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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,

Trafik branşı, 
gerek prim 
üretimi gerekse 
pazar payı olarak 
sektörümüzde 
ağırlığını 2016 
senesinde 
artırmıştır. Bu 
durum, trafik 
branşındaki kâr/
zarar dengesinin 
sektörümüz için 
önemini ortaya 
koymaktadır.

Genel Müdür
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Yeni yılın ilk Maksimum Biz dergisi ile karşınızdayız. Oldukça zorlu, maalesef 
bazen üzüntülü geçen bir senenin ardından, iyimser beklenti ve umutlarla 2017 yılına 
merhaba diyoruz. Beklentimiz her zamanki gibi daha iyiye doğru yol almak. 

Anadolu Sigorta olarak bizim de kendi içimizde yenilendiğimiz bir seneyi geride 
bıraktık. Bildiğiniz üzere, yeni genel müdürümüz İlhami Koç, geçtiğimiz aylarda 
Musa Ülken’den bayrağı devraldı. Kendisine bu fırsat ile bir kere daha tüm Anadolu 
Sigortalılar adına hoş geldiniz diyorum.

Zorlu geçtiğinden bahsettiğim bir yılda, Anadolu Sigorta olarak pek çok yeni atılıma 
imza attık. Yeni ürünler piyasaya sürerken, ihtiyacı olan her anda sigortalımızın yanında 
durmayı bildik. Acente ve banka şubelerimiz başta olmak üzere satış kanallarımız 
üzerinden sigortalılarımıza sunduğumuz çözümler sayesinde, müşterilerimizin 
yaşamlarına değer kattık. 

Anadolu Sigorta olarak sigortalılarımızın en zor günlerinde yanlarındayız. Bu 
taahhüdümüzü kurulduğumuz günden bu yana sürdürmekteyiz ve her zaman için de 
koruyor olacağız. Böylesi bir iddia, güçlü insan kaynağından ayrı düşünülemez.  

 Şirketimizi bugünkü konumuna getiren, önemli noktalara taşıyan ve Anadolu 
Sigorta’nın başarıya ulaşmasında en büyük katkıyı sağlayanlar çalışanlarımızdır. 92 yıllık 
tarihimiz boyunca çalışanlarımızdan aldığımız destek, bizleri sektörümüzdeki öncü 
pozisyonumuza ulaştırdı. 2017 yılında da Anadolu Sigortalıların aynı çalışma azmini 
göstereceğini düşünüyorum.

Çok yakın bir zamanda şirketimizi bugünkü konumuna getiren işte o 
çalışanlarımızdan birisi olan dostum ve iş arkadaşım, değerli insan Macit Bal’ı 
kaybettiğimiz haberini aldık. Kendisini tanıyan herkesin sevdiği, ömrünü yaptığı işe ve 
şirketine adamış, gerçek bir Anadolu Sigortalı olan sevgili Macit Bal’ı burada saygıyla 
yad etmek istiyorum. 

Vefatının bizlerde bıraktığı üzüntü ve acı, kelimelerle zor anlatılır. Bize bıraktığı 
emaneti daha da ileri taşıyıp anısını en iyi şekilde yaşatacağımıza söz veriyoruz. Tüm 
Anadolu Sigortalılar adına, kendisini özlemle anıyorum…

Yeni Sayımızda Sizi Bekleyenler
2017 yılının ilk sayısında yine dolu dolu bir içerikle sizlerle buluşuyoruz. 

Şirketimizden haberlere yer verdiğimiz sayfalarda, yeni çıkan ürünlerimizden, ana 
sponsor olarak destek verdiğimiz etkinliklere kadar çok sayıda haber ve fotoğrafa 
ulaşabilirsiniz. 

Dergimizin seyahat kısmında el değmemiş doğası ile İzlanda’ya göz atıyoruz. 
Avrupa’nın en kuzeyindeki başkent Reyjkavik’ten, Kuzey Atlantik’in tertemiz sularına 
açılan Akureyri’ye, İzlanda’nın gizli kalmış hazinelerini dergimizde okuyabilirsiniz. 

Dergimizin sanat köşesinde kübizm konusunu işlerken, spor köşemizi de içinde 
bulunduğumuz aylara uygun şekilde kış sporlarına ayırdık. Kapalı alanda spor yapmak 
isteyenleri ise Pilates yazımızı okumaya davet ediyorum.

Keyifle okumanız dileği ile gelecek sayılarda görüşmek üzere…

Sevgilerimle,

Filiz Tiryakioğlu
I. Genel Müdür Yardımcısı 
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Şirketimizin 
Yeni Genel Müdürü

İlhami Koç  
Oldu

Eski GEnEl MüdürüMüz Musa ülkEn’in EMEkliliği üzErinE yEni 
GEnEl MüdürüMüz olarak, TürkiyE iş Bankası GEnEl Müdür 
yardıMcısı ilhaMi koç aTandı. çEşiTli yErlErdE GEnEl Müdür 
yardıMcılığı vE GEnEl Müdürlük GörEvlErini yErinE GETirEn 

koç'a yEni GörEvindE Başarılar diliyoruz.

Eski Genel Müdürümüz Musa Ülken, 

38 yıllık çalışma hayatında Anadolu 

Sigorta’nın çeşitli kademelerinde görev 

almış son olarak ise 2012 yılında Genel Müdür 

olarak atanmıştı. 31 Ekim 2016 tarihi itibarıyla 

emekliye ayrılan Musa Ülken’den boşalan Ge-

nel Müdürlük görevine ise İlhami Koç atandı.

ilhami koç, 1986 yılında a.ü. siya-

sal Bilgiler Fakültesi’nden mezun 

olurken, aynı yıl Türkiye iş Ban-

kası Teftiş kurulu Başkanlığı’nda 

göreve başladı.

1994 yılı ekim ayında iş Bankası 

Menkul kıymetler Müdürlüğü’ne 

Müdür yardımcısı olarak atanan, 3 

ocak 1997 tarihinde ise iş yatırım 

Menkul değerler’de sermaye Pi-

yasaları ve Portföy yönetimi'nden 

sorumlu Birim Müdürü olarak 

göreve başlayan ilhami koç, 1999 

yılında, aynı kurumda Genel Mü-

dür yardımcılığı’na yükseldi. koç, 

11 Eylül 2001 tarihinde iş Girişim 

sermayesi yatırım ortaklığı, 

28 nisan 2002 tarihinde de iş 

yatırım Menkul değerler Genel 

Müdürü olarak görev yapmaya 

başladı. 30 ocak 2013 tarihinde 

ise Türkiye iş Bankası’nda Genel 

Müdür yardımcılığı’na yükseldi. 

sermaye piyasaları ile ilgili çeşitli 

kurumların yönetim kurulunda 

görev yapmış olan koç, halen iş 

yatırım Menkul değerler yönetim 

kurulu Başkanı, işbank aG, csJc 

işbank ve şişecam Fabrikaları yö-

netim kurulu üyesi olarak görev 

yapıyor.

8 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye 

sermaye Piyasaları Birliği Başkanı 

olarak seçilen ilhami koç, bu 

görevi dolayısıyla Borsa istanbul 

yönetim kurulu’nda Birliği temsi-

len görev yapıyor.

İlhami Koç’un Kariyer Yolculuğu

İLHAMİ KOÇ
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Unutmayacağız...
Şirketimizin en sevilen simalarından 

emekli müdürlerimizden Macit Bal, 
2 Şubat günü aramızdan ayrıldı. Her ölümün 

vakitsiz olması gibi Macit Bal’ ın vefatı da  
erken ve herkes için fazlasıyla acı oldu.

Anadolu Sigorta’ nın yakın tarihine  
ismini yazdırmış, onu tanıyan herkese  
kendisini sevdirmeyi başarmış, gerçek  
Anadolu Sigortalılardan birisi olan  

Macit Bal’ ı saygıyla anıyor, bu sayfaları 
kendisini yad etmek üzere ayırıyoruz. 

Mekanın cennet, ruhun şad olsun . . .

Macit Bal
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Birikiminizi 
Yollara Emanet Etmeyin

Tüik’in vErilErinE GörE yılda orTalaMa 1.3 Milyon TraFik kazasının yaşandığı, hEr ay çok 
sayıda oToMoBilin çalındığı TürkiyE’dE, araç sahiPlErinin sadEcE dörTTE Biri hırsızlık, 

yanMa, kaza GiBi risklErE karşı kasko yaPTırarak önlEM alıyor. 15.2 Milyon araç sahiBi isE 
Bu risklEr karşısında zararı BüTçEsindEn karşılaMak zorunda kalıyor. 

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 20.8 milyon 

aracın, 15.2 milyonunun olası bir hır-

sızlık, trafik kazası ya da yangına karşı 

herhangi bir güvencesi bulunmuyor. Yasa 

gereği zorunlu olan trafik sigortasıyla karşı 

tarafa verecekleri hasarı güvence altına alan 

araç sahipleri, kendi araçlarının çalınması ya 

da kendi kusurlarından kaynaklanan bir kaza 

durumunda ortaya çıkan zararlarını bütçele-

rinden karşılamak zorunda kalıyor. 

Kasko Kapsamında 2016 Yılının Dokuz 

Ayında 3.9 Milyar TL Hasar Ödendi 

2016 yılının dokuz aylık döneminde 

Türkiye’de kasko kapsamında ödenen 

toplam hasarın 3.9 milyar TL olduğuna dikkat 

çeken Metin Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“TÜİK’in son olarak 2015 yılına ilişkin açıkladı-

ğı verilere göre, ülkemizde yılda ortalama 1.3 

milyon trafik kazası yaşanıyor. Ayrıca, İstanbul 

başta olmak üzere her gün onlarca araç 

hırsızlığı vakası meydana geliyor. Buna karşın 

traktöründen motosikletine, otomobilinden 

kamyonuna kadar trafiğe kayıtlı 20.8 milyon 

aracın bulunduğu Türkiye’de, 2016 yılının eylül 

sonu itibarıyla bu araçların yüzde 73.25’inin 

yani 15.2 milyonunun kaskosu bulunmuyor. 

Bir başka deyişle, 15.2 milyon aracın sahibi, 

aracı çalınır, sel, yangın, terör gibi olaylar 

sonucu aracı zarar görür ya da kendisinden 

kaynaklanan bir hasarla karşı karşıya kalırsa 

zararı yine kendisi ödemek zorunda kalıyor.”

Sigortasızlık Oranının En Yüksek Olduğu 

Kent "Kilis" 

Bazı kentlerde sigortasız araç sayısının son 

derece yüksek olduğunu kaydeden Metin 

Oğuz, bu durumun, gelirin yanı sıra sigorta 

bilincinin düşük olmasından kaynaklandığını 

ifade etti. Uzun yılların birikimiyle binlerce lira 

vererek araç sahibi olanların, yılların birikimini 

ve bütçelerini güvenceye almalarının ancak 

kasko poliçesiyle gerçekleşebileceğini anla-

tan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı 

Metin Oğuz, “Ne yazık ki bazı kentlerde si-

gortanın öneminin yeterince kavranamadığını 

görüyoruz. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi 

verilerine göre 2016 yılının dokuz aylık dö-

neminde kasko sigortasızlık oranı en yüksek 

olan ilimiz yüzde 93 oranla Kilis oldu. Bu ken-

timizi, Şanlıurfa ve Karaman takip etti. Kilis’te 

her 100 araç sahibinden sadece 7’si bir hasar 

durumunda zararı kendi cebinden ödemiyor. 

Buna karşın; İstanbul, Ankara ve Ardahan 

sigorta oranı en yüksek illerimizi oluşturuyor. 

Bu illerde kasko sigortalılık oranı sırasıyla 

yüzde 51, 36 ve 34 düzeyinde” dedi. Anadolu 

Sigorta’nın “kaybetmek yok” ilkesiyle hareket 

ettiğini hatırlatan Oğuz, bu anlayışla araç 

sahiplerinin birikimlerini güvence altına alan, 

her bütçeye uygun farklı kesimlere seslenen 

kasko poliçeleri hazırladıklarını belirtti. 

Anadolu Sigorta’dan Herkese Uygun Kasko 

Spora destek vermek amacıyla Beşiktaş, 

Trabzonspor ve Konyaspor taraftarlarına özel 

kasko poliçeleri geliştirdiklerini anlatan Metin 

Oğuz, takımına destek olmak isteyen taraf-

tara takımlarının bütçesine katkıda bulunma 

fırsatı sunduklarını belirtiyor.

Yurtdışına aracıyla seyahate çıkacak sigortalıla-

rın eğer isterlerse, poliçelerine yurtdışı temina-

tı ekletebileceğini ifade eden Oğuz, bir başka 

ürün olan “Plaza Kasko” ile ise hizmetlerini 

yetkili servislerden almak isteyen sigortalıların 

2016 yılının ilk 
9 ayında kasko 
kapsamında 

ödediğimiz toplam 
hasar tutarı 650 milyon 
lirayı aştı. Araç sahibinin 
karşı tarafa verdiği 
maddi hasarı karşılayan 
trafik sigortası, yasal 
zorunluluk nedeniyle 
genel olarak yapılıyor. 
Ancak, hırsızlık, yangın 
ya da araç sahibinin 
kendi aracında 
meydana gelen 
hasarları karşılamıyor. 
Biz de, araç sahiplerinin 
bu riskleri taşımaması 
için her bütçeye uygun 
kasko seçenekleri 
sunuyoruz.

tüm teminatlarının sağlandığını kaydetti. Metin 

Oğuz şöyle konuştu: “Sigortalılarımız, Plaza 

Kasko Sigortası ile çok sayıda anlaşmalı servis 

istasyonu seçeneğinden yararlanma ayrıca-

lığına kavuşmaktadır. Ayrıca poliçe dönemi 

içerisinde bir adet orijinal cam değişimini de bu 

ürünümüzle muafiyetsiz ve hasarsızlık indirimi 

etkilenmeden vermekteyiz. “Pert Kasko” ürü-

nümüz ise aracın tam hasara uğraması ya da 

çalınması durumunda devreye giren bir poliçe. 

Araç sahiplerine, bütçelerine en uygun Ana-

dolu Sigorta kasko poliçesini seçerek, yılların 

birikimini güvence altına almasını öneririm.”
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Sağlığı ve Bütçeyi 
Birlikte Korumanın Yolu

Sağlık Poliçesinden 
Geçiyor

sağlık GidEri olarak GEçEn yıl 104.5 Milyar liranın harcandığı 
TürkiyE’dE, kişi Başına orTalaMa sağlık harcaMası 1.345 Tl ilE 
Bir aylık asGari ücrET TuTarına ulaşMış duruMda. yurTiçindE 

vE yurTdışında TEdavi iMkânı sunan sağlık PoliçElErinin 
BElirli kriTErlEr ETraFında dörT yıl Boyunca zaManında 
yEnilEnMEsi, PoliçE sahiBinE öMür Boyu liMiTsiz yEnilEME 

GaranTisi dE sağlıyor. Bu GaranTi isE özElliklE ilEriki 
yaşlarda orTaya çıkaBilEcEk risklEr karşısında 

BirEyin hEM sağlık hEM dE EkonoMik 
anlaMdaki yaşaM kaliTEsini 

arTırıyor.

Sağlık harcamalarının toplumun ve bi-

reylerin en önemli gider kalemlerinden 

birini oluşturduğuna dikkat çeken 

Anadolu Sigorta sağlıklı bir toplum için 

bu kalemin doğru yönetilmesinin, 

hem ülke hem de bireyler açısından 

büyük önem taşıdığını vurguluyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre, Türkiye’de geçen 

yıl sağlık harcamalarına ödenen toplam 

tutarın 104.5 milyar lira oldu. Bu tutarın 82.1 

milyar lirası devlet tarafından karşılanırken, 

22.4 milyar lirası ise özel sektördeki sağlık 

harcamalarından oluştu.  

