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Anadolu Sigorta olarak, 2018 yılında, toplam prim artışımız ile sektör ortalamasının 
üzerinde büyüme gerçekleştirirken, yangın ve doğal afetler, kasko, tekne, nakliyat 
emtia, genel sorumluluk ve havacılık branşlarında da pazar payı liderliğimizi koruduk, 
sektördeki öncü ve yenilikçi rolümüzü sürdürdük, ürün çeşitliliğimizi arttırdık.

Şirketimizin 2018 yılı toplam prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında 
artışla, 5,7 milyar TL, net karlılık rakamımız ise, yüzde 67 artışla, 307,6 milyon lira 
seviyesine ulaştı. 

2018 yılında, en yüksek prim ürettiğimiz branş, 1 milyar 550 milyon lira ile Kara 
Araçları Sorumluluk sigortası olurken, onu 1 milyar 90 milyon lira ile Kara Araçları,  
1 milyar 35 milyon lira ile Yangın ve Doğal Afetler ve 711 milyon lira ile Hastalık-Sağlık 
branşı takip etti. 

Ülkemiz, sigorta pazarı açısından oldukça büyük bir potansiyel taşıyor. Sigorta 
sektöründe penetrasyonun düşük olması, halen ulaşılmamış potansiyel bir kitlenin 
varlığı, hem genç hem de sigortacılık hakkında daha bilinçli nüfusun giderek artması, 
sektörümüz için olumlu bir tablo çiziyor. Bu tablo, uzun vadede hayat ve hayat dışı 
sigorta pazarının, ülke ekonomisinin üzerinde büyüyeceğini gösteriyor.

Sigorta sektöründeki büyümenin önemli dinamikleri arasında, her kesime, 
her bütçeye hitap eden ürün çeşitliliğinin sağlanması yer alıyor. Bu yüzden, 
mevcut müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler sunmanın yanında, ürün 
çeşitliliğimizdeki artış ile farklı bütçelere, dolayısıyla farklı kitlelere de ulaşmayı 
hedefliyoruz. 

Ticari Siber Güvenlik Poliçemiz her sektörden ve 
ölçekten şirkete güvence sağlıyor 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Risk Raporu’nun odaklandığı 4 ana 

risk başlığı arasında; siber güvenlik ihlalleri, çevresel kötüleşme, ekonomik zorluklar 
ve jeopolitik gerginlikler bulunuyor. Türkiye’de de siber güvenlik riskleri ve hedefli 
saldırılar dünyadakine benzer seyirde bir artış gösteriyor. Artan dijitalleşmeyle birlikte 
siber riskler, bireysel olduğu kadar şirketler nezdinde de daha yüksek tehditler 
oluşturuyor. 

Anadolu Sigorta olarak pek çok bireysel ve kurumsal riskin yanında, siber riskleri 
de güvencemiz altına alıyoruz. Geçen sene sunduğumuz Ticari Siber Güvenlik Paket 
Poliçesi ile her sektörden ve ölçekten şirkete bu konuda ihtiyaçları olan tüm desteği 
sağlıyoruz. Türkiye’de ilk niteliğindeki ürünümüz, ticari işletme ve KOBİ’lerin tüm siber 
risklerini ve satın alma eğilimlerini de göz önünde bulundurarak; siber tehditlere karşı 
veri koruma hasarı, iş durması, bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu, siber fidye hasarı, 
veri ihlali masrafları gibi teminatları kapsıyor. 

Değerli Anadolu Sigortalılar,
Dijital çağ iş süreçlerimizi ne kadar hızlandırsa da, başarılarımızdaki en önemli 

stratejik gücümüz, donanımlı, nitelikli, gelişime açık insan kaynağımız olan çalışma 
arkadaşlarımız.

Önceki yıllarda olduğu gibi, gelecekte de başarılarımızın altında hepimizin imzası 
olacak.

Siz değerli Anadolu Sigortalıların özverisi ve enerjisi, köklü geçmişimizden aldığımız 
güç ve yenilikçi vizyonumuzla 2019’a hazırız. 

Sağlıklı ve huzurlu bir yıl dileklerimle,

Sevgili Anadolu Sigortalılar,

Dünya Ekonomik 
Forumu’nun 
2018 Küresel 
Risk Raporu’nun 
odaklandığı 4 ana risk 
başlığı arasında; siber 
güvenlik ihlalleri, 
çevresel kötüleşme, 
ekonomik zorluklar ve 
jeopolitik gerginlikler 
bulunuyor.
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BAŞLARKEN

Bir Usta Bin Usta 
Yolculuğumuzun 
10.yılına özel, 
görkemli bir 
final gecesi 
hazırlıklarımızın 
heyecanı içindeyiz. 
Nisan ayında, 
dünya çapında ses 
getiren değerli 
sanatçılarımız ile 
ustalara yakışır 
sahne sanatlarının 
sergileneceği 10.Yıl 
Kutlama Gecesi’ne 
hazırlanıyoruz.

Anadolu Sigorta olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Yeni yılın bu ilk 
sayısında, geçtiğimiz yılki başarılarımız ve bu yılki planlarımızdan bahsetmek istiyorum. 
Geçtiğimiz yıl, dijitalleşmedeki hızımızı artırırken, ürün yelpazemize birçok branşta yeni 
ürün kattık. Sektördeki öncü rolümüzü sürdürmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası çok 
sayıda ödül alan sosyal sorumluluk projemiz Bir Usta Bin Usta’nın da 10.yılına geldik.

Bir Usta Bin Usta projemizin son yılında, Amasya’da Yassıçal Çuha Dokuma, 
İstanbul’da Ebru Yapımı, Kayseri’de Bakır İşlemeciliği, Malatya’da Arapgir Tahta Çivili 
Ayakkabı Yapımı ve Samsun’da Zembil Yapımı kursları için hazırlıklara başladık. 2010 
yılından bu yana, projemiz sayesinde, yeni zanaatlarla, ustalarla ve bu meslekleri 
gelecek kuşaklara aktaracak olacak usta adayları ile tanıştık. Her kursumuzun 
sonunda gerçekleştirdiğimiz sertifika törenlerimizde, ustalarımızın attığı tohumlardan 
filizlenen usta adayların enerjilerinde, sanatın zarafetini, üretmenin heyecanını ve 
topraklarımızın bereketini gördük. Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara vermek 
için çıktığımız yolda, projemizin logosu olan elin oluşturduğu ağacımız yıldan yıla 
büyüyüp güçlenerek, 9. yılında 45 meslekte 844 usta adayına ulaştı.

Sizlere gururla iletmek istediğim bir haberi daha paylaşmanın zamanı geldi. Bir 
Usta Bin Usta yolculuğumuzun 10.yılına özel, görkemli bir final gecesi hazırlıklarımızın 
heyecanı içindeyiz. Nisan ayında, dünya çapında ses getiren değerli sanatçılarımız 
ile ustalara yakışır sahne sanatlarının sergileneceği 10.Yıl Kutlama Gecesi’ne 
hazırlanıyoruz. 

Bir Usta Bin Usta projemiz ile İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) 
tarafından düzenlenen, Prida İletişim Ödülleri’nde geçtiğimiz yıl, Yılın Topluma Değer 
Katan Projesi Ödülü’nü kazanmıştık. Projemiz bu yıl da Sürdürülebilir Başarı Ödülünü 
kazanarak, başarısını gururla yeniden kanıtladı. Tüm Anadolu Sigortalılara ait olan bu 
ödülün kazanılmasında emeği geçen herkesi kutlarım.

Anadolu Sigorta olarak, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand 
Finance’ın raporuna göre, bir önceki yıla göre değerimizi arttırarak, 2018 yılında 
da sektörümüzün en değerli markası seçildik. Bu tür araştırmaları, tüketicilerin 
markamıza olan inancını göstermesi açısından, pek çok rakamsal göstergeden daha 
değerli buluyoruz ve bu güveni korumak için tüm enerjimizle çalışıyoruz.

Yeni Sayımızda Neler Okuyacaksınız?
Yeni yılın ilk sayısında, dijital sigortacılığa odaklandık. Konu dijital olunca, Kolektif 

House’daki çalışanlarımızla yaptığımız keyifli bir röportaj sizleri bekliyor. Röportajların 
ardından, Kolektif House’daki ekibimizin çalışması olan Sigorta Teknolojilerinde Global 
Pazar Araştırması Raporu ile sektörümüzün globaldeki gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Söyleşi sayfalarımızda, Şirketimiz Brown Bag etkinlikleri kapsamında bizlerle 
bir arada olan Tamer Demirdelen’in ‘‘Satış Oyunları” kitabı hakkındaki sohbetimiz 
yer alıyor. Şirketimizden güncel haber ve gelişmeler arasında ise bu yıl ikincisini 
düzenlediğimiz Hackathon etkinliğimiz, İstanbul Maratonu’na katılan çalışanlarımız, 
şirketimiz spor takımlarının maçları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün son 
dönemde yoğunlaştırdığı faaliyetler bulunuyor.

Yeni yılda da köklü kurumsal ilke ve değerlerimiz ışığında, başarılarımızın sınırlarını 
zorlamaya ve hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak için çalışmaya devam 
edeceğiz. Yıllar sonra dahi hatırlayacağınız, sağlıklı ve huzur dolu bir yıl geçirmeniz 
dileğiyle.

Keyifli okumalar.

Merhabalar,

Filiz Tiryakioğlu
 I. Genel Müdür Yardımcısı
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Anadolu 
Sigorta,
2018’de 
5,7 Milyar TL 
Prim Üretti

2018 yılında toplam prim üretimini 

%22 oranında artarak 5,7 milyar TL’ye 

çıkaran Anadolu Sigorta’nın pazar payı 

ise %11,76’dan %11,94’e çıktı. Yangın ve doğal 

afetler, kasko, tekne, nakliyat emtia, genel so-

rumluluk ve havacılık branşlarındaki liderliğini 

pekiştiren şirket, net karını önceki yıla göre 

%67 artışla 307,6 milyon TL’ye, konsolide net 

ANADOLU SIGORTA 2018 YIL SONU 
FINANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI. 
GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSINI 
GEÇEN YIL DA SÜRDÜREN 
ANADOLU SIGORTA’NIN TOPLAM 
PRIM ÜRETIMI, %22 ORANINDA 
ARTARAK 5,7 MILYAR TL’YE ULAŞTI.

karını ise %61 artışla 324,5 milyon TL’ye yük-

seltti. Bu sonuçlarla Anadolu Sigorta, solo mali 

tablolarında %19, konsolide mali tablolarında 

ise %25 öz sermaye karlılığını yakalamış oldu. 

‘‘İstediğimiz Sonuçlara Ulaştığımız  

Bir Yıl Oldu’’

Mali açıdan şirketlerin büyüme ve karlılık olmak 

üzere iki ana hedefi olduğunu hatırlatan Anado-

lu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, “Genelde 

bu ikisi aynı anda gerçekleşmez ve şirketler 

stratejilerini belirlerken bu iki değişkenden biri-

ne ağırlık verirler. Ancak bizim için 2018 yılı hem 

büyüme hem de karlılık açısından istediğimiz 

sonuçlara ulaştığımız bir yıl oldu” dedi. 

Sektör büyüme performansını da değerlen-

diren Koç şunları söyledi: “Sektörümüzün 

toplam prim üretimi bir önceki yıla göre                         

%20,2 artarak 47,7 milyar TL’na ulaştı. 2018 

yılının olumsuz makro-ekonomik koşullarına 

rağmen önceki yıllara göre ivme kaybetse de 

büyümeye devam edilmesini gelecek için olum-

lu gösterge olarak değerlendiriyoruz. Üstelik 

bu büyüme, otomotiv sektöründe satışların 

düşmüş olduğu bir ortamda gerçekleşti.”

2018 YILINDA BAŞARILARINI GEREK ÜRETIM GEREKSE KARLILIK ANLAMINDA ARTTIRARAK SÜRDÜREN 
ANADOLU SIGORTA, BU PERFORMANSINI BORSA ISTANBUL’DA DA GÖSTERMEYI BAŞARDI.

Borsa İstanbul’da Büyük Başarı

Anadolu Sigorta’nın Borsa İstanbul’da 

ANSGR kodu ile işlem gören hisse senedi 

2018 yılını başarılı bir şekilde tamamladı. 

2017 yılını 3,01 TL ile kapatan Anadolu Sigorta 

hisse senedi 2018 yılının son işlem gününde 4,12 

TL fiyata ulaşarak yatırımcısına %37 seviyesinde 

getiri sağladı. Böylece %21 değer kaybeden BIST 

100 endeksi baz alındığında dikkat çekici hisse 

senetlerinin başında geldi. Artan mali performans 

paralelinde hisse senedinin 2019 yılında da yukarı 

yönlü trendini sürdürmesi hedefleniyor. Borsa 

İstanbul’da Yıldız Pazar'da yer alan A grubu sınıfın-

daki Anadolu Sigorta hisse senedi, aynı zamanda 

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne de dahildir.
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Anadolu Sigorta’da 

Yeni Atama

1963 yılında Sivas’ta doğan Ali Kap-

lan, İstanbul Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 

Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine 

1990 yılında Anadolu Sigorta’da Yangın 

Müdürlüğü’nde memur olarak başladı. 

Aynı müdürlükte sırasıyla Servis Yetki-

lisi Yardımcılığına ve Servis Yetkililiğine 

yükseldikten sonra 1999’da II. Müdürlüğe 

getirilerek Gaziantep İrtibat Bürosu’na 

atandı. 2000 yılında ise aynı unvanla 

Pazarlama Müdürlüğü’ne tayin olan Ali 

Kaplan, Kadıköy Bölge Müdürlüğü, Bakırköy 

Bölge Müdürlüğü ve Kurumsal Sigortacılık 

Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevin-

de bulundu.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı 

Görevine Getirildi 

2013’te Müdür unvanına yükseltilen Kaplan, 

önce İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde, ardından 

Şirketimizin yatırım stratejilerinin, 
güncel ekonomik gelişmelerin 

yakından takip edilerek, doğru 
şekillendirilmesi amacıyla  1 
Aralık 2018 itibariyle kurulan Fon 
Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri 
Müdürlüğüne, Muhasebe ve Mali 
İşler Müdürlüğü Yönetmeni Barış 
Şafak Müdür olarak atandı. Barış 
Şafak, 1975 yılında İstanbul’da 
doğdu. Liseyi Kültür Koleji’nde bitirdi. 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü’nde lisans 
eğitimini tamamladı. Şirketimizdeki 
kariyerine Muhasebe ve Mali İşler 
Müdürlüğü’nde 2005 yılında Uzman 
Yardımcısı olarak başladı. 2009 
yılında Uzman, 2013 yılında ise Fon 
Yönetimi Birimi’nde Yönetmen 
unvanını aldı. Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Düzey 3, Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme ve Türev 
Araçlar lisansları bulunuyor.

11990 yılında Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun olduktan 
sonra kariyerine 14 Nisan 1992 
tarihinde Anadolu Sigorta Marmara 
Bölge Müdürlüğü’nde “Danışman 
Yardımcısı” unvanı ile başladı. Bölge 
Müdürlüğü’nün tüm birimlerinde 
çalıştıktan sonra 1 Ekim 1992 tarihinde 
Kaza Sigortaları Servis sorumlusu 
oldu. 2002 yılında II.Müdür unvanına 
yükseldi. 1992-2004 tarihleri 
arasında görev yaptığı Marmara Bölge 
Müdürlüğü’nden, Batı Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’ne “Müdür Yardımcısı’’ 
olarak atandı. 2006 yılında Karadeniz 
Bölge Müdürlüğü’ne, “Müdür’’ 
unvanı ile tayin oldu. 2010 yılında 
Marmara Bölge Müdürlüğü’ne tayin 
oldu. Buradaki yaklaşık 8,5 yıl süren 
görevinin ardından 1 Şubat 2019 tarihi 
itibariyle Kadıköy Bölge Müdürü olarak 
atandı.

TÜRKIYE’NIN ÖNCÜ SIGORTA ŞIRKETI ANADOLU SIGORTA’DA ÜST 
DÜZEY BIR ATAMA GERÇEKLEŞTI. 1990 YILINDAN BU YANA ANADOLU 
SIGORTA’DA ÇEŞITLI POZISYONLARDA GÖREV ALAN ALI KAPLAN, 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANDI.

Kadıköy Bölge Müdürlüğü’nde görev aldı. 

2018 yılında Koç Üniversitesi Yönetici Geliş-

tirme Programı’nı tamamlayan Kaplan, Ocak 

ayı itibariyle de Anadolu Sigorta’da, Hasar 

Yönetimi Müdürlüğü, Oto Dışı Hasar Müdürlü-

ğü ve Oto Hasar Müdürlüklerinden sorumlu 

Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

2018 yılında 
Koç Üniversitesi 

Yönetici Geliştirme 
Programı’nı tamamlayan 
Kaplan, Ocak ayı 
itibariyle Genel Müdür 
Yardımcılığı 
görevine yükseldi.

BARIŞ ŞAFAK 
Fon Yönetimi ve 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü

KAMİL DEMİREL 
Kadıköy Bölge Müdürü

Yeni Terfi ve Atamalar



MAKSİMUMBİZ

GÜNDEM

6

Anadolu Sigorta’dan 

Şirketlere Siber Koruma

Artan siber risklerin en büyük sebe-

binin dijitalleşmedeki hız olduğuna 

işaret eden Anadolu Sigorta Genel 

Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Önemli 

bir yetkinlik ve verimlilik artışı sağlayan tek-

nolojiler, şirketleri siber saldırılara karşı daha 

açık hale getiriyor. Siber saldırıların finansal 

etkileri de oldukça büyük ve gün geçtikçe art-

maya devam ediyor. WannaCry, NotPetya gibi 

dünya çapında hızla yayılan saldırılar sebep 

oldukları maddi hasarlarla da gündeme geldi. 

WannaCry’ın 4 milyar dolar, NotPetya’nın 

ise 850 milyar dolarlık zarara neden olduğu 

tahmin ediliyor” dedi.

Türkiye’de de siber güvenlik risklerinin ve he-

defli saldırıların, dünyadaki gelişimine benzer 

şekilde sürekli artış gösterdiğini söyleyen 

Sönmez, geçtiğimiz yıl Avrupa’ya düzenlenen 

ŞIRKETLERI TEHDIT EDEN SIBER RISKLER ETKISINI GÜN GEÇTIKÇE ARTIRIYOR. YAPILAN ARAŞTIRMALAR 
DÜNYA GENELINDE SIBER RISKLERIN ÖZELLIKLE SON IKI YILDIR ŞIRKETLERIN VARLIKLARINI TEHDIT 
EDEN RISKLER ARASINDA ILK BEŞTE YER ALDIĞINI GÖSTERIYOR. ÖNGÖRÜLER BU RISKLERIN, 
ÖNÜMÜZDEKI IKI YIL AĞIRLIĞINI DAHA DA HISSETTIRECEĞINE IŞARET EDIYOR. 

siber saldırıların yüzde 77’sinin hedefinde 

Türkiye’nin bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin 

maruz kaldığı 25 milyon siber saldırı ile dünya 

genelinde, ABD ve Brezilya’nın ardından en 

fazla saldırıya uğrayan üçüncü ülke konumun-

da olduğunu sözlerine ekledi.

Telafi Edilemez Bir Kayıp: İtibar

Önümüzdeki dönem dijitalleşme trendinin 

artarak devam edeceğini belirten Sönmez 

bunun pek çok avantajla beraber siber 

riskleri artırdığının altını çizerek şöyle devam 

etti; “Şirketler nezdinde dijitalleşmenin 

avantajlarından yararlanmayı reddetmek 

hayatta kalmayı da imkânsız hale getiriyor. 

