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Aracınızı
güzelleştiren sigorta:

Tam Bakım 
Trafik Sigortası

Anadolu Sigorta'dan aracına gözü gibi bakanlar için yepyeni bir paket: Tam Bakım Trafik Sigortası! 
Zorunlu trafik sigortasına ek olarak bakım ve mini onarım hizmetlerini de kapsayan 
Tam Bakım Trafik Sigortası'yla aracınız hep yepyeni kalsın. 

AS TAM BAKIM 21x27,5cm.pdf   1   25.09.2017   15:44



Sektörümüz yılın başından bu yana hareketli günler yaşıyor. Zorunlu trafik 
sigortaları primlerinin yüksek olduğu tartışmalarıyla yıla başlayan sektörümüz, 
Nisan ayında tavan fiyat uygulamasıyla tanıştı. Temmuz ayında ise bildiğiniz 
üzere aynı branşta, özellikle riskli şoförler için bir prim havuzu kuruldu. Eylül 
ayı içerisinde Hazine Müsteşarlığı, “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası”nda, trafik sigortasında uygulamaya alınan riskli sigortalar 
havuzuna benzer bir yapıya geçildiğini duyurdu.

Prim dağılımına bakıldığında, ülkemizde, bireysel sigortalanmada önceliğin; 
araç, sağlık ve konut şeklinde sıralandığını görmekteyiz. Özellikle araç 
kategorisi altında yer alan trafik ve kasko sigortaları, sektörümüzün finansal 
yapısını doğrudan şekillendiriyor. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yeni ürünlerle 
çeşitlendirmemiz önem arz ediyor.

Bu kapsamda, üzerinde çalıştığımız siber riskler sigortasını satışa sunuyoruz. 
Bu şekilde, ticari firmalara sunduğumuz bir hizmeti bireylere de sunmaya başlamış 
olacağız. Gündemimizde olan bir başka konu da kefalet sigortaları. Yapılması 
planlanan düzenlemelerle, bu ürünün yaygın olarak kullanılmasının yolu açılıyor.

Ürünlerimizi çeşitlendirmekle kalmıyor, hizmet kalitemizi artırmak için 
çalışmalar da yapıyoruz. 

Turbo Jet uygulamamız bunun en yeni örneklerinden bir tanesi. Hasar 
ödemelerinde Anadolu Sigorta farklılığını yaratıp, müşteri memnuniyetini de en 
üst seviyeye çıkaracak, sektörde bir ilk olan Turbo Jet uygulamamız ile belirli 
koşullarda, ihbardan ve faturanın sisteme yüklenmesinden saniyeler sonra, belirli 
limite kadar hasar ödenmesini sağlayabiliyoruz.

Temmuz Ayı Afetlerin Etkisinde Geçti
Geçtiğimiz dönem içerisinde sektörümüzü etkileyen bir diğer durum da 

Temmuz ayında belli aralıklarla yaşanan sel, deprem, dolu gibi doğal afetlerle 
ilgili oldu. Bu durumun sigortanın önemini tüketicinin önüne bütün açıklığıyla 
koyduğuna inanıyoruz. 

Bu süreçte Anadolu Sigorta olarak, hasar anında en iyi şekilde sigortalımızın 
yanında olmayı başardık. Özellikle dolu afeti sonucunda sigortalıların, poliçelerinin 
bu tür hasarları karşılamadığı yönündeki endişe ve mağduriyetlerini en hızlı 
şekilde giderdik. 

Sigortada fiyatlama geçmiş veriler üzerinden yapılmaktadır. Geçmiş dönemli 
analizlerde, İstanbul’da bu tür, dolu kaynaklı yoğun hasara yol açan bir afet örneği 
bulunmuyordu. İklim değişikliği senaryoları ile bağlantılı olarak, bundan sonrası 
için yaygın bir hal alırsa, dolu riskinin sigorta fiyatlarına yansıması da söz konusu 
olacaktır. Sigorta sektörü olarak iklim değişikliğine dikkat etmemiz ve yakından 
izlememiz gerekiyor. İlerleyen dönemlerde iklim değişikliği ve etkileri konusunun 
da sektörün gündemini oluşturacak maddelerden birisi olacağı görüşündeyim.  

Başarı ve mutluluk dileklerimle…

İlhami Koç
 Genel Müdür

Sevgili Anadolu Sigortalılar,
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YÖNETİMDEN

Sözlerime şirketimizin kurumsal yayını olan Maksimum Biz dergisinde, ilk yazımı 
kaleme alıyor olmaktan duyduğum heyecanı ifade ederek başlamak istiyorum. Bu 
vesileyle, hayatının 38 yılını Anadolu Sigorta’ya vakfeden Sayın Musa Ülken’e çok değerli 
katkılarından dolayı teşekkür ediyor; kendisine huzurlu ve sağlıklı bir emeklilik dönemi 
diliyorum.  

2017 yılının bu ilk sayısında, sigorta sektörünün geçen yılına ilişkin bir değerlendirmeyi 
hep beraber yapalım. Bildiğiniz üzere sigortacılık sektörünün performansı, 
makroekonomik ortamla doğrudan ilişkilidir. Ülkemiz 2016 yılını zorlu makroekonomik 
gelişmelerin cereyan ettiği bir ortamda tamamladı. Özellikle, bölgemizde yaşanan 
bazı siyasi gelişmelerin ekonomik sonuçlar doğurmaması kaçınılmazdı. Bu olumsuz 
ortam kısmen 2017 yılına sarkacaksa da önümüzdeki dönemde daha iyi bir ekonomik 
performans öngörüyoruz.

İlginç bir şekilde, bu olumsuz koşullara rağmen geçtiğimiz yıl sektörümüz büyümesini 
güçlü şekilde sürdürdü. Bu koşullarda sektörümüzde prim üretimi %30 arttı. Özellikle, 
kara araçları sorumluluk branşındaki yüksek oranlı büyüme, bu artışın arkasında ana itici 
güç oldu.

Bu rakamlar sigortacılık sektörünü pozitif ayrıştıran güçlü yapısal temellerin var 
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle kur artışının, sektörümüz üzerine 
olumsuz bir etkisi olduğunu da yadsıyamayız. Yaygınlığı nedeniyle bu etkinin en çok 
hissedildiği branşların başında oto sigortaları geliyor.

Dolayısıyla, maliyet artışlarımız, genel enflasyonun oranından farklı bir oranda 
şekillenebilmektedir. Sektörümüz, bu maliyet artışlarını ürün fiyatlarına doğrudan 
yansıtamamakta, artışlar belirli bir süreye yayılmaktadır. Bu nedenle, karlılığımız da 
dönemsel olarak farklılık gösterebilmektedir.

Sevgili Anadolu Sigortalılar;
Anadolu Sigorta olarak 2016 yılını, yüzde 24,19 prim artış oranı ile yaklaşık 4.5 milyar 

TL üretim seviyesinde tamamladık. Pazar payımız yüzde 12,67 oldu. Prim üretimi 
sıralamamıza bakıldığında; 1 milyar 475 milyon lira ile trafik branşı birinci, 899.4 milyon TL 
ile kasko branşı ikinci, 755.9 milyon TL ile Yangın ve Doğal Afetler branşı üçüncü sırada 
gelmektedir. 

Şirketimiz 2016 yılında toplam prim üretiminde 2. sırada yer alan şirketimiz, “Kara 
Araçları”, “Kaza”, “Su Araçları”, “Nakliyat”, “Yangın ve Doğal Afetler”, “Genel Sorumluluk” 
branşlarında ilk sırada yer aldı. 

Şirketimizin 2017 yılında da ana hedefi, karlılık ve prim üretimini aynı potada 
buluşturan sürdürülebilir büyümedir. Faaliyetlerimizi, yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve 
müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak 
şekilde sürdüreceğiz.

Önümüzdeki dönemde birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inandığım, 
acentelerimize, Türkiye İş Bankası şubelerine ve çalışanlarımıza içten teşekkürlerimi 
sunarım. 

Başarılarla dolu, ülkemiz ve hepimiz için huzurlu bir yıl olmasını dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla…

İlhami Koç

Değerli Anadolu Sigortalılar,

Olumsuz 
koşullara rağmen 
geçtiğimiz yıl 
sektörümüz 
büyümesini güçlü 
şekilde sürdürdü. 
Bu koşullarda 
sektörümüzde 
prim üretimi %30 
arttı. Özellikle, kara 
araçları sorumluluk 
branşındaki yüksek 
oranlı büyüme, bu 
artışın arkasında 
ana itici güç oldu.

Genel Müdür

Anadolu Sigorta 
olarak, sigorta hasar 
zamanında en iyi 
şekilde sigortalımızın 
yanında olmayı 
başardık. Özellikle 
dolu afeti sonucunda 
sigortalıların, 
poliçelerinin bu tür 
hasarları karşılamadığı 
yönündeki endişelerini 
giderip, mağduriyeti en 
hızlı şekilde çözdük.

YÖNETİMDEN
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BAŞLARKEN

Dijital Acente 
Platformu” ile 
acentelerimizin 
kendi websitelerine 
eklenen ‘’online satış’’ 
butonuyla;  kasko, 
trafik, bireysel sağlık 
ve Dask ürünlerinin 
satışını yapabiliyoruz.

Yeni bir sayımızla daha karşınızdayız.
Şirketimizin en büyük iç iletişim etkinliklerinden birisi olan geleneksel 

İş Bankası ve acenteler buluşmamızı, Eylül ayının son haftasında Kıbrıs’ta 
gerçekleştirdik. En önemli iki satış kanalımızla şirketimizin arasındaki iletişimin, 
sağlıklı şekilde devamı için kritik role sahip olduğunu düşündüğüm bu 
organizasyonda, hem acentelerimizin sorun ve görüşlerini dinledik, hem de hep 
beraber hedef ve değerlendirmelerimizi yaptık. 

Bu seneki toplantılarımızın bir önemi de, acentelerimizin kurumsal 
websitelerine uyarladığımız ve “Dijital Acente Platformu” olarak adlandırdığımız 
yeni bir projemiz oldu. Bu projemizle acentelerimizin kendi websitelerine eklenen 
‘’online satış’’ butonu ile; kasko, trafik, bireysel sağlık ve Dask ürünlerinin satışını 
yapabiliyoruz. Bu sayede sigortalılarımız, Anadolu Sigorta’nın teknik alt yapısı 
kullanarak oluşturulmuş acente websiteleri üzerinden de, istedikleri zaman 
poliçelerini satın alabilecekler. İlerleyen dönemlerde daha geniş olarak detaylarını 
paylaşacağımız bu projemizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.  

Yazımda bahsetmek istediğim diğer bir yenilik ise inovasyon alanında. İlk kez 
2015 senesinde kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz Hackathon etkinliğimizin 
kapsam ve içeriğini geliştirdik. Anadolu Sigorta dışından katılımcılara da açtık, 
gençleri hedeflediğimiz dinamik bir yarışmaya dönüştürdük. 18-19 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleştireceğimiz ve 24 saat kesintisiz sürecek olan Anadolu Sigorta 
Hackathon’da, sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak yeni dijital teknolojilerin 
geliştirilmesine yönelik katılımcılarımızın projelerini dinleyecek, onlara destek 
vereceğiz. Proje kapsamında duyurularımız devam ediyor. Yarışmamıza katılan 
herkese teşekkür eder, kazanan ekipleri şimdiden tebrik ederim. 

Yeni Sayımızda Neler Okuyacaksınız 
2017 yılının son sayısında her zaman olduğu gibi Şirketimizden güncel haber 

ve gelişmelere yine dergimiz sayfalarından ulaşabilirsiniz. Haberler kısmında; 
yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz, acente ve İş Bankası şubelerimizin aldıkları 
ödüllere, toplantılarımızdan karelere yer verirken, Bursaspor ile imzaladığımız 
işbirliğinden, yaz aylarında yaşadığımız sel ve dolu afetleri sonrası sigortanın 
önemine dikkat çeken yazılarımıza kadar pek çok farklı haberi okuyabilirsiniz. 

Haberler kısmımızda, yukarıda bahsettiğim Hackathon etkinliğimize ve yeni 
çıkan ürünlerimize de yer verdik. Şirketimizde bünyesinde gerçekleştirdiğimiz 
konferanslar ve çalışanlarımızın katıldığı seminerle ilgili haberleri de bu sayımızda 
bulabilirsiniz. 

Dergimizin seyahat kısmında Belgrad’a giderken, sağlık sayfalarımızda 
glisemik endeksli gıdalar, gurme köşesinde en moda tost tarifleri, sanat 
köşesinde ise Türkiye’de de açılan Madame Tussaud müzesi haberlerini 
okuyabilirsiniz. Spor sayfalarımız da, sevgili Macit Bal’a ithaf ettiğimiz futbol 
turnuvamızla ilgili kaleme alınmış güzel bir yazımızı da yine dergimizde sizlere 
sunuyoruz. 

Keyifle okumanız dileği ile gelecek sayılarda görüşmek üzere…

Filiz Tiryakioğlu
 I. Genel Müdür Yardımcısı

Merhabalar,
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HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDIĞIMIZ 
ACENTELER VE TÜRKIYE IŞ BANKASI MÜDÜRLER 
TOPLANTIMIZI, BU YIL 26 EYLÜL-1 EKIM 2017 TARIHLERI 
ARASINDA, KIBRIS ELEXUS OTEL’DE TAMAMLADIK.

Acenteler 
ve Türkiye 
İş Bankası 
Müdürler 
Toplantımızı 
Gerçekleştirdik

Yaklaşık 210 profesyonel acente ve 200 Türkiye İş Bankası 

şubesini bir araya getiren, aylardır büyük bir özveriyle ve 

heyecanla hazırlandığımız Acenteler ve Türkiye İş Bankası 

toplantı maratonumuz her yıl olduğu gibi başarı ile tamamlandı. 

Gerçekleştirilen toplantılar süresince, başta Genel Müdürümüz 

İlhami Koç olmak üzere üst düzey yöneticilerimiz hazır bulunurken, 

yapılan konuşma ve fikir alışverişlerinde sektörün ve şirketimizin 

yıl içindeki performansı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu. 

Toplantımızı takiben Uzm. Dr. Kerem Dündar’ın oldukça enerjik ve 

eğlenceli konuşmasını dinleme fırsatı yakalayan acentelerimiz, birlikte 

hoşça vakit geçirme imkanı da buldular.

Türkiye İş Bankası Müdürlerimiz ve  

Acentelerimiz beklentilerini dile getirdi

“Dijital Dönüşüm” teması çerçevesinde hazırlanan Türkiye İş 

Bankası Müdürlerimiz ve  acentelerimizin Anadolu Sigorta’dan 

beklentilerini de dile getirme fırsatı bulduğu etkinlik çerçevesinde 

çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenirken, gala geceleri oldukça 

sevilen bir ses olan Kubat’ın seslendirdiği parçalarla süslendi.

İlhami Koç 
Anadolu Sigorta 
Genel Müdürü
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Mehmet Abacı 
Anadolu Sigorta  

Genel Müdür Yardımcısı
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ÜRETİM ÖDÜLLERİ

Acente Ünvanı Ödül Açıklama 

ZELLUHOĞLU SİGORTA
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü 2017 
Yılı Üretim Birincisi 

ARKAS SİGORTA 
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi 

KAMİL KOÇ SİGORTA 
Marmara Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi 

BURAK SİGORTA
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi  

SÜLEYMAN KARAPIÇAK SİGORTA
Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi 

BAŞARAN SİGORTA
Karadeniz Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi 

YEŞİL SİGORTA
Akdeniz Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi 

VDF SİGORTA 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi 

AYKA SİGORTA
Kadıköy Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Üretim Birincisi 

ÜÇAY SİGORTA Kıbrıs Şube 2017 Yılı Üretim Birincisi 

RAM SİGORTA 
Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü 2017 
Yılı Üretim Birincisi 

Acente Ünvanı Ödül Tipi

BURAK SİGORTA 2017 Yılı Şirketimiz Üretim Birincisi 

VDF SİGORTA 2017 Yılı Şirketimiz Üretim İkincisi 

AYKA SİGORTA 2017 Yılı Şirketimiz Üretim Üçüncüsü 

KIDEM ÖDÜLLERİ

Unvan
Kıdem 
Ödülü 
(yıl)

ÇAĞDAŞ SİGORTA 35

EROL ÖZGÜR SİGORTA 35

ÖZŞEKER SİGORTA 30

MEPAZ SİGORTA 30

DAMLA SİGORTA 30

NET SİGORTA 25

HAS SİGORTA 25

İSTANKOL SİGORTA 25

İZ SİGORTA 25

HİSAR SİGORTA 20

ÖZTEKİN SİGORTA 20

DAĞCAN SİGORTA 20

KONUK SİGORTA 15

BAŞBAR SİGORTA 15

MUSTAFA BULUT 15

KAYABAŞI SİGORTA 15

MUSA ÇALIŞKAN SİGORTA 15

İNCİ SİGORTA 15

NAYAN SİGORTA 15 

A
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Yapılan 
konuşma ve fikir 

alışverişlerinde sektörün 
ve şirketimizin yıl 
içindeki performansı ile 
ilgili değerlendirmelerde 
de bulunuldu.

PERFORMANS ÖDÜLLERİ

Acente Ünvanı ÖDÜL AÇIKLAMA 

AEH SİGORTA
Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi

ZELLUHOĞLU SİGORTA
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

MBU SİGORTA
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

BAHTİYAR ÖZDEMİR SİGORTA
Marmara Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

ERHAN YAZICI SİGORTA
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi  

RACİ POYRAZOĞLU SİGORTA
Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

ARDA SİGORTA 
Karadeniz Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

EVAR SİGORTA 
Akdeniz Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

ÜNAL SİGORTA-UĞUR ÜNAL
İstanbul Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

ÇAĞDAŞ SİGORTA 
Kadıköy Bölge Müdürlüğü 2017 Yılı 
Performans Birincisi 

DMG INSURANCE Kıbrıs Şube 2017 Yılı Performans Birincisi 

Acente Ünvanı ÖDÜL TİPİ 

ÇAĞDAŞ SİGORTA 2017 Yılı Şirketimiz Performans Birincisi 

MBU SİGORTA 2017 Yılı Şirketimiz Performans İkincisi 

ÜNAL SİGORTA-UĞUR ÜNAL 2017 Yılı Şirketimiz Performans Üçüncüsü 
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EN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Başkent Kurumsal/Ankara Kurumsal

Konya Ticari Şube Ticari

Afyon Şube Karma

İzmir Özel Bankacılık Özel

HEDEFE YAKLAŞMA ORANI

Uydukent - Kurtköy / İstanbul Karma

Denizli Ticari Ticari

Kozyatağı Kurumsal Kurumsal

YENİ SATIŞ ÜRETİM SIRALAMASI

Başkent Kurumsal/Ankara Kurumsal

Denizli Ticari Şube Ticari

T.iş Bankasi Ataşehir/İstanbul Şub. Karma
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Oldukça 
eğlenceli geçen 

Türkiye İş Bankası 
Müdürler Toplantımız 
yoğun bir katılıma sahne 
oldu. 'Dijital Dönüşüm' 
teması çerçevesinde 
hazırlanan etkinlikte 
Müdürlerimiz Anadolu 
Sigorta'dan taleplerini de 
dile getirdiler.