Ülkemizde, 0-18 yaş arasındaki 18.8 milyonu 

aşkın nüfus kamu güvencesi altında olmasına 

rağmen geçen yıl kişi başına düşen yıllık 

ortalama sağlık harcaması 1.345 TL olarak ger-

çekleşti. Kişi başına ortalama tedavi giderinin 

asgari ücretle çalışan bir kişinin bir aylık maaşı-

na bedel olduğu dikkate alınırsa, bir hastalık ya 

da kaza karşısında kamu dışında hizmet alacak 

bireylerin bütçesinden çıkacak tutarın bu 

bedelin çok daha üzerinde olacağı 

unutulmamalı. Sağlık sigortası bu 

noktada devreye giriyor. Bireyin sa-

dece sağlık alanında değil ekonomik 

anlamda da yaşam kalitesini koru-

masını sağlıyor. Dünyanın neresinde 

olursa olsun poliçe sahibine bir kaza ya da 

hastalık riski karşısında gerek ayakta gerekse 

yatarak gördüğü tüm teşhis ve tedavi giderle-

rini karşılama gücü veriyor. Sağlık harcamala-

rının aile bütçesinde oluşturduğu ekonomik 

yükün hafifletilerek, sınırsız bir şekilde alın-

masının temel yollarından biri ise ömür boyu 

yenileme garantisine sahip olmaktan geçiyor. 

Özellikle genç yaşta yapılan sağlık sigortasının 

poliçe sahibine önemli avantajlar sunduğunun 

altını çizen Anadolu Sigorta yaş ilerledikçe 

risklerin arttığına da dikkat çekiyor. Anadolu 

Sigorta’dan sağlık poliçesi alan bir sigortalı, 

poliçesini 4 yıl boyunca zamanında yenilemesi 

durumunda herhangi bir risk değerlendirmesi-

ne tabi tutulmadan beşinci yıldan sonra ömür 

boyu yenileme garantisine hak kazanıyor. Bu 

garanti, poliçe sahibinin ömür boyu sağlık poli-

çesini devam ettirebilmesi, 64 yaşından sonra 

yaş ek priminden muaf tutulması ve hastalık 

ek prim uygulamalarına tabi tutulmaması 

anlamına geliyor. Sigortalı poliçesini zamanında 

yenilediği sürece ömür boyunca Türkiye gene-

linde bugün için Anadolu Sigorta’nın anlaşmalı 

olduğu 3.000'i aşkın sağlık kuruluşundan ve 

dünyanın çeşitli ülkelerindeki kuruluşlardan 

bütçesine ek yük oluşturmadan tedavi hizmeti 

alabiliyor. Doğuştan gelebilecek rahatsızlıklar-

dan kuvöz bakımına kadar giderler karşılanıyor.

Anadolu Sigorta’nın sağlık poliçesi ve ömür 

boyu yenileme garantisiyle Türkiye’de poliçe 

sahibine ilk kez sağlanan ve başka bir sigorta 

şirketi tarafından sunulmayan avantajlar 

bulunurken bu avantajlar şöyle sıralanıyor: Özel 

sağlık sigortası kapsamında, doğum teminatlı 

bir poliçeye sahip olan ve doğum teminatına 

hak kazanmış sigortalıların doğan çocukları-

nın, doğum tarihinden sonraki 15 gün içinde 

Anadolu Sigorta tarafından sigortalanması 

durumunda, kuvöz giderleri teminat limitleri 

dahilinde karşılanıyor.  Ayrıca, doğum teminatlı 

bir poliçeye sahip olan ve doğum teminatına 

hak kazanmış bir anne, çocuğu ya da çocukla-

rını doğum tarihlerinden itibaren 15 gün içinde 

Anadolu Sigorta’dan sigortalaması halinde, 

otomatik olarak ömür boyu yenileme garantisi 

hakkı verilen çocukların doğuştan gelebilecek 

hastalıklarına ait giderleri de poliçe kapsamına 

almış oluyor.

Sigortanın geleceği güvence altına alarak 

toplumun yaşam kalitesini artıran bir araç 

olduğuna dikkat çeken Anadolu Sigorta, bu 

nedenle ailelere ve gençlere erken yaşta 

sağlık sigortası yaptırmalarının büyük önem 

taşıdığını hatırlattı. 

Anadolu Sigorta Sağlıkta Alternatifler 

Sunuyor  

Anadolu Sigorta olarak, tüm dünyada geçerli 

olan sigortalılarımızın varlığından haberdar 

olmadıkları ve teşhisi poliçe dönemi içinde 

konulan doğuştan gelen rahatsızlıklara ait 

giderlerin ödendiği Bireysel Sağlık Sigortası 

ürünlerimizin yanı sıra sadece yurtiçinde ve 

KKTC’de geçerli olan; kalp krizi, 

trafik kazası, zehirlenmeler gibi 

birçok acil durumda kullanılabi-

leceği “Nefes Sağlık Sigortası” 

ürünümüz de bulunuyor.

Ayrıca, SGK tarafından karşı-

lanacak tedavi masraflarının, yasal 

çerçeve içerisinde sigortalının ödemesi 

MAKSİMUMBİZ10

gereken fark kısmının özel şartlar dahi-

linde karşılandığı “Anadolu Tamamlayıcı 

Sağlık Sigortası” poliçesi, sigortalılara 

hiçbir ücret ödemeden anlaşmalı özel 

hastanelerden hizmet alma fırsatı veriyor. 

Yine “Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigorta-

sı” kapsamında, tüp bebek sahibi olmak 

isteyen sigortalılarımızın ek prim ödeye-

rek poliçelerine ilgili teminatı eklemeleri 

durumunda, poliçenin geçerli olduğu süre 

içinde gerçekleşecek tüp bebek tedavisi-

ne ilişkin giderleri SGK’nın ödeme şartları 

doğrultusunda karşılanıyor.

Son olarak, bu hizmetlerin 

aksamadan gerçekleşmesi ve 

bireyin gelecekte kaliteli bir 

yaşam sürmesi için ömür boyu 

yenileme garantisine sahip olma-

sının büyük önem taşıdığını bir kez daha 

hatırlatmak isteriz.
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Ferdi Kaza’nın Çok Daha Fazlası, 
Gülümseten Paket’te

GülüMsETEn PakET FErdi kaza siGorTası isiMli yEni ürünüMüzdE, kişilErin Başlarına GElEBilEcEk 
ani vE harici olaylar nEdEniylE uğrayaBilEcEklEri BEdEnsEl zararlara Ek olarak arTık;  

diş, Göz, diyETisyEn GiBi sağlık konularında ihTiyaç duyaBilEcEklEri asisTans hizMETlEri vE 
TErör sonucu oluşaBilEcEk risklEr dE TEMinaT alTında…

Sağladığı teminatların büyüklüğüne 

karşı, oldukça cazip primler ile sigor-

talılara güvenceler sunan ferdi kaza 

sigortası, yeni ürünümüz “Gülümseten Paket 

Ferdi Kaza Sigortası” ürünü ile şimdi daha da 

kapsamlı. 

Ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm ve 

sürekli sakatlık hallerine ek olarak, terör sonu-

cu oluşabilecek halleri de kapsamına alan yeni 

ürünümüze bununla beraber; deprem, sel, 

yanardağ püskürmesi, yer kayması riskleri de 

teminata dahil edildi. Gülümseten Paket Ferdi 

Kaza Sigortası çeşitli asistans hizmetleri ile 

de ayrıca zenginleştirildi.  

Ürünümüz kapsamında sunduğumuz yeni 

asistans hizmetlerimiz şu şekilde sıralanıyor: 

Ücretsiz Göz Paketi 

Anlaşmalı kurumlarda, yılda 1 kez göz taraması 

ücretsiz, diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda 

yüzde 30’a varan indirim imkanı sunuluyor. 

Diş Sağlığı  
Anlaşmalı klinik ve hekimlerde 

alınabilen tüm dental hizmetler, 

Türk Diş Hekimleri Birliği taban 

fiyat garantisi kapsamında 

sigortalılara yılda 1 kez ücretsiz 

olarak sağlanıyor. 

İlaç Tasarruf (Eczane) 

Anlaşmalı eczanelerde ilaç fiyatlarında yüzde 2,5 ile yüzde 

10 arasında, dermo kozmetik ürünlerde yüzde 10 ile 

yüzde 15 arasında, optik ürünlerde ise yüzde 20 ile yüzde 

40 arasında indirim imkanı sağlanıyor. Kullanımlara ise 

herhangi bir sınır getirilmiyor. 

Psikolojik Danışmanlık  

Anlaşmalı psikolog ve 

psikiyatrlarda, ilk seans ücretsiz 

olmak üzere, diğer seanslarda da 

seans başına yüzde 30’a varan 

oranlarda indirim sağlanıyor. 

Diyetisyen Danışmanlık  
Anlaşmalı diyetisyenlerde, ilk seans ücretsiz 

olmak üzere, diğer seanslarda da seans başına 

yüzde 30’a varan oranlarda indirim imkanı 

veriliyor.
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Anadolu 
Sigorta ile 
Kansere Karşı  
Artık Yalnız Değilsiniz

Şirketimiz, zorlu bir tedavi süreci 

gerektiren kanserle mücadelede si-

gortalılarının yaşamını kolaylaştıracak 

“Senin Yanında” asistans hizmeti ile dikkat 

çekiyor. Türkiye’de ilk defa Anadolu Sigorta 

ve Europ Assistance işbirliğiyle sunulan 

“Senin Yanında” asistans hizmetiyle, kanser 

tedavisi gören sigortalıların günlük yaşamda 

gereksinim duyduğu önemli ihtiyaçların karşı-

lanması amaçlanıyor. 

Kontrol amaçlı mamografi ve meme ultraso-

nografisi teminatını 40 yaş ve üzerindeki tüm 

kadın sigortalılarının bireysel sağlık sigortası 

poliçelerine de primsiz olarak ilave eden 

Anadolu Sigorta’nın, kanser tedavi teminatı 

içeren sağlık sigortası poliçesi sahiplerine ve-

rilen hizmetleri arasında; kanserin etkileriyle 

mücadele ve koçluk, ikinci görüş, kemoterapi 

ve radyoterapi için ilgili merkezlere nakil hiz-

meti, evde bakım destek hizmetleri, pediatrik 

onkolojide sosyal destek, kanser tarama ve 

evcil hayvan bakımı yer alıyor. 

Kanserin Etkileri ile Mücadele ve Koçluk: 

“Sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirme”, 

“hastalık psikolojisiyle mücadele hakkında 

bilgilendirme”, “kanserle ilgili faaliyet göste-

ren kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgilendirme” 

ve “estetik (tıbbi olmayan) ve kozmetik 

hizmetlerini” kapsıyor. 

l Sağlıklı beslenme hakkında bilgilendir-

me hizmeti, asistans firmanın anlaşmalı 

diyetisyenleri tarafından telefonla veriliyor. 

Bu hizmet, kişisel beslenme alışkanlıklarının 

değerlendirilmesi, gıda endüstrisiyle ilgili 

soruların genel hatlarıyla cevaplandırılması, 

hastalık tedavisine yönelik uygulanması 

gereken tıbbi beslenme tedavileri ve kişiye 

özgü beslenme programları hakkında genel 

bilgilendirme gibi hizmetleri içeriyor. 

l Hastalık psikolojisi ile mücadele hakkında 

bilgilendirme, sigortalıların teşhis, tedavi veya 

rehabilitasyon sürecinde ihtiyaç duyabileceği 

desteğin ve bilgilendirmenin telefonda psiko-

log tarafından verilmesi hizmetini sağlıyor. 

l Kanserle ilgili faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşlar hakkında bilgilendirme, kanserden 

korunma, kanser tedavisi, kanserli hasta ve 

ailelerine destek hizmeti veren resmi, özel ve 

sivil toplum kuruluşları, iletişim bilgileri ve ko-

nuyla ilgili sürdürdükleri faaliyetler hakkında 

telefonla bilgi verilme sürecini kapsıyor. 

l Estetik (tıbbi olmayan) ve kozmetik hizmet-

ler ise peruk temini ve bakımı hakkında bilgi-

lendirme, organik makyaj malzemeleri temini, 

bakımlı görünüm için makyaj teknikleri kursu 

gibi sigortalıların tedavi sürecinde ihtiyaç 

duyacağı tıbbi olmayan estetik ve kozmetik 

hizmetler hakkında bilgi konularını içeriyor.

İkinci Görüş Hizmeti: Şirketimizden sağlık 

sigortası poliçesine sahip olan kanser has-

talarına sunulan diğer asistans hizmetleri 

arasında, kanser tanısı veya ön tanısı konan 

sigortalıların hastalıklarıyla ilgili detaylı bilgi 

edinmeleri ve tedavilerinin yeterliliği konusu-

nun araştırılmasına imkân veriyor. Bu hizmet, 

hem yurt içinde hem de yurt dışında doktor 

raporu, tetkik sonuçları gibi gerekli evrakların 

sigortalılar tarafından temin edildikten sonra, 

sigortalıların tıbbi dosyasının, konunun uzma-

nı Türk ve/veya yabancı hekimlerin görüşüne 

sunulması suretiyle sağlanıyor.

Kemoterapi ve Radyoterapi için İlgili Mer-

keze Nakil Hizmetleri: Sigortalıların talep 

etmesi durumunda ilgili merkeze sigortalının 

nakli organize ediliyor. Nakiller, sigortalıların 

bedensel zarar ya da hastalığına uygun bir 

araç ile taksi, engelli aracı veya nakil ambulan-

sı ile gerçekleştiriliyor.

Evde Bakım Destek Hizmetleri: Sigortalı-

ların, ameliyat, kemoterapi veya radyoterapi 

sonrası ihtiyaç duyacağı evde bakımı için 

konutuna hemşire, doktor veya hasta bakıcı 

gönderilmesi hizmetleri organize ediliyor. 

Pediatrik Onkolojide Sosyal Destek: 

Bu kapsamda 0-18 yaş arası kanser tanısı 

konmuş çocuklar ve gençler için sosyal akti-

viteler, eğlence, parti veya gezi organizasyon-

larının yapılması, oyuncak, kitap ve benzeri 

hediyelerin temini gerçekleştiriliyor. 

Kanser Tarama Hizmeti: Sigortalıların birinci 

derece akrabalarında da kanser olma olasılığı 

düşünülerek hazırlanan bir hizmet. Kanser 

olma olasılığının yüksek olduğu doktor raporu 

ile belgelenmesi durumunda ilgili kişilerin 

kanser tarama testlerinin yaptırılması işlem-

leri Şirketimiz tarafından organize ediliyor. 

Evcil Hayvan Bakımı Hizmeti: Kanser gibi bir 

hastalıkla savaşmaya başlayan sigortalıların 

ihtiyaç duyacağı, sahip oldukları evcil hayvanın 

yemeğinin ve suyunun temin edilmesi, temiz-

liğinin sağlanması, bazı konularda eğitim gibi 

birçok destek veriliyor. 

TürkiyE’dE hEr 
yıl on BinlErcE 
kişiyE yEni kansEr 
TEşhisi konulurkEn, 
GünüMüzdE kansErE 
karşı MücadElE, TEdavi 
dışında “hasTalığın 
daha BaşlaMadan ilk 
aşaMada önlEnMEsi” 
vE “kansErE 
yakalananların 
TEdavi sürEcindE 
yaşaM kaliTElErinin 
arTırılMası” GiBi iki TEMEl 
nokTaya odaklandı.

‘Senin Yanında’ 
asistans hizmetiyle, 
kanser tedavisi gören 
sigortalıların günlük 
ihtiyaçlarının karşılanması 
amaçlanıyor. 
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“Tatil Keyfinizi 
Sigorta Altına Almadan 

Yurtdışına Çıkmayın”

Genel Müdür Yardımcımız Metin Oğuz, 

Tüm vatandaşları tatil keyiflerini 

sigorta altına almaları konusunda 

uyararak; "AB ülkelerine gidecek olanlar, 8 

günlük yurtdışı seyahat sigortasını sadece 

8 Euro’ya alabiliyor. Böylece sadece bu 

seyahatlerde zorunlu tutulan 30.000 Euro’luk 

sağlık teminatını almakla kalmıyorlar, bagajın 

kaybolmasından tarifeli bagajların zarar gör-

mesi, çalınması veya gecikmesine kadar tatil 

keyiflerini kaçırabilecek pek çok aksiliğe karşı 

da kendilerini güvence altına alıyorlar” dedi.  

