkları ve de dünya çapında ünlü 
mağazalarıyla Londra; dünyanın sayılı 
turistik kentlerinden biri olarak her 
yıl 30 milyondan fazla turist ağırlar. 2 
bin yıl kadar önce Romalılar tarafından 
Thames Nehri kenarında kurulan ken-
tin bugün de gezilip görülecek başlıca 
yerleri Thames boyunca yer alır.

Londra Kulesi olarak anılan Kale ile 
yanındaki Kule Köprüsü’nden başla-
yarak Londra’nın tarihi atmosferine ilk 
adımı atabiliriz. Bir zamanlar Kraliyet 
ailesinin yaşadığı kalede; mücevherlerle 
süslü kraliyet tacının ihtişamı ile işken-
ce odalarının dehşeti bir arada görü-
lebilir. Londra’nın simgelerinden Kule 
Köprüsü’nden kent merkezine bakışta, 
yüksek kubbesiyle hemen dikkat çeken 
14. yüzyıl eseri Aziz Paul Katedrali’ne, 
buradan kısa bir yürüyüşle ulaşılabilir. 

II. Dünya Savaşı’nda Londra bomba-
lanırken hasar almadan kurtulan tarihi 
katedrale dileyenler Thames’in karşı 
kıyısından yürüyüşe devamla yayalar 
için yapılan zarif Milenyum Köprüsü’nü 
geçerek gelebilirler. Köprü ile Katedral 
arasındaki kestirme yol Monument’ten 
geçer ki bu semte adını veren anıt, 
Londra’nın yaşadığı bir başka felaket olan 
1666 yangının anısına dikilmiştir.

Londra’nın bir diğer ünlü anıtı ise, 
İstanbul’un Taksim Meydanı gibi kentin 
başlıca buluşma noktalarından biri olan 
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Trafalgar Meydanı’nın ortasında yer alan 
ve üzerinde İngiliz Amiral Nelson’un 
heykelinin bulunduğu dikilitaştır.

Londra’nın diğer tarihi mekânlarından 
Parlamento ve bitişiğindeki Big Ben ile 
Buckingham Sarayı da Thames kenarın-
da, Westminster semtinde yer almakta-
dır. Adını bulunduğu semtten alan ma-
nastır ile gene adını bulunduğu sokaktan 
alan İngiltere başbakanlarının resmi 
konutu “Downing 10” da, Parlamento ve 
Big Ben gibi Westminster’in önemli ilgi 
odaklarındandır.

Görkemli Saraylar, yeşil alanlar 

İngiltere’de Kraliyet’in bütçeye getirdiği 
maliyet tartışıladursun görkemli saraylar 
Londra’nın en çok gezilen yerlerinden ol-
maya devam eder. Buckingham Sarayı’nın 
önündeki nöbet değişim töreniyle yetin-
mek yerine Kraliyet ailesinin yaşadığı 
sarayların içini de görmek isteyenler, yaz 
aylarında belirli bölümleri gezilebilen bu 
saraydan başka; Hyde Park bitişiğindeki 
Kensington Sarayı’na ya da kentin güney-
batı kesiminde yer alan Hampton Court 
Sarayı’na gidebilirler.

Bir köşesindeki ünlü “Konuşma 
Köşesi”yle Londra’nın en tanınmış par-
kı olan Hyde Park ve yanındaki Marble 
Arch da kentin en çok merak edilen yer-
lerinden biridir. Göz alabildiğine uzanan 
yeşil alanlar Londra’nın önemli zenginlik-
lerinden bir diğeridir. Hyde Park’dan baş-
ka içinde Londra Hayvanat Bahçesi’nin 

de yer aldığı Regent’s Park ile bunlar 
kadar büyük olmasalar da Buckingham 
Sarayı’nın önündeki Green Park ve St. 
James’s Park hem Londralıların hem tu-
ristlerin vazgeçilmez dinlenme alanların-
dandır.

Kew Gardens (Kraliyet Botanik Bah-
çeleri), Richmond Park, Wimbledon ve 
Battersea Park ile birlikte Thames’in 
karşı kıyısında yer alan beş parktan biri 
olan Greenwich Park’ın önemli bir işlevi 
daha vardır. Bir ayağı doğu, diğeri batı 
yarımkürede fotoğraf çektirmek isteyen-
ler Greenwich’deki tarihi gözlemevini 
ziyaret edebilirler. Londra’ya gelmişken 
Greenwich Parkı’na da uğramayı ve 

parkın en yüksek noktasındaki Kraliyet 
Gözlemevi’ni gezdikten sonra bahçesin-
den geçen “0 Meridyen” çizgisi üzerin-
de fotoğraf çektirmeyi ve de sertifika-
nızı almayı unutmayın. Greenwich’de 
ayrıca Londra’nın en önemli müzelerin-
den bir olan Ulusal Denizcilik Müzesi 
bulunmaktadır.