BÖLGE SATIŞ MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA

En Fazla Nominal Prim Artışı Gösteren Kocaeli Bölge Satış Müdürlüğü

En Fazla Nominal Adetsel Artış Gösteren İstanbul / Avcılar Bölge  

En Yüsek Oranda Hedefine Yaklaşan Şube Sayısı Bursa Bölge  

Tarım Branşı En Yüksek Prim Üretimi Gaziantep Bölge  

En Yüksek Prim Üretimi Gerçekleştiren Adana Bölge

Sağlık Branşı En Yüksek Prim Üretimi Şişli Bölge

ÖZEL ÜRÜN ÖDÜLLERİ

Malatya Şube Tarım Sigortası Karma

Kahramanmaraş Şube Güvenli Gelecek Sigortası Karma

Lefkoşa / K.K.T.C. Şube Konuk Paket Sigortası Karma

Balmumcu Şube Ticari Yangın Sigortası Karma

Lefkoşa / K.K.T.C. Şube Nakliyat Sigortası Karma

Üçevler / Bursa Şube Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Karma

Pozcu Şube Kasko Sigortası Karma

Gebze Şube Ferdi Kaza Sigortası Karma

İstanbul Şube Bireysel Sağlık Sigortası Karma

Karaköy / İstanbul Alacak Sigortası Karma

Kubilay Aykol 
Türkiye İş Bankası 
Ürün Bölüm Müdürü

Mehmet Şencan 
Türkiye İş Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı
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BURSASPOR ILE ANADOLU SIGORTA, TARAFTARLARA ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAK BURSASPOR 
KASKO VE BURSASPOR TRAFIK SIGORTASI ÜRÜNLERININ ÇIKARILMASI KONUSUNDA ANLAŞTI.  
BURSASPOR TARAFTARLARINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN BURSASPOR TRAFIK VE BURSASPOR KASKO 
ÜRÜNLERININ IMZA PROTOKOLÜ, 31 TEMMUZ PAZARTESI GÜNÜ, KULÜBÜN YENI STADYUMU BURSA 
BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE STADYUMU’NDA DÜZENLENEN BIR TÖRENLE GERÇEKLEŞTIRILDI. 

Bursasporluların Kasko ve Trafik 
Sigortası, Anadolu Sigorta’dan

Törende, Anadolu Sigorta Genel 

Müdürü İlhami Koç, Marmara Bölge 

Müdürü Kamil Demirel ve Bursaspor 

Kulübü Başkanı Ali Ay, protokole imza attı.  

Protokole göre Anadolu Sigorta, Bursaspor 

taraftarlarına özel kasko ve trafik ürünü 

hazırlayıp satışa sunarken, Bursaspor 

taraftarları da satın aldıkları her bir poliçe ile 

ek prim ödemeden hem araçlarını güvence 

altına alacak, hem de kulüplerine maddi 

destek vermiş olacaklar. 

Törende konuşan Anadolu Sigorta Genel 

Müdürü İlhami Koç imzalanan anlaşma ile 

Bursaspor’a destek vermekten duydukları 

memnuniyeti vurguladı. İlhami Koç; Anadolu 

İlhami Koç
Anadolu Sigorta 
Genel Müdürü

Ali Ay
Bursaspor Kulübü Başkanı

Kamil Demirel 
Anadolu Sigorta 

Marmara Bölge Müdürü

Sigorta’nın spor kulüpleriyle olan işbirli-

ğinin son halkasını, Türk futbolunun köklü 

kulüplerinden Bursaspor’un oluşturduğunu 

ifade etti. Bursaspor’un sportif başarılarını 

daha da artıracağına ve Bursasporluların bu 

ürüne sahip çıkacağına inandığını ifade eden 

İlhami Koç, imzalanan bu protokol sayesinde, 

Bursaspor’un gücünü pekiştireceğini söyledi. 
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Anadolu Sigorta’nın spor kulüpleriyle olan 
işbirliğinin son halkasını, Türk futbolunun 

köklü kulüplerinden Bursaspor oluşturdu. 

İlhami Koç sözlerini, yapılan işbirliğinin her iki 

camiaya da hayırlı olmasını dileyerek bitirdi. 

Katkılarından dolayı Anadolu Sigorta’ya 

teşekkür eden Bursaspor Kulübü Başkanı 

Ali Ay ise, yapılan işbirliğinin Bursaspor’a 

büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Ali 

Ay, Bursaspor’un başarısının, elde edeceği 

ekonomik destek oranında, büyüyeceğini 

ifade ederek; bütün taraftarlara, Bursa’daki 

iş çevrelerine ve Bursalılara çağrı yaptı, 

onları Bursaspor Kasko ve Trafik ürünlerini 

almaya davet etti. 

Bursasporlulara özel olarak hazırlanan ürün-

ler sayesinde taraftarlar, bir yandan Anado-

lu Sigorta’nın sunduğu geniş teminatlardan 

faydalanırken, diğer taraftan takımlarına 

da katkı sağlıyorlar. Ürünlerle ilgili detaylı 

bilgi http://www.anadolusigorta.com.tr’den 

alınabilir. 

ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ ILHAMI KOÇ 
VE MARMARA BÖLGE MÜDÜRÜ KAMIL DEMIREL 
BURSA'DA YER ALAN AVANS GRUP, BAHTIYAR 
ÖZDEMIR VE ONUR ACENTELERINI ZIYARET ETTI.

Yöneticilerimizden  
Acentelerimize Ziyaret

Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, Marmara Bölge 

Müdürü Kamil Demirel ve üst düzey yöneticilerimiz, 

Bursaspor Kulübü’yle yapılan anlaşma töreninin ardından 

Bursa ilinde yer alan Avans Grup, Bahtiyar Özdemir ve Onur acen-

telerini ziyaret ettiler. Çalışanlar ile sohbet eden yöneticilerimiz 

acente çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Avans Grup SigortaBahtiyar Özdemir Sigorta

Onur Grup Sigorta
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Türkiye sigorta sektörünün köklü kurulu-

şu Anadolu Sigorta, İstanbul’da gerçek-

leşen sel felaketinde de sigortalılarını 

yalnız bırakmadı. Zararları en hızlı şekilde 

yerine koyabilmek amacıyla çalışan Anadolu 

Sigorta, ilk andan itibaren sigortalılarını hızla 

bilgilendirerek, hasarlarının ödenmesi için 

harekete geçti.

220 Milyon TL’lik Sigorta Hasarı

İstanbul’da yoğun yağış sonucu meydana 

gelen sel, özel ve kamu kuruluşlarının yanı sıra 

ciddi bireysel maddi kayıplara neden oldu. Sel 

felaketinin toplam zararının ne kadar olduğu-

na dair hasar tespit süreci devam ederken, 

220 milyon TL’lik bir sigortalı hasarı olduğu 

tahmin ediliyor. Öte yandan bilimsel çalış-

malar, iklim değişikliğinin sel, kuraklık, don 

ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının sayısını ve 

şiddetini arttıracağını gösteriyor. Bu öngörü 

ise maddi hasarları en aza indirmek için sigor-

tanın önemine bir kez daha dikkat çekiyor. 

Anadolu Sigorta, İstanbul’da yaşanan sel fe-

laketinin ilk dakikalarından itibaren sigortalıla-

rının yanında olduğunu gösterdi ve zararlarını 

en hızlı şekilde yerine koyabilmek amacıyla 

çalışmaya başladı. Yoğun yağışa ilişkin olarak 

İstanbul’da yaşayan Anadolu Sigortalılar, 

SMS yoluyla hasar bildirimi için çağrı merke-

zini aramaları konusunda bilgilendirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu 

Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih 

Gören: “Yoğun yağışın ardından yaşa-

nan sel felaketinin ilk dakikaları itibariyle 

sigortalılarımızın yanındaydık. Bir yandan 

SMS yoluyla sigortalılarımızı hasar ihbarı 

konusunda bilgilendirirken, web sitemiz ve 

sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla da si-

gortalılarımıza ulaştık. Sel felaketiyle ilgili ilk 

kasko ödememizi de 3 gün gibi kısa bir süre 

içerisinde bir pert araç için gerçekleştirdik. 

Sel felaketi sonucu açılan yaklaşık 100 adet 

oto hasar dosyamız bulunuyor. Sel, su baskı-

nı gibi felaketler hepimizin aklına öncelikle 

konut ve iş yeri hasarlarını getiriyor. Uzun 

zaman önce sel haberi görüntüleri, bodrum 

katlardan kova ile su boşaltan insanlardan 

ibaretti. Ancak iklim değişiklikleri ve araç 

sayısındaki artış sonucu her sel felaketinde 

yollarda yüzen, kapalı otoparklarda mahsur 

kalan araçlar haber olmaya başladı. Bu tür 

durumlara karşı hazırlıklı olmak için öncelikle 

araçlarımızın kasko sigortası olmalı. Sigorta-

mızı yaptırırken de mutlaka sel teminatının 

olmasına dikkat etmeliyiz’’ dedi.

Anadolu Sigorta  
Sel Mağdurlarının Yanında 

IKLIM DEĞIŞIKLIĞINE BAĞLI AŞIRI HAVA OLAYLARININ ŞIDDETI VE SIKLIĞI, TÜM DÜNYADA OLDUĞU GIBI 
TÜRKIYE’DE DE ARTMAYA DEVAM EDIYOR. SON OLARAK ISTANBUL’DA MEYDANA GELEN SEL FELAKETI 
SEBEBIYLE SIGORTACILAR 220 MILYON TL’YI GEÇEN HASAR ÖDENECEĞINI TAHMIN ETMEKTE. SIGORTASIZ KALAN 
KAYIPLARIN TELAFISINDE YAŞANACAK SIKINTILAR ISE SIGORTANIN ÖNEMINE BIR KEZ DAHA DIKKAT ÇEKTI.
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ISTANBUL’DA 27 TEMMUZ AKŞAMI MEYDANA GELEN YOĞUN YAĞIŞ VE 
DOLUNUN ARDINDAN ANADOLU SIGORTA’YA GELEN IHBARLAR SONUCU 
AÇILAN DOSYALARIN BÜYÜK BIR KISMINI ARAÇ HASARLARI OLUŞTURDU. 
ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LEVENT SÖNMEZ, AFET 
RISKLERINI VE ÖZELLIKLE DOLU TEMINATINI DA IÇEREN KAPSAMLI 
KONUT, IŞYERI VE ARAÇ SIGORTALARI YAPTIRIMLARININ, TÜKETICILERI 
TÜM BU MAĞDURIYETLERDEN KURTARACAĞINA DIKKAT ÇEKTI. 

İstanbul’da 27 Temmuz tarihinde 9 gün 

arayla meydana gelen yağış felaketiyle 

20 dakikada metrekareye 40 kilo yağmur 

düştü, dolu ve fırtına sebebiyle de binlerce 

araç, ev ve işyeri hasar gördü. Hasar rakamı-

nın büyük kısmını ise araç hasarları ile konut 

ve işyerlerinde meydana gelen su baskınları 

oluşturdu. Sel ve su baskını yanında kuvvetli 

dolu yağışı nedeniyle araç hasarlarına ve ilk 

anda akla gelmeyecek pek çok maddi kayba 

sebep olduğuna dikkat çeken Anadolu Sigor-

ta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, 

“Afet risklerini ve özellikle dolu teminatını 

da içeren kapsamlı konut, işyeri ve araç 

sigortaları yaptırmaları, tüketicileri tüm bu 

mağduriyetlerden kurtaracaktır” dedi.

Uzmanların iklim değişikliği nedeniyle mey-

dana gelen afetlerin devam edeceği konu-

sunda sürekli olarak uyarılarda bulunduğunu 

da hatırlatan Sönmez, “İstanbul’da 9 gün 

arayla yaşanan iki büyük yağış felaketi, 

maalesef iklim değişikliği kaynaklı afetlerin 

hayatımızın bir parçası haline gelmeye 

başladığını gösterdi. Maddi hasarları en aza 

indirmek için de artık gerek araç, gerekse 

konut ve işyerleri için bu riskleri de kapsa-

yan sigortaları satın almak çok daha büyük 

önem taşıyor. Bunun yanında, tüm sigorta-

lılarımıza ve vatandaşlarımıza uzmanların 

uyarılarına daha fazla kulak vermelerini 

ve muhtemel felaketler öncesi mümkün 

olabilen kişisel önlemlerini almalarını tavsiye 

ediyoruz” dedi. 

Sigorta muafiyetlerine dikkat

Sönmez, tüketicileri sigorta muafiyetleri 

konusunda da uyardı: “Sigorta sektöründe 

Kapsamlı Sigorta 
Tüm Mağduriyetleri Önler

sel-su baskını için genel olarak kabul 

görmüş olan muafiyetler söz konusu. 

Sigortacılıkta muafiyet; sigortalının riskin 

bir bölümünü üstlenmesi ve tazminatın 

ödenmesi sırasında söz konusu hasarın 

sigortalının üzerinde kalan bölümüdür. 

Bu,  poliçe prim tutarının düşürülmesi için 

sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.” Sözle-

rine; “Yaşanan son olaylarda, sigortalıları-

mızın mağdur olmasını önlemek için bazı 

istisnai kararlar ile birlikte her türlü önlemi 

aldık. Aslen sektördeki en geniş kapsamlı 

ürünlere sahip şirketimizde bu teminatlar 

için herhangi bir muafiyet uygulamamız 

bulunmuyor. Bu sebeple, şirketimizden 

poliçe yaptırmış olan sigortalılarımız 

için yaşanan dolu hasarlarında ve kasko 

poliçeleri kapsamındaki sel hasarların-

da herhangi bir muafiyet uygulanmadı” 

şeklinde devam eden Sönmez, konuş-

masını şöyle tamamladı: “Ayrıca normal 

koşullarda hasar ihbarlarının ilgili Genel 

Şartlarda belirtilen sürelerde yapılması 

beklenmekte olsa da yaşanan olağanüstü 

olay ve yoğunluk sebebiyle şirketimizce 

düzenlenmiş poliçeler için bu süre de 

dikkate alınmadı, makul süreler içerisinde 

şirketimize iletilmesi şartıyla hasar dosya-

sı açılmaya devam edildi.”
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“Sigortalılık Devletin Yükünü 
Hafifletiyor”

BÜYÜK BÖLÜMÜ BIRINCI VE IKINCI DERECE DEPREM KUŞAĞINDA YER 
ALAN TÜRKIYE’DE, YILDA 20 BIN CIVARINDA DEPREM MEYDANA GELIYOR. 

YAŞANAN DOĞAL AFETLER ARASINDA, YARATTIĞI HASAR VE CAN KAYBI 
AÇISINDAN DEĞERLENDIRILDIĞINDE YÜZDE 61 ILE DEPREM ILK SIRADA 
YER ALIYOR. ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ ILHAMI KOÇ, DEPREM 

GERÇEĞININ YANI SIRA IKLIM DEĞIŞIKLIĞINE BAĞLI OLARAK DA PEŞI 
SIRA DOĞAL AFETLER YAŞADIĞIMIZA DIKKAT ÇEKEREK, ‘‘SIGORTALILIK 

ORANININ YETERLI ORANDA OLMAMASI BIREYLER BAZINDA MAĞDURIYET 
YAŞATIRKEN, DEVLETE DE CIDDI BIR YÜK GETIRIYOR” DIYOR. 

Son 60 yıl içerisinde Türkiye’de en sık 

rastlanılan afet türü olan deprem, 

zaman zaman birden fazla ülkeyi 

ekonomik olarak sarsabilecek şiddete sahip 

bir felaket olarak ayrışıyor. Topraklarının yüzde 

98’i aktif ve farklı deprem kuşakları üzerinde 

yer alan Türkiye’de, 17 Ağustos Marmara 

depremi bu gerçeğin en acı hatıralarından biri. 

Çok sayıda can kaybına neden olan 17 Ağustos 

depreminde; 66 bin bina ağır hasar aldı veya 

yıkıldı, 67 bin bina orta, 80 bin bina ise hafif 

hasar aldı. 14 milyon kişiyi etkileyen deprem, 

12 milyar dolara varan bir maddi kayba neden 

oldu. Yunanistan’ın Kos adasında meydana 
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Konut 
Sigortası 

ile verilen 
deprem teminatı, 
tsunaminin neden 
olabileceği maddi 
kayıpları da 
güvenceye 
alıyor

gelen ve Türkiye’den de hissedilen deprem 

ise bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. 21 

Temmuz’da yaşanan depremde, Türkiye’de 

can kaybı meydana gelmezken, Muğla’nın 

Bodrum ilçesinde pek çok binada hasar 

oluştu. Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami 

Koç, Temmuz ayında gerçekleşen Kos dep-

remine ve 17 Ağustos Marmara depremiyle 

yaşanan maddi kayıpların büyüklüğüne işaret 

etti. Gerek deprem gerekse sıklığı artan diğer 

doğal afetler nedeniyle oluşan maddi kayıpları 

en aza indirmek için sigortalılığın önemine 

dikkat çeken Koç şöyle konuştu: “Deprem ku-

şağında olduğumuz gerçeğinin yanı sıra iklim 

değişikliğine bağlı olarak peşi sıra doğal afetler 

yaşamaya başladık. Son dönemde meydana 

gelen olaylarda can kaybının yaşanmaması 

bizim için tek sevindirici unsur. Ancak konut-

lar, işyerleri, araçlar her afette ciddi hasar 

görüyor. Sigortalılık oranının yeterli oranda 

olmaması bireyler bazında mağduriyet yaşa-

tırken, devlete de ciddi bir yük getiriyor. Doğal 

afetlerde devletin oluşan zararın tamamını 

tazmin etmesi beklenmemeli. Bu durumlarda 

sigorta şirketleri devletin en büyük destekçisi 

olmaya aday. Afet sonrasında oluşan mağdu-

riyetler için devletin ayırdığı bütçenin, önleyici 

tedbirler ve altyapı yatırımları için harcanması 

daha verimli sonuçlar doğuracaktır. Bunu 

sağlamanın tek yolu ise sigortalılık oranının 

artırılmasıdır.”

Evinizin ve eşyalarınızın değeri kadar 

teminat

Depremin de dahil olduğu pek çok afet 

kaynaklı maddi hasardan konut sigortası ile 

korunmanın mümkün olduğunu anlatan İlhami 

Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de 

1999 Marmara Depremi’nden sonra deprem 

sigortası zorunlu hale geldi. Zorunlu Deprem 

Sigortası, 1 m2 için 800 TL limit üzerinden, 

konutun metrekare büyüklüğüne göre hesap-

lanan bir limit ile teminat sağlar. Örneğin 100 

m2’lik bir konut için Zorunlu Deprem Sigortası 

ile sağlanan teminat tutarı, 80.000 TL ile 

sınırlıdır. İlaveten konutunuz ne kadar büyük 

olursa olsun, sağlanan teminatın üst limiti, 170 

bin TL ile sınırlıdır. Zorunlu Deprem Sigortası’nı 

tamamlayıcı role sahip olan Konut Sigortası ile 

de evinizin yeniden inşa değeri kadar teminat 

almanız mümkün. Konut Sigortası sadece 

binayı değil, evin içindeki eşyaları, yaşayanları 

ve sorumluluklarını da teminat altına alabiliyor.”
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Anadolu Sigorta sektöründeki 

öncü pozisyonunu, yeni teknoloji 

yatırımları ve mobil uygulamala-

rın yanı sıra bu teknolojileri destekleyen 

projelerle de güçlendirmeye devam 

ediyor. Bu kapsamda 18-19 Kasım’da 

düzenlenecek ve 24 saat kesintisiz 

sürecek olan Hackathon etkinliği ile 

sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak 

yeni dijital teknolojilerin geliştirilmesine 

yönelik çabalar desteklenecek.

“Sigortacılıkta hayatı kolaylaştıracak 

dijital teknolojiler” ana temasıyla düzen-

lenecek etkinlik, Anadolu Sigorta Genel 

Müdürlüğü’nde gerçekleşecek. 18 Kasım 

Cumartesi günü saat 09.00’da karşılama 

ve kayıt ile başlayacak Hackathon’da 

SIGORTA SEKTÖRÜNÜN KÖKLÜ ŞIRKETI ANADOLU 
SIGORTA, TEKNOLOJI ALANINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR 

VE GELIŞTIRDIĞI PROJELERLE SEKTÖRDEKI 
ÖNCÜLÜĞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR. ANADOLU SIGORTA, 
18-19 KASIM TARIHLERINDE GERÇEKLEŞTIRECEĞI 

HACKATHON ETKINLIĞI ILE SIGORTACILIKTA HAYATI 
KOLAYLAŞTIRACAK YENI DIJITAL TEKNOLOJI 

PROJELERINE EV SAHIPLIĞI YAPACAK.

İnovasyonun Kalbi, 
Anadolu Sigorta 

Hackathon’da 
Atacak

katılımcılar, 24 saat boyunca projeleri 

üstünde çalışacak. Ertesi gün bitecek 

etkinlikte katılımcılar, 5 kişiye kadar ekip-

ler halinde yarışacak. İlk üçe giren ekibin 

ödüllendirileceği etkinlikte, birinciye 20 

bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin TL 

değerinde para ödülü verilecek.