Anadolu Sigorta’nın sunduğu “Yurtdışı 

Seyahat Sigortası’nın”, son derece düşük üc-

retlerle edinildiğine dikkat çeken Metin Oğuz, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ülkeleri için 

yurtdışı seyahat sigortası yaptırmanın bedeli, 

8 güne kadar 8 Euro, 16 güne kadar ise sade-

ce 10,24 Euro. İsteyen sigortalılar, bu süreyi 

kendi ihtiyaçlarına göre uzatabiliyorlar. Yurt-

dışı Seyahat Sigortasını Anadolu Sigorta’dan 

edinen sigortalılar, sadece zorunlu tutulan 

30.000 Euro’luk sağlık teminatını almakla 

kalmıyor. 

Bagajın kaybolmasından tarifeli bagajların 

zarar görmesi, çalınması veya gecikmesine 

kadar tatil keyiflerini kaçırabilecek pek çok 

aksiliğe karşı da kendilerini güvence altına alı-

yorlar. Kayak yaralanmaları ile ilgili giderlerin 

de poliçe kapsamı içine alınabildiği Anadolu 

Sigorta’nın yurtdışı seyahat sigortasını online 

2016’da zor Bir yılı GEridE Bırakan TurizM sEkTörü, 2017’yE uMuTla Bakıyor.  
GEnEl Müdür yardıMcıMız METin oğuz, yEni yılla BirlikTE Bu canlanManın daha da 
arTacağına inandığını BElirTirkEn, yurTdışına sEyahaT EdEcEk olan vaTandaşları, 

olası risklEr karşısında MağduriyET yaşaMaMaları için MuTlaka 
 “yurTdışı sEyahaT siGorTası” yaPTırMaları konusunda uyarıyor. 

satış kanalı “Anadolu Sigorta Online” ve mobil 

uygulaması “Sigortam Cepte” üzerinden 

satın almak mümkün. Ayrıca yurtdışı seyahat 

sigortasının tatil sırasındaki olası riskler 

dışında, tur şirketiyle yapılan tatilin çeşitli 

nedenlerle iptal olması ve aile üyelerinden 

birinin vefatı ya da evde meydana gelen hasar 

nedeniyle yolculuğun durdurulması gibi kişiyi 

hazırlıksız yakalayan durumlar karşısında da 

koruduğu unutulmamalı. Sigorta teminatları 

arasında; sigortalının acil mesajlarının gerekli 

yerlere ulaştırılması ve ihtiyaç anında hukuki/

kanuni işlemlerde kullanmak üzere borç 

olarak sigortalıya belirli bir miktar nakit para 

sağlanması hizmeti de yer alıyor.”

Anadolu Sigorta’nın Yurtdışı Seyahat Sigor-

tası ürünü ile detaylı bilgiye, Anadolu Sigorta 

ve Anadolu Sigorta Online web sitelerinden 

ulaşılabiliyor.

Yurtdışı Sağlık 
Sigortası yaptıran herkes 
sağlık teminatının yanı 
sıra pek çok aksiliğe karşı 
da kendini güvence altına 
alıyor.
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2017 Strateji 
Toplantımızı Gerçekleştirdik 
2016 sEnEsinin GEnEl Bir dEğErlEndirMEsini yaPMak,  
2017 yılının hEdEFlErini vE alınacak aksiyonları BElirlEMEk aMacıyla 
GErçEklEşTirdiğiMiz “GEnEl dEğErlEndirME ToPlanTıMızı” 13-15 ocak 
TarihlEri arasında isTanBul radısson BluE oTEl’dE yaPTık. 

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerimizden, Müdür ve Yönetmen 

seviyesinde katılım olan toplantıda, çalıştaylar ve sunum-

ların yanı sıra anket çalışmaları da yapıldı. Bu tip bir 

etkinlikte ilk defa düzenlenen anket sayesinde ise, Şir-

ketimizdeki güncel konular, hedef ve politikalar 

ve iş süreçleri hakkında çalışanlarımız 

kendi düşüncelerini ortaya koyma 

fırsatı elde ettiler.    

Genel Değerlendirme 
Toplantımızda çalışanlarımız 
kendi düşüncelerini ortaya 
koyma fırsatı elde ettiler.    
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Anadolu 
Sigorta'dan  

7/24 
Canlı ve Görüntülü 
Doktor Görüşmesi

anadolu siGorTa sEkTördE Bir ilkE daha iMza aTarak sağlık siGorTası sahiPlErinE, 
7/24 canlı vE GörünTülü sağlık danışManlığı vEriyor.

Sigorta sektörünün öncü şirketi Anado-

lu Sigorta, alanında bir ilke daha imza 

attı ve tüm bireysel ve kurumsal özel 

sağlık sigortası sahiplerine 7/24 ücretsiz sağ-

lık danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Bu hizmet kapsamında, bireysel 

ve kurumsal sigortalılar, 

Anadolu Sigorta web sitesi 

üzerinden http://www.

anadolusigorta.com.tr/ 

adresine girerek “canlı 

doktor görüşmesi buto-

nundan” ya da https://

online.anadolusigorta.

com.tr/bireysel/doctorTur-

key.html?from=inside sitesin-

den, TC kimlik numarası ile giriş yaparak 7/24 

canlı ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Anadolu Sigorta’dan bireysel ve kurumsal 

sağlık sigortası sahibi olan sigortalılar, bu 

hizmetle birlikte, sağlık uzmanlarıyla canlı 

ve görüntülü iletişim kurmanın yanı sıra, 

yarattıkları profillerine diledikleri sağlık do-

kümanlarını yükleyip, bunları saklayabilme 

ve sağlık uzmanıyla paylaşabilme 

imkanına da sahipler. Kişisel 

bilgilerin güvenliğini sağla-

yabilmek için, görüşme 

yapılan sağlık uzmanları 

bu belgelere sadece 

görüşme sırasında 

erişebiliyor. 

Anadolu Sigorta sigorta-

lılarının kısa sürede hekime 

ulaşıp sağlık sorunları için etkin ve 

doğru yönlendirme alabileceklerini, bunun 

sonucu olarak sağlık poliçelerine gereksiz 

tazminat yansımalarının önüne geçilebilece-

ğini belirtiyor.

Bireysel 
ve kurumsal 
sigortalılar Anadolu 
Sigorta web sitesi 
üzerinden canlı 
doktor görüşmesi 
butonuna tıklayarak 
7/24 canlı ve 
görüntülü görüşme 
yapabilecek.

Toplantı 13 Aralık Cuma sabahı Genel 

Müdürümüzün sunumuyla başladı. Satış 

müdürlüklerimizin değerlendirmeleri ile 

devam eden gün içi etkinliği, üst yöneti-

mimizin de hazır bulunduğu soru cevap 

bölümü ile devam etti.  

Toplantının ikinci gününe bu kez çalıştaylar 

damgasını vurdu. 12 grup halinde oluştu-

rulan çalıştayların ilk oturumunda; satış ve 

pazarlama, hasar yönetimi, pazarlama, ku-

rumsal iletişim stratejileri gibi ana başlıklar 

altında belirlenen konular çalışıldı. 

İlk gruplar sunumlarını yaptıktan sonra 

bu defaki çalıştayların konusunu 2017 yılı 

hedeflerimiz oluşturdu. Çalıştaylar, Genel 

Müdürümüzün Şirketimizin hedef ve bek-

lentileri ile ilgili konuşması ile devam etti. 

Cumartesi günü, pazarlama ve hasar mü-

dürlüklerimizin sunumları ile devam etti.

Toplantının son gününde, müdürlük 

sunumları ve çalıştaylar sonrasında ortaya 

konan tespit ve öneriler üzerine değer-

lendirmeler yapıldı, alınması planlanan 

aksiyonlarla ilgili planlar hazırlandı. 

Müdürlük 
sunumlarından ve 
çalıştaylardan sonra 
ortaya konan tespit 
ve öneriler üzerine 
değerlendirmeler 
yapıldı, gelecek dönem 
için çeşitli aksiyonların 
alınması planlandı.
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Bir Usta Bin Usta Projesi’nin
8. Yılına Geri Sayım Başladı…

2010 yılında hayaTa GEçirdiğiMiz “Bir usTa Bin usTa” ProJEsi, sEkizinci yılında da 
kayBolMaya yüz TuTan MEslEklEri canlandırMaya vE yEni usTa adayları yETişTirMEyE 

dEvaM EdEcEk. ProJE kaPsaMında 2017’dE BalıkEsir’dE ‘El yaPıMı saBun ürETiMi, 
dEnizli’dE ‘Buldan BEzi dokuMacılığı’, isTanBul’da ‘şilE BEzi yaPıMı’, karaMan TaşkalE’dE 

‘zili dokuMacılığı’ vE sinoP’Ta ‘ModEl GEMi yaPıMı’ kursları yaPılacak.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok 

ödüle layık görülen Bir Usta Bin Usta 

Projemiz kapsamında 7 yılda 35 mes-

leki eğitim düzenlendi ve 658 usta adayına 

eğitimler verildi. Kursiyerler, MEB onaylı usta 

öğretici niteliğindeki kurs bitirme sertifikaları-

nı alarak mezun oldu. Böylece kurslar aracılı-

ğıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması 

engellenirken diğer yandan gençlere de yeni 

iş olanakları yaratılmış oldu. 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve 

Eğitim Genel Müdürlüğü’nün teknik danış-

manlığında yürütülen proje kapsamında her 

yıl 5 ilde, 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim 

programlarıyla 5 mesleki kurs düzenleni-

yor. Proje ile 10 yıl boyunca 50 mesleğin ve 

toplam 1.000 usta adayının desteklenmesi 

hedefleniyor. 2017 yılı meslekleri ile ilgili de-

taylar ve proje ile ilgili gelişmeler Bir Usta Bin 

Usta web sitemiz üzerinden takip edilebilir.

Balıkesir  
El Yapımı Sabun Üretimi 
Zeytinyağı sabunu soğuk ve sıcak şekilde 

olmak üzere iki tip hazırlanır. Soğuk sabunda, 

sabunlaşma karıştırılarak yapılır ve zeytinyağı 

doğal halini korur. Sıcak sabunda sıcaklıkla 

reaksiyon başlatılır. Sıcak sabun, soğuk 

sabuna göre daha dayanıklıdır. Bu yöntemin 

ev yapımı diğer sabunlara göre daha sağlıklı 

olduğu bilinmektedir. Sabun ustaları 

kostikle zeytinyağını bir arada yaparken 

sabunlaşmayı kendi kendine sağlar; ancak 

sanayi tipi üretimde farklı kimyasallarla 

sabunlaşma desteklenir. Eski usul zeytinyağı 

sabunu ile yeni tip sabunları yağ açısından 

karşılaştırıldığında zeytinyağı sabunu yüzde 

100 zeytinyağından elde edilir. 

Denizli  
Buldan Bezi Dokumacılığı 
Buldan Bezi, Bükülü Bez, Ak Alemli Bez gibi adları olan Bürümcük Dokuma'dır. Denizli ilinin 

Buldan ilçesine özgü geleneksel bir dokuma türüdür. Bezayağı dokuma örgüsünde olup temel 

dokumanın basit ve sağlam olanıdır. Hem atkı hem de çözgüde çok bükümlü iplikler kullanılır. 

Buldan Bezi kendine özgü buruşuk yapısını düz dokumanın sabunlu sıcak suda yıkanmasından 

sonra kazanır. İpliklerin büküm oranına göre eni daraldığı ve buruşuk dokusu ile vücut ile kıyafet 

arasında hava boşluğu oluşturduğundan ve vücuda yapışmadığından ısı yalıtımı işlevi görür. Bu 

nedenle bürümcük dokumaları genellikle iç giyimde kullanılmıştır. Buldan bezi dokumacılığı 

yün, ipek, keten, pamuk gibi pek çok malzeme ile uygulanabilir. Yöreye özgü buruşuk yüzey 

görünümlü geleneksel dokuması bükümlü, pürtüklü krep örgülerine benzer. İpek ve pamuk 

çizgili bükülünün adı Hoşgör’dür. Buldan dokumalarının bir diğer özelliği de, dokumanın üzerine, 

geleneksel motiflerle, renkli ipek ipliklerle kaplama, zincir ve suzeni tarzı işleme saçakların 

yapılmasıdır. Genellikle çubuklu desenli Buldan dokumaları ve bunlara işleme yapılarak üretilen 

ürünler, geleneksel buldan dokuması olarak bilinmektedir. Antik dönemlerde, Denizli ve Buldan 

bölgesinin yün dokumaları çok ünlü ve yaygındı. Daha sonraları pamuk ve ipek kullanılmaya 

başlandığı tarihsel kaynaklarda geçmektedir. Buldan bezinin M.Ö. 2000’li yıllardan bu yana 

bölgede var olan ve gelişen dokumacılık kültürünün bir sonucu olduğu söylenebilir. 
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İstanbul 
Şile Bezi Yapımı 

Rahat, hafif, doğal bir giysi olma özelliğiyle geniş kullanım alanı olan Şile Yöresi’ne özgü Şile bezi, 

özgün bir pamuklu bürümcük dokumadır. Şile bezi hem atkı hem çözgü yönünden bükümlü 

kıvrak iplik kullanılmasından dolayı dokuma benzer yöresel kumaşlardan farklı bir yer edinmiştir. 

Şile’de dokuma işleminin el yapımı eski ahşap el tezgahlarında ve son dönemlerde modern 

dokuma tezgahlarında gerçekleştirildiği görülür. Şile bezi, üzerinde baskı ve el işlemeleriyle 

süslenerek değişik amaçlarda kullanıma sunulur. El nakışları süslemeleri, floş iplik yöreye has 

özellik taşıyan motiflerle süslenir. Bu motifler halk arasında değişik isimlerle anılmaktadır. 

Örneğin çatlak kahve, samatya, kartopu, gazi sofrası, yasemin, hanım yanağı… İşlemeler, 

kasnağa gerilen bez üzerine floş iplikle yukarıdaki isimlerden oluşan motiflerle yapılır. Masa, 

sehpa örtüsü, erkek ve bayan gömlekleri, elbise, gecelik, sabahlık, mutfak ve yatak örtüleri 

şeklinde kullanılır.

Karaman Taşkale  
Zili Dokumacılığı 

Karaman koyunundan elde edilen yün, 

Taşkale kasabasında köklü ve yaygın olan 

Kızıllar halısının üretiminde hammadde 

olarak değer bulur. Kasabada faal olan 20 

halı tezgâhı var. Ancak geleneksel sarı ve 

kırmızı renklerin hâkim olduğu ve dünyada 

tek ters ilmekle dokunan Taşkale halısı 

unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizdendir. 

Taşkale’de “Kızıllar Halısı” adıyla 40’ın 

üzerinde geleneksel motif kullanılır. Halı 

dışında, halı yastık, terk heybesi, halı çanta, 

seccade gibi hediyelik ve turistik amaçlı 

dokumalarda yapılan 650 dolayında halı 

tezgâhı bulunmakta iken bugün bu sayı 20 

civarına kadar inmiştir. Taşkale halısında 

sarı ve kırmızı renkler hâkimdir. Halılarda 

genellikle kök boya kullanılır. Taşkale 

halılarında; enbelli, mihraplı, kiliseli, tepsi 

göbekli, çavuş göbekli, post motifli, gölük 

sulu, tek göbekli, at gönyeği, kuşlu, çöp 

sulu, dalak göbekli, küsen göbekli, mangal 

göbekli gibi motifler kullanılır. 