Örneğin son dönemin en çok konuşulan 

teknolojisi olan yapay zekayla ilgili ilk adımlar 

atılmaya başlandı. Bu teknoloji önümüzdeki 

yıllarda da büyük bir hızla gelişmeye devam 

edecek. Ancak başta yapay zeka olmak üze-

re pek çok teknolojik gelişme şirketleri son 

yılların en büyük tehdidiyle de karşı karşıya 

bırakıyor. Üstelik bu risk para kaybetmenin 

çok ötesinde kayıplara neden oluyor” dedi.

Siber saldırılara maruz kalan şirketlerin en 

büyük kaybının itibar olduğunun altını çizen 

Sönmez şunları söyledi: “Maddi kayıplar 

telafi edilebilirken, itibar kaybının telafisi ve 

paydaşlar nezdinde güven algısının yeniden 

inşası oldukça zor. Bu yüzden, siber güven-

lik şirketlerin asla gözden kaçırmamaları 

gereken bir başlık. Anadolu Sigorta olarak 

pek çok bireysel ve kurumsal riski güven-

ceye alırken, siber riskleri de gündemimize 

aldık. Geçen sene sunduğumuz Ticari Siber 

Güvenlik Paket Poliçesi ile şirketlere bu 

konuda ihtiyaçları olan tüm desteği sunuyo-

ruz. Türkiye’de ilk niteliğindeki poliçe, ticari 

işletme ve KOBİ’lerin tüm siber risklerini 

ve satın alma eğilimlerini de göz önünde 

bulundurarak; siber tehditlere karşı veri 

koruma hasarı, iş durması, bilgi güvenliği ve 

gizlilik sorumluluğu, siber fidye hasarı, veri 

ihlali masrafları gibi teminatların yer aldığı 

veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel ha-

sarlarına karşı koruyan yenilikçi bir koruma 

paketi oluşturuyor.”

Her İhtiyaca Yönelik Farklı Alternatif

Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi ile ticari 

işletme ve KOBİ’lerin karşı karşıya kalabi-

lecekleri siber güvenlik risklerine yönelik 

sunulan kapsamlı koruma paketi 50.000 TL, 

100.000 TL, 250.000 TL ve 500.000 TL’lik 

alternatifli limitlere de sahip. Poliçe Veri Ko-

ruma Hasarı, İş Durması, İdari Para Cezaları, 

Siber Fidye Hasarı, Veri İhlali Masrafları, Bilgi 

Güvenliği ve Gizlilik Sorumluluğu teminatla-

rıyla genişletilebiliyor. 
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Anadolu Sigorta Genel Müdür 
Yardımcısı Levent Sönmez

ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LEVENT SÖNMEZ, 
FORTUNE TÜRKIYE VE DATAEXPERT IŞ BIRLIĞIYLE HAZIRLANAN “EN 
ETKIN 50 CMO” LISTESINDE YER ALDI.

Araştırma kapsamında sektör 

uzmanları ve akademisyenlerden 

oluşan kurul tarafından; tekno-

lojiyi ve trendleri yakından takip ederek 

şirketlerinin sektördeki öncü konumunun 

sürdürülebilirliğini sağlayabilen, tüm bun-

ları yaparken ürünlerini doğru hikayelerle 

anlatan, müşteri deneyimi, dijital iletişim, 

pazarlama ve kanal geliştirmesi süreçle-

rini başarı ile yönlendirebilen çok sayıda 

CMO arasından en etkin olanlar titizlikle 

belirlendi.

Anadolu Sigorta, Scania marka ağır vasıta araç sahiplerine özel, 

birçok riske karşı güvence sunan yeni bir kasko ürünü hazırla-

dı. SCANIA iş birliğiyle hayata geçirilen Scania Kasko Sigorta 

Poliçesi, her türlü hasar hizmetini poliçe teminatları kapsamında 

SCANIA Yetkili servisleri çatısı altında, yalnızca Scania orijinal parçalar 

kullanılarak, konusunda uzman teknisyenler tarafından tam ve eksiksiz 

olarak yapılmasını sağlıyor. Hasar durumlarında onarım, Scania yetkili 

servislerinde belli tutardaki hasara kadar ekspertiz olmaksızın yapıla-

biliyor. Scania Kasko Sigorta Poliçesi ile tüm işlemler tek merkezden 

gerçekleştirilebiliyor.

Anlaşmalı Yetkili Mini Onarım Hizmeti Sağlıyor

Anadolu Sigorta’nın bu ürünü ile poliçe dönemi içerisinde bir adet 

orijinal cam değişimi muafiyetsiz ve hasarsızlık indirimi etkilenmeden 

yapılıyor. Ayrıca araçta meydana gelebilecek küçük çaplı hasarlar için 

anlaşmalı yetkili servislerinde geçerli olacak şekilde mini onarım hiz-

meti sağlanıyor. Bu kapsamda verilecek hizmetler hasarsızlık indirimi 

kademesini etkilemiyor.

Türkiye’nin En Etkin 
50 CMO’su Arasında

Scania’lar Anadolu Sigorta 
Güvencesinde

‘‘Bu Ödülü Şirketim Ve Ekibim Adına Al-

maktan Büyük Mutluluk Duyuyorum’’

Türkiye’nin alanında en saygın araştırmaların-

dan biri olarak kabul edilen En Etkin 50 CMO 

listesinde yer almaktan duyduğu memnuni-

yeti dile getiren Levent Sönmez, “Pazarlama 

ve pazarlama iletişimi, sektör gözetmeksizin 

tüm iş alanlarında bir üst disiplin olarak kabul 

edilmek durumunda. Pazarlamaya ilişkin 

tüm kaynaklar ise çok değerli. Daha fazla 

görünür olma ihtiyacı, daha fazla müşteriye 

ulaşma ihtiyacı ve gelecekte tüketicilerin daha 

entegre bir deneyim talep edecek olması 

öngörümüzle dijital pazarlama dahil en etkin 

ve çağdaş pazarlama araçlarını kullanarak 

tüketici ihtiyaçlarını belirliyoruz. Bu da satın 

alma yolculuğunda müşteri beklentilerini 

anlamamızı ve bunları her düzeyde aşmamızı 

sağlıyor. Anadolu Sigorta olarak pazarlama 

yönetimi ve müşteri memnuniyetine verdi-

ğimiz önemin bir karşılığı ve ekibimin özverili 

çalışması sonucu bu listeye seçilmiş olmaktan 

ve bu ödülü şirketim ve ekibim adına almak-

tan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Sınırsız” İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı Farklılık Sunuyor

Sigortalılar, hatalı akaryakıt dolumu teminatı ile hatalı yakıt dolumu 

sonucunda aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masrafları da 

olay başına ve yıllık 1.500 TL ile teminat altında bulunuyor. Anadolu 

Sigorta’nın Scania Kasko ile müşterilerine sunduğu en önemli farklılık-

lardan biri de, “sınırsız” ihtiyari mali mesuliyet teminatı. Detaylı bilgiye 

Anadolu Sigorta web sitesinden ulaşılabilir. 
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“Kalplere İyi Gelen”, “Yaşayan” Bir Ofis: 
Kolektif House
İnsanların tam da ihtiyaç duydukları ortak 

çalışma alanları yaratmak amacı ile kuru-

lan Kolektif House; yaratıcı beyinleri, iş 

fikirlerini, start-up girişimlerini, freelance 

nitelikli kişileri ve yeni nesil çalışma ortamı 

içerisinde üretimi destekleyen kurumsal 

şirketleri bir araya getiriyor. Farklı sektör-

den işini tutkuyla yapan herkese, bu tut-

kuyu hak eden özgürlük alanı sağlayan ofis 

modeli ile çalışanlara işlerini en üretken 

şekilde geliştirmelerine yönelik fiziki şart-

lar ve yeni iş birlikleri de doğuran etkileşim 

olanakları sunuyor. Hep beraber kahvaltı 

ile başlayan hafta, mesai saatleri dışında; 

paneller, konuşmalar ve sanat etkinlikle-

ri ile paylaşım kültürünü destekleyerek 

iş geliştirme süreçlerini verimli kılmayı 

hedefliyor.

Anadolu Sigorta Kolektif House’da

Sektörde öncü olmayı kendine ilke edinmiş 

şirketimiz, sigortacılığın dijital dönüşümü-

ne yön verecek yenilikçi iş modelleri ve 

inovatif teknoloji çözümleri geliştirmek; 

fintech ve insurtech firmaları (finans ve 

sigorta sektöründeki teknolojik girişimler) 

yakından takip edebileceği bir ekosistemin 

içinde yer almak üzere 2017 Haziran ayın-

dan bu yana Kolektif House’da. Anadolu 

Hayat Emeklilik İnovasyon Ekibi ile ortak 

paylaşılan ofiste bir kişi ile başlayan serü-

ven bugün sekiz part time çalışan öğrenci 

ve kadrolu çalışan mentörlerimiz ile sürü-

yor. Peki şirketimizin Kolektif House’daki 

varlığı hakkında ilgili yöneticilerimiz ve 

Kolektif House ekibimiz ne diyor? Anadolu 

Sigorta Kolektif House ofisine neden ihti-

yaç duydu? Burada neler yapılıyor?

Yeni teknolojilerin sigortacılıkta yaratacağı 
değişime hızlı adapte olmak istiyoruz. Yeni 
tüketici modelinin ihtiyaçlarına hızlıca cevap 
verecek teknolojiler kullanmayı sevdiğini 
görüyoruz. Dünyada ve Türkiye’de insurtech 
girişimlerine ait çalışmaları takip ederek 
müşterilerimize kişiselleştirilmiş teknolojiler 
sunmayı ve onları özel hissettirecek çalışmalar 
yapmayı hedefliyoruz. Kolektif House ofisimiz 
tam bu noktada ekosistemde kullanılan 
teknolojik gelişmelerden anında haber 
almamız adına önemli bir yer.

Kolektif House’da yer almak şirketimizin insan 
odaklı gelişime verdiği önemin de bir göstergesi 
aynı zamanda. Üniversite öğrencileri iş hayatını ciddi 
bir şekilde düşünmeye başladıkları bir dönemde 
mentörler eşliğinde çalışmaya başlamanın konforunu 
yaşıyorlar. Bir yandan yeteneklerini keşfederken 
bir yandan da iş pratikleri ile deneyim kazanıyorlar. 
Bunun yanı sıra iki haftada bir çalışmalarımızı, 
görüşmelerimizi veya araştırmalarımızı derlediğimiz 
bülten niteliğinde sunumlar hazırlayarak 
yöneticilerimiz ile paylaşıyoruz. Nitelikli işlerin içinde 
yer almaları ve genç bakış açılarının değer görmesi 
onları motive ediyor.

Korhan Kuyu  
Bilgi İşlem Teknolojileri Çözüm 
Geliştirme Müdürü

Erdem Karabostan  
Proje ve Değişim Yönetimi Müdürü

Anadolu Sigorta olarak, iş modellerimize uygun olan 
start-up’ları destekleyerek, pazarlama ekseninde 
karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıklar ile onların 
büyüme süreçlerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz. 
Bu kapsamda özellikle Insurtech alanında yeni 
işbirliği fırsatlarını araştırıyoruz. Girişimlerle görüşme 
ve ortak projeleri hayata geçirme yolunda da adımlar 
atmaktayız. Son dönemde, Kolektif House’daki 
varlığımız ile bu süreci daha da profesyonel hale 
getirip, ivme yakaladık. Dijital pazarlama bakış 
açısından, Kolektif House’da yer almak Anadolu 
Sigorta’nın girişimcilik ekosisteminde güçlü şekilde 
temsil edilmesi açısından önem taşıyor. 

Barış İnan   
Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Müdürlüğü
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Kolektif oldukça interaktif bir ortam, her an herkesle 
merak ettiğiniz bir konu üzerinde sohbet edip fikir 
geliştirebiliyorsunuz; melek yatırımcılar, kurumsal 
firmalar, bir şirkete bağlı kalmaksızın çalışan 
alanında uzman bireyler ve Work Up gibi organize 
laboratuvarlar her an iletişime ve paylaşıma hazır. 
Haliyle bu durum bu ortamın  içinde yer alan insanları 
oldukça şanslı kılıyor.

Ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
İlk dahil olduğumda mobil projeler üzerine 
çalışıyorduk, zamanla yaptığımız işlere daha yeni 
teknolojiler ve yapılar eklemeye başladık. Günümüz 
teknoloji dünyasına damga vuran ürünlerin şirkete 
nasıl entegre edilebileceğini deneyen ya da bu 
teknolojilerin ne olduğunu ve neler yapılabileceğini 
test eden bir ekibe dönüşmeye başladık. Bu süreçte 
canlı video transferi, yapay zeka destekli chatbotlar 
ve görüntü işleme uygulamaları, blockchain 
üzerine çalışma fırsatı bulduk. Insurtech adı altında 
sigortacılığa entegre edilmeye çalışılan bütün 
teknolojileri takip etmeye çalışan bir ekibiz artık.   

Kolektif House’da Anadolu Sigorta bünyesinde 
çalışmak size neler sağlıyor? 
Değişik teknolojilerin sürekli tartışıldığı bir 
ortamda kendinizi teknoloji alanında sürekli güncel 
tutmanız gerektiğini ve gelişmeleri takip etmeyi 
öğreniyorsunuz. Yazılım tarafındaysa sürekli yeni 
projeler üzerine çalışmak kendinizi yenilemek için 
araştırmaya ve öğrenmeye itiyor.

2017 Haziran ayında kapısını açıp çalışmaya 
başladığım Kolektif House ofisimizde bugün 10 
kişilik dinamik bir ekip ile hayalini kurduğumuz 
fikirleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İnovatif ve 
algoritmik bakış açılarını değerlendirerek ekibe dahil 
ettiğimiz; farklı yazılım dillerine hızlı adaptasyon 
gösterebilen, deneysel çalışma prensiplerini 
benimseyen ve daha kaliteli çıktılar elde edebilmek 
için düşüncelerini özgürce paylaşan tüm üniversite 
öğrencisi iş arkadaşlarım ile birbirimizin deneyim ve 
bakış açılarından besleniyoruz. 

Kolektif House’da yaptığınız çalışmalardan ne 
gibi kazanımlar elde ettiğinizi düşünüyorsunuz? 
Burada yaptığımız her çalışma beni zorlayan 
ve zenginleştiren bir fırsat. Oldukça dinamik 
olan ekibimizle yürüttüğümüz projelerde 
oluşan her probleme Kolektif House’un da 
atmosferine uygun yenilikçi ve yaratıcı  çözümler 
ürettik. Burada kazandığım çözüm geliştirme 
tecrübelerinin yanında,  olaylara çok yönlü 
yaklaşabilmeyi öğrendiğimi düşünüyorum.

Anadolu Sigorta bünyesinde çalışmak size  
neler sağlıyor? 
Anadolu Sigorta’nın köklü kurumsal birikimi ile 
Koklektif’in ortamının birleşimi; kurumsallığın 
getirdiği güç araştırmalarımızda ve projelerimizde 
yaratıcı çözümleri uygulamamızı destekliyor. 
Burada sektördeki en güncel gelişmeleri takip 
edebildiğimiz için de avantajlı olduğumuzu 
söyleyebilirim.

Hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
Genel olarak bilgisayar teknolojileri alanındaki 
güncel ve popüler teknolojileri sigortacılık 
sektörüne uyarlamak ve şirketimiz yararına 
kullanmak üzerine çalışıyoruz. İlk başladığımda 
mobil projelerde görev almıştım. Şu anda 
ise yapay zeka ve makine öğrenmesi ile 
görüntü işleme üzerine bir araştırma projesi 
yürütüyorum. Aynı zamanda ekipteki diğer 
arkadaşlarımın üzerinde çalıştığı chatbot 
projesine destek oluyorum. 

Kolektif House’ da Anadolu Sigorta 
bünyesinde çalışmak size neler sağlıyor? 
Anadolu Sigorta’nın Kolektif House 
bünyesinde bizim gibi bir ekibi desteklemesi 
ve paylaşımlı ofis mantığı sayesinde farklı 
şirketlerden pek çok insanla tanışma ve fikir 
alışverişi yapma fırsatımız oluyor. En büyük 
katkının ufkumuzun genişlemesini sağlaması 
olduğunu düşünüyorum. 

Ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
Mobil uygulamalardan yapay zeka 
uygulamalarına; arttırılmış gerçeklik 
uygulamalarından blockchain teknolojilerine,  
geniş bir proje yelpazesinden bahsedebiliriz. 
Genelde güncel ve revaçta olan teknolojiler 
üzerine yoğunlaşıyoruz. Amacımız başarılı bir 
konsept oluşturmak.

Kolektif House’ta Anadolu Sigorta bünyesinde 
çalışmak size neler sağlıyor? 
Henüz kısa bir süre olmuş olmasına rağmen 
farklı projeler içerisinde yer almak ve ortaya 
çalışır bir iş koyabildiğinizi görmek çok büyük 
bir motivasyon ve iş tatmini sağlıyor. Bunların 
yanında gerçekten “esnek” olan çalışma saatleri 
bir öğrenci için çok faydalı. Çoğumuz için arka 
arkaya iki hafta boyunca aynı saatlerde gelmek 
neredeyse imkansız. Böylesi öğrenci odaklı bir 
fırsat sunulması takdire şayan. Bunun diğer 
şirketlere örnek olmasını umuyorum. Son 
olarak ekip arkadaşlarımdan bahsedemeden 
geçemeyeceğim. Buradaki arkadaşlık ortamı 
diğer büyük kazanımımdır. 

Sevil Kodaman  
Proje ve Değişim Yönetimi Müdürlüğü

Korhan Çağın Geboloğlu 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri  
Çözüm Geliştirme Müdürlüğü

Mehmet Eren Bekin  
Bilgi İşlem Teknolojileri  
Çözüm Geliştirme Müdürlüğü

Bora CABAK 
Boğaziçi Üniversitesi, 4. Sınıf

Burak Bekçi 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 3. Sınıf

Enes KOŞAR 
Boğaziçi Üniversitesi, 4. Sınıf

Ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
Yeni teknolojileri inceleyerek geleneksel sigortacılık süreçlerini hızlandıracak ve 
geliştirecek inovatif iş fikirleri üretmekteyiz. Insurtech alanına odaklanmış olup, 
yapay zeka teknolojilerini günlük hayatımızda nasıl entegre edebileceğimiz ve bu 
yolla hayatımızı nasıl daha da kolaylaştırabileceğimiz üzerine çalışıyoruz.

Kolektif House’da Anadolu Sigorta bünyesinde çalışmak size neler sağlıyor? 
Insurtech alanında kendi çalışmalarımızı yürütürken, start-uplar ile bir arada 

çalışarak onlardan start-up kültürünü öğreniyoruz; aynı zamanda Anadolu Sigorta 
gibi köklü ve kurumsal bir şirket için burada olmak kariyer gelişimim için de bir adım 
önde hissettiriyor.

Demet Ağatekin 
Mef Üniversitesi, 3. Sınıf
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Ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
Anadolu Sigorta Kolektif House bünyesinde staja başladığımda ilk olarak mobil projelere dahil oldum. Mobil 
oyunlardan, günlük kullanım uygulamalarına, hatta gelecekte adını daha sık duyacağımıza inandığım Arttırılmış 
Gerçeklik ve Sesli Asistanlar gibi teknolojiler içeren projeler gerçekleştiriyoruz.

Kolektif House’da Anadolu Sigorta bünyesinde çalışmak size neler sağlıyor? 
Daha 2.sınıf stajımdayken başından sonuna tüm sorumluluğunu üstlendiğim bir Android projesini bitirme fırsatı 
yakaladım. Ardından, Android alanındaki oyunlaştırma ve şirket içi kullanılacak uygulamalara destek verdim. Bu 
da kendimi Android alanında ve yeni teknolojileri Android işletim sistemine entegre etme konusunda geliştirmemi 
sağladı. Herkesin genç ve dinamik olduğu bu ekipte, gerçek iş hayatını deneyimlemek ve tüm bunları Kolektif 
House gibi paylaşımlı bir ofis ortamında yapıyor olabilmek insanın sınırlarını zorlama isteğini arttırıyor.

Ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
Anadolu Sigorta Kolektif House’da yenilikçi teknolojilerin sigortacılık sektörüne uygulamaları üzerine 
projeler geliştiriyoruz. Kasım ayında “Global Sigortacılık Teknolojileri Pazarı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği” 
üzerine bir araştırma yürüttük ve rapor olarak sunduk. Şu anda sigortacılık işlemlerinin sesli asistan 
teknolojisiyle yürütülmesi üzerine çalışıyoruz. Ayrıca Anadolu Sigorta çalışanlarına yönelik bir oyunlaştırma 
projesi olan mobil uygulama RUSH da bizim ürünümüz. 

Kolektif House’da Anadolu Sigorta bünyesinde çalışmak size neler sağlıyor? 
Anadolu Sigorta’da üç aydır çalışıyorum. Anadolu Sigorta bana kurumsal bir firmada bulunmanın 
avantajlarını sağlarken, Kolektif House ofislerinin esnek çalışma saatleri lisans eğitimimle iş hayatını 
beraber yürütebilmem için olanak sağlıyor.

Kolektif House’da yaptığınız çalışmada neler öğrendiniz ne gibi kazanımlar elde ettiğinizi 
düşünüyorsunuz?Bence burada öğrendiğim en önemli şey hızlı bir şekilde bir projeden başka bir projeye 
adapte olabilmek. Bir gün sohbet robotu ile uğraşırken ertesi gün sanal gerçeklik ile uğraşabiliyoruz yani 
herhangi bir teknolojiye bağlı kalmadan sürekli yenilikleri takip etmemiz gerekiyor. Bununla beraber, 
kurumsal bir firmada projelerin nasıl yürütüldüğünü öğrendim. 

Ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
Şu anda farklı sohbet robotları üzerinde çalışmakla beraber, iş ortağım gibi kurumsal uygulamalardan, 
sağlık, adım ve kat sayma, görüntü işleme,  yapay gerçeklik gibi birçok proje ve konu üzerinde çalışıyoruz. 

Kariyerime burada başlama kararının meslek hayatımdaki en önemli adımlardan birisi olduğunu şimdiden 
hissedebiliyorum. Herkesin işini büyük bir tutkuyla yaptığı; proaktif düşünen, yaratıcı ve paylaşımcı bir 
ekiple birlikte çalışmak; öncelikle teknik kazanımlarımı artırdı, farklı teknolojilere adaptasyon yeteneğimi 
kuvvetlendirdi ayrıca sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretebilme yeteneğimi geliştirdi. Ekipçe bütünün 
parçalarını oluşturabilme anlayışı şu an çalıştığım birimimde de bana ışık tutan bir kazanım oldu.  Bunların 
yanında Kolektif House gibi girişimcilik ekosisteminin kalbi sayılabilecek bir yerde çalışmak; bu süreçte 
orada benzer kültürle çalışan yazılımcı ve girişimcilere tanışarak onların birikimleri ve fikirleriyle etkileşime 
girebilmek de harika bir deneyimdi. Hedeflediğim kariyerin temellerini oluşturabilmemde Kolektif büyük bir 
paya sahip ve bu kazanımlar için hem yöneticilerime hem de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
İnovasyon ekibi olduğumuz için yeni çıkan araçları ve hizmetleri denemek ve test etmek bizim 
sorumluluğumuzda. Her alanda mobil uygulamalar, sesli chatbotlar yani asistanlar, blokchain teknolojisi, 
form doldurma gibi işlemlerin otomasyonlu (automation) bir hale getirilmesi, mobil oyunlar gibi farklı 
projeler üretmeye çalışıyoruz. 

Kolektif House’da Anadolu Sigorta bünyesinde çalışmak size neler sağlıyor? 
Açıkçası her zaman yazılımcıların Google, Microsoft, Apple, Facebook’ta olduğu gibi mümkün olduğunda 
ferah ve rahat bir ortamda çalışması gerektiğine inanmışımdır. Bu nedenle Kolektif House gibi, bu 
özelliklere sahip, bir ortamda çalışmak bana hayalimdeki koşullarda çalışmayı sağlıyor.

Eylül Ebru Kurnaz 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 3. Sınıf

Reyhan Alara Şenlen 
Boğaziçi Üniversitesi, 3. Sınıf

Burak Öztürk 
Yıldız Teknik Üniversitesi, 4. Sınıf

Seyit Mert Ayvaz 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri  
Çözüm Geliştirme Müdürlüğü

Fethi Yıldız 
Beykent Üniversitesi, 4. Sınıf
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Anadolu Sigorta’nın Kolektif House 

ekibi, sigortacılık teknolojileri 

pazar araştırması raporu hazırladı. 

Araştırma kapsamında girişim yatırımları 

analitik platformu CB Insight’ın InsurTech 

Market Map’ın EFMA’nın Capgemini’yle 

beraber hazırladığı World Insurtech 

Report ve EFMA-Accenture Innovation In 

Insurance Awards 2017 ve 2018 listeleri 

incelendi. Ayrıca AXA, Allianz, Aviva gibi si-

gorta firmalarının globalde yatırım yaptığı 

şirketler de mercek altına alındı. Raporda, 

sağlık, konut, araç, iş yeri sigortaları 

başlıkları altında listelerde bulunan firma-

ların ürünleri ve kullanılan teknolojilerini 

bulabilirsiniz. 

Raporda Öne Çıkan Fikirler

Bank Millenium, yurtdışında ücretsiz sigor-

ta servisine ulaşmayı sağlayan uygulaması 

2018 EFMA-Accenture Innovation In Insu-

rance Awards 2018 listesinde bulunuyor. 

 

INSURTECH PAZAR ARAŞTIRMASI   

Insurtech Pazar 
Araştırması 
CB Insight Tech Market Map 
 
Kolektif Ekibi - 16 Kasım 2018

Hazırlayan; Anadolu Sigorta Kolektif House Ekibi

Uygulama ile sigorta şirketi yurtdışından 

aranabiliyor veya SMS yollayarak sigortaya 

arama isteği yollanabiliyor. Araç sigorta-

larında, sürücü davranışlarını inceleme ve 

skorlandırma öne çıkan bir teknoloji. Zend-

rive başta büyük filolara sahip şirketlerine 

araç takip sistemleri ve araç içi cihazlarla 

sürücülerin takibini sağlıyor. Sherpa Capital 

ve BMW i Venture ana yatırımcıları. 

Cover, çalışır durumdaki değerli eşyaların 

fotoğraflarını çekerek poliçeye dahil 

ediyor. Hasar kaydı sürecini hızlandırıyor 

ve güvenilirliğini artıyor. Social Capital 

ve Tribe Capital ana yatırımcıları. Rhino 

ve Leaselock firmaları kiralama sırasında 

verilen depozito bedelini %1inden uyguna 

sigortalıyor. 

MOBI ve B3i blockchain girişimleri takip 

edilmesi gereken girişimler. Araçların üre-

timi sırasından ikinci el satışları sürecine 

kadar parçaları blockchain sistemi ile 

kontrol etme üzerine çalışıyorlar. 

Futurae, aynı ortamda bulunan iki cihazdan 

aldığı ortam sesini karşılaştırarak, şifre gerek-

tirmeden çift taraflı authentication sağlıyor.

LeaseLock: Kiralama süresince verilen depo-

zito miktarı yerine, depozitonun %1’i fiyatına 

konutun sigortalanması. 

 

Amitipi: Hırsız caydırıcı hoparlör. (Evde yaşan 

profillere göre senaryolar oluşturma: Televiz-

yon sesi, bebek sesi, mutfak gürültüsü vb.) 

 

Lapetus: Kullanıcı fotoğraflarından yüz eşleş-

tirme, yaş tahmini; makyaj, sigara kullanımı, 

BMI hesaplamaları. 

 

Millennium: Yurtdışında ihtiyaç halinde sigor-

ta şirketine ücretsiz SMS veya arama isteği 

gönderme.

Insurtech Pazar Araştırması
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Atamıza 
Saygı 
Ziyareti 
Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu 

Başkanı Caner Çimenbiçer ve 

Genel Müdürümüz İlhami Koç'un 

katılımlarıyla üst yönetimimiz Kasım ayında 

Atamıza saygı ziyaretinde bulundu.
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Eskişehir’de 
Bir Milyonuncu Çağrı Kutlaması

Çağrı hizmetlerinde çözüm ortağımız 

olan Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. 

ile 2017 yılı Nisan ayında başlayan iş 

ortaklığımız 2018 yılı Ocak ayında, tüm çağ-

rıların devredilmesi ile daha da sağlamlaştı. 

Müşteri İletişim Merkezimiz, %95 cevaplama 

oranı ile aylık ortalama 125.000 çağrı ve 

8.000’i aşkın adet yazılı bildirim karşılayarak 

şirketimize hız ve verimlilik kazandırıyor.

"Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde diğer kuşaklar 

serinler” atasözünden yola çıkarak, gelecek nesillere 

daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, 2015 yılında 

TEMA Vakfı aracılığıyla İzmir Urla Kadıovacık bölgesinde Anadolu 

Sigorta Hatıra Ormanı Projesini başlatmıştık. Bugün diktiğimiz 

5.500 adet servi ve kızılçam fidanlarının biyolojik bağımsızlıkla-

rını kazandığını ve saha başarısının yüzde 95’i geçtiğinin bilgisini 

paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

1 MILYONUNCU ÇAĞRIMIZI 
ALMANIN MUTLULUĞUNU 
YAŞADIĞIMIZ ESKIŞEHIR 
MÜŞTERI ILETIŞIM 
MERKEZIMIZDE YAPTIĞIMIZ 
GÜNDEM TOPLANTIMIZDA, 
2019 IŞ PLANI VE 
GELIŞIM FIRSATLARINI DA 
DEĞERLENDIRDIK. 

Anadolu Sigorta Hatıra Ormanı

Yeni Projeler İçin Önemli Kararlar Alındı

Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genel 

Müdürü Rengin Ağılönü ve merkez yö-

neticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 

toplantıya, Genel Müdür Yardımcımız M. 

Levent Sönmez, Pazarlama ve Müşteri Yö-

netimi Müdürü Deren Koçdemir, Oto Hasar 

Müdürü Kıvanç Çimen ve ilgili müdürlük yö-

neticilerimiz katıldı. Kurumumuza ulaşmak 

isteyen sigortalı ve iş ortaklarımıza sundu-

ğu çağrı merkezi hizmetinin yanında tele-

satış anlamında gösterdiği performansla 

da şirketimize oldukça önemli katkılar 

sağlayan iş ortağımızla gerçekleştirdiğimiz 

toplantıda daha büyük başarılar ve yeni 

projeler için de önemli kararlar alındı.
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Bir Usta Bin Usta’ya 
Sürdürülebilir Başarı Ödülü

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği 

(İDA) tarafından tasarlanan ve düzenle-

nen PRİDA İletişim Ödülleri sahiplerini 

buldu. Bu yıl 6 ana başlıkta 35 kategoride 

Türkiye’nin önde gelen iletişim projelerinin 

ödüllendirildiği törende, Anadolu Sigorta 

“Bir Usta Bin Usta” projesi kapsamında 

10 yıldır sosyal sorumluluk ajansı ARPR ile 

sürdürdüğü iş birliği nedeniyle Sürdürülebilir 

Başarı kategorisinde Proje ödülünün sahibi 

oldu. Ödülü Anadolu Sigorta adına Kurumsal 

İletişim Müdürü Berna Ergüntan, Kurumsal 

İletişim Yönetmeni Elif Banu Kocaoğlu, ARPR 

adına ise Kurucu Ortakları Arzu Çekirge 

Paksoy ve Serap Gökçebay aldı.

Kursiyerler Sertifikalarını Aldılar

2010 yılında başlayan ve Türkiye’nin kaybol-

maya yüz tutan veya unutulma riski taşıyan 

yerel değerlerinin yeniden canlandırılma-

sı ve meslek ustalarının deneyimlerinin 

gelecek nesillere taşınmasını hedefleyen 

“Bir Usta Bin Usta” projesiyle bugüne kadar 

45 meslekte 844 usta adayına eğitimler 

verildi. Kursiyerler, MEB onaylı usta öğretici 

niteliğindeki kurs bitirme sertifikalarını alarak 

mezun oldu. Böylece kurslar aracılığıyla bir 

yandan yerel mesleklerin kaybolması en-

gellenirken diğer yandan kurslara katılanlara 

yeni iş olanakları yaratılmış oldu. 

Her Yıl 5 İlde, 5 Mesleki Kurs 

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 düzenleniyor. 

Bu yıl tamamlanacak projeyle, 50 mesleğin 

ve toplam 1.000 usta adayının desteklenme-

si hedefleniyor.

‘‘Yılın Topluma Değer Katan Projesi Ödü-

lü’’ Bir Usta Bin Usta’nın Oldu

Geçen yıl PRİDA’dan Yılın Topluma Değer 

Katan Projesi Ödülü alan Bir Usta Bin Usta, 

Türkiye İşveren Sendikaları Büyük Ödülü, 

Bir Usta Bin Usta Sürdürülebilir 
Başarı kategorisinde Proje 

ödülünün sahibi oldu.

OSTİM Rotary Kulüpleri – Kurumsal Alanda 

En İyi Proje Ödülü, Türkiye KSS Pazaryeri 

Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümü 

Ödülü, Marcom Ödülleri’nde Platin Ödül, 

Altın Pusula Büyük Ödülü, Uluslararası Ste-

vie Ödülleri'nde Avrupa’da Yılın Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde 

gümüş ödülü, The Holmes Report Altın 

Sabre Ödülü, Dünya Gazetesi Demirkent 

Ödülü, İz İletişimin Zirvesindekiler Ödülleri 

Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi 

ödülü gibi pek çok ulusal ve uluslararası 

ödülün sahibi.

ANADOLU SIGORTA’NIN 
KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN 
MESLEKLERI CANLANDIRMAK 
VE GELECEĞIN YETENEKLI 
USTALARINI YETIŞTIRMEK IÇIN 
HAYATA GEÇIRDIĞI PROJESI ‘‘BIR 
USTA BIN USTA’’, IDA TARAFINDAN 
DÜZENLENEN PRIDA ÖDÜL 
TÖRENI’NDE SÜRDÜRÜLEBILIR 
BAŞARI KATEGORISINDE PROJE 
ÖDÜLÜNÜN SAHIBI OLDU.
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2018 Yılının ‘‘Bir Usta Bin Usta’’ 
Kursları Başarıyla Tamamlandı

Eğitmenliğini Sevgi Güngör’ün yaptığı 

Kastamonu Sarıkıvrak Çarşaf Dokuma 

kursunu başarıyla tamamlayan kursi-

yerler, 10 Eylül 2018 tarihinde başlayan kursta 

iki ay boyunca 256 saat eğitim görerek mezun 

oldular. Kurs süresince usta adaylarının do-

kuduğu ürünler Kastamonu, Rıfat Ilgaz Kültür 

Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi’nde bir hafta 

boyunca sergilendi.

Geleneksel Kastamonu Sarıkıvrak  

Çarşaf Dokumaları

Dokumacılık tarih boyunca Kastamonu’nun 

en büyük gelir kaynaklarından birisi oldu. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında hemen her evde bir 

dokuma tezgahı kurmuş olan aileler, mutlaka 

evde dokuma işleri yaparlardı. O dönemde 

bölgede bin dokuma tezgahının varlığından 

bahsediliyor. Geleneksel Kastamonu Sarıkıv-

rak Çarşaf Dokumaları geleneksel haşıllama 

tekniği kullanılarak sarıkıvrak ve fantazi ipten 

hazırlanan çözgülerle el dokuma tezgahla-

rında dokunmaktadır. Bu dokumaların ucu 

ise kenar süsü olarak Kastamonu geleneksel 

çarşaf bağları ile bağlanıyor. Kastamonu 

dokumalarında yaygın kullanılan desenler 

Gelinduvağı, Selalmaz Bezi, Azdavay Masa, 

Gelincik ve Azdavay Kaydırma, Antikalı Masa, 

Gıcı, Zehilli, Karanfil ve Mantardır.

2018 Yılının Son Kursu

İzmir’de Düzenlendi

2018’in son kursu ise, İzmir’in Kemalpaşa 

ilçesine bağlı Nazarköy’deki Nazar Boncuğu ya-

pımı kursuydu. 1940’lı yıllardan bu yana köyde 

sadece erkek ustalar tarafından yapılan Nazar 

boncuğu, Bir Usta Bin Usta projesi ile kez kadın 

ustalar da kazandı. UNESCO tarafından, nazar 

boncuğu yapımında, ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ 

seçilen Mahmut Sür’ün eğitmenliğini yaptığı 

Eylül 2018’de başlayan Nazar Boncuğu Yapımı 

kursunda, 3 ay boyunca 352 saat eğitim verildi. 

Kursu tamamlayan kursiyerler, kapanış törenin-

ANADOLU SIGORTA TARAFINDAN HAYATA GEÇIRILEN ‘‘BIR USTA BIN USTA’’ PROJESI KAPSAMINDA 2018 YILININ 
SON 2 KURSU, KASTAMONU SARIKIVRAK ÇARŞAF DOKUMA KURSU ILE IZMIR’IN KEMALPAŞA ILÇESINE BAĞLI 
NAZARKÖY’DE AÇILAN GELENEKSEL NAZAR BONCUĞU YAPIMI KURSU BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

de başarı sertifikalarını alarak mezun oldular. 

Kurs süresinde usta adaylarının ürettiği ürünler 

Nazarköy Köy Meydanı’ndaki kurs için inşa 

edilen atölyede bir hafta boyunca sergilendi.

Nazar Boncuğu Efsanesi

Göz figürü; insanlık tarihi boyunca, her kültür-

de ve dinsel inançta, kötülükleri savan güçlü bir 

tılsım olarak kabul edilmiştir. Nazar boncuğu 

yapımı ise Anadolu’nun 3000 yıl öncesine 

dayanan cam sanatında yeni bir kimlik kazanır.

Anadolulu bir cam ustası, göz figürünün 

gücünü ateşin gücüyle birleştirerek yepyeni 

bir tılsım yaratır. Türkiye’de, insanı nazar 

değmesine karşı koruduğuna inanılan en 

yaygın kullanım nesnesi mavi renkli nazar 

boncuğudur. Genellikle, parmakları açık bir el 

ya da göz biçiminde tasarlanan küçük nazar 

boncukları olarak üretilir.

Boncuklar İşinin Ehli Ustalara Emanet 

Genellikle yuvarlak ya da oval şekildeki bon-

cuk ocakları (furun-fırın), İzmir Nazarköy’deki 

işinin ehli ustalar tarafından yapılır. Ocağın 

duvarları, düzeltilmiş 8 zemin üzerine 13 

sıra ateş tuğlası, kil ve demir dökümünde 

kullanılan cüruflar kullanılarak nal biçiminde 

örülür. Bu bölümün üzerinde yine ateş tuğlası 

ve diğer malzemeler yardımı ile eritme potası 

veya tava diye tabir edilen camların eridiği en 

az beş bölmeden oluşan odalar oluşturulur. 

Her odada ana malzeme olarak kullanılan 

mavi renkli camın eritildiği ana bölmenin 

yanında farklı renkte camların bulunduğu 

2- 3 adet küçük bölme oluşturulur. Ocağın 

tamamı kil ile sıvanır. Her gün 1000 - 1200 

derecelik ısı ile çalışan ocaklar, en çok bir yıl 

dayanmaktadır. Nazar boncukları bu fırınlarda 

üretilir ve şekillenir.
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Girişimcileri Desteklemeye 
Devam Ediyoruz 
TEKNOLOJI TABANLI YENI FIKIRLERE VE GIRIŞIMLERE VERDIĞI DESTEĞINI ARTIRARAK DEVAM EDEN 
ANADOLU SIGORTA, ITÜ ARI TEKNOKENT’LE YAPTIĞI IŞ BIRLIĞI KAPSAMINDA ITÜ ÇEKIRDEK ERKEN AŞAMA 
KULUÇKA MERKEZI TARAFINDAN DÜZENLENEN BIG BANG START-UP CHALLENGE’IN DA DESTEKÇISI OLDU.  