Söz müzelere Gelmişken 

Londra’yı dünya müzelerinin başkenti 
diye nitelemek yanlış olmaz. Tarih ön-
cesi çağlardan günümüze çok geniş bir 
koleksiyona sahip olan “İngiliz Müzesi” 
ve Büyük Patlama’dan başlayarak dün-
yamızın geçirdiği tüm evrelerin görüle-
bileceği “Doğa Tarihi Müzesi” ile kent 
müzelerinin en başarılı örneklerinden 
biri olan “Londra Müzesi” ücretsiz olarak 
gezilebilir. 

Aralarında Posta, Bilim, Jeoloji, Darwin 
müzeleri ile Planetaryum’un da bulundu-
ğu daha pek çok müzeye ev sahipliği ya-
pan Londra’da; Tussaud Mumya Müzesi 
ve ayrıca Londra Zindanları, Sherlock Hol-
mes Müzesi ve Piccadilly Meydanı’ndaki 
“Guiness Rekorlar Müzesi” yerine açılan 
“İster İnan İster İnanma Müzesi” gibi çe-
şitli turistik müzeler de Lonra’nın vazge-
çilmezleri arasında sayılabilir. 

Her ekolden 2 binden fazla resmin ser-
gilendiği Ulusal Galeri ve bitişiğindeki 
Ulusal Portre Galerisi ile tarihi binaların-
da birbirine komşu Saatchi Gallery ve Co-

Kew Gardens

Greenwich
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unty Hall ve de Tate’in iki büyük galerisi 
Londra’nın en az müzeleri kadar ilgi gören 
sanat mabetleridir. 

londra’daki Türk veya anadolu 
izleri

Londra’daki Türk veya Anadolu izlerini 
arayanlar; İngiliz Müzesi’nde aralarında 
Halikarnas Mozolesi’nin bazı bölümleri-
nin de bulunduğu Anadolu uygarlıklarına 
ait eserleri, Kraliyet Savaş Müzesi’nde Ça-
nakkale Savaşı’nın bazı kalıntılarını, Vic-
toria ve Albert Müzesi’nde İznik porselen-
lerini ve Ulusal Galeri’de ise Fatih Sultan 
Mehmet’in Gentile Bellini tarafından yapı-
lan ünlü portresini görebilirler.

Londra, tiyatro ve müzikalleriyle de 
ünlüdür. Onlarca yıldır sahnelenen Ope-
ra’daki Hayalet, Miss Saigon, Kediler, 
Aslan Kral, Sefiller, Mamma Mia vb mü-
zikaller için aylarca önce satılan iyi yer-
lerdeki koltuklar ile son dakikaya kalan 
ucuz yerler arasında bütçenize göre seçim 
yapmak size kalmış. Londra’nın dünya 
çapında sanat merkezlerinden; Barbican 
Centre ve South Bank Centre klasik müzik 
dinleyicilerine, South Bank bitişiğindeki 
Ulusal Tiyatro modern salonlarıyla ve çok 
yakınındaki 400 yıllık Shakespeare Globe 
Tiyatrosu ise tarihi atmosferiyle tiyatro 
tutkunlarına hitap etmektedir.

Londra’da gece hayatının kalbi Soho’da 
atar. Buradaki publar daha çok İngilizleri, 
diğer kulüpler ise turistleri ağırlar. Pub 
kültürü, sadece Londra’da değil, “Ada”nın 
her tarafında bir gelenektir. İş çıkışı ar-
kadaşlarıyla bir puba uğramadan eve git-
meyen İngilizlerin tercihleri; bir İrlanda 
markası olan Guiness’in ünlü siyah birası 
başta olmak üzere Lager olarak adlandırı-
lan klasik bira, elmadan yapılan Cider ve 
biraz acımsı tadıyla Bitter şeklinde değişe-
bilir.  Oxford Caddesi ile Piccadilly Mey-
danı arasındaki Soho’dan başka, bir diğer 
popüler publar bölgesi Soho’ya yürüme 
uzaklığındaki Covent Garden’dır. Burada 
restore edilen tarihi hal binası ile çevresin-
de yer alan kafe, restoran ve publar daha 
çok çevredeki tiyatrolarda sergilenen mü-
zikalleri izlemeye gelenlerin temsil öncesi 
veya sonrası uğradıkları mekânlardır. 

Londra’da bir İngiliz klasiği olan Fish 

and Chips dışında yerel bir tat bulmak zor 
olsa da Fransız, İtalyan, Hint, Çin, Japon, 
Tayland, Türk, Afrika, Güney Amerika 
ve füzyon mutfaklarının seçkin örnekleri 
gurmeleri bekler. Alışverişte de seçenek 
çoktur, sokak marketlerinden dünya mar-
kalarına kadar her bütçeye hitap eden bu 
seçenekler arasında Harrods, Selfridges, 
Liberty ile Fortnum and Mason gibi tarihi 
ve lüks mağazalar öne çıkar. 

Daha özgün ortamlarda alışveriş yap-
mak isteyenler için adres; bir zamanlar 
bir göçmen mahallesi iken bugün başta 
antikacılar olmak üzere sahaflardan kita-
pevlerine, ikinci el dükkânlardan restoran 
ve kafelere kadar çeşitli trendi mekânlara 
dönüşen Notting Hill ve ana caddesi Por-
tobello Road olacaktır. 