Sinop 
Model Gemi Yapımı 

Bu el sanatının Sinop’ta ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli anlatımlar bulunuyor: 

Bazı anlatımlara göre Sinop’ta ilk gemi modellerini yapanlar 1940’lı yıllarda Sinop Cezaevi’nde 

yatan iki mahkûmdur. Bu mahkûmlar cezaevinden tahliye olduktan sonra da Sinop’ta 

kalarak bu sanatlarını devam ettirmişlerdir. Farklı bir anlatıma göre ise tekne modelciliği 

aslında bir tersane geleneğidir. Tersanede gemi yapımında çalışan ustaların boş zamanlarını 

değerlendirmek için yaptıkları yelkenliler zaman içerisinde Sinop Cezaevi’nde özgürlük 

simgesi olarak benimsenmiş ve yelkenli gemi yapmak mahkûmların en önemli uğraşlarından 

birisi olmuştur. Cezaevinden çıkarak model gemi yapmaya devam eden mahkûmların zaman 

içerisinde çıraklar yetiştirmeye başlamasıyla da sanat hızla yayılmaya başlamıştır. Üretilen 

ilk ürünler Sinop Limanı’na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak 

sunulmuştur. Bu vapurlarda seyahat eden yolcuların bu ürünleri alması ve farklı illere 

götürmesi neticesinde Sinop kotraları (ilk dönemde verilen genel ad 

budur) giderek tanınmaya başlamış ve zamanla Sinop’un 

bir simgesi haline gelmiştir. Günümüzde Sinop’a gelen 

yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri 

yerler, çeşitli gemi modellerinin sergilendiği atölye ve 

dükkânlardır. Başlangıçta daha çok tek tip yelkenli 

üretiminin yapıldığı ve genel olarak “Kotracılık” olarak 

adlandırılan bu el sanatının, zaman içerisinde 

ustaların bilgi ve becerilerinin artması ile birlikte 

projeli olarak çalışılan tekne modellerinin 

yapımına doğru evrildiğini söyleyebiliriz. 

Bu modellerin yapımı sırasında 

ölçeklendirme, elde kesme, elde 

delik delme, şekillendirme, 

dekupe oyma, zımparalama, 

kaplama, boyama, vernikleme, 

örme, yakma gibi birçok işlem 

uygulanır. Gemi yapımında en çok kullanılan 

ağaçlar ceviz, gürgen, kayın, kavak, dişbudak, 

akçaağaçtır. Donanımlarda ise daha çok misina ve 

naylon ip kullanılır.
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anadolu siGorTa’nın 2010 yılından Bu yana dEvaM 
EdEn ProJEsi Bir usTa Bin usTa, Jcı külTür TaraFından 
düzEnlEnEn uluslararası kuruMsal sosyal soruMluluk 
ödüllEri’ndE (ıcsr awards) ödülE layık Görüldü.

Kaybolmaya yüz tutan meslekleri canlandırmak ve yeni usta adayları yetiştir-

mek için 2010 yılında hayata geçirilen Bir Usta Bin Usta Projesi, JCI Kültür 

tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorum-

luluk Ödülleri’nde (ICSR Awards) ödüle layık görüldü.

Kamu, STK ve Büyük Şirket olmak üzere üç kategoride verilen ödüller 6 Aralık 2016 

gecesi sahiplerini bulurken Anadolu Sigorta da “Bir Usta Bin Usta” projesiyle “Ulus-

lararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülünü kazandı. 

On yılda tamamlanması hedeflenen Bir Usta Bin Usta projesi, 7 yılda 35 mesleki 

eğitim düzenleyerek, 658 usta yetiştirdi. Eğitimlerine devam eden Bir Usta Bin 

Usta projesi, her yıl 5 ilde, 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim programlarıyla 5 mes-

leki kurs düzenleniyor. Proje ile 10 yıl boyunca 50 mesleğin ve toplam 1.000 usta 

adayının desteklenmesi hedefleniyor.

PROJENİN ALDIĞI  
DİĞER ÖDÜLLER 

Bir Usta Bin Usta projesi bugüne 

kadar ulusal ve uluslararası arenada 

pek çok ödüle layık görüldü. 

Uluslararası Marcom Ödülleri’nde 

Platin, Stevie Ödülleri’nde ise 

Gümüş Ödül alan proje, 2012 yılında 

The Holmes Report’un Altın Sabre 

Ödülü ile de onurlandırıldı. Proje, 

ulusal alanda ise Türkiye’nin en 

önemli halkla ilişkiler ödülü Altın 

Pusula da dahil toplam 9 ödülle 

başarısını taçlandırdı.

GÜNDEM

Bir Usta Bin Usta 
Projesi'ne 
Uluslararası Ödül

ıdc’nin TürkiyE’dE ilk kEz düzEnlEdiği Finans TEknoloJi konFEransı’nda “Finansal hizMETlErdE 
iş ModEllErinin diJiTallEşMEsi” konusuna dEğinilirkEn BaısTanBul 2016 konFEransı’nda isE 
“diJiTallEşME vE MüşTEri yolculuğu” GündEMdEydi. 

IDC’nin düzenlediği Finans Teknoloji Kon-

feransı etkinliği “Finansal Hizmetlerde İş 

Modellerinin Dijitalleşmesi” başlıklı panel, 

Swiss Otel’de 20 Ekim 2016 tarihinde 

geniş bir kitlenin katılımıyla gerçekleşti. 

Panele konuşmacı olarak davet edilen Barış 

İnan, Şirketimizin dijitalleşme yönündeki 

girişimleri ile sektördeki ve dünyadaki 

dijital trendler hakkında bilgiler verdi. Aynı 

etkinlikte İş Bankası Dijital Bankacılık Bölüm 

Müdürü Mehmet Fahri Can ise finansal dün-

yada dijital liderlerin rolü konulu panelde 

İş Bankası’nın dijital dönüşümü hakkında 

görüşlerini paylaştı.

“Dijitalleşme ve Müşteri Yolculuğu”  

“BAistanbul 2016 - İş analisti 2.0 Konferan-

sı” ise 5 Aralık 2016 tarihinde 2. BAistanbul 

Conference BA-Works organizatörlüğünde 

gerçekleştirildi. Konferansta, dijitalleşme ve 

müşteri odaklılık çağında iş analistinin deği-

şen rolü ele alındı. Konferansın düzenleme 

komitesinde yer alan Barış İnan, aynı zaman-

da “Dijitalleşme ve Müşteri Yolculuğu” konu-

sunda bir konuşma gerçekleştirdi. Şirketlerin 

dijitalleşme gündeminin neden müşteri 

ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturulması 

gerektiği ve bu amaç doğrultusunda Ana-

dolu Sigorta’nın izlediği yöntemler hakkında 

paylaşımlarda bulundu.

Finans Teknoloji ve BAistanbul  
Konferanslarında 
"Dijitalleşme" Ön Plana Çıktı
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Kuzey Kıbrıs’ın en önemli etkinliklerin-

den olan ve gayrimenkul sektörünün 

zirvesi niteliğindeki ödül töreninde ya-

rışmacı firmaların projeleri uluslararası niteliği 

bulunan jüri önünde değerlendirildi.

Törende “Best Residential Development” 

ve “Best Residential Highrise Complex” 

kategorilerinde altın ve platin ödülü alan proje 

sahibi firmalara Anadolu Sigorta Özel Ödülü 

verilirken, ödülü Kıbrıs Şube Müdürümüz 

Cengiz Ertürk takdim etti. Gecede Anadolu 

Sigorta da etkinliğe sağladığı katkı dolayısıyla 

ödüllendirildi. 

Ödül töreniyle ilgili görüşlerini açıklayan 

Cengiz Ertürk etkinliğin, Kuzey Kıbrıs ekono-

misinin en fazla gelişme potansiyeline sahip 

gayrimenkul sektörüne dikkat çekilmesi ba-

kımından büyük önem taşıdığını vurgularken, 

Anadolu Sigorta olarak 1955 yılından bu yana 

kesintisiz olarak Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik, 

sosyal ve kültürel yapısına en üst düzeyde 

katkı sağladıklarını ifade etti. 

Kuzey Kıbrıs ve yurtdışında sektörünün önde 

gelen isimlerinin katıldığı gala gecesinde 

Romanya ve İngiltere’den katılan müzik grup-

larının performansları da katılımcılara keyifli 

anlar yaşattı.

Property NC 
Dergisi’nin 2016 yılı 
Emlak Ödülleri Töreni’nde 
“Best Residential 
Development” ve “Best 
Residential Highrise 
Complex” kategorilerinde 
altın ve platin ödülü alan 
proje sahibi firmalara 
Anadolu Sigorta Özel 
Ödülü verildi.  

Anadolu Sigorta
Property NC Emlak Ödülleri Töreni’ndeydi

şirkETiMizin ana sPonsorlar arasında dEsTEk vErdiği ProPErTy nc dErGisi'nin  
"2016 yılı EMlak ödüllEri" TörEni 19 kasıM akşaMı GirnE'dE düzEnlEndi. 

GÜNDEM
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anadolu siGorTa, 2016 yılında BaşlaTTığı “yETEnEk yönETiMi”, “kariyEr PlanlaMası” vE 
“yEdEklEME” alanlarındaki çalışMalara hız vEriyor. anadolu siGorTa ı. GEnEl Müdür yardıMcısı 
Filiz Tiryakioğlu, “çalışan PErForMansını En ETkin şEkildE arTırMak üzErE Bir sürEdir 
PErForMans dEğErlEndirME vE GElişiM MErkEzi uyGulaMalarıMız sürüyor” diyor...  

Anadolu Sigorta’nın Önceliği 
Çalışan Gelişimi

Doksan yıldan eski tarihi ve binden fazla 

çalışandan oluşan nitelikli işgücüyle 

Türk sigortacılık sektörünün köklü ismi 

Anadolu Sigorta, çalışan performansını en 

etkin şekilde hayata geçirmek üzere bir süredir 

performans değerlendirme süreci kapsamında 

gelişim merkezi uygulamalarını sürdürüyor. Ko-

nuyla ilgili bilgi almak üzere Anadolu Sigorta’nın 

İnsan Kaynaklarından sorumlu I. Genel Müdür 

Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ile konuştuk... 

Anadolu Sigorta’nın gelişim merkezi uygula-

ması nedir? Bu uygulamayla ne amaçlanı-

yor?  

Gelişim merkezi; yönetsel ve ileri seviye uzman-

lık kademeleri adaylarının, yükselme veya yatay 

geçişlerine bir yıl kala dahil oldukları bir kariyer 

uygulamamızdır. Çalışanlarımızın gelişim alanları 

ve güçlü yönlerini belirlemek üzere öncelikle 

bir günlük değerlendirme merkezi uygulaması 

gerçekleştiriyoruz. Sonrasında, her bir çalışana 

özel bir yıl boyunca takip edilecek kişisel 

gelişim programını, çalışan ve yöneticisinin 

de katılımıyla hazırlıyoruz. Yıl boyunca dörder 

aylık dönemlerde ara görüşmeler yapılıyor ve 

bir yılın sonundaki final görüşmesiyle de nihai 

değerlendirmemizi gerçekleştiriyoruz. Bu çalış-

mamız sayesinde, personelimizin kişisel gelişim 

düzeylerini de takip etme imkanı buluyoruz. Uy-

gulamaya bugüne kadar toplam 216 çalışanımız 

katıldı. 86 çalışanımız, tüm yetkinlik alanlarında 

beklenen gelişimi göstererek süreci başarıyla 

tamamladı. 2016 yıl sonu itibariyle 94 çalışanı-

mız da aktif olarak sürece devam ediyor.

Anadolu Sigorta’nın personel dağılımı yıllar 

içerisinde nasıl bir gelişim izledi?  

Anadolu Sigorta’da son birkaç yıllık genel 

trendde, çalışan sayısının düzenli bir şekilde 

değerlendirilerek 143 kişiyi aramıza kattık. Bu 

arkadaşlarımızın büyük bir kısmını bankalardaki 

satış kadromuz Maksimum Sigorta uzmanları 

oluşturdu. 2016 yılı içerisinde toplam çalışan 

sayımız yüzde 10’a yakın artış gösterdi.

Şirketimizde kadınlar, anneler, engelliler gibi 

özel olarak ilgi gösterilmesi gereken tüm grup-

lara ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü tüm 

yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getiriliyor. 

Buna ek olarak bu çalışanlarımızın ihtiyaçlarını 

karşılayan ortamın sağlanması için gereken 

düzenlemeleri de yapıyoruz.

Anadolu Sigorta’da çalışanlar hangi haklara 

sahip?  

Şirketimizde çalışanlarımız sendikal bir yapıda 

örgütlüdür. Bu durum bizi daha çalışan odaklı 

yaklaşım konusunda yönlendiriyor. Çalışanları-

mıza sağlık, ulaşım, yemek gibi konfor alanlarını 

genişletecek yan hakları uzunca bir zamandan 

bu yana sunuyoruz. Tam da bu sebepten dolayı 

Anadolu Sigorta olarak çalışan bağlılığı ve mem-

nuniyeti alanında sektörümüzde oldukça iyi bir 

noktada olduğumuzu düşünüyoruz.

İlerleyen dönemler için nasıl bir insan kay-

nakları politikası öngörüyorsunuz? 

2016 yılında çalışmalarına başladığımız “yetenek 

yönetimi”, “kariyer planlaması” ve “yedekleme” 

alanlarında çalışmalara yakın zamanda hız 

kazandırmayı planlıyoruz. Ayrıca performans 

yönetimi uygulamalarımızı daha iyiye taşımak, 

bu yolla çalışan motivasyonunu daha da güçlen-

dirmek, ilerleyen dönemlerdeki çalışmalarımızın 

odak noktasını oluşturacak. Anadolu Sigorta’da 

çalışanlarımızı, insan odaklı süreç iyileştirme 

programları ile teknik ve yetkinlik eğitimler 

yoluyla desteklemeye devam edeceğiz. 

2016’DA 130 ANADOLU SİGORTA  
ÇALIŞANI KARİYER YOLUNDA İLERLEDİ
 

Filiz Tiryakioğlu, Anadolu Sigorta’daki terfi 

sistemini benzerlerinden ayıran özellikleri de 

şöyle anlatıyor: 

“Şirketimiz terfi sistemi yetkinlik performansı 

ve kıdeme dayalı bir yapıya sahip. Bu yapıyı; 

eğitimler, gelişim merkezi uygulaması, 

uzmanlığa yükselme sınavları gibi kariyer 

araçlarıyla destekliyoruz. Dolayısıyla özünde 

yine çalışan gelişimine odaklanıyoruz. 

Bu sistemde çalışanın sadece kıdemini 

tamamlamış olması, kariyer yolunda 

ilerlemesi için tek başına yeterli olmuyor.  

Söz gelimi eğitimlere bakılacak olursa, 

çalışanlarımıza her yıl, iş ailesi ve seviyeleri 

bazında teknik ve kişisel gelişim amaçlı 

yetkinlik eğitimleri veriyoruz. 

Yetkinlik odaklı ve gelişimi hedefleyen 

uygulamalarla, çalışanı değer olarak niteliyor 

ve Anadolu Sigorta olarak terfi sistemimizde 

de bu yaklaşımı benimsiyoruz. 2016 yılı için 

konuşursak, bir kısmı yönetsel kademelere 

geçiş olmak üzere toplamda 

130 çalışanımızın kariyer 

yollarında ilerlemelerini 

sağladık.”

yükseldiğini görüyoruz. Bu durumda, iş hacmi 

ve kapasitesinin artmasının yanı sıra uzmanlaş-

ma sonucunda yeni iş alanlarına olan ihtiyacın 

oluşması da rol oynadı.

Bu dönemde yeni eleman alımları da oldu 

mu? 

2016 yılı pozisyon bazlı seçme ve yerleştirme 

uygulamalarımız kapsamında, gerek aramızdan 

ayrılan çalışanlar gerekse yeni ihtiyaçlar 
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GÜNDEM TÜRKİYE İŞ BANKASI

Şube tipi: Karma / Kocaeli Bölge

Şube ili/ilçesi: Bolu / Merkez

Şube çalışan sayısı: 30

Banka sigortacılığını en iyi ifade eden 3 kelime: Müşteri Tanıma, Takip, İşbirliği

Anadolu Sigorta’nın şubeniz için anlamı: İş Ortağı

Sigorta satışının ana unsurları / temel unsurları: Sigorta bilincini iyi yansıtma ve kalite 
farkındalığımızı doğru ifade edebilmek.