Üniversite kuluçka merkezleri sırala-

masında dünyada 3. Ve Avrupa’da 2. 

sırada olan Big Bang Start-up Chal-

lenge, 29 Kasım 2018’de UNIQ İstanbul’da 

gerçekleşti. Yeni fikir ve girişimlere 21 milyon 

TL değerinde kaynak sağlanan yarışmada 

Anadolu Sigorta’da bir girişimciye ödül vere-

rek destek oldu. Binlerce girişim arasından 

sıyrılarak, finale kalan 20 başarılı girişim 

arasında bulunan Akıllı Magnet, ödülünü 

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı 

Mehmet Abacı’dan aldı.

“Değişen Dünyaya Ayak Uydurmak İçin 

İnovatif Girişimler Büyük Önem Taşıyor” 

Dünyada girişimcilere en fazla kaynak 

sağlayan ilk üç girişimcilik yarışması arasında 

yer alan Big Bang Start-up Challenge’ın des-

tekçilerinden biri olduğunu söyleyen Anadolu 

Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ortaya çıkan girişimler 
oldukça mutluluk ve heyecan verici.

Abacı, “Değişen dünyaya uyum sağlamak ve 

müşteri taleplerine hızlı cevap verebilmek 

için inovatif girişimlerin öneminin farkındayız. 

Özellikle son dönemde en önemli yatırım 

konularımızdan birisi de dijital sigortacılığa 

yönelik yeni iş fikirleri. İTÜ Çekirdek ile bir 

süredir devam eden iş birliğimiz de bunun bir 

parçası. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 

ortaya çıkan girişimler oldukça mutluluk ve 

heyecan verici” dedi. 
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BU YIL "MOBIL SIGORTACILIK" TEMASIYLA IKINCISI DÜZENLENEN ANADOLU SIGORTA HACKATHON,  
17-18 KASIM 2018 TARIHLERINDE ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTI.

2017 yılında ilki düzenlenen Anadolu 

Sigorta Hackathon, 2018’de “Mobil Si-

gortacılık” temasıyla hayata geçti. 17–18 

Kasım tarihlerinde Anadolu Sigorta Genel 

Müdürlüğü’nde yapılan etkinlikte katılımcılar 

24 saat boyunca kendi projeleri üstünde ça-

lıştı. ‘‘TheVertex’’ takımı, kasko sigortalarında 

işlem başlangıcından bitimine kadar olan 

süreci kolaylaştırmaya yönelik geliştirdiği The 

Expert projesiyle birinci oldu. İkinciliği ‘’24 

Saatte Devr-i Alem’’ takımı eğlenceli mobil 

sigortacılık deneyimi sunmayı amaçlayan 

‘Konsta’ projesiyle alırken, ‘‘OmniOrigin’’ 

takımı ise ‘‘AnadoluMan’’ mobil sigortacılık 

oyunlaştırma projesiyle üçüncü oldu.

“Sektöre Katkı Sağlayacak Projelere 

Zemin Oluşturuyoruz”

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu 

Sigorta Hackathon’a gençlerin, üniversite 

öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen 

Anadolu Sigorta Bilgi Teknolojilerinden 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 

Abacı, “Anadolu Sigorta olarak bu tür et-

kinliklerle paydaşlarımızın yanı sıra sektöre 

Son iki 
yıldır gelen 

başvurular, ortaya çıkan 
birbirinden yaratıcı 
projeler doğru bir yatırım 
yaptığımızın en önemli 
göstergesi.

Geleceğin Mobil Sigortacılık 
Projeleri Yarıştı

katkı sağlayacak projelere zemin oluşturmayı 

hedefliyoruz. Son iki yıldır gelen başvurular, 

ortaya çıkan birbirinden yaratıcı projeler 

doğru bir yatırım yaptığımızın en önemli 

göstergesi” dedi.

49 Yarışmacı Kıyasıya Yarıştı

Anadolu Sigorta Hackathon’a 13 ekip halinde 

49 yarışmacı katıldı. İlk üçe giren ekibin 

ödüllendirildiği Hackathon’da, birinciye 20 bin, 

ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin TL değerin-

de para ödülü verildi.

Anadolu Sigorta Hackathon jürisinde ise şu 

isimler yer aldı; İşNet Genel Müdürü Mehmet 

Fahri Can, Türkiye İş Bankası Workup Lead 

Mentörü Ömer Erkmen, Accenture Dijital 

Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetici Ortak 

Özgür Çetin Elmas, OBSS Kurucu Genel 

Müdürü Zafer Şen, Anadolu Sigorta Genel 

Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı ile Anadolu 

Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Er-

güntan. Gece boyunca yarışmacılara sürpriz 

hediyelerin verildiği çekilişler yapılırken, tüm 

katılımcılara bir yıllık Gülümseten Paket Ferdi 

Kaza Sigortası hediye edildi.
Mentor ekibi 24 saat boyunca 
yarışmacıların yanında bulundu.
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“BIZ BIZE KONUŞUYORUZ, PAYLAŞTIKÇA ZENGINLEŞIYORUZ” DÜŞÜNCESINDEN YOLA ÇIKARAK, 
ÇALIŞANLAR ILE ÜST YÖNETIMI BIR ARAYA GETIRMEK VE GENEL KONULARDA PAYLAŞIMDA 
BULUNMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTIRILEN 8. KAT SOHBETLERI KEYIFLE TAMAMLANDI.

8. Kat Sohbetlerimiz Başladı

Çalışanlar ile üst düzey yöneticilerin her konuda fikir alışveri-

şinde bulunmaları için ortam yaratmayı amaçlayan bu etkinlik 

21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti. Daha kuvvetli bir iletişim 

ve samimi bir paylaşımı hedefleyen 8. Kat Sohbetleri’nde teknik 

konular ve bireysel görüşler üzerine sohbet gerçekleştirildi.

8. Kat Sohbetleri Gelenekselleştirilecek 

21 çalışanın katılımı ile gerçekleşen 8. Kat Sohbetleri çok sevildi. 

Devamı planlanan etkinliğimizde daha çok çalışanımızla bir araya 

gelmeyi hedefliyoruz. 

Daha kuvvetli bir iletişim 
ve samimi bir paylaşımı 

hedefleyen 8. Kat Sohbetleri’nde 
teknik konular ve bireysel görüşler 
üzerine sohbet gerçekleştirildi.
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Anadolu Sigorta 
İstanbul Maratonu’na 
Katıldı
Anadolu Sigorta 11 Kasım 2018’de 40. İstanbul Maratonu’na 

katıldı. Şirket olarak, etkinliğe katılan her koşucu için Korun-

cuk Vakfı’na bağışta bulunuldu. Koşucular maratona aylar 

öncesinden hazırlanmaya başladı. Şirketin spor eğitmeni eşliğinde 

Belgrad Ormanı ve Caddebostan Sahili’nde antrenman yaptılar.

En İyi Derece Kemal Çolak’a Ait

İstanbul Maratonu'nda şirketimizden en iyi dereceyi Satın Alma, 

Destek ve İnşaat Müdürlüğü’nde görev alan Kemal Çolak yaptı. 15 

km’yi 1 saat 8 dakika 25 saniyede tamamlayan Çolak'ı tebrik ederiz.

Kemal Çolak 
Satın Alma,

Destek ve İnşaat 
Müdürlüğü

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kızılay Kan Bağışı etkin-

liği bu yıl da büyük ilgi gördü. 23 – 24 Ocak tarihleri arasında 

B1 Konferans salonunda gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği 

yoğun katılımla tamamlandı.

Kızılay Kan Bağışı Etkinliğine Yoğun İlgi
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Cebrail Aldı Sigorta

Üçay Sigorta

Depar Sigorta

Acente Ziyaretlerimiz, 
Türkiye’nin Dört Bir Yanında Devam Ediyor

Zelluhoğlu Sigorta

Ersan Sigorta

Mefsar Sigorta

7 Renk Sigorta
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Plaza Acentelerimiz 
Roma Tatilinde Bir Araya Geldi

Karadeniz Bölge Müdürlüğü Acenteleri 
Batum Turuna Katıldı

Mart – Mayıs 2018 tarihleri arasında 

plaza acentelerimize yönelik bir 

kampanya düzenlemiştik. Kampanya 

sonucunda başarı gösteren acentelerimiz  

Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nün Mayıs 

ayında gerçekleştirdiği 4x4 Batumi 

kampanyasında istenen kriterleri 

yerine getiren 20 acentemiz Batum turumuza 

katılma şansı yakaladı. 20-21 Ekim 2018 

tarihleri arasında gerçekleştirilen gezide, 

Batum şehir merkezindeki Poseidon Heykeli, 

Drama Tiyatro /Opera Binası, Avrupa Meydanı 

ve Altın Post Media Heykeli gezildi. Gezinin en 

keyifli anları, 6000 dönümlük bir alana 1880’li 

yıllarda Rus Botanikçi Dr. Krasnow tarafından 

kurulmuş, içerisinde 5000’den fazla Rus ve 

9–11 Kasım tarihleri arasında Acente İlişkileri ve 

Satış Yönetimi Müdürümüz Murat Yüksel’in de 

katılımıyla İtalya’nın başkenti Roma’da gerçek-

leştirilen keyifli bir organizasyona dahil oldular.

Anadolu Sigorta 
Acenteleri
Prag’ta Buluştu
ANADOLU SIGORTA, 2018 
YILI NISAN-MAYIS DÖNEMI 
IÇIN DÜZENLEDIĞI EMTIA 
KAMPANYASINDA YÜKSEK 
BAŞARI GÖSTEREN 
ACENTELERINI  PRAG 
SEYAHATIYLE ÖDÜLLENDIRDI.

5-7 Ekim tarihleri arasında ger-

çekleştirilen ve Anadolu Sigorta 

Acente İlişkileri ve Satış Yönetimi 

Müdürü Murat Yüksel’in eşlik ettiği seya-

hate bölge müdürleri ve acentelerimizin 

olduğu 62 kişi katıldı. Turun ilk gününde 

neo-gotik Rönesans ve Barok özellikleri 

bünyesinde barınan ST. Vitüs Katedrali, 

Franz Kafka’nın evi, 13. yüzyılda Baş Mi-

mar Peter Parler tarafından yaptırılan ve 

üzerinde 31 Aziz Heykeli’nin bulunduğu 

Charles Köprüsü gibi Prag’ın simgesi 

haline gelen yapılar ziyaret edildi.

Ortaçağ Gecesine Katıldılar 

Gezinin ikinci gününde Prag’a 140 km 

mesafedeki Dresden şehrine tur düzen-

lendi. Acenteler, gerçekleştirilen gezide 

‘Ortaçağ Gecesi’ne katılarak, Ortaçağ’da 

yapılan eğlenceler ve o dönemde yenilen 

yemekleri deneyimleme fırsatı buldular. 

Prag’ın büyülü atmosferinde üç gün 

geçiren acenteler, gezi sırasında karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunma ve ilişkilerini 

pekiştirme imkânı da buldular.

diğer ülkelerin bitkilerini barındıran Batum 

Botanik Bahçesi gezildi. Sovyetler Birliği’nin en 

büyük zirai eğitim alanı olma özelliğini taşıyan 

bu bahçe acentelerimiz tarafından büyük ilgi 

gördü. Gezi boyunca acentelerimiz, birlikte 

keyifli zaman geçirme fırsatı da buldu.
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Anadolu Sigorta Boyasız Göçük 

Onarım Merkezleri, araçların kapor-

tasındaki ezik ve göçüklere, dolu 

hasarlarına ve döşeme hasarlarına hızlı ve 

kolay onarım imkânı sağlıyor. Onanım mer-

kezlerinde ayrıca araçların kaplama ve boya 

düzeltme işlemleri de gerçekleştiriliyor. 

Onarım Merkezlerinde  

İkame Araç Temin Ediliyor

Masaj ve vakumlama tekniklerinin kullanıldığı 

onarım merkezleri; dolu hasarlarının yanı 

sıra boyasız göçük onarımıyla giderilebile-

cek park hasarları, cam tamiri ve değişimi 

ihtiyaçlarına yönelik de hizmet veriyor. Her 

iki yöntemle onarılamayan hasarlar ise, ilgili 

merkezlere yakın konumda bulunan Anadolu 

Önümüzdeki 
dönemde bu 

merkezlerin sayısını 
artırarak, hizmet 
ağını genişletmeyi 
hedefliyoruz.

ANADOLU SIGORTA, ISTANBUL’UN IKI YAKASINDA, IKI YENI BOYASIZ GÖÇÜK ONARIM MERKEZI’NI 
HIZMETE AÇTI. ANADOLU SIGORTA’NIN MÜŞTERILERINE ÖZEL HIZMET VEREN BOYASIZ GÖÇÜK 
ONARIM MERKEZLERI BAKIRKÖY VE ÜMRANIYE ŞERIFALI’DE YER ALIYOR. 

İstanbul’da İki Yeni
Boyasız Göçük Onarım Merkezi Açıldı

Sigorta anlaşmalı servislerine yönlendiriliyor. 

Onarım merkezlerinde ihtiyaç ve talep halin-

de poliçe teminatları kapsamında ikame araç 

da temin edilebiliyor.  Anadolu Sigorta Genel 

Müdür Yardımcısı Fatih Gören, 2017 yılında 

İstanbul’da yaşanan dolu felaketini hatırla-

tarak, “Boyasız Göçük Onarım Merkezleri’ni 

böyle olağanüstü durumlarda Anadolu Sigor-

talılara öncelikli ve hızlı hizmet vermek için 

hizmete aldık. Anadolu Sigorta’nın üstün hiz-

met anlayışıyla çalışan merkezlerde, alanında 

uzman ve dünya standartlarında onarım 

tekniklerine hâkim alt yüklenicilerimiz görev 

yapmaktadır” dedi. Gören, önümüzdeki 

dönemde bu merkezlerin sayısını artırarak, 

hizmet ağını genişletmeyi hedeflediklerini de 

sözlerine ekledi. 
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ANADOLU SIGORTA, 
DÜNYA ENGELLILER 
VAKFI (DEV) ILE 
YAPILAN KURUMSAL IŞ 
BIRLIĞI KAPSAMINDA 
ENGEL TANIMAYAN 
MÜŞTERILERININ 
YAŞAMLARINA GÜVEN VE 
KONFOR KATACAK YENI 
DEV KASKO ÜRÜNÜNÜ 
HAYATA GEÇIRDI. 

DEV Kasko 
Engel 
Tanımıyor

DEV Kasko Sigortası kapsa-

mında tek bir poliçe ile geniş 

teminat güvencesi sağla-

nırken, hasar anında ve sonrasında 

sunulan hizmetler, bu müşterileri 

özel olarak önceliklendiriyor. Hedef 

kitlesi engel tanımayan müşteriler 

olan DEV Kasko Sigortası, araç 

sahiplerinin hasar anında öncelikli 

hizmet almalarını sağlayarak özel bir 

müşteri deneyimi sunuyor.

DEV Kasko Hayatı Kolaylaştırıyor

Engel tanımayan bireylerin temel hak 

ve ihtiyaçlarından biri olan sigorta 

hizmetlerinin, engelliler açısından 

erişilebilirliğini sağlayan bu yeni ürün 

ile aynı zamanda pert olan araçlar için 

ÖTV avantajı da sunuluyor. Öncelikler, 

ihtiyaçlar ve beklentiler tespit edile-

rek hazırlanan DEV Kasko Sigortası 

engel tanımayan bireylerin hayatları-

nın kolaylaştırmayı hedefliyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik 

Kulübü’nün bu yıl 8.sini düzenlediği 

ve 3 gün boyunca devam eden MSE 

(Management Study with Executives) 

etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek 

kariyer hedefleri ile ilgili merak ettikleri 

soruları cevapladık. Etkinlik programı-

mız, ilk gün gerçekleştirdiğimiz İnsan 

Kaynakları sunumu ile başlayıp, sektörde 

öncü şirketlerin üst düzey yöneticileri-

nin yaptıkları konuşmalarla devam etti. 

Liderlik Semineri’nde, Genel Müdürümüz 

İlhami Koç “Başarı Tesadüf Değildir” 

konulu konuşmasını yaptı. Son 5 yıldır 

Banka Sigortacılığı Müdürümüz Ahmet 

Gökhan Kerem’in keyifli yönetiminde 

gerçekleştirdiğimiz vaka çalışmamız ise 

öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. 

Etkinliğin son gününde, Boğaziçi Üni-

versitesi öğrencilerinin her yıl anketlerle 

sektörün en iyi şirketlerinin belirlendiği 

Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde “Yılın 

Sigorta Şirketi” ödülünü alarak büyük bir 

gurur yaşadık.

Bu yıl 4.sü düzenlenen ve 15-16 

Ekim’de Vodafone Park’ta, ülke 

genelindeki tüm mühendislik fakül-

teleri öğrenci ve mezunlarının katılımıyla 

gerçekleşen Türkiye Mühendislik Kariyer 

Fuarı’nda (TÜMKAF) bu sene sponsor ola-

rak yer aldık. Türkiye’nin her bölgesinden 

8500’ü aşkın katılımcıyla 2 gün boyunca 

süren etkinlikte standımıza uğrayan 

katılımcılarla bir araya gelme ve sohbet 

etme şansı yakaladık. Şirketimiz mühendis 

çalışanlarının da interaktif sunumlarıyla 

zenginleşen etkinlikte, katılımcıları loca-

mızda ağırlayarak hem sigorta sektörüne 

hem de şirketimize dair merak ettikleri 

soruları cevapladık.

TÜMKAF 
Mühendisler Sahada

Boğaziçi Üniversitesi 
Öğrencilerinden
“Yılın Sigorta Şirketi” Ödülü
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Genç yeteneklerin sektörü ve 

Anadolu Sigorta’yı yakından tanıya-

bilecekleri, şirketimiz yöneticileriy-

le tanışabilecekleri, Anadolu Sigorta’daki 

yaşamı keşfedebilecekleri ve kariyer 

fırsatlarını öğrenebilecekleri Network Bu-

luşmaları serimiz “Come To AS” ile başladı! 

Buluşmalarımızın ilki olan “O Mühendis 

Ben Miyim?”, Türkiye’nin önde gelen 

üniversitelerinin 3. ve 4. sınıf mühendislik 

öğrencileri ve yeni mezun mühendislerinin 

katılımıyla 15 Kasım’da Kavacık’taki Genel 

Müdürlük binamızda gerçekleşti. İnsan 

Kaynakları ekibimizin yanı sıra, şirketimiz 

mühendis çalışanlarının da katılım göster-

diği etkinliğimizde, Genel Müdürümüz İlha-

mi Koç da katılımcılarla bir araya gelerek 

sohbet etti. 

15 - 16 Aralık 2018 tarihlerinde katıldı-

ğımız “Cyber Security & Data Science 

Summit” etkinliğinde siber güvenlik 

ve veri bilimi alanına ilgi duyan öğrenci-

lerle Kworks Girişimcilik Merkezi’nde bir 

‘‘Come to AS” Network Buluşmaları Serimiz Başladı

Cyber Security & Data Science Summit
araya geldik. Proje ve Değişim Yönetimi 

Müdürümüz Erdem Karabostan, Veri Ana-

lizi ve Yönetim Raporlaması Müdürümüz 

Ömer Altun ve BT Güvenlik Yöneticimiz 

Onur Ayyıldız’ın şirket uygulamalarımızı 

anlattıkları iki farklı oturumla yer aldığımız 

etkinlikte, teknoloji ve dijitalleşme alanında 

yaptığımız çalışmalar öğrenciler tarafın-

dan yoğun ilgi gördü.

Anadolu Sigorta’daki kariyer olanaklarını ve çalışma dünyasını paylaşmak için 
@anadolusigortakariyer instagram hesabımızı açtık. Tüm etkinliklerimizi 

bu sayfadan takip edebilirsiniz.Ayrıca, hesabımızı sizden gelecek paylaşım-
larla da zenginleştirebilmek adına sayfamızda yer almasını istediğiniz, 

şirketimize ait paylaşımlarınızı (etkinlik, seminer, eğitim, konferans vb.) 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne iletmenizi rica ederiz.

