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yönetimden

Yazıma geçtiğimiz dönem içerisinde sektörümüzü etkileyen en önemli değişiklik 
olduğunu düşündüğüm bir gelişme ile başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Hazine 
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 28.10.2015 tarihinden itibaren düzenlenen 
trafik sigortası poliçelerinde uygulanacak azami brüt prim tutarları belirlenmesi konusunda 
bir yasal düzenleme yaptı. Trafik sigortasında yeni dönem olarak adlandırabileceğimiz 
bu uygulama değişikliğine göre ticari araçlarda düzenlenecek poliçelerde, belirtilen prim 
tutarları artık geçilemiyor olacak yani bir diğer ifadeyle tavan prim uygulamasına geçildi, bu 
amaçla Sigorta Bilgi Merkezi sisteminde gerekli kontroller de konuldu. 

Ayrıca Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe alınan 
azami prim uygulaması neticesinde ticari araçlar için tüm il ve ilçelerdeki azami primler de 
eşit hale getirildi. Söz konusu primler artık hasar adedine/hasarlılık sürprimi kademesine 
bağlı olarak değişmediğinden müşterinin riskine göre prim belirlenemiyor. 

Bu değişikliklerin sektör açısından bazı olumsuz sonuçları olacağını düşünüyoruz. 
Sigorta şirketlerinin amacı elbette sigortalılara yüksek prim sunma değil, prime indirim 

veya artırım anlamında etki edecek parametreleri dikkatle belirleyerek sigortalılara en 
doğru ve adil primi sunmaktır. Ancak yine bilindiği üzere, hasar frekansı ve şiddeti açısından, 
sonuçları yıllar itibarıyla olumsuz seyreden bazı araç grupları için ödenen hasarlar, alınan 
primler ile karşılanamadığından primlerde zorunlu bir artışa gidilmişti. 

Ne var ki son düzenleme, genel sonuçlara bakıldığında, her yıl ve birden çok kez hasar 
yapan müşterilerin azami bir primle korunması anlamına gelmekte. Zira bu tür müşterilerin 
tavan fiyat sınırlaması getirilmesi nedeniyle, yüksek hasar frekansı yaratmaları durumunda, 
olması gerektiği şekilde bir yaptırımla karşılaşmayacakları kanaatindeyiz. 

Sektörde bu müşterilerin yüksek hasar tutarlarını karşılamak için azami primler yeterli 
kalmayacaktır.  Bu branşa özel, yeterince prim de toplanamadığını düşünürsek, zararın daha 
geniş kitlelere yayılmasına yani genel anlamda prim artışlarına sebep olacaktır. 

Bu sebeplerden dolayı beklentimiz, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe 
de fiyatlara müdahale edilmemesi, fiyatın piyasada serbestçe oluşmasıdır. Trafik sigortası 
primlerine devletin müdahalesi, iyi niyetle yapılsa dahi, sigorta şirketlerinin teknik 
sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecektir.  

 
Zorlu Geçen Bir Yılın Ardından…

Sektörel rekabeti yoğun şekilde hissettiğimiz, yasal düzenlemelere ve yeni gelişmelere 
karşı hızlı ve etkin yaklaşımlar geliştirmek durumunda kaldığımız bir yılı tamamladık. 

2015 senesi, makro ekonomik ve politik açıdan bakıldığında, mutlaka dikkatle takip 
edilmesi gereken gelişmelere sahne oldu. Sektörümüzü, dolayısıyla bizi etkileyecek bu 
gelişmelere karşı en doğru kararları almak bizlerin görevidir. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, böylesi bir ortamda dahi, işimizi en iyi şekilde 
yaptık, sigortalılarımızı yalnız bırakmadık, yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın 
menfaatlerini koruduk. Aynı gayretlerin bu sene içerisinde gösterileceğinden kuşku 
duymuyorum.

Sözlerimi bitirirken, 2016 yılının tüm Anadolu Sigortalılar için başarı, refah ve mutluluk 
getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 

Saygılarımla,

Musa Ülken
Genel Müdür

Değerli Anadolu Sigortalılar;

Sektörel rekabeti 
yoğun şekilde 
hissettiğimiz, yasal 
düzenlemelere ve 
yeni gelişmelere 
karşı hızlı ve 
etkin yaklaşımlar 
geliştirmek 
durumunda 
kaldığımız bir yılı 
tamamladık. 
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başlarken

Çalışanlarımıza 
tanınan olanaklar 
seviyesinde de 
Şirketimiz, genel 
ülke ortalamasının 
yaklaşık 2 puan 
üzerinde yüzde 
64 olumlu olarak 
derecelendirildi.

Bu sayımızdaki yazıma, kısa bir zaman önce Hay Group ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiğimiz Çalışan Etkinliği Anketi çalışmamızdan bahsederek başlamak 
istiyorum. 

Detaylarını Genel Müdürümüz Musa Ülken’in de personelimizle paylaştığı 
anketimize çalışanlarımızın ilgisi yüksek oldu. Katılım yüzde 80’in üzerinde 
gerçekleşirken, anket sonuçları Anadolu Sigortalıların şirketimize yönelik bakış açısı 
hakkında güncel ve dikkate alınması gereken anlık bir resmi de bize sundu.  

Sonuçları kısaca hatırlatmak gerekirse; çalışanlarımızın Anadolu Sigorta’ya bağlılık 
seviyesi, Türkiye norm ve ortalamasının 10 puan üzerinde yüzde 75 olumlu olarak 
sonuçlandı. Çalışanlarımıza tanınan olanaklar seviyesinde de Şirketimiz, genel ülke 
ortalamasının yaklaşık 2 puan üzerinde yüzde 64 olumlu olarak derecelendirildi. Her iki 
kategoride dikkat çeken bir diğer sonuç da, doğrudan olumsuz geri dönüş yapanların 
oranının, tarafsız görüş bildirenlerden de az olmasıydı. 

Elbette bu sonuçlar Anadolu Sigorta’nın çalışanlarıyla daha uyumlu bir sinerji 
yakalaması ve bu fırsatla insan kaynağı potansiyelini maksimize etmesi için de bize çok 
değerli veriler sunmakta. Zira anket sonuçlarında Anadolu Sigortalıların şirketimizle 
ilgili geliştirmeye açık olarak ifade ettiği noktaları da görme fırsatı yakaladık. 

Sözgelimi halihazırda başlatılmış olan çalışmaların hızlandırılıp şirket geneline 
yayılması, departmanlar arasındaki işbirliğini destekleyen aksiyonlar alınması ve 
çalışanlarımızın kariyer gelişimini destekleyen uygulamaların artırılması bu çerçevede 
ele alınacak olan noktalar olarak dikkat çekmekte.  

Anketimize katılan tüm Anadolu Sigortalılara içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

Şirketimizden anlamlı destek
Anadolu Sigorta olarak yakın zamanda önemli bir sosyal sorumluluk faaliyetine de 

imza attık. Haberini dergimizin sayfalarında da okuyabileceğiniz bir tören sonrasında, 
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Mamografi Biriminin kurulması amacıyla, 
hastaneye yeni bir mamografi cihazını teslim ettik. 

Şirketimiz bu girişimine ek olarak İstanbul Üniversitesi’yle vardığı mutabakat 
kapsamında, meme kanseri ile mücadelede görev almak amacıyla önümüzdeki 3 yıl 
boyunca, Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelen iki haftada, aynı cihazı 
kullanarak ücretsiz mamografi tarama kampanyaları da düzenleyecek. 

Anadolu Sigorta’nın toplumun yararına olan faaliyetleri bundan sonra da hız 
kesmeden devam edecektir. 

Bu sayımızda neler okuyacaksınız?
2016 yılının başında yayınlanıyor olsa da, aslında içerik olarak bu sayımızı geride 

bıraktığımız yılın son sayısı olarak adlandırmak daha doğru. Şirketimizde son 
dönemde gerçekleşen gelişmeleri topluca bulabileceğiniz bu sayımızda haberlerin 
yanı sıra hemen her zevke hitap etmesini umduğumuz yazı ve konuları da dergimizin 
sayfalarında bulabilirsiniz.   

Gelecek sayılarda görüşmek dileğiyle hepinize mutlu, sağlıklı günler ve elbette iyi 
seneler diliyorum.

Sevgilerimle,

Filiz Tiryakioğlu
I. Genel Müdür Yardımcısı

Merhabalar,
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Gündem

GEÇTIĞIMIZ YILLARDA GENEL MÜDÜRLÜK BINASINI KAVACIK’A TAŞIYIP TÜM GENEL 
MÜDÜRLÜK BIRIMLERINI BIR ARAYA TOPLAYAN ŞIRKETIMIZ, YENILENME ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDIYOR. ANADOLU SIGORTA SON OLARAK, SIGORTALILARINA DAHA IYI HIZMET 
VERMEK AMACIYLA SAMSUN’DA BULUNAN ORTA KARADENIZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜ YENI 
OFISINE TAŞIDI. 

Anadolu Sigorta Orta Karadeniz 
Bölge Müdürlüğümüz  
Yeni Ofisine Taşındı

A   çılış töreni 26 kasım tari-
hinde gerçekleşti. törene; 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Caner Çimenbiçer, Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz, Genel Müdürü-

müz Musa Ülken, Orta Karadeniz 
Bölge Müdürümüz Ömer Ceylan’ın 
yanı sıra Samsun Büyük Şehir Beledi-
ye Başkan Vekili Turan Çakır, Şirke-
timizin bölge acenteleri ve Türkiye İş 

Bankası şube müdürleri de katıldılar. 
Taşınma için yapılan açılışın hemen 
öncesinde ise yeni Bölge Müdürlü-
ğünde yapılan ilk toplantıda, Anado-
lu Sigorta Yönetim Kurulu Üyeleri bir 
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araya geldi.  
Yapımı sırasında çalışanların da 

fikirlerine önem verilen ve çalışan 
memnuniyeti baz alınarak tasarla-
nan Bölge Müdürlüğümüz, şehrin 
merkezi bir konumunda yer alıyor. 
Giriş katında çalışma ofisleri olan bi-
nanın bir alt katında ise, 50 kişilik bir 
eğitim salonu var. 510 m² alana sahip 
olan ofiste, 6 ve 8 kişilik olmak üzere 
2 adet toplantı salonu, geniş bir açık 
ofis çalışma alanı bulunuyor. 

Yaklaşık 3 ay süren projelendir-
me ve tadilat sürecinin ardından 
hizmete açılan yeni ofiste, sosyal 
alanlardan iklimlendirme sistemle-
rine, akustik koşullardan ergonomi 
kriterlerine kadar her nokta detaylı-
ca düşünülerek uygulandı.

Açılış törenindeki konuşmalarda, 
ilk sözü Yönetim Kurulu Başkanımız 
Caner Çimenbiçer aldı. Şirketimi-
zin 90 yıla ulaşan köklü geçmişine 
vurgu yapan Çimenbiçer, ülkenin 
her köşesine erişen hizmet ağının, 
Anadolu Sigorta’yı güçlü yapan özel-
liklerinden birisi olduğunu vurgula-
dı. Çimenbiçer; “Bugün Samsun’da 
gerçekleştirdiğimiz bu açılış ile 
Anadolu Sigorta’nın Karadeniz’deki 
mevcudiyetini daha da güçlendiriyo-

ruz” diye konuştu. 
  Sonrasında kürsüye gelen, Genel 

Müdürümüz Musa Ülken, Orta Kara-
deniz Bölge Müdürlüğü çatısı altında 
Anadolu Sigorta’nın 114 profesyonel 
acente ve 58 İş Bankası şubesi ile si-
gortalısına hizmet verdiğini vurguladı. 
Ülken; “2013 yılında genel müdürlük 
binamızla başladığımız yenileme 
çalışmalarımıza bölge müdürlükleri-
mizle devam ediyoruz. Amacımız tüm 
arkadaşlarımızın teknolojik koşullara 
uygun, modern ve fonksiyonel bir 
ortamda çalışmalarını sağlarken aynı 
zamanda sigortalılarımızı da en iyi 
koşullarda ağırlamak ve hızlı, kaliteli 
hizmet sunmak” diye konuştu.

Açılışta ev sahipliği de yapan Orta 
Karadeniz Bölge Müdürümüz Ömer 
Ceylan ise konuşmasında Samsun’da-
ki sigortalılık potansiyel hakkında 
bilgi verirken, şehirdeki üretimin araç 
sigortaları ağırlıklı olarak sürdüğünü 
söyledi. Samsun’un liman kenti olma-
sından dolayı gelişme potansiyelinin 
yüksek olduğunu, son yıllarda inşa 
edilen özel hastaneler ve konut proje-
leriyle ekonomisini çeşitlendirdiğini 
belirten Ömer Ceylan, bu durumun 
gelecekte sigortalılığa da yansımasını 
beklediklerini ifade etti. 

6-8 kişilik 

2

Eğitim salonu 

50
Kişilik

Toplantı Salonu

510
Ofis Alanı

m2

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Caner Çimenbiçer 

Genel Müdürümüz 
Musa Ülken

Orta Karadeniz Bölge Müdürümüz 
Ömer Ceylan
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Doğal Afetler 
Sigortacılar İçin 

Artık En Büyük Risk



Gündem
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ANADOLU SIGORTA GENEL MÜDÜRÜ MUSA ÜLKEN: “SIGORTA HASARLARI AKILLARA 
GENELDE KAZALAR VEYA TERÖR EYLEMLERI SONRASINDA GELSE DE, ASLINDA BU IKI 
ALANDAKI ZARARLAR, SEKTÖRÜMÜZÜN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU BIR DIĞER TEHDIDIN 
KARŞISINDA DAHA GERI PLANDA KALIYOR. SIGORTA SEKTÖRÜ IÇIN YAKIN GELECEKTE 
KARŞILAŞACAĞIMIZ ESAS BÜYÜK TEHLIKE, DOĞAL AFETLERIN YARATACAK OLDUĞU 
TAHRIBATTIR.”

Dünya üzerindeki rakamlar 
hakkında bilgi veren Musa 
Ülken özellikle deprem gibi 
afetlerin büyük yıkıma yol 

açtığını ama bu gerçeğin, doğal afet-
lerden sadece deprem ciddi zarara 
sebep oluyor şeklinde yorumlanma-
ması gerektiğini belirtti. 

Özellikle iklim değişikliği sonu-
cu oluşabilecek yeni risklere karşı 
hazırlandıklarını ifade eden Musa 
Ülken, Anadolu Sigorta olarak risk 
değerlendirme parametrelerini 
yeni bilgiler ışığında düzenli olarak 
güncellediklerini vurguladı.  

Munich Re ve Insurance Infor-
mation Institute tarafından yapılan 
araştırmalara göre 2014’ün genelin-
de tüm dünyada doğal afetlerin se-
bep olduğu sigorta edilmiş zararın 
boyutu 31 milyar dolar, toplam eko-
nomik maliyeti ise 110 milyar dolar 
oldu. 10 yıllık ortalamaya bakıldı-
ğında ise ekonomik zarar senede 
ortalama 190 milyar dolara kadar 
çıktı. Bu rakamın 58 milyar dolarını 
sigorta edilmiş zararlar oluşturdu. 

Yalnızca 2011 yılında Japonya’da 
meydana gelen depremin yarattığı 
tahribat yaklaşık yarım trilyon do-
lara yaklaştı ve bu deprem, modern 
zamanların en fazla ekonomik zara-
ra yol açan doğal afetlerinden birisi 
olarak kayıtlarda yerini aldı. Ancak 
frekans sayısı fazla olan sel, su bas-
kını, yer kayması, fırtına, dolu gibi 
doğal afetlerin de toplamda ciddi 
zararlara sebep olduğu görülüyor.  

TÜRKIYE, 2014 YILINDA AVRUPA’DA 
EN FAZLA HORTUM GÖRÜLEN 5. ÜLKE

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa 
Bilimleri Araştırma Merkezi tara-

fından hazırlanan 2014 Yılı Afet 
Raporu”na göre; yalnızca geçen 
sene Türkiye’de toplam 24 bin 13 
deprem, 25 hortum afetinin meyda-
na geldiğini işaret eden Musa Ülken, 
“Türkiye geçtiğimiz yıl, hortum gibi 
ülkemizle çok da özdeşleştirme-
diğimiz bir doğal afette dahi, vaka 
sayısında Avrupa’da 5. sırada yer 
aldı” dedi. 

Musa Ülken; “Dolayısıyla son 
derece somut ve belki de zaman içe-
risinde daha da kötüye gitme eğilimi 
olan bir tehditten bahsediyoruz. 
Doğal afetlerin ne zaman olacakları 

ve ne kadar zarara yol açacakları 
konusunda genel anlamda fikir 
sahibiyiz. Ancak sorun; tek tek va-
kaların, genelde tahminlerden daha 
olumsuz sonuçlara yol açabilmesi” 
diye konuştu. 