Banka çalışanları nezdinde sigorta farkındalığı 
nasıl oluşur?

Sigorta satışlarının teşvik edilebilmesini 
teminen, ödül ve prim sisteminin geliştirilmesi 
farkındalığı artıracaktır. Sigorta ürünler ile ilgili 
eğitimlerin artırılması sonucunda, sigortacılık 
alanında kendine güvenen ve bilinçli bankacılar 
yetiştirilecektir. 

Şubenizin sigortacılık alanında gelmek istediği 
nokta nedir?

Bölgede tercih edilen ve güvenilen bir sigorta 
acentası pozisyonuna gelmek.

Banka sigortacılığı hakkında okuyucuya iletmek 
istediğiniz mesaj nedir?

Severek yapılan her işin meyvesi güzel olur 
buradan yola çıkarak arkadaşlarımızın da bu işi 
sevmeleri gerekir.

Gelecekteki banka sigortacılığı hakkında 
görüşleriniz nelerdir?

Sigortacılık sektörü bankacılık sektörü gibi 
gelişme açık bir sektör. Bu iki sektörün birine 
entegre edilmiş haliyle banka sigortacılığının, 
sigortacılık sektörünün gelişmesinde öncü 
olacağı kanaatindeyim.

Türkiye İş Bankası
Bolu Şubesi 

Severek yapılan 
her işin meyvesi güzel 
olur. Buradan yola çıkarak 
arkadaşlarımızın da bu işi 
sevmeleri gerekir.

İlker Kıyak
Müdür

Genel Müdürlük binamızın B2 katında 

1 Aralık’ta engelli çocuğa sahip 

anneler ve kadın sığınma evi anneleri 

tarafından üretilen Safranbolu, Bodrum ve 

Ege evlerinin satışı için stant açıldı. “Hayata 

Renk Ver” organizasyonu kapsamında ise 

hastalıkları nedeniyle uzun süre tedavi gören 

çocukların psiko-sosyal olarak desteklenmesi 

ve hastalıkları konusunda farkındalık yaratıl-

ması hedefleniyor. Bu amaçla 19 - 20 Aralık 

2016 tarihlerinde Genel Müdürlük binamızın 

B2 katında hediyelik eşya satışı yapıldı.

Lösemili çocuklar ve tedavileri hakkında far-

kındalık yaratmak adına da 21 Aralık tarihinde 

Genel Müdürlük binamızın B1 katı Konferans 

Salonu’nda LÖSEV yetkilileri tarafından genel 

bir bilgilendirme etkinliği yapıldı. 22 Aralık 

2016’da ise B2 katında lösemili çocukların 

anneleri tarafından hazırlanan hediyelik eşya-

ların satışı gerçekleşti. 

Engelli Öğrencilere Eğitim Bursu 

Son olarak; 27 ve 28 Aralık 2016 tarihlerinde 

Genel Müdürlük binamızın B2 katında, engelli 

çocukları olan anneler tarafından Şirketimize 

özel üretilen anahtarlıklar, tablolar, mumlar ve 

kupaların yer aldığı yılbaşı standı açıldı. Elde 

edilen gelirlerle, toplam 121 engelli öğrencinin 

eğitim bursuna katkı sağlanması ve engelli kız 

çocuklarının ailelerine erzak yardımı yapılması 

planlanıyor.

Lösemili Çocuklar İçin 
Farkındalık Etkinliğimizi Gerçekleştirdik 
lösEMili çocukların 
hasTalıkları vE TEdavilEri 
hakkında Farkındalık 
yaraTMak için BinaMızın 
B2 kaTında sTanT açMa 
ETkinliklEri GErçEklEşirkEn, 
çalışanlarıMız Bu konuda 
BilinçlEndirilMEyE dEvaM 
Ediyor.

TEKSEM 
etkinliğinde elde edilen 
gelirlerle, toplam 121 
engelli öğrencinin 
eğitim bursuna katkı 
sağlanması ve engelli 
kız çocuklarının 
ailelerine erzak yardımı 
yapılması planlanıyor.
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TÜRKİYE İŞ BANKASI

Şube tipi:  Ticari

Şube ili/ilçesi:  İzmir/Bornova

Şube çalışan sayısı  22

Banka sigortacılığını en iyi ifade 
eden 3 kelime:

Güven, İşbirliği, Başarı

Anadolu Sigorta’nın şubeniz 
için anlamı:

İş Ortağı

Sigorta satışının ana unsurları / 
temel unsurları:

Samimi ve açık müşteri ilişkisi, açık ve anlaşılır poliçeler, fiyatlama 
ve satış sonrası hizmet (hasar ödeme performansı)

Banka çalışanları nezdinde 
sigorta farkındalığı nasıl 
oluşur?

Müşteriyi tanıma ve potansiyel ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi 
olmak farkındalığın ilk aşamasıdır. Sonrasında ise, Banka 
Sigortacılığı Birimi'nin kaliteli hizmetinin devamı, ölçülebilir ve 
erişilebilir hedef ve ödüllendirme sistemi motivasyonu sürekli 
canlı tutacaktır.

Şubenizin sigortacılık alanında 
gelmek istediği nokta nedir?

Portföy yöneten bir Şube olarak, Anadolu Sigorta’dan ürünü 
olmayan müşterimizin kalmaması nihai hedefimizdir. 

Banka sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek istediğiniz 
mesaj nedir?

Bankamızın en önemli iştiraki olan Anadolu Sigorta’nın başarılı bir 
şekilde büyümeye devam etmesi Şube çalışanları olarak bizlere 
gurur veriyor. Deprem kuşağında yer almasına rağmen Ülkemizin 
önemli sorunlarından birisi olan sigorta bilinirliği ve sahipliğinin 
düşük olması, neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan 
Anadolu Sigorta’ya ayrı sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluğun 
farkında olan İş Bankası çalışanları olarak, güven duyduğumuz 
Anadolu Sigorta’nın iş ortağı olarak görevimizin bilincinde 
işbirliğine devam ediyoruz.

Gelecekteki banka sigortacılığı 
hakkında görüşleriniz nelerdir?

Teknolojinin geliştiği ve sosyal medyanın etkinliğinin artmaya 
devam ettiği içinde bulunduğumuz süreç bizi klasik satış 
anlayışlarımızı sorgulamaya ve alternatif kanalları kullanmaya 
yönlendirebilir kanaatindeyiz.

Türkiye İş Bankası
Bornova Ticari Şube

Türkiye İş Bankası
Suriçi Şube 

Anadolu 
Sigorta’nın başarılı 
bir şekilde büyümeye 
devam etmesi bizlere 
gurur veriyor.

Bir acente gibi 
portföy yönetmek ve 
devamlılığını sağlamak 
banka sigortacılığında 
başarıyı getirecektir.

Şube tipi: Karma

Şube ili/ilçesi: Sur/Diyarbakır

Şube çalışan sayısı: 17

Banka sigortacılığını en iyi ifade 
eden 3 kelime:

Zırh, Komisyon, Portföy

Anadolu Sigorta’nın şubeniz için 
anlamı:

Teminatlarımızın, dolayısıyla kredi portföyümüzün güvence 
merkezi, iş ortağımız ve komisyon odaklı finansal portföyle 
bütünleşik, kredi bağlantılı ve kredi ile takip edilebilir bir 
portföy.

Sigorta satışının ana unsurları / 
temel unsurları:

Müşterinin alternatif aramasına müsaade etmeksizin 
yapılacak yerinde bir ön görüşme ve devamlılığında 
iştirakimiz ile kurulacak nitelikli iletişimle lehte sonuç 
alınacak hamlelerin istisnasız ve devamlılıkla sürdürülmesi.

Banka çalışanları nezdinde sigorta 
farkındalığı nasıl oluşur?

Süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğu ve risk 
unsurlarından arınılabileceğimiz  bir ürünün varlığının göz 
ardı edilmemesi hususlarının doğru aktarılması yanında 
çalışanlar nezdinde başarının toplu geri bildirimelerle 
ilan edilmesi ve devamında maddi teşvik bu farkındalığın 
yaratılmasına katkı sağlayacaktır.

Şubenizin sigortacılık alanında 
gelmek istediği nokta nedir?

Bir portföy gibi yenilemelerle takip edilen süreçte şubenin 
büyümesine paralel sigortacılık portföyümüzünde 
büyütülebilmesi.

Banka sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek istediğiniz mesaj 
nedir?

Bir acente gibi portföy yönetmek ve devamlılığını sağlamak 
bu alanda başarıyı getirecektir.

Gelecekteki banka sigortacılığı 
hakkında görüşleriniz nelerdir?

Ana faliyet noktalarımızdaki ücret komisyon gelirlerindeki 
yasal düzenlemelere paralel azalmalara karşın, banka 
sigortacılığı, bankacılık sektörünün gelecek yıllardaki önemli 
gelir kaynaklarının ön sıralarında yer alacaktır.

Sadrettin Yurtsever
Müdür

Zafer Arı
Müdür
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ACENTELERİMİZ

34

15
1982

1960

1982

1960

200
Kurumsal 

750
Bireysel

3000

Tüm 
branşlar

Tüm 
Elementer 
branşlar

Faruk Er, Necati Gürbüz, Haluk Yavuz Er / İstanbul

Çağdaş Sigorta

Hatice Güner Timur Sigorta

Çalışan 
sayımız

Çalışan 
sayımız

Müşteri sayımız Müşteri 
sayımız

 Kuruluş 
tarihimiz

Kuruluş 
tarihimiz

Anadolu 
Sigorta ile  

ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz

Anadolu 
Sigorta ile  

ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz

Ağırlıklı 
olarak faaliyet 
gösterdiğimiz 

branşlar

Ağırlıklı 
olarak faaliyet 
gösterdiğimiz 
branşlar

1

Hatice Güner Timur / İstanbul
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ACENTELERİMİZ

36

Ertuğrul Uğur Kalaycı Sigorta

1985

1999

Tarım 
hariç tüm 
branşlar

Çalışan 
sayımız

Müşteri 
sayımız

Kuruluş 
tarihimiz

Anadolu 
Sigorta ile  

ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz

Ağırlıklı olarak 
faaliyet 
gösterdiğimiz 
branşlar

1

toplamda 

1000

4
1990

1990

Kurumsal 

100
Bireysel

1000

Elementer ağırlıklı 
olmak üzere 

kasko, trafik, 
konut, inşaat ve 

sağlık sigortaları

Ensari Sigorta

Çalışan 
sayımız

Müşteri sayımız Kuruluş 
tarihimiz

Anadolu 
Sigorta ile  

ilk defa 
çalışmaya 
başlama 
tarihimiz

Ağırlıklı olarak faaliyet 
gösterdiğimiz branşlar

Ertuğrul Uğur Kalaycı / İstanbul

Yunus Ensari / Ankara
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SANAT

38

20. yüzyılın başlarında 

temsile dayalı sanat 

anlayışında devrim 

yapan Fransız akımı 

“kübizm”  nesne 

yüzeylerinin ardına 

bakarak konuyu aynı 

anda değişik açılardan 

sunan geometrik 

şekilleri vurguluyor. 

bu akım ağırlıklı olarak 

moda, mimari ve resimde 

kullanılıyor.

Kübizmiz'in izleri ilk olarak I. Dünya 

Savaşı’ndan önceki yıllarda Paris’te 

görüldü. 20. yüzyılın başlarında yavaş 

yavaş şekillenmeye başlayan bu akım, mo-

dern sanatın geçici etkilerini resmetmekten 

ve çok renkli resim sanatından hoşlanmayan 

genç ressamların öncülüğünde ortaya çıktı. 

Bu genç ressamlar, o dönemlerde herkes 

tarafından çok benimsenen görme duyusunu 

odağına alan Empresyonizm yerine aklın 

gücünü ortaya koyan Kübizm’i hayata geçir-

meye çalıştılar. Tablolarını sağlam temellere 

oturtmak isteyen genç grup, Paul Cezanne’ın 

izinden giderek, onun Provence manzaraların-

dan ve natürmortlarından esinlendiler ve bu 

durumun da etkisiyle Kübizm adında bir sanat 

akımı ortaya çıktı. Kübizm  tasarım sanatı 

olarak tanıtıldı. (O güne kadar çıkan diğer 

akımların taklit sanatı olduğu varsayılıyordu). 

Kübizm’in Öne Çıkardıkları 

Kübizm ile dünyadaki küçük olayların ve an-

lamlarının yakalanması hedeflendi. Söylenme-

miş ve görülmemiş olanı gün ışığına çıkarmak 

amaçlandı. Aklın değil düş gücünün yapacağı 

bir iş olduğu ortaya çıktı ve resim sanatında 

kendini göstermeye başladı. Kübizm ile 

varlığın, dış görünüşüyle birlikte iç dünyasının 

betimlenmesi amaçlandı. Sanatçılar, anlatımı 

canlı kılmak için yapıtlarını, duygularla olayları 

karıştırarak hazırladılar.

Çıktığı yıllarda birçok resim alanında kendini 

gösteren bu akım, 1913’lü yıllarda Guillaume 

Apollinaire’in gayretiyle edebiyata da girdi. 

Böyle bir süreç başladıktan sonra Andre 

Salmon, Pierre Reverdy, Jean Cocteau, Blaise 

Cendrars, Mak Jacob gibi birçok büyük şair, 

Kübizm’i edebiyatta kökleştirmeye ve geliş-

tirmeye çalıştılar. Fakat tüm bu gayretlere 

rağmen Kübizm 1914’lü yıllarda etkisini yitirdi. 

Türkiye’de ise bu akımın yayılması I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra oldu. Özellikle resim ala-

nında Kübizm’e bağlı çalışmalar yapıldıysa da 

köklü bir akım olamadı. 

Kübizm Prensipleri 

Empresyonizme Tepkili: Empresyonizm, ko-

nunun belli bir ışık altındaki görünüşünü, yani 

direkt kendisi değil, yarattığı duyumları sapta-

maya çalışan bir sanat metoduydu.  Kübizm’e 

göre Empresyonizm, gelip geçici durumların 

tasviriydi. Kübizm ise değişmeyen özün tas-

virine çaba gösterir. Herhangi bir eşyanın dış 

görünüşüyle birlikte özünün de gösterilebiliyor 

olması gerekir. Bir şeyi sadece dış görünüşüy-

le ele almak onu madde olarak düşünmektir. 

Sanat onun bu tarafını göstermek zorundadır. 

Konuyu bir bütün halinde tutmak gerekir.

Parçalar ayrılır yeniden birleştirilir: 

Kübizm’de manzara veya olayın geçtiği yer, 

ana parçalarına ayrılır, sonra bu parçalar sa-

natçının kişisel görüşüne göre tekrar birleştiri-

lir. Böylece eser, aslındaki gibi değil sanatçının 

duyumuna göre geometrik bir karakter içinde 

yeniden can bulur.

Kübizm ile 
sanatçılar, yapıtlarında 
anlatımı canlı kılmak 

için, duygularla olayları 
karıştırarak yansıtıyor. 
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Resimde Kübizm 

Resim sanatında Kübizm’in önderleri Pablo Picasso, Georges Braque, 

Juan Gris ve Fernand Leger’dı. Kübist ressamlar renk oyunlarını, akisleri-

ni, güneş ışığının tabiatta uyandırdığı ışığı bir yana attı. Eşyaların geomet-

rik yapısını ön plana aldı. İnsanlar o dönemlerde bu tutumu hiç gerçekçi 

bulmadılar. Objelerin boşluk içinde kapladıkları yeri iyice belirtmek için 

onları çeşitli cephelerden gösterdiler. Bu sayede, bir objeyi parçalayarak 

resim sanatının araçları ile yeniden objeyi inşa ettiler. 