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğümüz'den Sizlere Bir Mesaj Var
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Anadolu Sigorta 
Sürdürülebilirlik 

Yönetimi’ndeki 
amacımız, gelecek 
kuşakların kendi 
ihtiyaçlarını karşılama 
imkânlarını tehlikeye 
sokmadan bugünkü 
kuşakların ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek.

Rekabetin Yeni Alanı
ANADOLU SIGORTA OLARAK 
SOSYAL, EKONOMIK VE ÇEVRESEL 
RISKLERI UZUN DÖNEMLI REKABET 
AVANTAJINA DÖNÜŞTÜRMEK 
AMACIYLA MAYIS 2018 ITIBARIYLE 
BAŞLATTIĞIMIZ SÜRDÜREBILIRLIK 
YÖNETIMI GELIŞTIRME PROJESI 
DEVAM EDIYOR. 

farklı iş birimlerinden şirket yöneticilerimizle 

birlikte sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirle-

dik. Projenin mevcut evresinde mevcut faali-

yetlerimizi sürdürülebilirlik şemsiyesi altında 

konsolide ettik ve yeni çalışmalarımızı da tespit 

ettiğimiz stratejiler ışığında şekillendiriyoruz.

İlk Rapor 2019 Yılında Yayımlanacak

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı gerçek-

leştirirken ön plana çıkardığımız en önemli 

değerler paydaş katılımı, şeffaflık ve hesap 

verebilirliktir. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik 

faaliyetlerimizi tasarlarken paydaşlarımızın 

beklenti ve görüşlerini ön planda tutuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sonuçlarını 

uluslararası standartlara uygun olarak hazırla-

nan yıllık sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla 

kamuoyuna sunacağız. İlk raporumuzu da 2019 

yılı içerisinde yayımlayacağız. Sürdürülebilirlik 

alanında başarının artırılmasında en büyük 

çarpan etkisi Anadolu Sigorta’nın yarattığı 

ekosistemin tümünde bu bakışın yaygınlaşma-

sıdır. Tüm çalışan, acente, tedarikçi ve iş ortak-

larımızla sürdürülebilirlik yolunda ilerliyor, her 

türlü görüş ve önerilerinizi “surdurulebilirlik@

anadolusigorta. com.tr’’ adresine bekliyoruz.

Kalite Yönetim Sistemleri Müdürlüğü

Sürdürebilirlik:

Günümüz ekonomik yaşamı; endüstri-

yel alanda gelişen yeni ürün ve hizmet 

modelleri, gelecek nesillerin tüketim 

davranışları ve yaşam kalitesi beklentilerin-

deki değişim, iklim değişikliğiyle mücadele ve 

kent nüfus artışı gibi megatrendler dolayısıyla 

büyük bir dönüşüme sahne oluyor. İçinde 

bulunduğumuz bu süreç, risk algısı boyutları 

içinde, kısaca sürdürülebilirlik faktörleri olarak 

değerlendirilen sosyal, ekonomik ve çevresel 

riskleri ön plana taşımaya başladı.

Şirketler de sürdürülebilirlik faktörlerinin 

günümüz ve gelecek başarıları için önemini 

kavrayıp bu alanda gerçekleştirilen çalışma-

lara ağırlık veriyor. Örneğin 2017 yılı S&P 500 

listesinde yer alan şirketlerin %85’i gibi Borsa 

İstanbul 100 endeksinde yer alan şirketlerin 

de önemli bir çoğunluğu sürdürülebilirlik 

faktörlerinde gelişim elde etmek için çalışıyor 

ve elde ettikleri sonuçları sürdürülebilirlik 

raporları aracılığıyla yatırımcıları ve diğer pay-

daşlarının değerlendirmesine sunuyor.

Şirket İdaresi, Ürün & Hizmet Süreçlerinde 

Sürdürülebilirliğin Önemi

Bu gelişmeler ışığında Anadolu Sigorta olarak 

sürdürülebilirlik faktörlerini gerek şirket ida-

resinde gerekse ürün ve hizmet süreçlerinde 

bir bütün olarak gözetilmesi ve bu faktörlere 

bağlı risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde 

yönetilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Yönetimi 

çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmayla 

temel amacımız, gelecek kuşakların kendi 

ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını tehlikeye 

sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek. Çalışma kapsamında ilk olarak 
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Fındıkçılara 
Değerlendirme Ziyareti Yapıldı
SAMSUN VE ORDU’DA BULUNAN FINDIK KIRMA & AYIKLAMA FABRIKALARI VE FINDIK KIRMA & AYIKLAMA 
ENTEGRE TESISLERINE RISK DEĞERLENDIRME KAPSAMINDA ZIYARET GERÇEKLEŞTIRILDI. 

Sahada Risk Noktaları Belirlendi

Gerçekleştirilen sözlü görüşmelerin ardından 

firma yetkilileri ile sahada risk analizi çalışmaları 

yapıldı. Risk noktalarının belirlendiği gezide iş-

letmelerin sahadaki uygulamaları kontrol edildi. 

DKC Gıda

Dost Fındık

Çakmaklar Gıda

Yılmaz Kardeşler

İstanbul Bölge Müdürü İdil Pamir'in katılımıyla 

2 gün süren ziyaretlerde, öncelikle işletme-

nin risklerinin tespit edilmesine yönelik bir 

çalışma olduğu anlatıldı. Ziyaretler sırasında bu 

çalışmaların birçok benzer faaliyet konusunda-

ki işletmelerin ziyaretinden elde edilen bilginin 

ve sahadaki uygulamalarının paylaşımı olduğu 

konusu hakkında bilgi verildi. 

Muhtemel Hasar Senaryoları Değerlendirildi

Samsun ve Ordu’da gerçekleştirilen ziyaret-

lerde firma sahipleri ve yetkili personellerle ilk 

konu olarak yangın ve sel gibi riskler hakkında 

görüşüldü. Muhtemel hasar senaryoları teknik 

açıdan değerlendirildi. Bu senaryolar doğrul-

tusunda yangın riskinin tespit edilmesi için 

hazırlanan risk analiz raporlarındaki önerilerin 

gerek maliyet gerekse de montaj açısından 

uygulanabilirliği konuşuldu. 
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Emekli Sandığı ve Dayanışma Vakıflarının 
Genel Kurul Toplantıları Yapıldı

Açılış konuşması ve Ulu Önder Atatürk ile merhum emeklileri-

mizin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantıda, 

vakıfların mali durumları ve hesapları görüşülürken, 2015-2017 

yıllarına ait hesaplar oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda söz alan konuşmacılar tarafından; Genel Kurula katılan tüm 

üyelere teşekkür edilirken, bugüne kadar olduğu gibi tüm üyelerin 

katılımı ve el birliği ile vakfın daha iyi yerlere geleceğine inanıldığı dile 

getirildi. Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu kararları ve Genel Kurul 

Toplantıları sonucunda oluşan Vakıf Yönetim Kurulları ilk toplantılarını 

gerçekleştirmiş ve yapılan görev bölümü neticesinde Vakıf Yönetim ve 

Denetim Kurulları aşağıdaki şekilde oluşturuldu.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları  

Emekli Sandığı Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gören

Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Bulut

Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Şener

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensupları  

Dayanışma Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Koç

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Gören

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Metin Oğuz

Yönetim Kurulu Üyesi Handan Oğuz

Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Güveyi

Denetim Kurulu Üyesi Murat Tetik

Denetim Kurulu Üyesi Sedat Yılmaz
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Başarılı Performanslar 
Ödüllendirildi
2018 yılı sonunda dahil olduğu yarışma 

grubunda en yüksek puana sahip 

olan ilk üç satış kanal sorumlusu 

Genel Müdürlükte gerçekleştirilen törenle 

ödüllendirildiler. Genel Müdür İlhami Koç, 

I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, 

Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, Acente 

İlişkileri ve Satış Yönetimi Müdürlüğü’nün 

katılımı ile 8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleş-

tirilen ödül töreninde keyifle geçen kutlama 

yemeğinin ardından Genel Müdür İlhami Koç 

tarafından teşekkür plaketleri dağıtıldı. 

1. Grup (Kadıköy ve İstanbul)
1.IRMAK NESLİOĞLU - Kadıköy
2.ERDEM ARISOY - Kadıköy
3.NİHAT ŞAHİN - İstanbul
 
2. Grup (İç Anadolu, Marmara ve 
Batı Anadolu)
1.ALİ KAYA – İç Anadolu
2.BORA BAYINDIR – Marmara
3.AHMET NİHAT UZAKGÖREN – Batı Anadolu

3. Grup (Güney Anadolu, Akdeniz, 
Karadeniz ve Orta Karadeniz)
1.MUSTAFA GÜRKAN – Orta Karadeniz
2.ÖZLEM AKÇAY - Karadeniz
3.MEHMET KOÇ – Orta Karadeniz

Başarılı Trakya 
Acentelerimizi 
İstabul'da Ağırladık

Anadolu Sigorta, düzenlediği ‘Trakya Acentelerimiz ile 

İstanbul’da Buluşuyoruz’ kampanyası kapsamında 

Trakya’nın en başarılı 20 acentesini İstanbul’a davet etti.  

İstanbul Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen motivasyon 

etkinliğine, I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, Genel 

Müdür Yardımcıları Metin Oğuz, Mehmet Abacı ve Ali Kaplan, İs-

tanbul Bölge Müdürü İdil Pamir, Kurumsal İletişim Müdürü Berna 

Ergüntan ile Acente İlişkileri ve Satış Müdürü Murat Yüksel katıldı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il ve ilçelerinde faaliyet gösteren 

Anadolu Sigorta acenteleri arasında düzenlenen performans 

yarışmasında kazanan acentelerin ve Anadolu Sigorta yöne-

ticilerinin katıldığı İstanbul gezisi, Dolmabahçe Sarayı ve Be-

şiktaş Stadyumu turları ile başladı. Akşam yemeği ile devam 

eden etkinlikte acenteler oldukça keyifli bir gün geçirerek 

evlerine güzel anılarla döndü.

Ödül Alanlar



ACENTELERİMİZ

ULVİ UYSAL-
ATASAL 

SİGORTA 
Manisa

Kaç yıldır sigorta sektöründe hizmet veriyorsunuz?

20 yıldır sigorta sektöründe faaliyet gösteriyoruz.

Anadolu Sigorta ile ne zaman çalışmaya başladınız?

7 Mayıs 2003 tarihinde Anadolu Sigorta ile çalışmaya 

başladık.

Sigorta sektörünün gidişatını kısaca değerlendirir 

misiniz?

Sigorta sektörü insanlık var olduğu sürece artan bir 

ivme ile büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Bu 

büyüme bazen hızlı bazen yavaş, ekonomik, politik 

coğrafi ve en önemlisi de teknolojik faktörlerden etkile-

necek. Gelecek yıllarda sigorta bilincinin daha da artaca-

ğını, sigortanın, insan hayatına anne eli gibi değmeye ve 

mağdur yaralarını sarmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Diğer meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz? 

Çok kutsal bir mesleği icra ediyoruz, iyi ki varsınız.
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FİLİZ BORAN-
DİNÇEL 

SİGORTA
Trabzon

Kaç yıldır sigorta sektöründe hizmet veriyorsunuz?

1998 yılından beri sektörde hizmet veriyoruz.

Anadolu Sigorta ile ne zaman çalışmaya başladınız?

İlk günden beri Anadolu Sigorta ile çalışıyoruz.

Sigorta sektörünün gidişatını kısaca değerlendirir misiniz?

20 yılda müşteriler sigorta konusunda daha bilinçlendi. Ürün 

çeşitleri arttıkça kendilerini güvende hissetmek müşterileri 

memnun ediyor. Dijitalleşmenin artması ile müşterilerin 

‘‘Sigortam Cepte’’, acentelerin “Asenta’ uygulamaları 

hepimize kolaylık sağlıyor. Gelecek nesil dijitalleşme ko-

nusunda bir adım önde. Onlara yetişmek için gerekli ak-

siyonları almak zorundayız. Ekonomideki dalgalanmanın 

insanları tasarrufa yönlendirdiği şu günlerde sigortanın 

önemini bilinçli bir şekilde anlatırsak sektör olarak daha 

az etkileneceğimizi düşünüyorum. 

Diğer meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz?

Sigorta; bilgi, güven ve hizmete dayalı bir sektör. Öncelikle bütün 

ürünlerin içeriklerini iyi bilmeli ve müşteriye doğru bilgi aktarmalı. 

Bilgi tam olunca güven daha sağlam oluyor. Sigortanın sadece trafik ve 

kasko olmadığı bilgisi verilmeli. Bunun dışında mesleği severek ve gönülden 

yapmalarını öneriyorum.

MAKSİMUMBİZ 31



ACENTELERİMİZ

Kaç yıldır sigorta sektöründe hizmet veriyorsunuz?

Sigorta sektöründe 26 yıldır hizmet veriyorum. Acente olarak 1997 

yılında kurduğumuz Depar Sigorta 21 yıldır faaliyet gösteriyor. 

Anadolu Sigorta ile ne zaman çalışmaya başladınız?

2004 yılında Anadolu Sigorta ile aramızda başlayan iş ortaklığı 

tek acentelik ve sağlık sigortaları ağırlıklı olarak devam ediyor. 

Sigorta sektörünün gidişatını kısaca değerlendirir misiniz?

Devletin ve sigorta şirketlerinin öncülüğünde sağlık, bireysel 

emeklilik ve sorumluluk sigortaları başta olmak üzere sektör 

hızla gelişiyor. Sigorta pastası ülkemizde ekonomik alım gü-

cünün ve eğitim seviyesinin gelişmesine bağlı olarak müşteri 

sayısının artacağını işaret ediyor. Yeni nesil bilinçli tüketicilerin, 

yeni teknolojik gelişmelerle yeni ürünlere ihtiyaç duyacağı ve bu 

gelişmeleri hızla takip edebilen şirket ve satıcıların en etkin bir 

şekilde bu pastadan daha iyi yararlanacağını düşünüyoruz.

Diğer meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz?

Pazarlanan tüm poliçelerin içeriğinin bilinmesi, satış ve satış sonrası 

hizmetin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Çapraz satış ve satış pazarla-

manın en önemli geri dönüşü satış sonrası hizmet kalitesidir. Sizi diğer satış kanallarından 

ayrılan en etkili farkı bulup, uygulamanızla olur.

DEPAR 
SİGORTA 

Ankara
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ADEM 
YOLCU 
Samsun

Kaç yıldır sigorta sektöründe hizmet veriyorsunuz?

Sigorta sektöründe 18 yıldır hizmet veriyorum. 

Anadolu Sigorta ile ne zaman çalışmaya başladınız?

Anadolu Sigorta ile 1 Ağustos 2000 tarihinden itibaren 

birlikte çalışıyoruz. 

Sigorta sektörünün gidişatını  

kısaca değerlendirir misiniz?

Ekonomide yaşanan gelişmeler sigorta şirketleri 

ile satış kanalları (acente, banka, oto bayi vb.) 

arasındaki agresif rekabet, sektördeki fiyatların 

düşmesine neden oldu. Bu da karlılığı düşürdü. Bu-

nun yanı sıra acentelerin giderleri de günden güne 

artıyor. Sektörün köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu 

düşünüyoruz. 

Diğer meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz?

Kaliteden asla taviz verilmemeli. Haksız rekabet ortamı 

yaratarak sektördeki kar marjları düşürülmemeli. Satılan poliçe 

ve ürünlerin içeriği tam olarak bilinmeli ve müşteriye anlatılmalı.

MAKSİMUMBİZ 33



TÜRKIYE IŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası
Alibeyköy Şubesi

ATAKAN ÖZTÜRK

Anadolu 
Sigorta’yı, banka 
sigortacılığı 

alanındaki güçlü 
iş ortağımız olarak 
görüyoruz.

Şube Unvanı Alibeyköy Şubesi

Şube Tipi Karma Şube

Şube İli/İlçesi İstanbul / Eyüp

Şube Çalışan Sayısı 14

Banka Sigortacılığını en iyi ifade 
eden 3 kelime İletişim, Güvenilirlilik ve Sadakat

Anadolu Sigorta’nın şubeniz için 
anlamı

Anadolu Sigorta’yı, banka sigortacılığı alanındaki güçlü iş 
ortağımız ve en önemlisi İş Bankası ailesinin bir üyesi olarak 
görüyoruz.

Sigorta satışının ana unsurları / 
temel unsurları

Sigorta satışının ana unsurlarını beş başlıkta özetlemek 
gerekirse; - Ürünü tanımak/tanıtmak, - müşteriye hangi ürünün 
sunulması gerektiğini bilmek, - fırsatları değerlendirmek, - 
hızlılık, -ve müşteri güvenini kazanarak potansiyeller yaratmak. 

Banka çalışanları nezdinde 
sigorta farkındalığı nasıl oluşur?

Şubenin  komisyon gelirleri ile satış başarısının hedef 
kalemlerine doğrudan etkisinin yanısıra, çalışan bazında 
üretim hedefleri gerçekleştikçe kazanılan prim tutarları sigorta 
ürününün sahiplenmesini sağlıyor.

Şubenizin sigortacılık alanında 
gelmek istediği nokta nedir?

Daha çok müşteri, daha çok teklif, daha çok üretim, daha çok 
kar ve prim.

Banka Sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek istediğiniz 
mesaj nedir?

Gerçekleştirilen her bir işin öncesinde veya sonrasında 
sigortacılık anlamında yeni fırsatlar doğabileceğini öngerebilmeli 
ve en önemlisi müşteriye biz de varızı hissetirmeliyiz.

Gelecekteki banka sigortacılığı 
hakkında görüşleriniz nelerdir?

Sektörde, bankaların güçlü teknolojik alt yapısı, interaktif 
kanalları ve yaygın şube ağlarında genç, dinamik ve kalifiye 
insan kaynakları ile müşteri iletişimindeki sinerjinin devamlılığı 
üretimdeki payını artıracak.
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Türkiye İş Bankası
Bulvar İvedik OSB

KADIR YAĞMUR

Sigorta satışının 
ana unsuru 
farkındalık 

yaratarak en iyi hizmeti 
sıkı müşteri ilişkileri ile 
sağlayabilmektir.

Şube Unvanı Bulvar İvedik OSB 

Şube Tipi Karma

Şube İli/İlçesi Ankara/ Yenimahalle

Şube Çalışan Sayısı 14

Banka Sigortacılığını en iyi 
ifade eden 3 kelime Tecrübe, Marka, Hizmet

Sigorta satışının ana 
unsurları / temel unsurları

Farkındalık yaratarak en iyi hizmeti, sıkı müşteri ilişkileri ile 
sağlamak.

Banka çalışanları nezdinde 
sigorta farkındalığı nasıl 
oluşur?

Riski teminat altına alabilme olgusu ile birlikte iki kurum arasında 
koparılması imkansız bir sinerji kuruyor.

Şubenizin sigortacılık 
alanında gelmek istediği 
nokta nedir?

Şubemiz başarısını her yıl bir önceki yılın üzerine ekleyerek, ürün 
çeşitliliğini artırarak hedefleri ile paralel büyümesi.

Banka Sigortacılığı hakkında 
okuyucuya iletmek istediğiniz 
mesaj nedir?

Banka Sigortacılığı her yıl ürün ve hizmet kalitesini artırarak 
çözüm odaklı ve titiz çalışmaları sonucu müşterilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda çözüm odaklı çalışan bir oluşumdur. Her müşteriye 
tek tek dokunarak ve maksimum hizmeti sağlamayı amaç ediniyor.

Gelecekteki banka 
sigortacılığı hakkında 
görüşleriniz nelerdir?