Musa Ülken sözlerini şu şekilde 
sürdürdü; 

“Katastrofik olarak adlandırılan 
bu riskler, gerçekleştikleri anda ge-
niş bir bölgede çok fazla sayıda kişi 
ve kurumu etkileyebilme potansiye-
line sahip. Anadolu Sigorta olarak, 
işte bu sebeple, doğal afet riskleri-
nin en doğru şekilde ölçümlenmesi 



Gündem

8 | maksimumbiz

konusunda, uluslararası saygınlığı 
olan kurum ve kuruluşlarla iletişim 
halindeyiz. Ayrıca bu alanda bilim-
sel çalışma yapan yerel uzmanların 
sahip olduğu bilgi ve tecrübeden de 
faydalanıyor ve kendi uzmanlığımızı 
ileriye taşıyoruz.  

Bu çalışmalarla, doğru risk için 
sigortalılarımıza doğru fiyat ve 
şartların sunulmasını amaçlıyoruz. 
Bu yolla ülke ekonomisinin doğal 
afet kaynaklı risklerden korunması 
yolunda da bir adım attığımızı düşü-
nüyorum.”

Amacımız her durumda sigortalı-
mızın yanında olmak…

Anadolu Sigorta’nın 2014 yılı 
içerisinde doğal afetlerden kaynak-
lanan hasar ödemelerine ilişkin de 
bilgi veren Musa Ülken; sözlerine 
şöyle devam etti;

“2014’ün tamamında 621 adet 
fırtına zararı ödemişken, bu yı-
lın sadece ilk 9 ayında bu sayı 3’e 
katlanmış durumda, aynı şekilde 

pek çok riskin temsil edildiği, doğal 
afetlerden kaynaklanan hasar adet-
lerine baktığımızda ilk 9 ayda, bir 
önceki senenin tümünün, iki katına 
eşdeğer bir rakama ulaşıyoruz. Tüm 
bu datalar bizlere, gitgide daha sık 
bir şekilde, doğal afet hasarları ile 
karşılaşmaya başladığımızı göste-
riyor. 

Bu noktada önemli olan, bu 
hasarlarla başa çıkabilecek mali 
yeterliliğe sahip olmak ve sadece 
rekabete göre değil, bilimsel temele 
dayanan adil bir fiyatlandırma poli-
tikasını oturtabilmiş olmak. 

Türkiye’nin en köklü sigorta 
şirketi olarak Anadolu Sigorta’nın 
bu iki alanda doğru rotayı izlediğini 
söyleyebilirim. Yaptığımız çalış-
maların temelde tek bir hedefi var. 
Sigortalımızın en kötü gününde bile 
yanında olmak. İşte Anadolu Sigorta 
olarak bütün bu çabalarımızın ger-
çek nedeni budur” dedi. 

DAHA DÜŞÜK PRIM IÇIN KENDINIZI 
RISKE ATMAYIN 

Daha düşük prim alabilmek adına 
doğal afetlerle ilgili risklerin temi-
nat kapsamından çıkarılmasının 
sakıncalarına değinen Musa Ülken, 
sözlerini şu şekilde tamamladı. 

“DASK’a tabi konut ve işyerle-
ri için zorunlu deprem sigortası 
mutlaka yaptırılmalıdır. Ayrıca satın 
alınan konut ve işyeri poliçelerin-
de doğal afet riskleri için teminat 
verildiğini kontrol etmek, primden 
tasarruf etmek amacıyla bu temi-
natları almamazlık da etmemek 
gerekir.

Bu riskler, kişi veya kurumların 
hayatında az sıklıkla gerçekleş-
se de, meydana geldiğinde ciddi 
ölçekli zarara sebep olabilir. Böylesi 
durumlarda büyük kayıplar yaşama-
mak için bu teminatların muhakkak 
poliçelerde yer alması gerekir. 

Maalesef 1999 yılındaki büyük 
Marmara depremi, Van depremi 
veya Artvin’deki sel hadisesi gibi 
olaylarda bu konuda çok sayıda acı 
tecrübe yaşanmıştır.”
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ANITKABIR’DE SERGILENEN ATATÜRK’TEN YADIGÂR KALAN ARAÇLARIN RESTORASYONU 
PROJESINDE GÖREV ALAN ŞIRKETIMIZIN BU GAYRETLERI ANITKABIR KOMUTANLIĞI 
TARAFINDAN DA ÖDÜLLENDIRILDI. 

Atatürk’ün Yadigarlarını 
Restore Ettirdik

Şirketimiz, araçların Ankara-
İstanbul arasındaki nakliye 
sürecinde gereken sigorta 
korumasını sağlarken, Tür-

kiye İş Bankası da restore edilen 
aracın Anıtkabir’de sergilendiği 
özel cam bloklarının finansmanı 
üstlenmişti. 

Haziran 2014 tarihinde başla-
yan proje kapsamında, 26 Ekim 
tarihinde, ilk aracın restorasyonu 
tamamlandı ve ikinci aracın gönde-
rilmesi için hazırlıklar başladı. Bu 

kapsamda Anıtkabir’de gerçekleş-
tirilen törende Anadolu Sigorta’ya 
teşekkür plaketini Anıtkabir 
Derneği Başkanı emekli Tuğgene-
ral Şadi Öner, Bölge Müdürümüz 
Kenan Eke’ye takdim ederken, 
Bölge Müdürümüz dışında törene 
Bölge Müdürlüğümüzden; acente 
danışmanı Bahar Ateş, üretim 
servisinden Nevin Ergin ile Levent 
Kütükçüoğlu ve Metin Acur’un 
yanı sıra acentemiz Özgem Sigorta 
da katıldı.

Plaketi İç Anadolu Bölge Müdürümüz 
Kenan Eke aldı.
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1. Grup Birincileri
ADI SOYADI UNVAN ADI

BARBAROS GÖLLÜ Satış Kanal Sorumlusu

MURAT HALUK BALCI Yönetici

BIRINCI OLAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ISTANBUL BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

2. Grup Birincileri
ADI SOYADI UNVAN ADI

EMRAH ALTUNTAŞ Satış Kanal Sorumlusu

RIDVAN BILAÇ-EYLEM KUKUL GÜLER Yönetici

BIRINCI OLAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MARMARA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

3. Grup Birincileri
ADI SOYADI UNVAN ADI

 ÖZLEM AKÇAY Satış Kanal Sorumlusu

CEM KAYNAK-ERGIN YÜCESAN Yönetici

BIRINCI OLAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KARADENIZ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

1. Grup Birincileri
ADI SOYADI UNVAN ADI

EMINE GENÇ MÜJDECI Satış Kanal Sorumlusu

FIGEN YAZAN Yönetici

BIRINCI OLAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KADIKÖY BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

2. Grup Birincileri
ADI SOYADI UNVAN ADI

 METIN URAL Satış Kanal Sorumlusu

RIDVAN BILAÇ-EYLEM KUKUL GÜLER Yönetici

BIRINCI OLAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MARMARA BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

3. Grup Birincileri
ADI SOYADI UNVAN ADI

 ALI POYRAZ Satış Kanal Sorumlusu

CEM KAYNAK-ERGIN YÜCESAN Yönetici

BIRINCI OLAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KARADENIZ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ

Ekim ve Kasım ayı sonuçlarına göre; 1.000’er ASPARA ödülünü alan SKS, yönetici ve Bölge Müdürlükleri 
belirlenmiş olup, ödüller Müdürlüğümüzce ziyaret edilerek bizzat takdim edilmiştir.

Yarışmamızda birinci olan Satış Kanal Sorumlularımızın ve Bölge Müdürlüklerimizin en başarılı acenteleri de 
1.000’er ASPARA ödül almaya hak kazandılar.

Ekim ayında ödül almaya hak kazanan 
en başarılı acentelerimiz:

 MAKRO SIGORTA

YÜCESOY SIGORTA

 HAYATI AKTAŞ SIGORTA

 ER-NEHIR SIGORTA

Kasım ayında ödül almaya hak kazanan 
en başarılı acentelerimiz:

SOYDAN SIGORTA

EVRIM SIGORTA

G.R.N. SIGORTA

MUSTAFA BULUT SIGORTA

SERDAR AKTAŞ SIGORTA

Ekim ayı itibariyle Satış Kanal 
Sorumlularımızın(SKS), SKS 
yöneticilerimizin ve Bölge 
Müdürlüklerimizin katılımı 

ile yepyeni bir yarışma başlattık.
3 ayrı gruba ayrılan toplam 9 

Bölge Müdürlüğünün, ay boyunca 
kendisine atanan branş hedeflerini 
tutturmak ve puan kazanmak için 
aynı zamanda grubundaki diğer 
bölgelerle kıyasıya rekabet halinde 
çalıştığı yarışmamızda,  ilk 2 ayın 

sonuçları çoktan belli oldu bile! 
Yarışmamızın sıcak bir rekabet 
ortamı yaratarak satışlarımızı 
canlandırması öngörüsüyle, 2016 
yılında da bu zevkli yarış devam 
edecektir.

SKS Yarışmamız Başladı 

Ekim Kasım
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Er-Nehir Sigorta

Evrim Sigorta

Soydan Sigorta

Karadeniz Bölge

Kadıköy BölgeYücesoy Sigorta

Serdar Aktaş Sigorta

Mustafa Bulut Sigorta

İstanbul Bölge

Hayati Aktaş Sigorta

Makro Sigorta

Marmara Bölge

Marmara Bölge
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ANADOLU SIGORTALILAR 2016’YI PARTILERLE KUTLAYARAK KARŞILADI.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKI YILBAŞI PARTISININ YANI SIRA BÖLGE 
MÜDÜRLÜKLERIMIZ’DE DE KUTLAMALAR VE YEMEKLER VARDI.
YILBAŞI KUTLAMALARIMIZDAN BAZI KARELERI SIZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

 2016’YA MERHABA

İç Anadolu Bölge Marmara Bölge

Genel Müdürlük

Karadeniz Bölge Batı Anadolu Bölge

Gündem
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ANADOLU SIGORTA 2015 YILINDA SUNDUĞU “EN HESAPLI, EN GENÇ SAĞLIK 
KAMPANYAMIZ”, “SENIN IÇIN ÇARPAN KALP” VE “SAĞLIKLI BIR GELECEK IÇIN SAĞLIKLI 
ANNELER” KAMPANYALARIYLA PORTFÖYÜNÜ GENIŞLETTI. 

KAMPANYALARLA 2015

Şirketimizin öne çıkan kam-
panyaları arasında 2015 
yılında, öncelikli olarak  Ana-
dolu Hayat Emeklilik A.Ş. 

(AHE) ile ortaklaşa başlattığımız 
kampanyamız yer alıyor. Kampan-
ya ile şirketimizden Konut, Sağlık 
ve Kasko poliçelerinden en az bir 
tanesi yürürlükte olan müşterile-
rimize Anadolu Hayat Emeklilik 
A.Ş. (AHE)‘den bireysel emeklilik 
hesabı açtırması halinde tam 100 
TL ek katkı payı kazanma fırsatı 
sağlandı. Anadolu 
Hayat Emeklilik 

müşterileri ise yine belirtilen şart-
ları sağlamaları durumunda, şirke-
timizden satın alacakları Birleşik 
Kasko Sigortası “Genişletilmiş 
Kasko” poliçelerinde %5, Konut 
Paket (deprem hariç) poliçelerin-
de %35 ve Bireysel Sağlık Sigorta 
poliçelerinde ise %15 oranında 
indirim alma hakkına sahip oldu. 
Kampanyamız 2016 yılında da 
devam edecek.

Yıl boyu devam eden diğer kam-
panyalarımız arasında, Şirketimiz-
den ilk kez bireysel sağlık sigortası 

satın alacak müşterilerimize 

%15 indirim hediye ettiğimiz “Sağ-
lıkla Nice Yaşlara” kampanyamız 
yer alıyor. Söz konusu kampanya 
ile müşterilerimiz doğum günleri-
nin olduğu ay boyunca şirketimiz-
den Bireysel Sağlık poliçesi satın 
almak istediklerinde belirtilen 
oranda indirim avantajına sahip 
oldular.

Sağlığımızın hayatımızdaki yeri 
ve öneminin yadsınamaz bir gerçek 
olduğundan hareketle, “En He-
saplı, En Genç Sağlık Kampan-
yamız” 2015 yılı kampanyalarımız 
arasında yerini aldı. Müşterileri-
mize, sağlık sigortası portföyü kap-
samında ilk kez sigortalanacak sa-
dece 35 yaş ve altı müşterilerimiz 
için ürün çeşidine göre değişkenlik 
gösteren %15 veya %25 oranında 
indirim avantajı sağlandı.

Bu sene sevgililer gününde ise 
romantik bir kampanya düzenle-
yip, partnerine veya eşine, Paket 1 
veya Sağlıkta Fırsat ürünleri ile bu 
ürünlerin eko ve check up’lı versi-
yonlarından herhangi birini hediye 
eden müşterilerimize %10 oranın-
da indirim fırsatı ve Medilab’dan 
bu kampanyamıza özel “Senin 
İçin Çarpan Kalp” sağlık paketini 
hediye ederek, müşterilerimize 
“Senin İçin Çarpan Kalbi Sigor-
tala” dedik. 

Anneler gününde ise en değerli 
varlıklarımız annelerimizi de unut-
madık. “Sağlıklı Bir Gelecek İçin 
Sağlıklı Anneler” kampanyamız-
da ise müşterilerimiz annelerine ya 
da eşlerine bireysel sağlık sigorta 
poliçesini %10 indirimli alarak 
hediye etmelerini sağladık.
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Anadolu Sigorta’dan  
Kadın Sağlığına 

Önemli Katkı
ISTANBUL ÜNIVERSITESI ONKOLOJI ENSTITÜ ILE MAMOGRAFI CIHAZI KONUSUNDA 
IŞ BIRLIĞI YAPAN VE HASTANE BÜNYESINDE MAMOGRAFI BIRIMI’NIN AÇILIŞINI 
YAPAN ŞIRKETIMIZ, TOPLUMA KARŞI OLAN SORUMLULUĞUNUN GEREĞI OLARAK 
GERÇEKLEŞTIRDIĞI FAALIYETLERINE BIR YENISINI DAHA EKLEDI.

İstanbul Üniversitesi Radyoloji ABD, Prof. Dr. Gülgün Engin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, 
Genel Müdürümüz Musa Ülken, YK Başkan Vekilimiz Hakan Aran
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Mamografi cihazının tes-
limi amacıyla İstanbul 
Üniversitesi Onkoloji 
Enstitüsü’nde gerçek-

leştirilen törene, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilimiz Hakan Aran ve 
Genel Müdürümüz Musa Ülken’in 
yanı sıra Genel Müdür Yardımcıla-
rımız Filiz Tiryakioğlu, Metin Oğuz 
ve Erdinç Gökalp, İstanbul Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Kizir de katıldı. 

Katkılarından dolayı; Hakan 
Aran ve Musa Ülken’e plaket sunu-
lan törende, şirketimiz çalışanları 
adına hazırlanan plaketi ise Kurum-
sal İletişim Müdürü Berna Ergün-
tan aldı. 

Törende konuşan Genel Müdü-
rümüz Musa Ülken, “Günümüzde 
maalesef inkâr edilemeyecek bir 
sağlık gerçeği varsa o da, kanserin 
artık yaşamımızın bir parçası hali-
ne geldiği. Belki de modern dünya-
nın bize sağladığı konforun ve yeni 
yaşam tarzımızın bir sonucu olarak 
kanser ile bugün daha acımasız şe-
kilde karşı karşıyayız. Meme kanse-
ri ise günümüzde kadınlarda görü-
len kanserler içinde birinci sırada. 
Ancak bizler, bu hastalığa karşı 
tamamen çaresiz değiliz. Kansere 
karşı olan mücadelede, özellikle de 
meme kanseri için, erken teşhisin 
ne derece kritik bir rol oynadığını, 
artık bugün hepimiz biliyoruz. İşte 
bu erken teşhis sürecinin bir par-
çası olarak, İstanbul Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü’nün kullanımına 
mamografi tarama cihazını teslim 
ediyoruz” dedi.

Toplumda sağlık sigortasının 
yaygınlaşması ile ilgili de görüşle-
rini paylaşan Genel Müdürümüz, 
özel sağlık sigortalarının güçlen-
mesiyle beraber, devletin üzerin-

deki sağlıkla ilgili mali yükün daha 
dengeli şekilde dağılacağını ve 
kamu hastanelerinde oluşan yo-
ğunlukların zaman içinde azalaca-
ğını söyledi. 

Musa Ülken sözlerini sağlık sek-
töründe, kimi zaman zor koşullar 
altında görev yapan tüm sağlık 
çalışanlarına, bir yurttaş olarak 
teşekkürlerini sunarak tamamladı.