Kübizm’e Picasso İmzası 

Günümüzde de oldukça sevilen ressamlardan Picasso, Kübizm’in 

en büyük önderi. Picasso, on iki yaşlarında iken yetişkin ressamları 

şaşırtacak derecede yağlı boya tablolar yaptı. 1900 yılında Paris’e 

geldiğinde Van Gogh’un tablolarını gördü ve çok beğendi. 1904 yılında 

tam anlamıyla bitirdiği 'Mavi devre' tablolarında Toulouse-Lautrec’in 

etkisi vardı. 1905 ve 1906 yılları arasında 'Pembe devre'sin-

deydi. O dönemki tablolarında Japon ressamlardan etkiler 

mevcuttu. Ama bu romantik evreler oldukça kısa sürdü 

ve Picasso kendisini yeni bir akımın içerisinde buldu. 

Yepyeni bir sanat akımı için beklenen dönemin geldiğini 

düşünüyordu. Georges Braque ile birlikte 

Kübizm’in doğmasında yoldaş oldular. Ta-

biatı yepyeni açılardan ele almaya başlayan 

Picasso, objeleri serbestçe parçalıyor, 

geometrik bir düzen sağlıyordu. Her tabloya, 

her konuya göre…

Kübizm akımının ilk sergilendiği tablolarda 

hep aynı temalar yer aldı: Masa üstünde 

gitar ve mandolin, gazeteler, sigaralar ve 

paketleri, çerezler, palyaçolar… Dönemin 

Kübist ressamları gri renklerin ağırlıklı 

olarak kullanılmasıyla biçim oyunları yapı-

yorlardı. Picasso, maharetini bu akımda da 

inanılmaz bir şekilde yansıtmıştı. Herhangi 

bir tarza bağlı kalamıyor, tüm gördükle-

rinden bir parça alıyor kendi eserlerinde 

bunları birleştiriyordu. Çok başarılı Kübist 

tabloları olmasına rağmen hiçbir zaman 

yalnızca Kübizm’e bağlı kalmadı. Birçok                 

Ekspresyonist tablolar da ortaya koydu. 

Hatta İspanya’nın iç savaşı esnasında 

ortaya çıkardığı eserler, hele ki ünlü 

“Guernica”sı onu, “dram” ile yakından 

ilgili bir sanatçı olarak dünyaya tanıttı.

Kübik Mimari 

Picasso ve Braque’ın araştırmaları 

Kübizm’in sınırlarını oldukça genişletti. Resim-

de başlayıp gelişen bu akım mimaride de 

kendini göstermeye başladı. “Düzey sanatı” 

olarak da adlandırılabilen “Kübizm”, yalnız iki 

boyuta sahip olduğu için, ışık-gölge oyunları-

nın yardımı ile “derinlik” duygusunu uyandır-

maktan kaçındığı için mimarlık sanatının yeni 

biçimlere bürünmesinde rol oynadı. Ortaya 

“Kübik Mimari” çıktı. 
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MÜZİK KONSER

FESTİVAL SİNEMA

GÖSTERİ SERGİ

Movies in Concert: 
Amadeus Live 
Zorlu PSM

David 
Garrett&İstanbul 
Opera Orkestrası
İş Sanat Konser Salonu

İstanbul Çikolata 
Festivali 
Sirkeci Garı

Moonwalkers

Swan Lake 
Reloaded
Zorlu PSM

Liman
İstanbul 
Modern Sanat

24-25 
Şubat 
2017

9 Mart 
2017

 
4 Haziran 
2017’ye 
kadar

11-14 
ŞUBAT
 2017

31 Mart
2 Nisan 

2017 

Man on the Moon, One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest, Hair, Goya’s Ghosts gibi filmlerin yönetmenli-
ğini yapan Miloš Forman’ın 1984 yapımı klasik filmi 
Amadeus o yıllarda izleyenleri çok etkileyen bir 
filmdi. Klasik müzik tarihinin en önemli isimlerinden 
Wolfgang Mozart’ın hikayesi bu filmle görkemli bir 
anlatıma kavuşarak beyaz perdeye taşınmış oldu. 
Amadeus, otoriteler ve eleştirmenler tarafından 
sinema tarihinde klasik müziği eksenine alan en 
iyi film olarak anıldı. Bu başarıyı toplamda 8 Oscar, 
4 BAFTA ve 4 Altın Küre ödülüyle pekiştiren film, 
Wolfgang Amadeus Mozart’ın besteleri ve John 
Strauss’un bestelediği müziklerle hafızalara kazındı. 
Şimdi ise bu efsane Zorlu PSM’de sizleri bekliyor. 
Eşsiz bir deneyime hazır olun!
 
Dipnot: 24 Şubat’ta 21.00, 
25 Şubat’ta 20.00

Müziğin dahi isimlerinden biri olarak görülen genç 
Virtüöz David Garrett, göz kamaştıran performan-
sıyla müzikseverle buluşuyor. 2008 yılında “Flight 
of the Bumblebee” şarkısını, saniyede 13 nota 
basarak, 1 dakikada 6,56 saniyede çalıp Guinness 
Rekorlar Kitabı’na adını “Dünyanın en hızlı keman 
çalan insanı” olarak kaydettiren Garett sahnede, 
sevilen klasiklerle birlikte pek çok Rock ve Pop 
klasiğini kendi özgün tarzıyla yorumluyor. Bu müzik 
ziyafetini kaçırmayın.

Dipnot: Etkinlik 20.30’da

Tüm zamanların en tatlı festivaline hazır olun. 
Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali tarih ile 
kültürü medeniyet ile sevgiyi bütünleştiren Sirkeci 
Garı’na alınarak, 11 ile 14 Şubat arası 4 gün boyunca 
gerçekleşecek. Proje Sevgililer günü haftası bir-
çok renkli organizasyona ve Mutluluk Paylaştıkça 
Büyük isminde Sosyal Sorumluluk projesi kapsa-
mında gerçekleşecek. Toplamda 300.000 kişinin 
katılmasının beklendiği etkinliği çikolata sevenler 
kaçırmamalı!

Başrollerinde Ron Perlman, Rupert Grint, Robert 
Sheehan’n yer aldığı Moonwalkers’ın yönetmen 
koltuğunda Antoine Bardou-Jacquet oturuyor. Bir 
CIA ajanı ve bir menajer Stanley Kubrick’in yapay 
aya inişine yardım etmek için takım oluyorlar. 
Aksiyon ve komedi sevenlerin kaçırmak istemeye-
ceği bir film.

Tchaikovsky’nin yanı sıra dünyaca ünlü pop ve rock 
sanatçılarının da eserlerinin kullanıldığı gösteride 
klasik bale ile beraber sokak dansı da kullanılarak 
1800’lerin balesi, modern toplumu yansıtacak 
şekilde modifiye edildi. Fredrik Rydman’in bu 
Tchaikovsky klasiği yorumunda büyü, büyücülük 
ve doğaüstü olaylar yok. Aşk ve istek bu gösterinin 
merkezinde yer alıyor. İstanbul’da sizleri bekleyen 
gösterinin prömiyeri Stokholm’de yapıldı. Paris, 
Londra, Berlin, Frankurt, Essen, Moskova, Zürih ve 
Viayana gibi birçok kenti gezen gösteri hepsinde 
yoğun ilgiyle karşılandı. Şimdi ise sıra İstanbul’da!

Dipnot: Etkinlik 21.00’da

İstanbul Modern içinizi ferahlatan güzel bir sergi ile 
sizleri karşılıyor. Coğrafi bir konum olmanın ötesin-
de, toplumsal ve ekonomik bir etkileşim alanı ola-
rak liman bölgelerini görsel sanatlardaki yansımala-
rıyla araştıran sergi, “liman” kavramını sembolik ve 
metaforik olarak da açıklıyor. İstanbul’un deniz ve 
limanlarla ilişkisini vurgulayan “Liman”, 19. yüzyıldan 
günümüze Türkiye sanatında deniz kenarında ve 
liman çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal 
hayatı mercekaltına alıyor. Bu sergiyi kaçırmayın…

Vizyon 
tarihi:

14 Nisan 
2017
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Her ülke bir özelliği ile öNe 
ÇIkAr. kimi ülke mimArisiyle, 
kimi ülke sANAtIylA, kimi ülke 
yemekleriyle üNlüdür. işte,  
o özel mutfAklArA sAHip olAN 
ülkeler ve yemekleri… 

Yemek kültürleriyle hafızalarımıza 

kazınan birçok ülke bulunuyor. Kimi 

pizzası ve makarnası ile bilinirken kimi-

si sıcacık çorbasıyla içimizi ısıtıyor. Bazıları da 

eşsiz peynirleriyle sofralarımıza eşlik ediyor. 

Fransız mutfağından tutun Türk lezzetlerine 

kadar tadını damağınızda bırakacak lezzetleri 

sizler için derledik…

Bu Mutfaklar
Çok Özel...
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FRANSIZ MUTFAĞI
Çeşitli lezzetlere sahip olan Fransız mutfağı, mutfakta da sanatın 

icra edilebileceğini gösteriyor. Bölgeden bölgeye farklılıklar 

gösteren Fransız mutfağında deniz kıyısındaki bölgelerde 

midye, karides ve ıstakoz gibi kabuklu deniz ürünleri, ringa, 

levrek ve dil balığı meşhur. Loire vadisinde koyun eti, av etleri, 

mantar çeşitleri, keçi sütünden yapılmış peynirler mutfağın 

özgün lezzetleri arasında. Bu mutfağın vazgeçilmezleri ise 

şarap, peynir ve tereyağı... Soğan ve et suyundan yapılan ve 

genellikle üzerinde peynir ile servis edilen geleneksel Fransız 

çorbası “Soupe à l’oignon”; kırmızı şarap ve et suyu ile kısık 

ateşte pişirilen et, sarımsak, soğan, taze bitkiler ve mantarlar 

ile hazırlanan “Boeuf Bourguignon”; Fransa’ya özgü bir tatlı 

çeşidi olan peynir ve sebzelerle birlikte harmanlanarak yapılan 

“Flamiche”;  kendi yağında pişirilerek ördek bacağından yapılan 

ve 36 saatte hazırlanan et yemeği “Confit de Canard”; ana 

yemeklerin yanı sıra aperatif olarak servis edilen az yağ ile 

pişirilen domates, sarımsak, soğan, kabak, patlıcan, havuç, 

kırmızı biber, fesleğen, kekik otu, kekik ve diğer 

yeşil otlarla hazırlanan “Ratatouille” bu mutfağının 

vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 

YUNAN MUTFAĞI
Balkan ve Akdeniz mutfaklarının bir parçası olan Yunan mutfağında daha çok zeytinyağlı 

lezzetler ön planda. Domates, salatalık, beyaz peynir, soğan, zeytinyağı ve limon suyu ile 

yapılan “Yunan salatası”; ayıklanmış midye, sarımsak, tereyağı, rendelenmiş domates, 

pirinç, sivribiber ile yapılan “Kavala usulü midyeli pilav”; bakla,  sızma zeytinyağı, kimyon, 

soğan ve tuzla yapılan “Kimyonlu ve soğanlı fava”; tatlı olarak ise Türk mutfağında da bilinen 

lezzetlerden “Sakızlı Muhallebi” Yunan mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alıyor.

LÜBNAN MUTFAĞI
Ortadoğu’nun sunduğu lezzetli 

mutfaklar arasında Lübnan Mutfağı 

en önemliler arasında yer alıyor. 

Kokusuyla, acısıyla, tatlısıyla, otlarıyla, 

baharatlarıyla, zeytinyağı ve şarabıyla 

tüm gurmeleri kendine hayran 

bırakıyor. Güney Doğu, Ege, Akdeniz, 

Arap mutfak kültürlerinin birleşiminden 

oluşan Lübnan mutfağı oldukça çeşitli 

ve bol malzemeli…  Semsek (labneli 

börek), humus, tabule (ince bulgurlu 

maydanoz salatası), nar ekşili zahter 

salatası, kibbe (içili köfte), zeytinli 

börek gibi eşsiz mezeler bulunuyor. 

Yoğurdun çokça kullanıldığı Lübnan 

mutfağında beyaz peynir, yoğurtla 

yapılan çeşitli soslar ve çorbalar da çok 

lezzetli. Tadıyla kekiği andıran Zahter 

de Lübnan mutfağının en özel lezzetleri 

arasında yer alıyor. Zahter’in tazesi 

salata malzemesi olarak kullanılırken, 

tozuyla susam unu ve zeytinyağı ile 

karıştırıldığında kahvaltınızın en güzel 

besini olarak yiyebiliyorsunuz. Kurusu 

ile zahterli pide yapabildiğiniz bu lezzet 

her şekliyle damakların aranan lezzeti 

oluyor. Ana yemeklerinin en önemlileri 

arasında bulgur yer alan Lübnan 

mutfağında nohut, fasulye ve yoğurt 

oldukça ön planda. Aynı zamanda 

zeytin ve zeytinyağı cenneti… İrmik, 

mahlep, portakal suyu ve gül suyu 

kullanılarak  yapılan “Mamoul”; Süt, 

irmik, gül suyu, kaymak, şam fıstığı, 

badem ve muz kullanılarak yapılan 

“Layali Lübnan”; tereyağı, irmik, un, 

toz fıstık, portakal suyu ile yapılan 

“Gyrabeh” Lübnan mutfağının başlıca 

tatlıları arasında yer alıyor.

TÜRK MUTFAĞI
Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan Türk mutfağı, Balkan ve Ortadoğu mutfaklarının 

etkilerini taşıyor. Karadeniz, Orta Anadolu, Güneydoğu gibi yöreler zengin bir yemek 

kültürüne sahip kırmızı ya da sarı mercimek, kuru soğan, patates ve havuç eklenerek 

yapılan “Mercimek çorbası”; kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, soğan, sarımsak 

karışımıyla yapılan “Ezogelin çorbası”; pirinç, un, nane, yumurta sarısı ve yoğurt 

karışımıyla yapılan “Yoğurt çorbası” bu kültürün en meşhur çorbaları arasında yer 

alıyor. Et yemekleri arasında ise yöreden yöreye değişen kebap (Bursa kebabı, Adana 

kebabı, Urfa kebabı) ve köfte (Akçaabat, İnegöl köftesi) çeşitleri bulunuyor. Sebze 

yemekleri arasında ise vazgeçilmezler arasında üzüm yaprağı ve karana lahanayla 

yapılan dolma ve sarmalar var. Hamur işleri arasında lahmacun, etli ekmek, pide, 

mantı ve su böreği Türk mutfağının en çok sevilenleri arasında. Tatlı olarak “Baklava”, 

“Kadayıf”, “Lokma” gibi hamurlu tatlılar; “Muhallebi”, “Keşkül”, “Kazandibi”, “Sütlaç” 

gibi sütlü tatlılar; “Revani”, “İrmik helvası” gibi irmikten yapılan tatlılar ve 

buğday, kuru üzüm, fasulye, nohut gibi baklagillerin kullanıldığı “Aşure” 

oldukça meşhur. 

İTALYAN MUTFAĞI
İtalyan mutfağının temelini patates, domates, dolmalık biber ve mısır gibi gıda 

ürünleri oluşturuyor. Mutfağa özgü diğer malzemeler ise bölgelere göre farklılık 

gösteriyor. Peynir ve şarap Fransız mutfağındaki gibi bu mutfakta da çok önemli 

bir yer kaplıyor. Kahve kültürü de bu mutfağın olmazsa olmazları arasında yer 

alıyor. Özellikle de Espresso... Bu mutfağın vazgeçilmez lezzetleri arasında incecik 

hamuruyla, domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğen yapraklarıyla hazırlanan 

“Margarita Pizza”; taze makarnaların lazanya kabına göre kesilmesi ve aralarında 

bolonez sos ve peynir, üzerine beşamel sos eklenmesiyle yapılan “Lazanya 

Bolognose”; Acı ama bir o kadar da lezzetli sosu ve zeytinyağı karışımı ile yapılan 

bir makarna çeşidi “Penne Arabiata”; ince ince dilimlenen, hardal sosu, yağ ve 

limon sosu ile servis edilen çiğ sığır filetosu “Carpaccio”; kereviz sapı, havuç, 

soğan, patates, kabak ve makarna karışımıyla yapılan sebze çorbası 

“Minestrone”; mascarpone peyniri, acı badem likörü, espresso, lady 

finger ile yapılan efsane tatlılardan “Tiramisu” yer alıyor.
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Mandala, daire veya merkez anlamına geliyor. Hindis-

tan kökenli dinlerde metafizik veya sembolik bakım-

dan meta veya mikro kozmosu gösteren şekillere mandala 

adı veriliyor. Mandala ruhsal olarak insan zihnini rahatlatan bir 

uğraş olarak biliniyor. Genellikle daire veya kare şeklinde olan ve 

her şeyin mistik merkezini sembolize eden mandalalar meditasyon 

nesnesi olarak da kullanılabiliyor. Mandala çocukların eğitiminde de 

farklı şekillere bürünerek bir eğitim tekniği olarak kullanılıyor. Man-

dala 12 asıl renge sahip. Mandala’da hem nesne hem de renk uyu-

mu vardır. Bu da hem zihne hem de ruha hitap ettiğini gösteren 

örneklerinden biri. Hinduizm'de Siva ve Sakti’nin kozmik dansını, 

Budizm'de Buda diyarını veya Buda'nın vizyonunu simgeleyen 

mandalalar bulunuyor.

