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yönetimden

2016 yılının ilk yarısını geride bıraktık. İlk 6 aylık sonuçlar Şirketimizin geçen yıl elde 
ettiği üretim artışını bu yıla da taşıdığını gösteriyor. Bütün branşlarda nominal bazda 
artışlar yaşanırken, genel ortalamada da dikkat çekici bir yükseliş var. Geçen yıl ilk 6 ayda 
1 milyar 788 milyon olan toplam prim üretimimiz, 2016 senesi aynı dönemde 2.4 milyar 
sınırının hemen üzerinde bir seviyeye ulaşmış durumda.  

Özellikle kara araçları sorumluluk branşında yüksek oranlı bir artışa tanıklık ediyoruz. 
Benzer şekilde kaza, hastalık-sağlık ve kasko branşlarında da çift haneli reel büyümeler 
var. Gerek küresel gerekse ulusal bazda ekonomiye ilişkin soru işaretlerinin kafalarda 
olduğu, turizm gibi Türkiye için çok önemli bir gelir kaleminde sıkıntılar yaşandığı bir 
dönemde gelen bu yüksek kapasiteli büyüme bizleri mutlu etmekte. 

Sigortacılık Haftasını Hep Beraber Kutladık
Sigortacılık sektörü, Türkiye’de gelişen ekonomik yapı sayesinde artan bir ivmeyle 

her geçen yıl büyüyor. Ülkemiz, genç nüfus ve düşük sigortalılık oranı ile ilgi çekici bir 
pazar olma özelliği taşıyor. Son yıllarda, Türkiye’de sigorta yaptırmak devlet tarafından 
desteklendiği için, zorunlu trafik sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünlerin ön 
plana çıktığını görüyoruz. 

Ancak sektörümüzün gelişme alanına sahip başka branşları da mutlaka bulunuyor. 
Sözgelimi tehlikeli maddelerle çalışan meslek kollarında da işverenler, çalışanını yasa 
gereği sigortalatmak zorundalar. Gelecek dönemde bu alanda sigortalılık oranında iyiye 
doğru bir gidiş olacağına dair umutluyuz. Anadolu Sigorta olarak biz de bu branşların 
sistemsel altyapısını devamlı güncelleyerek, sigortalılarımıza sunduğumuz kaliteli ve hızlı 
hizmet anlayışını sürdürüyoruz.

Şüphesiz bir diğer önemli gelişme, birçok sektörde önemli bir satış kanalı olan 
internetin, sigorta satışında da aktif olarak kullanılması. Bunun özellikle orta ve uzun 
vadede büyümeye olumlu katkı yapacağını öngörüyoruz.

Dijital gelişmeler sayesinde geleneksel müşteri profili, farklı kanalları aynı anda 
kullanan, dijital ortamda araştırma yapan, fiyat karşılaştırması yaparak istediği ürünü 
istediği yerden satın alan müşteri profiline dönüşüyor. Bu müşteri profilini yakalamak 
isteyen sigorta sektörünün de, satın alma süreçleri ve sonrasındaki hizmetler için dijital 
kanallarını iyileştirme konusunda yoğun bir yatırım sürecine girmesi kaçınılmazdır.

Anadolu Sigorta Büyüyor…
Sevgili Anadolu Sigortalılar, 

Geçtiğimiz aylar içerisinde çalışanlarımızın iş konforunu ve ofis ortamımızın kalitesini 
daha da artırmaya yönelik bir adım daha attık. Bildiğiniz üzere B2 ya da çoğumuzun 
söylediği şekilde “-2. kat” hizmete girdi. 

Dört aylık özverili bir çalışma sonucunda tüm Anadolu Sigortalıların beğendiğini 
düşündüğüm bu projede emeği olan herkese teşekkür ederim. Arşiv binamızı da lokasyon 
olarak kendi bünyemize katmamızı sağlayan yeni ofis katımız, tüm Şirketimize hayırlı 
olsun.

Sözlerime son verirken hepinizin geçmiş Ramazan Bayramını kutlar, sağlık mutluluk ve 
başarı içerisinde geçecek bir yaz mevsimi dilerim. 

Saygılarımla,

Musa Ülken
Genel Müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar,

Geçtiğimiz 
aylar içerisinde 
çalışanlarımızın 
iş konforunu ve 
ofis ortamımızın 
kalitesini daha da 
artırmaya yönelik 
bir adım daha attık. 
Bildiğiniz üzere B2 
ya da çoğumuzun 
söylediği şekilde “-2. 
kat” hizmete girdi. 
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başlarken

Gaziantep Satış 
Merkezimiz 
aracılığı ile bölge 
şehirleri başta 
olmak üzere 
Anadolu Sigorta’nın
temsil ve operasyon 
gücünü artırmayı 
amaçlıyoruz.

Merhabalar,
Yazıma bir süre önce Genel Müdürümüzün sizlerle paylaştığı, çalışan etkinliği anket 

sonuçları ile ilgili gelişmelerle başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda 
sonuçları açıklanan anketin ardından, çalıştaylar düzenleyip, çalışanlarımızın görüşlerini 
almıştık. 

İşte o çalıştaylardan gelen geri bildirimlere göre Şirketimizde bazı değişiklikleri 
aşama aşama hayata geçirmeye başladık. Genel Müdürümüz Musa Ülken’in duyurduğu, 
dergimiz sayfalarında da ayrıca okuyabileceğiniz, değişikliklerin uygulamaya geçmesinde 
emeği olan herkese bu fırsatla teşekkür ederim. 

Çalışanlarımızın konforunu ve verimliliğini artıracak benzer düzenlemeleri bundan 
sonra da yapmaya devam edeceğiz. 

Anadolu Sigorta’yı Yeniden Şekillendiriyoruz 
Şirketimizde geçtiğimiz dönem gerçekleşen önemli bir yapılanma Sağlık Tazminat 

Müdürlüğümüzün kurulması oldu. Sağlık sigortaları portföyümüzün büyümesine paralel; 
kurumsal satış, poliçe operasyon, tazminat ödemeleri, anlaşmalı kurum yönetimi gibi 
farklı süreçlere daha etkin odaklanabilmemizi sağlayacak, hizmet kalitesi ve hızını en üst 
seviyeye getirecek bu yeni düzenleme ile bu branşta olan iddiamızı bir adım daha ileriye 
taşıyoruz. Yeni müdürlüğümüzün şirketimize hayırlı olmasını dilerim. 

Şirketimiz, satış kapasitesini artırmaya yönelik bir diğer girişimi de Güney Anadolu 
Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak “Gaziantep Satış Merkezinin” açılmasına karar 
vererek yaptık. Bu merkez aracılığı ile bölge şehirleri başta olmak üzere Anadolu 
Sigorta’nın temsil ve operasyon gücünü artırmayı amaçlıyoruz. 

Şirketimizle ilgili bir diğer gelişme ise, bu sayımızda kapağımıza taşıdığımız, Genel 
Müdürümüzün yazısında da bahsettiği, Şirketimizin yeni ofis ve yaşam katımız oldu. 
Basit bir mimari eklemenin ötesinde B2 katı, Şirketimizin yeni Genel Müdürlük binasına 
taşınmasını takip eden yenilikçi vizyonunu devam ettirmek açısından önem taşıyor. 

Son olarak yazımı, Şirketimizin aldığı iki ödülden bahsederek tamamlamak istiyorum. 
Ödüllerimizden ilki kurumsal websitemizin aldığı Altın Örümcek oldu. Sigortacılık 
kategorisinde gelen bu Altın Örümcek ile bir önceki sitemizin aldığı Altın Örümcek 
Halkın Favorisi ödülündeki başarımızı, bir nevi teyit etmiş olduk. İkinci ödülümüz ise 
sosyal sorumluluk projemiz Bir Usta Bin Usta’ya Rotary Kulüpleri tarafından verildi. Her 
iki ödülün alınmasında katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. 

Bu sayımızda neler okuyacaksınız?
Şirketimizde son dönemde gerçekleşen gelişmeleri topluca bulabileceğiniz bu 

sayımızda haberlere ek olarak hemen her zevke hitap etmesini umduğumuz yazı ve 
konuları da dergimizin sayfalarında bulabilirsiniz. Sıcak havaların tatil ile birleştiği bu 
günlerde dergimizde; bizden haberler ve tanıtım yazılarından öte, seyahat, spor ve 
röportajlarımızla sizlere dolu bir içerik sunuyoruz. 

Ayrıca spor takımlarımızın aldığı başarılar ve Yoga kursumuzu sayfalarımıza 
taşıdığımız haberlere de mutlaka göz atmanızı öneririm. 

Gelecek sayılarda görüşmek dileğiyle mutlu bir yaz diliyorum.

Saygılarımla,

Filiz Tiryakioğlu
I. Genel Müdür Yardımcısı
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Anadolu Sigorta Genel 
Müdürlük Binası

yeni çalışma ve sosyal alanlarıyla büyüyor
TÜRK SIGORTA SEKTÖRÜNÜN KÖKLÜ VE ÖNCÜ KURULUŞU ANADOLU SIGORTA, 3 YIL ÖNCE 
TAŞINDIĞI KAVACIK’TAKI ÇEVRE DOSTU GENEL MÜDÜRLÜK BINASINI, ENGELLI IŞ ORTAKLARI VE 
MÜŞTERILERININ DE ÇOK DAHA RAHAT KULLANACAĞI YENI ÇALIŞMA VE SOSYAL ALANLARIYLA 
GELIŞTIRMEYE DEVAM EDIYOR. 
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Renovasyon çalışmaları 
kapsamında; modern mi-
mari tasarım yaklaşımıyla 
gerçekleştirilen mekan 

örgütlenmeleri ile mevcut hizmet 
binasına ilave yaklaşık 4.000 m2’lik 
yeni ofis, arşiv ve sosyal alanlar 
oluşturuldu. İş sağlığı ve güvenli-
ği kriterlerine uygun tasarlanan 
mekanlar, son teknoloji elektro-
mekanik sistemlerle donatıldı. 
Ayrıca, dış bahçe mobilyası ve 
peyzaj mimarisi ile donatılmış 170 
m2 büyüklüğündeki teras alanı da 
çalışanların sosyal alan olarak de-
ğerlendireceği bir mekâna dönüş-
türüldü.

Sigorta sektörünün öncü 
kuruluşu Anadolu Sigorta, Aralık 

2013’ten itibaren kullandığı çevre 
dostu yeni Genel Müdürlük bina-
sının ofis ve sosyal alanlarını çok 
daha verimli, güvenli ve keyifli hale 
getirmeye ve büyütmeye devam 
ediyor. Anadolu Sigorta, yaklaşık 
900 çalışanının bulunduğu Kava-
cık’taki Genel Müdürlük binasın-
daki son düzenlemeleri tamamladı. 

Yeni Genel Müdürlük binasın-
da, 4 ay süren tasarım, tadilat ve 
dekorasyon çalışmaları netice-
sinde çalışanlar ve iş ortaklarının 
da rahatlıkla kullanabileceği yeni 
iş ve yaşam alanları oluşturuldu. 
Yüksek ofis standartlarında (A+) 
tasarlanan mekanlar, hızlı ve aynı 
zamanda güvenli iletişim, ergono-
mi ve konfor şartlarını sağlayan 

son teknoloji elektro-mekanik 
sistemlerle donatıldı. Aydınlatma, 
iklimlendirme ve havalandırma gibi 
sistemler için, yeşil bina özelliğine 
uygun olarak, enerji tasarrufu sağ-
layacak doğa dostu akıllı otomas-
yon sistemleri tesis edildi. Ayrıca, 
ofis alanlarına komşu olan 170 m2 
teras alanı dış bahçe mobilyası ve 
peyzaj donatılarıyla, çalışanların 
sosyal alan olarak değerlendireceği 
mekâna dönüştürüldü. 

Son düzenlemelerle Kavacık'taki 
yeni ofis binasında iş saatlerinin 
verimli geçmesi için tüm fiziki 
gereklilikler yerine getirilirken, 
çalışanların mesai saatleri dışında 
da ofiste zaman geçirmekten keyif 
alacağı bir bina tasarlandı. 
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ÇALIŞANLARIN TÜM İHTİYAÇLARI BİR 
NOKTADA TOPLANDI

Binadaki yeni düzenlemeler kapsa-
mında son olarak kullanıma açılan ve 
toplam 4.000 m2 brüt alana sahip kat 
alanında, yaklaşık 2.000 m2 arşiv, 800 
m2 ofis, 300 m2 ise toplantı odaları 
şeklinde mekan örgütlenmesi gerçek-
leştirildi. Kalan 900 m2’lik alan, ortak 
alanlar, fuaye ve sosyal alan olarak 
tasarlandı. 

Geliştirme kapsamında, daha önce 
İkitelli’de hizmet veren arşiv birimi 

de Kavacık’a taşınarak B2 katında 
hizmet vermeye başladı. 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamın-
daki tüm riskler göz önüne alınarak 
bu anlamda eksiksiz halde bir arşiv 
ve hazırlık ofisi hazırlanırken, çalışma 
alanları ergonomik açıdan modern 
halde ve çalışan sağlığı gözetilerek 
düşünüldü. Arşivin B2 katına taşın-
masıyla daha önceden en erken bir 
gün olan evrak ulaşım hızı saatlere, 
çok acil durumlar için ise dakikalara 
indirilmiş oldu.

             Geliştirme 
kapsamında, daha 
önce İkitelli’de hizmet 
veren arşiv birimi de 
Kavacık’a taşınarak 
B2 katında hizmet 
vermeye başladı.
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HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR OFİS
Anadolu Sigorta’nın yenilenen ofis 

alanlarında engelliler de unutulmadı. 
Engelli çalışanlar ve iş ortakları için 
ıslak mahaller ve rampalar yapılan kat-
ta, ayrıca dört adet altı kişilik toplantı 
odası, iki adet 14 kişilik toplantı odası 
ve bir adet 45 kişilik eğitim salonu da 
bulunuyor. Ofis alanlarında olduğu 
gibi toplantı odalarında da tesis edilen 
ses, görüntü, aydınlatma ve iklimlen-
dirme otomasyon sistemleri ile hedef-
lenen enerji tasarrufu sağlanmakla 
birlikte çalışanların bina teknolojisin-
den faydalanması ve iç mekân konfor 
koşullarının en üst seviyeye getirilmesi 
sağlandı.

Bina içerisinde tasarlanan sergi 
alanları Anadolu Sigorta’nın sosyal 

sorumluluk projesi olan “Bir Usta Bin 
Usta” çalışmalarına sergi olanağı tanır-
ken, kütüphane alanları ise çalışanlara 
mesai saatleri dışında da keyifli zaman 
geçirme fırsatı veriyor.

Çok sayıda iş merkezinin bulun-
duğu bölgedeki en prestijli yapılar 
arasında yer alan Anadolu Sigorta 
Genel Müdürlük Binası, aynı zamanda 
çevre dostu yeşil bina olma özelliği de 
taşıyor.

2 Bodrum, Zemin ve 7 normal kat 
olmak üzere toplamda brüt 17.870 m2 
kapalı alana sahip olan Genel Müdür-
lük binasında ayrıca 4.500 m2 kapalı 
otopark alanında yaklaşık 142 araçlık 
otopark alanı yer alıyor. Bina, ziyaret-
çiler için farklı boyut ve düzenlerde 
tasarlanmış bekleme ve görüşme 

alanları, iş ortaklarıyla buluşmaların 
gerçekleştirileceği toplantı odaları, 
kafeteryalar, sağlık-spor kompleksi, 
konferans salonları; eğitim salonu ve 
fuaye gibi çalışma alanları ile dikkat 
çekiyor.

5000’e yakın iletişim noktası ile 
Türkiye’nin dört bir yanındaki milyon-
larca müşterisine hizmet sunan Ana-
dolu Sigorta, kurulduğu 1925 yılından 
itibaren sigorta sektörünün ve eko-
nominin gelişimine destek verirken, 
toplumun yaşam kalitesinin gelişimine 
de katkıda bulunuyor. “Kaybetmek 
Yok” ilkesiyle hareket eden Anadolu 
Sigorta, faaliyetlerini insana ve doğaya 
saygılı bir üretim anlayışı içinde, çağın 
ve teknolojinin gereklerini yerine geti-
rerek sürdürmeye devam ediyor.
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2016 Yılı
Bölgesel Toplantılarımız Tamamlandı

Acentelerimiz ile buluşmaya de-
vam ettiğimiz Bölgesel Acente 
Toplantılarımız, Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarında devam 

eden toplantılarla son buldu.
Bölgesel Acente Toplantılarımız, Genel 

Müdürümüz Musa Ülken, Genel Müdür 
Yardımcılarımız, Bölge Müdürlerimiz, 
Müdürlerimiz ve değerli acentelerimi-
zin de katılımlarıyla; Trabzon, İzmir, 
Samsun, Antalya ve Kıbrıs’ta gerçekleş-
tirildi.

Kıbrıs

Samsun

Antalya
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Izmir

Trabzon
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Acentelerimizle 
Fransız Rivierası'ndaydık

ACENTELERINE VERDIĞI DESTEĞI HER PLATFORMDA YINELEYEN ANADOLU SIGORTA’NIN, 
SON OLARAK MAYIS AYINDA GERÇEKLEŞTIRDIĞI, FRANSIZ RIVIERASI SEYAHATINE; PORTFÖY 
BÜYÜKLÜĞÜ, KÂRLILIK VE ÜRÜN ÇEŞITLILIĞI KRITERLERINE GÖRE 2015 YILINDA EN YÜKSEK 
BAŞARIYI ELDE ETMIŞ ACENTELERIMIZ KATILDI. 

Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, I. Genel Müdür Yar-
dımcımız Filiz Tiryakioğlu, 
Acente İlişkileri ve Satış 

Yönetimi Müdürümüz Macit Bal ve 
Kurumsal İletişim Müdürümüz Berna 
Ergüntan’ın da eşlik ettiği Fransız Ri-
vierası ziyaretine “Şampiyonlar Ligi” 
olarak adlandırılan grupta yer alan 43 
acente katıldı. 

Fransız kültürünü yakından tanıma 
ve hep beraber keyifli zaman geçirme 
fırsatı bulan acentelerimiz, Akdeniz 
kıyısında dünyaya mal olmuş Nice, 
Monaco, Cannes gibi ünlü turizm 
şehirlerini ziyaret etme, bu şehirleri 
yerinde görme ve seyahat boyunca 
hoşça vakit geçirme şansı yakaladılar.

Şirketimizin Mayıs ayı içindeki bir 
diğer acente etkinliği ise Ferdi Kaza 
kampanyası sonucu başarılı olan 18 
acente ile yapılan Batum seyahati 
olmuştu. Bunun öncesinde Anadolu 
Sigorta, Ocak-Şubat aylarında gerçek-
leştirdiği El Clasico kampanyasında, 
gerekli kriterleri sağlayan 15 acentesi-
ni, El Clasico olarak bilinen Barcelona-
Real Madrid derbisine götürmüştü

YENİ KAMPANYALAR VE SEYAHATLER 
YOLDA

Konuyla ilgili düşüncelerini dile 
getiren Genel Müdürümüz Musa Ül-
ken, büyük bir acente ağına sahip olan 
Anadolu Sigorta’nın, acentelerinin 
motivasyonlarına her zaman önem 

verdiğini ve onlarla fikir alışverişinde 
bulunmayı da kendine ilke edindiğini 
vurgulayarak, bu çerçevede gerçek-
leştirilen acente gezilerinin yanı sıra, 
yıl içinde 10 farklı bölgedeki acenteler 
ile de bir araya gelindiğinin altını 
çizdi. 

Yeni acente kampanyaları ve moti-
vasyon gezileri olacağının da mesajını 
veren Genel Müdürümüz, Anadolu 
Sigorta’nın, Mayıs ve Haziran ayların-
da sürdürdüğü Ferdi Kaza kampan-
yasında başarılı olacak 25 acenteyi 
Temmuz ayında Kapadokya’ya, yine 
aynı dönemde yapılacak, Tamamlayıcı 
Sağlık kampanyasında başarılı olacak 
olan 45 acentesini Ağustos ayında 
Kıbrıs’a götürmeyi planladığını ekledi. 

gündem
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Anadolu tarihinde kültürel 
ve ekonomik anlamda bü-
yük önem taşıyan, ancak 
değişen yaşam koşulları 

nedeniyle günümüzde kaybolmaya 
yüz tutan meslekleri yeniden yaşa-
ma döndürmeyi amaçlayan, Anado-
lu Sigorta’nın “Bir Usta Bin Usta” 
projesi Rotary Meslek Hizmetleri 
Ödülü’ne layık görüldü.