Jüri değerli isimlerden oluşuyor

Anadolu Sigorta Hackathon jürisinde 

ise şu isimler yer alıyor; Eteration’ın 

kurucusu ve Sabancı Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi Naci Dai, SoftTech 

Genel Müdürü Melih Murat Ertem, IBM 

Uzman IT Mimarı Kıvanç Uslu, Gartner 

Yönetici Ortağı Yunus Özdemir, Fortune 

Türkiye Teknoloji Editörü, Kerem Öz-

demir, Anadolu Sigorta Genel Müdür 

Yardımcısı Mehmet Abacı ile Anadolu 

Sigorta Pazarlama ve Müşteri Yönetimi 

Müdürü Deren Koçdemir.

Yenilikçi projelere ortam sağ-

lanıyor

Sektöre değer katacak teknolo-

jik yatırımları ve projeleri önem-

sediklerini ifade eden, Anadolu 

Sigorta Bilgi Teknolojilerinden 

Sorumlu Genel Müdür Yardım-

cısı Mehmet Abacı, Hackathon 

etkinliğiyle yenilikçi projelerin 

geliştirilmesi için ortam sağ-

lamayı hedeflediklerini belirtti. 

Mehmet Abacı, “Geçtiğimiz birkaç 

yıl zarfında teknolojik alt yapımızı 

uçtan uca yeniledik. En temel amacı-

mız, sigortalılarımızın ve tüm iş ortak-

larımızın hayatını kolaylaştırmak. Bunun 

içinse teknolojinin önemini biliyor ve 

tüm teknolojik gelişmeleri yakından 

takip ediyoruz’’ ifadesini kullandı. 

200 kişiden fazla IT ekibi

Anadolu Sigorta’da iş ortaklarıyla 

beraber 200 kişiden fazla kişilik bir 

IT ekibiyle çalıştıklarını vurgulayan 

Mehmet Abacı şöyle devam etti: “Kendi 

ofisimizde çalışan arkadaşlarımıza ek 

olarak birçok yazılım evi ile çalışıyor, 

projeler yapıyoruz. Silikon Vadisi’nde 

dahi bizim için çalışan bir ofis bulunuyor. 

Sigortacılıkta yenilikçi IT çözümleri 

geliştiriyor ve insurtech’leri yakından 

takip ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz 

Hackathon etkinliğinin de sadece Ana-

dolu Sigorta paydaşlarına değil, sektöre 

katkı sağlayacak projelere zemin oluştu-

racağını düşünüyoruz.”

Anadolu Sigorta Hackathon’a başvuru-

lar; http://hackathon.anadolusigorta.

com.tr üzerinden yapılabiliyor.
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Yeni geliştirilen Tam Bakım Trafik 

Sigortası’nı tercih eden sigorta-

lılar, Trafik Sigortası’ndaki tüm 

teminatlara ek olarak, araçları için detaylı 

kozmetik bakım ve 77 noktada Check Up 

hizmetlerini RS Servis Merkezleri’nde be-

delsiz olarak alabiliyor. Ayrıca, Anado-

lu Sigorta’nın mini onarım hizmetin-

den de ücretsiz faydalanabiliyor.

Tam Bakım Trafik Sigortası’ndan özel oto-

mobil, kamyonet, minibüs ve panelvan tipi 

araçlar ile 4x4 Jeep ve minivanlar yararla-

nabiliyor.

Anadolu Sigorta 
Tam Bakım Trafik Sigortası

ŞIRKETIMIZ, YENI ÜRÜNÜ “TAM BAKIM TRAFIK SIGORTASI” 
ILE TRAFIKTEKI ARAÇLAR IÇIN ZORUNLU OLAN TRAFIK SIGORTASI’NA 
YEPYENI TEMINATLAR EKLIYOR. 

 

Ürün kapsamında sigortalıların ücretsiz ala-

cakları hizmetler; kaporta dış boya parlatma, 

ekspres iç temizlik, jant temizliği ve lastik 

temizliğini kapsayan “Boya Yüzeyi Temizleme 

ve Parlatma Hizmeti”, check up formuna 

göre aracın 77 noktası için yapılan kontrol 

işlemlerini içeren “Check Up Hizmeti”, araç 

motor kaputu altındaki motor ve aksamla-

rın özel kimyasal maddelerle yağdan ve kir-

den arındırıldığı “Ekspres Motor Temizleme 

Hizmeti” olarak sıralanıyor.

 

Bu hizmetlerin yanında; poliçenin ge-

çerli olduğu süre boyunca aracın gövde 
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Anadolu Sigorta, 
Tam Bakım 

Trafik Sigortası'nı tercih 
edenler için detaylı 
bakım ve check-up 
hizmetleri sunuyor.

panellerinde, plastik tamponlarında, 

ön camında veya iç döşemelerinde 

oluşabilecek küçük ölçekli hasarların 

ücret talep edilmeksizin giderilme-

sini sağlayan “Anadolu Trafik Mini 

Onarım Hizmeti” de ücretsiz veriliyor. 

Özel tamir teknikleri ve ekipman-

lar kullanılarak yapılan bu onarım 

sayesinde aracın orijinalliği korunu-

yor. Üstelik bu hizmetten faydalanmak 

için hasarla ilgili zabıt, tutanak ya 

da ekspertiz raporuna gerek olmadan 

sadece talepte bulunmak ve randevu 

almak yeterli. 
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IBM'den Çalışanlarımıza 
Watson Sunumu

IBM’IN HER FORMDAKI VERIYI ANLAYABILEN, INSANLARLA ETKILEŞIM IÇINDE 
BULUNABILEN, DÜŞÜNEBILEN VE SONUÇ ÇIKARABILEN YAPAY ZEKA PLATFORMU 
WATSON, ŞIRKETIMIZI ZIYARET EDEREK GENIŞ KATILIMLI BIR KONFERANS VERDI. 

IBM ekibi tarafından "Merhaba ben Watson’’ 

sloganıyla gerçekleşen konferansta, katılımcılara 

işlerini nasıl geliştirebilecekleri konularında önemli 

bilgiler verildi. 13 Eylül Çarşamba günü B1 Konferans 

Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını 

Kıvanç Uslu gerçekleştirdi. Ahmet Said Çelik’in Watson 

Platform sunumunu yaptığı konferansta Afşar Akal’da 

‘’Sağlık ve Onkolojide Watson’’ konularında konuşma 

gerçekleştirdi. Konferans IBM ekibiyle gerçekleşen 

soru -  cevap kısmıyla son buldu. 
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TÜRKIYE’NIN ÖNCÜ SIGORTA ŞIRKETI ANADOLU SIGORTA, YALNIZCA VOLKSWAGENLILERE ÖZEL 
TEMINATLAR IÇEREN “VOLKSWAGEN KASKO” ILE BENZERSIZ AVANTAJLAR SUNUYOR.

Anadolu Sigorta, tüm hizmetlerini 

Volkswagen yetkili servislerinden 

almak isteyen Volkswagenliler 

için hazırladığı yeni ürünü Volkswagen 

Kasko ile geniş yetkili servis ağından, 7/24 

asistans hizmetine kadar birçok avantajı 

sigortalılarına sunuyor. Yeni Volkswagen 

Kasko ürünü ile poliçe kapsamındaki 

hasarlar Volkswagen yetkili servislerinde 

orijinal yedek parça güvencesiyle onarılır-

Anadolu Sigorta’dan 
Volkswagenlilere 

Özel Kasko

hasarlar Volkswagen yetkili servislerinde 

orijinal yedek parça güvencesiyle onarılır-

ken, poliçe dönemi içerisinde yılda bir kez 

orijinal cam değişimi de hasarsızlık indirimi 

bozulmadan yapılabiliyor. Ayrıca araçta 

meydana gelebilecek küçük çaplı hasarlar 

için mini onarım hizmeti yine Volkswagen 

yetkili servislerinde veriliyor. Yeni Volkswa-

gen Kasko ile belli bir tutara kadar olan 

hasarlarda eksper beklemeden işlem yap-

tırmak da mümkün. Sigortalılar ikame araç 

olarak, yılda 2 kez ve toplam 15 gün olmak 

üzere yine bir Volkswagen araç alıp, araçları 

onarımdayken de Volkswagen konforunu 

yaşamaya devam edebiliyorlar. 

Volkswagen Kasko ile Volkswagenli olma 

ayrıcalığı güvenle yaşanıyor. Yeni Volk-

swagen Kasko ile ilgili detaylı bilgilere, 

Anadolu Sigorta’nın kurumsal web sitesi 

 http://www.anadolusigorta.com.tr üze-

rinden ulaşabilirsiniz. 
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ANADOLU SIGORTA’NIN 
KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN 
GELENEKSEL MESLEKLERE 
OLAN ILGIYI ARTTIRMAK VE 
BU MESLEKLERI YENIDEN 
CANLANDIRMAK AMACIYLA, 
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI’NIN 
TEKNIK DANIŞMANLIĞINDA 
GERÇEKLEŞTIRDIĞI “BIR USTA 
BIN USTA” PROJESI MEYVELERINI 
VERMEYE BAŞLADI. 

“Bir Usta 
Bin Usta” 
Kursiyerleri 
Mezun Oldu

Daha önce iletişim sektöründe dünyanın 

en prestijli ödüllerinden sayılan ulusla-

rarası Sabre Awards’da “Altın SABRE 

2012”, Altın Pusula Büyük Ödülü, Türkiye İşve-

ren Sendikaları Konfederasyonu TİSK Sosyal 

Sorumluluk Ödülleri Büyük Ödülü, Demirkent 

Sosyal Sorumluluk Ödülü, Reklamcılar Derneği 

tarafından düzenlenen İletişimin Zirvesindeki-

ler Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi 

Ödülü, Uluslararası MARCOM ödülleri, KSS’nin 

Yaygınlaştırılması Ödülü ve 17. Motif Halk Bilim 

Ödülleri Büyük Ödülü’nü kazanan ‘‘Bir Usta Bin 

Usta’’ projesi yeni mezunlarını verdi.

Balıkesir El Yapımı Sabun Üretimi

Kursiyerleri Mezun Oldu

“Bir Usta Bin Usta” Projesi Balıkesir El Yapımı 

Sabun Üretimi kursu, 02 Haziran 2017 

tarihinde Edremit Meslek Yüksek Okulu’nda 

gerçekleştirilen törenle tamamlandı. Eğit-

menliğini Yusuf Kaya’nın yaptığı El Yapımı Sa-

bun Üretimi kursunu başarıyla tamamlayan 

22 kursiyer, 13 Mart 2017 tarihinde başlayan 

kursta, üç ay boyunca 240 saat eğitim göre-

rek birer usta adayı haline geldiler.

Denizli Buldan Bezi Dokumacılığı'nın Yeni 

Ustaları Eğitimlerini Tamamladı

Denizli Buldan Bezi Dokumacılığı Kursu, 

21 Temmuz 2017 tarihinde Buldan Akınlar 

Konağı’nda gerçekleştirilen törenle ta-

mamlandı. Kursun eğitmenliğini Selahattin 

Kaçanoğlu’nun yaptığı Buldan Bezi Dokuma-

cılığı kursunu başarıyla tamamlayan 22 kursi-

yer, 10 Nisan 2017 tarihinde başlayan kursta 

üç ay boyunca 304 saat eğitim görerek birer 

usta adayı haline geldiler.

Şile Bezinden Giyim ve Aksesuar Yapımı

Kursiyerleri Mezun Oldu

Eğitmenliğini Yasemin Selak’ın yaptığı Şile 

Bezinden Giyim ve Aksesuar Yapımı kursunu 

başarıyla tamamlayan 25 kursiyer, 13 Mart 

2017 tarihinde başlayan kursta üç ay boyun-

ca 256 saat eğitim görerek birer usta adayı 

haline geldiler. 07 Haziran 2017 tarihinde Şile 

IMKB Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştiri-

len törenle kursiyerler mezun oldu. Törene, 

ilçe Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkan 

Yardımcısı Mehmet Turan Temel, Garnizon 

Komutanı Hava Savunma Albay Ali Beşir, 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, siyasi 

parti temsilcileri ve STK temsilcilerinin yanı 

sıra davetliler katıldı.

İstanbul – Şile Bezinden Giyim ve  

Aksesuar Yapımı

Rahat, hafif, doğal bir giysi olma özelliğiyle 

geniş kullanım alanı olan Şile yöresine özgü 

şile bezi, özgün bir pamuklu bürümcük 

dokumadır. Şile bezi hem atkı hem çözgü 

yönünden bükümlü kıvrak iplik kullanıl-

masından dolayı dokuma benzeri yöresel 

kumaşlardan farklı bir yere sahip. Şile’de 

dokuma işleminin el yapımı eski ahşap el 

tezgahlarında ve son dönemlerde modern 

dokuma tezgahlarında gerçekleştiriliyor. 

Şile bezi, üzerinde baskı ve el işlemeleriyle 

süslenerek değişik amaçlarda kullanıma 

sunuluyor.
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2016 YILI FAALIYET RAPORUMUZ, AMERIKAN ILETIŞIM PROFESYONELLERI LIGI (LACP) TARAFINDAN 
YAPILAN DEĞERLENDIRMEDE; “SIGORTACILIK” KATEGORISINDE ALTIN ÖDÜL, “FINANS - ÇEŞITLI 
HIZMETLER” KATEGORISINDE PLATIN ÖDÜL, “TÜM KATEGORILER EMEA” SIRALAMASINDA EN IYI 
MESAJ - GÜMÜŞ ÖDÜLÜN SAHIBI OLDU. RAPORUMUZ AYRICA ARC ÖDÜLLERINDE DE “RAPOR 
METNI” KATEGORISINDE ALTIN, “BAŞKAN’IN MESAJI” KATEGORISINDE ALTIN, “GELENEKSEL RAPOR” 
KATEGORISINDE ISE ONUR ÖDÜLLERINE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Faaliyet Raporumuza 
LACP ve ARC’den Toplam 6 Ödül…

Anadolu Sigorta’nın Tayburn tara-

fından hazırlanan 2016 yılı Faaliyet 

Raporu, “İnsanın Hayata Dokun-

duğu Her Yerde” mottosu ile ulaşılabilirlik 

ve köklülük konseptleri üzerine tasarlan-

dı. “Müşteri Odaklılık”, “Farklı Yaklaşım”, 

“Güvenli Yarınlara Katkı” ve “Sürdürülebilir 

Hizmetler” başlıkları altında incelenen sunuş 

kısımlarını içeren Faaliyet Raporu; içerdiği 

bilgiler, sektöre ve şirkete ilişkin analizleri ile 

yalnızca yatırımcıların değil, müşterilerimiz, 

iş ortaklarımız ve çalışanlarımız tarafından 

da ilgiyle okunup takip edilebilmesi amacıyla 

hazırlandı. Şirketimiz, 2011, 2013, 2014 ve 

2015 yılı Faaliyet Raporları ile de Amerikan 

İletişim Profesyonelleri Ligi’nde, çok sayıda 

ödüle layık görülmüştü. Anadolu Sigorta’nın 

ödül alan 2016 Faaliyet Raporu’na kurumsal 

websitesi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden, 

şu ana kadar aldığı ödüllere ise Hakkımızda 

/ Ödüllerimiz sekmesinden ulaşılabilir. 2001 

yılında kurulan Amerikan İletişim Profes-

yonelleri Ligi, iletişim sektöründe en iyi 

uygulamaların paylaşımını sağlamak ve örnek 

gösterilecek iletişim yeteneği gösterenleri ön 

plana çıkarmak amacını taşıyor.

ARC Ödüllerinde de büyük başarı

2016 yılı Faaliyet Raporumuz ayrı-

ca ARC Ödülleri'nde; "Rapor Metni" 

kategorisinde Altın, "Başkan'ın Mesajı" 

kategorisinde Altın, "Geleneksel Rapor" 

kategorisinde ise Onur ödüllerine layık 

görüldü. Bu yılki yarışmaya 33 ülkeden 1.987 

başvuru yapılırken, Şirketimiz daha önce, 

2011 Faaliyet Raporu ile de ARC’den ödül 

kazanmıştı. Bu rapora da websitemizin, 

Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler başlığı 

altından ulaşılabilirsiniz. 
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Şirketler İçin 
Dijitalleşme Süreci
DIJITAL DÖNÜŞÜM, BASIT TARIFIYLE, HALIHAZIRDA YAPTIĞINIZ BIR IŞI 
DAHA IYI YAPABILMEK IÇIN UYGUN TEKNOLOJIYI KULLANMAKTIR. 

Şirketlerin amaçlarında bir değişiklik 

yok. Bilgi, insan ve teknoloji kaynak-

larını en optimum şekilde kullanarak 

katma değer üretmek ve kar etmek. Dijital 

dönüşüm diye bir kavrama başvurmamızın 

temel nedeni ise, günümüzdeki erişilebi-

lir dijital teknolojilerin, yeni iş modelleri 

geliştirmeyi, benzersiz müşteri deneyimleri 

oluşturmayı, yeni ürün ve hizmetler ortaya 

çıkarmayı tarihte benzeri olmadığı şekilde 

kolaylaştırması ve hızlandırması.  

Bilgi işleme teknolojilerinin son 50 yılda bir 

yandan kapasiteleri artarken bir yandan 

da ucuzlaması ile birlikte, internet ve 

mobil teknolojiler geniş tüketici kesimleri 

tarafından benimsendi. Bugün ortaya çıkan 

dijital ekonominin omurgasını, insanların, 

şirketlerin ve makinelerin artan bir şekilde 

birbirine bağlanabilmesi oluşturuyor. Bizi her 

an dünyaya bağlayan telefonlarımız, tüketici-

ler tarafından elektrik kadar temel bir ihtiyaç 

olarak görülüyor. 

Sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları, 

giyilebilir teknolojiler, ses tanıma ve işleme 

teknolojileri, sürücüsüz araçlar ve birbirleri 

ile iletişim halinde olan ve öğrenen makineler 

gibi pek çok yeni uygulama tüketicilerin ha-

yatlarında yer almaya başladıkça sigortacılık 

dahil pek çok sektör için yeni zorluklar ve 

fırsatlar ortaya çıkması kaçınılmaz. 

Bu gelecek belki uzakta olabilir. Ancak bu 

uzaklık algımız, bugün sadece internet ve 

mobil teknolojilerinin üretici ve tüketici 

ilişkilerini nasıl yeniden tanımladığını ve kö-

künden değiştirdiğini gözden kaçırmamıza 

neden olmamalı. Bilginin kolay üretilmesi 

ve bilgiye kolay erişim tüketicilerde bir 

davranış değişikliği ortaya çıkarıyor. Tüke-

ticilerin beklentileri, talepleri ve tüketim 

biçimleri hızla değişirken, arz tarafında bu 

beklentileri karşılayan (veya karşılayacak 

şekilde dönüşen) şirketler hayatta kalmayı 

başarıyor. Örneğin, müzik ve yayıncılık sek-

törlerinde hizmetin kendisini dijitalleştiren; 

turizm ve ulaşım sektörlerinde ise hizmete 

nasıl ulaştığınızı dijitalleştiren şirketler 

yakın tarihte oyunun kurallarını yeniden 

belirlediler.

Bir plan dahilinde hareket ediyoruz

Şirketimizin de hedeflerine ulaşabilmesi için 

tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini odağa 

oturtarak faydalı, kullanışlı ve anlamlı ürün 

ve hizmetler üretmesi gerekiyor. Bu nedenle 

İstanbul Talks: Fintech 
İstanbul 2017 Konferansı- 
Sigorta Sektörünün Değişime 
Bakış Açısı Paneli
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müşteri yolculukları ve veri analitiği yön-

temlerine başvurarak alacağımız aksiyonları 

belirliyor ve bir plan dahilinde hayata geçiri-

yoruz. Diğer yandan da sundukları hizmetler 

veya yenilikçi iş yapış şekilleri ile sigortacılık 

gibi güçlü gelenekleri olan bir sektörde dahi 

bir anda tüketicinin ilgisini çekebilecek kü-

çük ölçekli girişimleri (insurtech) dinlemek, 

izlemek ve uygun koşullarda iş birliği sağla-

mak üzere girişimlerde bulunuyoruz. 