Mandala boyama nasıl yapılır? 

Tarihi çok eskilere dayanan  

Mandala’nın son yıllarda Türkiye’de 

de popülaritesi artırıyor. Aslında 

okul öncesi eğitimlerde uzun 

yıllardır kullanılmasına rağmen 

yetişkinlerin yeni yeni keşfettiği 

Mandala son dönemde boyama 

kitaplarında karşımıza çıkıyor. 

Mandala figürleri ortada bir merkezde başlıyor, diğer figürler 

merkezin etrafında kenarlara doğru gelişiyor. Gözü merkeze çeken 

dairesel figürlerle örülü bu çember, tüm karmaşasına rağmen her 

şeyin merkezinde bir anlam yattığını simgeliyor. Birlikte ve bütün 

içinde ifadelerini kapsayan Mandala’nın aracılığıyla, ruh ve aklın 

bütünlüğü bir zemine aktarılıyor. Ana daire evreni ve evrendeki tüm 

varlıkları hatta doğayı simgeliyor, merkez içindeki şekiller ise kişinin 

kendilik olgusunu yansıtıyor.

Mandala’da denge söz konusu. Bir çizimdeki tüm şekiller arasında 

ilişki var. Şekiller arasındaki ilişkiler, bireyin etrafına nasıl uyum 

sağladığını, çevresiyle nasıl bir ilişkide olduğunu, hatta çevrenin 

kendisini nasıl algıladığına dair bireysel düşünceleri yansıtıyor.

Hinduizm’de ve Budizm’de meditasyon için kullanılan 
mandala; kötü, karanlık güçlerin içlerine giremeyeceği 
arınmış bir alanı, daha geniş anlamıyla evreni temsil ediyor.

Hem gözünüze Hem de ruHunuza Hitap edecek 
yeni bir Hobi mi edinmek istiyorsunuz?  

öyleyse, mandala ile tanışmanın tam zamanı… 

StreSten 
uZaklaştıracak, 

ruhunuZa 
İyİ gelecek 



Kitapçılarda en çok satanlar liste-

sinde ilk sıralarda yer alan Mandala boyama 

kitapları uzun süre bu yükselişini sürdüre-

cek gibi görünüyor... Peki, yetişkinlerin yeni 

oyuncağı, en keyifli stres atma yöntemi olan 

Mandala boyama nasıl yapılıyor? Mandala 

çılgınlığına dahil olanların bilmesi gereken 

önemli bir nokta; genellikle daire veya kare 

şeklinde olan Mandala’nın belirli bir 

sistem dahilinde boyanmasıdır. Boyamayı 
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4 Renk skalası geniş keçeli kalem bulmak-

ta zorlanıyorsanız guaj boya kullanmanızı 

tavsiye ediyoruz. Çünkü renkleri birbirine 

karıştırarak farklı tonlar elde ederseniz 

deseniniz daha gösterişli oluyor. 

4 Çocuklar için kuru boya daha kullanışlı 

olduğu için bu çeşit boyalar tercih edilebilir. 

4 Deseni boyarken ya içte dışa ya da dış-

tan içe boyama yapmanız sistem dahilinde 

daha faydalı olur.

Mandala 
boyamak, dikkat 
oranını artırdığı 

gibi beynin sağ 
lobunu geliştirir. 

yaparken içten dışa ya da dıştan içe sırayı 

bozmadan yapılması gereklidir. Hinduizm’de 

ve Budizm’de meditasyon için kullanılan 

mandala, kötü, karanlık güçlerin içle-

rine giremeyeceği arınmış bir alanı, 

daha geniş anlamıyla evreni tem-

sil eder. Mandala boyamak as-

lında sabır gerektiren bir uğ-

raş olduğundan bazı kimseler 

için sabrı zorlayan bir karmaşa haline geldi. 

Ufak detaylarla uğraşmayı seven kişiler için 

zihni dinginleştiren, kafayı dağıtan, tempolu 

hayatı yavaşlatan bir uğraştır.

Mandala boyamaya yeni başlayanlar için 

tavsiyeler: 

4 Renk skalası geniş hatta bulabildiğiniz en 

fazla renk tonunda keçeli kalem kullanmak 

boyadığınız desenin renklerini daha güzel 

gösteriyor. 

Mandala’nın yararları nelerdir? 

l Mandalalar ruh için bir ilaçtır. 

l Günlük yaşantınızla ve streslerinizle daha 

kolay baş etmeniz sağlar. 

l Kendi yaratıcılığınızı keşfetmenize yar-

dımcı olur. 

l Mandala’nın amaçlarından biri de sakin 

ve serinkanlı olmayı öğrenmektir. 

l Klasik müzik eşliğinde ve tam bir sessiz-

lik içinde mandala boyamak, çocuklar için 

dinlenmek ve dikkat toplamayı artırmak 

için yapılabilecek çalışmalardan biridir. 

Mandala, vücut, ruh ve zekanın kaynaşma-

sı demektir. Çocuğun kendi yaratıcılığını 

keşfetmesini sağlar. 

l Mandala boyamak, dikkat oranını artırdığı 

gibi beynin sağ lobunu da geliştirir. Bu geli-

şim, kişinin düşünme ve yaratıcılığını artırır. 

Çizimlerde renklerin de devreye girmesi, 

sağ lobun aktif hale gelmesinde ve doğru-

dan duyguların derinleşmesinde 

etkilidir. 

l Kişinin kendini ve etrafını 

saran gerçeği fark etmesini 

sağlayan mandala, günlük 

yaşantı ve stresle daha kolay 

baş etmeyi sağlar. Vücut, ruh 

ve zekanın kaynaşması olan 

mandala, serinkanlı olmayı 

öğretirken kişinin kendi yaratı-

cılığını keşfetmesini sağlar. 

l Mandala boyayarak çocuklar 

sakin ve sabırlı olmayı öğrenir. 

Odaklanma ve konsantrasyon 

süreleri artar. Mandala çalışma-

sı yapan kurumlarda, mandala 

çalışmasından sonra çocukların 

grup çalışmalarında, gruba uyum 

sağlamalarında ve dinleme becerilerinde 

olumlu etkiler görülür.
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İzlanda, Atlas Okyanusu’nun kuzeyin-

de, Grönland’ın güneydoğusu ile İskandi-

navya ve Britanya Adası’nın kuzeyba-

tısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. 

Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde volkanik bir 

ada üzerine kurulmuş ve çevresindeki 

birçok küçük adadan meydana gelmiş 

bir devlet. En yakın komşusu Grönland olan 

İzlanda’nın diğer komşuları Norveç ve İs-

koçya. İzlanda halkının yüzde 93’ü Norveç 

kökenli, yüzde 7’si ise yabancılardan oluşu-

yor. Kuzey yarımkürenin en kuzeyinde bulu-

nan ülke, doğal güzellikleri ve farklı yeryüzü 

şekilleriyle dikkat çekiyor. Ülkenin ismi “Buz 

Ülke” anlamını taşısa da Gulf Stream sıcak 

su akıntısının etkisiyle bölgede ılıman iklim 

etkisi görülüyor. Yaklaşık 330 bin nüfusluk 

İzlanda’da yüzde 80’lik kesim şehirde geri 

kalanı ise köylerde yaşıyor. Ülke nüfusunun 

neredeyse yarısı başkent Reykjavik’te yaşı-

yor. Başkent Reykjavik dışında İzlanda’nın 

Akureyri, Vik gibi kasabaları mutlaka ziyaret 

edilmesi gereken bölgeleri arasında.

Reykjavik 

Reykjavik, İzlanda’nın başkenti. Yeryü-

zünde kutup bölgesine en yakın başkent. 

İzlanda nüfusunun yarısı bu şehirde 

yaşıyor. Kuzey Atlantik Bölgesi’nin en 

ucunda olmasına rağmen Reykjavik 

sanıldığı kadar soğuk bir bölge değil. Sık 

sık yağmur alan şehirde ilkbahar biraz 

BUZLAR ÜLKESİ:
Volkanik patlamaların izlerini taşıyan simsiyah 

kumsallara çarpan deV köpüklü dalgalar,  yıldızların 
arasından süzülen rengarenk kuzey ışıkları, buzların 

arasında kaynayan, sıcacık, masmaVi bir göl…  
Ve karşınızda buzlar ülkesi izlanda! 

daha parça güneşli günlere sahip. Şehrin 

tam ortasında bulunan Reykjavikurtjörn 

Gölü, kışın buz tutuyor ve buz patenine 

imkan sağlıyor. Reykjavik’te bulunan 

Hallgrimskirkja Kilisesi İzlanda’nın en 

büyük Luteryen Kilisesi ve altıncı en uzun 

yapısı. Yüksekliği 73 metre olan kilisenin 

ülkede sık sık rastlanan bazalt akıntılardan 

esinlenilmiş bir mimarisi var. Reykjavik’te 

Skolavördustigur ve Laugavegur adında iki 

ana sokak bulunuyor. Barlar, restoranlar 

ve İzlanda’nın en meşhur kitapçısı Ey-

mundsson bu sokaklarda.

Akureyri 

Akureyri, İzlanda’nın kuzeyinde yer alan bir 

kasaba. Nüfus itibarıyla dördüncü büyük 

belediye olarak biliniyor. Akureyri yoğun 

nüfusuyla önemli bir liman ve balıkçılık 

merkezi. Tek katlı binaları ve masmavi 

deniziyle Akureyri, sessiz ve huzurlu bir 

şehir. 1835-1920 yılları arasında yaşamış 

önemli bir şair ve İzlanda ulusal marşının 

yazarı Matthías Jochumsson’un 1903 yılın-

dan kalma müze evi Akureyri’de görmeniz 

gereken yerler arasında. Şehrin merkezinde 

bulunan Akureyri Kilisesi (Akureyrakirkja) 

ise keskin hatları ile dikkat çekiyor. Bu 

küçücük şehrin mutlaka görülmesi gereken 

yerlerinden biri de Botanik Bahçesi. 1912 

yılında sade bir park olarak açılan bahçe, 

1957 yılında botanik bölümü açılarak 

İZLANDA
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botanik bahçesine dönüştürülmüş. 6 bin 600 

yabancı, 400’ün üzerinde yerli tür bitki çeşidi 

barındıran bu park barındırdığı renklerle 

ziyaretçilerini büyülüyor.

Vík 

Vík, İzlanda’nın güneyinde baş-

kent Reykjavík’den yaklaşık 180 kilometre 

uzaklıkta yaklaşık, 300 nüfuslu küçük bir kıyı 

köyü. Mýrdalsjökull buzullarının çevresinde 

bulunan yerleşimciler ve turistler için önemli 

bir merkez. Genelde fırtınalı bir havaya sahip 

olan Vík kıyılarındaki kumsallar Amerikan ga-

zetesi Islands Magazine tarafından 1991 yılın-

da dünyadaki en güzel 10 plajdan biri seçildi. 

Kópavogur 

Ülkenin güneybatısında kalan şehir başkent 

Reykjavík ve Garðabær şehri arasında kalan 

Kópavogur, İzlanda’nın en büyük ikinci şehri. 

İzlanda’nın en büyük binası olan Smáratorg- 

Tower, Kópavogur şehrinin merkezinde yer 

alıyor. Kópavogur’da 1994 yılında açılmış 

Gerðarsafn adında bir de sanat müzesi 

bulunuyor. Müzede İzlandalı sanatkarların 

lerine tanıklık edebilirsiniz. Bunun için Eylül, 

Ekim aylarında gerçekleştireceğiniz İzlanda’da 

ziyaretinizde gökyüzüne bakmanız yeterli. 

Blue Lagoon: Mavi sularıyla beyaz kar 

manzaralarına eşlik eden bu göl, yaz kış 38 

derece suya sahip. Karla kaplı zamanlarda 

bile ziyaretçi akınına uğrayan Blue Lagoon’un 

termal zengin suyu gençleştirip güzelleşti-

riyor. Jeotermal deniz suyu olan Mavi Göl, 

dünyanın her yerinden turistlerin gençleşmek, 

tedavi olmak, İzlandalıların ise sosyalleşmek 

için ziyaret ettikleri bir göl. Filmlere de konu 

olan Mavi Göl, adını mavi sularından alıyor. 

Kapalı mekanlardaki termal sular gibi kokusu 

ve sıcaklığıyla bunaltmayan Blue Lagoon’da 

saatlerce vakit geçiren ziyaretçiler, çeşitli 

kokteyller içerek hem dinlenip hem de ciltleri-

ni yeniliyorlar. 

Reykjavik City Hall: 20. yüzyıl İzlanda 

mimarisinin önemli örneklerinden olan bina, 

Reykjavik’da gezilecek noktalar arasında ilk 

sıralarda geliyor. 

National Gallery: 19. ve 20. yüzyılda yaşamış 

İzlandalı sanatçıların eserlerinin bulunduğu 

müze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

eserlerini görmeniz mümkün. Ayrıca Doğa ve 

Çevre Müzesi (Náttúrufræðistofa Kópavogs) 

Zooloji ve Jeoloji bölümleri de görülmeye 

değer. İzlanda'nın en büyük alışveriş merkezi 

Smáralind’de Kópavogur’da.

İzlanda’da ne yenir? 

Deniz mahsulleri ve av etleri ile ünlü 

İzlanda’da kendinize bir ziyafet çekebilirsiniz. 

Fiyatların makul olduğu İzlanda’da köpekbalığı 

kanadı çorbası oldukça ilgi görüyor. Taze ve 

lezzetli deniz ürünlerini ise her zaman bula-

bileceğiniz ülkede ayrıca liman bölgelerinde 

yer alan mekanlarda, Avrupa mutfağından 

lezzetler bulmak mümkün.

Nereler görülür? 

Geysir Ulusal Parkı: Hala aktif olan bölgede, 

buzulların içinden fışkıran sularla unutulmaz 

bir keyfe tanıklık edebilirsiniz. 

Gullfoss (Altın Şelale): 10 bin yıllık şelale 

görkemli görüntüsü ile binlerce ziyaretçinin 

akınına uğruyor. 

Kuzey Işıkları: Eğer doğru zamanda doğru 

yerdeyseniz kuzey ışıklarının rengarenk geçiş-

Kışın -39 derece 
soğukluğun görüldüğü 
Vikinglerin ülkesi 
İzlanda’nın, en güzel 
keşif zamanı  
ortalama sıcaklığın  
11 derece olduğu 
Haziran ve Temmuz 
ayları. İzlanda’da 
Haziran ayında 18 
gün boyunca güneş 
batmıyor.
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KIŞ AYLARINDA DA  
SPORA DEVAM!

Kış geldi diye spora ara vermeK yoK! işte bedensel ve zihinsel olaraK sağlıKlı bir Kış mevsimi 
geçirmeK için yapabileceğiniz favori spor dalları…
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Bembeyaz karlarla kaplı dağlarda adre-

nalin dolu bir spor aktivitesi mi, yoksa 

evinizin en sıcak köşesinde, pilates 

yaparak formunuzu korumak mı? Tercihi 

size bırakıyoruz ve sizi kış aylarında hem açık 

havada hem de evde yapılabilecek sporları 

keşfetmeye davet ediyoruz.