Anadolu Sigorta’nın acentesi 
ve rotaryen olan Atıf Baltacı’nın 
organizasyonunda, OSTİM Rotary 
Kulüpleri tarafından, mesleğinin 
zirvesine ulaşarak genç nesille-
re örnek olan kişi ve kurumlara 
verilen “Rotary Meslek Hizmetleri 
Ödülleri”, bu yıl “bilim, medya, 
spor, zanaat ve kurumsal” alan-
larda olmak üzere toplam 5 dalda 
verildi. 

Törende Anadolu Sigorta, “Bir 
Usta Bin Usta” projesiyle “Kurum-
sal” alanda örnek proje olarak 

ödüle hak kazanırken, Başkent 
Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğra-
macı Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen ödül töreninde, Anadolu 
Sigorta adına ödülü, Kurumsal İleti-
şim Müdürü Berna Ergüntan aldı.

Törende ayrıca “Bilim” dalında 
Başkent Üniversitesi Kurucu-
su Prof. Dr. Mehmet Haberal’a, 
“Medya” dalında, Kanal D Gü-
naydın programı sunucusu İrfan 
Değirmenci’ye, “Spor” dalında milli 
dalgıç Şahika Ercümen’e, “Zanaat” 
dalında yazma baskı sanatçısı Ya-
semin Ertaştan’a ise Rotary Meslek 
Ödülleri takdim edildi. 

Gecede Anadolu Sigorta’yı 
gururlandıran bir diğer ödül de 
“Zanaat” dalında ödül alan Yase-
min Ertaş oldu. Ertaş, Bir Usta Bin 
Usta’nın 2012 yılındaki kursunda 
eğitmen olarak görev alan ve ye-
tiştirdiği usta adayları ile mesleğin 
yaşamasına katkı sağlamıştı. 

“Bir Usta Bin Usta” Projesine 
Rotary Kulüpleri’nden Ödül

ANADOLU SIGORTA’NIN, 
KAYBOLAN MESLEKLERI 
HAYATA KAZANDIRMAYI 
AMAÇLAYAN “BIR USTA 
BIN USTA PROJESI”, OSTIM 
ROTARY KULÜPLERI 
TARAFINDAN KURUMSAL 
ALANDA EN IYI PROJE 
ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Yasemin Ertaştan’ın törende 
sergilediği yazma baskıyı,
Prof. Dr. Mehmet Haberal denedi.

Berna Ergüntans       Atıf Baltacıs    
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Şirketimiz, hasar süreçlerini 
sağlıklı ve etkin bir şekilde yö-
neterek, sigorta suistimallerini 
önlemeyi amaçlayan yeni bir 

projeye başlıyor. Sektörde ilklerden 
biri olan projeyle, oto hasar dosyala-
rına yönelik suistimalin ve organize 
hasar usulsüzlüklerinin önüne geçil-
mesi amaçlanıyor.

Proje, Avrupa’nın bu alandaki 
lider yazılım firması FRISS ile ortak 
çalışma sonucu gerçekleştirilecek. 
FRISS, sigorta suistimallerinin tespiti 
alanında yüksek araştırma geliştirme 
yatırımlarının bulunması, sadece 
sigorta sektörüne odaklanmış olması 
ve sunduğu platformun tüm branş-
larda suistimal tespit edebiliyor 
olması ile ön plana çıktı.

Hiç yaşanmadığı halde ya da bir 
hasarı olduğundan yüksek göstere-
rek sektörde önemli zararlara neden 

olan suiistimaller, primlerin artması-
na da neden oluyor. 

AMAÇ, HASAR HİZMETİNİ EN YÜKSEK 
KALİTEDE SUNMAK 

Şirketimizin dijital dönüşüm stra-
tejisinin önemli bir parçası olan bu 
çalışma, şirket içi üretilen veriden en 
üst düzeyde yararlanmayı da sağlaya-
cak. Konuyla ilgili görüşlerini payla-
şan Genel Müdürümüz Musa Ülken, 
“Program, içeriğindeki ileri istatistiki 
modeller sayesinde, sürekli yenilenen 
iş kuralları ile suistimal riskini doğru 
ve zamanında tespit edebiliyor. Bu 
noktada elde edilen sonuçlar, ileriki 
dönemlerde sadece hasar alanında 
değil, müşteri seçimi ve fiyatlama 
noktasında da kullanılabilecek. Bu 
proje neticesinde, müşterilerin hasar 
talepleri, sistemsel bir değerlendir-
me süzgecinden geçirilmek suretiyle 

otomatik şekilde karara bağlanacak. 
Bu sayede, sigortalılarımız yüksek 
kalitedeki hasar hizmetini en hızlı 
şekilde alabilmenin de ayrıcalığını 
yaşayacaklar.” diye konuştu.

 Projenin ilk anlamlı sonuçlarının 
altı ay içinde alınmaya başlanması 
planlanıyor. 

SİGORTA SUİSTİMALLERİ TÜM 
DÜNYADA SORUN 

Sigorta alanında yapılan suistimal 
sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 
önemli bir sorun olarak karşımıza çı-
kıyor. İngiliz Sigortacılar Birliği (ABI) 
İngiltere’de her yıl tespit edilemeyen 
2.1 milyar Euroluk sigorta suistimali 
olduğuna dikkat çekerken, Alman 
Sigortacılar Birliği (GDV) de Alman-
ya’daki suistimallerin yıllık maliyeti-
nin 4 milyar Euro’dan fazla olduğunu 
belirtiyor.

ŞIRKETIMIZ, SEKTÖRDE HER YIL MILYARLARCA LIRALIK SUISTIMALIN YAŞANDIĞI HASAR ALANINDA, 
ETKIN BIR SAVUNMA MEKANIZMASI KURMAK VE SÜREÇLERI DOĞRU ŞEKILLENDIRMEK AMACIYLA 
HAREKETE GEÇIYOR. BU AMAÇLA, AVRUPA’DA LIDER YAZILIM FIRMASI FRISS ILE YENI BIR PROJEYE 
BAŞLAYAN ANADOLU SIGORTA, OTO HASAR DOSYALARINI SUISTIMAL OLASILIĞI BAKIMINDAN 
SKORLAMAYI, OLASI USULSÜZLÜKLERI ORTAYA ÇIKARMAYI VE ÖNLEMEYI HEDEFLIYOR. 

gündem

Anadolu
Sigorta’dan 

Sigorta Suistimalleri ile 

Mücadelede Büyük Adım 
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90. YILINDA YENI YÜZÜYLE YAYINA GIREN WEBSITEMIZ 2016'DA  ALTIN ÖRÜMCEK'TEN ÖDÜLLE DÖNDÜ!

Altın Örümcek’in Sahibi 
Websitemiz Oldu

Bu sene 14.’sü düzenlenen 
Türkiye’nin en büyük 
web ödül töreni Altın 
Örümcek’te, jüri üyelerinin 

yaptığı değerlendirmeler sonucun-
da, sigortacılık kategorisinde en 
yüksek puanı alan kurumsal websi-
temiz www.anadolusigorta.com.tr 
birinci olarak, ödülün sahibi oldu. 
Websitemiz hizmet kategorisinde 
ise ikincilik ödülünü aldı. 

2 Haziran akşamı Maslak UNIQ 
İstanbul’da yapılan ödül töreninde 
şirketimizi temsilen ödülü, Anadolu 
Sigorta proje yöneticisi Barış İnan, 
ekip üyeleri İlker Demircioğlu, Fatih 

Çiftçi ve Mert Kasımağaoğlu aldılar.  

YENİ WEBSİTEMİZ 90. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜMÜZDE YAYINA ALINDI

Yaklaşık 5 ay süren tasarım ve 
geliştirme çalışmalarından sonra 
yayına giren www.anadolusigorta.
com.tr, kullanıcı dostu tasarımı, gör-
sel olarak yenilenen çizgisi ve yeni 
içerik seçenekleri ile dikkat çekiyor.

2015 yılında, Anadolu Sigorta’nın 
90. kuruluş yıldönümünde ziya-
retçilerin beğenisine sunulan yeni 
websitemiz, öncelikli olarak son 
tüketici konumundaki sigortalıların 
ihtiyaç ve beklentilerine hitap ede-

cek şekilde Madebycat tarafından 
tasarlandı. Bu amaçla, sigortalılar 
tarafından en çok talep gören ürün-
lerin ön plana çekildiği yeni websi-
tesindeki içerikler, yeni konsepte 
uygun olarak yeniden ele alındı ve 
güncellendi.

Sigortalıların görüşlerine video 
röportajlarla yer verilen website-
mizde, ziyaretçiler ve marka ara-
sında duygusal bir bağ yaratılıyor. 
Responsive tasarım, gelişmiş arama 
motoru ve okunabilirlik konularında 
yapılan geliştirmeler de Anadolu 
Sigorta yeni websitemizin öne çıkan 
özellikleri arasında yer alıyor.
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Kıbrıs’a Anadolu Sigorta iki 
kere geliyor. Önce hiz-
metiyle sonra da ismiyle. 
1955 yılında İş Bankası’nın 

Ada’daki kuruluşunun ardından, 
bankacılık işlemleriyle birlikte 
sigortacılık işlemleri de başlıyor. 
Bu dönemde İş Bankası, Anadolu 
Sigorta poliçeleri üretiyor. Poliçe-

ler, İş Bankası’na verilen acentelik 
yetkisiyle düzenlenmeye başlanı-
yor. İsmiyle cismiyle varlığını gös-
terdiği tarih ise 4 Şubat 1981. Bu 
tarihten itibaren Anadolu Sigorta, 
yabancı şirket olarak burada tescil 
edilmiş oluyor. Daha sonra, yeni 
bir yasa olan; ‘’Sigortacılık Düzen-
leme ve Denetleme Yasası’’ ile 1 

Ocak 1996’dan itibaren Şirketimiz 
bu defa çalışmalarına şube statü-
sünde devam ediyor. Bugün hala 
bu statü geçerliliğini koruyor. 

Ancak Türkiye ile Kıbrıs ara-
sında hukuki açıdan farklılıklar 
var. En önemlisi Kıbrıs’ta Anglo-
Sakson hukuku uygulanıyor. Bu 
durumdan kaynaklanan mevzuat 

ANADOLU SİGORTA’NIN 
KIBRIS HİKAYESİ

TÜRKIYE’DE SIGORTACILIĞIN OKULU OLARAK KABUL EDILEN ANADOLU SIGORTA, GEÇTIĞIMIZ 
YIL HIZMETLERININ KIBRIS’A ULAŞMASININ 60. YILINI KUTLADI. TÜRKIYE’DEKI ÖNCÜ IMAJI, 
YÜKSEK GÜVEN DUYGUSUYLA KIBRIS’TA DA YER ETMIŞ DURUMDA. GELIN KIBRIS ŞUBESI 
MÜDÜRÜMÜZ CENGIZ ERTÜRK ILE BIRLIKTE, ANADOLU SIGORTA’NIN KIBRIS’A GELIŞININ VE 
EN GÜVENILIR SIGORTA DURAKLARINDA BIRI OLUŞUNUN HIKAYESINE GÖZ ATALIM.

Kıbrıs Şubemiz /Lefkoşaa
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farklılıkları söz konusu ve oldukça 
dikkat gerektiriyor. Ada’ya gelişle 
üzerinde çalışılan bir başka konu 
yaşam tarzı, kültür, gelenek ve 
teamül farklılıkları. Sigorta hiz-
meti temelde sağlıklı bir iletişimle 
sağlanan güvene dayanırken yeni 
geldiğiniz bölgenin ruhunu iyi 
kavramak en az mevzuat farkını 
kavramak kadar önemli. 

Kurulduktan sonra, Türkiye İş 
Bankası Lefkoşa Şubesi’nde, ol-
dukça küçük bir ekip ve başarıyla 
anılan bir müdür ile işe koyulan ve 
uzun yıllar sürdürülen bir yapı olu-
şur. Daha sonra personel alımıyla 
birlikte kadro genişler, düzenle-
nen poliçenin türleri, adetleri ve 
primleri artar; yani yerine sığamaz 
olur artık Anadolu Sigorta. 

Yıl artık 2003’tür ve müstakil 
bir şube olmanın zamanı gelmiştir. 

1930’lu yıllardan kalan güzel ama 
bakım isteyen bir köşk bulu-
nur. Bugün Köşklü Çiftlik adıyla 
bilinen semtteki bu yer, Anadolu 
Sigorta’nın yeni adresi olacaktır. 
Bu bina Lefkoşa’nın tam merke-
zinde, KKTC Meclisi’ne ve Rum 
tarafına çok yakın olan bir yerde. 
Sigorta şirketlerinin çok tercih 
ettiği, prestijli bir yer aynı zaman-
da. Köşk iki kere restore edilir. İlk 
restorasyonun ardından yeni bir 
yaşam için rehabilite edilir. Şirket 
burada faaliyete başladığında, 
binanın yarısı lojman, yarısı ofis 
olarak kullanılmaya başlanır. 2009 
yılında yapılan ikinci bir tadilattan 
sonra lojman olan kısım kaldırı-
lır ve binanın tamamı ofis olarak 
kullanılmaya başlanır ve bugün-
kü halini alır. Cengiz Ertürk bu 
noktada bir detaya dikkat çekiyor. 

             Türkiye ile Kıbrıs 
arasında hukuki açıdan 
farklılıklar burada 
bitmiyor. En önemlisi 
Kıbrıs’ta Anglo-Sakson 
hukuku uygulanıyor.

Kıbrıs Şubesi Müdürümüz Cengiz Ertürk
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“Binanın yapımında orijinal Kıbrıs 
taşları kullanılmıştır. Beş Parmak 
Dağları’ndan çıkarılan sarı taşlar, 
içerideki havayı yazları serin, kış-
ları sıcak tutma özelliğine sahiptir. 
Sadece bu detay bile Anadolu 
Sigorta’nın Kıbrıs’ı ne kadar sahip-
lendiğini gösteriyor.” 

Anadolu Sigorta Kıbrıs Şubesi, 
müşterilere verdiği önem kadar 
acentelerinin de memnuniyetini 
yüksek seviyede tutuyor. Yakın 
zamanda gerçekleşen Acenteler 
Toplantısı da bunun en büyük 
ispatı. Yine Müdürümüze dönelim: 
“2015 yıl sonunda yüzde 15’e yakla-

şan makul ölçüde bir prim artışı-
mız söz konusu. Kıbrıs genelinde 
sektörde aynı dönemde, prim artış 
oranında yüzde 4’lük bir azalma 
varken hasarlarda aynı oranda 
bir artış var. Bizim özelimizde ise 
hasar artış oranımız yüzde 2’de 
kalmış. Müşteri ve portföy seçimi-
ne gösterdiğimiz özel ilgi ve dikkat 
sayesinde, gidişat üzerindeki kont-
rollerimiz oldukça güçlü.” 

KUZEY KIBRIS’IN DEĞERLERİNİ 
SAVUNUYORUZ

Türkiye’de “Bir Usta Bin Usta’’ 
projesinde olduğu gibi, Anadolu 

             Burada Anadolu 
Sigorta hizmeti kadar 
binasıyla da göz alıcı. 
Yüksek tavanları ve ferah 
yapısıyla Lefkoşa’nın 
en güzel semtinde dahi 
bulunması kolay olmayan 
bir köşk. 

Kuzey Kıbrıs'ın en güzel eserlerinden Girne Kalesi  a
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Sigorta Kıbrıs’ta da birçok sosyal 
temalı projeye imza atıyor. Bura-
daki kurumsal düstur; sadece kâra 
değil topluma odaklı bir şirket 
olmak. Etkinlik ve sponsorluk-
larda da etkin olan Kıbrıs ailesi, 
bu noktada Ada halkına destek 
olmaya devam ediyor ve pek çok 
yerel projede desteği bulunuyor. 
Örneğin beş yıl kadar süren klasik 
otomobil sponsorlukları bunla-
rın en ilginci ve keyiflilerinden. 
Şube üretiminin çoğunun oto 
branşından gelmesinin verdiği 
ilhamla ele alınan bu sponsorluk, 
hem görsel hem de yazılı basında 

oldukça ses getirmiş. Kuzey Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla 
gerçekleşen açılış ve sponsorluk-
lar gibi projeler de bu çalışmaların 
kapsamında. Ada hayatında en çok 
heyecan getiren sponsorluklardan 
biri ise emlak ve inşaat alanında 
en iyi iş yapan firmalara ödüller 
veren bir etkinlik sponsorluğu 
olmuş.  Anadolu Sigorta’nın hem 
ödül verdiği, hem de ödül aldığı bu 
gece, geçen yıllarda oldukça keyifli 
geçmiş. Aynı sponsorluğun bu yıl 
da tekrarlanması planlanıyor. 

ANADOLU SİGORTA KIBRIS’TA 
KENDİ WEB SİTESİNİ KURUYOR

Türkiye’den gelen köklü geç-
mişi ve hizmet anlayışı ile Ada 
kültürünü harmanlayarak 60 yılı 
aşkın süredir özgün hizmetlerine 
devam eden Anadolu Sigorta Kıb-
rıs Şubesi bu yazının hazırlandığı 
Temmuz başında, Kıbrıs mevzuatı 
ve içeriğine göre oluşturulmuş 
aynı zamanda Anadolu Sigorta’nın 
değer ve kalitesini yansıtan bir 

websitesini de hazırlıyordu. Mü-
dürümüz Cengiz Ertürk süreci 
şöyle anlatıyor: “Bunun ilk kez 
gündeme gelişi, ortaya çıkan 
bir mevzuat gerekliliği ile oldu. 
Esasında kurumsal websitemiz 
içerisinde Kıbrıs ile ilgili bilgiler 
tabii ki mevcut. Ancak pek çok 
kere altı çizildiği gibi buranın 
özgünlüğü oldukça güçlü. Aynı 
zamanda anayurttan bir başka 
ülkede ayrı bir şirket olma algısı 
varken bu verileri değerlendire-
rek kendi özgün çalışmamızı da 
yapmak istedik. Özetle sadece 
yapmış olmak için değil gerçek-
ten Kıbrıs’a gösterdiğimiz önemi 
ve saygıyı yansıtacak bir çalışma 
yaptık.”  

Anadolu Sigorta Kuzey 
Kıbrıs’ta 2016 itibariyle on bir 
kişi ve beş MSU’dan oluşan, on 
altı kişilik kadrosu ile sigorta 
hizmetlerinde şaşmaz kalitesiyle 
sektöre liderlik etmeye devam 
ediyor. Geleceğe sağlam ve umut-
lu adımlarla ilerliyor.

            Anadolu Sigorta 
Kıbrıs’ta da birçok önemli 
proje ve etkinliğe imzasını 
atıyor.
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Çalışan etkinliği anket sonuç-
larını bir süre önce sizlerle 
paylaşmıştım. Aradan geçen 
süre içinde, aldığımız geri bildi-

rimleri daha da iyi anlamak için birçok 
arkadaşımızın katılım sağladığı bir 
dizi çalıştay düzenledik. Öncelikle bu 
çalıştaylara katılan tüm arkadaşlarıma, 
samimi paylaşımları için çok teşekkür 

ederim. İyi niyetle gerçekleştirilen, 
şirketin ve çalışanların daha ileriye 
gitmesini sağlayacak her türlü yapıcı 
yaklaşımı, her zaman takdir ettiğimizi 
belirtmek isterim. Ayrıca, bilmenizi 
isterim ki, bu tür yaklaşımlar Anadolu 
Sigorta’nın geleceği için de bizlere 
güven veriyor.

Yapılan çalıştay sonuçlarına göre 

sunulan öneriler, gelişim alanları ve de-
ğerlendirmeler, kişi ve müdürlük bilgisi 
olmaksızın Hay Group tarafından İcra 
Kurulumuzla paylaşıldı. İcra Kurulu 
olarak bizler de odak grup çalışmala-
rının sonuçlarını, bu konuya özel top-
lantılarla dikkatli bir şekilde inceledik 
ve çok yönlü olarak değerlendirdik. 
Anadolu Sigorta üst yönetimi olarak 

BIR SÜRE ÖNCE GENEL MÜDÜRÜMÜZ TARAFINDAN SONUÇLARI AÇIKLANAN "ÇALIŞAN ETKINLIĞI 
ANKETI" ILE ILGILI HAZIRAN SONUNDA GENEL MÜDÜRÜMÜZ YENI BIR DUYURU YAPTI. VIDEO 
OLARAK PORTALIMIZDA DA YAYINLANAN DUYURUNUN METNINI SIZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

Çalışan Etkinliği Anketimizden
 Yeni Haberler Var...
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şirketimizi daha iyiye ve daha ileriye ta-
şımakla ilgili birçok çalışma ve planımız 
bulunuyor. Odak grup çalışmalarının 
bu planlarımızı teyit ettiğini gördük. 
Ayrıca bu çalışmalar, mevcut planları-
mızdaki uygulamalardan hangilerine 
öncelik vereceğimize de ışık tuttu. 