ANNELER GÜNÜ VE DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL 
ÜCRETSIZ TARAMA

Şirketimiz, İstanbul 
Üniversitesi’yle gerçekleştirdiği 
anlaşma kapsamında, mamografi 
cihazının teslimi sonrası, toplumda 
meme kanseri ile mücadele konu-
sunda bilinçlenmeyi sağlayabilmek 
amacıyla, önümüzdeki 3 yıl boyun-
ca, Anneler Günü ve Dünya Kadın-
lar Günü’ne denk gelen iki haftada, 
aynı cihazla ücretsiz mamografi 
tarama kampanyaları da düzenle-
yecek.

YK Başkan Vekilimiz Hakan Aran, Genel Müdürümüz Musa Ülken, İstanbul Üniversitesi Onkoloji 
Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kizir, İstanbul Üniversitesi Radyoloji ABD, Prof. Dr. Gülgün Engin, 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak
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19.5 Milyon Araç Sahibinin 
Kasko ve Trafik Sigortası 

Bilmecesi 

EYLÜL AYI ITIBARIYLA 19 MILYON 551 BIN ARACIN KARAYOLLARINDA SEYIR HALINDE 
BULUNDUĞU TÜRKIYE’DE, 3.7 MILYONDAN FAZLA ARAÇ SAHIBININ OLASI BIR KAZA 
KARŞISINDA KARŞI TARAFIN HASARINI BELIRLI LIMIT DAHILINDE GÜVENCE ALTINA 

ALAN TRAFIK SIGORTASI DAHI BULUNMUYOR. TRAFIK SIGORTASI VE KASKO SIGORTASI 
BULUNANLARIN ÖNEMLI KISMININ ISE HER IKI POLIÇENIN SUNDUĞU HIZMET YA DA 

AVANTAJLAR KONUSUNDA YETERLI BILGISI YOK. 

TRAFIK SIGORTASI YAPTIRILMASA 
OLUR MU? 

Sigorta konusunda en yaygın 
olan poliçe türünün, trafik sigor-
tası veya resmi ismiyle “Karayol-
ları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası” olduğunu 
hatırlatan Genel Müdürümüz Musa 
Ülken, yaygınlığın en önemli nede-
ninin esasen bu poliçeyi yaptırma-
nın yasal zorunluluk olmasından 
kaynaklandığına dikkat çekti. Musa 
Ülken, “Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 
yaklaşık 3 milyonu motorsiklet 

olmak üzere, 19,5 milyona yakın 
araç seyir halinde. Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi (SBM) verilerinin 
farklı araç türlerine göre yaptığı 
çalışmaya göre, en iyi durumda 
olan otomobil kategorisinde bile 
araçların yüzde 7.7’sinde trafik 
poliçesi bulunmuyor. Bu oran 
yaklaşık olarak, kamyonlarda yüzde 
20, traktörlerde yüzde 30, moto-
sikletlerde ise yüzde 60’lara kadar 
çıkıyor. Diğer bir deyişle 3.7 milyon-
dan fazla araç sahibi, yasal zorun-
luluğu yerine getirmiyor, belki daha 
vahimi, trafikte karşı tarafa verilen 

zararın karşılanması bakımından 
ise tamamen korunmasız durumda-
lar” dedi. 

TRAFIK SIGORTASININ KASKO 
SIGORTASINDAN FARKI NEDIR?

Diğer taraftan, sigorta bilincinin 
henüz istenilen seviyede olmama-
sının trafik ve kasko sigortasının 
sunduğu hizmetlerin farkının tam 
olarak anlaşılmamasına da sebep 
olduğunu kaydeden Musa Ülken şu 
uyarılarda bulundu: “Trafik sigor-
tası genellikle Kasko sigortası ile 
karıştırılıyor. Bu durum, poliçe sahi-
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binin farklı beklentilere girmesine 
yol açabiliyor. Trafik sigortasının, 
kasko sigortasından farkı, bu zo-
runlu sigortanın, kişinin kendisinde 
veya aracında ortaya çıkan zararları 
değil, karşı tarafa verilebilecek 
maddi ve bedeni zararları kapsıyor 
olmasıdır. Söz konusu bu zararlar, 
Hazine Müsteşarlığı tarafından 
belirlenen limitler çerçevesinde, 
güvence altına alınır. Yaptırılmadı-
ğının tespit edilmesi halinde para 
cezası uygulanır, poliçe yaptırınca-
ya kadar söz konusu araç bağlanır 
yani trafikten men edilir.”

ANADOLU SIGORTA TRAFIK 
SIGORTASINI YENIDEN TANIMLADI 

Anadolu Sigorta’nın trafik sigor-
tasında sunduğu hizmetler hakkın-
da da bilgi veren Genel Müdürümüz; 
Trafik sigortası teminatıyla birlikte, 
“Artan Mali Sorumluluk”, Koltuk 
Ferdi Kaza” ve “Anadolu Hizmet 

Trafik” teminatlarını 4 farklı alter-
natifle bir arada sunmaya başladık-
larını vurguladı. Ülken, “Bu alterna-
tiflerden biri olan  ‘Sınırsız Trafik 
Sigortası’ poliçesiyle karşı tarafa 
verilen zararlar için limiti kaldırdık. 
Kamyon ve otobüs haricindeki araç-
lar için sunduğumuz ‘Sınırsız Trafik 
Sigortası’ ayrıca 500.000 liraya 
kadar manevi tazminat taleplerini 
de üstleniyor” dedi.

KASKO SIGORTASI YAPTIRARAK 
NEYI SATIN ALIYORUZ?

Kasko poliçeleri isteğe bağlı ola-
rak yapılan bir poliçe türüdür. Trafik 
sigortasından farklı olarak kasko 
sigortası, esas olarak sigortalanan 
araçtaki risklerde devreye giriyor. 
Buna ek olarak; kasko poliçesinde, 
koltuk ferdi kaza teminatıyla, araçla 
seyahat eden sürücü ve yolcuların 
kaza sonucu uğrayacağı zararlar, 
ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla 

karşı tarafa verilen ve trafik sigortası 
teminat limitlerinin üstünde kalan 
zararlar karşılanıyor. 

Anadolu Sigorta, “Sınırsız Trafik 
Sigortası”nda olduğu gibi “Birle-
şik Kasko Poliçeleri”nde “İhtiyari 
Mali Mesuliyet” teminatı ile sınırsız 
güvence sağlıyor. Ayrıca, hukuksal 
koruma teminatı, asistan hizmetleri 
gibi teminatların yanı sıra deprem, 
sel, su baskını gibi doğal afetler de 
teminat kapsamına alınıyor. 

Musa Ülken sözlerini şu şekilde 
tamamladı: “Bu poliçenin sadece 
kazalar karşısında bir önlem olarak 
değerlendirilmesinin de doğru bir 
bakış açısı olmadığını söylemeliyim. 
Bu sebeple, araç sahiplerinin kasko 
poliçesi alırken, sadece fiyata değil, 
aldığı poliçenin ihtiyaçlarını karşı-
layıp karşılamadığına bakmasında 
yarar var. Poliçeye ihtiyaç duyulan 
teminatları ilave ederek, güvence 
kapsamını daha da genişletebilir.” 

Trafik sigortası ve Kasko sigortası hakkında bilinçlendirme şart
Karayollarında seyir halinde 19.5 milyon 
araç bulunduğunu belirten Genel 
Müdürümüz Musa Ülken, pek çok 
sürücünün trafik sigortası ile kasko 
sigortası arasındaki fark konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi. 
Trafik sigortasının zorunlu bir poliçe 
olduğunu kaydeden Musa Ülken, “Bu 
poliçeyi yaptırmadan trafiğe çıkmanın 
yüklü para cezası var, buna rağmen 
ülkemizdeki 10.3 milyon otomobilin 795 
bini, 3.2 milyon kamyonetin 366 bini, 2.9 
milyon motosikletin1.7 milyonu trafik 
poliçesi olmaksızın trafikte dolaşıyor. 
Trafik sigortası olanların önemli kısmı 
ise bu ürünü kaskoyla karıştırıyor. Trafik 
sigortası trafik kazası sonucu karşı 
tarafa verilen hasarları, her yıl Hazine 
Müsteşarlığı tarafından belirlenen, limitler 
dahilinde karşılıyor. İsteğe bağlı sigorta 
türü olan kasko ise; trafik kazası, hırsızlık, 
yangın, sel, deprem gibi pek çok dış 
etken nedeniyle araçta meydana gelen 
hasarları, yani kişinin kendi birikimini 
güvence altına alıyor” dedi.
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Kursiyerler tarafından hazır-
lanan kuklaların da sergilen-
diği kapanış töreni sırasında 
kukla oyunu gösterisi de 

ilgiyle izlendi.   
Törende konuşan Genel Müdü-

rümüz Musa Ülken, 2010 yılında, 
Anadolu Sigorta’nın 85. kuruluş 
yılını onurlandırmak üzere çıkılan 
bir yolculukta altıncı senenin de 
başarıyla tamamlanmış olmasının 
önemine vurgu yaptı ve “Bir Usta Bin 
Usta” projesinin genç usta adayları 
yetiştirerek geleneksel mesleklerin 
yeniden canlandırılmasını hedefledi-
ğini söyledi. 

Proje kapsamında İstanbul’da ilk 

Bir Usta Bin Usta
2015 Kurslarımız Tamamlandı

KAYBOLAN YA DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERE OLAN ILGIYI ARTIRMAK VE BU 
MESLEKLERI YENIDEN CANLANDIRMAK AMACIYLA, KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI’NIN 

TEKNIK DANIŞMANLIĞINDA GERÇEKLEŞTIRDIĞIMIZ “BIR USTA BIN USTA” PROJEMIZIN 2015 
KURSLARI, 12 KASIM 2015 TARIHINDE GENEL MÜDÜRLÜK BINAMIZDA YAPILAN IPLI KUKLA 

YAPIMI KURSU KAPANIŞ TÖRENI ILE TAMAMLANDI.

defa bir kurs yapıldığını ve bu özel 
durumun kursun kapanış töreninin 
de İstanbul’da yapılması için bir 
fırsat yarattığını söyleyen Genel 
Müdürümüz, kurs eğitmeni ve kur-
siyerlerle beraber, proje olan teknik 
danışmanlık desteklerinden ötürü 
Kültür Bakanlığı’na da teşekkürlerini 
sundu. 

Düşüncelerini dile getiren ve 
kursun eğitmenliğini de yapan Hakan 
Vural ise, kukla yapımını uygulamalı 
olarak öğretmeden önce kursiyerlere 
ülkemizde ve dünyada kukla yapımı, 
kukla çeşitleri ve geleneksel ibiş 
kuklası hakkında genel bilgilendirme 
yaptıklarını, bu sayede kursiyerlerin 

kukla oyununda tipler ve özellikleri 
hakkında da bilgi sahibi olduklarını 
vurguladı.  

KURSIYERLER SERTIFIKALARINI 
TÖRENDE ALDI

Ağaca şekil vererek, kukla yapma-
ya başlayan kursiyerler, gövde yapımı 
ve yüz detay çalışmalarını öğrendiler. 
Kıyafet giydirme yapıldıktan sonra 
ise kuklayı oluşturmayı tamamladı-
lar. Kukla yapımının son aşaması olan 
boyama işlemi ile kuklalarını renklen-
diren 16 kursiyer, İpli Kukla Yapımı 
Kursu’nu başarıyla tamamlayarak 
gerçekleştirilen kapanış töreninde 
belgelerini almaya hak kazandılar. 
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Emekli Sandığı ve Dayanışma 
Vakıflarımızın Genel Kurul 
Toplantıları Yapıldı

Emekli Sandığı ve Daya-
nışma Vakıflarımızın 
Genel Kurul Toplantı-
ları 16-17 Kasım 2015 

tarihlerinde; Şirketimizin Ge-
nel Müdürü ve aynı zamanda 
Vakıflarımızın Yönetim Ku-
rulu Başkanı Musa Ülken ile I. 
Genel Müdür Yardımcımız ve 
aynı zamanda Vakıflarımızın 
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Filiz Tiryakioğlu’nun 
Divan Başkanlığında, çalı-
şanlarımız ve emeklilerimizin 
katılımı ile Genel Müdürlük 
binamız Konferans Salonun-
da gerçekleştirilmiştir.

 Açılış konuşması ve Ulu 
Önder Atatürk ile  merhum 
emeklilerimizin anısına 1 da-
kikalık saygı duruşu ile baş-
layan toplantıda, vakıfların 

mali durumları ve hesapları 
görüşülürken, 2012-2014 yıl-
larına ait hesaplar oybirliğiyle 
kabul edilmiştir.

 Toplantıda söz alan 
konuşmacılar tarafından; 
Genel Kurula katılan tüm 
üyelere teşekkür edilirken, 
bugüne kadar olduğu gibi 
tüm üyelerin katılımı ve el 
birliği ile vakfın daha iyi yerle-
re geleceğine inanıldığı dile 
getirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 
kararları ve Genel Kurul Top-
lantıları sonucunda oluşan 
Vakıf Yönetim Kurulları ilk 
toplantılarını gerçekleştir-
miş ve yapılan görev bölümü 
neticesinde, Vakıf Yönetim ve 
Denetim Kurulları aşağıdaki 
şekilde oluşmuştur.

TOPLANTIDA VAKFIN GELECEĞINE DAIR KONUŞMALARIN 
YANINDA MALI PLANLAR DA GÖRÜŞÜLDÜ. AYRICA VAKIF 
YÖNETIM VE DENETIM KURULLARI BELIRLENDI.

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları  
Emekli Sandığı Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ülken

Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı

Filiz Tiryakioğlu 

Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gören

Yönetim Kurulu Üyesi Handan Oğuz

Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Bulut

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi  Mensupları  
Dayanışma Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı Handan Oğuz 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Gören

Yönetim Kurulu Üyesi Metin Oğuz

Yönetim Kurulu Üyesi Handan Oğuz

Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Tanrıver

Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Güveyi

Denetim Kurulu Üyesi Murat Tetik 

Denetim Kurulu Üyesi Sedat Yılmaz
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Oto branşı açısından nere-
deyse sadece trafik sigor-
tasını konuştuğumuz bir 
yıldı 2015. Öncelikle uzun 

süredir değişmesi beklenen genel 
şartlar Haziran ayından itibaren 
yürürlüğe alındı. Ancak genel şartlar, 
düzenlenen bir takım hususlara 

itiraz edilmesi ve çeşitli davalar açıl-
ması sebebiyle tam olarak uygulama-
ya kondu diyemiyoruz. Genel şartın 
yanı sıra IBNR hesaplama yöntemiyle 
ile ilgili değişiklik, tüzel kişiler için 
hasarsızlık indirimi artırımına izin 
verilmesi ve son olarak da ticari 
araçlarda azami prim uygulaması 

Bir Yılın Ardından
OTO SIGORTALARI 

MÜDÜRÜMÜZ SINEM 
GÜRÜN ILE 2015 YILININ 

DEĞERLENDIRMESINI 
KONUŞTUK…

Ayaktakiler: Halil Özçelik, Uğur Kol, Uğur Günsür, Tolga Çil
Oturanlar: Hakan Peker, Sinem Gürün, Özgür Şafak Esinsel
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trafik ile ilgili haberleri gündemden 
düşürmedi. Bizim de çalışmalarımı-
zın büyük bir kısmı bu değişiklikleri 
uygulamaya almak ve etkilerini ölçüp 
doğru kararlar almaya çaba göster-
mekle ilgili oldu.

9. ay itibarıyla sektör genelinde 
bu ürünün toplam zararı 1,7 milyon 
TL’yi geçerken bu branşta üretim ya-
pan şirketlerden biri dışında tamamı 
zarar açıkladı. Ticari işletmelerin za-
rar ederek faaliyetlerini sürdürmeye 
çalışması genel olarak ancak kısa 
sürelerde mümkün olabilir. Böyle 
durumlarda şirketler ya maliyetlerini 
düşürmek ya da gelirlerini artırmak 
için farklı çözümler yaratmak duru-
mundadır. Trafik hasarlarının maddi 
kısmı için şirket olarak sürekli

iyileştirmeler yapmaya, süreçleri 
hızlandırıp ortalama maliyetleri ve 
genel giderleri düşürmeye çalışıyo-
ruz. Bu konularda bir noktaya kadar 
da başarılı oluyoruz. Ancak trafikte 
zararın önemli bir kısmını bedeni 
hasarlar oluşturuyor. 