Şirketimiz, bir yandan da, söz konusu alanlar-

daki başarılı çalışmalarından edindiği bilgi ve 

deneyimi, davet edildiği çeşitli etkinliklerde 

sektör ve sektör dışındaki şirketler ile payla-

şarak bilginin üretilmesine katkı sağlamaya 

devam ediyor.

5. Müşteri Hizmetleri Zirvesi 
- Müşteri Hizmetlerinde 
Omnichannel iletişim ve 

Süreç Yönetimi Paneli
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Dijital Dünyanın Geleceği Tartışıldı 
DIJITAL DÜNYADA 
SIGORTACILIĞIN GELECEĞI, 
"DIJITALLEŞTIREMEDIKLERIMIZDEN 
MISINIZ?" BAŞLIKLI DIJITALLEŞME 
SEMINERINDE ELE ALINDI. 

"Dijital dünyada sigortacılığın geleceği’’ konusu-

nun işlendiği konferansta sigorta sektörünün 

dijitalleşme ile yaşamaya başladığı değişiklikler 

de ele alındı. 14 Eylül Perşembe – 27 Eylül Çarşamba 

günlerinde düzenlenen konferans B1 Konferans 

Salonu’nda gerçekleşti. Geniş bir katılım sağlanan 

konferansta; FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. 

Dr. Selim Yazıcı ve Pazarlama ve Müşteri Yönetimi 

Müdürlüğü Dijital Satış Birimi’nden Barış İnan ko-

nuşmacı olarak katıldı. 
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IMIA Konferansı’na Katıldık
YANGIN MÜHENDISLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETICILERIMIZDEN ÜLKEM DEVRIM AKSAR, 4-6 EKIM TARIHLERINDE 
ALMANYA’NIN MÜNIH ŞEHRINDE BU YIL  50.’SI DÜZENLENEN ULUSLARARASI  MÜHENDISLIK SIGORTALARI 
BIRLIĞI (IMIA)  KONFERANSINA KATILDI. KONFERANSTA; DEVRIM AKSAR’IN DA YAZIMINDA YER ALDIĞI “SIGORTA 
VE REASÜRANS  ARASINDAKI  UYUMSUZLUKLAR” ÇALIŞMASININ YANI SIRA “DIZEL MOTORLAR”, “TREN VE METRO 
SISTEMLERI”, “INŞAAT/MONTAJ ALL RISK POLIÇELERINDE SIGORTA BEDELININ BELIRLENMESI”, “ÇÖPTEN ENERJI 
ÜRETIMI” GIBI KONULARDA HAZIRLANAN SUNUMLAR YAPILDI.  

Uluslararası Mühendislik Sigortaları 

Birliği, tüm dünyadan mühendislik 

branşında uzmanlaşmış  sigortacıların 

deneyimlerini  ve mühendislik sigortalarını 

ilgilendiren tüm alanlardaki çalışmalarını  

paylaştıkları kar amacı  gütmeyen bir  organi-

zasyon olarak dikkat çekiyor.   

Organizasyon; 60’lı yıllarda gelişen tek-

noloji ile beraber daha karmaşık, daha 

pahalı ve daha büyük endüstriyel tesisler 

ve enerji santralleri inşa edilmeye ve 

işletilmeye başlanırken, mühendislik sigor-

talarının bu gelişim ve değişim hızına uyum 

sağlayabilmesi için Alman Sigorta Birliği 

önderliğinde,  1968 yılında sanayileşmiş 

Batı Avrupa ülkelerinden sigortacılarının 

katılımı ile kuruldu.

Organizasyon bugün ülkemizin de dahil oldu-

ğu 38 ülkeden 135 temsilciyi aynı platformda 

bir araya getiriyor. 



Başlangıcından 
hasar ödemesine 
kadar geçen 

süreçte müşteriye 
verdiğimiz güveni 
sürdürmek ve korumak 
son derece 
önemlidir.

Türkiye İş Bankası
 Ankara Şubesi

SAADET DURDULAR / Şube Müdürü

Şube Tipi Karma Şube

Şube İli/İlçesi Ankara

Şube Çalışan Sayısı 29

Banka Sigortacılığını en iyi ifade 
eden 3 kelime

Güven, liderlik, ticari tutarlılık 

Anadolu Sigorta’nın şubeniz için 
anlamı

Piyasamızda hedefimiz, elbette  piyasa payını artırmaktır. 
Ancak sadece piyasa payının değil, müşterilerimizin 
gönlündeki payımızı artırmanın da peşindeyiz. Anadolu Sigorta 
ürünleri bu anlamda  kritik destek sağlamaktadır. 

Sigorta satışının ana unsurları /  
temel unsurları

Müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda en doğru sigortanın 
yapılması; başlangıcından hasar ödemesine kadar geçen 
süreçte müşteriye verdiğimiz güveni sürdürmek ve korumak 
son derece önemlidir. 

Banka çalışanları nezdinde sigorta 
farkındalığı nasıl oluşur?

Banka çalışanlarımızın öncelikle  sigorta konusundaki teknik 
bilgilerinin yükseltilmesi,  daha ulaşılabilir kişisel hedefler 
verilmesi, prim sisteminin de olumlu motivasyonu ile sigorta 
farkındalığının daha da  desteklenebileceği kanaatindeyiz.

Şubenizin sigortacılık alanında 
gelmek istediği nokta nedir?

Tüm müşterilerimize  sigorta ürünlerimizi ulaştırmak, tüm 
müşterilerimiz için bir sigorta ajandası oluşturmak, bireysel ve  
ticari hedefleri sürekli gerçekleştirebilmek.

Banka Sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek istediğiniz 
mesaj nedir?

Sigorta ürünlerini mutlaka kullanalım, mutlaka önerelim.

Gelecekteki banka sigortacılığı 
hakkında görüşleriniz nelerdir?

Bankacılıktaki sigorta bilinci ve banka sigortacılığı kanalındaki 
hızlı gelişim, yarattığımız karı da artıracaktır. Bu gelişim bireyin, 
ticarethanenin, toplumun refahına, önemli katkılar sunacaktır, 
diye düşünüyoruz. Bu sonuç müşterilerimize sigortayı anlatma 
ve satma misyonumuza dair en önemli motivasyonumuzdur.

TÜRKİYE İŞ BANKASI
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Türkiye İş Bankası
İmes Sanayi Şube

Ticari - bireysel 
ayrımı olmaksızın 

tüm arkadaşlarımız 
"sigortayı" işlerinin 
ayrılmaz bir parçası 
olarak görüyorlar.

FULYA ETİ / Şube Müdürü

Şube Tipi Karma 

Şube İli/İlçesi İstanbul 

Şube Çalışan Sayısı 23

Banka Sigortacılığını en iyi 
ifade eden 3 kelime

İşbirliği, güven, motivasyon.

Anadolu Sigorta’nın şubeniz 
için anlamı

Anadolu Sigorta ile işbiliği içerisinde OSB çalışanları için 
gerçekleştirdiğimiz 250 kişilik TSS sigortası poliçesi, banka 
sigortacılığı hakkında farkındalık yaratmaya çalıştığımız şubemiz 
için önemli bir dönüm noktası oldu. Tüm arkadaşlarımız 
"sigortayı" işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlar.

Sigorta satışının ana unsurları / 
temel unsurları

Her müşterinizin kredi ihtiyacı ya da yatırımları olmasa da bir 
hatta birden çok sigorta poliçesi mutlaka var. Bu saikle hareket 
ettiğinizde mutlaka rakamlarınıza yansıyacak somut sonuçlar 
alabiliyorsunuz.   

Banka çalışanları nezdinde si-
gorta farkındalığı nasıl oluşur?

Öncelikle bu yönde  bir algı oluşturmanız gerekiyor,  
sonra desteklemeniz ve motive etmeniz önemli. Bir kere 
başarabilidiklerini gördüklerinde, devamı geliyor.   

Şubenizin sigortacılık alanında 
gelmek istediği nokta nedir?

Müşterilerimizin  sigorta hacminden aldığımız payı artırmayı 
sürdüreceğiz. Biz bu yönde ısrarlı oldukça yeni müşteri ve 
ürünleri sigorta portföyüne dahil edeceğimizden kuşku 
duymuyoruz. 

Banka Sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek istediğiniz 
mesaj nedir?

Müşteriyi iyi hizmet alacağına ikna edebilmeniz, devam eden 
alışkanlığını değiştirmesini sağlamanız gerekiyor. İhtiyacınız olan 
bilgi, destek ve güven  Anadolu Sigorta  tarafından sağlandığında 
sonuç alabilmeniz mümkün oluyor. 

Gelecekteki banka sigortacılığı 
hakkında görüşleriniz nelerdir?

Söz konusu alanlarda ürün önerisi yapmak konusunda bilinçli 
ve ısrarlı yaklaşımların, banka sigortacılığının cüzdan payının 
artırılmasında diğer bir belirleyici unsur olduğu kanısındayım. 
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Türkiye İş Bankası
Ostim Ticari Şubesi

İHSAN VURAL / Şube Müdürü

Anadolu Sigorta’ya 
özel sağlık 

sigortası, seyahat ve ferdi 
kaza sigortası gibi bireysel 
ürünlerde de poliçe 
sayısını artırmayı 
hedefliyoruz.

Şube Tipi Ticari Bankacılık

Şube İli/İlçesi Ankara/Yenimahalle

Şube Çalışan Sayısı 24

Banka Sigortacılığını en iyi ifade 
eden 3 kelime

Bankasürans, Sinerji, Çapraz Satış

Anadolu Sigorta’nın şubeniz için 
anlamı

Kardeş kuruluş, iş ortağı

Sigorta satışının ana unsurları  / 
temel unsurları

Müşteri ihtiyacı iyi belirlenmelidir. Satışçı müşterinin danışmanı 
gibi olmalıdır. Sigortanın müşteriye sağladığı fayda gerçekçi bir 
biçimde aktarılmalıdır.

Banka çalışanları nezdinde 
sigorta farkındalığı nasıl oluşur?

Banka sigortacılığında satılan ürünler Bankacıların ana 
ürünlerinden birisi olmadığı ve Bankacının satması gereken 
birçok finans ürünü bulunduğu için sigorta ürünü satışlarının 
motive edilmeye ve hatırlatılmaya ihtiyacı olduğunu 
düşünüyoruz. 

Şubenizin sigortacılık alanında 
gelmek istediği nokta nedir?

Kullandırılan kredilerle bağlantılı yapılan işyeri, konut ve kasko 
sigortaları dışında, hem  Bankamıza hem de Anadolu Sigorta’ya 
müşteri sadakatini artıracak özel sağlık sigortası, seyahat ve 
ferdi kaza sigortası gibi bireysel ürünlerde de poliçe sayısını 
artırmayı hedefliyoruz.

Banka Sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek istediğiniz 
mesaj nedir?

Teknolojik yenilikler gözetilerek mevcut sinerji ortamımızı daha 
da ilerleterek Grubumuzun büyüklüğü ve dinamik personel 
yapımız paralelinde piyasa payımızı artıracağımızı düşünüyoruz.

Gelecekteki banka sigortacılığı 
hakkında görüşleriniz nelerdir?

Krediye ek olarak sigorta poliçelerinin de paket olarak sunulmasının 
müşteri sadakatini artıracağını düşünüyoruz. İlerleyen yıllarda 
insanların sigorta bilincinin de artacağını, rekabetin yükseleceğini 
ve Bankamızın müşteri memnuniyeti sağlaması ile sigorta 
ürünlerindeki karlılığı da göz önüne alarak rekabetçi olunamayan 
ürünlerde/dönemlerde farklı firmaların da ürünlerinin satılmasının 
Bankamıza olumlu yansıyacağı kanaatindeyiz.
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ACENTELERİMİZ

Karadeniz HMF  
Sigorta

Çalışan sayımız

7

Anadolu 
Sigorta 

ile ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz

2003

Ağırlıklı 
olarak 

faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar  

elementer 
ve emeklilik 

branşında 

Müşteri sayımız 
  Bireysel  Kurumsal

2000   200

Kuruluş
tarihimiz

2003

KARADENİZ HMF SİGORTA / TRABZON
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Konuk Sigorta

Çalışan  
sayımız

4

Kuruluş
tarihimiz

2000
Anadolu 

Sigorta ile ilk 
defa çalışmaya 

başlama 
tarihimiz 

2002

Müşteri sayımız 

10000

Ağırlıklı 
olarak faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar 
Elementer 

tüm 
branşlarda

KONUK SİGORTA / SAKARYA
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Şenyıldız Sigorta

Çalışan  
sayımız

5

Kuruluş
tarihimiz

2000
Anadolu 
Sigorta 

ile ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz 

2003

Ağırlıklı 
olarak 

faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar  

elementer  
tüm 

branşlar

Müşteri sayımız 
  Bireysel  Kurumsal

1224   174

ŞENYILDIZ SİGORTA / İSTANBUL
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Kerem Bey öncelikle sizi biraz tanıya-

bilir miyiz? 

Tıp Fakültesi mezunuyum aslında. 

Üzerine beyin araştırmaları konusunda 

uzmanlık yaptım. Eski Askeri doktorum. 

Oxford’dan teklif aldığım için askeriyeden 

ayrıldım. Sonra Türkiye’de kalmaya karar 

verdim. Bilişsel terapi, davranışsal terapi, 

hipno terapi, cinsel terapi, aile terapisi 

gibi birçok psikolojik terapi alanda eğitim 

aldım. Yıllardır insan ilişkileriyle uğraşıyo-

rum. Bunun yanı sıra kendi girişimlerim de 

bulunuyor. Bütünsel nöro danışmanlığı ko-

nusunda özel bir konseptim var. Dünya ge-

nelinde onaylanmış Neurofeedback diye bir 

sistemin Orta Doğu’daki tek yetkili kişisiyiz. 

Onunla ilgili pek çok merkez kurduk. Binler-

ce insana ulaştık. Yöneticilere, oyunculara 

bireysel danışmanlık yapıyorum. Şirketlerde 

seminerler düzenliyorum, konuşma yapıyo-

Beyin 
Doğru 
Değil, 
Etkili 
Kullanılır
İŞ YAŞANTISINDAKİ BAŞARININ 
ANAHTARI BİREYSEL BAŞARIDAN 
GEÇİYOR. PLANLADIĞI HAYATLA, 
YAŞADIĞI HAYAT ARASINDAKİ 
FARKIN EN AZ OLDUĞU 
İNSANIN BU HAYATTA EN 
BAŞARILI İNSAN OLDUĞUNU 
SÖYLEYEN DR. KEREM DÜNDAR, 
BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN İLK 
OLARAK KENDİNİ KEŞFETMEK 
GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR.

rum. Şimdilerde ilaç sektöründe bir takım 

yatırımlarım var.

Beyin gibi çok sistematik, aynı zamanda 

çok kapsamlı bir yapıyı ele alıyorsunuz. 

Bunun kolay ve zor tarafları neler?  

Beyin çok sistematik bir organ mı dediği-

nizde, sistematik olur inşallah diye cevap 

verebilirim. Beyin her zaman çok sistematik 

bir organ değil. Vücuttaki en randomize 

organ. Dünyaya geldiğinde ne iş yaptığı hiç 

belli değildir. Yazılımı içerde yüklenen, do-

nanımı dışarda oluşturulmuş tek organdır. 

Diğer organların hepsinin ne iş yapabileceği 

bellidir. Sizin ekstra bir mücadele vermeniz 

gerekmez. Ama beyin için illa ki ona dair 

bir şey yapıyor olmanız gerekir. Aslında 

baktığınızda tüm bu eğitimler, danışmalar, 

aile bunun hepsinin temel gerekçesi beyini 

daha etkili kullanmak. Çünkü öğrenciyken 

de beyninizi daha etkin kullandığınızda 

karşılığını daha fazla almanız mümkün. Bu iş 

hayatında da, anneyken de, evliyken de ya 

da yöneticiyken de öyle. İçinde bulundu-

ğunuz sosyal statüyü etkin şekilde değer-

lendirip, ondan verim alıp onu dönüştürüp, 

onunla birlikte birçok insan üzerinde etki 

yaratıp, başarı kriterini artırmak için beyini 

daha etkin kullanmanız gerekiyor. 

Beyini doğru kullanabilmek için doğru tek-

nikler neler? 

Beyini doğru kullanmak değil de, etkin kullan-

mak için teknikler var. Öncelikle tüm yolculuk 

insanın kendine doğru oluyor. İnsanın kendini 

tanıması, yeteneklerini tanıması gerekiyor. 

Beyinin ortaya çıkaracağı iki temel şey var. Bi-

rincisi mizahınız, diğeri de sizin hayatı işlerken 

kullanacağınız araçlarınız olan yetenekleriniz. 

Bunun genetik tarafı var. Dünyaya geldiğinizde 
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önce bunları keşfetmelisiniz, sonra nasıl doğru 

kullanacağınızı bilmelisiniz. O yüzden bireysel 

keşif çok önemli. Bunun temeli ailede başlıyor. 

Çocukluk yaşlarında bunları öğrenemediğiniz-

de ergenlik döneminde çocuklukta öğrene-

mediğiniz ya da yanlış öğrendiğiniz şeylerle dı-

şarda karşılaşıp beyni etkin kullanmak için bir 

tur daha dönüyorsunuz. Üniversite hayatından 

sonra bunu bir tur daha değerlendireceği 

yer, iş hayatına başladığınız dönem. İş hayatı 

sizinle aynı yola çıkmış, sizden biraz daha önce 

çıkmış, bu yolda tecrübeli, size yön verebi-

lecek pek çok insan içeriyor. Ama onlar size 

bunu yapsın diye değil, siz onlardan kendinize 

bir şey katın diye. Hayatın genelinde insana bir 

şey yapamıyorsunuz. O insanlar sizden bir şey 

almak istiyorlarsa alıyorlar. Benim marifetim 

o insanların sizden bir şey almayı istemesini 

sağlamak. 

İnsanlar değişir mi?  

İnsanlar değişir. Hem de çok büyük değişir. 

Ama yarın değişmez. İnsanlar yarın değişmek 

istedikleri için hayal kırıklığı yaşıyor. Değişimin 

adını değiştirip dönüşüm yapsak ve bunun bir 

süreç olduğunu düşünsek insanların o süreci 

değerlendirmesi ve değişmesi mümkün. Ama 

bunun için gerekli sabrı göstermesi gerekir. 

Modası geçmeyen tek şey sabırdır.

Şimdiye kadar karşılaştığınız en ilginç vaka 

nedir? 

Bazıları gelişiyle ilginç, bazıları gidişiyle ilginç 

vakalar. İnsan beynine olan hayranlığım böyle 

artıyor. Bana bir problemi ile gelip, bir seans 

sonra o problemi tamamen çözmüş, unutmuş 

hatta hayatın tamamen başka bir yeriyle 

ilgilenmeye başlamış bir insan oluyor. Ben 

bile yıllardır bu işi yapmama rağmen buna 

şaşırıyorum. Zor bir problem ama çözmeyi 

bilen için zor değil. Doğru noktalara temas 

ettiğinde ve o adapte olduğunda başarı da 

birden geliyor. Beni hala en çok şaşırtan şey 

beynin kavramsal olarak potansiyeli. 

Düzenlemiş olduğunuz seminer ve konfe-

ranslar büyük ilgi görüyor. Bunu nasıl yorum-

luyorsunuz?  

Bununla ilgili olarak tüketici yorumlarından 

bahsedeyim. Eskiden de böyleydim, bir 

şeyi anlatırken insanları eğlendirmek benim 

odak noktam oluyor. İş dünyasından çok 

şey öğrendim, kendi bilgi ve birikimlerim var. 

Bunların hepsini bir araya getirdiğimde ortaya 

keyifli toplantılar çıkıyor. Seminerden önce 

brief alıyorum. İki türlü anlatım yöntemi var: 

Bunlardan ilki; sen ne biliyorsan anlatırsın, 

ikincisi karşı tarafın neye ihtiyacı varsa onu 

anlatırsın. Benim hazırda anlatacağım bir sürü 

şey var. Öncesinde hazırlık yapmama rağmen 

ne anlatacağıma sahneye çıktığımda karar 

veriyorum. İnsanlara canlı bir şey sunuyorum. 