Örneğin, sizlerden aldığımız geri 
bildirimler paralelinde, performans 
projemiz kapsamında, kurumsal karne 
çalışmalarının hızlandırılmasına, önce 
müdürlükler seviyesinde yaygınlaştırıl-
masına, sonrasında ise bireyler bazına 
indirgenmesine öncelik veriyoruz. Bu 
sayede bir süre sonra, üstün perfor-
mans gösteren çalışanlarımızı daha 
iyi belirleyip, bu arkadaşlarımızı adil 
bir şekilde ödüllendirebileceğimizi 
düşünüyoruz.

Bu yeni çalışmalara devam ederken, 
bir yandan da mevcut bazı uygulamala-
rımızı sizlerden aldığımız geri bildi-
rimler doğrultusunda iyileştiriyoruz. 
Örnek olarak, gelişim merkezi uygula-
ması kapsamında, değerlendirici yö-
netici ekibimizi daha da genişlettik ve 
Yönetmen unvanındaki çalışanlarımızı 
da uygulamaya değerlendirici olarak 
dâhil etmeye başladık. Amacımız tüm 
çalışanlarımızın gelişimini sürekli takip 
edebilecek ve koçluk yapabilecek bir 
orta kademe yönetici ekibini oluştura-
bilmek. 

Aynı zamanda, Kurumsal Strateji ve 
Performans Yönetimi Başkanlığımız 
tarafından başlatılan müdürlük süreç 
analizi çalışmalarından elde edilecek 
çıktıların da, sizin geri bildirimlerinizde 
işaret ettiğiniz, norm kadronun etkin 
yönetimi konusundaki ihtiyacı, karşıla-
yacağını düşünüyoruz.

Yine geri bildirimlerinizde sıkça dile 
getirilen somut bir başka adımın, yaz 
aylarına dönük kıyafet uygulamaları-
mızla ilgili olacağını ifade etmek isterim. 
Bu düzenlemeye göre, erkek çalışanla-
rımızın Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında kravat takma zorunluluğunu 
bundan böyle kaldırıyoruz. Elbette 
yapılacak toplantı, ziyaret gibi kravat 
takmayı gerektiren durumlar söz konu-
su olursa, eminim ki çalışanlarımız bu 
gerekliliği yerine getireceklerdir.

Bundan sonraki süreçte de, siz-
lerden aldığımız aksiyon önerisi ve 
alternatifleri benzer şekilde değerlen-
dirmeye, gerek Şirket, gerekse çalışan 
taleplerini önceliklendirmeye ve hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. 

Aslında bu çerçevede kendimize 
bir yol haritası da belirledik. Hızlı bir 
şekilde yapılabilecekler ve daha da hız-
landırmamız gerekenleri tespit ettik. 
İcra Kurulu olarak belirlediğimiz bu yol 
haritasının uygulanmasında, çalışan-
larımızın beklentileri çerçevesinde 
devreye alınacak sistem ve uygulamala-
rın hayata geçirilmesinde, yöneticileri-
mizle birlikte sizlerin de katkısını yine 
bekliyoruz.

Bu sürece katkı sağlayan herkese, 
kendim ve İcra Kurulu adına bir kez 
daha teşekkürlerimi sunar, çalışmaları-
nızda başarılar dilerim.
İyi çalışmalar.

             Amacımız tüm 
çalışanlarımızın 
gelişimini sürekli 
takip edebilecek ve 
koçluk yapabilecek 
bir orta kademe 
yönetici ekibini 
oluşturabilmek. 



gündem
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Anadolu Sigorta’nın kay-
bolan ya da kaybolmaya 
yüz tutan mesleklere 
olan ilgiyi arttırmak ve 

bu meslekleri yeniden canlandır-
mak amacıyla, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın teknik danışmanlı-
ğında gerçekleştirdiği “Bir Usta 

Bin Usta” projemizin 2016 kursla-
rından tamamlananları, törenlerle 
kapandı.  

Konya’da gerçekleşirken Ke-
çecilik – Yünün Mistik Yolculuğu 
kursu, 23 Mayıs tarihinde Konya 
İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen törenle tamamlandı. Ke-

çecilik kursunu başarıyla tamam-
layan 12 kursiyer, Mart ayında 
başlayan kursta 320 saat eğitim 
gördüler.  Projenin bir diğer kursu 
Kırklareli Poyralı Köyü Dokuma 
kursu ise 27 Mayıs 2016 tarihinde 
Ertuğrul Köyü Kültürevi’nde ger-
çekleştirilen törenle tamamlandı.

‘Bir Usta Bin Usta 2016’
Kurslarımız Tamamlanıyor 

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMIZ BIR USTA BIN USTA'NIN 7. YIL KURSLARI MEZUNLARINI VERMEYE 
BAŞLADI. KONYA, KIRKLARELI VE ISTANBUL KURSLARIMIZDA EĞITIMLER TAMAMLANDI. 

İstanbul kursumuzun
kapanışında aynı karede 
buluştuk
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Poyralı Köyü Dokuma kursunu 
başarıyla tamamlayan 21 kursiyer, 
Mart ayında başlayan kursta iki 
buçuk ay boyunca 280 saat eğitim 
gördü. 

Bu dönem içindeki son tören 

İstanbul Sıcak Cam Yapımı kursu 
için 05 Haziran Pazar günü İstan-
bul Beykoz Cam Ocağı Vakfı’nda 
gerçekleştirildi. Kursu başarıyla 
tamamlayan 20 kursiyer, Şubat 
ayında başlayan eğitimde üç ay 

boyunca cama şekil vermeyi öğ-
rendiler.

Mezun olan kursiyerlerimizi 
kutluyor, geleneksel meslekleri 
yaşatmak için başladıkları yolda 
başarılarının devamını diliyoruz.

Kırklareli'ndeki kursumuzun kapanış 
törenine protokolden de davetliler katıldı.  

2016’da 7. yıl kursları yapılan Bir Usta Bin Usta projemizde, aradan geçen süre içinde toplam 35 farklı ilde 35 farklı kurs açıldı ve bu kurslarda 
700’e yakın usta adayı yetiştirildi. Proje başladığından beri her yıl farklı bir ilde düzenlenen basın gezisi, bu sene Nisan ayında Adana’daki 
kursumuza gerçekleştirildi. Adana Valisi’nin katılımıyla gerçekleştirilen törene yerel basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. 

   Adana



gündem

2016’NIN İLK YARISINDA 
PRİM ÜRETİM ARTIŞI YÜZDE 35’İ GEÇTİ

Şirketimiz, sene başında ya-
kaladığı olumlu prim üretim 
artış performansını, 2016’nın 
ilk yarısında da sürdürdü. 

Türkiye Sigorta Birliği’ne gönderilen 
sonuçlara göre, Anadolu Sigorta, 
2016 yılının birinci çeyreğinden 
sonra, 6 aylık rakamlarda da prim 
üretimini büyük oranda artırmayı 
başardı.  Yaklaşık 2.439 milyon liralık 
prim üretimine imza atan Anadolu 
Sigorta’nın prim üretimi, geçen yılın 
aynı dönemine göre nominal olarak 
yüzde 36,4 arttı.  

Prim üretimindeki artış bir önceki 
aya göre yüzde 20’yi geçerken, tek 
başına kara araçları sorumluluk 
sigortasının prim üretimi 1 milyar 
liraya yaklaştı. Bu branştaki nominal 
artış geçen yıl ilk 6 aya göre yüzde 
95,5 gibi dikkat çekici bir oranda 
gerçekleşti.  

2015 yılının ilk yarısında yaklaşık 
1 milyar 788 milyon TL olan prim 
üretiminin 2016’nın aynı döneminde 
2 milyar 439 milyon seviyesini aştı-
ğını ifade eden Genel Müdürümüz 
Musa Ülken, ortaya çıkan bu önemli 
artışın, Anadolu Sigorta’nın sektör-
deki pozisyonu ve gücünü de en iyi 
şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.
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*1.000 liranın altında olan tüm rakamlar aşağıya doğru yuvarlanmıştır. 

Branşlara göre Şirketimizin 6 aylık prim üretimleri 

06.2016
(Bin Lira)

Değişim(%)
2015 İlk 6 Aya 

Göre 

KAZA

HASTALIK/SAĞLIK

KARA ARAÇLARI

HAVA ARAÇLARI

SU ARAÇLARI

NAKLIYAT

YANGIN VE DOĞAL AFETLER

GENEL ZARARLAR

KARA ARAÇLARI SORUMLULUK

HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK

GENEL SORUMLULUK

KREDI

FINANSAL KAYIPLAR

HUKUKSAL KORUMA

GENEL TOPLAM

66.860  27,4

220.867  24,4

484.616  17,0

10.630  26,9

36.085  -5,5

33.157  0,3

360.345  8,8

185.875  15,3

945.206  95,5

11.371  -15,7

68.503  12,7

1.116  13,0

10.281  15,3

4.652  12,3

2.439.572 36,4
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Anadolu Sigortalılar
Kan Bağışında Buluştu

SON 2 YILDIR DÜZENLI OLARAK YAPTIĞIMIZ KAN BAĞIŞI KAMPANYAMIZIN ÜÇÜNCÜSÜNÜ 
25 NISAN’DA GERÇEKLEŞTIRDIK. 

Kızılay aracılığıyla kan bağışı 
kampanyasına, çalışanla-
rımız bu sene de yoğun ilgi 
gösterirken, Genel Müdü-

rümüz Musa Ülken ve Genel Müdür 
Yardımcımız Filiz Tiryakioğlu da 
kampanyaya destek verenler arasın-
daydı.

KAN BAĞIŞINDA 4 ADIM
Kayıt: Kan bağışçısı olup olmayaca-
ğınızı belirlemek için kan bağışı bilgi 
formu doldurulur.  
Doktor Muayenesi: Kızılay doktorları 
formu değerlendirerek sizi kısa bir 
muayeneden geçirirler.
Kan Alma İşlemi: Uygulanan testler 
ve alınan bilgiler sonucunda şartla-

rınız uygun ise kan alma aşamasına 
geçilir. Kızılay hemşireleri, özel 
tasarlanmış yataklarda, hijyenik 
şartlarda ve tek kullanımlık malze-
melerle kan alma işlemini gerçekleş-

tirirler.
İkram ve İstirahat: Kan verme işle-
minden sonra 10-15 dakika boyunca 
dinlenilmesi önerilir. Bu sırada hazır-
lanan ikramlar bağışçıya verilir.

Genel Müdürümüz Musa 
Ülken ve Şirket doktorumuz 
Mahmut Rıza Öğüts    

Beşiktaş Maçlarını
Loca Keyfiyle Izliyoruz

Acentelerimiz, 3 yıl boyun-
ca Beşiktaş’ın Vodafone 
Arena’da oynayacağı Süper 

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupa-
ları’ndaki maçlarını izleme fırsatını 
yakalayacaklar.
Dönemsel olarak düzenlenecek kam-
panyalarda başarılı olan acenteleri-
miz de Beşiktaş’ın maçlarına davet 
edilecek. 
Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunda bu 
sezon oynanan son 3 maçında acen-

telerimiz, şirketimize özel locada 
keyifli vakit geçirirken takımlarına 
destek oldular.
Önümüzdeki sezon Beşiktaş’ın eş-
leşmesi muhtemel rakipleri arasında 
Barcelona, Real Madrid, Bayern Mu-
nich, Paris Saint Germain, Arsenal, 
Atletico Madrid gibi dev kulüpler yer 
alıyor. Bunun yanı sıra, acentelerimiz 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trab-
zonspor derbilerini de izleme şansına 
kavuşacaklar.



Kısa Haberler
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26 Mayıs tarihinde Şirketimizin teras katında en önem-
li iş ortaklarımızdan olan sağlık kuruluşlarının yöneticileri 
ile bir araya geldik. Genel Müdürümüz, Genel Müdür 

Yardımcılarımız ve ilgili Müdürlüklerimizde yönetici ve ça-
lışma arkadaşlarımızın da katıldığı etkinlikte fikir alışveri-
şinin yanı sıra hoşça vakit geçirme fırsatı da elde ettik. 

Sağlık Yöneticileri Ile Bir Araya Geldik
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Türkiye İş Bankası

Müşteri, banka, sigorta taraflarının 
her birinin fayda sağlaması odağında 
gerçekleştirdiğimiz satış çalışmaları-
na emek ve destek veren; başta şube-
miz çalışanları olmak üzere, sahadaki 
mücadelede bizlerle aynı heyecanı 
paylaşan sigorta uzmanı arkadaş-
larımıza, bankamız bölge ve bölüm 
çalışanları ile Anadolu Sigorta Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü çalışanlarına 
çok teşekkür ediyor, ortak sinerjimiz-
le hep birlikte banka sigortacılığında 
daha yüksek prim üretimlerine eriş-
memizi diliyorum.

Müşteri bağlılığına katkı sağ-
lamanın yanı sıra, alternatif 
gelir kaynağı yaratma anla-

mında da bankalar için özel önem arz 
eden banka sigortacılığında, Türkiye 
İş Bankası ve Anadolu Sigorta ekip-
leri olarak, tam bir uyum ve iş birliği  
içinde  yürüttüğümüz çalışmalarla 
başarılı sonuçlar alıyoruz. Müşterile-
rimiz, bankacılık hizmet ve ürünleri 
yanında, sigorta ihtiyaçlarını da şube-
mizden hızlı ve kolayca karşılarken, 
bizler de komisyon geliri ile kârımıza 
katkı sağlıyoruz. 

ÜLKEMIZDE BANKA SIGORTACILIĞININ ÖNEMININ HER 
GEÇEN GÜN DAHA DA ARTMAKTA OLDUĞU; SEKTÖRDEKI 
BÜYÜMENIN HIZLANMASIYLA BIRLIKTE, BU ALANDAKI 
REKABETIN YOĞUN OLARAK HISSEDILMEYE BAŞLADIĞI 
KANAATINDEYIM.

Türkiye İş Bankası

Cağaloğlu Şubesi

Şube Tipi Karma Şube

Şube İli/İlçesi İstanbul/
Cağaloğlu  

Şube Çalışan Sayısı 15

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

İşbirliği, Başarı, 
Kar

Şube Müdürü 
Leyla Kılıç



Türkiye İş Bankası
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Türkiye İş Bankası

Sümerler Şubesi
TÜRKIYE IŞ BANKASI ILE ANADOLU SIGORTA’NIN IŞTIRAK 
OLMALARININ YANINDA, BIRBIRLERININ EN IYI MÜŞTERILERI
OLDUKLARI DA UNUTULMAMALIDIR.

Şube Müdürü
Beyhan Karabacak

Şube Tipi Karma / 
Adana Bölge 

Şube İli/İlçesi Hatay/ 
Sümerler

Şube Çalışan Sayısı  8

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Başarı, 
Güvence, 
İşbirliği

İnsanoğlu hayatının her anını bir 
amaç uğruna yaşamakta ve bu 
uğurda bazı olumsuz durumlarla 

karşılaşabilmektedir. Sigorta; hayatı-
mızın her anında, büyük risk taşıyan 
varlığımızın en büyük güvencesidir. 
Banka sigortacılığı; toplumda en 
çok güven uyandıran iki kurumu bir 
araya getiren bir terimdir.  İnsanlar; 
birikimlerini değerlendirirken, risk 
alırken, yatırım yaparken, borca 
girerken hep en güvendiklerini tercih 
ederler. Sonrasında hizmet kalitesi; 
devamında ise uygun fiyat tercih 
sebebidir. 

Sektöründe lider olan bankamızın 
mevcut ve geniş müşteri portföyü, 
yine sektöründe lider olan iştira-
kimiz Anadolu Sigorta’ya pazar 
yaratması ve satış rakamlarını artır-
ması açısından önemlidir. Günümüz 
bankacılığında riskin artması ve kar 
marjlarının düşük olması nedenleri 
ile sigorta ürün satışlarının banka-
mız komisyon gelirlerini artırması 
ve kredilerimizin teminatını oluş-
turması, müşterilerine en iyi hizmeti 
sunmak isteyen banka ve sigorta 
sektörünü ortak paydada buluştur-
maktadır.
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Öncelikle belirtmek isteriz 
ki sigortacılığın asıl işle-
rimizden biri olduğunu 

benimsemek, temel iş yapış tarzı-
mızdır. İşlerimiz arasında, geçmişte 
bulunan ayrışmayı tüm çalışanları 
kapsayacak şekilde ortadan kal-
dırmanın, başarılması gereken asıl 
unsur olduğu kanaatindeyim. Her 
müşterinin mutlaka bir sigorta 
bağlantısı olduğunu artık biliyoruz. 
Ancak; eğer bizden bu sigorta hiz-
metini almıyorsa, neden almadığının 
gerekçesini tespit etmemiz ve onu 
ortadan kaldırmakla işe başlamayı 
amaç edinmemiz gerekir. Bunu, biz 
şube olarak, artık çok iyi öğrendik. 
Ekip olarak şunu biliyoruz ki; müşte-
rilerimizi sigorta ürünümüzü almaya 

ikna edememişsek işimiz eksik kal-
mış demektir. Bu da tamamlanması 
gerekli bir durumdur. 
Bankamızın tüm çalışanlarına bu 
bakışı yerleştirebilirsek çok daha 
iyi sonuçlar alacağımızdan şüphem 
yok. Bir de, başarmanın aslında bir 
keyif olduğunu iş arkadaşlarımıza 
aşılamalıyız. Sonucun kaçınılmaz 
başarı olduğunu göreceğiz. Bu ruh 
birlikteliğini sağlamak zorundayız.   

Şube Tipi Ticari

Şube İli/İlçesi Trabzon / 
Ortahisar

Şube Çalışan Sayısı 14

Sizce Banka 
Sigortacılığını En İyi 
İfade Eden 3 Kelime

Tespit, Hedef, 
Sonuç

EKIP OLARAK ŞUNU BILIYORUZ KI; MÜŞTERILERIMIZI SIGORTA ÜRÜNÜMÜZÜ ALMAYA IKNA 
EDEMEMIŞSEK IŞIMIZ EKSIK KALMIŞ DEMEKTIR.

Türkiye İş Bankası

Trabzon Ticari Şubesi 

Şube Müdürü
Turan Somuncuoğlu 



Anadolu Sigorta ile çalışmaya 
başladığımız 2003’ten bu 
yana, başta nakliyat sigortala-

rı olmak üzere diğer tüm elementer 
branşlarda hizmet veren şirketimiz, 
eğitimi, profesyonelleşmenin ana 
adımı olarak görmüş ve bu konuda-
ki atılımlarıyla  sektörde parmakla 

Marina Sigorta 
HEDEFLERIMIZ, ANA HIZMET BRANŞIMIZ OLAN NAKLIYAT SIGORTALARINDA OLDUĞU GIBI DIĞER TÜM 
ELEMENTER BRANŞLARDA VE ÖZELLIKLE PROJE SIGORTALARINDA DA IDDIALI KONUMA GELMEKTIR. 

çözümleri ile daha geniş kitlelere 
ulaşmak da yine hedeflerimiz arasın-
dadır. Önümüzdeki ilk 5 yıl içerisinde 
mevcut sigorta üretim potansiyelimi-
zi 2-3 katına çıkarmayı arzuluyoruz. 
Bunun için de mevcut kadromuza 
profesyonel ve eğitimli çalışan takvi-
yesi yapma çalışmalarımız bulunuyor. 
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acentelerimiz

gösterilen acenteler arasında yerini 
almıştır.
Yüzde 80 tekne-nakliyat ağırlıklı 
çalışmakta olup, diğer elementer 
branşlarda da portföyümüzü iddialı 
seviyelere yükseltmeyi amaçlamak-
tayız.  
Farklı riskler için farklı sigorta ürün 

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

2003
Başta Nakliyat 

Sigortaları 
olmak üzere tüm 

elementer branşlar 

500

Kuruluş tarihi

2003 Toplam Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

5 

Tahir Aydemir /Istanbul
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SIGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN ALDIĞI KARARLARA ÇABUK VE HIZLI 
ÇÖZÜMLER ÜRETEN GENÇ BIR EKIBE SAHIP OLMAK EN BÜYÜK 
GÜCÜMÜZDÜR.