Tedavi hizmetleri için aldığımız 
bütün primlerin %10’unu SGK’ya 
devrediyoruz ve trafik kazalarında 
yaralanan kişiler bu şekilde tedavi 
olabiliyorlar. Ancak sürekli sakatlık 
ve vefat durumlarında, ödenecek 
tazminatın hesabında farklı yön-
temlerin olması sebebiyle ödenecek 
tutar bilirkişi, mahkeme bazında 
değişebiliyor. Özellikle bu konuda 
bir takım aracılar ortaya çıktı. Bu 
kişiler trafik kazası mağdurlarının 
“haklarını savunmak” adı altında, 
sigorta şirketine başvurduğunda 
anında tahsil edebileceği tazminat 
tutarlarını mahkemeler yoluyla ve 
yıllar sonra almasına yönlendiriyor 
ve bu da şirketler üzerinde büyük bir 
yük oluşturuyor. Tazminat hesaplan-
masında tek bir yöntem bulunması, 
mağdurların direkt olarak şirketlere 
başvurup tazminatlarını hızla ala-
bilmesi gibi değişiklikleri yapmak da 
ancak mevzuatın değişmesi yoluyla 
olabiliyor maalesef. 

Yeni genel şartlar ile değer kaybı 
trafik poliçeleriyle sağlanan ve 
belirli bir denklemle hesaplanan 
bir hizmet oldu. Ayrıca bu temina-
tın geçmişe dönük iki yıl da geçerli 
olacağı belirtildi. Son iki yılda bu ek 
maliyet olmadan sattığımız bütün 
poliçelerin zararı hiç beklenmedik 
bir şekilde arttı. Zarar eden ticari 
işletmeye dönersek, işletme sahibi 
bir gün uyandığında sattığı malın 
maliyetinin durduğu yerde arttı-
ğını ve hukuki olarak bununla ilgili 
yapacak hiçbir şey olmadığını fark 
edince ciddi aksiyonlar alınmak 
zorunda kalınıyor.

Şirketlerin bu maliyetlerini 
düşürebilmek için yapacakları çok 
az iyileştirme var. Bir örnek vermek 
gerekirse, Avrupa genelinde bede-
ni hasarların ödenmesi ortalama 
30 gün civarındayken ülkemizde bu 
rakam 300 gün. Sektörde birçok 
şirketin benzer şartlar altında ça-
lıştığını biliyoruz. Ege Sigorta’nın 
bu sene faaliyetine son verilmesi de 
bu durumun son göstergesi oldu. 

Şirket olarak maliyetimizi 
düşürmek ile ilgili her türlü iyileş-
tirmeyi yapmaya çalışıyoruz ama 
yukarıda bahsettiğim hususlar 
yüzünden bu oldukça zor oluyor. 
Diğer yandan trafik ürünü, poliçeyi 
satın alanın değil hasar gören 3. 
kişinin hizmet aldığı bir ürün. Bu 
yüzden süreçleri hızlandırmak, 
hizmet seviyesini artırmak ya da 
ürün standartlarını iyileştirmek de 
çok fazla fayda sağlamıyor. Doğru-
dan tazmin sistemine geçilmesiyle, 
bu farkın ortadan kalkacağını, 
şirketler arası prim farklılıklarının 
anlam kazanacağını düşünüyoruz. 
Şu anda satın alma kararı yalnızca 
prime bağlıyken daha iyi ürünler, 
ek faydalar ve doğru fiyatlandırma 
ile müşterilerin ödedikleri primin 
tam karşılığını alacağı bir sistemin 
hem sigortalılarımız, hem de Şirke-
timiz için daha başarılı olacağına 
inancımız tam.

Kasko
Tüm sektörde en geniş teminatları 
içeren, farklı seçeneklerle müşterinin 
ihtiyacına göre şekillendirilebilen en 
iyi ürünlerin Şirketimiz kasko ürünleri 
olduğunu düşünüyorum. Bu yıl üretime 
aldığımız Plaza Kasko ile bu konudaki 
duruşumuz daha da güçlendi. 2015 
yılında genel olarak artan maliyetleri 
prime yansıtmadan yılı kapatıyor 
olacağız. Müşteri bağımlılığı ve ilişkilerin 
sürekliliğini sağlamak için bunun önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 2016 yılında 
fiyat optimizasyonu ile hususi otomobil 
portföyümüzde müşteri bazında skor 
indirimlerinin yanı sıra özel fiyatlama da 
yapmaya başlıyor olacağız. Bu şekilde 
sektör liderliğimizin devam etmesi için 
müşteri memnuniyetini en üst düzeye
çıkarma hedefine ulaşacağımıza
inanıyorum.

Ferdi kaza
2015 yılında ferdi kaza branşında önemli 
gelişmeler yaşandı. Maden Çalışanları 
Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ürünü 06 
Mayıs tarihi itibarıyla yürürlüğe alındı. 
Buna göre kömür madenleri ile diğer 
yer altı madenlerinde çalışan personelin 
ölüm ve sürekli sakatlık risklerini 
teminat altına almak üzere yeni bir ürün 
sunmaya başladık. Ayrıca çocuklarımızın 
eğitimlerini güvence altına almayı 
hedefleyen Güvenli Gelecek Sigortası 
ürünümüz, kampanyalarla desteklenerek 
başarılı satış rakamlarına ulaştı. Gelen 
talepler üzerine yüksek limitli 4 yeni 
paket daha ekledik, bunların da müşteri 
memnuniyetini artıracağını düşünüyoruz.

Oto Sigortaları Müdürümüz 
Sinem Gürün
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Renkli Kampüs 
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RENKLI KAMPÜS 
ILE ÖĞRENCILER 

KENDILERINI 
DAHA IYI TANIYOR, 

YETKINLIKLERINI 
GELIŞTIRIYOR VE 

KARIYERLERINE BIR 
ADIM ÖNDE BAŞLIYOR.

Şirketimiz, Kasım ayında 
“Renkli Kampüs-Benim 
Tecrübem” programına ev 
sahipliği yaptı. 

Bilgi İşlem Müdürümüz Ufuk 
Ulualp’in Şirketimiz hakkında 
katılımcılara bilgi verdiği program 
sırasında, Değiştiren Adımlar Proje 
Atölyesi isimli bir workshop da ger-
çekleştirildi. 

RENKLI KAMPÜS NEDIR?
Renkli Kampüs programı; gelecek 

için etik, adil, şeffaf, çevre sorunları-
na duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci 
yüksek ve farklılıkların zenginlik 
olduğu bilincinde olan sorumlu lider-
ler yetiştirmeyi hedefliyor.

Renkli Kampüs Programına 
katılan üniversiteli gençler, program 
süresince ilham verici ve konuların-
da uzman konuşmacılarla kendile-
rini daha iyi tanıyor, yetkinliklerini 
geliştiriyor ve kariyerlerine bir adım 
önde başlıyor.

Program, İstanbul’da bulunan 
devlet ve vakıf üniversitelerinden 
seçilmiş 35 gencin katılımı ile 3 ay 
sürecek olup senede 2 program 
yapılması öngörülüyor. 

Renkli Kampüs’ten 
Teşekkür
Şirketimiz başarılı geçen ev sahipliği 
sonrasında bir teşekkür de aldı; 
Dün gerçekleştirdiğimiz Renkli 
Kampüs “Benim Tecrübem” 
modülündeki ev sahipliğiniz için, 
bütün organizasyonun eksiksiz  
sürmesindeki özeniniz için size ve 
emeği geçen ekip arkadaşlarınıza çok 
teşekkür ederiz. 

Sizlerin destekleri sayesinde 
programımızı zenginleştiriyoruz 
ve katılımcılarımıza yeni şirket 
deneyimleri yaşatabiliyoruz.

Dün bir katılımcımızın bir 
yorumunu paylaşmak istiyorum: 
“Değişik şirketlerin içini görmek 
benim için harika bir deneyim. 
Anadolu Sigorta da çok iyi bir 
şirketmiş. Sigorta sektörünü 
hiç düşünmüyordum. Artık 
düşünüyorum, Anadolu Sigorta’ya 
başvurabilirim.”

Renkli Kampüs Ekibi
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Kısa Haberler

Turassist’te İletişim ve İş Akışlarımızı Konuştuk
13 Ekim tarihinde iletişim ve iş akışı 
ile ilgili konularda fikir alışverişinde 
bulunmak amacıyla Oto Dışı Hasar 

Müdürümüz Murat Işıklı ve ekibi ile 
Turassist’e bir ziyaret gerçekleştirildi. 
Toplantıda talep/ şikayet yönetimi 

sistemi, hasar süreçleri ve operasyo-
nel bazda yapılan işlemler üzerinde 
görüşüldü. 

Çalışanlarımıza Yangın Yeri 
Inceleme Metotları Eğitimi Verildi
17-18 Ekim tarihlerinde Genel 
Müdürlük Konferans salonu-
muzda Yrd. Doç. Dr. Saadet 
Alkış tarafından; yangının 
çıkış sebebi, korunma yolları 
ve risk analizi konularının 
detaylandırılması amacıyla 
Yangın Yeri İnceleme Me-
totları Eğitimi düzenledik. 
Hasar çalışanlarının yanı sıra 
bölgelerde ve üretim kanal-
larındaki risk analizine giden 
çalışanlarımızın da katıldığı 
eğitimde risk teftişi ile notlar 
da katılımcılarla paylaşıldı. 
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Teşekkürler

Sigortalımızdan

Sayın  Genel Müdürümüz  Musa 
Ülken, 01/07/2015 Tarihinde grup 
firmalarımızdan Kuneni Shipping’e 
ait M/V İBRAHİM KONAN gemisinin 
Çanakkale Boğazı Eceabat mevkiin-
de karaya oturması sebebiyle Anado-
lu Sigorta’nın bu süreçte firmamıza 
göstermiş olduğu  çalışmalarından 
dolayı memnuniyetimi ifade etmek 
isterim. Uzun yıllardır çalıştığımız 
Anadolu Sigorta’ya başta şahsınıza, 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Le-
vent Sönmez’e, Hasar Müdürü Sayın 
Murat Işıklı’ya, Uzman Sayın Burak 
Beğde’ye ve acentemiz Marina Sigor-
ta Sayın Tahir Aydemir’e iyi niyetli 
yaklaşımları ve gayretlerinden dolayı 
bir kez daha teşekkür ederim.

Saygılarımla
İbrahim KONAN

ODTÜ Yüksek Lisans Öğrencileri 
Şirketimizi Ziyaret Etti
İş hayatına atılmadan önce farklı 
şirketlerin çalışma ortamlarını, 
şartları, yapılan işleri öğrenmek, 
iş alanı tercihlerini buna göre ya-
pabilmek isteyen ODTÜ’lü yüksek 
lisans öğrencilerini Şirketimizde 
ağırladık. 
Ziyaret sırasında Şirketimiz adı-

na, Kurumsal Strateji ve Perfor-
mans Yönetimi Başkanımız Kerem 
Erberk, Anadolu Sigorta’nın sek-
tördeki yeri ve organizasyonumuz 
konusunda, Aktüerya Müdürü-
müz Taylan Matkap ise şirketimiz-
deki aktüeryal çalışmalar ile ilgili 
bilgi verdi.

ANADOLU  SİGORTA 
1925’te Ata’nın talimatıyla kuruldu
Türkiye’nin ilk ulusal sigortası
Güçlü kurumsal yapısıyla
Anadolu Sigorta, hizmet verir 
yıllarca
 
Anadolu, benim sigortam
Yurdumun sigortası
Hizmet ve teknolojide öncü
Anadolu Sigorta, İş Bankası’ndan 
alır gücünü
 
Anadolu Sigorta, insan odaklı
Memnun etmeye kararlı
Gelişmiş ve yaygındır hizmet ağı
Anadolu Sigorta, Türkiye’nin 
markası
 
Kadim tarihiyle gururlu
‘Kaybetmek yok!’ tur sloganı
Yurt içinde ve yurt dışında saygılı
Anadolu, bir Sigorta’dan çok fazlası
                           
Vedat Sadioğlu



Türkiye İş Bankası
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C umhuriyetimizin kurucusu Ulu 
Önder Atatürk’ün talimatı  ile 
1925 yılında bankamızın  iştiraki 

olarak kurulan Anadolu Anonim Türk 
Sigorta Şirketi ilk ulusal sigorta şirketi 
olarak hizmet yapısı ve kalitesi  ile 
sektörde güven ve emniyet unsurunu 

Şube Tipi Ticari

Şube İli/İlçesi Antalya /Kepez

Şube Çalışan Sayısı 24

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Güven, Fiyatlama, 
Etkin Hizmet

SIGORTANIN TEMELI GÜVEN UNSURU OLUP; ÖZELLIKLE BANKA SIGORTACILIĞINDA MÜŞTERIYE 
BU GÜVENI HISSETTIREBILMEK ÇOK ÖNEMLIDIR. SATIŞ ÇALIŞMALARIMIZDA SIGORTANIN GÜVEN 
ANADOLU SIGORTA’NIN MAKSIMUM GÜVEN VE KALITE OLDUĞUNU VURGULADIK.

Türkiye İş Bankası

Antalya Ticari Şubesi

Murat Ulusoy

en üst seviyede tutmaktadır.
Bu güven ve emniyet prensibi 

çerçevesinde, banka sigortacılığının 
amacı sadece kredi bağlantılı ürün-
leri sigortalamak ya da alternatif 
bir satış kanalı oluşturmak değil, 
sigortacılık ürünlerinin daha kapsamlı 
ve hızlı sunulması olmalıdır. Banka 
sigortacılığının hedeflerinin gerçek-
leştirilmesinin; uzman satış ekiple-
rinin banka şubelerinde istihdamı 
yoluyla müşterilere ulaşılması, doğru 
fiyatlama ile etkin hizmet sunulması 
ve satış sonrası süreçlerin iyi yöne-
tilmesi ile mümkün olabileceğini 
düşünüyorum.

Bu bilinçle şubemizde satıştan 
operasyona, tahsilattan hasara kadar 
tüm süreçte etkin bir çalışma anlayışı 
ile hizmet verilmektedir. Müşterileri-
mizin  kredi bağlantılı satılan ürünleri 

ile sigorta hacmine katkı sağlamanın  
yanı sıra tüm sigorta  ihtiyaçları tespit 
edilerek, sigortaya konu varlıkları-
nın listeleri tutulmakta ve poliçe yeni-
leme tarihleri takip edilmektedir. 

Yoğun rekabet ortamında Şu-
bemizin poliçe üretim hedeflerini 
yakalamasındaki en önemli faktörler; 
sigorta ürünlerinin rekabetçi fiyatla-
rının belirlenmesi, ihtiyaç duydukları 
zamanda müşterilerimize doğru poliçe 
tekliflerinin sunulması ve satış sonrası 
takibi ile müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasıdır.
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Türkiye İş Bankası

Elbistan Şubesi
BANKAMIZ IÇIN, TEMINAT VE KARLILIK BOYUTLARI ILE ÇOK SIKI BAĞLARI OLAN SIGORTA KONUSUNA 
BANKA SIGORTACILIĞI ILE BIRLIKTE DAHA FARKLI VE SISTEMLI YAKLAŞMA IMKANI SAĞLADIK.

Gökhan Kahraman

Şube Tipi Karma/Gaziantep 
Bölge 

Şube İli/İlçesi Kahramanmaraş/
Elbistan

Şube Çalışan Sayısı 26

Banka Sigortacılığını 
İfade Eden Sizce 3 
Kelime

İnanmak, Sistemli 
Çalışma, İş Takibi

Elbistan/Kahramanmaraş 
Şubesi olarak, sigorta ürününe 
ve bu ürün satışının bankamıza 

katkısına inanmış bir ekibiz. Sigorta 
ve banka arasındaki kanal olarak 
düşündüğümüz bu yapıda başarılı 
olmanın temel koşulu, Maksimum 
Sigorta Uzmanları ile gerçekleştirilen 
yoğun ve proaktif müşteri ziyareti ve 
akabinde işin sıkı iş takibidir.

Sigorta; kârlılığa olan katkısı, kredi 
müşterilerimizin teminatı, firmayı 
bağlayan bir ürün olarak görülebilir, 
sonuçta çağımız bankacılığında kendi 
ürünlerimizden farklı düşünülemez 
bir boyut kazanmıştır.

Bu bağlamda müşterinin ürün ihti-
yaçları belirlenirken sigorta mutlaka 
gündemde olmalıdır.

Başarının diğer bir faktörü de 
sistemli yaklaşımdır. Müşteri ziya-
retlerinde belirli aylar bir sektöre 
yoğunlaşmak, sigorta yenileme liste-
lerinin aybaşlarından itibaren takibi, 
ziyaretlerde farklı sigorta firmaların-
dan yapılmış poliçe tarihlerinin not 
alınması bu kapsamda düşünülebilir. 

Gelecek yıldan itibaren tarım sek-
töründe de yoğunlaşmayı düşünen 
şubemiz, bu alanda da aynı başarı 
kriterlerini kullanacaktır.