Konferanslarınız ve seminerleriniz şov 

tadında geçiyor. Bunun mesleğinizin önüne 

geçtiğini düşünüyor musunuz? 

Dediğim gibi ne anlattığınız ve nasıl anlattığınız 

çok önemli. Ne anlattığınız sizin sorumluluğu-

nuzu, nasıl anlattığınız ise yeteneğinizi gösterir. 

Yetenekten bağımsız bir şey sunarsanız 

sadece var olan bilgiyi derleyip onlara götüren 

insan olursunuz. Ama bunu eğlenceli bir şekil-

de anlatırsanız ilgi uyandırırsınız. Toplantılarda 

katılımcıların dışında kalan kısmı gözlerim. Ka-

tılımcı dinlemek için gelmiştir ama reji masası 

dinliyorsa, servis yapan garson etkilenip son-

rasında gelip soru soruyorsa hem dikkat çekip, 

hem de merak uyandırıyorsunuz demektir. 

Yoksa bir konuşma ile hayatın sırrını insanlara 

vermiyoruz. Ama bir konuşma ile hayatın 

çözülebilir olduğunu, davranışların dönüşebilir 

olduğunu, bunların biyolojik karşılıklarının nasıl 

olduğunu anlatabiliyoruz. İnsanlar daha motive 

daha bilinçli olarak oradan ayrılıyor. 

Hayatta başarılı insan kimdir?  

Hayatta başarılı insan kişisel kariyerinde, 

sosyal hayatında başarıyı nasıl tanımlıyorsa 

ona erişmiş insandır. Başarı bizim bildiğimiz 

ölçekte her zaman maddi olarak tanımlan-

maz. Maddiyat değildir demek manasına da 

gelmesin. İnsanların hayatta beklentileri var-

dır ve mizaçları var. Bazı insan maddeyi, bazı 

insan duyguyu, bazı insan bilgiyi arar hayatta. 

Bazı insanlarda bunlardan bağımsız düşün-

ceyi arar. O yüzden bunlardan bağımsız sizin 

yaşadığınız hayatı iyisiyle kötüsüyle yaşamak 

istediğiniz hayata dönüştürebiliyorsanız, 

benzetebiliyorsanız, öykünüzü öyle kurgu-

layabiliyorsanız başarılı insansınızdır. Her 

insanın yaşadığı her olayla öyküsünü güçlen-

dirdiğini ve yeniden yazdığını düşünüyorum. 

Yaşadığını doğru yorumlayabilirsen hayatının 

daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Her 

akşam öykünü güzel bir şekilde bitirip, sabah 

güzel bir başlangıç yaparak yazabiliyorsan 

başarılısındır. 

Başarılı bir iş yaşantısı için ne tavsiyede 

bulunursunuz? 

İş yaşantısında başarılı beyini etkili kullanmak 

gerekir. Bizim davranış ve düşüncelerimizin 

temelini beyin oluşturur. Şirketlerde beyin 

dostu şirket nasıl olur, beyin dostu şirket 

çalışanını bu yönde nasıl yönetir, bunu öğre-

tiyorum. İstediğim şey söylediğimiz şeylerin 

bireysel ve kurumsal olarak farkındalığı olsun. 

Bir lider için başarı çalışanların yaratıcılık 

kısımlarını ortaya çıkarmak ve bu yanlarını 

kullanmaları için uygun ortam hazırlamasıdır. 

Çalışan için de, kendi içindeki başarı öykü-

sünü yaratıcı şekilde ortaya çıkarabilmek. Bu 

karşılıklı bir etkileşim. Bunun karşılıklı ortaya 

konulduğu bir şirket olabiliyorsa beyin dostu 

şirket demektir. 

İnsanlar değişir. 
Ama bu değişim 

bugünden yarına 
olabilecek bir değişim 
değil. Bunu görebilmek 
için sabır göstermek 
gerekiyor.
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Geleceğe Miras Bıraktığı 
Teknolojilerin Kralı:

 Nikola Tesla
PAPAZ OLAN BABASININ YOLUNDA GITMEK ISTEMEDI. TÜM ISRARLARA RAĞMEN GEÇIRDIĞI RAHATSIZLIĞI 

FIRSATA ÇEVIREREK HAYATININ AKIŞINI DEĞIŞTIRDI. ZAMANIN ÇOK ÖTESINDE FIKIRLERI VE SIRA DIŞI KARAKTERI 
ILE TARIHE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN NIKOLA TESLA, ICATLARI ILE ZAMANA BOYUT ATLATTI.
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Büyük bir 
hafızaya sahip olan 
bilimci hayatı boyunca 
hiç not tutmadı. 
Tüm bilgileri aklında 
tutuyordu. 150 yaşına 
kadar yaşayacağını 
düşünen Nikola Tesla, 
100 yaşına geldiğinde 
tüm bunları bir kitapta 
toplayacaktı.

Bazı özellikler sonradan kazanılsa da, 

bazı özellikler doğuştan gelir. Keskin 

zekası, sabırlı hali ve geleceği öngören 

düşünce yapısıyla bilim dünyasına çağ atlatan 

Nikola Tesla, eğitim hayatını tamamlamamış 

olsa bile bugün tüm dünyanın saygı duyduğu 

bir isim. Hayatı da bir o kadar hareketli. 10 

Temmuz 1856 yılında şu an Sırbistan olarak 

bilinen topraklarda doğan Tesla, Ortodoks 

rahip bir baba ve oldukça yetenekli bir anne-

nin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Nikola Tesla’nın annesi olan Duka, yaşadıkları 

mahalledeki kadınlara pratik ev gereçleri yapı-

yordu. Nikola’nın mühendisliğe duyduğu ilginin 

temellerinin buraya dayandığını söylemek 

mümkün. 5 yaşındayken abisini bir at kazası 

sonucu kaybeden Nikola Tesla, bu olayın izini 

hayatı boyunca taşıdı. Lise eğitimi için gittiği 

Karlovac’tan liseyi üç yılda bitirip geri döndü. 

Mühendislik fikrini iyice benimseyen bilimci 

bu konuda babasını nasıl ikna edeceğini 

düşünürken memleketine döndükten kısa bir 

süre sonra kolera hastalığına yakalandı. Dokuz 

ay boyunca devam eden hastalığı süresince 

birçok ölüm tehlikesi yaşayan Tesla, bu süreci 

fırsata çevirerek mühendis olması konusun-

dan babasını ikna etti. 

Burslu Olarak Üniversite Okumaya 

Başladı

1875 yılında Avusturya Politeknik 

Üniversitesi’nden burs kazanarak üniversite 

hayatına adım atmış oldu. İlk yılı neredeyse 

hiç ders kaçırmadan en yüksek notlarla 

tamamladı. İkinci yıla başlarken babasının 

ölüm haberini almasıyla psikolojik sorunları 

tekrarlamaya başladı. Yıl sonuna doğru bur-

sunu kaybeden ve kumar oynamaya başlayan 

Nikola Tesla’nın hayatı birden alt üst oldu. 

Okulu bırakmaya karar verdi. Ailesi ile ilişkisini 

keserek Maribor isimli bir şehre taşındı ve 

düşük ücretli işlerde çalışmaya başladı. Anne-

sinin ısrarı ve amcalarının desteği ile Prag’da 

bulunan Charles Ferdinand Üniversitesi’nde 

tekrar okumaya başlasa da annesinin ölüm 

haberiyle üniversite yaşantısını sonlandırdı. 

Sonrasında Budapeşte’ye taşındı ve Ferenc 

Puskas’ın telgraf şirketinde çalışmaya başladı. 

İşe başladığı yıllarda kurulma aşamasında olan 

şirket, Tesla’nın pratik çözümleri sayesinde 

kısa sürede hızla büyüdü. Kısa sürede terfi 

alan Tesla’nın hayatı belli bir düzene girdi. 

Buradaki çalışma hayatını 1882 yılında bıraka-

rak Continental Edison Company şirketinde 

çalışmak üzere Fransa’ya taşındı. 

Edison tarafından New York’a Davet Edildi

Elektrik ile çalışan aletler konusunda gös-

terdiği başarı sayesinde Edison tarafından 

New York’a davet edildi. İki yılın ardından 

Fransa’dan da ayrılıp, New York’a yerleşti. 

New York’a geldikten sonra hızlıca Edison’un 

doğru akım jenaratörü konusunda çalışmaya 

başladı. Daha çok verim ve daha az maliyet 

sağlayabilecek çalışmaları Edison’un oldukça 

ilgisini çekti ve bunu başarabilirse 50.000 

dolar ödül vereceğini belirtti. İstenileni hayata 

geçiren Nikola Tesla, ödülünü almak için 

Edison’un yanına gittiğinde hayal kırıklığına 

uğradı. Ödül yerine haftalık ücretine 10 dolar 

zam yapılacağını öğrenince istifa etti. Bu 

gelişme Edison ile Tesla’nın arasında sürüp 

gidecek olan çekişmenin başlangıcı oldu. 

Tesla İle Edison Arasında Akım Savaşları 

Başladı

Uzun mesafeler arasındaki verimliliği nedeniy-

le ülke genelindeki elektrik altyapı sistemleri 

için tercih edilmeye başlanan alternatif akım 

ile çalışan bir indüksiyon motoru geliştiren 

Nikola Tesla, bu yeni ve çok fazlı tasarımıyla 

komütatör ihtiyacını ortadan kaldırarak mev-

cut motorlardan çok daha verimli bir motor 

üretmiş oldu. Tesla’nın geliştirdiği bu motor 

1888 yılında American Institute Of Electrical 

Engineers’da sergilendi. Bu sergi sırasında 

alternatif akım üzerine çalışmakta olan Geor-

ge Westinghouse’un ilgisini çekti. Hiç zaman 

kaybetmeden motorun üretim haklarını satın 

alan  Westinghouse, Tesla’yı projenin başına 

getirdi. Böylece Tesla ile Edison arasında-

ki akım savaşı resmen başladı. Bu savaş 

Tesla’nın çalışmakta olduğu Westinghouse’un 

galip gelmesiyle son buldu. İki yıllık süre 
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New York’ta 
vefat 

eden Tesla’nın tüm 
notlarına Amerikan 
Hükümeti el koydu. 
Atmosferdeki elektriği 
kontrol edebilmek, 
dünyanın manyetik 
rezonansını kontrol 
ederek doğa olaylarına 
hükmedebilmek 
konularında yaptığı 
çalışmaların bugün 
Amerikan Hükümeti 
tarafından kullanıldığı 
düşünülüyor.
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içerisinde yenilgiyi kabul etmek zorunda kalan 

Edison’un şirketi General Electric’e dönüştü. 

Bugün hayatımızı kolaylaştıran birçok 

konuda imzası bulunan Nikola Tesla, bilim 

dünyasındaki başarısını para yönetiminde 

gösteremedi. 86 yaşında borçlularından 

saklandığı bir otelin odasında kalp krizi 

sonucunda vefat etti.

Tesla’nın Mirası

Tesla bilinen icatlarının yanı sıra birçok da 

bilinmeyen icat bıraktı geride. Tesla Kulesi 

bunlardan ilki. Elektriği kablosuz iletmek 

için kullandığı deneyde başarılı 

oldu ancak deney kitlelere 

yayılamadı. Tesla Makinesi 

de önemli icatlarından biriydi 

ama yarım kaldı. Nikola 

Tesla’nın otel odasında 

geliştirdiği makine dep-

rem oluşturma özelliğine 

sahipti. Mucit, korktuğu 

için çalışmasını yarıda bıraktı. 

Niagara Şelalesi’ne dünyanın ilk 

hidroelektrik santralini kurdu. İlerleyen 

zamanla birlikte santraldeki jeneratör sayısı-

nı arttırdı ve tüm New York’u aydınlattı. 

Robotik bilimin atası olarak Tesla, burada 

devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. 

Marconi radyo telsizini tanıtmadan yıllar 

öncesinde Nikola Tesla New York’ta bir ha-

vuzda radyo kontrollü bir oyuncak tekneyi 

yüzdürdü ve ilk defa gerçekleşen bu olay 

basında büyük ilgi uyandırdı. Bu olay da 

robot ırkının ilk örneği olarak tarih sayfala-

rındaki yerini aldı. 

Başka Dünyadan Gelen Sinyaller

Radyoastronominin bilinmediği dönemlerde 

Tesla, detaylarından bahsetmediği bir deney 

üzerinde çalışıyordu. Deneyleri sırasında 

Mars ve Venüs’ten radyo sinyalleri aldığını 

söyledi. Bir arkadaşına yolladığı mektupta da 

bu mesajın şifresini çözdüğünden 

bahsetmişti. 

Radyonun Gerçek Mucidi 

Tesla

Radyonun yaratıcısı 

İtalyan mucit Guglielmo 

Marconi olarak bilinse de 

radyonun keşfi Nikola Tesla’ya 

ait. 1895 yılında 80 kilomet-

relik bir alanda dünyanın ilk 

radyo yayınını yapmaya hazırlanırken 

çıkan yangınla her şeyi kaybeden Tesla 

sonrasında finansal kaynak bulamadığı 

için projeyi askıya alma durumunda kaldı. 

Tesla’nın öğrencisi Marconi finansal kaynak 

buluncaTesla’nın projesini hayata geçirdi 

ve bu proje ile Nobel ödülü aldı. Tesla’nın 

ölümünden kısa bir süre sonra gerçek or-

taya çıkınca radyonun patenti Marconi’den 

alınıp, Tesla’ya verildi. 

İnterneti O Zaman Keşfetmişti

Geleceği ön müthiş zekasıyla interneti o 

zamanlarda keşfetmişti. New York’ta yaşadığı 

yıllarda günümüzün teknolojisine işaret eden 

Tesla, ‘‘Global Kablosuz İletişim’’ projesiyle 

yakından ilgileniyordu. Tesla’ya göre sadece 

sesin değil, görüntü ve bilginin de çok uzakla-

ra aktarılabileceğini anlamıştı. 

Zaman İçerisinde Yolculuk Yapmak 

İstiyordu

Tesla’nın en yoğun çalıştığı konulardan biri de 

zaman içinde yolculuk. Manyetik alanlarla ilgili 

çalışmasında yüksek voltaj kullanarak uzay ve 

zaman değişime uğratabileceğini gördü. Diğer 

boyuta kapı açabilmeyi asıl hedefi olarak 

belirledi. Uzun bir çalışma sonrasında bununla 

ilgili bir deneyim de yaşadı. Gerçekleştirdiği 

deneyimde kaza sonucu 3,5 milyon voltluk 

elektrik akımına tutuldu ve bir süre bilincini yi-

tirdi. Durumu kendi sözleriyle şöyle ifade etti: 

“Bilincimi yitirmedim. Aksine kendimi, geçmiş, 

bugün ve geleceği aynı anda deneyimlerken 

buldum.” Ona göre, bedeni orada şuursuz ve 

hareketsiz bir halde yatarken, aslında zihni 

zaman çizgisinin dışına taşmıştı.

için kullandığı deneyde başarılı 

de önemli icatlarından biriydi 

için çalışmasını yarıda bıraktı. 

Niagara Şelalesi’ne dünyanın ilk 

bu mesajın şifresini çözdüğünden 

bahsetmişti. 

Marconi olarak bilinse de 

radyonun keşfi Nikola Tesla’ya 

ait. 1895 yılında 80 kilomet

relik bir alanda dünyanın ilk 
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250 yıl önce Londra’da açılan Madame 

Tussauds Müzesi artık bir marka. 

Açıldığı günden itibaren milyonlarca kişi 

tarafından ziyaret edildi. Popülerliğini ilk gün-

kü kadar canlı tutan müzede dünden bugüne 

çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor. Tarihin 

unutulmaz isimlerini meraklıları ile buluşturan 

müzede farklı birçok alandan isim bulunuyor. 

Müze, dünden bugüne sanat, spor ve siyaset 

alanında dünyanın en önemli isimlerini 

ölümsüzleştirerek geçmişten bugüne özel bir 

yolculuğa davet ediyor. 

Müzenin Fransa’dan İngiltere’ye Uzanan 

Hikayesi 

Tanınmış bir balmumu sanatçısı olan Dr. 

Philippe Curtius’in evinde çalışan yardım-

cısının kızı olan Marie’nin çocukluğunun 

tamamı Fransa’da geçti. Merakı sayesinde 

Dr. Curtius’ın yanında küçük yaşta heykel 

yapımını öğrendi. Zaman içinde edindiği bilgi ve 

tecrübeyle Fransa Kralı’nın kız kardeşine sanat 

dersleri vermeye başladı. Versailles Sarayı’nda 

8 yıl boyunca kraliyet ailesinin yanında yaşadı. 

Aileye ve tahta olan bağlılığı sorgulanınca hap-

se atıldı. Dr. Curtius’un Milli Askerler üzerindeki 

etkisi sayesinde kısa sürede hapisten çıkan 

Marie, serbest bırakıldıktan sonra giyotin kur-

banları için ölüm maskesi üretmek için zorlan-

dı. Takvim yaprakları 1795 yılını gösterdiğinde 

François Tussaud ile evlenen sanatçı Fransız 

Devrimi’nden kısa süre sonra Joseph ve Fran-

cis ismini verdiği iki oğlu oldu. Bu süre zarfında 

Dr. Curtius hayatını kaybetti ve sergisi miras 

olarak Madame Tussauds’e kaldı. Madame 

Tussauds sergiyi yeni insanlarla tanıştırmak 

için İngiltere’nin yolunu tuttu. 30 yılı aşkın süre 

boyunca İngiltere’yi köşe bucak gezdi. En çok 

istenen heykeller arasında kraliyet mensupları, 

politikacılar, devrimciler ve katiller yer aldı. 

Ayaklı Gazete Muamelesi Gördü 

Haberlerin kulaktan kulağa yayıldığı bu 

dönemde Madame Tussauds Sergisi tüm 

İngiltere’yi gezdiği için ayaklı gazete muamelesi 

YAPTIĞI IŞLERLE TARIHIN SEYRINI DEĞIŞTIREN BIRÇOK ISIM GELDI 
GEÇTI DÜNYA TARIHINDEN. HIÇBIRI BU KADAR CANLI, BIZE BU 
KADAR YAKIN OLMAMIŞTI. TARIHE TÜM IHTIŞAMIYLA GERÇEĞE 
EN YAKIN ŞEKILDE HAYAT VEREN MADAME TUSSAUDS MÜZESI 
TARIHIN SAYFASINI ARALIYOR.  

TARİHİ TÜM İHTİŞAMIYLA 
ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

ŞAMIYLA 



Türkiye’de ilk kez 
açılan balmumu 

müzesi Madame 
Tussauds İstanbul, 
dünyada 21. merkez 
olma özelliğini 
taşıyor.
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görüyordu. Ünlüler ile sıradan insanları bir 

araya getirmesiyle büyük ilgi gören Madame 

Tussauds Sergisi Fransız Devrimi ve Napolyon 

Savaşları’nı en güzel şekilde sergiliyordu.  Yıllar 

süren bu gezisi sergi 1835 yılında Londra’da 

Bakar Street Bazaar’da sabit bir adrese 

yerleşti. Balmumu Heykel Sanatı konusunda 

bir marka olan Madame Tussauds Müzesi hala 

yoğun bir ilgi ile ziyaretçi akınına uğruyor. 

Tüm Dünyanın Hayran Olduğu Heykeller  

Nasıl Yapılıyor? 

Dünyanın merakla ziyaret ettiği, gerçeğini 

aratmayan heykellerin nasıl yapıldığını hiç 

merak ettiniz mi? Tarihin en merak edilen, en 

sevilen isimlerine yeniden hayat veren, canlıy-

mışçasına bir görünüme bürünen heykellerin 

hammaddesi balmumu. Balmumundan yapılan 

heykellerin hikayesi bir hayli ilginç. 