Buraya kadar gezdiğimiz yerlerin 
hemen hepsi, Londra’nın hiç değişme-
yen klasikleri olup her birinin yerleri-
ni ve özelliklerini yılardır koruduğu bu 

mekânların yanı sıra 2012 Olimpiyatları’na 
ev sahipliği yaptığı dönemde inşa edilen 
tesisler gibi Londra’ya, zaman içinde ek-
lenen bazı modern yapılar yok değildir. 
Milenyum’da açılan dev gösteri alanı 
“The Dome (O2)” ve kısa bir süre önce 
açılan teleferik hattı “Sky Line” ile Tha-
mes kenarındaki dünyanın en büyük dön-
me dolabı “London Eye” ve 306 metre 
yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek bi-
nası The Shard ve büyük bir yumurtayı 
andıran ilginç mimarisiyle dikkat çeken 
City’deki “30 St. Mary Axe” gökdeleni 
Londra’nın yeni ikonları olarak not edile-
bilir... 

Notting Hill

Shakespeare Globe

“Londra Müzesi”
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Çocuğunuz 
okula hazır mı?

Okul öncesi çocuğunuzun periyodik muayenelerini 
ihmal etmeyin!

_ Okul öncesi periyodik muaye-
neler, çocuklarımızın en iyi koşul-
larda yetişmesi için doğru kararlar 
alınmasını sağlar. Bu nedenle eğitim 
sürecinde çocuklarımızın ruh ve 
beden sağlıklarının tam olması 
önemlidir.

Çocuk Sağlığı ve HaStalıkları

Büyüme ve gelişme bozuklukları; 
demir, çinko gibi elementlerin ek-
sikliği, şeker hastalığı, idrar yolları 
hastalıkları gibi nedenler çocukla-
rımızın okul başarılarını, çevresiyle 
uyumlarını etkilemektedir. Erken 
tanı ve tedavi her zaman olduğu 
gibi anahtar roldedir. Ağırlık, boy 
değerlendirmesi, nabız, tansiyon 
ölçümleri, genel fizik muayene ve 
laboratuvar çalışmaları her yıl okul 
öncesi dönemlerde yapılmalıdır. 

Diş ve Diş eti HaStalıkları

Yeni okul çağına gelmiş çocukların 
diş sağlığı, okul dönemindeki başarı-
ları ve geleceği açısından önemlidir. 
6 –7 yaşlarına gelmiş bir çocuğun 
birinci daimi azı dişlerinin sürme 
dönemidir. Bu dönemde ateş, ağrı, 
huzursuzluk, halsizlik ve isteksizlik 
gibi belirtiler görülebilir. Bu dişin 
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dışında en öndeki dişlerinin de deği-
şimi olacak, süt dişleri düşüp yerine 
daimi dişler gelecektir. Benzer 
şikayetlere ek olarak, dişsiz olunan 
dönemlerde utanma ve durumundan 
hoşnutsuzluk da görülebilecektir.

Okula başlayana kadar evde 
anne yada bakıcı kontrolünde olan 
çocuklar, okul gibi enfeksiyona açık 
bir ortamda  bulunacaklar ve evdeki 
gibi düzenli ve itinalı ağız bakımla-
rını yapamayacaklardır. Çocukların 
okula gitmeden önce dişlerinin 
fırçalanmasının sağlanması gerek-
lidir. Ayrıca gece yatmadan önce 
fırçalamanın yapılmış olması, son-
rasında ise hiçbir şey yenmeden  ve 
içilmeden uyunması diş sağlığının 
korunması açısından çok önemlidir. 

Okula başlama yaşı gelen çocukla-
rın ağız sağlığı açısından değerlendi-
rilip varsa çürüklerinin giderilmesi, 
çürük önleyici dolgu ve önlemlerin 
alınması ve ağız hijyeninin nasıl sağ-
lanacağı konusunda eğitim verilmesi 
başarılı bir okul hayatını ve sağlıklı 
gençlerin gelişmesini sağlayacaktır. 

okul ÖnceSi ÇocuklarDa GÖz 
Sağlığı

Göz sağlı ve hastalıkları ile ilgi-
li eksik bilgi ve ihmaller sonucu 

çocuklarımız ileri yaşlarda tedavisi 
oldukça zorlaşan ve bazen imkansız 
olan sorunlarla karşılaşabilirler.

Önemli göz hastalıkları  küçük 
yaşlarda ortaya çıkar. Ancak erken 
teşhis ve doğru tedavi ile başarılı 
sonuçlar elde edilebilir.

• Okula başlamadan önce, 
• Okul süresince düzenli aralıklarla 
göz muayenesi yapılması gereklidir.

Göz sağlığımız okul sıralarında 
çocuğumuzun başarısını etkilemesi 
yanında okulda uyum, sosyalleşme, 
paylaşma duygularını da dolaylı ola-
rak etkilemektedir. Okulda tahtayı 
rahat görmeyen çocuk, derste uyum 
sorunu yaşayacak ve ister istemez 
yaramazlık yapacaktır.