Serdar Özkale

Türkiye İş Bankası Gültepe Şubesi
Yaklaşık 16 sene Almanya’daki iş-
tirakimiz olan İşbank AG’de görev 

alıp yaşadım. Oradaki bankacılık tecrü-
belerimin yanı sıra sigorta konusunda 

Şube Tipi Karma/İstanbul 
Bayrampaşa  Bölge 

Şube İli/İlçesi İstanbul/ 
Kağıthane

Şube Çalışan Sayısı 11

Banka sigortacılığını 
sizce en iyi ifade 
eden üç kelime

Güven, İşbirliği, 
Odaklanma

ŞUBEMIZDE MÜŞTERILERIMIZLE OLAN MEVDUAT, KREDI, HESAP ILIŞKILERIMIZIN YANINDA 
ÖZELLIKLE SIGORTA KONUSUNDA IHTIYAÇ TESPITI, YOĞUN BIR BILGILENDIRME VE 
EKSIKLIKLERININ GIDERILMESI KONUSUNDA ÖZEL BIR ÇALIŞMA YAPILIYOR. 

Türkiye İş Bankası

Gültepe Şubesi

da çok önemli deneyimlerim oldu ve çok 
şey öğrendim. Türkiye’ye geri döndü-
ğümde sigorta, özellikle de banka sigor-
tacılığı konusunda yol almamıza karşın, 
ülkemiz genelinde yapılması gereken 
daha çok şeyin olduğu dikkatimi çekti. 

Müşteri kitlemizin önemli bir kısmı-
nın konut, sağlık, hayat-emeklilik gibi 
temel sigortalarının olmaması bu alan-
da yapmamız gerek çok şey, alınması 
gereken uzun bir mesafe olduğunu 
gösteriyor. 

Cumhuriyetimiz ile hemen hemen 
yaşıt olan bankamızın ve Anadolu 
Sigorta şirketimizin büyüklükleri, 
güvenilirlikleri başlı başına müşterile-
rimiz karşısında bize avantaj sunmakla 
birlikte, onların ihtiyaçlarının çok iyi 
saptanarak, ikna edilip ürünlerimizi 
kullanmaları tüm şubemiz çalışanları-

nın çok gayret sarf ettikleri, şevkle uğraş-
tıkları bir görev. Bu kapsamda,  müşterileri-
mizin gerçek ihtiyaçlarına doğru çözümler 
sunularak, sigorta güvencesinden yararlan-
dırılmaları hedefleniyor. 

Mottomuz, önce müşteri ve ürünü iyi 
tanı olduğu için, ürünlerimiz özelinde 
sigorta ürünlerimiz elemanlarımızca tam 
olarak tanınması sağlanıyor. Bu noktada 
zaman zaman Anadolu Sigorta’dan sunum 
da talep ediliyor. Bu konuda sigortacı 
arkadaşlarımızın çok yoğun desteğini ve 
yardımlarını almaktayız. Ayrıca, değerli 
yöneticilerimizin şube ziyaretleri bizleri 
motive ederek ve yönlendiriyor. Son derece 
yararlı olan bu ziyaretler ve destekler için 
Anadolu Sigorta’nın kıymetli yöneticilerine, 
elemanlarına ve şubemiz temsilcilerine 
içten teşekkürlerimi sunarım. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, 
deniz ticaretini korumak amacıyla 1850’li 
yıllarda başlayan, 1870 yılındaki büyük 
Pera yangını ve faciasından sonra yangın 
sigortacılığı ile bireylere inen sigortacılığı-
mız, daha da gelişecek ve çeşitlenecektir. 
Bu doğrultuda, sektörlerinde lider olan 
bankamızın ve Anadolu Sigorta şirketimi-
zin birlikte çok daha yükseklere ulaşacağı 
inancı ile her daim üzerimize düşen vazife-
nin bilincinde olacağız.
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Türkiye İş Bankası
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Arkas Sigorta Aracılık Hiz-
metleri, 2001 yılında Arkas 
Holding’in sigorta ihtiyaç-
larını karşılamak amacı ile 

İzmir’de kuruldu. Deniz taşımacılı-
ğının Türkiye’deki öncü firması olan 
Arkas Holding bünyesinde özellikle 

Arkas Sigorta
ŞIRKETIMIZ 2010 YILINDAN ITIBAREN KURUMSAL ACENTE KIMLIĞINDEN SIYRILARAK GRUP 
DIŞI FAALIYETLERINI YOĞUNLAŞTIRDI. 

olmak üzere Türkiye’nin pek çok 
ilinde müşterilere sahip olup, faaliyet 
alanını her geçen gün genişletiyor. 
Şirketimiz 4.500 kurumsal ve 10.000 
civarı bireysel müşterisi ile sektörün 
önemli ve büyük oyuncularından biri 
haline geldi.

nakliyat branşında büyüme gösteren 
şirketimiz, 2010 yılından itibaren ku-
rumsal acente kimliğinden sıyrılarak 
grup dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdı. 

 2009 yılında Anadolu Sigorta 
acenteliğini de alan şirketimiz, 
bugün 77 çalışanı ile başta İzmir 

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

2009

10 BİN
Bireysel

Nakliyat başta 
olmak üzere 

elementer tüm 
branşlarda

4.500
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2001
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

77

Acentelerimiz
Arkas Sigorta - İzmir



Acentelerimiz
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Bahtiyar Özdemir Sigorta, 
güvene dayalı sağlam ilişkiler 
kurmak temeliyle müşteri-
lerine hizmet vermektedir. 

Yangın, kaza, konut, nakliyat, Dask, 
sağlık, hayat, mesleki sorumluluk, 

Bahtiyar Özdemir 
Sigorta

BAHTIYAR ÖZDEMIR SIGORTA, DANIŞMANLIK HIZMETI DE SUNMAKTA OLUP SEKTÖRDE YENILIKÇI 
VE KIŞIYE ÖZEL ÇALIŞMALARINA YILLARDAN BERI BAŞARIYLA DEVAM ETMEKTEDIR.

belirlemekte ve buna dayalı olarak 
hareket etmektedir. Kurumsal alanda 
varlığını daha çok gösteren Bahtiyar 
Özdemir Sigorta, bireysel ürünlerde 
de oldukça geniş bir yelpaze ile hiz-
met sunmaktadır. 

tarım sigortaları ve sektörlere özel 
proje bazlı çalışmalar bu hizmetlerin 
dâhilindedir. 

Bahtiyar Özdemir Sigorta yeni-
likçi, doğruluk ve şeffaflık ilkeleri 
çerçevesinde şirket politikasını 

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

2014
1.000

Bireysel
Elementer tüm 

branşlarda ve hayat, 
sağlık ve bireysel 
emeklilik olmak 

üzere ağırlıklı olarak 
yangın ve sorumluluk 

sigortaları50
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2004
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

10

Bahtiyar Özdemir-Sigorta,Bursa
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Ekstra Sigorta
EKSTRA SIGORTA ACENTELIĞI, 2006 YILINDA KURULARAK VE 
SIGORTA ENDÜSTRISI IÇERISINDEKI YERINI ALDI. SEKTÖRDE; 
ELEMENTER, SAĞLIK, BIREYSEL EMEKLILIK VE HAYAT BRANŞLARINDA 
TAM YETKILI ACENTE OLARAK FAALIYET GÖSTERIYOR.

Sigorta ve risk yönetiminin öne-
mini bilen, işleyiş kültürünü 
çözüm ortağı olmak prensibi 
üzerine kurmuş olan şirketimiz, 

branşlar bazında uzmanlaşmış kadro-
suyla sürecin her aşamasında var olma 
ilkesiyle 10 yıldır hareket etmektedir.

Sigorta acentesi olmanın gereklerini 
ve müşterisinin beklentisini iyi bilen 
bir ekip olarak, profesyonel platform-
da uzun süreler devam edecek çözüm 
ortaklıklarının bir parçası olmayı 
önemsiyor ve bu yolda ilerlemeye devam 
ediyoruz.

Kuruluş tarihi

2006

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

Sağlık, Oto, Yangın, 
Oto Dışı, Nakliyat

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

2011

9
Çalışan sayısı

337

2387
Bireysel

Kurumsal

Müşteri sayısı

Ekstra Sigorta-İstanbul



Acentelerimiz
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Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar2015

700
Bireysel

30
Kurumsal

Kuruluş tarihi

2015
Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

6

İstanbul Maltepe’de 2015 Şubat 
ayında kurduğumuz acenteli-
ğimiz faaliyet gösteriyor. 2015 
Mayıs ayında Anadolu Sigorta 

ile iş ortaklığı kurarak sektöre 
adımımızı attık. Acenteliğimiz tüm 

AMACIMIZ ÜRÜNLERIMIZIN AVANTAJLARINI SUNARAK HIZMET VERMEK.

elementer branşlarda hizmet ver-
mekte olup, çalışan sayımız 6’dır. 

700 bireysel 30 adet de kurum-
sal müşterimiz bulunmaktadır. 
Sadece Anadolu Sigorta acente-
liğimiz mevcut olup, amacımız 

sektörde sadece fiyat odaklı ça-
lışan bir acentelik olmaktan çok 
ürünlerimizdeki avantajlarımızı 
ortaya çıkararak sigortalılarımı-
za hizmet verebilmeyi başarabi-
len bir acente olmak. 

Günata Sigorta

Elementer tüm 
branşlarda 

Günata Sigorta-İstanbul
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Şirketimiz, Zeytinburnu/Mer-
ter lokasyonu, Meridyen İş 
Merkezi’nde faaliyet göste-
riyor. Kurucularının sektör-

de daha öncesine de dayanan 12 
yıllık tecrübe ve birikimleri mevcut. 
Şirketimiz, zorlu rekabet koşulları 
altında, müşteri memnuniyeti odak-

Zer Sigorta
ZER SIGORTA ARACILIK HIZMETLERI, 2011 YILINDA KURULMUŞ VE AYNI SENE ITIBARIYLE 
DE TÜRK SIGORTA SEKTÖRÜNÜN KÖKLÜ VE LIDER ŞIRKETLERININ BAŞINDA YER ALAN 
ANADOLU SIGORTA ILE ÇALIŞMAYA BAŞLADI. 

Hedeflerimiz doğrultusunda 
diğer branşlarda da üretim gerçek-
leştirilmekte ve şirketimizin yaptığı 
kampanyalara katılım sağlanmakta. 
Kaza dışı branşlarda da prim üre-
tim hacmimizi yıldan yıla artırarak, 
kârlı bir şekilde büyümek başlıca 
hedefimiz.

lı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çalışmalar elementer branş-

larda ve bireysel ağırlıklı olarak, 21 
personel ile gerçekleştiriliyor ve bu 
kapsamda yaklaşık 15.000 müşteri-
ye ulaşıldı. Türk sigorta sektörünün 
bir yansıması olarak acenteliğimiz-
de, kaza ağırlıklı üretim yapılıyor. 

Anadolu Sigorta 
ile çalışmaya 

başlama tarihi

Esas olarak faaliyet 
gösterilen branşlar

2011
Kaza branşı ağırlıklı 

olmak üzere 
elementer tüm 

branşlarda faaliyet 
göstermekteyiz.

Kuruluş tarihi

2011 15.000
Toplamda

Müşteri sayısı

Çalışan sayısı

21

Zer Sigorta-İstanbul



Şirketimizden
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Tutkunun 
Hikayesi, 
Tanelerin 
Büyüsü
BIRAZ YAKINDAN BAKTIĞINIZDA SIZI, RENGARENK 
KÜÇÜCÜK DÜNYASINA HAPSEDEBILIYOR MUHTEŞEM 
TANELERIYLE BIR TESPIH. USTASININ ELINDE HAYAT 
BULAN INCE DETAYLAR ILE IŞLENEN MALZEME 
SANATA DÖNÜŞÜYOR. 

Hakan Vural/Ezel Esenkaya 
Bireysel ve Ticari Sigortacılık Müdürlüğü

Tespih Osmanlıdan günümü-
ze kadar kültürümüzün bir 
parçası olarak değerinden 
bir şey kaybetmeden yerini 

koruyor. Bilindiği gibi Şirketimiz, 
ustalara ve eserlerine verdiği değer 
ile ülkemizin en önemli ve ses ge-
tiren sosyal sorumluluk projesine 
hayat vermiştir. Böyle bir misyonun 
içinde kendimize paye çıkararak bu 
sayıda bir başka sanatı dergimizde 
sizlerle paylaşmak istedik. Aslında 
hikayemiz, bir koleksiyoncunun 
tespih tutkusu ile başladı. 

Sanatın her dalında olduğu gibi, 
tespih sanatında da bu işle çok 
yakından ilgilenen, verilen eserlerin 
sıkı takip eden ve özenle yapılmış 
nadide eserleri toplamaktan, kendi 
tespih arşivine sahip olmaktan zevk 
duyan koleksiyoncular bulunuyor. 
Arkadaşım Hakan Vural da bun-
lardan biri. Genel olarak ibadetin 

cak, Hakan’ın zevkli ve mütevazı ko-
leksiyonundan örnekler sunacağız. 

Tespihin yapımında kullanılan 
malzemeden, tespihi işleyen ustaya 
ve tespih bütünlüğünün sahip oldu-
ğu zarafete kadar çeşitli özellikleri 
ile öne çıkan tespihler, ustasının 
el emeği ve kullanılan malzeme 
ölçüsünde değerleniyor. Bu neden-
le, büyük emek verilerek günler 
süren el işçiliği ile yapılmış ve nadir 
bulunan malzemelerden işlenmiş 
tespihler, koleksiyonlarda her daim 
yer bulabiliyor. Tane, nişane, durak, 
imame, pul, hatime, çivi gibi deği-
şik ad ve işlevleri olan parçalardan 
oluşan tespih, işlenebilen her türlü 
malzemeden üretilebiliyor. İşlene-
bilen malzemeler ise büyük çeşit-
lilik gösteriyor. Ağaçtan, fosilden, 
değerli ve yarı değerli taşların yanı 
sıra hayvansal malzemelerden de 
yapılabiliyor. Tespih kültürü ve ada-
bının bugün pek de hatırlanmayan 
en önemli kuralı ”tespih sallanmaz 
onunla meşk edilir;  bu ona verilen 

bir parçası olarak görülen ve çok 
kıymetli maddelerden yapılan 
tespihler 33’lük ve 99’luk dizileriyle 
aynı zamanda bir sanat dalı olarak 
gelişmiş. İlk bakışta “boncukların 
yan yana dizilmesi” olarak görünen 
tespih yapımı, günler hatta haftalar 
alabilen ve onu yapan ustanın yoğun 
emek gücüne dayanan incelikli bir 
işçilik gerektiren bir sanat alanıdır. 
Şimdi sizlerle bu sanat ile ilgili belki 
de ilk kez duyacaklarınızı paylaşa-
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sayıları hızla artan özel koleksiyonlar 
için sergiler düzenleniyor. Her ne 
kadar üzerinde uzlaşılmış genel ge-
çer kurallar olmasa bile bir tespihin 
“iyi” olarak tanımlanabilmesi için 
taşıması gereken belli başlı özellikler 
olduğunu söylemek mümkün. Mal-
zemesinden, tanelerin şekillerine, 
yapan ustasından özel işlemelerine 
kadar her aşamasında özenle üreti-
len tespih, tüm bu aşamalar sonucu 
kazandığı özelliklerle değerlendirili-
yor. Tespih yapımında ortaya çıkan 
bir hatayı tabir etmek için kullanılan 
“sarhoş tane”, tespihin bütünlüğünü 
bozan “kaçık” taneleri tanımlıyor. 
Bir tesbihte her bir tanenin kendine 
özgü ve farklı olduğu ancak bütün 
içerisinde de birbirinin aynı olduğu 
kabul ediliyor. Bu sanatın bugün 
gelişmesine ve tüm dünyadan talep 
edilebilir olmasını sağlayan bu işe 
ömrünü vermiş ustalar arasında en 
başta ustaların ustası Zekai Şenyurt, 
Hüseyin Çelik ve Yusuf Özgen’in yanı 
sıra Bahri Bülbül, Abdullah Öner, 
Aziz Acar, Volkan Acar, Feyzullah 
Kalaycı, İmdat Kalaycı, Bünyamin 
Korucu, ve niceleri sayılabilir. 