Fotoğraflama ve Detaylı Ölçü Alımı 

Figürü yapılacak kişiyi çok iyi tanımak ve ta-

nımlamak gerekiyor. Bu yüzden her bir özelliği 

detaylı şekilde ortaya çıkarılıyor. İlk olarak figü-

rü yapılacak kişinin tüm ölçüleri her detayıyla 

kağıda dökülüyor. Ölçü alma olayı tamamlan-

dığında sıra poza geliyor. Kişinin hangi açıdan 

heykelleştirileceği önemli. Figür hangi pozuna 

göre heykelleştirilecekse o poz farklı birçok 

açıdan fotoğraflanıyor. 

Kalıbın Hazırlanma Aşaması 

Kalıbın çıkarılması için kullanılan ana malzeme 

alçı. Üstün kalitede bir alçı kullanarak heykeli 

yapılacak kişinin başının parçalı kalıbı oluştu-

ruluyor. Bir sonraki aşama olarak kil yüzünün 

kopyası hazırlanıyor. Balmumu ve Japon 

balmumu karışımının döküleceği kil yüzeyinin 

kopyası çıkarılıyor. Baş kalıplarının en büyük 

özelliği ayrı parçalardan oluşması. Çok sayıda 

ayrı parçadan oluştuğu için oldukça dayanıklı. 

Madame Tussauds Müzesi’nde hala 200 yıl 

öncesine dayanan alçılı parçalı kalıplar bulunu-

yor. Elde bulunan orijinal kalıplardan çok sayıda 

yeni balmumu kalıbı çıkarılabilir. 

MADAME TUSSAUDS İSTANBUL
 
250 yıllık bir geçmişe sahip Madame 
Tussauds Müzesi 2016 yılı itibariyle 
21. merkezini İstanbul’da açtı. Tarihi 
ve kültürel kahramanlar ve geçmişten 
bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının 
yaklaşık 60 ünlü ismine yer veren Madame 

Tussauds İstanbul’da geçmişten bugüne 
bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kanuni Sultan 
Süleyman, Zeki Müren, Barış Manço, 
Yaşar Kemal ve Hz. Mevlana gibi isimlerin 
yer aldığı müze Beyoğlu Grand Pera'da 
meraklılarıyla buluşuyor. Madame 
Tussauds İstanbul haftanın 7 günü 10:00- 
20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Balmumun Dökülmesi 

Öncesinde boyayla renklendirilen, 74 °C’de 

ısıtılan ve eriyen balmumu kalıba dökülüyor. 

Dökme işlemi tamamlandığında balmumu 1,5 

cm’lik kalınlığa ulaşıp, iyice sertleşinceye kadar 

soğumaya bırakılıyor. Kalıp içerisinde artan sıvı 

balmumu fazlalık yapmaması için dökülüyor. 

Kalıbın Çıkarılması 

Bir buçuk saat soğutulmaya bırakılan kalıp, 

soğuduktan sonra yeni bir işlem için tek-

rardan ele alınıyor. Kalıbın parçaları balmu-

mundan yapılan baştan dikkatlice ayrılıyor. 

Burada esas iş heykeltıraşa düşüyor. Ayırma 

işleminde balmumu yüzeyde kalıp parça-

larının birleşme yerlerinden kaynaklanan 

çıkıntılar oluşuyor. Bu noktada heykeltıraş 

bunu dikkatlice düzeltiyor. Başta bulunan 

balmumundan yapılan gözler, akrilik gözlere 

yer açmak için eritiliyor. 

Saçların Takılması 

Saç deyip geçmemek gerekir. Detaylı ve 

planlı bir çalışma gerektiren saç takılma işlemi 

yaklaşık 6 hafta gibi bir zaman alıyor. Uzman 

saç stilistleri heykeli yapılacak ünlünün saçını 

en ince ayrıntısına kadar  inceleyip, kopyalıyor. 

Etik kurallarına uygun olarak elde edilen saçlar 

teker teker kafaya yerleştiriliyor. Yerleştirme 

işlemi tamamlandığında stil vermek için kesili-

yor. Heykel yapımının en zahmetli aşamasın-

dan birini de saçlar oluşturuyor. 

Makyaj 

Ana parçalar tamamlandığında sıra detay-

landırmaya geliyor. Heykel özel bir makyaj 

ekibi tarafından renklendiriliyor. İlk iş olarak 

ten rengi belirleniyor. Heykeli yapılan kişinin 

gerçek ten rengini tutturabilmek için orta-

lama 20 farklı renk kullanılıyor. Ten rengine 

yarı saydamlık, gerçekçi bir doku katmak 

amacıyla renk katmanları oluşturmak gereki-

yor. Heykeli yapılan kişinin yüzünde bulunan 

çil, ben ve gamze gibi tüm detaylar en ince 

ayrıntısıyla kopyalanıyor. 

Heykelin Tamamlanması 

Zahmetli aynı zamanda da keyifli bir iş olan 

balmumundan heykel yapımı aynı zamanda 

uzmanlık gerektiriyor. Kalıbın hazırlanması, 

şekillendirilmesi ve renklendirilmesi yaklaşık 

dört ay gibi bir sürede gerçekleşiyor. Dört ay 

sonunda ortaya çıkan eşsiz eserlerin ortala-

ma fiyatı 300 bin dolar değerinde. 
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SABAH KAHVALTILARININ OLMAZSA OLMAZ LEZZETİ TOST, 
BUGÜN BAMBAŞKA KARIŞIMLARLA SOFRALARDA KENDİNE 
YER BULUYOR. İŞTE, EN İLGİNÇ TOST TARİFLERİ VE EN LEZİZ 
TOSTLARIN ADRESLERİ.

Sabah kahvaltılarının, ara öğünlerin 

hatta kimi zaman akşam yemek-

lerinin bile olmazsa olmazı. Çeşit 

çeşit hazırlanabildiği gibi son derece pra-

tik ve doyurucu… İster evde ister dışarda 

afiyetle yiyebileceğiniz bu eşsiz lezzetin en 

özel adreslerini ve pratik tariflerini sizler 

için derledik.

Atıştırmalık

Kanyon AVM’de hizmet veren Tost 

Bildiklerim, birbirinden leziz tostlarıyla 

hem midelere hem de gözlere hitap 

ediyor. Oldukça geniş bir menüye sahip 

olan Tost Bildiklerim’de menünün başrol 

oyuncuları arasında klasik tostların yanı 

sıra Fırın Tavuklu Chedarlı, Ezineli Kaşarlı, 

Avokadolu Mozzarellalı, Somonlu, Dana 

Baconlu tostlar yer alıyor… 

Tost Bildiklerim’den bir lezzet:

Avokadolu Mozzarellalı Wrap Tost

İçindekiler:
	 l	Avokado
	 l	Mozzarella
	 l	Dil peynir
	 l	Kaşar peynir
	 l	2 renk fırın biber
	 l	Kereviz sapı
	 l	Ispanak pesto 

Lezzetli

Tostlar
Tost Bildiklerim
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Tostçu Erol, ilk olarak 2011’de, Gaziantep’te faaliyete başladı. Tostçu 

Erol leziz tostlarına bugün internet üzerinden de ulaşmak mümkün. 

İnternetten tost satışına başladığında çevresindeki birçok kişi Tostçu 

Erol ile alay etmiş ve başarısız olacağına inanmış ancak Tostçu Erol, 

bugün leziz tarifleri ve neşeli tavırlarıyla bir internet fenomeni. Tostçu 

Erol’un menüsü ise Special Tost, Atom Tost, Çikolatalı Fıstıklı Tost, 

Yumurtalı Tost, Kaşarlı Sucuklu Tost, Sucuklu Tost ve Kaşarlı Tost 

oluşturuyor.

Tostçu Erol’dan bir lezzet:

Çikolatalı Fıstıklı Tost

İçindekiler:
	 l	Nutella 
	 l	Antep Fıstığı 
	 l	Çikolata Sosu 

Şişli’de, misafirlerine birbirinden lezzetli ve bir o kadarda renkli tarifler sunan Sıkı 

Tostlar, son dönemde tostseverlerin en gözde adresleri arasında yer alıyor. Sıkı 

Tostlar’da klasik tostları bulabileceğiniz gibi özgün lezzetler de deneyebilirsiniz. 

Eskimeyen Tost, Can Tost, Tostoy, Patso Tost ve Yumurtalı Burger Tost’un 

oluşturduğu menüde en dikkat çekici özgün lezzet ise Rainbow Toast. 

Sıkı Tostlar’dan bir lezzet:

Rainbow Toast

 İçindekiler:
	 l	Acılı çavdar ekmeği
	 l	Aromatik ve renkli mozzarella peynirleri

1960’lı yıllarda başlayan gıdadaki hızlı tüketim alışkanlığı, 

Etiler Marmaris Lezzet Yolculuğu ile bugün Türkiye’nin 9 

ilinde toplam 43 şubede devam ediyor. Etiler Marmaris 

İstanbul yiyecek kültürüne kattığı değişmez lezzetlerini önce 

tüm Türkiye’ye ardından da yurtdışına taşımak hedefinde. 

Bugün “%100 Yerli, Kaliteli ve Güvenli” sloganıyla, yüksek 

gıda güvenliği standartlarında üretim yapan Türkiye’nin 

en iyi tedarikçileriyle çalışan Etiler Marmaris 2010 yılında 

Türkiye’nin en iyi lezzet noktası seçildi. Etiler Marmaris 

Büfe’nin menüsünü ise Dilli Kaşarlı Tost, Ayvalık Tostu 

(Çeşitli), Beyaz Peynirli Tost, Yengen, Dilli Kaşarlı Tost, Leyla, 

Mecnun, Kepekli Beyaz Peynirli Tost, Karışık Tost oluşturuyor.

Etiler Marmaris Büfe’den bir lezzet:

Ayvalık Süper

İçindekiler:
	 l	Ayvalık ekmeği
	 l	Sucuk 
	 l	Salam 
	 l	Kaşar
	 l	Turşu
	 l	Amerikan salatası

Tostçu Erol

Sıkı Tostlar

Etiler Marmaris Büfe



MAKSİMUMBİZ

SAĞLIK

44

Vücuttaki enerji ihtiyacının büyük bir 

bölümünü yiyeceklerde bulunan kar-

bonhidrat sağlıyor. Ancak yiyeceklerin 

içindeki karbonhidratın kan şekerini etkileme 

hızı tüketilen yiyeceğe göre farklılık göste-

riyor. Glisemik indeks ise karbonhidratın 

kandaki glikoz düzeyini yükseltme kapasitesi 

olarak tanımlanıyor. Glisemik indeksi yüksek 

besinler kan şekerini hızlı yükseltiyor ve acık-

mayı hızlandırıyor. Glisemik indeksi düşük 

besinler ise kan şekerini yavaş yükseltiyor ya 

da dengede tutuyor.

Sağlıklı kilo vermek, vücut için sağlıklı deni-

lebilecek bir kiloda kalmak, dinç ve enerjik 

yaşamak için düşük glisemik 

indeksli karbonhidratları ve 

SEBZE – MEYVE AÇISINDAN EN BOL, YEMEK AÇISINDAN EN ZENGIN MUTFAKLARDAN BIRI OLAN TÜRK 
MUTFAĞI HER TÜRLÜ DAMAK TADINA HITAP EDIYOR. BU KADAR BOLLUĞUN ARASINDA SAĞLIĞI KORUMAK, 
KILOLARI KONTROL ALTINA ALMAK IÇIN TÜKETILEN GIDALARIN GLISEMIK INDEKS ORANINI GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURMAK GEREKIYOR.

bozulmamış yağları tüketmek gerekiyor. Yük-

sek glisemik gıdalar vücut tarafından hızla sin-

diriliyor, bağırsaktan hızla emiliyor bu da kan 

şekeri düzeyinde büyük dalgalanmalara neden 

oluyor. Bu da vücutta açlık hissi uyandırıyor. 

Sıklaşan yeme alışkanlığı zaman içerisinde 

kilo olarak vücuda geri dönüş yapıyor. Düşük 

glisemik indeksli beslenme iştahı kontrol altına 

alıyor. Acıkma süresini de uzattığı için kilo 

kontrolü sağlıyor. İnsülin düzeyini ve insülin 

direncini azaltan düşük glisemik indeksli 

besinler Tip 1 ve Tip 2 diyabeti olan hastalarda 

kan şekeri üzerine olumlu etkiler sağlıyor. 

Gıdaların Glisemik İndeksini Ayarlamak 

Mümkün 

Sağlığı korumak için seçilen besinlerin glise-

mik endeksini kontrol etmek gerekir. Rafine 

GLİSEMİK İNDEKSİ 
DÜŞÜK GIDALAR İŞTAHI 
KONTROL ALTINA ALIYOR
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şeker ve beyaz ekmek yüksek glisemik 

indeksli, sebze ve tam tahıllar ise düşük gli-

semik indeksli besinlerin başında yer alıyor. 

Doğadaki Gıdalar Düşük Glisemik İndeksli 

Doğada bulunduğu haliyle hiçbir değişime 

uğratılmadan tüketilen gıdalar düşük 

glisemik indeks değerine sahip. Rafine ve 

işlenen tüm gıdalar ise diğer gıdalara oranla 

yüksek glisemik indeksine sahip. Gıdanın 

pişirilişi, işlenişi, kabuklu olup, olmayışı 

hatta beraberinde tüketilen diğer gıdalar da 

glisemik değerini değiştiriyor. Gıdayla birlikte 

tüketilen yağ, asit ve lif gıdanın glisemik 

indeks değerini düşürüyor. 

Pişirme Süresi Glisemik İndeks  

Değerini Etkiliyor 

Tüketilen gıdaların nasıl pişirildiği de önemli. 

Makarna gibi nişasta içeren gıdaların pişir-

me süresi arttıkça glisemik indeks oranı da 

artıyor. Glisemik indeks oranı sadece pişiri-

len gıdalarda artmıyor. Meyvelerin dalında 

fazla olgunlaşması da oranı yükseltiyor. Gli-

semik indeks oranı yüksek olan meyvelerin 

tüketimi konusunda miktar iyi ayarlanmalı. 

Meyve seçimi konusunda ise incir, muz, 

karpuz, kavun ve üzüm glisemik indeksi en 

yüksek olan ve çabuk acıktıran meyvelerin 

başında geliyor. 

Elma, armut ve şeftali gibi meyveler ise 

glisemik indeksi düşük olan meyvelerden.

GIDALARIN GLISEMIK INDEKSI  
DEĞIŞIKLIK GÖSTEREBILIR!
 
n Gıdanın içerisinde bulunan maddelere göre 
değişiklik gösterebilir. 
 
n Yemeğe hazırlanma aşamasında görmüş 
olduğu işleme göre değişiklik gösterebilir. 
 
n Gıdanın pişirme yöntemine ve pişirme 
süresine göre değişiklik gösterebilir. 
 
n Gıdanın saklama süresine göre değişiklik 
gösterebilir. 
 
n Gıdanın tazeliğine ve olgunluk durumuna 
göre değişiklik gösterebilir. 
 
n Gıdanın yetiştirildiği toprak ve iklim 
koşullarına göre değişiklik gösterebilir.  
 
n Birlikte tüketildiği diğer gıdalara göre 
farklılık gösterebilir. 

Gıdanın 
kabuklu olup, 
olmayışı hatta 
beraberinde 
tüketilen diğer 
gıdalar da 
glisemik değerini 
değiştiriyor.
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MÜZİK

MÜZİK

GÖSTERİ

Shabazz Palaces
Garaj

Birsen Tezer
DasDas 
Performans 

MIX Festivali 
Zorlu PSM

20 
Ekim 
2017  
21:00

20 
Ekim 
2017 
22.30

Hip hop ve rap’in ana akımdaki abartılı ve seri 
üretim örneklerini, MTV’de sıklıkla izlediğiniz klişe 
videoları unutun. Ishmael Butler ve Tendai Maraire 
ikilisinin hayat verdiği Shabazz Palaces, hip hop’a 
alternatif bir yol çizerken şu an müzik sahnesinde 
aktif olan türdaşlarının çok ötesinde bir vizyonla 
hareket ediyor. 2017’nin en iyi albümleri listesine 
aynı anda yayınladığı iki albümle şimdiden katkıda 
bulunan Shabazz Palaces, Radiohead’in alt grubu 
olduktan sadece aylar sonra hip hop’ın geleceğini 
çizdiği portreyi Garaj’da sergileyecek.

İlk albümü ‘’Cihan’’ı 2009 yılının Temmuz ayında yayın-
layan Birsen Tezer uzun süredir sahnede de birlikte ça-
lıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan (davul), Emre 
Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş (bas gitar), Tunç 
Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci albümleri ‘’İkinci 
Cihan’’ ile devam ediyor. Büyülü sesiyle Birsen Tezer, 
unutulmaz performansı ile sevenleriyle buluşuyor. 

Geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleşen ve seslerarası 
bir deneyim sunarak Zorlu PSM’nin 4. 
sezonunun açılışını yapan MIX Festival’in ikincisi 
düzenlenecek. Zorlu PSM’nin dört bir yanını, 
yine müzikle çevreleyecek festival bu yıl 15-16 
Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl 
ikinci kez düzenlenecek ve iki gün boyunca 
yerli sahnemizin en yetenekli ve başarılı isimleri 
ile yabancı sanatçıları bir araya getirecek MIX 
Festival, iki günlük müzik maratonunun yanında 
plak pazarı, bitpazarı ve sergilerle de tam bir 
festival ortamı yaratacak. 

15 – 16 
Aralık 
2017 
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MÜZE

SİNEMA

SERGİ

İyi Bir Komşu

Bölük

İşveren Sergisi
SALT Galata, 
Oditoryum

12 
Kasım’a 
kadar

“iyi bir komşu” başlığıyla, sanatçı ikilisi Elmgreen 
& Dragset’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek 15. 
İstanbul Bienali, ev ve mahalle kavramlarını pek çok 
açıdan ele alırken, iç mekânlardaki yaşam şekilleri-
nin yakın tarihte geçirdiği dönüşümü de inceleye-
cek. Ev ve mahallelerin çeşitli kimliklere dair ipuçları 
barındırdığı ve kendini ifade etme aracı olarak işlev 
görebildiği fikrinden yola çıkan 15. İstanbul Biena-
li, Şubat ayından itibaren, “iyi bir komşu”ya dair 
sorularını Manchester’dan Sydney’e, Havana’dan 
Delhi’ye dünyanın birçok farklı kentinde billboard’lar 
aracılığıyla tartışmaya açacak.

Bir bölük askerin dokunaklı hikayesini 
anlatan filmin yönetmen ve senaristliğini 
Aytaç Ağırlar üstleniyor. Filmin oyuncu 
kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Hakan 
Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim 
Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu 
Baran Kubilay, Süleyman Kabaali ve Avni 
Yalçın yer alıyor.

SALT tarafından geliştirilen İşveren Sergisi, 1930’lar-
dan 2010’lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve 
İstanbul’da özel kesim ya da kamu kesiminden sipariş 
edilmiş olan bir dizi yapı temelinde, mimar ile işveren 
arasındaki bu kritik ilişkiyi ve iletişimin ürüne nasıl 
yansıdığını irdeler. ODTÜ Kampüsü, Makbule Atadan 
Villası, Denizli Basma ve Boya Sanayi Fabrikası ile 
Yahşibey Tasarım Çalışmaları yapısını da içeren seçki, 
özgün arşiv belgeleri ve söyleşilerle desteklenen an-
latımlarla işverenin yapıdaki belirleyici rolüne odaklanır.

Vizyon 
tarihi:

20 Ekim

26 Kasım 
2017’ye 
kadar
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TARIHIN TOZLU SAYFALARINI KARIŞTIRIRKEN ISMINE SÜREKLI RASTLADIĞIMIZ BELGRAD, 
ŞIMDILERDE TÜRKIYE’DEN EN ÇOK TURIST AĞIRLAYAN ŞEHIRLERDEN. TARIHIN MISTIK ATMOSFERI, 

DOĞAL GÜZELLIKLERI, RENKLI SOKAKLARI, TÜRK MUTFAĞINI ARATMAYACAK YEMEKLERI VE VIZESIZ 
SEYAHAT IMKANI ILE BELGRAD GIDIP, GÖRÜLMESI GEREKEN YERLERDEN. 