Çocuklarda en sık görülen göz 
hastalığı olarak göz tembelliği, göz 
kayması, görme bozuklukları (Miyo-
pi-Hipermetropi-Astiğmatizma) ve 
gözyaşı kanalı tıkanıklığı sayılabilir.

GÖz tembelliği teDaviSinin 
Önemi

Göz tembelliği retinaya net görün-
tü gelmemesi nedeniyle retinanın 
görmeyi öğrenememesi halidir. 
Genellikle iki göz arasında göz ku-

Bir gözünü 

kısma ya 

da kapatma 

yapıyorsa

cisimleri 

sürekli 

gözüne yakın 

tutuyorsa

Gözlerini 

sık sık 

ovuşturuyorsa

Bir veya iki 

gözün içe 

veya dışa 

kayması 

mevcutsa

Ailede göz 

bozukluğu 

mevcut ise 

hemenbir göz 

hastalıkları 

uzmanına 

muayeneye 

gitmenizi 

öneriyoruz.

Ailede göz 

tembelliği 

hikayesi varsa

Doğum Tarihi ve Yeri: 1965 
Erzurum

EĞİTİm
• Tıp Fakültesi : Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi

• Uzmanlık Eğitimi : Erciyes 
Üniversitesi TıpFakültesi

ÜYElİklEr
• Türk Tabipler Birliği

• Türk Pediatri Derneği

İlGİ alaNları
Yenidoğan yoğunbakım, sağlıklı 
çocuk takibi , aşılama  ve çocuk 
hastalıkları

EvdE çocuĞumuza dİkkaT ETTİĞİmİzdE;

uzm.Dr. ciHan berkarDa
BAYınDır hAsTAnEsi

1 2 3 4 5 6
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suru numarasının farklı olmasından 
kaynaklanır. 

Özellikle 7-8 yaşından sonra göz 
tembelliği tedavisi çok zordur. Bu 
nedenle göz tembelliğinin çok erken 
yaşlarda tespit edilmesi, tembelliğe 
neden olan sorunun tedavi edilmesi 
için çok önemlidir.

Tek taraflı göz bozukluklarında; 
diğer gözü ile çocuk tam gördü-
ğünden gözlük takmak isteme-
mektedir. Gözlüğünü kullanmayıp 
tembellik tedavisini uygulamayan 
çocuklara 8 yaşından sonra tedavi 
artık zorlaşmaktadır. Tek gözünde 
Miyopisi olan çocuklarda Ortokera-
toloji tedavisi (uyku lensi) başarılı 
olmaktadır.

Ayrıca gözlük başlanmış çocukla-
rın okul öncesi; gözlük numarasında 
olmuş değişiklikler düzeltilmezse 
yine okul başarısını etkileyecektir.

okul ÖnceSi ve SonraSı kbb 
muayeneSinin Önemi

Okul öncesi dönemde işitme kaybı 
ve konuşma sorunları yaşayan 
çocukların okul başarıları açısından 
kulak, burun boğaz muayenesi ya-
pılması gereklidir. Okul dönemiyle 
birlikte aileleleri hastalıklar açısın-
dan zorlu bir dönem beklemektedir. 
Evde izole bir ortamda korunan 
çocuklar okul ile birlikte sıklıkla üst 
solunum yolu enfeksiyonlarına açık 
hale gelmektedir. En sık karşılaşı-
lan üst solunum yolu hastalıkları 
nezle, grip, sinuzit, boğaz/bademcik 
enfeksiyonu, orta kulak enfeksiyonu-
dur. Üst solunum enfeksiyonlarının 
sık yaşanması okul devamlılığında 
aksamaya neden olabilir. Enfeksiyon 
hastalıklarının tetiklediği geniz eti 
ve bademcik boyutlarındaki artış 
burun tıkanıklığı, horlama, apne, orta 
kulak enfeksiyonu gibi şikayetleri 
ortaya çıkarmaktadır. 

Uyku kalitesinin düşmesi konsant-
rasyon bozukluğuna neden olarak 
okul başarısını düşürmektedir. Orta 
kulak enfeksiyonları ile ortaya çıkan 
işitme kayıpları konuşma ve dil açı-

Okul dönemi ile 
birlikte alerjik 
hastalıklar enfeksiyon 
ile karışabilir ya 
da enfeksiyonları 
tetikleyebilir. Alerji 
açısından şüpheli 
bulunan çocukların 
okul öncesi 
değerlendirilmesi, 
gerekirse alerji 
testlerinin yapılması 
önerilir.
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sından gecikmeye neden ola-
bilir. Duymakta güçlük çeken 
çocuk derslerine karşı ilgisiz 
kalabileceği gibi, kendini ifade 
edemeyen çocuk çevresine 
karşı hırçın ve sinirli olabilir. 
Bu nedenle okula başlamadan 
önce ve okul döneminde yılda 
bir kez KBB muayenesi önem 
kazanmaktadır. 