Yaygın olarak iyi bir tespihte 
olmazsa olmaz denilen 

özellikler ise kısaca şöyle 
sıralanıyor:

n Tespihin yapıldığı maddenin 
kıymetine, yapılışındaki güçlüğe ve 
ustanın sanatına göre kıymeti artar.

n Tespihin taneleri aynı büyüklükte ve 
aynı şekilde olmalıdır. Tanelerde bir 
kaçıklık olmamalıdır.

n Tanelerin delikleri mümkün 
olduğunca ince ve konik olmalıdır.

n Bir tespihte olması gereken nişane, 
imame, tepelik kamçı gibi bölümlerin 
eksiksiz olarak tespihte yer alması 
gerekir.

n Tespihin çok iyi cilalanmış olması, 
üzerinde torna veya zımpara izi 
kalmamış olması gerekir.

n Tanenin boyutlarıyla imame 
ve kamçıdaki diğer unsurlar 
arasında zarif bir estetik, uyum ve 
tamamlayıcılık olmalıdır.

n İmame yukarıdan tutularak 
bakıldığında taneler, her iki yanda 
muntazam bir sütun halinde durmalı, 
sağa sola eğrilen ve zikzaklı bir 
görünüm olmamalıdır.

n Şeffaf taneli tespihlerde, tanelerin 
dizilişinde ton uyumuna dikkat 
edilmelidir.

emeğe ve ustalığa gösterilen saygı-
nın gereğidir. Zaman zaman araç-
ların vites koluna dolanmış halde, 
filmlerde kabadayıların elinde “bir 
kültürün” simgesi olarak, bazen 
de sokağının köşesinde stres atan 
delikanlıların elinde karşımıza çıkan 
kullanım şekli ona gönül veren usta 
ve koleksiyoncuların en çok şikâyetçi 
olduğu konudur.

Tespih sanatının bir dönem en 
şaşalı günlerini yaşadığı Kapalıçarşı, 
koleksiyoncuların en önemli ziya-
ret noktalarından biri. Türkiye’nin 
dört bir yanında eserler üreten 
tespih ustaları var. Zaten tespih 
koleksiyonculuğunun yolu da asıl 
bu ustalarından izini sürmekten 
geçiyor. Kendine has üslubu ve mo-
delleriyle bilinen ustaların el yapımı 
eserleri, zaman zaman oldukça 
yüksek rakamlarla alıcı buluyor ve 
koleksiyonlara dâhil ediliyor. Tüm 
bunların yanında tespihin değeri 
ustasından o kadar etkileniyor ki; 
ustası vefat eden eserler birden bire 
beş-on kat değerleniyor. Tespihin 
malzemesi açısından bakıldığında ise 
mercandan yapılmış olanların yanı 
sıra malzemesi fildişi, safir, kehri-
bar, bağa, mamut dişi olan eserler, 
koleksiyonlarda başköşeyi alıyor. Sa-
dece bir hobi olarak başlayıp adeta 
bir tutkuya dönüşen tespih koleksi-
yonculuğu, son dönemde Türkiye’de 
oldukça revaçta. Öyle ki, son yıllarda 
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Halk Oyunu Derslerimiz 
İlgi Görüyor

EĞITMENLIĞINI YANGIN VE MÜHENDISLIK SIGORTALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARIMIZDAN BURAK 
TAPAN’IN YAPTIĞI HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARI,  GENEL MÜDÜRLÜK BINAMIZDA YAPILIYOR. 

Konuyla ilgili olarak eğitme-
nimiz Burak Tapan ve dans 
ekibinden Damla Çimen ile 
görüştük.

Burak, dans geçmişinden bahsede-
bilir misin? Nereden geliyor dansa 
olan ilgin?

İlkokul yıllarında başladım. Okulun 
halk oyunları kursu ile çıktım bu yola. 

Bitlis yöresi oynuyorduk ve çeşitli 
yarışmalarda dereceler elde ettik. 
Üç defa İstanbul birinciliği, Marmara 
Bölgesi birinciliği ve Türkiye ikincili-
ğimiz oldu. Sonrasında derneklerde 
dans etmeye devam ettim. Üniversite 
yıllarında, İstanbul dışında okuduğum 
için danstan uzak kaldım.

Mezun olduktan sonra ilkokul 
arkadaşlarım ile yeniden bir araya 

geldik. İlkokuldaki halk oyunları 
hocamız bizi yeniden toplayarak 
yeni bir proje içerisine dahil etti. 
Çok yetenekli bir ekip olduk. Tekrar 
yarışmalara katıldık ve dereceler 
elde ettik. Yarışmaların dışında 
profesyonel bir ekip olmuştuk 
artık. Neredeyse tüm halk oyunları 
yörelerini çalışıyor ve koreografiler 
hazırlıyorduk. Çeşitli etkinliklerde, 
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Burak Tapan

açılışlarda ve konserlerde sahne 
alarak çalışmaları sürdürüyorduk.

Artık sadece dansçı değil aynı 
zamanda eğitmenlikte yapıyordum. 
Profesyonel ekibin yanında derne-
ğimize gelen ve dansa ilgi duyan ar-
kadaşlarımızı da dersler veriyorduk. 
Birçok okulda ekibimiz vardı ve onla-
rı da okul etkinlikleri için gösterilere 
hazırlıyorduk. İnanın birine bir şey 
öğretmek ve bunun sonunda emeği-
nizin karşılığını almak tarif edilemez 
bir duygu. Benim en büyük kaybım, 
fırsatım olmasına rağmen eğitmenlik 
sertifikasını almamak oldu.

Şirkette nasıl başladı bu süreç?
Şirkette çalışmaya başladığımda 

şirketin farklı etkinliklerinde gös-
teriler yapıldığını biliyordum. İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz 
Handan Hanım da benim dansla 
olan alakamı biliyordu ve bu tarz bir 

çalışma yapmayı teklif etti. Dansı, bu 
tarz bir platformda yapıyor olmak-
tan çok mutlu olacağımı söyleyerek 
seve seve kabul ettim. Bu süreçte 
başta üst yönetim olmak üzere bü-
tün yöneticilerimin de desteği oldu. 
Yeni şirket binamızda da çalışmalar 
için salonumuzun olması işimi çok 
daha kolaylaştırdı.

Tüm süreci yönetiyor olmak da 
ayrı bir keyif. Koreografinin hazır-
lanması, müziklerin seçimi, kostüm-
ler gibi tüm adımları ben yürütüyo-

rum ve bu da inanılmaz haz veriyor. 
Tabi ki bu süreçlerin tamamı için 
katılımcı arkadaşlarımın da görüş ve 
önerilerini alıyorum.

Hangi yörenin seçileceğine nasıl 
karar veriyorsunuz?

Oynayacağımız yöreye katılım-
cılarla birlikte karar veriyoruz. İlk 
sene (2014) ayak figürü çok fazla 
olmayan İzmir yöresinden Zeybek ile 
başladık. Sonrasında (2015) Trab-
zon yöresinden Akçaabat Horonu 
olması yönünde talep geldi. İki gös-
teri de çok beğenildi. Bu yıl da yine 
talep neticesinde Roman havasını 
seçtik.

Dansın en güzel taraflarından 
birisi de bu.  Gösterinin ardından ge-
len olumlu tepkiler hem beni hem de 
ekip arkadaşlarımı gururlandırıyor. 

Çalışmaları ne kadar sıklıkta yapı-
yorsunuz?

Haftada bir gün, Pazartesileri 
çalışıyoruz. Geçen sene çalışma-
lara geç başladığımız için haftada 
iki güne çıkarmıştık. Bu yıl biraz 
daha erken başladık. Şu an gayet 
iyi gidiyoruz. Umarım yine herkesin 
beğeneceği bir gösteri sunabiliriz.

Bu yıl içinde bir gösteri hazırlığımız 
var. Sadece oyunları çıkıp oynamak-
tan ziyade tiyatral bir gösteri düşü-
nüyorum. Roman havası gösterileri 
izleyenler az çok tahmin ederler.

Sana dönelim Damla. Sen dansla ilk 
olarak nasıl tanıştın?

Kendimi bildim bileli dans etmeyi 
seviyorum. İlkokulda kısa bir süre 
bale yapmıştım. Daha sonra halk 
oyunları ekibine seçildim ve ekip 
olarak birçok gösteri ve yarışmaya 
katıldık. Ortaokuldayken de devam 
etmek istedim ancak elimde olma-
yan sebeplerden dolayı ara vermek 
zorunda kaldım. Bu sebeple üniver-
siteye geldiğimde ilk iş halk oyunları 
kulübüne yazılmak istemiştim. Fa-
kat standı bulamadım ve sinirlenip 
eşli danslar kulübüne yazıldım. O ta-
rihten itibaren de hiç ara vermeden 

Damla 
Çimen
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5 sene boyunca Uluslararası latin 
danslarıyla ilgilendim. Bu sürede 
birçok yarışmaya katıldım ve birçok 
derece elde ettim. En iyi derecem 
Türkiye beşinciliği oldu.

Burak’ın şu anda eğitmenliğini yap-
tığı derslere katılmaya nasıl karar 
verdin?

Şirkette 85. yıl kutlaması sıra-
sında vals gösterisinde ben de dans 

etmiştim. Burak, benim dansa ilgim 
olduğunu daha öncesinden biliyor-
du. Burak’ın da kafasında zaten bir 
ekip kurma düşüncesi vardı. İlk ola-
rak Zeybekle başladık. Sonraki sene 
ben katılamadım. Bu sene ise Roman 
havasını öğrenmeyi çok istediğim 
için hiç düşünmeden katıldım. 

Burak nasıl bir eğitmen?
Bence çok iyi bir eğitmen. Bildi-

ğini öğretmek kolay bir şey değil. 
Ben de birçok dansı bilmeme 
rağmen öğretemiyorum çünkü 
bir sınıfta herkesin seviyesi bire-
bir aynı olmuyor. Burak bir süre 
sonra bütün ekibi bir noktada 
buluşturabiliyor. 

Ekip sence nasıl?
Ekip bence çok güzel oldu. Bu 

sene bayağı eğleniyoruz. Sinerjisi 
çok güzel. İyi bir gösteri ortaya 
koyacağımızı düşünüyorum, 
hatta sonuna doğru Burak’ın 
da dediği gibi tiyatral bir şeyler 
farklı bir renk katacaktır.

Son olarak söylemek istediğin 
bir şey var mı Burak?

Öncelikle Damla’ya desteği 
için teşekkür etmeden geçmeye-
yim. Dans benim için bir terapi 
gibi. Bir şeylerden kaçmanın en 
güzel yolu. Ayaklarım tuttuğu 
ve talep de olduğu sürece bu işi 
sürdürmek amacındayım. Bu 
süreçte benden desteğini esir-
gemeyen başta üst yönetimimiz 
olmak üzere tüm yöneticilerime 
ve ekip üyelerimize ayrıca teşek-
kür etmek istiyorum.



ŞIRKETIMIZIN YENI MOBIL SIGORTACILIK UYGULAMASI  
OFISIM CEPTE   KOLAY VE HIZLI ERIŞIM SAĞLAYAN 
ÖZELLIKLERIYLE ACENTELERIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZIN 
KULLANIMINA SUNULDU.

Ofisim Cepte Her An Yanınızda

Ofisim Cepte uygulaması ile bir-
likte farklı bilgilere  mobil cihaz-
larınız üzerinden çok hızlı erişim 
yapmanız mümkün. Kullanıcılar 
Ofisim Cepte uygulamasına giriş 
yaptıktan sonra günlük üretim 
bilgileri, acente hedefleri ve yak-
laşma durumu, acente sıralama 
durumu, segmentasyon durumu, 
poliçe yenileme durumu ve kaza-

nılan ödülleri görüntüleme imkanı 
bulmuş oluyorlar.

Uygulamaya rota ekranlarına gi-
riş yapabilen tüm kullanıcılar aynı 
kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş 
yapabiliyor.

IOS ve Android mobil cihazlara 
uyumlu Ofisim Cepte uygulamamı-
zı hemen cihazınıza indirip kullan-
maya başlayabilirsiniz.

Anadolu Sigorta  
İstanbul Boat 
Show’da Yerini Aldı

6-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Pendik’te düzenlenen 
35.Uluslararası İstanbul Boat Show 2015 Fuarı’na Şirke-
timiz de daha önceki yıllarda olduğu gibi stand açarak 
katıldı. Bu yılki fuarda, geçen yıllardan farklı olarak sektö-
rün önde gelen firmalarından temsilcilerin toplantılarına 
sahne olurken, bu kapsamda Şirketimizi temsilen Nakliyat 
Sigortaları Müdürümüz Mustafa Alperdem de bir sunum 
yaparak, katılımcıları yat sigortası ile teminat altına alınan 
riskler ve sigorta satın alırken dikkat edilmesi gereken 
hususlar konusunda bilgilendirdi. 

NAKLIYAT SIGORTALARI MÜDÜRÜMÜZ 
MUSTAFA ALPERDEM YAT SIGORTASI ILE 
TEMINAT ALTINA ALINAN RISKLER VE 
SIGORTA SATIN ALIRKEN DIKKAT EDILMESI 
GEREKEN HUSUSLARI ANLATTI.

Kısa Haberler
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GÜNÜMÜZÜN BÜYÜK BIR ÇOĞUNLUĞUNU MASA BAŞINDA, OFISTE 
GEÇIRIYORUZ. BU ÇALIŞMA SISTEMI BELLI BIR SÜRE SONRA DA 
DOĞAL OLARAK SAĞLIK PROBLEMLERINE YOL AÇIYOR. OFIS 
ERGONOMISI DE BU SORUNLARLA KARŞILAŞMAMAK IÇIN BIZLERE 
ALTIN ÖĞÜTLER SUNUYOR.

5
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ADIMDA OFİSTE 
ERGONOMİ



1
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3
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İş Hayatı

Ergonomiyi çalışma ortamının, ki-
şiyle uyumlu hale getirilmesi olarak 
tanımlamak mümkün. İş başında 
kullanılan gereçler ile çalışan ara-
sındaki ilişki ve sandalyede geçen 
uzun saatler ergonomiyi önemli 
hale getiriyor. Ergonominin altın 
değerindeki önerileri çalışanların 
fiziksel sağlığının yanında psikolojik 
sağlığını da kapsıyor. Özellikle masa 
başında mental olarak yapılan işler-
de meydana gelen zihin yorgunluğu 
sağlık sorunlarına yol açıyor. İşimizi 
kolaylaştıran, pratik çözümler ge-
tiren bilgisayar programları ve akıllı 

uygulamalar sayesinde mental 
olarak daha sağlıklı olunabiliyor 
fakat iş hayatının gerektirdiği hızın 
yol açtığı sorunlar birçok çalışanı 
olumsuz etkiliyor. Zihin dağınık-
lığı ve unutkanlık gibi problemler 
özellikle masa başı çalışanlarının 
büyük derdi. Bu durumu iyi analiz 
eden yazılımcılar işe ve çalışana 
göre kişiselleştirilebilen programlar, 
uygulamalar ve websiteleri gelişti-
riyor. Bu tür yazılımlar kolay kontrol 
edilebilir olması sebebiyle çalışanın 
zihin açısından sağlıklı kalmasına 
yardımcı oluyor.

Ergonomi kurallarının uygulan-
dığı ofislerde verimin de yüksel-
diği görülüyor. Kişisel alışkan-
lıkların çevre ile uyumu hem 
çalışanı hem de yapılan işi pozitif 
yönde etkiliyor. Kas ve iskelet 
sistemi sağlığını korumak adına 
iş yerinde kullanılan gereçle-
rin çalışan fiziğine uygun hale 
getirilmeli ve rahat bir şekilde 
kullanılmalı. Örneğin sandalyeye 
oturulduğunda karşıdaki bilgi-
sayar ekranının göz hizasında 
olması, el ve dirseklerin esnek 
bir şekilde kullanılması önem-
lidir. Bu şekilde çalışan daha az 
yorulur, eklem, kas, baş ve göz 

ağrısı yaşamaz. Teknoloji bu 
konuda oldukça sağlıklı gereçler 
sunuyor. İnsan sağlığı düşünü-
lerek tasarlanan akıllı fareler ve 
ergonomik klavyeler çalışanın 
dostu. Ayrıca tüm ayrıntılar göz 
önünde bulundurulduğunda 
ergonomi uzun vadede hem 
verimi yükseltiyor hem sağ-
lığı koruyor hem de tasarrufa 
dönüşüyor. Ülkemizde de son 
yıllarda bu konuda önemli ge-
lişmeler kaydedildi. Çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini korumak 
amacıyla şirketler artık iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda eskiye 
oranla daha özenli davranıyor.