2001 yılında öncelikle bir grup firma-
sının acentesi olarak kurulup daha 
sonraları yüksek büyüme göste-
rerek sektörün güçlü bir acentesi 

olduk. Firmamız bugün özellikle kurum-
sal  çözümler bulma ve yönetmede çok ba-
şarılı faaliyetler göstermektedir. Sigortacılık 

sektörünün aldığı kararlara çabuk ve hızlı 
çözümler üreten genç bir ekibe sahip olmak 
en büyük gücümüzdür. En önemli idealimiz, 
önümüzdeki yıllarda teknik bilgi, tecrübe ve 
sigortalılarından aldığımız güvenle içinde 
bulunduğumuz sigorta acenteleri camiasına 
yön vermek ve değer katmaktır. 

MFK Sigorta 

Kuruluş tarihi

2001

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Tüm elementer 
branşlarda faaliyet 

göstermekteyiz.

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2006

7
Çalışan sayısı

3300
Toplam

Müşteri sayısı

Murat Ergül /Istanbul



acentelerimizacentelerimiz

SÜREKLI YENILENEN VE DEĞIŞEN SEKTÖRÜMÜZDE, 30 YILDIR 
SIGORTACILIĞIN HEM BIREYSEL HEM KURUMSAL HER ALANINDA 
ÜRETIM YAPMAKTAN, ILK GÜNKÜ HEYECAN VE ISTIKRARLA BU 
SEKTÖR IÇINDE OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ.

1986 yılında Ömer Bülent Civan 
tarafından kurulan şirketimiz, 
Türkiye genelinde hem bireysel si-
gortacılık alanında hem de pek çok 

ulusal ve uluslararası firmayla kurumsal 
sigortacılık alanında faaliyetlerini  yü-
rütmektedir. 30 yıldır Anadolu Sigorta 
ile iş ortağı olmaktan çok mutluyuz. 
Çalıştığımız tek iş ortağı olarak gerek 
üretim gerek hasar süreçlerinde Anado-
lu Sigorta’nın yönetici ve personellerinin 
yardımlarıyla müşterilerimize yıllardır 
hızlı çözümler sunuyoruz. Bu sene içe-
risinde, sektörde yaptıkları ve sektöre 
kattıklarıyla herkesin takdirini toplamış, 

bize de ilham kaynağı olan kurucumuz 
Ömer Bülent Civan’ı kaybedişimizin 
ardından; onun bize öğrettiği prensipler, 
çalışkanlık, disiplin ve en önemlileri olan 
iş etiği ve iş ahlakı gibi öğretileri ile orta-
ya koyduğu misyonu devam ettiriyoruz. 
Biz, eski usul sigortacılık ile yeni nesil 
sigortacılık ve teknolojiyi harmanlamış, 
2. nesil sigortacılık oluşumunu tamam-
lamış bir acenteyiz. Bilinçli sigortacılık 
felsefesini benimsememizde en önem 
verdiğimiz hususlar; uzman kadrolaşma, 
müşteri seçimi, risk analizi, doğru temi-
nat, hızlı çözüm, hasar süreci ve müşteri 
memnuniyetidir. 

Civan Sigorta

Kuruluş tarihi

1986

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Ağırlıklı olarak kobi ve 
konut sigortası

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

1986

2
Çalışan sayısı

Erşit Onur Civan/Izmir

500

2000
Bireysel

Kurumsal

Müşteri sayısı

30 | maksimumbiz



Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2010

7150
Bireysel

475
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2009
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

10

Fethi Palancı /Ankara

2009 Yılı Mayıs ayında faa-
liyete başlayan şirketimiz, 
2010 yılı Şubat ayı itibariyle 
Anadolu Sigorta ailesine 

katılmıştır. 10 kişilik kadrosuyla, 
sigortacılık sektöründe kurumsal-

YILLIK BÜYÜME GRAFIĞI DÜŞMEYEN, SIGORTACILIĞIN; 
HIZMET, DANIŞMANLIK VE RISK YÖNETIMI IŞI OLDUĞUNU 
GÖREN VE UYGULAYAN, KENDISINI SEKTÖRE KABUL 
ETTIRMIŞ VE MÜŞTERILERI NEZDINDE SAYGINLIK KAZANMIŞ 
BIR ACENTEYIZ. 

laşma anlamında ilerlemek isteyen, 
kaliteli hizmet ve eğitime önem ve-
ren, kurumsal satışı ön planda tutan 
bir şirkettir. Sigortacılığın; sadece 
sektördeki poliçelerin el değiştir-
mesine aracılık etmek olmadığını, 

sektördeki üretim artışında yeni 
poliçe girişini sağlamak, sektördeki 
poliçe primlerinin doğru oluşmasına 
aracılık etmek, mevcut müşterisinin 
ihtiyacı olan şemsiyelerin seçimin-
de tam danışmanlık yapmak ve 
maksimum hizmeti sunmak oldu-
ğunun bilincinde bir acentedir. UDS 
Sigorta; proje sigortalarını seven, 
mühendislik branşını ön planda 
tutan, elementer ve sorumluluk 
ürünleri uzmanı, acemi ruhuyla 
çalışan, hasar anında sigortalı kay-
bının yerine konulmasına, sigorta 
şirketi rücu hakkının korunmasına 
ve hasar maliyetlerinin artmasını 
engelleyici hasar yönetimine önem 
veren bir acentedir.

UDS Sigorta

Tüm elementer 
branşlar
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Türk Sigorta Sektöründe 
Sermaye Yapısı

2015 YILINI YAKLAŞIK 
31 MILYAR LIRA PRIM 

ÜRETIMI ILE TAMAMLAYAN 
SIORTACILIK SEKTÖRÜ 
BIR ÖNCEKI YILA GÖRE 

YÜZDE 9,71 REEL BÜYÜME 
GÖSTERDI.

İbrahim Çakır
Aktüerya Müdürlüğü

Doğrudan yabancı serma-
ye yatırımları istihdamın 
yaratılması, teknoloji ve 
yönetim bilgisinin transferi, 

verim ve etkinliğin arttırılması, ta-
sarruf ve yatırımlara pozitif katkıda 
bulunması, rekabeti artırıcı etkisi 
olması ve vergi gelirlerini arttırması 
gibi nedenlerle ülke ekonomilerine 
önemli katkılarda bulunmaktadır.
Bunun yanında artan yabancı 

sermayenin sektörü domine eder 
bir pozisyona gelmesi bazı deza-
vantajları da doğurmaktadır. Ülke 
sermayesi üzerindeki her türlü hak-
kın özelleştirme ve satılma yolu ile 
yabancılara devredilmesi ekonomik 
bağımsızlığı olumsuz etkilemekte, 
dış ticaret açığını ve haksız rekabeti 
arttırmakta ve ülkeyi dışa bağımlı 
hale getirmektedir. 
Sigorta sektöründe şu anda faaliyet 
gösteren 37 hayat-dışı, 19 hayat-
emeklilik ve 4 hayat şirketi olmak 

Şirketimizden
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Diğer Grubun
Kırılımı

n Birleşik Arap Emirlikleri  %2,42

n İngiltere  %2,31

n Avusturya  %1,76

n İtalya    %1,67

n Belçika  %1,25

n Malezya  %1,19

n Kuveyt  %0,98

n Japonya  %0,79

n İsrail   %0,44

n Bermuda  %0,22

n Bahama  %0,21

n Bahreyn  %0,18

n Diğer   %0,17

n Lübnan  %0,08

n Güney Afrika  %0,00

üzere toplam 60 sigorta şirketi 
bulunmaktadır. 2015 yıl sonu itiba-
riyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın 
(GSYİH) %1.6’sına karşılık gelen 
prim üretimine sahip sigorta sek-
töründe yabancı sermayenin payı 
%72 seviyelerine ulaşmıştır.
Sektörde en yüksek sermaye ya-
pısına %23 oranı ile Fransa orijinli 
şirketler sahiptir. Fransa’yı %17 
oranı ile Alman şirketleri takip 
etmektedir. Borsaya açık payın %4 
olduğu sektörde yerli sermayenin 
payı %23 seviyelerine kadar gerile-
miştir.
2014 yılı resmi istatistiklerine göre 
Avrupa ülkelerinin ortalama penet-
rasyon oranı %6.8 (Sigorta Primi / 
GSYİH) iken bu oran Türkiye’de 1.4 
seviyelerindedir. Bu oran, gelişmiş 
Avrupa ülkelerinden Hollanda 
için %11, İngiltere için %10.6 ve 
Fransa için %9.1 seviyelerindedir. 

Kuşkusuz ki yabancılar tarafından 
piyasaya bu denli ilgi duyulmasının 
altında Türk sigorta sektörünün 
sahip olduğu büyüme potansiyeli 
yatmaktadır.
Dünya’nın geldiği noktada kapalı 
bir ekonomik sistemi savunmak 
ve korumacı yaklaşımlarla yaban-
cı sermayeye karşı olmak akılcı 
ve gerçekçi bir yaklaşım tarzını 
yansıtmamaktadır. Her ülkenin 
olduğu gibi Türkiye’nin de yabancı 
sermayeye karşı ülkenin uzun va-
deli temel politikalarını esas alan, 
ekonomide katma değer yaratan, 
teknoloji ve yazılım transferinde 
paylaşımcı, nitelikli yabancı serma-
yeyi esas alan dengeli bir rasyonel 
politikası olmalıdır.

Not: Çalışma ödenmiş sermaye 
miktarı baz alınarak yapılmıştır ve 
hisse sahiplerine göre dağıtılmıştır.

Türk Sigorta Sektöründe Sermaye Yapısı
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RUHUNUZA EĞİLİN!
YOGA NEDIR, NE DEĞILDIR? DIN MIDIR? SPOR MUDUR? ESNEK OLMADAN YAPILABILIR MI? YOGAYA 
BAŞLAMAK ISTEYEN HERKESIN AKLINDAN GEÇER  BU SORULAR. GÜNÜMÜZDE ŞU SIRALAR ÇOK 
POPÜLER OLMASINA RAĞMEN, YÜZYILLARDIR HINDISTANDAKI KÜLTÜRÜN IÇERISINDE YER ALAN 
YOGA, EN BASIT ANLAMIYLA  RUHU VE BEDENI BIRTAKIM YÖNTEMLERLE EĞITEREK GERÇEK VE 
KALICI MUTLULUĞA ERIŞMEYI AMAÇLAYAN BIR KIŞISEL GELIŞIM SISTEMIDIR. 

Damla Hisarlı 
Aktüerya Müdürlüğü

Yoga ile tanışmam üniversite 
yıllarına denk geliyor. O zamanlar 
felsefesinden oldukça uzak, fiziksel 
bir çaba olsa da benim için, derinden 

duygusal bir bağ kurduğumu ve 
yoga yapacağım zamanı iple çektiği-
mi hatırlıyorum. 
Yoga en başta nefes ve bedenle 
bağlantı kurduğunuz bir felsefe, bir 
yaşam biçimi.  Omurganızı şekilden 

şekle sokarken bedeniniz bir yan-
dan esniyor, diğer yandan güçleni-
yor. Fakat esneyip, güçlenen sadece 
vücudunuz değil. Bir süre sonra fark 
ediyorsunuz ki düşünce şekliniz, 
kendinize, olaylara yaklaşımınız, 
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hayatı algılayışınız da değişmiş, 
esnemiş.
Bu dediğim o kadar da kolay olmu-
yor. Çok katı bulduğunuz bedeni-
niz, hiç esnek olmayan kaslarınız 
düşünce yapınızdan, inançlarınız-
dan, yargılarınızdan çok daha kolay 
uyum sağlıyor ve yumuşuyor. 
Geçtiğimiz sene yoga hocası olma 
yolunda attığım ilk adımın beni bu 
kadar dönüştüreceğini tahmin ede-
mezdim. Bunun sadece hoca olma 
yolunda bir adım değil, kendini tanı-
ma yolunda bir başlangıç olduğunu 
zaman geçtikçe anladım. 
Ünlü Amerikalı Budist Pema 
Chödrön’un dediği gibi; “Uygulama 
kendimizi çöpe atıp yepyeni ve daha 
iyi biri olmakla alakalı değildir. Uy-
gulama, halihazırda, olan halimizle 
arkadaş olmaktır. Uygulamanın 
temeli sen veya ben veya şu an her 
kimsek, olduğumuz halimizdir.”
Stüdyolarda dersler ne kadar 

             Stüdyolarda dersler 
ne kadar kalabalık 
yapılsa da, yoga aslında 
bireysel bir uygulamadır. 
Sınırlarınız mat kadardır ve 
yalnızsınızdır.

kalabalık yapılsa da, yoga aslında 
bireysel bir uygulamadır. Sınırları-
nız mat kadardır ve yalnızsınızdır. 
Tüm duygularınızı, tutumunuzu, 
inançlarınızı gözlemleyebileceğiniz 
harika bir alandır. 
Yoga biliminin kurucusu olan Pa-
tanjali aydınlanma için 8 basamaklı 
bir yol önermiştir; 

  1    Yama - Evrensel ahlaki disiplinler

  2    Niyama - Kişisel disiplin

  3    Asana - Yoga duruşları

  4    Pranayama - Nefesin kontrolü

  5    Pratyahara - Duyguları geri çekme

  6    Dharana - Dikkati bir yere toplama

  7    Dhayana - Meditasyon

  8    Samadhi - Kendini tanıma, Aydınlanma
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Haziran başından itibaren haftada bir gün Pa-
zartesileri 8. Kat terasta yoga dersleri veriyorum. 
Dersler başlangıç seviyesinde Vinyasa stilinde 
oluyor. 
Grupta hayatında ilk defa yoga yapan kişiler var. 
Bu durum beni bir yandan çok mutlu ediyor, o 
kişilere yogayı tanıtmak, hayatlarında beraber bir 
başlangıç yapmak çok heyecanlı, bir yandan da 
tedirgin oluyorum, herhangi bir incinme, sakatlık 
durumu oluşmaması için pozları olabildiğince doğ-
ru ve detaylı anlatmaya gayret ediyorum. 
Dersleri açık havada yapmanın etkisi çok güç-
lü hissediliyor. Nefes alırken elleri gökyüzüne 

gönderdiğinizde ve hareketi bakışlarınızla takip 
ettiğinizde başınızın tepesinde gerçekten gökyü-
zünün olması inanılmaz bir ferahlık ve özgürlük 
hissi yaratıyor.
Ders ortalama 50 dakika sürüyor. Pratiğimize 
meditasyonla başlıyoruz ve en son savasana (ceset 
pozu) dediğimiz bir poz ile tamamlıyoruz. Medi-
tasyonla başlamak çok önemli; yoğun bir günün ar-
dından dikkati kendimize, mat üzerine getirmek, 
sakinleşmek için bir araç. Savasana ise pratiği 
tamamlayıp, hayata tekrar başlamak için bir geçiş 
pozu. Yoğun bir hareket serisinin ardından bedene 
ve zihne ihtiyacı olan derin gevşemeyi sağlar. 

İlk dört basamak dış veya kaba 
basamak, son dört basamak ise iç 
veya ince basamak olarak adlandı-
rılmaktadır. Sekiz basamaklı yolun 
amaçlarından biri bedeni, zihni ve 
ruhu birbiriyle uyumlu hale getir-
mek ve kişisel gelişimin zirvesine 
ulaşmaktır. 
Yoganın özüne inmek ancak nefes-
beden-zihin üçlüsünün yoga çalış-
ması sırasında ne yollardan geçtiği-
ni anlamakla mümkün olabilir.
Limitlerinize saygı duymayı gerekti-
rir. Eğer duracağınız yeri bilmezse-
niz bedeniniz sizi uyaracaktır. 
Enerjinizi kontrol etmek için bir 
alan yaratır. Dirishti noktası bu 
kontrolü sağlar ve her defasında 

dengenizi baştan sınarsınız. Düş-
mekten korkmazsınız, düşmenin de 
bir farkındalık yaratacağını bilirsi-
niz.
Size şefkatli olmayı öğretir. Önce 
kendinize şefkat duymayı öğrenir-
siniz, sonrası kendiliğinden gele-
cektir.
Direnç gösterdiğiniz alanlarla 

karşılaşırsınız. Merak edip derine 
indiğinizde o direnci neden göster-
diğinizi keşfedersiniz.
Teslim olduğunuzda her şeyin 
çözüldüğünü fark edersiniz. Teslim 
olmak aslında olduğu gibi kabul 
etmektir her şeyi. O anda kalabil-
mektir.
Yoga sadece fiziksel olarak daha di-
namik olmanızı değil aynı zamanda 
ruhsal gelişmenizi, farkındalığınızı 
ve hayattaki dengenizi de artırır.
Defne Suman’ın dediği gibi; “Beden 
ve zihnin gerçek doğasının keşfi, 
yıllardır toz içinde duran aynayı te-
mizleyip de ilk defa kendi yüzümüzü 
görmeye benziyor.” 
Yoga tam da bu noktada başlıyor!

             Yoganın özüne inmek 
ancak nefes-beden-zihin 
üçlüsünün yoga çalışması 
sırasında ne yollardan 
geçtiğini anlamakla 
mümkün olabilir.

Şirketimizden
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Horatius (MÖ 
65-8): Taşralı 
bir ailenin 
çocuğu olarak 
dünyaya geldi, 
ama babasının 
gayretleriyle 
önce Roma’da 
sonra da 
Atina’da felsefe 
ve edebiyat eği-

timi aldı. Brutus’ün ordusuna katıl-
dı, Philippi Savaşı’ndan dönüşünde 
varını yoğunu kaybetti. Vergilius 
aracılığıyla Maecenas ile tanıştı, 
Augustus’un dostu oldu. Kültürü, 
zekâsı ve inceliğiyle seçkin çev-
relerde kabul gördü, Latin şiirine 
ve eleştirisine büyük katkılarda 
bulundu. Edebî sadeliği, ciddiyeti ve 
mükemmellik arayışı, başta Röne-
sans hümanistlerinin gözünde, onu 
bir ustaya dönüştürdü.

Psikosoybilim; 
psikolojik sıkıntı-
lar nedeniyle ıstı-
rap çeken fakat ıs-
tırabının kaynağı 
sırf kendi haya-
tının olaylarında 
bulunamayan 
kişilerin soy geç-
mişlerinin araştı-

rılması ve orada kuşaklar boyunca 
tekrar tekrar aktarılan travmaların 
gün yüzüne çıkartılmasıyla ortaya 
çıkan ve böylece psikoloji alanında 
adeta yeni bir kıta keşfeden bilim-
dir. Bugün özellikle Avrupa’da ve 
Amerika’da neredeyse moda haline 
gelen psikosoybilimin isim annesi 
Anne Ancelin Schützenberger’in 
en olgun döneminde kaleme aldığı 
yazılardan oluşan bu kitap, travma-
ların kuşaklaraşırı ve kuşaklararası 
bilinçaltı aktarımı, bilinçaltı aile 
sadakati, yıldönümü sendromu, 

genososyogram vb. temel kavram-
ları bilimsel bir titizlikle fakat hep 
örneklerin eşlik ettiği yalın bir dille 
anlatıyor. Psikosoybilimin üzeri-
ne bina olduğu biyoloji ve nöroloji 
alanındaki yeni bilimsel gelişmelere 
değinen yazar, bir doktor hassasi-
yeti içinde tedavi yöntem ve süreç-
leriyle ilgili ayrıntılı açıklamalar 
yapmayı da ihmal etmiyor.

İstanbul Modern Sinema, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Türki-
ye Sinemasında Ustalar” adlı yeni bir 
projeye başladı. Türkiye sinemasının 
kurucu yönetmenlerine adanmış 
bu serinin ilk konuğu, adını sinema 
tarihimize “ustasız usta” olarak 
yazdırmış, “Sinemacılar Dönemi” 
olarak anılan dönemin öncüsü, Lütfi 
Akad.

95 yıllık yaşamı ve filmografisiyle 
Türkiye sinemasının hikayesini yan-
sıtan, 100. yaşını andığımız Akad’ın 
sinemasını inceleyen arşiv sergisi, 
filmografisinden bugüne kadar gün 
yüzüne çıkmamış set fotoğrafları, 
film kareleri, orijinal senaryolar ve 
afişler gibi 100 parçalık arşiv malze-
mesini bir araya getiriyor. Bu görsel 
malzeme yine yönetmenin sözleriyle 
anlatılıyor. Gözlemciliğini sadece 
filmlerinde değil, anılarında da 
görmenin mümkün olduğu Akad’ın, 
Yeşilçam’ın doğuşuna, koşullarına 
ışık tutan yazıları ve söyleşileri bu 
serginin anlatıcısı oluyor.