Alerji açısından şüpheli 
bulunan çocukların okul 
öncesi değerlendirilmesi, 
gerekirse alerji testlerinin 
yapılması önerilir.  

PsİkİYaTrİk vE 
Psİkolojİk 

soruNlar

ayrılık kayGıSı neDen olur?

Ayrılık kaygısı, bebeğin ayrı odada uyuyamaması, yalnız 
başına oynayamaması, annenin işe başladığı dönemde 
her sabah yaşanan krizler ve nihayetinde okula başlama 
yaşında okul korkusu olarak karşımıza çıkan psikolojik 
bir sorun. Ayrılık kaygısı yaşayan çocukların, anneden 
ya da başka bir bakım verenden ayrıldıkları durumlara 
karşı aşırı korku tepkisi verdikleri, ayrı kalma anlarına 
tahammül edemedikleri ve bu nedenle kreşe ya da okula 
başlamakta oldukça zorlanıldığı görülür.  

kayGılı anneler

Ayrılık kaygısına bağlı sorunlar nedeniyle kliniğe getirilen 
çocukların annelerinin çoğu zaman çocuklarından daha 
kaygılı olduklarını, çocuğu yalnız görüşmeye aldığımızda 
kapının önünden ayrılamadıklarını ya da çocuk klinisyenle 
içeride yalnız kalmak istemediğinde annelerin de endişele-
nip çocuğu bırakamadıklarını sıkça gözleriz. Ayrıntılı öykü 
alındığında kaygılı çocukların annelerinin de kaygılı bir 
ailede yetiştiklerini dolayısıyla kaygının kuşaktan kuşağa 
aktarılan bir fenomen olduğunu 

okul korkuSu ya Da ayrılık kayGıSı

Eğitime başlama yaşının düşürülmesiyle birlikte okul korkusu 
anne babaların daha çok gündemine gelir oldu. Çocukların 
annelerinden ayrılıp eğitim sistemine teslim edilmesi için belli 
bir olgunluk yaşına gelmesi mi temel sorun yoksa okul korku-
su hangi yaşta olursa olsun karşımıza çıkabilen bir olgu mu? 
Aslında her ikisi de! Çocukların ailenin güvenli ortamından 
çocuğa bütünüyle yabancı ve kaotik gelebilecek bir yere (kreş 
ya da okul) geçişleri sancılı bir süreçtir. Bu nedenle modern 
toplumlarda bu geçiş süreci yapılandırılır. Öte yandan eğer bir 
çocuğun annesinden ya da bağlandığı başka bir bakımveren-
den ayrı kalmasıyla ilgili özel bir güçlüğü varsa -ki  buna ayrılık 
anksiyetesi diyoruz- çocuk her yaşta sorun yaşayabilir. 

teDavi yÖntemi

Öncelikle tedavi için çok ileri durumlar dışında ilaç başla-
madığımızı belirtmeliyiz. Tedavide anne ve çocuğun ayrı 
kalma anlarına karşı birlikte eğitimini hedefliyoruz. Bu 
çalışmalar  etkili sonuçlar sağlıyor. Çocuklarımız ise eğer 
biz doğru yöntemi istikrarlı biçimde uygulayabilirsek hızla 
uyum sağlayarak yüzümüzü güldürmeye devam ediyorlar.
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LATİN AMERİKA’NIN 
İLK OLİMPİYAT SINAVINA 

GERİ SAYIM SÜRÜYOR
Brezilya’nın ikinci büyük kenti Rio de Janerio, 2016 

Yaz Oyunları için hazırlanmaya devam ediyor. Kıtada 
ilk defa düzenelenecek oyunlar yalnızca şehir için 

değil ülke için de büyük önem taşıyor. 

_ Şirketimizdeki spor gündeminin ra-
hatlığını fırsat bilerek bu sayıda her za-
man alışık olduğunuz spor haberlerinin 
haricinde değişik bir çalışma hazırla-
mak istedik. 

Kısa bir süre öncesine kadar ülkede-
ki en önemli gündem konulardan birisi 
İstanbul’un olimpiyat oyunlarının aday-
lığının bu sefer sonuca ulaşıp ulaşmaya-
cağı üzerineydi. İstanbul 2020 adaylığı 
da dahil olmak üzere 5 kez olimpiyatlara 
aday oldu. Bu sefer İstanbul’un şansının 
daha yüksek olduğu fikri kamuoyunda 

hakimdi ve gerçekten de İstanbul, oyla-
ma sonucunda tarihinde ilk defa finale 
kadar yükseldi. Ancak yarışı organizas-
yona neredeyse şimdiden hazır durum-
da olan Tokyo’ya karşı kaybetti. 