 SADECE FIZIK DEĞIL DE RUH DA ÖNEMLI

VERIMLI ÇALIŞMA IÇIN ERGONOMIYE DIKKAT

OMURGA IÇIN  
SANDALYE ÇOK ÖNEMLI
Çalışma esnasında vücudun sürekli etkisinde 
kaldığı hareketler, kasların, sinirlerin, bağların ve 
eklemlerin zaman içinde yıpranmasına sebep olu-
yor. Eklemlerin kullanımı sırasında en az zorlandığı 
ve kasların en az enerji harcadığı pozisyon “nötral”, 
yani doğal pozisyon. Doğal pozisyonun sağlanması 
ve korunması bel, sırt ve boyun sağlığının temeli 
olarak kabul ediliyor. Sandalyede belin olabildiğin-
ce dik bir pozisyon alması, omurganın sağlıklı “S” 
şeklini almasını sağlar. Böylece ağırlık merkezini, 
omurlara eşit yük binecek biçimde düz bir çizgi 
haline getirir. Bu sayede bel ve sırt kaslarına çok az 
iş düşer. Çalışırken sürekli dik bir şekilde durmakta 
zordur. Ancak doğal pozisyondan sapma süresi 
ve açısının artmasıyla eklemlerin yaralanma riski 
ortaya çıkar. Eğri oturuşta omurga “C” şeklini alır 
ve ağırlık merkezi bedenin önüne doğru kayar. 
Ağırlık merkezini orta hatta çekmek için farkına 
varılmasa da bel, sırt ve boyun kasları sürekli kasılır. 
Bu eğri duruş, zamanla kaslarda aşırı kasılmaya, 
yani spazma ve eklemlerde zorlanmaya sebep olur. 
Sonuç olarak bel, sırt ve boyun ağrıları can yakma-
ya başlar. Hatalı oturuş pozisyonu sürerse boyun 
ve bel fıtığı oluşabilir. 
Uyumsuz sandalye seçimi omurga sağlığını doğ-
rudan etkileyen temel unsur. Sandalyenin şekli ve 
masanın boyunun doğal oturuşu destekleyecek 
şekilde ayarlanması, gün içinde daha az yorularak 
çalışılmasını da sağlar. Sadece oturuş sırasında 
değil, çeşitli hareketleri yaparken de bel ve boyun 
sağlığına dikkat edilmelidir. Eğilip kalkarken ya da 
yük kaldırırken yapılan yanlış bir hareket bel fıtığına 
sebep olabilir. 



4
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 ELEKTRONIK GEREÇLERI DE DOĞRU KULLANMALIYIZ
Araştırmalara göre haftada 15 saatten çok bilgisayar kullanan çalışanların yarısından çoğunda, ilk 12 ay 
içinde bazı kas-iskelet hastalıklarının ortaya çıktığına rastlanılmış. Yine bir araştırmaya göre bir ofiste 
çalışan 104 bilgisayar kullanıcısının %90’ında boyun, kollar ve belle ilgili rahatsızlıklar olduğu saptanmış. 
Bilgisayar kullananlarda sık görülen mesleki kas-iskelet hastalıklarından birisi, boyunda kas zorlanma-
sına bağlı oluşan “gergin boyun sendromu’’dur. Bu sendrom genellikle oturuş bozuklukları ya da boynun 
belirli bir pozisyonda uzun süre gergin tutulmasına bağlı gelişir. Şiddetli boyun ağrısına neden olan bu 
durum önlem alınmadığında boyun fıtığına bile yol açabiliyor.

5
EŞYALARI ALIŞKANLIKLARA  
GÖRE UYARLAMALIYIZ
Kas-iskelet yapısında sıklıkla görülen bir diğer hastalık da “Karpal Tü-
nel Sendromudur”. Bu durum, el bileğinin alt yanından geçen sinirlerin 
sıkışmasına bağlı görülür. Elde ağrı ve eli kullanmada zorluk karpal 
tünel sendromunun en önemli belirtileridir. Fare kullanımına bağlı ola-
rak başparmak ve el bileğindeki kirişlerde (tendonlarda) iltihaplanma 
oluşabilir. Parmak ya da bilekte şişme ve ağrıya yol açan bu durum 
kişinin çalışmasını engeller. Bilgisayar başındaki kötü pozisyon omuz 
ve dirsekteki kirişlerde de iltihaplanmaya yol açabilir. Son yılarda 
bilgisayar modelleri ve ofis eşyaları geliştirilirken bütün bu öğeler artık 
göz önünde bulunduruluyor. Ofislerde, bilgisayarların, sandalyelerin 
ve masaların, sağlıklı beden şekline uyumlu olacak biçimde düzen-
lenmesi, yani ergonomik olması sağlık için çok önemlidir. Tasarımcılar 
da artık bu noktaya oldukça dikkat ediyorlar. 
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Ö ykü ve romanlarıyla 
edebiyat okurunun sevdiği 
yazarlardan Yekta Kopan, 
aslında tam olarak on 
parmağında on marifet 

olan sanatçılardan. Kitaplarının yanısıra 
yaptığı televizyon programlarıyla da 
uzun yıllar kültür yaşamamıza emek 
vermiş bir isim. Ayrıca Türkiye’nin en 
çok aranan seslendirme sanatçılarından 
biri. Sesiyle can verdiği pek çok çizgi 
karakter var, televizyon filmlerinde 
en sevdiğimiz aktörlerin sesi olmuş 
bir kişi Kopan. Ama tüm bunların 
yanında da kültür ve sanat dünyamıza 
düşünceleriyle de emek veriyor. Ülke 
gündeminden tutun kültürel yapıya 
kadar her konuda fikirlerini sakınmadan 
dile getirdiği gazete yazıları da okuyan, 
düşünen, tartışan herkes için olmazsa 
olmaz. Yekta Kopan ile biraz medya, 
biraz kültür, biraz sanat ve çokça da 
edebiyat konuştuk...

İnternet televizyonu hakkında ne düşü-
nüyorsunuz? Önümüzdeki uzun ya da 
kısa vadede bir alternatif olacak mı?

Ben internet üstü yayıncılığa, internet 
üstü kültür yayıncılığa kafasını yormuş 

ve bu konuda çalışmalar da yapmış bir 
insanım. Fakat internet kavramının 
da günümüzdeki ekonomik verileri 
konusunda o kadar bilgi sahibi değilim. 
Ekonomik veriler çok belirleyici burada. 
Bütün bu işlerde de sistemin yürüyebil-
mesi için o sistemin geri dönmesi lazım. 
Bu geri dönüşler konusunda çok bilgi 
sahibi değilim. Bu şerhi düşerek özgürce 
de şu cevabı vereyim: Evet bunu çok 
istiyorum. Bu sadece buna bizim ulaşma-
mız, programı falan filan değil, üretimi 
açısından da önemli bir mecra. Örneğin 
standart sektörün bize sürekli sunduğu 
hep dinlediğimiz müzisyenlerden farklı 
müzisyenlere internet sayesinde ulaş-
maya başladık. Şu anda kendi müziğini 
yapan çok daha bağımsız, çok daha özgür 
sözler yazan, çok daha deneysel işler 
yapan, yeni sesler yeni müzik anlatım 
biçimleri arayan güzel gruplar dinleye-
biliyoruz ve bunlara çoğunlukla artık 
internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Bunlar 
albüm bile çıkarmıyorlar çoğu zaman, 
internet üstünden sunuyorlar dinleyici-
ye. Bu çoğaltılabilir. İnternet üstünden 
edebiyat dergileri var, internette diz üstü 
yayıncılığı deniliyor değil mi ona? Beğene-
lim beğenmeyelim bu da internetin bir 
katkısıdır. Dili de anlatımı da olumlu ya 
da olumsuz bir verisidir. 

Kültür Bakanlığı’nın ve hükümetin 

YEKTA KOPAN, SON DÖNEM 
EDEBIYATIMIZDA ORTAYA ÇIKAN 

ÖYKÜCÜLERDEN UMUTLU 
OLDUĞUNU SÖYLÜYOR 

VE EKLIYOR, “ÇÜNKÜ 
ÖYKÜLERE IHTIYACIMIZ VAR. 

BIZI BIZE ANLATAN, DAHA 
DUYGUSU SIKIŞTIRILMIŞ, 

DAHA ODAKLANMIŞ, DAHA 
KONSANTRE METINLERE 

IHTIYACIMIZ VAR. ÖYKÜ, 
HIZLICA YÜZÜMÜZE 

TUTTUĞUMUZ BIR AYNA. 
EĞER ÇOK GENÇ BIR DILDEN 

KONUŞMAK ISTEYECEK 
OLURSAK, ÖYKÜ PLAN 
PROGRAM YAPMADAN 

ÇEKTIĞIMIZ BIR SELFI GIBI O 
ANIMIZI HIÇ ŞEY YAPMAYACAK 

BIR ŞEKILDE YÜZÜMÜZE 
TUTUYOR.” 
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sanatçılara destek politikası konusun-
da ne düşünüyorsunuz? 

İyi yanları mutlaka var. Devlet aygıtı-
nın görevlerinden biri. Bir sosyal refah 
sağlayabilmek ve kültürel gelişimde 
bunun olmazsa olmazlarından biri. Nasıl 
ki sağlık sektöründe, eğitim sektörün-
de, ulaştırmada ve ulaşımda birtakım 
katkıları sağlamak devlet aygıtının temel 
göreviyse, devlet aygıtı bu yüzden varsa, 
kültür ve sanat dünyasına sağlayacağı 
katkılar da aynen bu çerçeveden değer-
lendirilmelidir ve olmalıdır. Ama burada 
bu katkıları kültür ve sanat dünyasının 
düşünce yapısından uzakta birtakım 
siyasi kararlarla sistemini uygularsanız, 
sayısız soru işareti oluşur. 

Kitaplarınız çıkıyor neredeyse her yıl, 
iki yılda bir en azından. Bir yandan 
seslendirme işi var, bir yandan kültür-
sanat programcılığı, bir yandan gazete 
yazarlığı. Yazmak için bu sıkışmaya 
ihtiyacı mı var insanın? Mesela hep 
şöyle bir hayalimiz vardır ya: Ya hiçbir 
işim olmasa da şöyle oturup sabahtan 
akşama kadar yazsam. O zaman o 
kitaplar çıkabilir miydi? 

Televizyon programcılığı bittikten son-
ra yani yaklaşık iki senedir ben de aynen 
bu hayalin artık gerçek olacağı inancıyla 

sohbet

gökyüzüne baktığım günler geçirdim. 
Çünkü ben de dedim ki, tamam artık ya-
zacağım, bugün hiçbir şey yapmayacağım 
ve sadece düşüneceğim gökyüzüne bakıp 
ve… Bende doğru değilmiş. Ben sürekli 
tedirgin, sürekli diken üstünde, sürekli 
o gerilimi hissederek yaşayabiliyorum. 
Yazmak değil, benim yaşamımla ilgili bir 
şey bu. Zaten yazmak benim yaşamımdan 
çok da uzak olan bir şey değil. Yaşamımın 
ta kendisi olan, ta içinde olan bir şey. Yazı-
dan adam olmak galiba benim yaşamım. 
Hakikaten yaşamımı tanımlayabileceğim 
tek şey bu: Yazıdan adam olmak. Ve 
bunun gerilimiyle, bunun tedirginliğiyle 
yaşıyorum. Kendimce, kendi bilgi biriki-
mim, kendi öğrenebildiklerim ya da hâlâ 
öğrenmekte olduklarımı temize çekiyo-
rum. Kendimce anlayabildiklerimi temize 
çekiyorum, anlamak için yazıyorum. 
Dolayısıyla anlamam gereken verilerin 
sayısı arttıkça daha çok sıkışıyorsun, daha 
çok yazman gerekiyor. Biraz da dünya 
seni buraya itiyor. 

Ölümlü olmakla da ilgili galiba. Öle-
ceksek neden doğduk sorusu da bir 
anlama çabası... 

Temel olarak böyle bir meselemiz var; 
ölüm bilgisizliği. Korkusu da değil bu. 
Kimi insan korkar kimi insan korkmaz; 
ölüm bilgisizliği bu. Yani gerçekten ve 
gerçekten hayatta bilmediğimiz iki tane 
şey var: Doğum ve ölüm. Doğumu anlaya-
biliyoruz, çünkü doğum anlatılan bir şey. 
Herkes kendi doğumunu bilir. Bilmediği 
doğum ona bildirilmiştir hikâyelerle. 
“Ay sen çok sancılı oldun, iki gün sancı 
çektim. Teyzen geldi, başımda oturdu.” 
Bütün bu hikâyeler bir süre sonra bizim 
anlattığımız şeylere dönüşür. Ama tek 
anlatamayacağımız şey, tek bilmediği-
miz şey ölüm. Biri sana anlatsa bile “Çok 
fena öldün yani teyzen geldi” falan diye 
bunu anlatacağımız kimse yok zaten. 
Bizim temel meselemiz ölüm bilgisizliği. 
Bilmiyoruz ne olacak sonrasında. Bunun 
gerilimini yaşıyoruz. 

Gazete yazılarınızda etliye sütlüye do-
kunuyorsunuz. Bir kısım edebiyatçı da 
kenarda oturuyor, kitaplarını yazıyor, 
çok fazla güncel siyasetle ilgili görün-

Öykünün temel 
evi, öykünün nefes 
aldığı, yaşadığı 
yer dergilerdir ve 
dergiciliğin, günümüz 
dergiciliğinin biraz 
daha sıkıntılı olduğu 
ama daha bağımsız da 
olduğu bir 
mecra.



müyor. Siz bu yazıları bir görev olarak 
gördüğünüz için mi yazıyorsunuz? Bir 
edebiyatçının misyonu mudur?

Edebiyatçı, ressam, tiyatrocu, sinema 
oyuncusu her neyse, gerçek dünyanın 
meselelerini kurmaca bir dünyada şekil-
lendiren, onu bir hamur haline getiren, 
yoğuran ve oradan bir ürün ortaya koyan 
bu aydın zihinlerin hangi siyasi görüşten 
olursa, hangi dünya görüşü, hangi din, 
hangi dil, hangi ırktan olursa olsun, kendi 
oturduğu koltuktaki aydınlığını, aydın 
görüşünü dünyayla paylaşması gerektiği-
ne inanırım. Buradan bir cümle çıkarması 
gerektiğine inanırım genel olarak. Ama 
bazen de dünya tarihinin özel dönemleri 
vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası özel 
bir dönemdir. Dünyada da 90’ların başı 
ya da 80’lerde Teacherizm-Reaganizmin 
yükseldiği dönemler de dünyada özel bir 
dönemdir. Ben zaten sanatımla diyeceği-
mi diyorum. Ben filmlerimle anlatacağımı 
anlatıyorum. Benim romanlarımı okuyun 
canım, zaten orada ben dünyayla olan me-
selemle de yüzleşiyorum, hesaplaşıyorum, 
gerektiğinde çok da sert oluyorum. Evet 
bunlar zaten senin dünyayla meseleni 
anlamak için yaptığın şeyler. Bunlar seni 
sen yapan şeyler. Bunlar henüz benimle 
çok ilgili değil. Ben daha çok konuşulması 
gerektiğine inanıyorum. Benim motivas-
yonumla daha çok konuşulmasındaki 
anlayışım da şudur: İşte bakın bu konu 
bu, bu, budur demiyorum. Ben edebiyatta 
da kurallardan, dogmalardan her zaman 
uzak durmuş bir insanım. Ben de gazete-
de ya da bir dergide bir yazıyı yazarken, 
ben böyle düşünüyorum diyorum. Ben 
böyle düşünüyorum dedikten sonra senin 
düşüncen neyse onu da duymaya açığım; 
hiç katılmasam da, hoşlanmasam da, üslu-
bunu beğenmesem de. Günümüzde artık 
sosyal medya üstünden üslupsuzluğun da 
yaygınlaştığı, üslupsuzluğun da bir üslup 
haline geldiği malum… Olabilir. Bunlar 
dönemdir. 

Hatta belki de bir edebiyatçının bu 
konularda söz söylemesi bu üslupsuzluğu 
kıracak bir şeydir.

Bravo, bravo. Yani şöyle bir şey bazen 
öyle bir olay olur ki, o olay konusunda 
onlarca siyasi analizci, toplum bilimcinin 
akademik dili, siyasi analizcinin siyasete 

yaslanan dili gibi birçok dilde yorum oku-
ruz. Mesela bu konuda başarılı olan yazar-
larımızdan birine örnek verecek olursak; 
Murathan Mungan öyle bir yazı yazar 
ki... Her zaman gevezelik etmeden, yeri 
geldiğinde taş gibi çok güzel ve bizim bir 
anda dünyaya başka bir yerden bakmamı-
zı sağlayan kısacak ya da uzun bir yazıyla 
tak diye karşımıza çıkabilir. Gerçekten de 
o sakilleşen dili, üslupsuzlaşan iletişimi bir 
anda derleyip toparlayan bir güç olarak 
orada hakikaten bulutları dağıtır.

Yazarlık atölyelerini de sorayım. Şimdi 
bir dönem bir önyargı oldu atölyelere. 
Son zamanlarda o önyargıdan kurtul-
duk da daha çok kabul ediliyor sanki 
edebiyat çevrelerinde.