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü her yıl gelişmeye ve büyümeye 
devam ediyor. Özellikle bankamızın dijitalleşme dönemiyle 
beraber Banka Sigortacılığı Müdürlüğü'nün 
de teknolojik anlamda daha da gelişerek müşteri ve 
ürün özelinde dijital dönüşüm çalışmaları ile ürün 
müşteri ve kaliteli hizmet anlayışını daha da geliştirerek 
sektöre örnek yenilikler getirecek.
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RÖPORTAJ
MÜŞTERİMİZİN  

TEŞEKKÜR MEKTUBU 
HAYATIMIZ SİGORTALI 

DERGİSİ'NDE YAYINLANDI.



MAKSİMUMBİZ 37



MAKSİMUMBİZ

SOSYAL KULÜPLER

38

Sosyal Kulüplerimizden Kareler
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CAN DOSTUM

Can Dostları
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Handan Oğuz ve Metin Oğuz Ailesinin 

Sahiplenme hikayenizi anlatır mısınız?

Bizim hikayemiz 2004 yılının Ekim 

ayı gibi başladı. Önceleri sadece 

zaman zaman konuştuğumuz bir konuydu. 

Oğlumuzun da o dönemde bir köpek sahibi 

olmayı istemesi de bu konuda önemli bir 

etken oldu. Bir hafta sonu Şile taraflarında 

ziyaret ettiğimiz bir köpek eğitim çiftliğinden, 

kucağımızda iki aylık bir Golden Retriver 

cinsi yavru ile çıkarken bulduk kendimizi. 

Çok hareketli ve sevimli bir yavruydu. Evin 

içinde rüzgar gibi bir taraftan öbür tarafa 

savrulup duruyordu. Bu halinden dolayı bir 

arkadaşımız ona “Poyraz” ismini verdi, biz de 

kabullendik. Sonradan büyüdükçe sakinle-

şen, olgunlaşan bir kişiliğe büründü. Sakinliği 

ve güzelliği ile köpek korkusu olan pek çok 

tanıdığımızın bu korkusunu yenmelerinde 

önemli bir rol oynadı. İnsana düşkün, 

insana yakın yaşamayı seven kişiliği 

ile evimizde bizimle birlikte 

yaşamaya devam ediyor.

Evimizin ikinci konuğu bir kedi 

oldu. 2012 yılının Kasım ayında 

Kilyos’a taşınmamızın ilk haftası 

içindeyken, avuç içine sığacak kadar küçük 

bir yavru olarak kapımıza geldi. Önceleri 

Poyraz ile birlikte içeride olamayacağını dü-

şündüğümüzden dışarıda yaptığımız bir yuva-

da bakmaya çalıştık. Ancak, içeride olmak, 

bizimle yaşamak isteği o kadar güçlüydü ki, 

üç beş gün sonra bir yolunu bularak eve girdi 

ve ikinci can dostumuz olarak evdeki yerini 

aldı. Çok tatlı ve sevimli tekir dişi bir yavruy-

du. Yine bir arkadaşımız kendisine “Candy” 

ismini verdi. Poyraz ile inanılmaz bir dostluk 

ve ilişki kurdu. Hiçbir zaman birbirlerinden 

rahatsız olmadılar.

Bir sonraki can dostumuz tekrar bir kedi oldu. 

Oğlumuz Atakan, Topkapı’daki Koç Üniversi-

tesi Hastanesi’nde küçük bir operasyon geçir-

mişti. Bir gece hastanede kalması gerekmişti. 

Arabayı hastanenin açık otoparkında bırak-

mıştık. Ertesi gün hastaneden çıkıp arabayla 

E-5 üzerinde kalabalık trafikte dur-kalk halinde 

giderlerken, yandaki arabanın sürücüsü 

camdan seslenerek; arabanın tekerleğinden 

bir kedi yavrusunun yola düştüğünü söyleyip, 

kediyi hemen alarak yol kenarına bırakıyor. 

Atakan bu kedinin kaderinin bizimle birlikte 

olduğunu söyleyerek hemen arabadan inerek 

kediyi kucağına alıyor. En fazla iki üç aylık bir 

yavru olarak evimizin yeni can dostu oldu. 

Simsiyah bir erkek kedi yavrusuydu. Yaşamak 

için katlandığı zorlukları düşünerek kendisine 

‘‘Zoro” adını verdik. Böylece can dostlarımızın 

sayısı üçe yükselmişti.

Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz & İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Handan Oğuz
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Oğlumuz Atakan Viyana’da okurken kendi-

sine yoldaş olacak, yalnızlığını paylaşacak 

bir can dostunun olmasını çok istiyordu. 

Öncelikle gidip gelirken taşıma problem-

leri ve formaliteleri yüzünden çok istekli 

değildik. Sonra bu isteğine sıcak bakmaya 

başladık. İstanbul’a döndüğü bir dönemde 

Zekeriyaköy’de kuaförlük yapan hayvan 

dostu bir arkadaşımızdan telefon aldık. 

Erdek’ten tatilden dönerken durdukları bir 

karpuzcu tezgahının arka tarafındaki çalılıklar 

içerisinde terkedilmiş son derece sevimli bir 

köpek bulunduğunu, bizim de onu görmemizi 

çok istediğini söyledi. Hemen görmeye gittik. 

Gerçekten son derece sevimli ufacık-tefecik 

bir Rus finosuydu. Sonradan veterinerden 

öğrendiğimiz kadarıyla 3-4 yaşları civarın-

daydı. Kilo olarak 6 kg civarındaydı. Bu bizim 

arka koltukta yerini almış, keyifle uyuyordu. 

Böylece evimizin beşinci can dostu olarak 

evde yerini aldı. Simsiyah rengi nedeniyle ona 

“Gece” adını verdik.

Onlarla yaşamak hayatınıza neler katıyor?

Her akşam eve döndüğümüzde Maya ve 

Poyraz’ın karşılama seremonisini izlemek ina-

nılmaz güzel bir mutluluk veriyor. İnsan günlük 

yorgunluğunu bir anda unutuyor. Kedilerin ak-

şam tv seyrederken gelip kucağımıza yatması 

ve sizinle bütünleşmesi çok güzel bir duygu. 

Ev içinde zaman zaman Candy ile Zoro veya 

Gece’nin hafiften kavgaları, kendilerine ait his-

settikleri bölgeleri korumaya çalışmaları ilginç 

görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Sizleri güldüren, kendilerine ait özellikleri 

var mı?

Poyraz’ın 15 yaşına gelmiş olması, haraket-

liliğini kaybetmeye başlaması aslında biraz 

hüzün verici. İnsanın sevdiği bir can dostun 

geleceğinden endişe etmeye başlaması 

gerçekten hüzünlü. Ama yine de her günü-

nü mutlu ve sağlıklı yaşaması için elimizden 

geleni yapmaya çalışıyoruz. Varlığı bizi mutlu 

ediyor. Geceleri uyurken yüksek sesle 

horlaması ise bir başka keyif gerekçemiz. 

Kediler daha özgürce yaşıyorlar. 

Canları istediğinde evden çıkıp, 

yorulup acıkınca dönüyorlar. 

Böyle doğal yaşamaları bizi 

de mutlu ediyor.

için uygundu. Çünkü, yolcunun yanında uçak 

kabinine alabilmesi için taşıma çantası dahil 8 

kg’mı geçmemesi gerekiyordu. Arkadaşımı-

zın yanından ayrılırken o da bizimle birlikte 

kucağımızda eve geliyordu. Maya adını ver-

diğimiz yeni dostumuz, Atakan ile Viyana’ya 

gitti. Yaklaşık altı ayı orada birlikte geçirdiler. 

Atakan’ın kesin dönüş yapması nedeniyle 

evimize geldiler. Artık o da evin diğer bir üyesi 

olarak bizimle yaşıyor.

Son ve beşinci üyemizde siyah bir kedi. 

Aslında kendisi Çanakkale’li. 2017 yazında 

Çanakkale’ye ailemin yanına tatile gittiği-

mizde, onu ufacık 1-2 aylık yavruyken deniz 

kenarında oldukça kötü bir durumda bulduk. 

Öncelikle eve getirerek bakıma aldık. Biraz 

uğraş ve bekleyişler sonrasında kendisi-

ne geldi. Biz oradan ayrıldıktan sonra, kız 

kardeşim ona bakmaya devam etti. Bir ay 

sonra tekrar Çanakkale’ye gittiğimizde, 

toparlamış ve kendine gelmişti. Kışın ne ya-

pacağını düşünmeye başladık. Kendi başına 

kışı atlatabilmesi mümkün görünmüyordu. 

Sonrasında tabi ki, geri dönüşümüz sırasında 

Evde sizinle birlikte yaşayan bir can dosta 
sahip olmak, sadece sizden sevgi, ilgi ve 
karnını doyurmanızı bekleyen ama hiçbir 

zaman büyümeyen bir çocuğa sahip 
olmak gibi. Yaşam anlayışınızı, yaşam 

şeklinizi etkileyen ve değiştiren bir durum. 
Fakat yaşamı güzelleştiren, bize farklı 

değerler katan her güzelliğin biraz uğraş 
gerektirdiğini unutmamamız lazım.



Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

İnsana ait her şeye meraklı, iki çocuk 

babası, denize aşık, yemek yapmayı 

ve yemeyi seven bir Adana’lıyım. Liseyi AFS 

ile ABD’de tamamladıktan sonra İstanbul Tıp 

Fakültesi’ne girdim. 3’üncü sınıfta İstanbul 

İşletme Fakültesi’ne geçerek oradan mezun 

oldum. Satışçı olarak çalışma hayatına 15 

yaşında başladım. Daha sonra acenteliğimizi 

kurduk, bu acentelik Anadolu Sigorta’ya yedi 

yüz bin poliçe üretti. Kabımıza sığamayarak 

kendi sigorta şirketimizi; Bayındır Hayat Si-

gorta şirketini kurduk. Genel Koordinatör ve 

ortak olarak yüz on bin sağlık poliçesi üreten 

şirketi ve operasyonlarını yönettim. Şirket 

Acıbadem grubu tarafından satın alındıktan 

sonra faaliyetlerine halen Acıbadem Sigorta 

olarak devam ediyor. Medlife şirketini ku-

rarak, acil tıbbi yardım konusunda, doktor-

lardan oluşan çağrı merkezi departmanının 

oluşturulması, anlaşmalı ambulans ağının 

Türkiye geneline yayılması, bilgi işlem siste-

minin oluşturulması, bayi ağının kurulması 

ve dört yüz seksen beş bin üye kaydının 

gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde 

bulundum. Ondan fazla şirketin yönetim 

kurulu üyeliği ve yönetim danışmanlığını 

yaptım. Dört şirketin de CEO’su olarak 

çalıştım. Birçok vakıf ve dernekte aktif görev 

aldım.2014’ün pazarlama kategorisinin en 

çok satan kitabı Beyin Oyunları'nı yazdım. 

2018’de ikinci kitabım Satış Oyunları’nı 

yayımladık. Bugün keyifle danışmanlık ve 

eğitmenlik yapıyorum.

Mesleğe atılma konusunda ilginç bir hikaye-

niz var. Tıp okurken bir anda karar değiştirip, 

işletmeye geçiş yapıyorsunuz. Bu ani karar 

değişikliği hayatınızda neleri değiştirdi?

En büyük merakım, yaparken vaktin nasıl 

TIP ÖĞRENCISIYKEN BIR ANDA KARAR DEĞIŞTIRIP IŞLETME OKUYARAK HAYATININ SEYRINI FARKLI BIR 
YÖNE ÇEVIREN TAMER DEMIRDELEN, KARIYER YAŞANTISINA BIRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI. BUNLARDAN IKISI DE 
PAZARLAMA KATEGORISININ EN ÇOK SATAN KITABI OLMA ÖZELLIĞINI TAŞIYAN BEYIN OYUNLARI VE 2018 
YILINDA YAYINLADIĞI SATIŞ OYUNLARI KITAPLARI. DEMIRDELEN’LE SEKTÖRDE BAŞARILI OLMANIN YOLLARINI, 
KARIYERINI VE BÜYÜK BEĞENI TOPLAYAN KITAPLARI HAKKINDA KEYIFLI BIR SÖYLEŞI GERÇEKLEŞTIRDIK.

GÜCÜNE SAHIBIZ
Kendimizi Etkileyebilme ve Dönüştürebilme
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Beyin 
minimum eforla 
maksimuma ulaşmayı 
sevdiğinden kolay 
olanı seçiyor.

geçtiğini anlamadığım uğraşım insan 

tanımaktı. Bin civarında beden dilini oku-

yabildiğimde düşünce okuyabileceğime 

inanıyordum. Bu hayalime vakit ayırabil-

mek için tıp fakültesini bıraktım. Hayatta 

her karar verişimiz bir vazgeçiş içeriyor, 

karar vermek bu nedenle hepimiz için 

zor. Okulu bırakma kararıma başta rah-

metli annem, abim doktor olduğu halde, 

ikinci bir doktor dayını kaybetmekten 

dolayı çok tepkiliydi. Annem için belki 

okulda kalma kararı verebilirdim ama asıl 

korkumun tıp fakültesini bırakır ve başa-

rısız olursam korkusu olduğunu anlayınca 

bırakma kararını çok daha kolay verdim. 

Hayatımı çok köklü bir şekilde etkilediği 

kesin ama ben kelebek etkisine inanan 

bir insan olduğumdan (Güney Amerika’da 

bir kelebek kanat çırpsa bu Kuzey 

Amerika‘da bir kasırgaya neden olabilir.) 

aldığımız her küçük karar veya attığımız 

herhangi bir adımın yine yeniden büyük 

sonuçlar doğurabileceğine inanıyorum. 

Asıl soru ve cevap şu; şu anki halimden 

memnun muyum? Evet.

Anadolu Sigorta’nın hayat branşında 700 

bin poliçe üretimi gerçekleştirdiniz. Böylesi 

önemli bir rakama ulaşma sürecinden bah-

seder misiniz?

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insan 

olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bir şey eksik olsa belki de tılsım gerçekleş-

meyecekti. Beraber çalıştığım şirketin reka-

betçi olması, sinerji yaratan bir ekip, iyi bir 

rol modelimin olması, sıkı çalışma, işinden 

büyük keyif almak en büyük nedenlerden.

10’dan fazla şirketin yönetim kurulu üyeliği 

ve yönetim danışmanlığı süreçlerini yöneti-

yorsunuz. Bu bağlamda 2014 yılında pazar-

lama kategorisinde ‘‘algı, ikna ve iletişim’’ 

konusunu anlatan Beyin Oyunları kitabını 

yazdınız. Kitapla sektöre neler kattığınızı 

düşünüyorsunuz?

Beyin Oyunları kitabının içinde beynin karar 

verme süreçleri ve bilinçaltının bu süreçlere 

etkisiyle ilgili birçok bilgi olduğundan sektö-

rün büyük çoğunluğu için bu bilgilerle temas 

bir ilkti. Beyin Oyunları’nın ardından 2018’de 

yazdığım Satış Oyunları’ysa bu bilgilerin 
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nasıl kullanılacağıyla ilgiliydi. Bu bilgiler ikna 

gücünü kullanan herkes için çok önemli ama 

Satış Oyunları’nı özellikle sigorta sektörüne 

bana olan katkıları nedeniyle minnet duygu-

mun karşılığı olarak görüyorum.

Tecrübelerinizi dikkate aldığımızda sigorta 

genelinde mesleğe yeni başlayanlara, kariye-

rini devam ettirenlere ne gibi tavsiyelerde 

bulunuyorsunuz?

Tüm sigorta sektörü çalışanları kötü gün 

dostu olunan bir hizmet için çalışıyorlar. Bu 

bende olağanüstü bir tatmin duygusu yara-

tıyor. Bence sektörde en çok bu ıskalanıyor, 

sadece rasyonel bir iş değil duygusal bir iş 

yapıyoruz. Çalışandan müşteriye kadar kime 

ulaşmak isterseniz isteyin duygulara hitap 

etmek, stratejileri sloganları, eğitimleri bu 

doğrultuda hazırlamak gerekiyor. Hayaller 

çoğu zaman somut şeylerden bile etkili, 

dokunduğunuz şey hayal edebildiğiniz kadar 

güzel olamayabilir. Çalışanlara hasar ödeme 

anlarında müşterilerin gözündeki mutluluk 

sürekli hatırlatılabilir.

Liderlik, ilişki yönetimi, çatışma yönetimi, 

satış, müzakere, insan sarraflığı ve ikna alan-

larında eğitim veriyorsunuz. Gerçekleştirdi-

ğiniz eğitimler kapsamında nasıl geri bildirim 

alıyorsunuz? Sonuçtan memnun musunuz?

Öncelikle katılımcıların alacakları eğitimin 

faydasına ikna edilmeleri gerekiyor. Eğitimin 

başında bunu sağlayamazsanız sonra ne 

yapsanız fayda etmez. Örneklerle hayatlarında 

kazanımlarını nasıl kullanabileceklerini anlatır-

sanız sizi dinliyor ve dönüşüyorlar sanırım. Bilgi 

ve tecrübenin dışında eğitimlerimin perfor-

mans yaratmasının ana sebebi bu.

Sizin için yapılan bir “çilingir” benzetmesi var. 

Bunu biraz açar mısınız?

Sadece ürününüze veya hizmetinize ihtiyacı 

olan ve bunun farkında olan insanlara satış 

yapabilenler aslında satışçı değil tanıtım 

görevlisidirler ve müşteri adayına ulaşmak 

için tek bir anahtarları vardır. Kişilerde ihti-

yaç uyandırabilenlerse müşteri adaylarını 

birçok şekilde harekete geçirebilirler, yani 

her kapıya uyan anahtarla(çözüm) çalışan 

bir çilingir gibi davranırlar. İşte ben de 

neredeyse her müşteriye uyabilecek bir 

yöntemim(anahtarım) olduğu için her kapıyı 

açabilen anlamında çilingire benzetiliyorum.

Böyle bir kitap yazmaya nasıl karar verdi-

niz? Bu alanda bir eksik mi gördünüz?

Satış kitaplarının büyük çoğunluğu satış 

teknikleriyle ilgili, bu tekniklerin nasıl 

Hayatta her 
karar verişimiz bir 
vazgeçiş içeriyor, karar 
vermek bu nedenle 
hepimiz için zor.

ANADOLU SIGORTA, 
MENTÖRLÜK ETKINLIĞI
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uygulanacağı ve satışçının yeniden deneme 

cesaretini nasıl bulacağı kitaplardaki en 

büyük eksiklik. Satış Oyunları bu eksikliği 

gidermek için yazıldı, yani sadece bilgi 

kitabı değil, bir yapma kitabı… Hareket çok 

önemli çünkü satış işinde, hedefle bulundu-

ğunuz nokta arasındaki mesafe, çoğunlukla, 

yeni bir görüşme kadardır. Satış Oyunları 

sadece oyunda kalmaya çabalayanlar için 

yazılmadı, oyunu kurmak isteyenler için 

yazıldı. Satış Oyunları, şirketlerin satış ve 

iletişim güçlerini büyük ölçüde artıracak. 

Yöneticilerin ekiplerini sürekli motive 

etmek için ayırdığı süreyi ve yorgunluğu 

azaltacak. Satış Oyunları kendi türünün 

kesinlikle en iddialı kitabı.

‘‘Hayatını değiştirecek birini arıyorsan 

Google’a değil, aynaya bak’’ diyerek aslında 

tüm değişimin insanda başladığını belirti-

yorsunuz. Kendini değiştirmek isteyen bir 

insana bu konuda ne tavsiye edersiniz?

İnsan yapısı gereği genellikle başkasını 

düzeltmeye, değiştirmeye çalışıyor. Aslında 

gerçekten etki yaratacak tek dokunuş kendi-

mize yapabileceğimiz. Not düşük hoca taktı, 

sınav kazanılamadı kötü arkadaşlar, berbat 

bir hayat ailemin suçu imkanları yoktu vb. 