TARİHİN SAYFALARINDAN 
BELGRAD SOKAKLARINA  

UZANAN YOLCULUK

Sırpça’da beyaz şehir anlamına gelen 

Belgrad, adı gibi ferah, huzurlu bir 

kent. Panoniyen Ovası’nın Balkanlar 

ile buluştuğu, Sava ve Tuna nehirlerinin 

birleştiği noktada kurulan bu güzel şehir 

adeta bir tablo görüntüsüne sahip. Hava-

alanından şehre doğru ilerlerken görülen 

manzara bile bu şehri sevmek için bir neden. 

Şahane doğası, yemyeşil parkları, muhteşem 

kulüpleri, bar ve restoranlarıyla keşfedilmeyi 

bekleyen bu ferah şehir iki milyon nüfusa ev 

sahipliği yapıyor. Gezip, görmek için bir sürü 

neden sunan Belgrad’ın bir özelliği de vize 

gerekmiyor. Sırbistan da Türkiye’den vize 

istemeyen ülkeler arasında. Bu da işleri biraz 

kolaylaştırıyor. Bir Belgrad turu yapmaya 

karar verdikten sonra yapmanız gereken tek 

şey uçak bileti bakmak olacak. 
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ceğiniz gibi, dilediğiniz mekana girip kahve ya 

da bira molası verebilirsiniz. Aziz Sava Kilisesi 

ve Cumhuriyet Meydanı’nı da yine bu cadde 

üzerinde yer alıyor.

Kalemegdan ve Belgrad Kalesi

Caddeye uzak olmayan bir mesafede bulunan 

Kalemegdan Meydanı’nda Fransa’nın I. 

Dünya Savaşı sırasında yaptığı yardımlardan 

dolayı 1930 yılında dikilen Fransa Şükür Anıtı 

bulunuyor. Bu anıtın önünden geçerek, büyük 

parkın içinden yürüyerek kaleye ulaşmak 

mümkün. Kalemegram’dan başlayıp Belgrad 

Kalesi’ne kadar uzanan yürüyüş yolunda 

kurulan tezgahlar hediyelik eşya konusunda 

farklı alternatifler sunuyor. Ülke sınırları dışın-

da olsanız da zamanında 7 cihana hükmeden 

Osmanlı’nın izleri burada da karşımıza çıkıyor. 

İstanbul Kapı bunlardan biri. Kale’nin içine 

girdikten sonra Tuna ve Sava Nehir’lerinin 

kesiştiği noktayı görmek için mutlaka kalenin 

tepesine çıkıp, manzaranın keyfini sürün. 

Zemun ve Tito’nun Mezarı

Belgrad’daki en popüler yerlerden biri de 

17. yüzyılda Osmanlı tarafından fet-

hedilen Zemun. En eski Ortodoks 

kiliselerinden olan Aziz Nikola 

Kilisesi ve Avala Kulesi’ni 

burada ziyaret edebi-

Yeşillikler İçinde Şahane Bir Manzara

Nehir kenarına kurulan tüm şehirlerin en 

büyük özellikleri harika bir manzaraya sahip 

olmaları. Belgrad da bu şehirlerden biri. 

Şehrin ister eski tarafında, ister yeni tarafında 

bulunun kafanızı çevirdiğiniz karşı tarafta sizi 

harika bir manzara bekliyor olacak. Sonradan 

yapılmış olmasına rağmen son derece doğal 

ve eski bir görünüme sahip olan parklar ve 

ağaçlar adeta asırlardır oradaymış izlenimi 

veriyor. Yavaşla zamana yenik düşmeye baş-

layan asırlık bir binadan ya da her yerde sıkça 

görmeye alışık olduğumuz plazalardan çıktık-

tan sonra birkaç adım atarak kendinizi yeşilin 

kucağına bırakabilirsiniz. Tašmajdan Park, Ada 

Ciganlija, Ada Huja ve Ada Medjica doğanın, 

yeşilin içine en iyi dalınabilecek yerler.

İstiklal Caddesi’ne Benziyor

İstanbul’da bulunan tarihi İstiklal Caddesi’nin 

bir benzeri de Belgrad’da karşımıza çıkıyor. 

İsmini Sırbistan Prensi III. Mihailo’dan alan 

Knez Mihailova Caddesi buranın en popüler 

alanlarından. Birçok eski ve tarihi binaya ev 

sahipliği yapan caddede yol boyunca bir sürü 

mağazaya rastlamak mümkün. Gerek yeme 

– içme, gerekse giyim konusunda birçok 

markanın bu cadde üzerinde mağazası 

bulunuyor. Cadde boyunca uzanan 

mağazalardan alışveriş yapabile-

Sırbistan’ın 
resmi para birimi 
Sırbistan Dinarı. 
Türk lirasınından 
fazla kayıp 
yaşamamak için 
oraya gitmeden 
önce paranızı 
Euro’ya çevirip, 
Belgrad’a 
geçtikten sonra 
Sırbistan Dinarı’na 
çevirebilirsiniz.
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lirsiniz. Nato tarafından bombalanan ve büyük 

yankı uyandıran Büyük Yugoslavya Oteli’de bu 

sınırlar içerisinde yerini alıyor. Zemun gezisini 

tamamladıktan sonra Yugoslavya’nın lideri 

Josip Broz Tito’nun Anıt Mezarı’nı, Yugoslavya 

Tarihi Müzesi’ni ve Çiçek Bahçesi’ni ziyaret 

edebilirsiniz. 

İcatların Efendisine Ziyaret

Florasan lamba, neon ışıkları, mikro dalga fı-

rının mucidi Elektro Fizik Uzmanı Nikola Tesla 

adına açılan Nikola Tesla Müzesi’ni ziyaret 

etmeden Belgrad’ı terk etmeyin. Sırp asıllı 

olduğu bilinen Nikola Tesla, aslında Belgrad’da 

hiç yaşamamış. Ünlü bilimci Amerika’da vefat 

edince, Sırplar Nikola Tesla’ya sahip çıkmak 

için bu yüzeyi açmışlar.  Müzede, Tesla’nın 

geliştirdiği yüksek frekans transformatörü 

ziyaretçilerin katılabileceği bir görsel şölen 

şeklinde sunuluyor.

Denizi Aratmıyor

Sırbistan’da deniz yok. Sava Nehri sayesinde 

Belgrad’lılar deniz aramıyor. Sava Nehri üze-

rinde yer alan Ada Ciganlija sunduğu her türlü 

su aktivitesi imkanı ve yüzme olanağı ile sahil 

kenarını aratmıyor. Bunun yanı sıra yemyeşil 

bir örtüye sahip olan Ada Ciganlija’da yürüyüş 

parkurları, bisiklet yolları, golf, basketbol, vo-

leybol, koşu parkurları, futbol sahaları ve buna 

benzer her türlü aktivitelerin yapılabileceği 

imkanlar bulunuyor. 

Izgara Sevenlerin Şehri

Kafana olarak adlandırılan yerel restoranlar 

Sırp Mutfağı’nın lezzetli yemeklerini meraklı-

larıyla buluşturuyor. Kuzey bölgesi peynir ve 

süt ürünleri ile anılıyor. Ayrıca Mısır ekmeği 

üzerine yoğurttan imal edilen kaymak ve 

prebranas adı verilen fasulye yemeği başlan-

gıç olarak kabul ediliyor. Türkler gibi çorbaya 

düşkünler. Domates, balık gibi birçok çorba 

çeşidini tadabilirsiniz. Ana yemek olarak da 

Sırpların ve Balkanların en meşhur yemeği 

Cevapcici Kebabı mutlaka tadılmalı. 

Vizesiz Yolculuk

Zaman dilimi olarak Türkiye’den bir saat 

geride olan Belgrad’a vizesiz ulaşım sağlanıyor. 

İstanbul’dan bir saat 40 dakika sürecek 

uçak yolculuğu ile Belgrad Nikola Tesla 

Havalimanı’na ulaşılıyor. Kısa bir pasaport 

kontrolünün ardından şehre giriş yapılıyor. Ha-

valimanından şehir merkezine halk otobüsüyle 

oldukça kolay bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. 

Şehir içi ulaşımda troleybüsler oldukça popü-

ler. Bunun yanı sıra taksi ile ulaşım da sağlana-

biliyor. Ancak büyük sayılmayan Belgrad’ın her 

köşesinde görülmesi gereken farklı bir detay 

olduğu için şehir yürüyerek de gezilebilir.

Belgrad’ın en 
güzel yanlarından 

biri de mutfak 
kültürünün 

Türklere yakın 
olması. Et ve 

et ürünleri 
konusunda 

oldukça iddialı 
olan yemekleri 

tadılmaya değer
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“Macit Bal Halı Saha Futbol Turnuvası”  
Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti

“VEDA DEĞIL, HOŞ BIR SEDA...” VEDA YAZISINA BU BAŞLIĞI ATMIŞTI MACIT BAL. GERÇEKTEN DE ÖYLEYDI, 
EMEKLILIĞININ ARDINDA SADECE ANADOLU SIGORTA AILESI’NDE DEĞIL, TÜM SIGORTA CAMIASINDA HOŞ 
BIR SEDA BIRAKMIŞTI. MACIT BAL, 38 YIL SÜREN ANADOLU SIGORTA MACERASI BOYUNCA EN YAKININDAN 
EN UZAĞINA, HERKESIN BÜYÜK SEVGI VE SAYGISINI KAZANMIŞ, DEĞERLI BIR BÜYÜĞÜMÜZDÜ. ANCAK 2017 

YILININ BAŞINDA ZAMANSIZ VEFATI, TÜM SEVENLERINI VE ONU TANIYANLARI DERIN BIR HÜZNE BOĞDU.
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“İnsanlar Yaşadıklarıyla Değil, 
Yaşattıklarıyla Anılırmış”



1 ay süren, 169 sporcu, 12 takımın 
katıldığı ve 26 zorlu müsabakanın 

oynandığı bu turnuva, tüm şirkette güzel bir 
heyecana ve kaynaşmaya sebep olurken, aynı 
zamanda Anadolu Sigorta Ailesi’nin Macit Bal’ı 
onurlandırmasına vesile oldu
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Yakalanan ilk fırsatta, “ikinci evim” 

dediği Anadolu Sigorta Ailesi, Macit 

Bey’i anmak ve onurlandırmak 

adına güzel bir organizasyon düzenlemek 

istiyordu. Başarılı bir iş adamı olmasının 

yanında iyi de bir sporcu olan Macit Bal’ı, 

bir spor etkinliğinde anmak herhalde en 

güzel hediyelerden biri olurdu. Temmuz 

ayının başında, onu çok seven çalışma 

arkadaşlarının girişimleriyle “Macit Bal 

Halı Saha Futbol Turnuvası” resmen 

duyuruldu. 

Herhalde tüm şirket bu duyuruyu bekli-

yordu, zira iki gün içinde 12 takımdan olu-

şacak turnuvada 11 takım oluşmuştu bile. 

Anadolu Sigorta Ailesi’nin gençlerini ve 

ağabeylerini bir araya getiren bu turnuva, 

katılımcıların hevesi ve aralarındaki dost-

luk ilişkisinin pekişmesiyle amacına daha 

turnuva başlamadan ulaşmıştı. 12. takımın 

da listeye eklenmesi ile turnuva için her 

şey hazırdı. 21 Temmuz’da kura çekimi 

tamamlandı, gruplar ve fikstür belirlendi.

İlk grupta; çoğunlukla Oto Dışı Hasar 

Müdürlüğü’nün oluşturduğu “Harbi Milan” 

takımı, Bilgi İşlem ve Çözüm Geliştirme 

Müdürlüğü takımı, Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü takımı ve Sağlık Tazminatı 

Müdürlüğü takımları bulunuyordu. 

İkinci grup; Oto Hasar Müdürlüğü Ta-

kımı, çeşitli müdürlüklerden karma bir 

takım olarak ön plana çıkana “Ana-

dolu Ruhu” takımı, çoğunluğu Teftiş 

Kurulu Başkanlığı’ndan oluşan “Takım 

Elbise” takımı ve Satın Alma ve Destek 

Müdürlüğü’nden oluşuyordu.

Son grupta; Bilgi İşlem Müdürlüğü takımı, 

yine çeşitli müdürlüklerden bir araya ge-

lerek oluşan ve içlerinde şirketin en yeni 

çalışanlarını da barındıran “Anadolu Gücü” 

takımı ile “Karma” takımı bulunuyordu. 

Son takıma ayrı bir parantez açmak gere-

kiyor. Turnuvanın ağabeylerinden oluşan 

ve Macit Bal’ı yakından tanıyan isimleri bir 

araya getiren bu takımın adı, belki de tüm 

turnuvanın özeti idi: “VEFA”.

Maçlar ağustos ayında başladı 

Ağustos ayının gelmesiyle turnuvanın 

grup maçları başladı ve bir anda, kadın 

erkek ayırmaksızın, şirket içindeki tüm 

sohbetlerin ilk gündem maddesi bu tur-

nuva oldu. Turnuva süresince asansörlerin 

ekranlarında, kafeteryanın televizyonların-

da maçların görüntüleri sürekli yayınlandı, 

gündem bu süre zarfında hiç değişmedi.

Daha ilk maçlardan itibaren oynanan oyun 

ve mücadele, her takımın şampiyonlu-

ğu ne kadar istediğini adeta belli etti. 

Bazen sertliğin yükseldiği, zaman zaman 

bireysel yeteneklerin ama çoğunlukla 

takım oyununun ön plana çıktığı maçlar 

Anadolu Sigorta’nın içinde sağlam bir 

futbol kültürü olduğunu da gözler önüne 

serdi. Tamamlanan grup maçları sonrası 3 

grubun ilk 2 takımı, onları takiben grupları-

nı üçüncü bitiren ve en çok puanı toplayan 

iki takım gruplardan çıkmayı başarmış 

ve çeyrek final müsabakaları başlamıştı. 

Çeyrek final maçlarının sonunda gruplarını 

lider bitiren; OHM, Anadolu Gücü ve 

BİTÇGM sırasıyla Harbi Milan, BSM ve Vefa 

ile eşleşirken, son eşleşme ise Anadolu 

Ruhu-BİM arasında oldu.

Bu maçların sonunda Anadolu Ruhu 

harika bir geri dönüş ile 2-0’dan maçı 
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penaltı atışlarına götürmeyi başardı ve bu 

atışların sonunda yarı finale yükseldi. Vefa, 

BİTÇGM’yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen 

ikinci takım oldu. Nefesleri kesen iki 

maçta, Anadolu Gücü BSM’yi son dakika 

golü ile 3-2 yenerken, Harbi Milan ise 

turnuvanın favorilerinden OHM’yi harika 

bir mücadele ile 3-1 mağlup ederek yarı 

finale yükselen son iki takım olmaya hak 

kazandı. Bu maçların sonunda Vefa-Harbi 

Milan ve Anadolu Ruhu-Anadolu Gücü 

eşleşmeleri oluştu.

 

Stres kendini hissettirdi 

Yarı final maçlarında stres iyice ağırlığını 

hissettirdi. Vefa, sakatlık ve kart cezala-

rından dolayı eksik kadrosu ile mücadele 

eden Harbi Milan’ı üstün bir oyun ile 

4-0 mağlup etti ve finale yükselen ilk 

takım oldu. Yarı finalin diğer maçında, ilk 

yarısında oldukça kötü bir oyun sergileyen 

Anadolu Gücü, ikinci yarıda kendine ge-

lerek sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrıldı ve 

finalde Vefa’nın rakibi oldu.

Finale değerli isimler  

8 Eylül 2017, güzel bir Cuma akşamı final 

ve üçüncülük maçı için her şey hazırdı. 

Finale yakışır, hoş sürprizler de bulunu-

yordu. Değerli spor spikeri Okay Karacan, 

final maçını anlatmak üzere bu maça 

davet edildi ve o da bu daveti kırmayarak 

organizasyona tüm samimiyeti ile katıldı. 

Bir diğer sürpriz ise, Türk sporunun önem-

“Sevgili Macit Bal’ı  
bir kez daha saygıyla anıyoruz”

li değerlerinden FIFA kokartlı hakem 

Hüseyin Göçek de bu final maçını 

yönetmek üzere davet edildi ve maçı 

büyük bir mütevazılıkla idare etti.

Şampiyon Anadolu Gücü 

Üçüncülük maçında Anadolu Ruhu, 

Harbi Milan’ı mağlup ederek üçüncülük 

kupasına uzanmayı başardı. Final maçı 

ise oldukça heyecanlı ve çekişmeli 

geçti. İlk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 

biten maçı, ikinci yarıda koparan Ana-

dolu Gücü, sahadan 3-1 galip ayrılarak 

şampiyonluğa ulaştı.

Maçtan sonra akıllarda kalan en güzel 

görüntüler ise, Macit Bal’ın resmini 

içeren t-shirtleri ile sahaya çıkan Vefa 

takımı, Macit Bey’in eşi Nilgün Hanım’ın 

elinden alınan kupa ve tabi ki finale 

kalan iki takımın omuz omuza Macit 

ağabey için yaptığı tezahüratlardı.

 

Turnuvaya geniş katılım 

1 ay süren, 169 sporcu, 12 takımın 

katıldığı ve 26 zorlu müsabakanın oy-

nandığı bu turnuva, tüm şirkette güzel 

bir heyecana ve kaynaşmaya sebep 

olurken, aynı zamanda Anadolu Sigorta 

Ailesi’nin Macit Bal’ı onurlandırmasına 

vesile olmuştu. “İnsanlar yaşadıklarıyla 

değil, yaşattıklarıyla anılırmış.” Ben de 

sizlerin aklında, kalbinde bir hoş seda 

bırakabildiysem ne mutlu bana..” de-

mişti Veda yazısında sevgili Macit Bal. 

Öyle de oldu.

Son olarak, bu güzel organizasyonunun 

düzenlenmesine katkılarından dolayı 

değerli Yöneticilerimiz, Sendikamız, 

Derneğimiz ve emeği geçen tüm 

çalışanlarımız ile bize sahasını açan, 

bir ay boyunca tüm misafirperverliği 

ile bizi ağırlayan İş Bankası camiası-

na içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Yağmur çamur demeden bir ilki baş-

latarak maçların canlı olarak Youtube 

üzerinden yayınlanmasını sağlayan 

Erdal Özel ve Yasin Erol ile final maçını 

içten sunumuyla aktararak renk katan 

Okay Karacan’ı ve maçı yöneten FIFA 

kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek’i de 

unutmadık: Sağ olun, var olun…
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Geçtiğimiz Mayıs ayında “İş’te Tur-

nuva” kapsamında tenis branşında 

kadınlar kategorisinde şampiyon 

olarak Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yar-

dımcısı N.Burak Seyrek’in elinden ödülünü 

alan çalışanımız, 20 şirketten 240 sporcunun 

mücadele ettiği DEİK Business Tennis Cup 

Turnuvası’nın master klasmanında, takımına 

en çok puan kazandıran oyuncu olarak da en 

iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. “DEİK 

Business Tennis Cup” turnuvasında şampi-

22-30 MAYIS 2017 TARIHLERI ARASINDA ISTANBUL TED SPOR KULÜBÜ’NDE 6.’SI DÜZENLENEN “DIŞ 
EKONOMIK ILIŞKILER KURULU (DEIK) BUSINESS TENNIS CUP” TURNUVASININ MASTER KATEGORISINDE 
YENILGI ALMAKSIZIN ŞAMPIYON OLAN TÜRKIYE IŞ BANKASI TENIS TAKIMINDA YER ALAN ÇALIŞANIMIZ 

ESRA BALLI, ANADOLU SIGORTA’NIN ADINI BIR ŞAMPIYONLUKLA DAHA DUYURDU. 

yon olan Türkiye İş Bankası tenis takımı ve 

en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen 

çalışanımız Esra Ballı, ödülünü 20 Temmuz 

2017 tarihinde Mövenpick Hotel İstanbul’da 

düzenlenen ödül töreninde aldı.

Yine bu yıl 7.si düzenlenecek olan “Ban-

kalararası Tenis Turnuvası”nda Türkiye İş 

Bankası tenis takımında mücadele edecek 

olan çalışanımıza şimdiden başarılar 

diliyoruz.