  Sergiye paralel, 19-29 Mayıs ta-
rihleri arasında sunulacak 10 filmlik 
programda Akad’ın 1949’da çektiği 
ilk filmi Vurun Kahpeye’den 1990 
yılında son kez kamera arkasına 
geçtiği ve uzun zamandır kayıp olan 
belgeseli Dört Mevsim İstanbul’a 
filmografisinde öne çıkan filmler yer 
alıyor.

ARS POETICA, ŞİİR SANATI

PSİKOSOYBİLİM

Türkiye Sinemasında 
Ustalar: Lütfi Akad

Horatius

Anne Ancelin Schützenberger

İstanbul Modern - 18 Mayıs - 31 
Aralık 2016

Kültür - Sanat

İstanbul Talks: Klasik anla-
yışın dışına çıkan fikirleriyle 
heyecan yaratan yeni nesil 
bir konferans serisi. Aklı ve 
ruhu bugünde değil, gelece-
ğin dünyasında olanları bir 
araya getiren, iş dünyasından 
farklı bakış açılarıyla tanıştı-
racak bir düşünce platformu. 
Konuşmacılarından, sunduğu 
hizmetlerden, tasarımına 
kadar yeni fikirleri ateşlemek 
için hazırlanıyor. Girişimcilik-
ten finansa, tarımdan sanata, 
pek çok global konuda toplam 
10 konferansa katılımcıları 
davet ediyor. Yeni ortaklık 
ve yatırımlar için network 
imkanı yaratırken, iş dünyası 
için yakın temas paylaşım ağı 
yaratıyor. Kısacası İstanbul 
Talks’ta geleceğin iş dünyası 
ve fırsatları konuşuluyor.

İstanbul TALKS / Yeni 
Nesil Konferans Serisi
Çırağan Sarayı, İstanbul
13 Ekim 2016, 08:30
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iş dünyası
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BIRLIKTE ÇALIŞACAĞINIZ INSANLARA KARAR 
VERMEK, GÜNÜMÜZ IŞ DÜNYASINDA ARANIP 

DA BULUNAMAYAN BIR ŞANS. BU FIRSATA SAHIP 
OLAMASANIZ BILE TAKIM ARKADAŞLARINIZI KENDI 

ATMOSFERINIZDE BULUŞTURABILMEK YINE DE 
HALÂ SIZIN ELINIZDE. HAZIRLAYACAĞINIZ EĞITIM 
PROGRAMLARI SAYESINDE EKIBINIZLE BIRLIKTE 

ODAKLANACAĞINIZ PROJEYI VEYA HERHANGI 
BIR KONUYU HAKKIYLA GERÇEKLEŞTIREBILIR; 

VERECEĞINIZ EĞITIMIN KALITESIYLE DE ALANINIZDA 
FARK YARATABILIRSINIZ.     

‘‘Çok çalış, sabırlı ol. 
Çünkü kim olursan 
ol, kariyerinde yara 
alacaksın ve bu yaraları 
atlatmak için sabretmen 
gerekecek.’’ Bu söz ünlü 
bir CEO’ya ya da ilk 
fikriyle milyon dolarlar 
kazanmış bir girişimciye 
değil; eski bir beyzbol 
efsanesi olan Randy 
Johnson’a ait. 

Amerikan Beyzbol Ligi 
(MBL) tarihine en iyi 
solak oyunculardan biri 
olarak geçmiş, ‘Büyük 
Eleman’ (Big Unit) lakaplı 

beyzbol efsanesi Randy Johnson 2009 
yılında kariyerine, evindeki müzesine 
tam beşinci defa taşıdığı ‘Yılın En İyi 
Atıcısı’ ödülüyle noktayı koydu. 21 yıllık 
kariyerinde toplam 10 defa All-Star kad-
rosuna seçilen Randy Johnson, yıllar 
boyunca yalnızca beyzbol sahalarının 
en uzun boylu oyuncusu olarak değil, 
aynı zamanda ‘en çalışkan oyuncula-

rından biri’ olarak anıldı. Elbette takım 
arkadaşları her zaman birlikte oynamak 
istediği oyunculardan oluşmuyordu, 
ve elbette kariyeri boyunca oynadığı 
6 takımda her zaman harika koçlarla 
da çalışmadı. Sıkı çalışmak ve sabırlı 
olmanın yanına belki şunu da eklemeliy-
di efsane oyuncu: Takımının kazanması 
için, antrenmanlarda ekip arkadaşlarını 
kendi oyun stilinde buluşturabilmek, 
koçun verdiği taktikleri genç, tecrübe-
siz ve -bir zamanlar kendisinin de oldu-
ğu gibi- disiplinsiz oyunculara sahada 
uygulatabilmek...



insan kaynakları
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Aynı Randy Johnson ve takım arkadaş-
ları örneğinde olduğu gibi; genellikle 
birlikte çalışacağımız insanları seçeme-
diğimiz bir iş dünyasında çalışıyoruz. 
Kendi işimizin patronu bile olsak, başka 
şirketlerle kurulan ortaklıklarda zaman 
zaman bizimle aynı dili konuşmayan, 
yöntemleri bize çok ters gelen insan-
larla iş yapmak zorunda kalabiliyoruz. 
Eğer kendi işimizin patronu değilsek, 
zaten yan masamızda oturan iş arka-
daşımızı seçme şansımız bile yok. Sıkı 
çalışmaktan, sabırlı olmaktan başka 
yapacak bir şeyimiz yok. Gel gelelim, 
bu amansız kuralın kırıldığı kısa zaman 
aralıkları da olmuyor değil; bir proje 
grubuna liderlik yaptığımızda, bir 
stajyer takımını eğitmemiz istendiğin-
de… İşte tam da bu zaman dilimlerinde 
istediğimiz çalışma atmosferini yakala-
yabilme şansı buluyoruz.

Bu şansı iyi değerlendirmenin tek bir 
yolu var: ekibinize yol göstermek, onları 
kendi zemininize çekebilmek. Takımını-
zı projeye ısındırmak, stajyer ekibinizi 
istediğiniz iş disiplinine doğru yontabil-

mek için iyi bir programa, daha doğrusu 
iyi bir eğitim programına ihtiyacınız 
var. Yani ‘iyi bir antrenman programı, 
bir de iyisinden bir sahaiçi taktik’ sizi 
ve ekibinizi başarıya ulaştıracaktır. 
İyi bir eğitim programı hazırlamanın 
inceliklerine geçmeden, bir de Emmy 
Ödüllü Amerikalı televizyoncu Conan 
O’Brien’dan alıntı yapalım, üslubun öne-
minin de kısaca altını çizelim: 

iş dünyası
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EĞITIM PROGRAMINIZIN ODAĞI
Eğitim vereceğiniz konu bir beceriyi 
ekibinize öğretmek olabilir, bir bilgi-
sayar programını kullanmak olabilir, 
bir reklam metninin nasıl yazılacağı 
üzerine olabilir… Eğitim çalışmanız 
ne üzerine olursa olsun, bu program 
boyunca hangi konuya odaklanacağını-
za karar vermeli, tüm programınızı bu 
odak doğrultusunda hazırlamalısınız. 
Farklı slaytlarda, programın farklı 
dakikalarında konudan sapmanız, 
dinleyicilerinizin de odağının kaybolma-
sına, eğitim programınızın amacından 
uzaklaşmasına sebep olur.

KATILIMCILARIN ÖZELLIKLERI
Elbette bu adıma sizin karar verebilece-
ğiniz durumlar iş dünyasında sınırlı-
dır. Ancak proje grubunuzu ve/veya 
stajyerlerinizi kendiniz seçme fırsatına 

sahipseniz, eğitim vereceğiniz konu ile 
daha önceden ilgisi bulunmuş katılımcı-
ları, daha önceki tecrübelerinize daya-
narak bu projede başarılı olabileceğini 
düşündüğünüz insanları bu ekibe davet 
etmeniz yararlı olacaktır. Size böyle 
bir fırsat sağlanmadıysa da, üslubunuz 
konusunda Conan O’Brien’ın sözünü 
yeniden sizlere hatırlatmak isteriz.

MEKAN SEÇIMI
Eğitim mekanı seçiminizde en belirleyi-
ci nokta elbette eğitim vereceğiniz eki-
bin kalabalıklığıdır. Bu önemli noktanın 
haricinde, eğer bu eğitim programını 
ofis dışında gerçekleştirebilme imkanı 
size sağlandıysa, mekanı maddi olarak 
karşılayabilmeniz (veya karşılatabil-
meniz) de gerekir. Bu ofis dışı mekanı 
seçerken kent gürültüsünden uzak 
olmasına, huzurlu ve katılımcıların dik-
katini dağıtmayacak bir yer seçmeye ve 

elbette mekanda Powerpoint sunumu-
nuzu gerçekleştirebileceğiniz, mikrofon 
kullanabileceğiniz ekipmanlara sahip 
olmasına dikkat etmelisiniz.

SLAYTLARI, ADIMLARI
HAZIRLARKEN
Öncelikle kendinizi tanıtın. Kısaca iş 
geçmişinizden, bu konuyla, projeyle il-
gili hakimiyetinizden bahsedebilir, kısa 
ama keyifli cümlelerle katılımcıların 
sempatisini kazanabilirsiniz. 

Hemen ardından, bu eğitimde deği-
neceğiniz tüm konuları listelediğiniz bir 
slayt ile devam edin. Basit konulardan 
başlayıp, kümülatif olarak zorlaşan 
konulara doğru ilerlemeniz, bu adımları 
listelediğiniz slaytlarda her adımda eki-
binize hangi özellikleri katacağınızdan 
kısaca bahsetmeniz katılımcıların bu 
eğitim programına iyice odaklanabilme-
sini sağlayacaktır. 

‘‘Sıkı çalış, kibar ol. Muhteşem 
şeyler böyle ortaya çıkar.’’

Conan O'Brien

Randy Johnson
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1 Eğitim programınızı hazırlarken 
yararlanacağınız kaynaklar, 

birbirleri veya sizin tecrübeleriniz 
ile ters düşen ibareler içerebilir. 
Bu dosyaları hazırlarken 
kaynaklar arasında boğulmamaya; 
katılımcılara sağlayacağınız 
dökümanların, kullanacağınız 
slaytlar ve sizin söylemlerinizle 
tutarlı bilgiler içermesine özen 
gösterin.

2 Programınızda güncel 
multimedya araçlarına mutlaka 

yer verin. Örneğin yalnızca MS 
Powerpoint’e muhtaç olduğunuz 
günler artık geride kaldı; 
internet ortamında slaytlarınızı 
çok daha akıcı ve dikkat çekici 
hazırlayabileceğiniz ücretsiz 
websiteleri mevcut.

3 Yazının birkaç noktasında 
belirttiğimiz üzere, programa 

katılanları da eğitime dahil etmeye 
özen gösterin, program planınızda 
onların fikir ve tecrübelerine de 
zaman ayırın. 

UNUTMAYIN:

Bir sonraki bölümde de, eğitim 
programının kurallarını kısa ve net 
olarak belirlemelisiniz: Konuşmak için 
el kaldırılması, her slayt sonunda değil, 
her bölüm sonunda söz isteyebileceği, 
cep telefonlarının uyku modunda kulla-
nılması gerektiği gibi…

EĞITIMIN SÜRESI
Üç saat boyunca aralıksız devam eden 
bir eğitim programı, üniversite günleri-
nizdeki blok derslerden de hatırlarsınız, 
oldukça yararsızdır. Basit konuların 
üzerinden geçtiğiniz bölümü normal-
den uzun tutabilirsiniz; eğitim henüz 
başladığı için katılımcıların dikkati bu 
basit konularla dağılmayacaktır. Ancak 
nisbeten zor konulara geçtiğinizde 
araştırmalarla kanıtlanan ‘52 dakika 
iş, 17 dakika mola’ kuralını göz önünde 
bulundurmanızı öneririz.

ÖNCESINDE PRATIK YAPIN
Yoğun iş hayatının en büyük deza-
vantajlarından biri, bu tür eğitimleri 
yalnızca hazırlayabileceğiniz süre 
bulabilmenizdir. Biraz az uyuyup, bir 
de diğer işlerinizi daha kısa sürede 
tamamlayabildiyseniz, hazırladığınız 
bu eğitim programını evinizde kendi 
başınıza sunmanızı öneririz. Katılımcı-
ların sunumu takip edebileceği, basılı 
dökümanları hazırlamış olmanız eğitim 
programınız açısından önemlidir; ancak 
siz bu dökümana bakmadan, yalnızca 
arada slaytlara bakarak sunumunuzu 
yapmalısınız. Yoksa eğitim programınız 
bir anda kimsenin dikkatini veremediği 
bir ‘yazılı basın açıklaması’na dönüşür.

KATILIMCILARI EĞITIME ORTAK 
ETMEK
Eğitim programınızı yukarıda bahset-
tiğimiz gibi döküman halinde onlara 
vermek, kurallarını daha önceden 
belirlediğiniz şekilde sorular almak 
bu programın katılımcılarının sürece 
ortak olabilmelerine yönelik adımlar-
dır. Bunların yanı sıra, bazı bölümler-
de ekibinizi konunun tartışılabileceği 

ikişer, üçer kişilik gruplara ayırarak 
bir münazara ortamı yaratmak, konu 
ile ilgili yaratıcı fikir önerileri almak 
gibi yöntemler katılımcılarınızın dik-
katini üst seviyede tutar. Sunumuzun 
benmerkezcil olmaması, eğitim prog-
ramınızın başarıya ulaşmasındaki en 
değerli etkenlerden biridir.
Kendi ekibinize eğitim verebiliyor 
oluşunuz, sorumlu olduğunuz proje-
nin en iyi noktalara varması için çok 

değerli bir fırsat, buna hiç şüphe yok. 
Açık olan bir nokta daha var ki; o da 
verdiğiniz eğitimin kalitesinin en az 
eğitim veriyor oluşunuz kadar önem 
arz etmesi. Fark yaratabilmeniz, kendi 
tecrübelerinizi ve yöntemlerinizi en 
açık şekilde takım arkadaşlarınıza 
aktarabilmeniz için yukarıda sizinle 
paylaştığımız maddeleri göz önünde 
bulundurun. Bir de elbette, ‘Çok çalı-
şın; sabırlı olun’.



sohbet
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YENI KITABINDA POPÜLER 
DÜNYA VE TELEVIZYON 

SEKTÖRÜNE  BAZI 
ATIFLARDA BULUNAN TUNA 

KIREMITÇI ROMANIN ANA 
KARAKTERI IÇIN ŞUNLARI 

SÖYLÜYOR: “SITARE 
ÇOCUK YILDIZ OLDUĞU 
IÇIN ÇOK ERKEN YAŞTA 

BU IŞE BULAŞMIŞ. BU 
YÜZDEN BÜYÜDÜĞÜNDE 

IÇINE DÜŞTÜĞÜ YALNIZLIK 
ÇOK HÜZÜNLÜ. POPÜLER 

DÜNYADA BÖYLE SIMALARA 
RASTLAMAK ZOR DEĞIL.”

T una Kiremitçi’yi 
“Git Kendini Çok 
Sevdirmeden” isimli 
romanından bu yana 
okurları hiç yalnız 

bırakmadı. Her kitabı çok okundu, 
çok konuşuldu. Bu kez lirik bir aşk ya 
da kendini bulma hikayesi olarak da 
tanımlanabilecek yeni romanı “Kendi 
Seven Ağlamaz” ile okurunun karşısına 
çıktı Kiremitçi. Destek Yayınları’ndan 
çıkan roman aşkı bir kez daha 
sorgulatıyor okura. Kiremitçi doğal 
betimlemeleriyle, duru ve coşkulu 
anlatımıyla okuru hikayenin içine 
çekmeyi başarıyor yine. Aşka başka bir 
yoldan giden Kiremitçi bizi peşinden 
sürüklüyor. Tuna Kiremitçi ile hem 
aşkı, hem yeni romanını konuştuk. 
Fakat bununla kalmayıp müzik, sinema 
ve yazarlık deneyimi gibi konulara da 
girmeden edemedik.

“Git Kendini Çok Sevdirmeden”le 
tanıdığımız, Türk edebiyatının ro-
mantik kalemi Tuna Kiremitçi geri 
mi döndü? Bundan önceki roman 
“Uçan Halıların Ayrodinamik  So-
runları” ve “Gönül Meselesi” sanki 
bu imajın dışına çıktığınız romanlar-
dı. Tuna Kiremitçi’nin iç dünyasın-
daki değişimlerin, dönüşümlerin bir 

ürünü müdür romanlardaki farklı-
laşmalar, yoksa edebiyatçı olarak 
arayışların mı?
Denemeler yapmayı seviyorum. Ken-
dimi tekrarlamak sıkıcı geliyor. Ama o 
bahsettiğiniz romanlarım da sevda ro-
manlarıdır. Meselesi olan aşk romanla-
rı. Hayata ya da topluma dair bir şeyler 
söylemek isterler. Bu bakımdan “Kendi 
Seven Ağlamaz” da çok farklı değil as-
lında. Yalnızca bir kadının iç dünyasına 
ve gerçek aşkı arayışına odaklanıyor. 
Mizahtan çok hüzün var. Bunun yanı 
sıra insanın toplumla ve doğayla olan 
çatışmaları da var. Böyle romanlar 
okumayı ve yazmayı seviyorum.

Aşkı bulanların değil kaybedenlerin 
hikâyesi deniliyor tanıtımlarında da. 
Neden kaybedenler?
Her aşk kendi sonunun çekirdeğini 
içinde taşıyor. Tıpkı hayatın ölümün 
çekirdeğini taşıması gibi. Bu yüzden 
aşkı bulduğumuz an kaybetmeye de 
başlıyoruz. Gerçek aşksa ayrı dün-
yalar arasında yaşananlar. Yani aynı 
çevreye, dünya görüşüne ya da ortak 
zemine sahip olmayanlar arasında. 
Romandaki Sitare de hayatı boyunca 
aradığını sonunda uzak bir şehirde 
buluyor ama gerçek aşk hiç umduğu 
gibi çıkmıyor.  

tuna kiremitçi:
“Aşkı bulduğumuz an 

kaybetmeye başlıyoruz”
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dan yalnız kalıyor ve dışlanıyorsunuz. 
Ama her zaman yola devam etmenizi 
sağlayan birkaç dost ve bir grup okur 
çıkıyor. Hatta zamanla savaşmaktan 
zevk almaya başlıyorsunuz. Yine de 
bence en sağlam direniş kalbi temiz 
tutmak. Tek cümleyle hayat felsefem 
işte bu.

Kutuplaşma ortamında birbirimiz-
den hikâyeler öğrenmeye ihtiya-
cımız var diyorsunuz. Hikâyeler 
kutupları nasıl oluyor da yakınlaş-
tırıyor?
Biliyorsunuz, bir insanın hikâyesini 
öğrendiğinizde onu ötekileştirmeniz 
zor olur. İçinizde bir vicdan uya-
nır çünkü. Ona empati duyarsınız. 
Hikâyesini öğrendiğiniz insanın ha-
linden anlarsınız. Siyasetin yaptığıysa 
bunun tam tersi. Aramıza duvarlar 
örerek gemisini yürütüyor. Bu yüzden 
siyasetle sanatın yan yana gelmesini 
tehlikeli buluyorum.

Bunu biraz açabilir misiniz? Ne tür 
bir yan yana gelişten bahsediyorsu-
nuz burada?
Her türlüsünden… Öyle olduğu za-
man sanat da mevcut kutuplaşmaya 
dahil oluyor. Bu da sanatın doğasına 
aykırı bir şey. Siyasetin işi illüzyonlar 
üretmek. Sanatın işiyse illüzyonların 
ardındaki insan gerçeğini bulmak. Bu 
yüzden bir araya gelmeleri zor. Bir 
dünya görüşün varsa bunu eserinin 
hamuruna katarsın zaten. O yazarın 
ustalığına ve bilgisine kalmış. 

Müzik de yapıyorsunuz. Müziğin bu 
anlamda nasıl bir birleştirici gücü 
var?
Güzel bir şarkı da zırhımızı delip içi-
mizdeki doğuştan gelen, önyargılarla 
kirlenmemiş o en gerçek şeye dokunu-
yor. Aramızda bir yürek dayanışması 
yaratıyor böylece. Mahallelerimiz, 
dünya görüşlerimiz ya da inançlarımız 
farklı da olsa. Şarkılarımın ve roman-
larımın farklı kesimlerden insanlar 
arasında paylaşıldığını görmek beni 
çok mutlu ediyor.