Beyin minimum eforla maksimuma ulaşmayı 

sevdiğinden kolay olanı seçiyor bu nedenle de 

değişmek yerine başkalarını suçlamak çoğu 

zaman tercih ediliyor. Çevremizdeki insanlar 

ilgi alanımıza girer, kendimizse etki alanına. 

Yani bizim sadece kendimizi gerçekten etkileye-

bilme ve dönüştürebilme gücümüz var.

Başarılı bir satış ve pazarlamanın sırları neler?

İyi bir hikâyeniz olması. 

Tutarlı olmanız. 

Yaratıcı olmanız. 

Özellik ve avantajdan çok müşteriye sağladığınız 

faydaya odaklanmanız. 

En değerli müşterileriniz çalışanlarınız olduğunun 

farkında olmanız. 

Sürekli araştırma içinde olmanız ve değişime 

ayak uydurabilmeniz. 

Ürün veya hizmetinizin arkasında durmanız.  

Tüm bunları yapıyor ve başaramıyorsanız, beni 

arayın, belki önerecek birkaç yöntem daha vardır.

ANADOLU SIGORTA, 
SATIŞ OYUNLARI ETKINLIĞI
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ÇALIŞIP, YENI BIR  
ŞEYLER ÜRETMIŞ OLMANIN 
VERMIŞ OLDUĞU MUTLULUK 
PAHA BIÇILEMEZ. ANCAK 
BIR YANDA ÇALIŞIRKEN 
DIĞER YANDA SAĞLIĞI IHMAL 
ETMEMEK GEREKIR. BEYIN 
ÇALIŞIRKEN VÜCUDUN 
ZAMANLA SAĞLIĞINI 
KAYBETMEMESI IÇIN BAZI 
ÖNLEMLER ALINABILIR. 
BÖYLELIKLE SAĞLIĞINIZ DA 
UZUN YILLAR SIZE EŞLIK 
EDEBILIR.

Masa başında çalışmanın avantajı olduk-

ça fazla. Avantajının yanında önlem 

alınmadığı takdirde bazı olumsuzluk-

ları da beraberinde getiriyor. Bir yerde sürekli 

ve hareketsiz kalmak zaman içerisinde sağlığa 

olumsuz yönde etki ediyor. Vücut sağlığını 

korumak için uzmanlar sürekli hareket etmek 

gerektiğini vurguluyor. Uzun süre hareketsiz 

kalmak ya da aynı hareketi sürekli tekrarlamak 

zaman içerisinde fiziksel olarak birtakım rahat-

sızlıkları beraberinde getiriyor. Bu konuda sorun 

yaşamamak için tedbir almak gerekiyor.

Çalışmaya Belirli Zaman 

Dilimlerinde Ara Verin

Sürekli hareketsiz kalma sonucunda oluşa-

bilecek sorunları önlemek için vücudu sık sık 

hareket ettirmek gerekiyor. Her bir saatte 

bir masadan kalkarak işe başlayabilirsiniz. 

Bir bardak su almak ya da bulunulan oda 

içerisinde bir tur atmak yapılacak en basit ve 

ilk hareketlerden biri.

Ergonomik Mobilyaları Tercih Edin

Günün ortalama 8 saatinin iş yerinde otura-

rak geçirildiği düşünülecek olunursa seçilen 

mobilya son derece büyük önem taşıyor. Bu 

yüzden ergonomik mobilyalara yönelmek 

gerekiyor. Bu açıdan sandalye seçimi son 

derece önemli. Seçilen sandalyenin bel böl-

gesini desteklemesi gerekiyor. Bel bölgesini 

destekleyen, sırt yüksekliği omuz hizasında 

Masa Başında Çalışırken

Sağlığınızdan Olmayın
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DoğruYanlış

olan ve kol koyma yeri bulunan sandalyeler 

ofisler için uygun olan türlerden. Yumuşak, 

derin ve çukur sandalyeler ofis ortamı için 

uygun mobilyalardan değil.

Oturma Pozisyonu Büyük Önem 

Taşıyor

Kullanılan mobilyanın ergonomik olması kadar 

oturma pozisyonu da büyük önem taşıyor. 

Dik oturma belde oluşan basıncı önlediği için 

en sağlıklı oturma şekli olduğu söylenebilir. 

Bel bölgesine yastık gibi bir destek konarak 

dik oturma kolaylaştırılabilir. Kalça ve dizlerin 

de açılarını ayarlamak gerekiyor. Kalça ve diz-

lerin birbirine dik bir açı ile durması gerekiyor. 

Bu da vücut yükünü böldüğü için bele daha 

az basınç uygulanmasını sağlıyor. Ayrıca dik 

oturmak için ayak altına da destek konulabilir. 

Konulan destek aynı zamanda vücudun öne 

doğru eğilmesini engellediği için oturma 

bozukluğunu ortadan kaldırıyor. 

Cihazları Doğru Yerleştirilmeli

Sağlıklı çalışabilmek için kullanılan bilgisaya-

rın göz hizasında olması gerekiyor. Sandalye-

ye oturulduğunda ekrana bakmak için kafa 

aşağı ya da yukarı doğru hareket ediyorsa 

monitör yüksekliğinin ayarlanması gerekiyor. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer çalışma 

gereci de klavye. Klavyenin bir noktaya 

sürekli olarak dayanması zaman içerisinde 

sinirsel yaralanmalara 

neden oluyor. Bunu ön-

lemek adına bileğin 

dirsek hizasından 

hafif aşağıda 

olmasına özen 

gösterin. Ayrıca 

klavyeyle yazı 

yazarken bileğin 

altına yumuşak 

destekler konu-

labilir. 

Boynunuzu İhmal 

Etmeyin

Bel ve sırt için gerekli önlemler alınırken boyu-

nu ihmal etmemek gerekir. Sabit durmaktan 

en fazla zarar gören yerlerden biri de boyun. 

Boyunun da sürekli sabit durması doğru 

bir davranış değil. O yüzden boynunu belirli 

aralıklarla sağa – sola doğru hareket ettirmek 

gerekiyor.

Masa başında otururken de hareket 
edebilmek mümkün. Oturduğunuz yerde 

ayaklarınızı oynatmak, öğle arası ya da işe 
giriş-çıkışlarda asansör yerine merdiven 

kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.
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KIŞ AYLARININ EN GÜZEL YANI HER YERIN BEMBEYAZ OLDUĞU ZAMANLAR. KIŞI DÖRT GÖZLE 
BEKLEYENLER BU ZAMANLAR KOLLARI SIVIYOR. KISA TATILLER YA DA GÜNÜ BIRLIK KAÇAMAKLARLA 

BIREYSEL OLARAK YAPABILECEKLERI KIŞ SPORLARININ TADINI ÇIKARIYORLAR.

Kış Sporları

Kış sporları tutkunları için yılın en güzel 

zamanları geldi çattı! Kar taneleri 

nihayet her yeri kapladı ve spor 

tutkunları kış sporları için yollara düştü. Kayak 

ve snowboard kışın vazgeçilmez spor dalları 

olarak bu sezon da yerini koruyor. Ancak biraz 

değişiklik arayanlara hem yurtdışında hem de 

Türkiye’de kolaylıkla deneyimleyebilecekleri 

kış sporlarını ile kışın keyfini çıkarabilirler. 

Kayak

Kış sporlarının vazgeçilmezi kayaktır. 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 merkezi Bansko-Bulgaristan, İsviçre 

Alpler’inde 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 yapmaya da 

benzeyen snowboard sporu da kış sporları 

arasında oldukça popüler. Kar üzerinde sörf 

yapmak gibi düşünebileceğiniz snowboard 

için çok uzaklara gitmeyi tercih etmezseniz 

ülkemizdeki kayak merkezlerinde snowboard 

tahtanızla salınabilirsiniz. Ülkemizin yanı sıra 

yurt dışındaki 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.

Buz Pateni

Buz pateni, özel hazırlanmış buzlu bir zeminde 

altı kızaklı özel ayakkabılarla yapılan ve çeşitli 

branşları bulunan bir spor dalı. Bu spor dalı, 

artistik buz pateni, Curling, Short track (Sürat 

pateni) olmak üzere üçe ayrılıyor. Buz patenini 

diğer sporlardan ayıran özelliği de zaten mü-

zik, dans ve sporu birleştirmesi. Son derece 

estetik bir görünüm oluşturan buz pateni en 

çok ilgi çeken ve sporseverleri ekran başına 

toplayan sporlardan da biri aynı zamanda. 

Türkiye’de buz patenini deneyimlemek için 

Kış Aylarının 
En Keyifli Yanı:
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pek çok merkez bulunuyor. Buz pateni hobi 

olarak her yaşta yapılabilir.

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.

Skeleton

Küçük bir kızakla aşağı doğru buzlu bir 

yükseklikten atletlerin yüzükoyun bir şekilde 

hızlıca kaydığı bireysel olarak yapılan kış sporu. 

Skeleton yarışlarında ulaşılan en yüksek hızlar 

kızak yarışlarındakinden daha düşük olsa da 

atletler başları önde yarışırlar. Skeleton yarışları 

erkekler ve kadınlarda, olimpiyat ve dünya 

şampiyonası kapsamında gerçekleştirilir. İki ana 

skeleton kuralı vardır. Öncelikle, atletler daha 

hızlı olmak için Skeletonların kızak demirlerini 

ısıtamazlar. Yarıştan bir saat önce getirilen kı-

zakların demirleri, yarış başlangıcında 4 derece 

sıcaklıkta olmalı. İkinci olarak da, yarışın geçerli 

sayılabilmesi için sporcuların bitiş çizgisine 

Skeletonın üzerinde geçmeleri gerekir.

n Kış sporlarına uygun kıyafetler

n Kar botu

n Termal içlik

n Güneş gözlüğü, kaya gözlüğü

n Bere

n Yüz ve el nemlendirici ve 

güneş koruyucu krem

n Dudak koruyucu

Yanınıza 
almayı 

unutmayın!

Skeleton yarışları 
erkekler ve 

kadınlarda, olimpiyat 
ve dünya şampiyonası 
kapsamında 
gerçekleştirilir.
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Farkındalıkların Uyumu ile Şaşırtan Şehir:

TEL-AVİV
‘‘ÇOK GEZEN MI, ÇOK OKUYAN MI DAHA ÇOK BILIR’’ TARTIŞILADURSUN GEZILEN HER YER,  
GÖRÜLEN HER DETAY HAFIZADA BAMBAŞKA BIR YER EDINIYOR. GERÇEKLEŞTIRILEN GEZI SÜRESINCE 
EDILEN BILGI, CEPTE BIRIKTIRILEN HER ANI BIRÇOK GÜZELLIK KATIYOR YAŞAMA. AÇILAN YENI 
PENCERENIN MANZARASINDA BU SEFER ISRAIL / TEL AVIV VAR.

Eliçe Kılıç / Oto Sigortaları Müdürlüğü
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Farkındalıkların uyumu ile insanı şaşkına 

çeviren İsrail hakkında ne kadar bilgiye 

sahipsiniz? Ajandanıza "Ölmeden 

Önce Yapılacaklar" başlığı altına İsrail gezi 

takvimini mutlaka ekleyin. Gördüklerini-

zin, bildiklerinizi değiştireceğinden emin 

olabilirsiniz. 

Ben Gurion Havaalanı’na doğru İsrail 

sınırına alçalırken dikkatimi çeken ilk şey, 

bu coğrafyanın imza rengi olan çöl sarısının 

Tel Aviv şehirleşmesindeki hakimiyetiydi. 

Uçsuz bucaksız plajların hemen arkasındaki 

dar bir alana konumlanmış yüksek plazaların 

gerisinde sapsarı bir şehir uzanıyordu. Her 

ne kadar Tel Aviv’e herhangi bir Ortadoğu 

kentinden fazlasını göreceğimi bilerek 

gitsem de, bu kadar çeşitliliği ve rengi bir 

arada beklemiyordum. İsrail seyahatimi 

Ağustos ayında gerçekleştirdim, kelimelerle 

tanımlayamayacağım bir sıcak vardı, ama 

o cıvıl cıvıl şehrin hakkı ancak güneş en 

tepedeyken verilirdi!

Şehri Sahilden Palmiyeler Ayırıyor

İsrail 273 kilometrelik bir sahil şeridine sahip 

ve bu sahil şeridi boyunca 137 plaj var. Bu 

plajların büyük çoğunluğuna Tel Aviv ev 

sahipliği yapıyor. Kilometrelerce süren sahil 

şeridini, şehirden palmiyeler ayırıyor. Plaj-

larda insanlar sörf yapıyor, koşuyor, sakince 

güneşleniyor... Ya da “Matkot” oynuyorlar. 

Matkot, plaj tenisi demek ve İsrail’in resmi 

sporu. Denize girmek veya matkot oynamak 

için plaja gitmek Tel Aviv yerelleri için günlük 

rutinin bir parçası. Akşamüstü, iş çıkışı hav-

lusunu kapan sahile geliyor; sıcakla ancak 

böyle mücadele ediyorlar. Şezlong anlayışı 

yok, şemsiyelerinin altına havlularını seriyor-

lar. Tüm plajların girişindeki “Yüzmek yasak-

tır” tabelaları ise bu şehrin en güzel çelişkisi. 

Kahvaltı 
yapmaya 

gittiğinizde seçeneklerde 
şakşuka görünce 
şaşırmayın. Çünkü 
bizdeki şakşuka ile hiç 
alakası yok. Domates ve 
yumurta ile yapılan  
İsrail şakşukası 
menemenin 
aynısı.
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Merkezden eski şehre sahil boyu yürürken, 

çeşit çeşit plajlar görüyorum. Köpek plajı, 

kadın ve erkeklerin farklı günlerde denize gir-

diği dindar plajı, gay plajı… Her şeyin harmoni 

içinde olduğu bir cennet burası.

Gün Batımı Saatinde Jaffa İskelesinde Olun

Sahil boyu uzun bir yürüyüşün ardından Tel 

Aviv’in eski şehir merkezi, Jaffa’dayım. Jaffa 

dünyanın en eski liman şehirlerden ve uzun 

yıllar boyunca İsrail’e giriş noktası olmuş. 

Önceleri popülasyon burada oluşmaya baş-

ladıysa da, yerleşim zamanla civara yayılarak 

bugünkü Tel Aviv’i meydana getirmiş. Jaffa’nın 

taş sokaklarında kaybolmak ve o taş binaların 

arasından ansızın masmavi denizi yakalamak 

lazım. Bit pazarını gezip yerellere karışmak, 

palmiyelerin gölgesinde soluklanmak lazım… 

“The Wishing Bridge”, Dilek Köprüsü üze-

rinde burcunun simgesini bulup elini üstüne 

koyarak dilek dilemek âdettendir, burçlara 

inanmasak bile. Şehrin bu el değmemiş eski 

merkezinde asla kaçırılmaması gereken şey 

ise gün batımı saatinde Jaffa iskelesinde 

olmak! Gün batımının turunculuğu üstüne 

vururken Tel Aviv bir başka güzeldi.

Farklılıkların Uyumu Şaşırtıyor

Gün batımından sonra Jaffa’dan ayrılırken, 

ezan sesi duyuyorum. Sese doğru yönelince, 

caminin yanındaki kiliseden çıkan gelin ve da-

madı görüyorum. Nikah kalabalığından sıyrılıp 

sahil şeridine çıkınca, denizin arkasından veda 

eden turuncu güneşi selamlayan bir yoga gru-

buna rastlıyorum. Gruptan biraz ileride nargile 

içen bir arkadaş topluluğu, onları geçince de 

çimlerde gitar çalıp bira içenleri görüyorum. 

Farklılıkların uyumuna, önyargısızlığa ve saygı-

ya bir kez daha şaşıp kalıyorum.

Falafel Yemeden Dönmeyin

Tel Aviv, Ortadoğu mutfağını oldukça başarılı 

temsil eden restoranlarla dolu. Tahin ve 

yeşillik ağırlıklı, vejetaryanlar için cennet 

bir mutfak. En yaygın yiyecekler humus ve 

falafel. Hemen hemen her köşe başında 

falafelci bulmak mümkün. Bu ikilinin yanına 

tabule salatası, tadından yenmez… Bir diğer 

imza yemekleri şakşuka. Kahvaltı yapmaya 

gittiğinizde seçeneklerde şakşuka görünce 

şaşırmayın. Çünkü bizdeki şakşuka ile hiç 

alakası yok. Domates ve yumurta ile yapılan 

İsrail şakşukası menemenin aynısı.

Denize girmek 
veya matkot 
oynamak için 

plaja gitmek Tel 
Aviv yerlileri için 
günlük rutinin bir 

parçası.
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Farklılıkların 
uyumuna, 

önyargısızlığa ve 
saygıya bir kez  

daha şaşıp 
kalıyorum.

Yapmadan Dönmeyin
İsrail yüz ölçümü küçük olan bir ülke. Öyle ki ülkenin batısından doğusuna 2 saatte, kuzeyin-

den güneyine 9 günde koşabilirmişsiniz. Tabii ülkeyi gezmek için tavsiye ettiğimiz yöntem bu 

değil. Tel Aviv’den araçla 45 dakika mesafede olan Kudüs’ü görmeden dönmemek lazım. Ma-

sada Dağı’na gün doğumunda tırmanmak, Ein Gedi Milli Parkı’nda yürüyüş yapmak ve dünya-

nın en alçak noktası olan Ölü Deniz’de tuzlu suda asılı kalıp çamur banyosu yapmak deneyim 

odaklı seyahat edenlerin İsrail’de yapılacaklar listesine mutlaka eklemesi gerekenlerden. 
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA EGE KÖYLÜLERININ KUVA-YI MILLIYE 
HAREKETIYLE BIRLIKTE GÖSTERDIKLERI KAHRAMANLIK 

DESTANININ BIR ANISI OLARAK HAYATIMIZA DAHIL OLAN ZEYBEK 
DANSI, KÜLTÜRÜMÜZÜN EN SEVILEN HALK OYUNLARINDAN BIRI. 

Türklere özgü olan ve tüm dünyada 

Türklerle anılan birçok değer bulunu-

yor. Bunlardan biri de Ege yöresiyle 

anılan ve ‘‘Yiğitlerin dansı’’ olarak adlandırılan 

Zeybek dansı. Kültürümüze nasıl yerleştiği 

ile ilgili birçok hikaye bulunsa da en bilineni 

Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Haksız-

lığa uğrayanın yanında, düşmanın karşısında 

mertçe durmayı sembolize eden ve Kurtuluş 

Savaşı’nda Ege köylülerinin Kuva-yı Milliye 

Ege’nin Efelerinin 
Dansa Uzanan Hikayesi

Zeybek Çeşitleri
n Kaşıklı zeybek

n Kıvrak zeybek (Teke zeybeği)

n Kırık zeybek

n Toplu Güvende (Toplu olarak oynanan, 

eşlik ezgisi karcığar makamında olan, 

Balıkesir'e ait halk oyunudur.)

hareketiyle birlikte gösterdikleri kahramanlık 

destanının bir anısı olarak kültürümüzde 

yer alıyor. Zeybek dansı denildiğinde akla ilk 

olarak İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla ve 

Uşak yöreleri geliyor. Zaman içerisinde Kütah-

ya, Bursa, Afyonkarahisar ve Balıkesir yöreleri 

de zeybek dansı ile anılmaya başladı. Bu dansı 

birçok yer sahiplendi. Günümüzde yörelere 

göre incelendiğinde ufak tefek kareografik 

değişiklikler olduğunu söylemek mümkün. 
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Atatürk'ün Zeybek oyunu ile ilgili bir 

anısı şöyle anlatılır;

Atatürk çok hastadır. Doktorlar 

düzenli bir şekilde dinlenmesini 

söyler. Ancak o iyi olduğunu 

göstermek için Bursa’da 

gerçekleştirilen bir yemeğe katılır. 

Yemekte herkesi kendine hayran 

bırakan vals dansından sonra 

orkestradan bir Rumeli türküsü 

olan Sarı Zeybek’i çalmasını ister. 