İstanbul’un bu sefer, biraz daha ümitli 
olmasının bir nedeni de 2016 oyunlarını 
Rio’nun almış olmasıydı. Rio; eksikle-
riyle ve vaatleriyle İstanbul’a benzeyen 
bir pozisyonda yarışa başladı ve başarı-
ya ulaştı. Gerçekten de Rio’nun oylama 
sırasındaki performansına bakıldığında, 
at yarışlarında geriden gelenin kazan-

masına benzeyen bir durum görülüyor.
Öncelikle Rio da son derece güçlü 

3 rakibe karşı yarıştı. İlk etapta Bakü, 
Doha ve Prag, oylamaya katılmadan 
yarışmadan çekilirken, oylamada Rio 
ilk turda 26 oyla ikinci sırayı aldı. 18 oy 
olan Chicago ise yarıştan elendi. İkinci 
turda iki bilindik rakip; Madrid ve Tok-
yo, Rio ile başbaşa kaldı. Bu sefer kade-
rin bir cilvesi ilk elenen Madrid değil 
Tokyo oldu. Tokyo sadece 20 oy alarak 
finale kalma şansını yitirdi. Madrid ve 
Rio’dan oluşan final ise 66-32 gibi bir 
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ğına sahip olmayan yerler olarak Rio’da 
güvenlik riski de yaratmaktalar. 2010’da 
uyuşturucu karteline bağlı 60 çete üye-
si, evlerinin olduğu favela içerisine gir-
meye çalışırken polisle karşı karşıya 
kaldılar ve çatışma yaşandı. Kaçan çete 
üyeleri sonrasında, dünyaca tanınan 
lüks bir zincire ait oteli işgal etti ve içe-
rideki 35 kişiyi rehin aldı. Rio zaman za-
man yine favelalardan kaynaklanan ve 
bazen turistleri de hedef alan soygun ve 
şiddet olaylarına da tanık oldu.  

Favelalarla ilgili sorun bu yerlerin 
aynı zamanda yüzbinlerce kişinin evi de 
olması, bu yüzden kaldırılmaları veya 

sonuçla Rio’nun lehine sonuçlandı ve 
İspanyolca’da “Ocak ayı nehri” anlamı-
na gelen Rio de Janeiro, Güney Amerika 
kıtasında olimpiyat oyunları düzenleye-
cek olan ilk şehir oldu.

Rio, turistlerin aşina olduğu Copa-
cabana ve Maracana bölgelerindeki te-
sislerin büyük kısmının yenileneceğini 
duyurdu. İlave olarak şehrin batısında 
yer alan Barra ve Deodoro’ya da yeni te-
sisler planladı. Olimpiyat köyü Barra’da 
düşünülürken oyunlara ayrılacak alanın 
büyüklüğü 1200 dönüm olarak ilan edildi. 

Ünlü Maracana stadyumu, Samba 
gösterilerinin yapıldığı Sambadrom 
ve kentin lüks semtlerinden Gloria’da-
ki yat limanı, olimpiyat kapsamındaki 
oyunlara ev sahipliği yapacak yerler 
arasında seçildi. Copacabana sahili, plaj 
voleybolu ve triatlon için ayrıldı. Ancak 
her ne kadar mevcut tesisler de kullanıl-
sa, kaydadeğer bir yatırım yeni yerlerin 
yapılması için harcandı. Aralarında Ma-
racana stadyumunun da olduğu birçok 
yerde ise büyük yenilemeler yapıldı.   

Bu noktada şehir iki büyük problemle 
karşı karşıya kaldı. Bunlardan ilki çar-
pık yapılaşma ve favela denilen büyük 
gecekondu mahallelerinin durumu. Fa-
velalar sağlıklı altyapı ve ulaşım olana-

yıkılmaları gibi bir durum söz konu-
su olamıyor. Polis kuşatmayı andıran 
düzenli operasyonlarla favelalar içeri-
sindeki suç örgütlerine baskınlar dü-
zenliyor. Ayrıca altyapı ve ulaşım yatı-
rımlarıyla bu yerlerdeki yaşam koşulları 
düzeltilmeye çalışıyor. 

İkinci sorun yeni tesis inşaatlarının 
tamamlanamaması riski oldu. Bu durum 
ülkedeki yolsuzluklarla ilişkilendirildi. 
Bir taraftan spor organizasyonları için 
yapılan harcamaların büyüklüğü, diğer 
taraftan bu yatırımları karşılamak için 
toplu ulaşım gibi bazı yerlere zam ya-
pılmak istenmesi sonucunda Haziran 
ayında önce ülkenin en büyük kenti Sao 
Paulo’da sonra da Rio’da gösteriler ya-
şandı.

Problemin bir nedeni Brezilya’nın 2014 
Dünya Futbol Şampiyonası ve 2016 Yaz 
Olimpiyat Oyunları gibi iki büyük orga-
nizasyonu arka arkaya alması oldu. Bre-
zilya, uluslararası arenada etkin bir ülke 
olmak için risk aldı ve bu iki spor orga-
nizasyonuna bu çerçevede talip oldu. 
İstanbul’un bir şansızlığı belki Rio’nun 
hemen ardından olimpiyatlara aday ol-
masıydı.  Sonuç ne olursa olsun önümüz-
deki 7 sene için olimpiyatlar bize farklı 
yönlerde, 12 saat uçak yolculuğu olan 
kentlere gitti. Bize de maalesef televiz-
yondan izleme kısmı kaldı.  