Neden ayrı dünyaların arasında 
yaşanabilir? 
Tabii ki dünyaları bir insanlar arasın-
da yaşananlar da var. Ama işin içinde 
ayrı dünyalar olunca doğan sevdanın 
hesap kitapla ilgisi sıfırlanıyor. İki 
insan sadece duygularını dinleyerek 
düşüveriyor içine. Sonunda ödenecek 
bedeller bile olsa… Bu yüzden gerçek 
aşkın imkânsızlık olduğunu düşünü-
yorum. Bu çelişki bana çok dramatik 
geliyor.

Türkçe’nin en büyük başarısı ne-
den aşk ve sevginin iki ayrı kelime 
olması?
İngilizce’de bu ayrım yok mesela. 
İkisine de “love” der geçerler. Oysa 
aşk bir sarhoşluk hali. Bu sarhoşluğun 
sabahıysa korkutucu. Bizi akşamdan 
kalmanın sancılarından ancak sevgi 
ve şefkat kurtarabilir. Türkçe ise bize 
iki farklı kelime sunarak bu ayrımı 
düşünmeye itiyor. Bunun kıymetini 
bilmemiz gerek.

“Uçan Halıların Ayrodinamik  So-
runları” edebiyat piyasasına yöne-
lik sivri dilli eleştiriler içeriyordu. 
Bu romanda da dizi dünyasına 
ilişkin dokundurmalar var. Yazarın 
bu tür eleştirileri romana edebi 
kriterleri zedelemeden sokabilme-
si zor zanaat. Bunun püf noktası 
nedir? 
Haklısınız, ahkâm kesmeye kalkınca 
hikâyenin zarar görmesi kaçınılmaz. 
Benim için esas olan hikâye. Ama 
katmanlı hikâyeler kurmak istiyorum. 
İsteyen yazlık sinemada film izler gibi 
izlesin, isteyen daha hassas aletlerle 
derinliklerini yoklasın. İkisi de kabu-
lüm. Okurun meşrebine kalmış. Kaldı 
ki edebiyatın görevi cevapları bulmak 
değil, soruları derinleştirmek.

Bizim kültürümüz soru sormaya pek 
meraklı değil. Hazır formüller sunul-
masını isteyen bir okur kitlesi yok 
değil. Buna direnerek iyi edebiyatta 
ısrar etmenin bir bedeli var mı? 
Olmaz olur mu, tabii ki var. En azın-

Dert ettiğim tek 
şey insan. İnsanların iç 

dünyaları, maskelerinin 
ardında taşıdıkları gerçek 

duygular. Televizyonsa bir 
illüzyon alemi. Şöhret de 

böyle bir şey. Kalabalıklar 
bir illüzyona tapıyor ya da 

ondan nefret ediyor  
ama o suretin ardındaki 

gerçek insanı merak 
etmiyorlar.
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Hayat tek bir sanat için bile kısa, 
ama bir yandan da sanki bu kısalık 
yüzünden sanat var. Ölümlü varlık-
lar olmasaydık sanat ve edebiyat 
olur muydu ne dersiniz?
Haklısınız; Tarkovski “sanatın görevi 
insanı ölüme hazırlamaktır” diyor me-
sela. Belki de sanat sayesinde ölümden 
öcümüzü alıyoruz. Doğduğumuz an 
ölmeye başlamamız hayatın en büyük 
çelişkisi. Çelişkiler de hikâye sanatının 
özünü oluşturuyor.

Buradan bakınca sanat aslında iyi 
bir hayat sigortası olarak da görüle-
bilir mi? Sanat ömrü uzatır mı? ☺ 
Valla pek emin değilim, ne yalan söy-
leyeyim. Hele bahsettiğimiz edebiyat-
sa. Hele hele bizimki gibi kültürlerde. 
Efraim Kişon’un dediği gibi, insan 
ancak öldüğü zaman gerçekten yazar 
oluyor. Yani fani varlığı yazdıklarıyla 
okur arasından ebediyen çekildiğin-
de. O zamana kadar hepimiz yazar 
adayıyız.

Sinema alanında da yaptığınız güzel 
işler var. Ama uzunca zamandır da 
uzak duruyorsunuz. Sinemayla ilgili 
hayaller ve planlar var mı?
Teşekkür ederim, sinemayla ilişkim 
akademik düzeyde sürüyor. Mezunu 
olduğum Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde 
öğretim görevlisiyim. Ayrıca roman-
larımda sinema dilinin etkisi bariz. 
Bu nedenle sinemayla yine iç içeyim 
aslında. 

Öğretmen-öğrenci, usta-çırak 
ilişkisi üzerine de konuşalım 
öyleyse... Nasıl bir öğretmenlik 
anlayışınız var? Öğrencilerinize ne 
vermeyi hedefliyorsunuz dersleri-
nizde?
Karşılıklı bilgi transferinden yana-
yım. Bugüne kadar hep kendimden 
büyüklerden öğrenerek geldim. Şim-
diyse gençlerden öğrenmem gereken 
yaştayım. Öğrencilerle daha çok öykü 
anlatma ve dramatik yapı teknikleri 
üzerine çalışıyoruz. Kendi görüşümü 

dayatmak gibi bir derdim yok, önemli 
olan öğrencinin derdini etkili bir şekil-
de anlatabilmesini sağlamak.  

Son olarak dergi okurlarımız için 
sizce en iyi aşk romanlarının ilk üçü-
nü alabilir miyiz?
Boris Vian’dan “Günlerin Köpüğü”, 
Scott Fitzgerald’dan “Muhteşem 
Gatsby” ve Selim İleri’den “Bu Yaz 
Ayrılığın İlk Yazı Olacak”.

Kendimi yazar 
olarak görüyorum. 

Roman, hikâye, şiir ya 
da şarkılar yazan birisi. 
Sadece bir kâğıt ve bir 

kalemle bu kadar çok 
şeyin yapılabilmesi bana 

büyüleyici geliyor!
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B u yıl en trend plajları takip 
etmek yerine kendi tren-
dinizi oluşturup raftinge bir 
şans vermeye ne dersiniz? 
Rafting ülkemizde son 

yıllarda popülerlik kazanmaya başlasa da 
dünyada birçok tutkunu bulunan bir spor. 
Üstelik yüzme bilmek dışında bir şartı bu-
lunmayan bu sporu uzaklarda aramanıza da 
gerek yok: Türkiye, muhteşem güzellikteki 
onlarca vadisiyle adeta bir biçilmiş kaftan.

Rafting denilince akla gelen ilk yerlerden biri 
şüphesiz Çoruh Nehri. Türkiye’de raftingin 
yapıldığı ilk nehir olan Çoruh, dünyanın en 

hızlı akan nehirlerinden biri olmasının yanın-
da 4. Dünya Rafting Şampiyonası’na da ev 
sahipliği yapmış. Bu yönüyle profesyonelleri 
cezbetse de her seviyeden macerapereste 
uygun parkurları ve Artvin’in eşsiz doğasıy-
la nehir, en popüler destinasyonlardan. 

Düzce’den başlayıp Gürcistan’a uzanan 
Çoruh’a göre pek kısa kalsa da Fırtına De-
resi, Karadeniz’deki en geniş havzaya sahip 
nehirlerden biri olma özelliğiyle rafting için 
çok elverişli. Rize’ye kadar gelmişken Ayder 
ve Anzer Yaylaları’nı, Kaçkar Dağları’nı, uç-
suz bucaksız çay bahçelerini de görmenizi 
tavsiye ederiz.

YAZINIZI RENKLENDİRECEK ALTERNATİF: 

HEP DENEMEK ISTEDINIZ AMA NASIL YAPILIR, 
NEREYE GIDILIR, NE GEREKIR BILEMEDIĞINIZ IÇIN 
ERTELEDINIZ. MACERAPEREST HER TATILCININ 
AJANDASINDA BULUNMASI GEREKEN RAFTING, 
BU YAZ ŞEHRE BOLCA ADRENALIN, UNUTULMAZ 
ANILAR VE HARIKA FOTOĞRAFLARLA DÖNME 
SÖZÜ VERIYOR.

RAFTING
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Tatil dendiğinde aklına güneylere inmek 
gelenler için Muğla’daki Dalaman Çayı 
en etkileyici alternatiflerden. Yeni şeyler 
denemek ile deniz-kum-güneş arasında 
bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Tatil 
merkezlerine yakın bu muhteşem çaya 
uğramayı unutmayın.

Istanbul’dan, Ankara’dan çıkamayan, tatilde 
bile uzaklaşamayanlar için en popüler 
rafting parkuru Melen Çayı. Iki büyükşehre 
de iki buçuk saat mesafede olan bu çay 
kısa bir parkuru olmasına rağmen büyük 
ilgi görüyor. Üstelik zorluk seviyesi de yeni 
başlayanları zorlamayacak düzeyde.

Saklı kalmış güzellikleri tercih edenler-
denseniz, gözlerden ve turist kamera-
larından ırak çok daha az bilinen rafting 
parkurlarına göz atabilirsiniz. Mersin’deki 
Dragon(Anamur) ve Tunceli’deki Munzur 
Çayları konumları ve daha az işletmeye 
sahip olmaları sebebiyle henüz popüler 
olmasa da eşsiz güzelliklerini keşfetmeniz 
için sizleri bekliyor.

Bol adrenalinli rafting sporunun amacı 
kauçuktan yapılmış, raft adı verilen küçük 
bir botun içinde azgın sularla mücadele 
edip parkuru tamamlamak, tabii devril-
meden. Nehir ve çay gibi akarsu yatak-
larında kayarken ağaç kütüğü, kaya, kısa 
veya uzun çağlayanlar gibi birçok engelle 
karşılaşılıyor ve bu nedenle nehrin debisi 
yani akış hızı zaman zaman değişiyor. 
Yüksekten dökülen suların oluşturduğu 
çağlayanlar Rapid olarak adlandırılıyor. 
Parkurlar bunun gibi engellerin zorluğuna 
ve debilerine göre derecelendiriliyor. Zor-
luk dereceleri 1’den 10’a kadar sıralansa 
da en profesyonel sporcular için bile 6. 
derecenin sınır olduğunu söyleyebiliriz. 6. 
dereceden sonrası ise genellikle geçile-
meyecek kadar zor parkurlar. 

Eğer amatör olarak rafting yapmak isti-
yorsanız bu sporu yapabilmek için yüzme 
bilmek dışında herhangi bir teknik bilgi ya 
da birikime ihtiyacınız yok. Raftlar genel-
likle 6-8 kişilik oluyor. Ailenizi, arkadaş 
grubunuzu toplayıp gidebileceğiniz gibi 
sevgilinizle ya da yalnız başınıza bir rafting 
planı da yapabilirsiniz. Rafting merkezine 
gittiğinizde öncelikle kısa bir eğitimden 
geçiyorsunuz. Bu aşamada profesyonel 
bir sporcu olan rehberiniz sizi karşılaşı-
labilecek zorluklar ve herhangi bir acil 
durumda yapılması gerekenler hakkında 
ayrıntılı olarak bilgilendiriyor. 

Turistik amaçlı raftinglerde bota bindiği-
nizde en arkada rehber oturur ve botu 
yönlendirir. Küreklerin sandallardaki gibi 
sabit olmadığını görürsünüz. Bunun se-
bebi rafting parkurlarının çok daha fazla 
manevra kabiliyeti gerektirmesi. Ancak 

             Bol adrenalinli rafting 
sporunun amacı kauçuktan 
yapılmış, raft adı verilen 
küçük bir botun içinde 
azgın sularla mücadele edip 
parkuru tamamlamak, tabii 
devrilmeden. 
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güvenilir ve alanında yetkin bir rehber seç-
tiyseniz endişelenmenize gerek yok. Burada 
işletme seçiminizin önemi devreye giriyor. 
Internet üzerinden yorumlara bakarak, 
dostlarınızın daha önce gittiği yerleri sorarak 
ve destinasyonunuzdaki insanlardan destek 
isteyerek en güvenilir merkezi bulabilirsiniz.

Rafting gibi sporlarda her şey tamamen 
doğaya bağlı. Nehirlerin su seviyeleri mev-
sime göre değişiklik gösterdiği için genellikle 
karların eridiği mayıs ve temmuz ayları öne-
rilirken Dalaman Çayı gibi bazı parkurlar dört 
mevsim raftinge elverişli. Yine de aklınızda 
rafting planları varsa seçtiğiniz işletmeyle 
önceden konuşup gideceğiniz günün uygun 

olup olmadığını öğrenmenizde fayda var. Zira 
kötü hava koşulları özellikle amatörler için 
oldukça büyük bir engel teşkil ediyor.

Raftinge giderken bulunduğunuz mevsime 
uygun ve özellikle içinde rahat ettiğiniz kı-
yafetleri seçmelisiniz. Bir diğer önemli nokta 
ise ayakkabılarınız. Onların da son derece 
dayanıklı ve rahat olması gerekiyor. Sağlam 
olmayan ayakkabıların rafting sırasında çıkıp 
kaybolması çok sık karşılaşılan bir durum. 
Ayrıca yanınıza alacağınız kamera, telefon vb. 
eşyalarınız için de çok dikkatli olmalısınız. Can 
yeleği, kask, su geçirmeyen elbiseler ve botu 
yönlendirmek için kullanılan kürekler işlet-
meniz tarafından sağlanıyor ve ücrete dahil. 
Her ihtimale karşı yanınızda yedek kıyafetler 
bulundurmanızda fayda var. 

Ister günübirlik ister haftalık olarak rafting 
yapmaya gidebilirsiniz. Üstelik adrenalin dolu 
ve doğayla iç içe bir tatil geçirmenizi sağla-
yan bu spor cebinizi de yakmıyor. Küçük bir 
araştırmayla tatil bütçenize en uygun planla-
mayı yapabilirsiniz. Birçok rafting merkezinin 

kendilerine kolayca ulaşabilmeniz için ücret-
siz servis hizmeti de bulunuyor. Turistlerin 
büyük ilgi gösterdiği bu işletmelere gelece-
ğinizi bir gün öncesinden haber vermeniz 
yeterli. Sabah erken saatlerde gidip aynı gün 
için bile raft ve rehber bulabilirsiniz.

Eğer rafting gibi ekstrem sporlarla daha 
önce de ilgilendiyseniz bu sporların nasıl 
bağımlılık yaptığını bilirsiniz ama ilk kez de-
neyecekseniz içinizde bir şeylerin değiştiğini 
hissedeceğinizden emin olabilirsiniz. Doğaya 
yaklaştıkça kendini tanıyan insan, ondan 
uzakta neler yapabileceğinden, kendi muh-
teşemliği ve biricikliğinden bihaber. Bütün yıl 
dünyayı içinde yaşadığımız ofisler, evler-
den ibaret sanmamıza neden olan şehrin 
illüzyonlarından biraz olsun kaçabilme fırsatı 
bulduğumuz tatil zamanlarını iyi değerlen-
dirmemiz gerekiyor. Hem eğlenebileceğiniz 
hem dinlenebileceğiniz o unutulmaz tatilinizi 
planlamak da sizin elinizde. Doğa sporlarında 
limitiniz sizsiniz. Korku ve endişelerinizi geri-
de bırakın; yemyeşil doğa, serin ve bembeyaz 
sular sizi bekliyor. 

             Doğaya yaklaştıkça 
kendini tanıyan insan, 
ondan uzakta neler 
yapabileceğinden, 
kendi muhteşemliği ve 
biricikliğinden bihaber.

Dünyanın En Ünlü Rafting Rotaları:

Tatilde yurtdışı planları olanlar 
ve daha profesyonel olarak 
raftingle ilgilenmek isteyenler 
pek çok heyecan verici seçenek 
arasından kendilerine en 
uygun rotayı çizebilirler. 
Kanada-Alaska sınırındaki 
Alsek ve Tatshenshini 
Nehirleri etrafınızı çevreleyen 
buzulları, aysbergleri ve vahşi 
hayvanları ile bembeyaz 
sularıyla dünyanın en ünlü 
rafting merkezlerinden. 
Ekvador’daki Río Upano, 
Şili’deki Futaleufú, Nepal’deki 
Sun Kosi ve Avustralya’daki 
North Johnstone Nehirleri de 
dünyanın en çok rağbet gören 
rafting parkurlarına sahip.

Futaleufú
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O ysa meditasyonu günlük hayatı-
mıza sokarak faydalarını görmek 
ve küçük bir çaba ve disiplinle 
devamlılığını sağlamak gerçekten 

çok kolay. Sadece traş olmaya ya da saçımızı 
kurutmaya harcadığımız süre içinde kendi-
miz için büyük bir yatırım yapma olanağı-
mız olduğunu bilmek, meditasyona devam 
etmek için gereken itici gücü sağlıyor.

Konuyu en başından ele almak gerekirse 
meditasyon, “gözden geçirmek, derin dü-
şünmek” gibi anlamlara gelen Latince medi-
tatio sözcüğünden türetilerek çeşitli dillere 
ve Türkçeye girmiştir. Temelde, kendine 

MEDITASYON, AĞIZDAN AĞIZA DOLAŞTIĞI KADAR 
YAYGIN VE KALICI BIR ŞEKILDE HAYATLARIMIZA 

GIREBILSE, KENDISIYLE VE ÇEVRESIYLE DAHA 
BARIŞIK INSANLAR OLABILIRIZ. BU KONUDA 

EN ÖNEMLI SORUNUMUZ, HER PAZARTESI 
BAŞLANIP ERTESI GÜN VAZGEÇILEN DIYETLER 
GIBI MEDITASYON YAPMAYI DA BIRAKIVERMEK 

YA DA DAHA KÖTÜSÜ, ÇOK ZAMAN VE ENERJI 
GEREKTIRECEĞI IÇIN HIÇ BAŞLAYAMAMAK...

MEDİTASYON: 

NEREDEN BAŞLAMALI, 
NASIL BIRAKMAMALI? 

sağlık ajandası
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hissediyorsanız, meditasyonu doğru 
yapıyorsunuz denebilir.

Hobi olarak yapılan pek çok 
şey gibi meditasyon da in-

sanların ya çok zaman ve 
enerji harcayacaklarını 

düşündükleri için hiç 
başlamadıkları ya da 
başladıktan sonra 
devamlılık sağlaya-
madıkları bir aktivi-
te halini alabiliyor. 
Oysa, sadece nefes 

egzersizi ile medi-
tasyona başlayan bir 

insanın harcayacağı 
süre günde 10 dakika! 

Peki nedir bu nefes 
egzersizi? Pek çok öğre-

ti ve gelenekte meditas-
yona başlamanın ilk adımı 

“nefese odaklanmak” olarak 
anlatılıyor. Bunun hızlı, yavaş 

ya da derin nefes almaya çalışmakla 

             Meditasyon, dini 
bir ritüel değil. Kişi 
kendini ister Budizm, 
Zen ya da İslamiyet 
inanç ve öğretilerine 
yakın hissetsin ya da 
hiçbiriyle doğrudan 
bir ilgisi olmasın, 
meditasyonun anlam 
ve amacı aynı: Saf bir 
dikkat haline bürünmek.

Hobi 
olarak yapılan 

pek çok şey gibi 
meditasyon da insanların 

ya çok zaman ve enerji 
harcayacaklarını düşündükleri için hiç 

başlamadıkları ya da başladıktan sonra 
devamlılık sağlayamadıkları bir aktivite 

halini alabiliyor. Oysa, sadece nefes 
egzersizi ile meditasyona başlayan 

bir insanın harcayacağı süre 
günde 10 dakika!

herhangi bir ilgisi yok: Kişinin sadece normal 
bir şekilde nefes alıp vermesi ve nefes hissine 
odaklanması gerekiyor. Nefesin burundan 
girip çıktığına ya da karnın şişme ve inme 
hareketine odaklanmak, nefes kontrolünün 
ilk adımı. Nereden başlayacağını bileme-
yenler için Youtube’da OnlineMeditation ve 
QuietMindCafe kanallarında çeşitli, müzikli 
ve müziksiz örnekler mevcut. 

ve içinde bulunduğu ana odaklanmak, 
bilinci açmak, sükunete ve huzura 
ulaşmak amacıyla gerçekleşti-
rilen tüm teknikler meditas-
yonun kapsamına girebilir. 
Yani tek bir teknik, örneğin 
sıkça yanlış algılandığı 
üzere yoga, meditasyon 
demek değil. Fakat 
meditasyon, bir teknik 
olan yogayı içine alır 
diyebiliriz; aynı Aikido 
gibi dövüş sanatlarında-
ki birtakım hareketler ya 
da transandantal medi-
tasyon gibi.