Türkiye İş 
Bankası tenis 

takımında yer alan 
çalışanımız Esra Ballı, 
Anadolu Sigorta’nın 
adını bir şampiyonlukla 
daha duyurdu.

“Anadolu 
Sigorta”nın 

Adı Tenis 
Sahalarında

EveryThink Sports & Entertainment 
organizasyon sahibi Arda Saran’ın elinden 
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken

“DEİK Business 
Tennis Cup” 
master klasman 
şampiyonluk 
kupası ile T.İş 
Bankası Tenis 
Takımı
Sunay Çalışır 
(T.Şişecam)-
Tuğrul Nakipoğlu 
(T.İş Bankası)-Işıl 
Ercan 
(T.İş Bankası)-
Kemal Emre Sayar 
(T.İş Bankası)-
Esra Ballı 
(Anadolu Sigorta)-
Tarkan Akas 
(Milli Reasürans)
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Basketbol 
Tekerlekli Sandalye ile 

Yorumlanıyor
SPOR DENILDIĞINDE AKLA ILK GELEN BRANŞLARDAN OLAN BASKETBOL, HEYECANIN BIR AN BILE OLSUN 

KAYBEDILMEDIĞI EN HAREKETLI SPOR DALLARINDAN BIRI. TÜM DÜNYADA BÜYÜK BIR BEĞENI ILE TAKIP 
EDILEN BASKETBOL, 1945 YILINDAN BU YANA TEKERLEKLI SANDALYE ILE YENIDEN YORUMLANIYOR.
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Tekerlekli sandalye basketbolunun 

tarihi 1945’li yıllara yani İkinci Dünya 

Savaşı’na kadar dayanıyor. Ameri-

ka’daki iki hastanede bulunan savaş gazileri 

bugün insanları ekrana kilitleyen yeni bir 

spor dalını ortaya çıkardılar. Corona Naval 

Station ve Framingham Massachusetts 

arasında ilk defa gerçekleştirilen tekerlekli 

sandalye basketbolu iki yıl içinde büyük bir 

ilerleme gösterdi. İki yıl içerisinde altı farklı 

takım ortaya çıktı. 1948 yılında İngiliz savaş 

gazileri bağımsız olarak Stoke Mandeville 

Hastanesi’ndeki Dr. Ludwig Guttmann öncü-

lüğünde oynamaya başladılar. Hız kaybetme-

den ilerleyen bu spor dalında 1949 yılında 

ilk turnuva gerçekleşti. Paralyzed Veterans 

Of Amerika (PVA) tarafından düzenlenen 

turnuvanın ardından aynı yıl içerisinde Ulusal 

Tekerlekli Sandalye 

Birliği (NWBA) 

ABD’de kuruldu. 

Büyümeye devam 

eden tekerlekli 

sandalye basketbolu 

1960 yılında Roma’da gerçekleştirilen 

Paralimpik Oyunları’nın açılışında oynayan 

spor dallarından biriydi. Kökeni 1945’li yıllara 

dayanan tekerlekli sandalye basketbo-

lu branşında Kuzey ve Güney Amerika, 

Afrika, Asya ve Avrupa’da Ulusal Tekerlekli 

Sandalye Basketbol Federasyonları’na bağlı 

yüzlerce takım doğdu. O zamandan beri de 

ülkeler artık Paralimpik Oyunları ve Dünya 

şampiyonalarında bu branştaki takımlarla 

yarışıyor. 

Kuralları Basketbola Çok Benziyor 

İlk günden itibaren oynanan maçlarda kural 

açısından farklı ihtiyaçlar olduğu anlaşıldı 

ve kural konusunda bir takım değişikliğe 

gidildi. 1964 yılında oyunun ihtiyaçlarını 

karşılamak için küçük düzeltmeler içeren 

uluslararası kurallar kabul edildi. Şu anda 

tekerlekli sandalye basketbolu, Uluslararası 

Basketbol Federasyonu (IWBF) kurallarına 

göre, Uluslararası Basketbol Federasyonu 

(FIBA) tarafından değiştirilen kurallara uygun 

olarak yürütülüyor. Tekerlekli sandalye bas-

ketbolunun kuralları, basketbolun kuralları 

ile oldukça birbirine benziyor. Serbest satış 

mesafesi, üç sayılık çizgisi basketbolla aynı. 

Maçlar standart büyüklükteki sahalarda 

oynanıyor. Pota yüksekliği de basketbolla 

aynı ölçülerde. Oyuncu konusunda beş as, 

yedi yedek oyuncu bulunuyor. Maçlar dört 

adet on dakikalık periyottan oluşuyor. Son 

periyodun bitiminde skor eşitse, maçta beş 

dakikalık uzatma periyodu oynanıyor. 

Tekerlekli Sandalye Basketbolu Nasıl 

Oynanıyor? 

l Tekerlekli sandalye basketbolunda san-

dalye oyuncunun bir parçası olarak düşü-

nülüyor. O yüzden basketbolda geçerli olan 

şarj etme, engelleme gibi kurallar tekerlekli 

sandalye basketbolunda da geçerli.  

l Basketbol zaman kuralları burada da 

geçerli.  

l Basketbolda geçerli olan hatalı yürüme 

yerine, tekerlekli sandalye basketbolunda 

bir oyuncu topu sektirmeden ya da elinden 

çıkarmadan tekerlekli sandalye çemberini 
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arka arkaya üç defa ittirdiğinde kural ihlali 

yapmış sayılıyor.  

l Topu elinde bulunduran oyuncu fiziksel 

olarak yere değerse ya da sandalyeyi geriye 

doğru eğerse kural ihlali olur ve top diğer 

takıma geçiyor.  

l Maç sırasında bir oyuncunun vücudunun 

veya sandalyesinin herhangi bir kısmı oyun 

sınırlarının dışında bir yere dokunduğunda 

saha dışı sayılıyor.  

l Maç sırasında bir oyuncunun sandalyeden 

düşmesi durumunda düşen oyuncunun kar-

şılaşabileceği herhangi bir tehlike durumun-

da hakemler tarafından maç durduruluyor. 

TEKERLEKLİ SANDALYE MİLLİ BASKETBOL  
TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

TÜRKİYE BEDENSEL 
ENGELLİLER SPOR 
FEDERASYONU 
BAŞKANI ARİF ÜMİT 
UZTÜRK: AVRUPA’NIN 
EN BÜYÜĞÜ OLMAYI 
HAK ETTİK

23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Şampiyonası’nda Türkiye büyük bir 
başarıya imza attı. 23. Avrupa Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Şampiyonası 
finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, Büyük 
Britanya’yı 76-69 yenerek şampiyon oldu. 
İspanya›nın Tenerife kentinde düzenlenen 
turnuvanın finalinde Büyük Britanya ile 
karşılaşan Ay Yıldızlı Takımımız daha ilk 
periyotta üstünlük kurdu. 18’e 10 puanları 
ile ilk çeyreği önde kapatan A Milli Takımımız ikini periyotta da düzeni bozmadı ve 36’a 24 puanla 
üstün bir şekilde ilk yarıyı tamamladılar. Taraftara harika bir maç izleme fırsatı veren Tekerlekli 
Sandalye Milli Basketbol Takımı’mız 76 – 69 skoruyla Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. 

Ülkemizde 65 takımımızın deplasmanlı 
liglerde mücadele ettiği Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Ligleri’mizin 
büyüklüğüne Avrupa’da ve dünyada 
ulaşan ülke yok. Spor, sandalyelerinin 
her birinin ortalama fiyatının 25.000 TL 
olması belki de bu liglerde mücadele 
edecek kulüp sayısının artmamasına en 
büyük etken. 2013 Dünya üçüncülüğü, 
2015 Avrupa ikinciliği,  2016 Rio 
Paralimpik Oyunlar Dördüncülüğü, 
Genç Milli Takımımızın 2017 Dünya 
ikinciliğinden sonra, bu yıl İspanya’da 
yapılan Avrupa Şampiyonluğu artık bizim 
için kaçınılmazdı. Teknik heyetimizin, 
sporcularımızın ve biz yöneticilerin 
şampiyonluğa olan inancı ve dayanışması 
bizi şampiyonluğa ulaştırdı. Avrupa’nın 
en büyüğü olmayı hak ettik. Çünkü daha 
önce üç Avrupa finalinden ikinci olarak 
döndük. Engelli Spor Kulüpleri’ne ve 
sporcularımıza imkan verildiğinde neler 
başarabileceğimizi federasyon olarak 
aktif şekilde faaliyet gösterdiğimiz 18 
spor dalında ispatladık. Şimdi hedef 2020 
TOKYO Paralimpik Oyunları ve hedef yine 
şampiyonluk... Niçin olmasın?
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ARAMIZA KATILANLAR

UĞUR GÜNER

1990 doğumlu olan Uğur Güner Kocaeli 
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. 

Otomotiv Mühendisliği Böl. Mezunudur. 
10.04.2017 tarihinde Oto Dışı Hasar 

Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak 
göreve başlamıştır.

MUSTAFA TAN

1987 doğumlu olan Mustafa Tan 
İstanbul Üni. Fen Fak. Matematik Böl. 

Mezunudur. 10.04.2017 tarihinde 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm 
Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman 

olarak göreve başlamıştır.

GÖKHAN BATIGÜN

1990 doğumlu olan Gökhan Batıgün 
Marmara Üni. İktisadi İdari Bilimler 
Fak. Ekonometri Böl. Mezunudur. 

11.04.2017 tarihinde Sağlık Sigortaları 
Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı 

olarak göreve başlamıştır.

GÖZDE ZEYNEP ÖZDEMİR

1990 doğumlu olan Gözde Zeynep 
Özdemir Yıldız Teknik Üni. Sosyal 
Bilimler Fak. İşletme Yönetimi Böl. 

Mezunudur. 17.04.2017 tarihinde Risk 
Mühendisliği Müdürlüğü’nde Uzman 
Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

UĞUR KARTAV

1989 doğumlu olan Uğur Kartav 
Anadolu Üni. İktisat Fak. Ulus-

lararası İlişkiler Böl. Mezunudur. 
24.04.2017 tarihinde Kurumsal 

Sigortacılık Müdürlüğü’nde Yetki-
li-3 olarak göreve başlamıştır.

ONUR KEÇOĞLU

1988 doğumlu olan Onur Keçoğlu Kungli-
ka Tekniska Högskolan Üni. Teknik Eğitim 

Fak. Endüstri Yönetimi Böl. Mezunudur. 
24.04.2017 tarihinde Proje ve Değişim 

Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman  
Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

ADEM YILMAZ

1986 doğumlu olan Adem Yılmaz 
Selçuk Üni. Fen Bilimleri Fak. İstatistik 
Böl. Mezunudur. 24.04.2017 tarihinde 
Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü’nde 

Uzman Yardımcısı olarak göreve 
başlamıştır.

ZÜLAL ARSLAN

1986 doğumlu olan Zülal Arslan 
Kocaeli Üni. Meslek Yüksek Okulu 
Fak. Sigortacılık Böl. Mezunudur. 

25.04.2017 tarihinde Banka Sigortacı-
lığı Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

TUBA BAYRAM DİNÇ

1988 doğumlu olan Tuba Bayram 
Dinç Doğuş Üni. Mühendislik Fak. 

Endüstri Mühendisliği Böl. Mezunudur. 
08.05.2017 tarihinde Proje ve Değişim 
Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman olarak 

göreve başlamıştır.

06.04.2017-11.08.2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ



MAKSİMUMBİZ 61

ARAMIZA KATILANLAR

MEHMET YILDIRIM

1988 doğumlu olan Mehmet Yıldırım 
Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 

Mezunudur. 08.05.2017 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

COŞKUN AYDOĞAN

1990 doğumlu olan Coşkun Aydoğan Yıldız 
Teknik Üni. Sosyal bilimler Enstitüsü Fak. 

İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Böl. 
Mezunudur. 15.05.2017 tarihinde Proje ve 
Değişim Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman 

Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

ELİF BAŞER

1992 doğumlu olan Elif Başer 
Namık Kemal Üni. Mühendislik 

Fak. Bilgisayar Mühendisliği Böl. 
Mezunudur. 15.05.2017 tarihinde 
Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Uzman 

Yrd. olarak göreve başlamıştır.

NAZLI ERTAN

1988 doğumlu olan Nazlı Ertan Bilgi 
Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Fak. 

Pazarlama Böl. Mezunudur. 15.05.2017 
tarihinde Pazarlama ve Müşteri Yönetimi 
Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak 

göreve başlamıştır.

FUNDA İNAL

1986 doğumlu olan Funda İnal Okan Üni. 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fak. Bili-

şim Sistemleri Böl. Mezunudur. 22.05.2017 
tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Çözüm Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman 
Yardımcısı (SOZ) olarak göreve başlamıştır.

UMUT YAZICI

1991 doğumlu olan Umut Yazıcı Dokuz 
Eylül Üni. Mühendislik Fak. İnşaat Böl. 

Mezunudur. 22.05.2017 tarihinde 
Yangın ve Mühendislik Sigortaları 
Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı 

olarak göreve başlamıştır.

GÖZDE KOCABAŞ

1990 doğumlu olan Gözde Kocabaş Bilgi 
Üni. Fen Edebiyat Fak. Finans Matemati-
ği Böl. Mezunudur. 12.06.2017 tarihinde 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm 
Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman 

Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

ECE EROĞLU

1989 doğumlu olan Ece Eroğlu Galatasa-
ray Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendis-

lik Yönetimi Böl. Mezunudur. 10.07.2017 
tarihinde Pazarlama ve Müşteri Yönetimi 
Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak 

göreve başlamıştır.

BURAK ARİF AYBEK

1992 doğumlu olan Burak Arif Aybek 
İzmir Üni. Mühendislik Fak. Yazılım 

Mühendisliği Böl. Mezunudur. 17.07.2017 
tarihinde Proje ve Değişim Yönetimi 

Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak 
göreve başlamıştır.

06.04.2017-11.08.2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
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SENEM ÖZÇALIŞAN

1989 doğumlu olan Senem 
Özçalışan Boğaziçi Üni. Eğitim 

Fak. Matematik Öğretmenliği Böl. 
Mezunudur. 07.08.2017 tarihinde 

Aktüerya Müdürlüğü’nde Yrd. Aktü-
er olarak göreve başlamıştır.

PETEK SEZGİN

1991 doğumlu olan Petek Sezgin 
Ortadoğu Teknik Üni. Fen Edebiyat 

Fak. İstatistik Böl. Mezunudur. 
07.08.2017 tarihinde Aktüerya 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

AYHAN GÜNEŞ

1985 doğumlu olan Ayhan Güneş 
Beykent Üni. Fen Edebiyat Fak. Mate-

matik ve Bilgisayar Böl. Mezunudur. 
01.08.2017 tarihinde Yönetim Raporla-
ması Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı 

olarak göreve başlamıştır.

SEYİT KARABÜK

1989 doğumlu olan Seyit Karabük 
Boğaziçi Üni. İktisadi ve İdari Bilimler 
Fak. İngilizce İktisat Böl. Mezunudur. 
01.08.2017 tarihinde Risk Yönetimi 

ve İç Kontrol Müdürlüğü’nde Uzman 
Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

ÖMÜRCAN ÖZŞAHİN

1986 doğumlu olan Ömürcan Özşahin 
İstanbul Esenyurt Üni. Fen Bilimleri 

Enstitüsü  İş Güvenliği Böl. Mezunudur. 
01.08.2017 tarihinde İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü’nde İş Güvenliği Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

EZEL YAŞLICA

1993 doğumlu olan Ezel Yaşlıca 
Hacettepe Üni. Fen Bilimleri Fak. 

Aktüerya Bilimleri Böl. Mezunudur. 
17.07.2017 tarihinde Oto Sigortaları 

Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı 
olarak göreve başlamıştır.

ECE FIRAT UZMAN

1990 doğumlu olan Ece Fırat Uzman Bo-
ğaziçi Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Finans 
Mühendisliği Böl. Mezunudur. 17.07.2017 

tarihinde Kurumsal Strateji ve Perfor-
mans Yönetimi Başkanlığı’nda Uzman 
Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

İBRAHİM YÜCE

1995 doğumlu olan İbrahim Yüce Aksaray 
Üni. Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi 

ve Sekreterlik Böl. Mezunudur. 17.07.2017 
tarihinde Güney Anadolu Bölge 

Müdürlüğü’nde Destek Görevlisi olarak 
göreve başlamıştır.

06.04.2017-11.08.2017 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ
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HOŞGELDİNİZ

 EDA UÇAR Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü 13.04.2017 Kız

SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN 
-  SELÇUK UĞURDOĞAN

Sorumluluk, Havacılık ve Özel Risk Sigortaları Müd.  -  

Hukuk ve Rücu İşlemleri Müdürlüğü
27.04.2017 Erkek

ZEYNEP FİDAN Sağlık Tazminat Müdürlüğü 09.05.2017 Erkek

MERVE KIRCI Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 06.06.2017 Kız

MELEK ÖZDEN Sağlık Sigortaları Müdürlüğü 11.06.2017 Kız

ÖZGÜR ALTUOK Proje Değişim Yönetimi Müdürlüğü 20.06.2017 Kız

ENGİN ARSLAN Bilgi İşlem Müdürlüğü 23.06.2017 Kız

ERDEM YAVUZ Marmara Bölge Müdürlüğü 24.06.2017 Erkek

BARIŞ GÜNAY Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 30.06.2017 Erkek

ENDER ÖZKUL Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 01.07.2017 Erkek

YUSUF GÜVEN ATAMAN Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 03.07.2017 Kız

MÜGE ZORLUER Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 08.07.2017 Kız

ALPER ÇAYIRCI Oto Hasar Müdürlüğü 12.07.2017 Kız

ORKUN CAN Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 17.07.2017 Erkek

CEMİLE BÜYÜKTOPÇU İnsan Kaynakları Müdürlüğü 22.07.2017 Kız

NİHAN ATASOY - RIDVAN ATASOY
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü -  
Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Müdürlüğü

24.07.2017 Kız

ABDULLAH BUDAK Banka Sigortacılığı Müdürlüğü                                        08.08.2017 Erkek

06.04.2017-11.08.2017 TARİHLERİ ARASINDA ÇOCUĞU OLANLAR
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ÖZGE FİLİZ - BURAK BEĞDE Teftiş Kurulu Başkanlığı / Oto Dışı Hasar Müdürlüğü 22.04.2017

DİLA KARAKOÇ Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 26.04.2017

FATMA CEREN KARTAL - BARIŞ DUMAN Banka Sigortacılığı Müd. 29.04.2017

OSMAN KENANOĞLU Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürlüğü 30.04.2017

ŞEKİP GÖZÜBÜYÜK Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü 06.05.2017

HURŞİT KUMCU Bilgi İşlem Müdürlüğü 13.05.2017

NESRİN BİLİM Sağlık Sigortaları Müdürlüğü 14.05.2017

OĞUZ GÜVENMAN Banka sigortacılığı Müdürlüğü 14.05.2017

ÖMER FARUK ULUTAŞ Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 19.05.2017

İREM ÇOBAN Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 20.05.2017

MELİKE KAYRA Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 20.05.2017

ERKAN GÜNDÜZ Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 21.05.2017

MELİKE ÇALIŞ Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 29.06.2017

UĞUR DAĞ Oto Hasar Müdürlüğü 08.07.2017

EGEMEN SAİTOĞULLARI Teftiş Kurulu Başkanlığı 22.07.2017

CENNET ÇEŞMECİ Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 22.07.2017

BURCU VARDAR Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 22.07.2017

SELEN BAHADIR Teftiş Kurulu Başkanlığı 29.07.2017

BAHAR EROL Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm Geliştirme Müdürlüğü 11.08.2017

06.04.2017-11.08.2017 TARİHLERİ ARASINDA EVLENENLER
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VOLKSWAGENİNİZ İÇİN

TAM YETKİLİ KASKO

  Anadolu Sigortaʼdan Volkswagenlilere özel bir kasko: Volkswagen Kasko.

 Siz de Volkswagen aracınızın kaskosunu Anadolu Sigortaʼdan uygun fiyata yaptırın, 

poliçeniz kapsamındaki her türlü hasara Volkswagen Yetkili Servisleri baksın. 
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