Rio, turistlerin aşina 
olduğu Copacabana ve 
Maracana bölgelerindeki 
tesislerin büyük kısmının 
yenileneceğini duyurdu. 
İlave olarak şehrin 
batısında yer alan Barra 
ve Deodoro’ya da yeni 
tesisler planladı.



MUSTAFA CELALETTİN ORAKÇI

1975 Erbaa doğumlu olan 
Mustafa Celalettin Orakçı, 

Hacettepe Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü mezunu-
dur. 16.09.2013 tarihinde Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri Çözüm 
Geliştirme Müdürlüğü’nde 

Finans Uygulamaları Mimarı 
olarak göreve başlamıştır.
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16.06.2013-16.09.2013 tarihleri arasında göreve 
başlayan çalışanlarımız

ARAMIzA KATILANLAR

DUYGU İPEK

1985 İzmir doğumlu olan Duygu 
İpek, Sakarya Üniversitesi Be-

den Eğitimi ve Spor Yüksekoku-
lu Spor Yöneticiğili Bölümü me-
zunudur. 01.07.2013 tarihinde 
Akdeniz Bölge Müdürlüğü’nde 

Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

CANER ÇETİNYILMAz

1982 Çanakkale doğumlu 
olan Caner Çetinyılmaz, Bilgi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü mezunudur. 
16.09.2013 tarihinde Organi-

zasyon Müdürlüğü’nde Uzman 
Yardımcısı olarak göreve 

başlamıştır.

. GÜLİz MENKÜ

1983 Bursa doğumlu olan Güliz 
Menkü, Sabancı Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Üretim 
Sistemleri Mühendisliği Bö-

lümü mezunudur. 16.09.2013 
tarihinde Organizasyon 

Müdürlüğü’nde Uzman Yardım-
cısı olarak göreve başlamıştır.

BURAK ÖzENEN

1988 Kadıköy doğumlu olan 
Burak Özenen, İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi İşletme 
Bölümü mezunudur. 01.07.2013 
tarihinde Muhasebe ve Mali İş-
ler Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

SİNEM ERASLAN

1983 Beykoz doğumlu olan Si-
nem Eraslan, Doğu Akdeniz Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
mezunudur. 01.08.2013 tarihin-
de Proje ve Değişim Yönetimi 
Başkanlığı’nda Uzman olarak 

göreve başlamıştır

BARIŞ AVŞAR

1978 Kaman doğumlu olan 
Barış Avşar, Boğaziçi Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğ-

retmenliği Bölümü mezunudur. 
01.09.2013 tarihinde Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri Çözüm Ge-
liştirme Müdürlüğü’nde Uzman 

olarak göreve başlamıştır.

EMRE SÖKER

1984 Üsküdar doğumlu olan 
Emre Söker, İstanbul Kültür Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Matematik ve Bilgisayar Bö-
lümü mezunudur. 08.07.2013 

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

göreve başlamıştır.

ŞAFAK OSMAN KARÇİĞA

1988 İstanbul doğumlu olan 
Şafak Osman Karçiğa, Dumlu-
pınar Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Maliye 

Bölümü mezunudur. 01.07.2013 
tarihinde Muhasebe ve Mali İş-
ler Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

BURAK HAKAN ALBAYRAK

1986 İstanbul doğumlu olan 
Burak Hakan Albayrak, Haliç 
Üniversitesi Mühendislik Fa-

kültesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü mezunudur. 01.07.2013 

tarihinde Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Çözüm Geliştirme 
Müdürlüğü’nde Uzman Yardım-
cısı olarak göreve başlamıştır.

DUYGU ECEM KAVAKLI

1988 Fatih doğumlu olan Duygu 
Ecem Kavaklı, Anadolu Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi İşletme 
Bölümü mezunudur. 01.07.2013 
tarihinde Muhasebe ve Mali İş-
ler Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

FATMA TAMER YAVUz

1985 Şarkışla doğumlu olan Fat-
ma Tamer Yavuz, Selçuk Üni-

versitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
mezunudur. 01.07.2013 tarihin-
de Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Müdürlüğü’nde Uzman olarak 

göreve başlamıştır.
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HOŞGELDİNİz

MUTLULUKLAR

1- İç Anadolu Bölge Müdürlüğü zEYNEP YILMAz 26.06.2013 kız

2- Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü EzGİ DURU 05.07.2013 kız