Kapsamı bu denli geniş 
olduğundan, fiziksel olarak 
meditasyon yapmayı tanım-
lamak ya da hangi yöntemle-
rin doğru, hangilerinin yanlış 
olduğunu söylemek oldukça zor. 
Kimi tamamen sessiz bir ortamda kendi 
nefesine odaklanırken, kimi dinginleştirici 
bir müziğin faydasını görebiliyor; çoğu insan 
meditasyonu oturarak gerçekleştirirken 
keşişlerin yürürken meditasyon yaptıkla-
rı biliniyor. Ellerin ve kolların duruşu bile 
kişiden kişiye değişebiliyor; çünkü herkesin 
kendini en rahat ve en odaklanmış hissettiği 
hal bir diğerinden farklı... Önemli olan, rahat 
ve tam olarak odaklanmış bir hale ulaşabil-
mek. Kısacası; eğer sonunda kendinizi dingin 
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Nefes yoga pratiğinde de benzer şekilde 
öneme sahip. Her bir nefesle alınan hava 
“Prana”, yani hayat enerjisi diye adlandırılı-
yor. Pranayama ise, çeşitli nefes teknikleri-
nin uygulandığı, nefes kontrolü çalışmaları-
na verilen isim. 

Yogada ayrıca “asana” adı verilen fiziksel 
esneme hareketleri ile egzersizler mevcut. 
Yoga denince akla ilk gelen bu ağaç duruşu, 
yay duruşu gibi doğayı taklit eden hareket-
ler ile kişinin kendi bedenini daha iyi tanı-
ması; örneğin ne kadar esneyebileceğini, 
denge noktalarının neler olduğunu öğren-
mesi amaçlanırken, vücut da meditasyona 
hazırlanıyor. 

Meditasyonu evrensel bir fayda sembolü 

• Sırtınız düz olacak şekilde rahatça otu-
rarak (ya da bu zor geliyorsa düz bir zemine 
sırt üstü uzanarak) bir elinizi göğüs kafe-
sinizin üstüne, diğerini karnınızın üzerine 
koyun.

• Burnunuzdan nefes alın. Karnınızın üs-
tündeki eliniz yükselecek; göğüs kafesinizin 
üzerindeki eliniz çok az hareket edecektir.

• Ağzınızdan nefesinizi verin. Karın 
kaslarınızı kasarak daha fazla nefes vermeyi 
sağlayabilirsiniz. 

• Her bir nefes alış verişinizi 3’er saniyelik 
kısımlara bölün. Yani 3 saniyede nefes alın 
(daha yavaş veya hızlı değil), 3 saniye nefe-
sinizi içinde tutun ve 3 saniyede bu nefesi 
geri verin. Bunu yaparken parmaklarınızla 
sayabilirsiniz.

Kaygıya karşı meditasyonda en önemli gev-
şeme tekniklerinden biri olan derin nefes 
meditasyonunu uygulamak çok kolay:

sağlık ajandası

CEBİNİZDEKİ 
DİNGİNLİK...

Özellikle meditasyona yeni 
başlayacaklar düşünülerek 
tasarlanmış, IOS ve Android 
uygulamaları:

Headspace (IOS & Android – üc-
retsiz): 10 gün boyunca, günde 10 
dakika ile meditasyona başlamak 
için ideal.
Buddhify (IOS & Android – 
12,99 TL): Sabah rahat uyanma, 
günün yoğunluğuna kısa bir ara 
verme gibi seçenekler ile, özellikle 
meditasyona ayıracak belli bir za-
manı olanların tercihi.

Calm (IOS & Android – ücret-
siz): Müzik, doğa sesleri ve fotoğ-
rafları ile, özellikle uyku problemi-
ne birebir.
Omvana (IOS & Android – ücret-
siz): Uzmanların rehberlik ettiği 
seansları bünyesinde barındıran 
uygulamanın en güzel tarafların-
dan biri, ruh halimizi belirterek 
bizim için en uygun meditasyon 
tekniğini öğrenebilmemiz.
Stop, Breathe & Think (IOS & 
Android – ücretsiz): Hem yapılan 
meditasyonun ne, nasıl gibi soru-
larına yanıt veriyor; hem de her bir 
seans sonrasında kendimizi nasıl 
hissettiğimize dair verdiğimiz pu-
anlar ile bize toplu bir gelişim rapo-
ru sunuyor.



maksimumbiz | 53

MEDİTASYONUN 10 
FAYDASI

• Beyin fonksiyonlarını ve sinir sis-
temini düzenlemek
• Enerji seviyesini, zindeliği ve moti-
vasyonu artırmak
• Tansiyonu düşürmek; baş ağrısı, 

migren gibi kronik rahatsızlıkların 
şiddetini azaltmak
• Endişeyi ve panik atak riskini 
azaltmak
• Konsantrasyonu ve odaklanma 
kabiliyetini geliştirmek
• Kişinin kendiyle barışık bir karak-
ter geliştirmesine destek olmak
• Kişide “anı yaşamaya” yönelik far-

kındalık gelişmesine yardımcı olmak
• Merhamet ve bağışlayıcılık 
duygularını artırmak, iç rahatlığı 
sağlamak
• Egoyu bir kenara bırakarak kişisel 
gücü ve bilinci keşfetmeye destek 
olmak
• Beden, zihin ve ruh uyumunu 
güçlendirmek

olarak tanıtırken, nesnel olmak adına, za-
rarları da olabileceğinden bahsetmek gerek. 
Psikiyatrist Mark Epstein, endişeyi azalt-
mada meditasyonun etkisini reddetmezken, 
“kişinin sahip çıkmadığı bazı duyguları 
olması durumunda, endişe seviyesinin arta-
bileceğine” karşı uyarıyor. Bir diğer deyişle, 
meditasyon sayesinde kendisiyle yüzleşen, 
“saf dikkat” diye adlandırılan ruh haline 
bürünen kişinin kaçacak bir yeri olmadığın-
da, inkar ettiği duygularıyla karşı karşıya 
gelerek paniğe kapılma olasılığı mevcut. 

Meditasyon sırasında bizi bekleyen bir 
panik atak varsa, uzmanlar bunu üzerimize 
doğru gelen dev bir dalga gibi düşünmeyi 
öneriyor. Bizi yutacak bir dalga gibi, endişe 
atağından da koşarak kaçmak imkansız. 
Bu durumda olabildiğince sakin kalarak, 
yakında su yüzüne çıkacağımızı düşünerek 
nefes alış verişimize konsantre olmamız ve 
vücudumuzda olan biteni duyumsamamız 
tavsiye ediliyor: Kaslarımız kasılıyor mu? 

Parmaklarımız mı uyuşuyor? Midemizde bir 
yanma mı hissediyoruz? Direnç göstermek-
sizin, sadece bu hislerin farkında olmaya 
odaklanmaktan bahsediyoruz. Gözlerimizi 
açık ya da kapalı tutmak ise bize kalmış: 
Kimileri için etrafının tanıdıklığını görmek 
yatıştırıcı bir etki yaparken, kimileri de 
gözleri kapalı olduğunda daha çabuk rahat-
layabiliyor.

Uzmanlar, mümkünse her gün aynı saat-
lerde ve aynı yerde meditasyon yapılmasını, 
böylece bunun bir alışkanlık ve ritüel haline 
gelmesini öneriyor. Devamlılık adına, hafta-
da 1 saat meditasyon yapmayı hedeflemek 
yerine, her gün 10 dakikayı hedeflemek ve 
zaman içinde, faydalarını deneyimledikçe 
uzatmak mümkün. 

             Uzmanlar, mümkünse her gün aynı saatlerde ve 
aynı yerde meditasyon yapılmasını, böylece bunun bir 
alışkanlık ve ritüel haline gelmesini öneriyor.
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Ş irketimizin sponsorluğunda, 
12-22 Mayıs tarihleri arasında 
İstanbul Suadiye’deki Miltaş 
Spor Tesisleri’nde düzenlenen 

turnuvada, maçlar değişik yaş grupla-
rında; tekler, çiftler, erkekler ve kadın-
lar şeklinde toplam 20 farklı kategoride 
düzenlendi.

216’sı tekler, 52’si çiftlerde yer almak 
üzere 268 tenisçiyi bir araya getiren 
turnuvada şirketimizi, Genel Müdürü-

müz Musa Ülken’in yanı sıra, Acente 
İlişkileri ve Satış Yönetimi Müdürü’müz 
Macit Bal temsil etti. Toplam 3 katego-
ride turnuvada yarışan Macit Bal; “45+ 
Çift Erkekler”, “35+ Miks” kategorile-
rinde yarı final oynarken, “Toplam Yaş 
125” kategorisinde finalde ikinci oldu. 

Hüseyin Güldal ile beraber yarışan 
Genel Müdürümüz Musa Ülken ise 
“Toplam Yaş 125” kategorisinde yarı 
finalde rakibiyle karşılaştı.

Toplam 48 adet ödülün sahibini 
bulduğu ödül töreni sırasında konuşma 
yapan Genel Müdürümüz Musa Ülken, 
Anadolu Sigorta’nın Miltaş ile sürege-
len başarılı işbirliğini överken, Miltaş’ın 
sigorta sektöründe tenis başta olmak 
üzere spor bilincine yaptığı olumlu 
katkıyı vurguladı. Ödül töreni, farklı 
kategorilerde birincilerin kupalarını 
almalarından sonra kokteyl ile devam 
etti. 

TURNUVA, 216’SI TEKLER, 52’SI ÇIFTLERDE YER ALMAK
ÜZERE 268 TENISÇIYI BIR ARAYA GETIRDI.

“Anadolu Sigorta Miltaş
Tenis Turnuvası” 

Tamamlandı

Musa Ülkens    Macit Bal

spor



ŞIRKETIMIZDEN BERKAY BEYAZOK, TURNUVANIN EN DEĞERLI OYUNCUSU SEÇILDI. 

İŞ’te Turnuva Voleybol 
kategorisinde Anadolu Sigorta 

şampiyon oldu

"İŞ’te Turnuva” kapsa-
mında 04 Haziran’da 
oynanan Erkekler Voley-
bol Turnuvası finalinde 

Anadolu Sigorta rakibi Paşabahçe’yi, 
maç boyu süren etkili oyunuyla, 25-11 ve 
25-14 biten setler sonucu, 2-0 yenerek 
şampiyon oldu. Ayrıca yine turnuvanın 
en değerli oyuncusu etkileyici perfor-
mansı ile Anadolu Sigorta’dan Berkay 
Beyazok seçildi. 

Anadolu Sigorta ismi ve çatısı altın-
da katılımın ilk defa sağlandığı voleybol 
kategorisinde, takım olma yolunda 
büyük bir adım atıldı. Birinci senesinde 
şampiyon olarak şampiyonluk kupasını 
şirketimize getiren tüm oyuncularımı-
za teşekkür ederiz. Takım oyuncuları-
mızın çoğu Anadolu Sigorta bünyesin-
de çalışırken; İş Bankası ve İşmer’den 
de arkadaşlarımız bu başarıya kat-

kıda bulundular. 2008 yılında şirket 
voleybol takımının kurucusu olan ve 
8 yıldır takım kaptanı olarak devam 
eden Serdar Önal Eyüboğlu’na verdiği 
emekten dolayı ve takım kadrosunda 
da bulunan Acente İlişkileri ve Satış 
Yönetimi Müdürümüz Macit Bal’a da, 
turnuva boyunca gösterdiği sonsuz 
destek için teşekkürü bir borç biliriz. 

Bankamız tarafından organize 
edilen bu turnuvalarda iş hayatının 
stresinden bir nebze olsun uzaklaş-
mamıza olanak sağlayan, maç içeri-
sindeki yardımlaşma sayesinde güzel 
arkadaşlıkları başlatıp mevcut olanları 
pekiştiren bu güzel organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği geçen, başta 
bankamız olmak üzere, organizasyon 
sorumlusu Spormax çalışanları ve 
diğer sayamadığımız tüm ilgililere de 
şükranlarımızı sunarız. 

MACIT BAL

IBRAHIM SELIM CIĞERLI

BERKAY BEYAZOK

DINÇER DEMIRCAN 

SERDAR ÖNAL EYÜBOĞLU

SERHAN SAYAR

MEHMET EREN BEKIN

AHMET US

MURAT ERDOĞAN

NURI EMRAH AĞCA – IŞ BANKASI

ÇAĞRI ÇETIN – IŞ BANKASI

HASAN UĞURLI – IŞMER

TAKIM KADROSU

maksimumbiz | 55



spor

Basketbolda
Ilk Finalimizi Oynadık

'Büyük liglere ve turnuvala-
ra baktığımızda, basket-
bol takımlarının başarı-
sının oyuncu kalitesiyle 

doğru orantılı olduğunu görürüz. 
Dünyanın en başarılı takımları, 
ülkeleri en iyi oyunculara sahip olan 
takımlardır. Başarıyı belirleyen 
diğer faktörler arasında iyi yönetim, 
doğru strateji ve şans da önemli yer 
tutar. 

Bütün bu faktörlerin yanında 
başarıyı belirleyen en önemli nokta 
ise takım olabilmektir. Bir takım 
olmanın özellikleri ise şunlardır: 

• Takım üyelerinin her an 

birbiriyle diyalog içerisinde olması, 
herkesin birbirine destek olması 
gerekir. 

• Takımdaki herkesin daha iyiyi 
yapmak için birbirini cesaretlendir-
mesi gerekir. Bu şekilde elde edilen 
başarı, alınan sonuçtan öte bir 
tatmin duygusu yaratır. 

• Takımın amacını  kabullen-
meyenlerin takımda yeri yoktur. 
Amaç, zorla kabul ettirilecek bir 
şey değildir; insanların buluşma 
noktasıdır. Gönüllü bir amaç birliği, 
takım üyeleri arasında görünmez 
bağlar kurar. 

• İyi bir takımda, kimin ne yapa-
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 Şirketimizden 
İbrahim Selim Ciğerli 
turnuvayı sayı kralı 
olara tamamlarken, 
Burak Hakan Albayrak 
da üçüncü sırada yerini 
almış oldu



cağı herkes tarafından bilinir. 
Bir takım, birbirinden farklı 

özellikteki üyelerden oluşur. Hiçbir 
oyuncu bir diğeriyle aynı değildir ve 
her oyuncunun katkısı vazgeçilmez-
dir. Bir takımda hiç kimse diğerle-
rinden “önemsiz” ya da “değersiz” 
değildir.

• Birlikte mücadele etmekten 
keyif almak, işi aynı zamanda neşe 
kaynağı haline getirmek önemlidir.

• Bir amaç uğruna takım ruhuy-
la çalışan insanlar, yaptıkları işte 
anlam bulurlar. Bu anlam, başarının 
en önemli kaynağıdır.

KOŞMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ…
2010 yılındaki ilk antrenmanımı-

zın sonunda, koçumuzun söylediği 
tek cümle buydu. Anlamsız gelmişti. 
Bu kadar adam koşmayı bilmiyor 
olabilir miydi? Güldük, geçtik. Son-
raki antrenmanlarda koçun ne de-
mek istediğini yavaş yavaş anlıyor-
duk. Koşmanın bir amacı, zamanı, 
miktarı vs. olduğunu öğreniyorduk. 
Koşmak önemliydi.

Birinci amacımız her zaman birlik 
ve beraberliği pekiştirmek, takım 
olmak, birbiri için mücadele etmek 
oldu. İdmanlar devam ettikçe takım 

olma olgusu oturmaya başladı. 
2016 yılı İş’te Turnuva boyunca 

Anadolu Sigorta basketbol takı-
mı olarak yukarıdaki maddelerde 
sayılan tüm özellikleri gösterdik. 
Mücadele ettik, birbirimize destek 
olduk; maç kaybettik, çalıştık; maç 
kazandık, çalıştık; aile hayatları-
mızdan zaman çaldık, takım olduk. 
Sonucunda, turnuvada final oyna-
maya ilk defa hak kazandık. Finalde 
de mücadele ettik ancak rakibimiz 
bizden daha iyi oynayarak haklı bir 
galibiyet aldı ve biz de turnuvayı 
ikinci olarak tamamladık. Bireysel 
sayı krallığı sıralamasında ise ilk 3’e 
iki arkadaşımızı soktuk. İbrahim 
Selim Ciğerli turnuvayı sayı kralı 
olarak tamamlarken, Burak Hakan 
Albayrak da üçüncü sırada yerini 
almış oldu. 

Takımımız; 2010 yılında başlayan 
basketbol yolculuğuna, durmaksızın 
devam edecek. Sadece spor olsun 
diye değil; arkadaşlık, kardeşlik ve 
dayanışmanın getirdiği sinerji ile 
elde edilen başarılar için.

Bu yolculuğumuzda bize destek 
olan yöneticilerimize ve maçlara 
gelerek yanımızda olan çalışma 
arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

BURAK HAKAN ALBAYRAK

ÖVÜNÇ YILMAZ

IBRAHIM SELIM CIĞERLI

ALPER HAVESOĞLU

ERDEM YETMEZ

BURAK BEĞDE

HASAN UĞUREL

KEMAL BAL

MURAT YÜKSEL

ANIL ÖZKAYNAK

TEMEL KÖKSAL KURUOĞLU

MELIH ILHAN

MURAT METE TÜRKMEN

DERYA ENGÜL (KOÇ)

MEHMET EREN BEKIN

BATUHAN DEMIRKAN

MURAT YÜKSEL

ANIL ÖZKAYNAK

TAKIM SORUMLUSU

OYUNCULAR
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KUŞ BAKIŞI ÇEKIMLERI VE GÖZ ALICI MANZARALARIYLA BISIKLET SPORUNUN EN ÇOK ILGI 
ÇEKEN YARIŞI TOUR DE FRANCE BU SENE 2-24 TEMMUZ TARIHLERI ARASINDA DÜZENLENDI. 
ÇOĞUMUZUN BILDIĞI AMA AZIMIZIN TAKIP ETTIĞI BU YARIŞI BILINEN BILINMEYEN 
YÖNLERIYLE ELE ALARAK SIZI BIR SEYIRCI HAZIRLIĞINA DAVET EDIYORUZ. 

Tour de France (Fransa 
Bisiklet Turu), 1903 yılında 
ilk defa düzenlenirken 
organizasyonun bir 
amacı vardı. Bu amaç 

sandığınızın aksine, dönemin en 
iyi bisikletçilerini Fransa’nın zorlu 
coğrafyasında bir teste sokmak 
değildi. İlk Tour de France’ı finansal 
açıdan zorlu bir süreç geçiren L’Auto 
gazetesi organize etmişti. Akıldaki 
ilk ve en öncelikli hedef altı gün süren 

bu organizasyon sayesinde tirajlarını 
artırmak ve gazeteyi büyütmekti. 400 
kilometrelik epik etaplar kısa sürede 
insanların ilgisini çekti. Bu sayede 
L’Auto’nun bugün L’Equipe adıyla 
bildiğimiz dünyanın en önemli spor 
gazetelerinden birine dönüşme süreci 
başladı. 

Zaman ilerledikçe dünyanın 
geri kalanı gibi Tour de France da 
değişti. Etapların uzunluğu kısalırken 
sayısı çoğaldı ve yarışın uzunluğu 21 

etaba ulaştı. İlk yıllarda çoğunlukla 
düz etapların olduğu yarışa dağlık 
etaplar eklendi ve dünyanın en zor 
spor organizasyonlarından biri daha 
da yıpratıcı hale geldi. Gel gelelim 
bu durum diğer yandan insanların 
bisiklete daha da bağlanmasını 
sağladı. Yedek lastiklerini sırtlarında 
taşıyarak Alpler ve Pireneler gibi 
mistik dağları aşmaya çalışan 
bisikletçilerin çabası herkes için ilham 
kaynağı oluyordu artık. 

TOUR DE FRANCETOUR DE FRANCE
YENI BAŞLAYANLAR IÇIN YENI BAŞLAYANLAR IÇIN 
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Akıl almaz bir güç 
gösterisinin yanında Tour 
de France’ı kazanmak için 
doğru taktiksel hamleleri 
yapmak gerekir. Saf güç, 
hiçbir zaman bu kadar 
karmaşık dinamiklere 
sahip bir yarışı kazanmak 
için yeterli olmaz.