Kayak 

Kış sporlarının başında gelen kayak spo-

runun olmazsa olmazı kardır. Bu spor için 

kayak merkezlerinde eğitim alabilir, kendi 

ekipmanlarınızla kayabilir veya ekipman kira-

layabilirsiniz. Türkiye’de Uludağ, Palandöken, 

Kartalkaya, Kartepe gibi ailenizle kaymanın 

tadına varabileceğiniz önemli kayak merkez-

lerine gidebileceğiniz gibi yurtdışında da karın 

keyfini çıkarabilirsiniz. Doğu Avrupa’nın en 

iyi kayak merkezine sahip olan Bansko-Bul-

garistan, İsviçre Alplerinde mükemmel bir 

manzaraya sahip olan Zermatt, geniş kayak 

pistleriyle Saalbach-Avusturya ve Avrupa’nın 

en yüksek kayak merkezi olan Val Thorens-

Fransa yurtdışında kayak yapabileceğiniz en 

muhteşem ve en çok tercih edilen yerlerden 

sadece birkaçı.

Snowboard 

Kayak sporunun yanı sıra kaykay yapma-

ya benzeyen snowboard da kış sporları 

arasında oldukça popüler. Kar üzerinde sörf 

yapmak gibi düşünebileceğiniz snowboard 

için çok uzaklara gitmeyi tercih etmezseniz 

ülkemizdeki kayak merkezlerinde snowbo-

ard tahtanızla salınabilirsiniz. Ülkemizin yanı 

sıra yurtdışındaki seçenekler arasında daha 

önce sıraladığımız kayak merkezlerine ek 

olarak baş döndürücü bir atmosfere sahip 

Mayrhofen-Avusturya’ya, İskandinavya’nın 

göz bebeği Are-İsveç’e veya biraz daha 

yakınlardaki Pamporovo-Bulgaristan’a 

gidebilirsiniz.

Kar motosikleti 

Kar motosikleti, 1950’lerin sonlarında popü-

lerliği artan karmobillerle kardan oluşan bir 

pistte yapılan yarış sporu. Pilotlar karmobil-

leriyle saatte 60 mil hızla (96 km/s) yarışırlar. 

Kar olan motocross pistine benzeyen “Kar 

motosikleti pisti” doğal ya da insan yapımı 

olabilir. Çeşitli tümseklerden oluşan kısa 

pist, yığma virajlar ve sert dönüşler, pilotların 

manevra yapmasını sağlar. Kar motosikleti 

sınıfları bölgeden bölgeye değişebilir.

Kar Kanosu 

Bu sporu yapmak için bir kano ve küreğin 

yanı sıra tutku da gerekiyor. Kar kanocuları 

antrenmanlarını sürekli olarak dik yamaçlarda 

ve yokuşlarda yapıyor. Kulağa güzel geliyor ama 

işin pratiğinde kanonun içerisine oturup buzun 

ve karın içinde yuvarlanarak saatte 60 kilomet-

re hıza çıkmak pek de kolay değil. Kar kanosu 

Avusturya, ABD, Polonya’da oldukça revaçta.

Pilates 

En sağlıklı ve eğlenceli spor dallarından biri 

olan pilatesi hayat tarzı olarak belirleyip uzun 

süre devam ettiğinizde fiziksel ve zihinsel 

açıdan oldukça faydalı olabilir. Örneğin pilates 

duruşunuzu düzenler, duruş bozukluklarını 

giderir, iskelet sisteminizin doğru olarak 

hizalanmasına yardımcı olur. Pilatesin başka 

bir faydası da sadece belirli bir bölgenizi 

değil tüm vücudunuzu hedeflemesi. Yani 

vücudunuzdaki tüm kas yapısının çalışmasını 

ve güçlenmesini sağlar. Ayrıca pilates stres 

atmanıza ve depresyonun üstesinden 

gelmenize yardımcı olur. Tüm bu faydaların 

yanında asıl ilgi çekenlerden biri ise pilatesin 

zayıflamaya olan katkısı. Düzenli pilates yaptı-

ğınızda kilo vermeniz daha da kolaylaşacak ve 

kalorilerinizi daha çabuk yakacaksınız.

Yoga 

Özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız günlük 

hayat ritmi içerisinde stres oluşturacak 

birçok dış etkene maruz kalıyorsunuz de-

mektir. Stresin bedenimiz ve ruhumuz için bir 

düşman olduğunu kabul edin. Eğer bu stresle 

başa çıkacak yöntemler bulamazsanız, 

zamanla tabiri caizse sizi yiyip bitirir. Hatta 

yapılan araştırmalara göre birçok hastalığın 

nedeninin de stres olduğu ve stres hormon-

larının buna yol açtığı ortaya çıkmıştır. Her 

türlü sıkıntınızda, derdinizde, hastalığınızda 

ve sağlığınızda yardımınıza koşan bir öğretidir. 

Yoga yaptıkça kendinizi daha huzurlu, dingin, 

mutlu ve aydınlanmış hissedersiniz. Sıkıntı-

larımızı yoga yapmayan insanlara göre daha 

çabuk atlatırız. Olumlu düşünmemizi sağlar. 

Bizi hayata hazırlar. Sağlıklı ve esnek olmamızı 

sağlar. Yoganın faydaları içinde sonuncusu ise 

zihnimizi güçlendirmesidir.

Çeşitli 
tümseklerden oluşan 
kısa pist, yığma virajlar 
ve sert dönüşler, 
pilotların manevra 
yapmasını sağlar. Kar 
motosikleti sınıfları 
bölgeden bölgeye 
değişebilir.
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aramıza katılanlar

mErt kaYnak

1988 Antalya doğumlu olan Mert 
Kaynak, Anadolu Üni. İktisat Fak. 

İktisat Böl. mezunudur. 07.11.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Mü-

dürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

OĞUz GÜVEnman

1991 Kayseri doğumlu olan Oğuz Güven-
man, Sakarya Üni. Meslek Yüksek Okulu 

Fak. Bankacılık ve Sigortacılık Böl. mezunu-
dur. 07.11.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

DErYa SUSUz

1988 Rize doğumlu olan Derya 
Susuz, Anadolu Üni. İşletme Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 07.11.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Mü-

dürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

ECE kÖktEntÜrk

1991 İzmir doğumlu olan Ece Kök-
tentürk, Celal Bayar Üni. İktisadi İdari 
Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 

07.11.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.

03.10.2016 - 19.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ

aramıza katılanlar

GamzE SEVİnÇ

1991 Ordu doğumlu olan Gamze Sevinç, 
Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. me-
zunudur. 03.10.2016 tarihinde Pazarlama 

ve Müşteri Yönetimi Müdürlüğü’nde Yetkili 
olarak göreve başlamıştır.

EmraH aYaz

1985 Malatya doğumlu olan Emrah Ayaz, 
Ortadoğu Teknik Üni. Mühendislik Fak. 

Bilgisayar Mühendisliği Böl. mezunudur. 
03.10.2016 tarihinde Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri Çözüm Geliştirme Müdürlüğü 
Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

mErVE tÜrk

1989 Hatay doğumlu olan Merve Türk, 
Mersin Üni. Mühendislik Fak. Bilgisayar 

Mühendisliği Böl. mezunudur. 06.10.2016 
tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çö-
züm Geliştirme Müdürlüğü Uzman olarak 

göreve başlamıştır.

mErt GÜzEl

1988 Afyon doğumlu olan Mert Güzel, 
Bahçeşehir Üni. Mühendislik Fak. Bilgisayar 

Mühendisliği Böl. mezunudur. 10.10.2016 
tarihinde Bilgi İşlem Müdürlüğü Uzman 

olarak göreve başlamıştır.

PElİn CÖrÜt

1986 Ankara doğumlu olan Pelin Cörüt, 
İstanbul Üni. Hukuk Fak. Hukuk Böl. 

mezunudur. 11.10.2016 tarihinde Hukuk 
ve Rücu İşlemleri Müdürlüğü Yrd. Avukat 

olarak göreve başlamıştır.

SU YİĞİtEr

1989 Ankara doğumlu olan Su Yiğiter, 
Çankaya Üni. Mühendislik Fak. Bilgi-
sayar Mühendisliği Böl. mezunudur. 

23.11.2016 tarihinde Proje ve Değişim 
Yönetimi Müdürlüğü Uzman Yrd. 

olarak göreve başlamıştır.

GÖzDE ÖztOPrak

1992 İstanbul doğumlu olan Gözde 
Öztoprak, Yeditepe Üni. İktisadi İdari 

Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişk. Böl. mezunudur. 01.11.2016 tarihinde 
Sağlık Sigortaları Müdürlüğü Uzman Yrd. 

olarak göreve başlamıştır.

ÖmEr BUĞra ÇUkaY

1989 Adana doğumlu olan Ömer Buğra 
Çukay, Dokuz Eylül Üni. Fen Fak. İstatistik 

Böl. mezunudur. 01.11.2016 tarihinde Sağlık 
Sigortaları Müdürlüğü Uzman Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

alİ OSman SErt

1991 İstanbul doğumlu olan Ali Osman 
Sert, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme Böl. 

mezunudur. 07.11.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ÇaĞDaŞ PakarDa

1991 Edirne doğumlu olan Çağdaş 
Pakarda, İstanbul Ticaret Üni. Ticari 

Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 
07.11.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.

ErSİn ÖzCan

1987 İstanbul doğumlu olan Ersin Öz-
can, Anadolu Üni. İşletme Fak. İşletme 
Böl. mezunudur. 07.11.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü Mak-
simum Sigorta Uzmanı olarak göreve 

başlamıştır.

maHmUt GÜllÜCE

1992 Eskişehir doğumlu olan Mahmut Gül-
lüce, Ondokuz Mayıs Üni. İktisadi İdari Bi-

limler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Böl. mezunudur. 07.11.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ŞaFak OBaY

1988 İstanbul doğumlu olan Şafak 
Obay, Anadolu Üni. İktisat Fak. Kamu 
Yönetimi Böl. mezunudur. 07.11.2016 

tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlü-
ğü Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

tUĞrUl Yılmaz

1987 İstanbul doğumlu olan Tuğrul 
Yılmaz, Anadolu Üni. İşletme Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 07.11.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 

Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başlamıştır.

HaSan POlat BOStanCı

1992 İstanbul doğumlu olan Hasan 
Polat Bostancı, İstanbul Üni. İktisat 

Fak. İktisat Böl. mezunudur. 07.11.2016 
tarihinde Risk Yönetimi ve İç Kontrol 
Müdürlüğü Uzman Yrd. olarak göreve 

başlamıştır.

nazlı Can altınPınar

1992 Aksaray doğumlu olan Nazlı Can 
Altınpınar, Kilis 7 Aralık Üni. İktisadi 

İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. mezunudur. 
07.11.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.
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HOŞGElDİnİz

SİBEl alnıaÇık aYDın Sağlık tazminat müd. 06.10.2016 Erkek

alİ ÖztÜrk Banka Sigortacılığı müd. 23.10.2016 kız

tUĞBa arın Banka Sigortacılığı müd. 27.10.2016 Erkek

armaĞan BUrCU SElÇUk Yangın ve mühendislik Sigortaları müd. 31.10.2016 Erkek

HaBİBE ErDOĞan Orta karadeniz Bölge 01.11.2016 kız

Erkan ÜSkÜP BİtÇGm 06.11.2016 kız

mErt ErDİ Oto Hasar müd. 13.11.2016 Erkek

SEDat PEHlİVan nakliyat Sigortaları müd. 15.11.2016 Erkek

Satı tÜrkarSlan Banka Sigortacılığı müd. 23.11.2016 Erkek

ErSİn kaYar Satın alma, Destek ve İnşaat müd. 30.11.2016 Erkek

BaHar DOĞan Banka Sigortacılığı müd. 01.12.2016 Erkek

Fırat ŞaHİn Banka Sigortacılığı müd. 04.12.2016 Erkek

ÖzGE ÇEtİn Sağlık tazminat Sigortaları müd. 06.12.2016 Erkek

HÜlYa Çınarlı BİtÇGm 08.12.2016 Erkek

mUStaFa SEzEr arık Banka Sigortacılığı müd. 08.12.2016 Erkek

ErDEm taŞan Banka Sigortacılığı müd. 14.12.2016 Erkek

ÖzDEn arıkan Oto Hasar müdürlüğü 15.12.2016 Erkek

BOra BaYınDır marmara Bölge müd. 16.12.2016 kız

aramıza katılanlar
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GÜlCan tan

1994 Antalya doğumlu olan Gülcan 
Tan, Akdeniz Üni. Meslek Yüksek Okulu 
Bankacılık Sigortacılık Böl. mezunudur. 
07.11.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.

nazlı EzGİ BaŞPınar

1990 Sakarya doğumlu olan Nazlı Ezgi 
Başpınar, Anadolu Üni. İletişim Bilim-
leri Fak. Basın Yayım Böl. mezunudur. 

07.11.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.

zEYnEP karaCa

1987 İstanbul doğumlu olan Zeynep 
Karaca, Anadolu Üni. İşletme Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 07.11.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Mü-

dürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

EmrECan kEllECİOĞlU

1989 Ankara doğumlu olan Emrecan 
Kellecioğlu, Anadolu Üni. İşletme Fak. 
İşletme Böl. mezunudur. 07.11.2016 

tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak göre-

ve başlamıştır.

rUmEYSa alŞan

1994 Sakarya doğumlu olan Rumeysa 
Alşan, Sakarya Üni. Sapanca Meslek 

Yüksek Okulu Fak. Bankacılık Ve Sigortacılık 
Böl. mezunudur. 07.11.2016 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

kamİl alDEmİr

1987 Balıkesir doğumlu olan Kamil 
Aldemir, Ege Üni. Ziraat Fak. Ziraat Mü-

hendisliği Böl. mezunudur. 07.11.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlü-
ğü Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

alİ ÇİFtÇİ

1984 Şanlıurfa doğumlu olan Ali Çiftçi, 
Harran Üni. Ziraat Fak. Ziraat Mühen-

disliği Böl. mezunudur. 07.11.2016 
tarihinde Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 

Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 
göreve başlamıştır.

UĞUr ÇÖl

1988 Nevşehir doğumlu olan Uğur Çöl, 
Süleyman Demirel Üni. İktisadi İdari 

Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 
09.11.2016 tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır.

BaHar ErOl

1988 İçel doğumlu olan Bahar Erol, 
Marmara Üni. Fen Edebiyat Fak. Fizik 
Böl. mezunudur. 01.12.2016 tarihinde 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çözüm 
Geliştirme Müdürlüğü Uzman olarak 

göreve başlamıştır.

aYkUt aktUna

1988 İstanbul doğumlu olan Aykut 
Aktuna, İstanbul Üni. İletişim Fak. 

Gazetecilik Böl. mezunudur. 
19.12.2016 tarihinde Banka Sigorta-
cılığı Müdürlüğü Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.
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mUtlUlUklar

Deniz Çorakçı Pazarlama ve müşteri Yönetimi müd. 27.08.2016

Seçil Börüteçene – murat ketenci Oto Hasar müd. 24.09.2016

alev Çetin – Okan aslan Oto Hasar müd. 24.09.2016

murat karadaş Oto Hasar müd. 29.09.2016

Caner Güveyi Banka Sigortacılığı müd. 30.09.2016

Cihan Şengüler Oto kasar müd. 02.10.2016

Derya kıllı Yönetim raporlaması müd. 02.10.2016

remzi ışık Cubukcu Sağlık tazminat müd. 03.10.2016

Hayrettin közen Satın alma, Destek ve İnşaat müd. 08.10.2016

asuman Belek Güney anadolu Bölge müd. 19.10.2016

zirve Ökten Güney anadolu Bölge müd. 04.11.2016

Erdalan alhas -

ayşe karaduman

Güney anadolu Bölge müd.

Banka Sigortacılığı müd.
26.11.2016

Emine Bozkurt Banka Sigortacılığı müd. 12.11.2016
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