3- Bilgi ve İletişim Tekn. Çöz. Gel. Müd. CEVAT CAN GÜLER 16.07.2013 kız

4- İstanbul Bölge Müdürlüğü ŞEREF AY 23.07.2013 kız

5- Kıbrıs Şube ELHAMİYE ÜNERALP 29.07.2013 kız

6- Oto Hasar Müdürlüğü MUTLU YILMAz 31.07.2013 kız

7- İç Anadolu Bölge Müdürlüğü MERAL YÜCEL 03.08.2013 erkek

8- İstanbul Bölge Müdürlüğü EMİNE ŞURDUM 14.08.2013 erkek

9- Kadıköy Bölge Müdürlüğü KÜBRA YÖRÜK 26.08.2013 erkek

10- Kıbrıs Şube HASAN SERDENGEÇTİ 30.08.2013 erkek

11- Kıbrıs Şube zAFER SATILMIŞ 11.09.2013 erkek

12- Marmara Bölge Müdürlüğü GÜLŞAH GÜMÜŞ 16.09.2013 kız

1- Proje ve Değişim Yön. Başkanlığı BURAK DELİGÖz 23.06.2013

2- Karadeniz Bölge Müdürlüğü HAKAN KARA 01.07.2013

3- Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü BURCU POYRAz 17.08.2013

4- İç Anadolu Bölge Müdürlüğü ÜNSAL İSTANBULLU 18.08.2013

5- Oto Dışı Hasar Müdürlüğü/ MÜGE DENİzCİ-H. BARAN GEYİK 17.08.2013
    Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü

6- İç Anadolu Bölge Müdürlüğü DUYGU ÇİMEN-OSMAN ÖzDEMİR 24.08.2013

7- Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü SEÇİL ATAMAN 07.09.2013

8- Marmara Bölge Müdürlüğü EMRAH SÜNBÜL 06.09.2013

9- Banka Sigortacılığı Müdürlüğü EMEL KUM 06.09.2013

10- Teftiş Kurulu BARIŞ İNAN 14.09.2013

11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. YASEMİN KAzAN 15.09.2013
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KiTAP

CeHeNNeM

Dan Brown 
Bantam Press

Dan Brown son eseri olan 
Cehennem ile kendine ait 
tarzına devam ediyor ve 
bu kez Hristiyan dün-
yasındaki İnferno yani 
Cehennem kavramına el 
atıyor. Brown, dini öğeleri 
araştırarak gizemli ger-
çeklere ulaşıyor ve bun-
lardan gizemli hikayeler 
oluşturuyor.

AKBANK sANAT ve ssM’de KAPOOr

10 EYLÜL-5 OCAK 2014

Yaşamını ve çalışmalarını İngiltere’de sürdüren 
dünyaca ünlü kavramsal sanatçı Anish Kapoor’un 
işleri 10 Eylül’den itibaren Sabancı Üniversitesi 
Sakıp Sabancı Müzesi ve Akbank Sanat’ta eş 
zamanlı olarak sergileniyor. Akbank’ın 65. yılı 
nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 
düzenlenen sergi 5 Ocak 2014 tarihine kadar 
görülebilir.

MessIAH COMPLeX

23-24 Kasım

Forgetting Sarah Marshall, 
Arthur ve Rock of Ages gibi 
komedi filmlerinin tanınmış 
yüzlerinden Russell Brand 
Messiah Complex, World 
Tour 2013 kapsamındaki 
gösterisi için TİM Show 
Center’da. 11 yıl önce 
Türkiye’ye gelen Russell 
Brand Türkiye’deki gösterisi 
hakkında “2002 yılında bir 
film çekimi için geldiğim 
Türkiye’de çok keyifli vakit 
geçirdim, buradan çok 
keyif aldım. Tekrardan 
Türkiye’ye geleceğim için çok 
heyecanlıyım. Bu benim için 
çok mühim bir gösteri” dedi.

ŞAFAK AYAZI

Cem Özduru 
RODEO

Genç çizer-yazar Cem 
Özduru daha önce Zom-
bistan eseri ile Türkiye 
çizgi roman sahnesinde 
kendini kanıtlamıştı. 
Özduru, Şafak Ayazı ile 
okuyucu karşısında. 
Korku hikâyesinin anlatıl-
dığı Şafak Ayazı Türkiye 
topraklarının kültüründen 
beslenen bir eser.

MUHTeŞeM gATsBY

Sinema eleştirmenleri 
tarafından 2013’ün en 
iyi eleştiri alan filmlerin-
den biriydi. Luhrmann, 
Muhteşem Gatsby ile 
2008’den beri adım 
atmadığı uzun met-
raj film kategorisine, 
“muhteşem” bir giriş 
yaptı. Muhteşem Gatsby 
21. yüzyılın kült filmleri 
arasına girecek gibi 
görünüyor.

Yedi PsiKOPAT

Filmde son zamanlar-
da yazmakta sıkıntı 
çeken bir yazarın çılgın 
arkadaşlarıyla birlikte bir 
plan yapar ve Shih-Tzu 
cinsindeki bir köpeği 
fidye istemek amacıy-
la kaçırırlar. Köpeğin 
sahibi azılı ve psikopat 
bir gangsterdir. Böyle-
likle yer altı dünyasının 
komik ve tehlikeli oyuna 
istemeden sürüklenirler.
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• Kanserin etkileriyle mücadele ve koçluk hizmeti
• Yurtiçi veya yurtdışından ikinci görüş
• Tedavi merkezlerine nakil
• Evde bakım için hemşire, doktor hizmeti

Anadolu Sigorta’dan sağlık sigortası olan kanser hastalarına
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