NEDEN İZLEMELİ?
Bu sorunun cevabı yukarıdaki 

cümlede gizli aslında. İlk bakışta 
günde altı-yedi saat pedal çeviren 
bisikletçileri izlemek ilgi çekici 
gelmeyebilir ama emin olun; bisiklet 
sporu bundan çok daha fazlasını 
barındırıyor. Tour de France’ı 
kazanmak eşine az rastlanacak 
bir azim gerektirir ve bu azmi 
yarışın her anında görebilirsiniz. 
Kasklarından başka bir korumaya 
sahip olmadan saatte 90 kilometre 
hızla yokuş inerken, karın erimediği 
dağ zirvelerine çıkarken ya da 
kavurucu Temmuz sıcağında geçen 
200 kilometrelik bir etabın sonunda 
sprint atarken bisikletçilerin bütün 
enerjilerini vermelerini sağlar bu azim. 
Hem de üç hafta boyunca...

Bisiklet için “sele üzerinde 
satranç” benzetmesi yapılır ve bunun 
bir nedeni var. Bu akıl almaz güç 
gösterisinin yanında Tour de France’ı 
kazanmak için doğru taktiksel 
hamleleri yapmak gerekir. Üç haftalık 
yarışın hangi günlerinde gücünüzü 
saklayacağınızı, hangi etaplarda 
rakiplerinizden zaman kazanmak için 
atak yapacağınızı ve onların ataklarına 
ne zaman cevap vereceğinizi bilmeniz 
gerekir. Saf güç, hiçbir zaman bu 
kadar karmaşık dinamiklere sahip bir 
yarışı kazanmak için yeterli olmaz.

Temmuz ayı spor açısından çok da 
zengin bir dönem sayılmaz. Futbol ve 
basketbol ligleri biteli çok olmuştur ve 
yeni sezona henüz uzun sayılabilecek 
bir zaman vardır. Bu seneyi ele alırsak; 
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 
ardından Rio 2016 Olimpiyat 
Oyunları’na kadar geçen boşlukta 
diğer spor izleyicileri için en iyi 
alternatif Tour de France diyebiliriz. 

İşin sportif yönü dışında da Tour 
de France’ın birçok cazibesi var. 
Fransa’nın yemyeşil ormanlarından, 
muhteşem deniz kıyılarına, 
görkemli dağlarından, küçük ve 
tarihi kasabalarına kadar birçok 
farklı yerden geçen yarış, her 
sene televizyondan izleyenler için 
görsel bir şölen sunar. Fransa’ya 
bir seyahat planlıyorsanız Fransa 

Bisiklet Turu’ndan daha iyi bir rehber 
bulamazsınız. Böyle bir planınız 
yoksa da merak etmeyin; yarışı 
izlerken bu fikir aklınıza gelecektir. 
Eğer yarışı Eurosport’tan takip 
ederseniz spikerlerin Fransa’nın tarihi 
ve mutfağı hakkındaki sohbetiyle 
renklenecek yarış size fazlasıyla ilham 
verecektir. 

BAŞARININ SEMBOLÜ: 
MAYOLAR

Tour de France’ın kazananı, 
bisikletçilerin her etap sonrası elde 
ettiği sürenin toplanmasıyla belirlenir. 
21 etap sonrasında genel klasmanı 
lider bitiren bisikletçinin ödülü ise 
Sarı Mayo’dur. Üç hafta boyunca her 
gün genel klasmanda en iyi süreye 
sahip bisikletçi bu mayoyu giyme şansı 
elde eder. İlk kez 1919’da kullanılmaya 
başlanan bu mayonun rengi de L’Auto 
gazetesinin sarı sayfalarından ilhamla 
belirlenmiştir. Bisiklet sporuyla 
ilgilenmeyen insanların bile duyduğu 
Sarı Mayo, herhangi bir sporda 
kazanılabilecek en prestijli ödüllerden 
biridir demek yanlış olmaz. 

Etaplar içerisindeki tırmanış 
kapılarından üç hafta boyunca en çok 
puan elde eden bisikletçi ise Dağların 
Kralı klasmanını kazanır. Bu klasmanı 
kazanan bisikletçinin ödülü ise 
Puantiye Mayo’dur. 

Tour de France, genel klasman 
iddiası olmayan ama etap kazanmak 
için hızına güvenen sprinterleri de 
unutmaz. Sprint finişiyle biten etaplar 
ve ara kapılardan toplanan sprint 
puanları, Yeşil Mayo’nun sahibini 
belirler.

Beyaz Mayo ise gençliğin 
mayosudur. 25 yaş altı bisikletçiler 
arasında genel klasmanda en yukarıda 
olan sporcuya gider bu mayo. Tour 
de France’ı ilerleyen yıllarda kimlerin 
kazanabileceğini tahmin etmenizde bu 
klasman size yardımcı olabilir. 

2016’NIN FAVORİLERİ
Düz etaplarda rakiplerinizle 

aranızda zaman farkı oluşturmak 
zordur ve rüzgâr gibi yardımcı 
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etkenler yoksa buna nadiren şahit 
oluruz. Bu nedenle de Tour de 
France’ı kazanmanın yolu dağlık veya 
bireysel zamana karşı etaplardan 
geçer. Bu noktada ilk akla gelen isim 
Tour de France’ı iki kez kazanan Chris 
Froome. Kenya doğumlu Britanyalı 
bisikletçi, hem iyi bir tırmanışçı hem 
de bireysel zamana karşı etapların 
en başarılı yarışçılarından biri. 
Tabii yarışı kazanmak için yalnızca 
lider yeterli değil. Size yardımcı 
olacak takım arkadaşlarına da sahip 
olmalısınız. Froome’un takımı Team 
Sky, şu anda bisiklet dünyasının en 
büyük bütçeli ve en iyi takımı. Bu 
nedenle de geçen senenin kazananı 
olarak geldiği yarışta gözde Froome 
oldu.

Froome’un çok sayıda iddialı rakibi 
de vardı tabii. Kolombiyalı Nairo 
Quintana onlardan biri. Bisikletin en 
önemli ikinci yarışı olan Giro d’Italia’yı 
geçen sene kazanan Quintana’nın 
hedefinde artık bisikletin en prestijli 
yarışı var. ‘Zamana Karşı’da Froome 
kadar iyi olmasa da tırmanışlar onun 
uzmanlık alanı ve dağlık etaplarda 
rakiplerine fark atmaya çalışacak, bu 
da izleyeceğimiz yarışın heyecanını 
artıracak.

Tour de France’ı daha önce iki 
kez kazanan bir başka bisikletçi olan 
İspanyol Alberto Contador da her 
zamanki gibi olağan şüphelilerden. 
33 yaşındaki Contador kariyerinin 
son sezonunda. İhtişamlı bir vedaya 
hazırlanacak yarışçıyı da dikkatle 
takip etmenizi öneririz.

Yeni nesil Fransız bisikletçilerden 
Thibaut Pinot ve Romain Bardet 
ve 2014 yılının kazananı Vincenzo 

Nibali de ismi unutulmaması gereken 
bisikletçilerden.

Sürpriz bir kazanana da hazır 
olmak lazım. 3500 kilometrelik 
parkurda dış etkenlerin yarışın 

kaderini değiştirdiğini pek çok kez 
gördük. Ama merak etmeyin, Tour 
de France’ı kazanmak için bunları da 
aşmak gerektiğini bisikletçilerden 
iyi bilen yoktur. 

MİNİ BİSİKLET SÖZLÜĞÜ
Peloton: Bisikletçilerin yarış içinde 
oluşturduğu ana gruba ‘peloton’ 
denir.
Kaçış grubu: Genellikle etabın 
başında pelotondan atak yaparak 
ayrılan birkaç bisikletçinin 
oluşturduğu gruba ‘kaçış grubu’ adı 
verilir. Bu gruba giren bisikletçilerin 

amacı kendilerini ve takım 
sponsorlarını göstermektir ve 
genelde etap içerisinde yakalanırlar.
Domestik: Takımın lideri olan 
bisikletçiye yardımcı olan 
bisikletçilere ‘domestik’ denir ve 
önde rüzgâr kalkanı oluşturmaktan 
lidere su taşımaya kadar çeşitli 
görevleri vardır.  

 Chris Froome 

Bisikletle fazla 
ilgilenmeyen insanların 

bile bildiği Sarı Mayo, 
herhangi bir sporda 

kazanılabilecek en 
prestijli ödüllerden biri.
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ARAMIZA KATILANLAR

CİHAN TEZEL

1990 Balıkesir doğumlu olan Cihan 
Tezel, Boğaziçi Üni. Fen Edebiyat Fak. 

Matematik Böl. mezunudur. 14.03.2016 
tarihinde Proje ve Değişim Yönetimi 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

GİZEM ÖZYAŞAR

1985 Kocaeli doğumlu olan Gizem 
Özyaşar, İstanbul Üni. Tıp Fak. Tıp Böl. 

mezunudur. 14.03.2016 tarihinde 
Sağlık Sigortaları Müdürlüğü’nde 

Sağlık Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır.

BERKAN ALKAYA

1992 Ankara doğumlu olan Berkan 
Alkaya, İstanbul Teknik Üni. Uçak ve Uzak 
Bilimleri Fak. Meteoroli Mühendisliği Böl. 
mezunudur. 04.04.2016 tarihinde Rea-

sürans Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

MERT ARSLAN

1990 Eskişehir doğumlu olan Mert Arslan, 
İstanbul Teknik Üni. Bilg. ve Bilişim Fak. 

Bilgisayar Mühendisliği Böl. mezunudur. 
18.04.2016 tarihinde Bilgi ve İletişim Tek-

nolojileri Çözüm Geliştirme Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve başlamıştır.

ÇAĞDAŞ ACAR

1989 İstanbul doğumlu olan Çağdaş 
Acar, Özel Elçi Pendik Akşam Lisesi 

mezunudur. 18.04.2016 tarihinde 
Satın Alma, Destek ve İnşaat Geliştirme 
Müdürlüğü’nde Destek Görevlisi olarak 

göreve başlamıştır.

NURÇİN TACER

1993 İstanbul doğumlu olan Nurçin 
Tacer, İstanbul Teknik Üni. Maden Fak. 
Jeofizik Mühendisliği Böl. mezunudur. 

18.04.2016 tarihinde Reasürans 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

ERCAN SORMAZ

1990 Edirne doğumlu olan Ercan Sormaz, 
Marmara Üni. Mühendislik Fak. Bilg. 

Mühendisliği Böl. mezunudur. 02.05.2016 
tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Çözüm Geliştirme Müdürlüğü’nde Uzman 
Yrd. olarak göreve başlamıştır.

EDA YILMAZ

1994 İstanbul doğumlu olan Eda Yılmaz, 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 
Lojistik Böl. mezunudur. 09.05.2016 

tarihinde Satın Alma, Destek ve İnşaat 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

ASLI ALTINKAYNAK

1995 İstanbul doğumlu olan Aslı 
Altınkaynak, Karadeniz Teknik Meslek 

Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Böl. mezunudur. 09.05.2016 tarihinde Satın 

Alma, Destek ve İnşaat Müdürlüğü’nde 
Yetkili olarak göreve başlamıştır.

IŞILAY ÖÇAL

1992 İstanbul doğumlu olan Işılay 
Öçal, Yıldız Teknik Üni. İktisadi İdari 

Bilimler Fak. İktisat Böl. mezunudur. 
23.05.2016 tarihinde Sağlık Tazminat 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

DİLEK DOĞAN

1985 İstanbul doğumlu olan Dilek 
Doğan, Selçuk Üni. Meslek Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 
Böl. mezunudur. 23.05.2016 tarihinde 
Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili 

olarak göreve başlamıştır.

EZGİ COŞGUN

1992 Samsun doğumlu olan Ezgi 
Coşgun, Ordu Üni. İktisadi İdari Bilimler 

Fak. Çalışma Eko. Ve End. İliş. Böl. 
mezunudur. 23.05.2016 tarihinde Sağlık 

Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

ÖZGE ÇETİN

1983 İstanbul doğumlu olan Özge 
Çetin, Anadolu Üni. Açıköğretim 

Fak. Halkla İlişkiler Böl. mezunudur. 
23.05.2016 tarihinde Sağlık Tazminat 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

SELMA ÇELİK

1984 İstanbul doğumlu olan Selma 
Çelik, Anadolu Üni. İşletme Fak. İş-
letme Böl. mezunudur. 23.05.2016 

tarihinde Sağlık Tazminat 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.

MURAT ÇAKIROĞLU

1991 İstanbul doğumlu olan Murat 
Çakıroğlu, Marmara Üni. Bankacılık 
ve Sigortacılık Fak. Sigortacılık Böl. 
mezunudur. 23.05.2016 tarihinde 

Sağlık Tazminat Müdürlüğü’nde 
Yetkili olarak göreve başlamıştır.

TUĞBA ŞAHİN

1989 İstanbul doğumlu olan Tuğba 
Şahin, Anadolu Üni. İşletme Fak. 

İşletme Böl. mezunudur. 23.05.2016 
tarihinde Sağlık Tazminat 

Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 
başlamıştır.
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ZEYNEP TURP

1992 İstanbul doğumlu olan Zeynep 
Turp, Marmara Üni. Siyasal Bilgiler 
Fak. Fransızca Kamu Yönetimi Böl. 

mezunudur. 23.05.2016 tarihinde Sağlık 
Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

DİLEK KAYA

1993 Antalya doğumlu olan Dilek 
Kaya, Hacettepe Üni. Fen Fak. 

Aktüerya Bilimleri Böl. mezunudur. 
23.05.2016 tarihinde Sağlık Taz-

minat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

ABDULLAH BALSEVEN

1984 Bursa doğumlu olan 
Abdullah Balseven, İlköğretim 

mezunudur. 23.05.2016 tarihinde 
Marmara Bölge Müdürlüğü’nde 
Destek Görevlisi olarak göreve 

başlamıştır.

BUĞRA BEZER

1993 İstanbul doğumlu olan Buğra 
Bezer, İstanbul Üni. Mühendislik Fak. 
İnşaat Mühendisliği Böl. mezunudur. 
01.06.2016 tarihinde Oto Dışı Hasar 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

SELDA GERAY

1982 İstanbul doğumlu olan Selda 
Geray, Anadolu Üni. Açıköğretim Fak. 
Pazarlama ve Dışticaret Böl. mezu-
nudur. 06.06.2016 tarihinde Sağlık 

Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

MURAT BİLAL TEKİN

1989 Balıkesir doğumlu olan Murat 
Bilal Tekin, Boğaziçi Üni. İktisadi İdari 
Bilimler Fak. İktisat Böl. mezunudur. 

06.06.2016 tarihinde Reasürans 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 

göreve başlamıştır.

BÜLENT CIRIK

1985 Sivas doğumlu olan Bülent Cırık, 
Anadolu Üni. Fen Fak. İstatistik Böl. 
mezunudur. 06.06.2016 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

SERAP GENÇTÜRK

1992 İstanbul doğumlu olan Serap 
Gençtürk, Kavram Meslek Yüksekokulu 

Bankacılık ve Sigortacılık Böl. mezu-
nudur. 23.05.2016 tarihinde Sağlık 

Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

ZELAL EŞİYOK ÇAĞATAY

1989 İstanbul doğumlu olan Zelal Eşiyok 
Çağatay, Marmara Üni. Bankacılık 

ve Sigortacılık Fak. Sigortacılık Böl. 
mezunudur. 23.05.2016 tarihinde Sağlık 

Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

GÜLŞAH ÖZYURT

1991 İstanbul doğumlu olan Gülşah 
Özyurt, Doğuş Üni. Bankacılık ve Sigor-
tacılık Fak. Bankacılık ve Sigortacılık Böl. 
mezunudur. 23.05.2016 tarihinde Sağlık 

Tazminat Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 
göreve başlamıştır.

ZEYNEP FİDAN

1987 İstanbul doğumlu olan Zeynep 
Fidan, Dumlupınar Üni. İktisadi İdari 

Bilimler Fak. İşletme Böl. mezunudur. 
23.05.2016 tarihinde Sağlık Tazminat 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak göreve 

başlamıştır.
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HOŞGELDİNİZ

ARZU TEKİN DALGIÇ BİTÇGM 12.03.2016 Erkek

BARIŞ ÖZGÜR Oto Hasar Müd. 14.03.2016  Erkek

KADİR SERKAN ŞAHBAZ Güney And. Bölge Müd. 25.03.2016 Erkek

NİZAMETTİN KOÇAL Kadıköy Bölge Müd. 28.03.2016  Kız                               

FERİDUN HİKMET KUTLU Orta Karadeniz Bölge Müd. 29.03.2016 Kız

AHMET ALPER-DENİZ ÖZTUTAR BİTÇGM-Proje ve Değişim Yönetimi Müd. 31.03.2016 İkiz

FATMA YAŞLICA Proje ve Değişim Yönetimi Müd. 01.04.2016 Kız

ERAY SABAN Bilgi İşlem Müdürlüğü 11.04.2016 Kız

HÜSEYİN DÖNMEZ Banka Sigortacılığı Müd. 13.04.2016 Kız

MURAT HALUK BALCI İstanbul Bölge Müd. 14.04.2016 Erkek

ERDİNÇ AY Satınalma, Destek ve İnşaat Müd. 15.04.2016 Erkek

IRMAK NESLİOĞLU Kadıköy Bölge Müd. 11.02.2016 Erkek

ÇİĞDEM BİLGİN Kadıköy Bölge Müd. 22.04.2016  Kız

SELİN AKTAŞ Sağlık Sigortaları Müd. 22.04.2016 Kız

MEHMET KIZIL Banka Sigortacılığı Müd. 25.04.2016 Erkek

MUTLU IŞIK Banka Sigortacılığı Müd. 25.04.2016 Erkek

H. ERDEM AKIN Teftiş Kurulu Başkanlığı 27.04.2016 Kız

TUBA AKAGÜNDÜZ Akdeniz Bölge Müd. 25.04.2016 Erkek

MELEK YILMAZ BİTÇGM 27.04.2016 Erkek

BURAK- ŞUHEYDA TOPMEŞE Marmara Bölge Müd. 31.05.2016  İkiz
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MUTLULUKLAR

SELÇUK ÇULHA - ÖZGE KÜZEL 
Oto Hasar Müd.

Hukuk ve Rücu İşlemleri Müd.
10.03.2016

VOLKAN TÜRKMEN Risk Mühendisliği Müd. 11.03.2016

CAN BAYSAL Sağlık Sigortaları Müd. 02.04.2016

SEMA ŞİŞMAN Sağlık Sigortaları Müd. 14.04.2016

ENDER ÖZKUL Banka Sigortacılığı Müd. 16.04.2016

ARSLAN TAŞKIRAN İç Anadolu Bölge Müd. 17.04.2016

SEDEF ÖZTÜRK Bireysel ve Ticari Sigortacılık Müd. 30.04.2016

ŞAHİKA YAĞCI - MUSTAFA ÇELİKBİLEK Banka Sigortacılığı Müd. 30.04.2016

ZAFER UÇAR Banka Sigortacılığı Müd. 07.05.2016

PELİN ÜN – YUNUS EMRE NİMET
Batı Anadolu Bölge Müd.

Oto Dışı Hasar Müdürlüğü
14.05.2016

GÜNEŞ ERDİNÇ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 14.05.2016

CEMRESU APAK BİTÇGM 14.05.2016

METİN BALYELİ Oto Hasar Müdürlüğü 19.05.2016

RECEP ÇAĞLAŞ Banka Sigortacılığı Müd. 20.05.2016

HASAN SERKAN ŞAHİN Banka Sigortacılığı Müd. 21.05.2016

BURAK SEZER Sağlık Sigortaları Müd. 22.05.2016

ELİF KISA Oto Hasar Müd. 22.05.2016

BARIŞ GÜNAY Banka Sigortacılığı Müdürlüğü 29.05.2016
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STOP LAMBASI FiYATINA 
OTOMOBiL KASKOSU
ANADOLU SiGORTA’DA
Anadolu Sigorta Pert Kasko ile aracınızı uygun fiyatlarla
pert olma ve çalınmaya karşı koruma altına alın.



KAPSAMA ALANI 
EN GENiŞ SiGORTA ŞiRKETi

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

Sağlıktan konut sigortasına tüm hasar ödemelerinizi 
hızla ve eksiksiz şekilde gerçekleştiren 

Anadolu Sigorta’yla kaybetmek yok.

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

ANDROID APP ON

Kapsama Alani ilan 22x28.indd   1 02.12.2014   18:03