Atatürk bu şarkı eşliğinde bir 

sarı zeybek edasıyla oynar. Çok 

hasta ve yorgun olmasına rağmen 

ayaklarını yere vura vura oynayarak 

tüm meraklı gözleri üzerinde toplar. 

Bu hareketi aynı zamanda düşmana 

karşı hala gücü ve cesareti 

olduğunun en büyük göstergesidir.

Sarı Zeybek Belgeseli

Sarı Zeybek

Zeybek dansı 
yörelere göre 

incelendiğinde ufak 
tefek kareografik 
değişiklikler olduğunu 
söylemek mümkün.

Hareketler Kartal Hareketlerine 

Benziyor

Zeybek dansı hareketleri incelendiğinde 

hareketlerin şahin ve kartalın hareketle-

rinden esinlenerek ortaya çıktığı söyleni-

yor. Kollar yana açık tutulur, koltuk altın-

dan yana doğru çekilir ve yere çömelirken 

gökyüzüne doğru keskin bir bakış atılır. Bu 

hareketler bir kartalların hareketine çok 

benzetiliyor. 

Zeybek Nasıl Oynanıyor?  

Oyun tekli oynandığı gibi ekip olarak da 

oynanabilir. Dansçıların çember şeklinde 

dizilmesiyle oyun başlıyor. Her dansçı 

kollarını omuz hizasında, elleri ise başıyla 

aynı hizada olacak şekilde iki yana doğru 

açıyor. Yörelere göre ufak değişiklikler 

olabiliyor. Bazı yörelerde kolları dirsekten 

hafifçe kırıyorlar. Sonrasında büyük 

adımlarla ağır ağır hareket ediliyor. Dans 

sırasında ara ara yere doğru eğilip, bir 

dizin yere dokundurulması da bu dansın 

en belirgin hareketlerinden biri. 

İki Türden Oluşuyor

Zeybek oyunu iki tür olarak oynanıyor. 

Birincisi ağır, ikincisi hareketli zeybek. 

Kadın ve erkeğin oynadığı zeybek türleri 

de farklılık gösteriyor. Erkekler “ağır zey-

bek” oynarken kadınlar “kadın zeybeği” 

oynuyor. İzmir ve Aydın taraflarında ağır 

zeybek oynanıyor. Zeybekte spontane 

gelişen hareketler de var. Toplu zey-

beklerde müziğin ritmi haricinde hiçbir 

kurala uyulmaksızın zeybek oynanabilir. 

Hareketler hemen hemen aynı olsa bile 

koreografide farklı zamanlarda yapılabilir. 

Toplu zeybeklerde oynayanlar daire şek-

linde hareket ediyorlar.

"Artık Avrupalılara bizim de mükemmel bir raksımız var, 
diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda oynayabiliriz. 
Zeybek raksı bu yeni şekliyle her içtimai salonda kadınla 
beraber oynanabilir ve oynanmalıdır." 

EKİCİ, M. (2003). “Selim Sırrı Tarcan’ın Bir Makalesi:  
Yeni Zeybek Raksı”. Milli Folklor Dergisi. C(8). S(57). s.10-25.
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Malzemeler

n 1,5 kg ayıklanmış (kılçıklarından) 

hamsi 

n 3 su bardağı baldo pirinç 

n 2 çorba kaşığı kuş üzümü 

n 2 adet soğan 

n 2 çorba kaşığı tereyağı

n Yarım demet dere oto 

n 3 su bardağı su 

n 1 çay kaşığı tuz – karabiber –nane

Hazırlanışı

Bal kabağını tencereye alıp üzerine su 

ve şeker ekleyerek yumuşayıncaya 

kadar pişirin. Pişen kabakları süzüp, 

soğumaya bırakın. Soğuyan kabakları 

blender yada çatal yardımıyla ezin. Kıva-

mına göre şerbet ilave edebilirsiniz.

Ayrı bir kapta bir paket petibör bisküviyi 

kırın. İçine iri kıyılmış cevizleri dökün. Bu 

karışıma kabakları da ekleyip iyice karış-

tırın. Kek kalıbımın alt tabanı ve yanlarını 

yağlayın. İçine karışımı boşaltın. Kalıbı 

derin dondurucuda bir saat bekletin. 

Ganaj için kremayı ısıtın. Yanları  

köpük köpük olmaya başladığında 

ocaktan alın. İçine kırdığınız çikolata-

ları ilave ederek karıştırın. Dolaptan 

çıkardığınız tatlının üzeri tam olarak 

kaplanacak şekilde ganajı kalıbın üzeri-

ne boşaltın. Tekrar buzdolabına atarak 

2 saat daha bekletin. Sonrasında 

servis edebilirsiniz.

Malzemeler

• 500 Gr. bal kabağı

• 1 su bardağı toz şeker 

• 1 paket petibör bisküvi

• 3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz 

• 2 su bardağı su 

Üzeri için; 

• 200 gr. krema 

• 200 gram bitter çikolata  yada   

(kuvertür çikolata)

BALKABAKLI PASTA 

HAMSILI PILAV

Hazırlanışı

Pirinç ve sap kısımları ayıklanmış kuş 

üzümleri ılık suda bekletin. Hamsi-

ler kılçıkları çıkarıp iyice yıkandıktan 

sonra süzgeçte suyunun süzülmesi için 

bekletin. Kuru soğanı yemeklik şeklinde 

doğrayın. Zeytinyağını biraz kızdırdık-

tan sonra soğanları içine atın. Orta 

ateşte ve ara ara karıştırılarak soğanlar 

yumuşayıncaya kadar yaklaşık 5 dakika 

süresince soteleyin. 

Ayrı bir kapta pirinci nişastalı suyu akana 

kadar iyice yıkayıp, süzün. Sonrasında 

tencereye koyup, üzerine tuz ve karabi-

ber ekleyerek kavurun. Ardından su ilave 

edip tencerenin kapağını kapatın ve kısık 

ateşte pişmeye bırakın. Pirinçler suyunu 

çekince ocağın altını kapatın. 

Bir yanda pilav pişerken diğer yanda 

fırınlamada kullanacağınız kabı iyice 

yağlayın. Kabın alt tarafına ve yan 

tarafına mısır unu serpin. Sonrasında 

kabın yanına hamsilerle duvar örün. 

Pişen pilavın için ince kıyılmış dereo-

tunu ekleyip, karıştırın. Kapta bulunan 

hamsilerin üzerine bir kaşık yardımıyla 

yerleştirin. Kalan hamsilerle derileri 

üste gelecek şekilde pilavın üstünü 

kapatın. Hamsilerin üzerine mısır unu 

serpiştirin. Önceden ısıtılmış fırında 180 

derece sıcaklığında hamsilerin üzeri 

pembeleşinceye kadar pişirin. Bu yakla-

şık 30 – 40 dakika sürecek. 

Fırından çıkan hamsili pilavı oda sıcak-

lığında 5 – 10 dakika dinlendirdikten 

sonra dilimleyerek servis edin.
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Kitap

Gösteri

Atık Küre 

Atık Küre insan türünün Yerküre ve barındırdığı yaşamsal sistemler üzerinde yarattığı 

etkinin geniş bir tarihini sunuyor. Kitabın çevre meselelerinin tarihi konusunda yazılmış pek 

çok kitaptan farkı yazarın kontrolsüz nüfus artışı ve atık üretimi gibi temel iki sorunu sistem 

teorisi bağlamında ve karşılıklı etkileşimlerini merkeze koyarak ele almasıdır. Rob Hengeveld 

Hollanda Wageningen’deki Ekosistem Araştırmaları Merkezi’ne üyedir ve Vrije Üniversitesi 

Hayvan Ekolojisi Bölümü’nde fahri öğretim üyesidir.

Baskı Yılı: 2019 Sayfa Sayısı: 480 Dil: Türkçe

 PSM Caz Festivali: John McLaughlin &  
The 4th Dimension
1960’ların başında Londra’da başlayan kariyerini 1970’lere 

yaklaşırken New York’a taşıyan John McLaughlin, Miles Davis’in 

grubuna katıldı ve çığır açan fusion caz döneminin klasikleşmiş In a 

Silent Way ve Bitches Brew albümlerinde gitar çaldı. Elektrik caz ve 

rock’ı Doğu gelenekleriyle harmanlayarak yarattığı ilham havuzuyla 

on yıllardır yeni kuşaklara yol gösteren Mahavishnu Orchestra’yı 

kurması da bu dönemin hemen ertesine rastlıyor. 

Tarih: 25 Nisan  Saat: 21:00  Mekan: PSM - Turkcell Sahnesi

Tanini Trio 
2006 yılında Tahir Aydoğdu, 

Bilgin Canaz ve Hakan Ali 

Toker tarafından kurulan 

Tanini Trio, kanun, ney 

ve piyano üçlüsünün 

buluşmasına bu sezon 

kontrbas ve davulu da ekliyor. 

İş Sanat’ta “Doğunun Batısı, 

Batının Doğusu” projesi ile 

yer alacak olan topluluk sahnesine tecrübeli Klasik Türk Müziği 

yorumcusu Melihat Gülses ve kemençe sanatçısı Derya Türkan’ı 

da misafir edecek. Batı ve Doğu müziğinin Tanini Trio tarafından 

yapılacak sentezi, bu özel akşamda sizi türlü yolculuklara 

çıkaracak.

Tarih: 17 Nisan 2019  

Saat: 20:30 

Mekan: İş Sanat Konser Salonu

Candan Erçetin 
İle Dünden 
Bugüne 
“Sevdiğimiz 
Şarkılar”
“Bazı şarkılar mücevher 

gibidir. Nesilden nesle 

montürleri değişse bile 

değerlerinden hiçbir şey 

kaybetmezler.” diyerek dünün efsaneleşmiş şarkılarına bugünün 

dinamiğinde yepyeni bir yorum getiren Erçetin İş Sanat’taki konserinde 

kendi sevdiği ve müziğini etkilediğine inandığı şarkıları yorumlayacak.

Tarih: 19 Mart  

Saat: 20:30 

Mekan: İş Sanat Konser Salonu

Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda
İş Sanat’ın müzikli masal serisi Evvel Zaman Dışından Masallar’ın 

oyunu Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda, Gonca Vuslateri’nin yazdığı, Mert 

Fırat’ın anlatımı ile renklenecek müzik ve dansla dolu bir macera!  

Çocukları rengarenk bir maceraya çıkaran Evvel Zaman Dışından 

Masallar’da, bir gün Kırmızı Başlıklı Kız, aniden ortadan kayboluyor! 

Kahramanımız, onu kurtarmak için, ipuçlarını takip ederek uzak bir 

gezegene doğru yola koyuluyor. 

Tarih: 17 Mart 2019 

Saat: 15:00 Mekan: İş Sanat Konser Salonu
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17.09.2018 – 11.12.2018   TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLAYAN ÇALIŞANLARIMIZ

SEYRAN AVERBEK

1988 İstanbul doğumlu 
olan Seyran Averbek, 

İstanbul Teknik Üni. 
Fen Bilimleri Fak. Sera-
mik Böl. Yüksek Lisans 
Mezunudur. 16.10.2018 

tarihinde Reasürans 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

HAKAN KIYMAZ

1990 Denizli doğumlu olan 
Hakan Kıymaz, Ortadoğu 

Teknik Üni. Fen Edebiyat 
Fak. Matematik Böl. Lisans 

Mezunudur. 22.10.2018 
tarihinde Oto Sigortaları 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.FIRAT FETTAN

1985 İzmir doğumlu 
olan Fırat Fettan, 
Ortaokul Mezu-
nudur. 10.10.2018 
tarihinde Batı 
Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’nde 
Destek Görevlisi olarak 
göreve başlamıştır.

MELİS GENÇEL

1993 İstanbul 
doğumlu olan Melis 
Gençel, Sabancı 
Üni. Mühendislik 
Fak. Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Böl. 
Lisans Mezunudur. 
01.11.2018 tarihinde 
Pazarlama ve Müşteri 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

EKİN TOPRAK SOLMAZ

1994 İstanbul 
doğumlu olan Ekin 
Toprak Solmaz, 
Bahçeşehir Üni. 
Mühendislik Fak. 
Yazılım Mühen-
disliği Böl. Lisans 
Mezunudur. 05.11.2018 
tarihinde Proje ve Değişim 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

GAMZE GÜLEÇ

1986 Tokat doğumlu 
olan Gamze Güleç, 
İzmir Ekonomi 
Üni. Mühendislik 
ve Bilgisayar Fak. 
Endüstri Mühen-
disliği Böl. Lisans 
Mezunudur. 12.11.2018 
tarihinde Hasar Yönetimi 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

ABDULKADİR ERKMEN

1994 Mersin 
doğumlu olan 
Abdulkadir 
Erkmen, İstanbul 
Üni. Mühendislik 
Fak. Bilgisayar 
Mühendisliği Böl. 
Lisans Mezunudur. 
17.09.2018 tarihinde 
Bilgi ve İletişim Çözüm 
Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman 
Yrd. olarak göreve başlamıştır.

MERİÇ GÜNGÖR

1992 İzmir doğumlu olan Meriç Güngör, 
İstanbul Teknik Üni. Kimya Metalurji 
Fak. Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Böl. Lisans 
Mezunudur. 01.10.2018 
tarihinde Pazarlama 
ve Müşteri Yönetimi 
Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

ELİF SEVİM

1990 Diyarbakır 
doğumlu olan 

Elif Sevim, Bitlis 
Eren Üni. Meslek 

Yüksekokulu, 
İşletme Böl. Ön 

Lisans Mezunudur. 
01.10.2018 tarihinde 

Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 

Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

TÜRKAY RAHMAN ARSLANOĞLU

1992 Trabzon doğumlu olan 
Türkay Rahman Arslanoğlu, 

Ortadoğu Teknik Üni. 
Mühendislik Fak. Kimya 
Mühendisliği Böl. Lisans 

Mezunudur. 01.10.2018 ta-
rihinde Pazarlama ve Müş-

teri Yönetimi Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve 

başlamıştır.

ARAMIZA KATILANLAR
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REMZİ ALPEREN CAN

1991 Bolu doğumlu olan 
Remzi Alperen Can, 

Bahçeşehir Üni. Mü-
hendislik Fak. Yazılım 

Mühendisliği Böl. Lisans 
Mezunudur. 03.12.2018 

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

göreve başlamıştır.

ALİ SERHAT KANYILMAZ

1989 Kırklareli doğumlu 
olan Ali Serhat 

Kanyılmaz, İstanbul 
Teknik Üni. İşletme Fak. 

Endüstri Mühen-
disliği Böl. Lisans 

Mezunudur. 03.12.2018 
tarihinde Oto Dışı Hasar 

Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

HALİL İBRAHİM DEMİR

1992 Hatay doğumlu 
olan Halil İbrahim 
Demir, İstanbul Üni. 
Siyasal Bilgiler Fak. 
Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Böl. 
Lisans Mezunudur. 
19.11.2018 tarihinde 
Sağlık Sigortaları 
Müdürlüğü’nde Yetkili 
olarak göreve başlamıştır.

AHMET CENGİZ KAR

1994 Gaziantep do-
ğumlu olan Ahmet 
Cengiz Kar, Dokuz 
Eylül Üni. İktisadi 
İdari Bilimler Fak. 
İşletme Böl. Li-
sans Mezunudur. 
19.11.2018 tarihinde 
Muhasebe ve Mali İşler 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

MUSTAFA ANIL ÖZEK

1992 Zonguldak do-
ğumlu olan Mustafa 
Anıl Özek, Erciyes 
Üni. Mühendislik 
Fak. Elektrik 
ve Elektronik 
Mühendisliği Böl. 
Lisans Mezunudur. 
19.11.2018 tarihinde Bilgi 
İşlem Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

FULYA DEMİRKIZAK

1994 Bursa 
doğumlu olan 
Fulya Demir-

kızak, İstanbul 
Üni. İşletme 
Fak. İşletme 

Böl. Lisans 
Mezunudur. 

19.11.2018 tarihinde 
Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nde 
Yetkili olarak göreve başlamıştır.

CEM YETİL

1988 Manisa doğumlu olan 
Cem Yetil, Yıldız Teknik Üni. 
Elektrik Elektronik Fak. 
Elektronik Mühendisliği 
Böl. Lisans Mezunudur. 
19.11.2018 tarihinde Bilgi 

İşlem Müdürlüğü’nde Uzman 
olarak göreve başlamıştır.

BURCU CEYHAN

1992 Ağrı doğumlu olan Burcu 
Ceyhan, Yıldız Teknik Üni. 
Fen Edebiyat Fak. İstatistik 
Böl. Lisans Mezunudur. 
03.12.2018 tarihinde Oto 
Dışı Hasar Müdürlüğü’nde 

Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.

FURKAN DURMAZ

1995 Kırıkkale doğumlu olan 
Furkan Durmaz, Dokuz 
Eylül Üni. İşletme Fak. 
İngilizce İşletme Böl. Lisans 
Mezunudur. 03.12.2018 
tarihinde Sağlık Sigortaları 

Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

ARAMIZA KATILANLAR



MAKSİMUMBİZ 63MAKSİMUMBİZ 63

HOŞGELDİNİZ

MAKSİMUMBİZ 63

SAĞLIK SİGORTALARI MÜDÜRLÜĞÜ Özgül Yağmur 14.09.2018 Kız

RİSK MÜHENDİSLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ Volkan Türkmen 26.09.2018 Erkek

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Burcu Yağlıcali 1.10.2018 Kız

SAĞLIK SİGORTALARI MÜDÜRLÜĞÜ Emine Türkoğlu 3.10.2018 Kız

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Rıza İzzet Aygüner 4.10.2018 Erkek

KURUMSAL SİGORTACILIK MÜDÜRLÜĞÜ Semra Körpi 6.10.2018 Kız

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Elif Kaygusuz 17.10.2018 Kız

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Gonca Sezgün 24.10.2018 Kız

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Volkan Erkek 27.10.2018 Kız

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İpek Uslu Özer 7.11.2018 Kız

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Seçkin Genç 9.11.2018 Kız

SORUMLULUK, HAVACILIK VE ÖZEL RİSK SİGORTALARI MÜDÜRLÜĞÜ Deniz Durmuş 9.11.2018 Kız

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Dila Karakoç Zerdeli 21.11.2018 Erkek

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Armağan Pişkin 25.11.2018 Kız
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MUTLULUKLAR

SAĞLIK SİGORTALARI MÜDÜRLÜĞÜ Demet Dolunay-Erdeniz Güllü 8.09.2018

PAZARLAMA VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ Nazlı Kara 8.09.2018

PAZARLAMA VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ Beril Dincerden 15.09.2018

AKTÜERYA MÜDÜRLÜĞÜ Çağkan Başer 20.09.2018

OTO HASAR MÜDÜRLÜĞÜ Özge Ünal 23.09.2018

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Seçil Ekinci Özkurt 21.09.2018

SAĞLIK TAZMİNAT MÜDÜRLÜĞÜ Orhan Hüryılmaz 29.09.2018

SATIN ALMA, DESTEK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Eda Rüzgar 21.10.2018

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Hatice Baydar 27.10.2018

YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI MÜDÜRLÜĞÜ Burak Tapan 3.11.2018

BANKA SİGORTACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Sinem Hasanoğulları 3.11.2018

MAKSİMUMBİZ64

MERHABA



7/24 Canlı ve Görüntülü Sağlık Danışmanlığı Hizmeti'nin yanı sıra; 
ameliyat, kemoterapi, diyaliz, doğum, yoğun bakım hizmetleri, radyoterapi ve 
fizik tedavi gibi birçok teminat Anadolu Sigorta'nın sağlık sigortası kapsamında.

7/24 Canlı ve Görüntülü
Sağlık Danışmanlığı Hizmeti
Anadolu Sigorta'da!



Untitled-4   1 08/01/2018   19:17


	SYF000 KAPAK
	SYF000 ON KAPAK ICI
	SYF001_003_ICINDEKILER
	SYF004-029 AS_GUNDEM2
	SYF030_033_ACENTELER
	SYF034_035_IS_BANKASI
	SYF036-037 RÖPORTAJ
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