İlk bunlar çıktığında şöyle bir algıyla 
çıktı: Evet gideceğiz, on hafta yirmi hafta 
bir tane adam bize birtakım bilgiler 
verecek. Bizim de zaten anlatacak çok 
güzel hikâyelerimiz var. İşte ben çocuk-
luğumdan beri yazarım, komşularım 
çok beğeniyor yazdıklarımı. Her zaman 
şiir yazdım, okulda çok derecelerim var, 
kompozisyon birincisiyim verileriyle 
geliyordu insanlar. Bir tane adam ya da 
kadın bana orada bu budur, bu budur 
buraya nokta konur, buraya da virgül 
olur deyince, ben galiba yazar olacağım. 
Başta böyle bir algı vardı; fakat son dört 
beş senede okuma grupları, inceleme 
grupları, edebiyat kulüpleri gibi farklı 
tanımlamalarla bu yazarlık atölyeleri diye 
bilinen şeyin dışında bir yere evrildi me-
sele. Benim de atölyeme gelenlerin hepsi 
yazmak istemiyor. Bazısı okuduğunu 
daha iyi anlayabilmek, okuduğunun tek-
nik olarak analizini daha iyi yapabilmek 
için geliyor ve açık açık da söylüyor “Ben 
yazmak için burada değilim, okuduğu-
mu daha iyi anlayabilmek, bir disipline 
girmek, her hafta bir atölye çalışmasına 
katılarak, ödevler alarak, yeni kitaplar 
okuyarak bir disipline girmek istiyorum” 
diyor. Bu algı biraz oturduğu için galiba o 
tu kaka durumundan da uzaklaşıldı ama 
şunu da söyleyeyim: Ben de eğer yazmak 
bir işse, bu işin yazarlık atölyesinden 
tümüyle öğrenilerek çıkılacağına inanan-
lardan değilim. Kendi öğrencilerime de 
söylerim. 
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İNCİLER

“YENI DÜNYA”
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’dan

Bolivya’nın batısında yer alan Salar de Uyuni dünyanın en büyük tuz göllerinden biri. Görülmeye değer 
manzarasıyla bu devasa göl adeta gezginleri büyülüyor. Eğer ziyaretiniz yağmur mevsimine denk geldiyse 
burayı gezmek daha da bir güzel oluyor. Yağmurun biriktirdiği suyun üzerinde yürümek adeta devasa bir 
aynanın üzerinde gezinmek gibi. Tektonik kırılmalardan önce bir iç deniz olan göl yüzyıllar içinde kuru-
muş, hatta devasa gölün ortasında muazzam bir ada da yer alıyor. Güney Amerika’nın simgelerinden biri 
olan gölde ayrıca bir de tren mezarlığı bulunuyor. Eskimiş, atıl trenlerin inzivaya çekildiği yerde muhteşem 
fotoğraflar çekilebiliyor. 

BEYAZ ADAM’IN ESKI KITADAN AYRILDIĞI SON NOKTA OLAN AMERIKA KENDINE 

HAS DOĞA DOKUSU, MEDENIYETLERI VE TARIHI ILE MERAKLI KÂŞIFLERIN ILGI 

ODAĞI. IŞTE HENÜZ DAHA VAKIT VARKEN ÇANTANIZI HAZIRLAYIP MUAZZAM 

KITADA GIDIP GÖREBILECEĞINIZ 5 MUAZZAM YER.

1 - GÖLGENIZLE BERABER YÜRÜDÜĞÜNÜZ YER  SALAR DE UYUNI



keşif
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2 - DÜNYANIN YENI YEDI HARIKASINDAN BIRI  MACHU PICCHU

Peru’da And Dağları’nın bulutlara dokun-
duğu noktada Inka medeniyetinin ruhunu 
yansıtan muhteşem bir mimari Machu 
Picchu. Urubamba Vadisi üzerinde kurulan 
devasa şehir Inka hükümdarı Pachacu-
tec Yupangui tarafından 15. Yüzyılda inşa 
edildiği tahmin ediliyor. Avrupa’dan Güney 
Amerika’ya göçlerin henüz yaşanmadığı 
bir dönemde Inkalılar, kendilerine özgü 
mimari anlayış ve kültürde burada dünyanın 
gördüğü en güzel eserlerden birini inşa 
etmişler. Bu muazzam mimarinin sırları, 
günümüze kalan izler çok az dolayısıyla 
neden yapıldığı ve ne için kullanıldığı tam 
olarak aydınlatılabilmiş değil. Arkeologlar ve 
de tarihçiler antik şehir üzerinde araştır-
malarını halen sürdürüyorlar. Aslına dair 

ipuçlarının azlığı sebebiyle gerçek adının 
da ne olduğu bilinmeyen yapıya, yerel dilde 
“eski zirve” manasına gelen “Machu Picc-
hu” adı verilmiş. Ispanyol istilasının ardından 
uzun yıllar keşfedilmeyen şehrin batılılar 
tarafından fark edilişi de oldukça ilginç. 1912 
yılında Amerikalı Profesör Hiram Bingham 
Inkaların başkenti Cuzco’dan ayrıldıktan 
sonra bir yerli ona 50 cent karşılığında bir 
yer göstereceğini söylemiş. Çok küçük bir 
miktara bedel olan yolculuğun sonunda 
yerli Bingham’ı Machu Picchu’ya götürmüş. 
Profesör de bu muazzam antik şehri araştı-
rarak dünyaya sunmuş.

3 - BIR SINIR ÇIZGISI ANCAK 
BU KADAR HOŞ OLABILIRDI:  
IGUAZU ŞELALESI

Arjantin, Brezilya ve Paraguay’ı 
birbirinden ayıran ve dünyanın doğa 
harikalarından biri olan Iguazu Şela-
lesi, Güney Amerika’nın muhteşem 
güzellikleri arasında. Tropik yağmur 
ormanlarının arasında kalan doğa 
harikası şelalede suyun ve de yeşilin 
yansıması görülebilir. Ayrıca kendine 
has dokusuyla bırakılmış şelalenin 
içinde kurulan parkta puma ve jaguar 
gibi vahşi hayvanlara da rastlanabiliyor. 
Bunun yanında tabii hemen her yerde 
sevimli maymunlar ve de rakunlarla 
karşılaşmak da gezginleri şaşırtmıyor. 
Şelaleleri gezerken yağmurdan ve 
rüzgarın şelalelerden getirdiği sulardan 
ıslanmamak çok zor bir hal. Botlarla 
şelalelerin altına doğru gezintilere de 
çıkılıyor. Parana nehri üzerinde yine 
botlarla gezerken yağmur ormanlarını 
seyre dalmak, şelalenin bulundu-
ğu bölgede tur organizasyonlarının 
düzenlediği vahşi hayvan safarisine 
katılmak ve ormanları keşfetmek de 
ayrı bir zevk. Iguazu yerel dilde “büyük 
su” manasına geliyor ve 1.320 km 
uzunluğunda Irai ve Atuba nehirlerinin 
kesiştiği noktada yer alıyor şelale. Yine 
şelalenin görülmeye değer noktala-
rından biri olan “Şeytan Gırtlağı”na da 
buradan geçmek olası fakat bu nokta 
Arjantin kısmında kalıyor. 
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5 - MAVININ HER TONUNUN  
YER ALDIĞI CANCUN
Mavinin her tonunun bulmak ve de maviye doymak 
Cancun’da bir başka harika. Sahilleri, mini otelleri ve 
doğasıyla Güney Amerika’nın yeryüzündeki cenneti 
Cancun. Meksika’nın güneydoğusunda Quintana Roo 
eyaletine bağlı Cancun’un kökeni Maya medeniyeti-
ne dayanıyor. Tropik iklimin hakim olduğu muazzam 
cennette hava yıl boyunca sıcak. Masmavi denizi, 
beyaz kumu kumlu plajları, güneşi, eğlencesi, alış-
veriş noktaları ve her şey dahil tesisleri ile turistlerin 
gözdesi. Sadece Kasım ve Ağustos arası yani kasırga 
döneminde yapılan ziyaretler biraz tehlike arz edebilir. 
Malum Karayipler bölgesinde yer aldığı için kasırga 
etkisi Cancun’a da vurabiliyor. Ayrıca burada yer alan 
ve muhteşem Maya medeniyeti izlerini taşıyan Chic-
hen Itza Antik Kenti de görülmeye değer. Özellikle 30 
metre yüksekliğindeki Kukulkan piramidi gezginlerin 
ilgi odağı. Cancun’da yer alan diğer bir antik kent ise 
Tulum Antik Kenti. Yine Maya medeniyetinin inşaların-
dan biri olan kentte ayrıca dalış yaparak sualtı gezintisi 
ile de ulaşılabilir. Şehirde eğlencenin merkezi olarak 
ise Xcaret Eğlence Parkı da alternatif bir tur olarak 
değerlendirilebilir.

Dünyaca ünlü Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez’in aşık olduğu şehir Cartagena. Kolombiya’nın gülen 
yüzü olarak ifade edilen bu güzel küçük şehre yılda bir milyon ziyaretçi geliyor. Tarihi dokusu ve kendine özgü 
güzellikleri olduğu gibi kalmayı başaran şehir, bir eski manastır, katedral ve malikane barındırıyor. Bunun ya-
nında eski evlerden dönüştürülmüş butik ve kolonial mimaride evler, dükkanlar da bulunuyor. Burada şehrin 
güzelliklerinin yanında damak tadına hitap eden güzellikler de bulunuyor. Cartagena mutfağı, Karayip ve 
Peru mutfaklarının karşımı. Burada deniz mahsullerinin lezzetine doyabilirsiniz. Şehrin merkezinde çoğun-
lukla kolonyal mimarisi hakim fakat rejimin değişmesi ardından Italyan mimarisinden örnekler de inşa edilmiş. 
Cartagena, tarihi merkezi çepeçevre saran surları ile meşhur. Surların uzunluğu yaklaşık 9 kilometre. Bu da 
Amerika’nın en uzun ve dünyanın da sayılı en uzun şehir surlarından biri oluyor.

4 - KOLOMBIYA’NIN INCISI CARTAGENA



Sağlığın Yeşil 
Efsanesi: Buğday  

Çimi Suyu

sağlık ajandası
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BUĞDAY ÇIMI SUYU 
INSANLIĞIN YENI FARKINA 

VARDIĞI DOĞANIN 
MUHTEŞEM BIR HEDIYESI. 

IÇERIĞI ILE ADETA HAYAT 
IKSIRI DIYEBILECEĞIMIZ BU 

MUCIZE BIN DERDE DEVA 
GELIYOR.

Sağlığın Yeşil 
Efsanesi: Buğday  

Çimi Suyu
Buğday çimi suyu için çağımızın efsane iksiri 

desek hiç de abartmış olmayız. Bu iksir içinde 
bulundurduğu vitamin ve minerallerle daha sağ-
lıklı bir hayat sunuyor. Öncelikle çağın hastalığı 

olan kansere karşı güçlü bir silah. Ayrıca en güçlü antiok-
sidan olarak vücudu zinde tutuyor. Kalp-damar ve şeker 
hastalıkları tedavisine de yardımcı olan buğday çimi suyu 
daha nice faydalarla dolu muazzam bir içecek. 

Çevremizde hayatın hızlı akışına kapılıp sağlığına 
yeterince özen göstermediğinden hayıflanan birçok 
cümle duyuyoruz. “Yeterince spor yapamıyorum, düzenli 
ve düzgün beslenemiyorum, kilo alıyorum, yiyecekle-
rimiz GDO’lu” gibi pek çok şikayeti de işitmek pek tabii 
bir durum haline geldi. Yoğun çalışma hayatı, çevresel 
koşullar ve kimyasalların yiyeceklere her geçen gün daha 
fazla sızması, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale 
geldi. Ayrıca çocukların da sağlığı GDO’lu yiyecekler se-
bebiyle ciddi tehdit altında. Bunun yanında hazır gıdaların 
cazibesine yenik düşen çocuklar sağlıklı yeşil sebze ve 
meyvelerden her geçen gün uzaklaşıyor. Hal böyle olunca 
pratik ve güçlü çözümler uzmanlar tarafından araştırılıp 
insanlara sunuluyor. İşte buğday çimi suyu da uzmanların 
son zamanlarda sıklıkla tavsiye ettiği bir şifa iksiri. 

Buğday çimini yetiştirmek oldukça kolay. Yapma-
nız gereken sadece evinize iki saksı, biraz toprak ve de 
buğday çimi tohumu almak. Saksılara ektiğiniz buğday 
çimi yeterince uzadığında makasla kesiyorsunuz ve 
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sağlık ajandası

• Buğday çimi suyu yüzde 70 klorofil içerir. 
• Klorofil; hücre ve dokulara nüfuz ederek temizlenmelerine, 

canlandırılmalarına ve yeniden yapılanmalarına destek olur. 
• Klorofil; vücuttaki ilaç artıklarının ve kimyasalların temiz-

lenmesine yardımcıdır. 
• Klorofil; karaciğerin temizlenmesine destek olur. 
• Buğday çimi; havuç suyu ve diğer meyve-sebzelerle karşı-

laştırıldığında muhteşem bir toksin attırıcıdır. 
• Yaklaşık 6.8 kg buğday çiminin toksin attırıcı etkisinin; yak-

laşık 158.8 kg havuç, marul, kereviz vb. sebzeye eş değer 
olduğu bilinmektedir. 

• Buğday çimi suyu; akciğerlerde asidik gazları solumak ne-
deniyle oluşan yaraları iyileştirme özelliğine sahiptir. Klorofil 
sayesinde artan hemoglobin üretimi sonucu, hücrelere 
kanla daha fazla oksijen taşınabilir. Bu da vücuttaki karbon-
monoksidin vücuda zararlı etkilerini en aza düşürür. 

• Klorofil; kalp ve damar sistemini güçlendirip bağırsakları, 
rahmi ve akciğerleri olumlu etkiler. 

• Klorofil kan şekeri problemlerin tedavisine yardımcı olur. 
• İşlenmemiş klorofil içeren buğday çimi suyunun, hiçbir 

toksik yan etkisi yoktur. 
• Günlük beslenmeye eklenen buğday çimi suyu diş çürü-

melerini önleyen mineraller barındırır. 
• Ağızda beş dakika tutulan buğday çimi suyu diş ağrılarını 

hafifletip diş etlerindeki zehirli maddelerin atılması-
na yardımcı olur. Ayrıca buğday çimi suyu ile gargara 
yapmak; iltihaplı boğaz ağrılarını hafifletip iyileşmesinde 
etkilidir. 

• Düzenli buğday çimi suyu içmek, saçların beyazlamasını 
önler.  

• Buğday çimi suyu mükemmel bir cilt temizleyicidir ve cilt 
tarafından besin olarak emilebilir.

• Yeşil buğday çimi suyunu ılık suyla dolu küvete dökün 
ve 15-20 dakika küvette yatın. Daha sonra soğuk suyla 
duş alarak durulanın. Ancak bu işlem sırasında sabun 
kullanmamaya dikkat edin. 

MÜTHIŞ IKSIRIN HAYAT VEREN FAYDALARI
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meyve sıkacağından geçirerek suyunu 
çıkarıyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken 
önemli husus ise suyu çıkardıktan sonra 
15 dakika içinde tüketmeniz. Çimin içinde 
barındırdığı mineraller 15 dakika sonra 
değerini yitirmeye başlıyor, bu sebeple 
hemen tüketmeniz gerekli. İlk saksı-
da büyüyen çimi kesmeniz ardından 
yedekteki ikinci saksıda yetişen çimi ilki 
büyüyene kadar kullanabilirsiniz. Böyle-
ce düzenli olarak buğday çimi suyu elde 
edebilirsiniz. 

Sıvı oksijenle dolu olan buğday çimi 
doğa ananın insanlığa sunduğu en güçlü 
anti kanserojenlerden olan laetril içeri-
yor. Laetril kanser hücrelerinin yayılma-
sının önüne geçen ya da ortaya çıkma-
sına yol açan etkenleri azaltan bir unsur. 
Bu sebeple normal sağlığı yerinde olan 
her yaştan insan da buğday çimi suyunu 
içmesi sağlık açısından uzmanlar tara-
fından da tavsiye ediliyor. Hatta küçük 

çocuklar da “ağaç yaşken eğilir” mantı-
ğıyla bu suyu içmeyi bir alışkanlık haline 
getirebilirse kanser oranını düşürülebilir 
ve de sağlıklı nesiller yetiştirebilir. 

Hastalıklarda esas olan bağışıklık 
sisteminin güçlü olmasıdır. Bağışıklık 
sistemini güçlendiren en büyük doğa 
mucizelerinden birisi de buğdaydır. 
Özellikle buğday çimi bol oksijen, laetril, 
bol klorofil maddesi dışında 100 kadar 
vitamin, mineral ve besin maddesi de 
içerir. Taze sıkılmış bir buğday çiminde 
aynı ağırlıktaki portakaldan 60 kez daha 
fazla C vitamini ve yine aynı ağırlıkta-
ki ıspanaktan 8 kat daha fazla demir 
bulunur. Efsanenin bir başka önemli 
özelliği ise kandaki toksinleri nötralize 
eden maddeleri içermesi. Bu maddeler 
sayesinde daha zinde ve çevik bir zihin 
ile vücuda sahip olmak mümkün. Günün 
yorgunluğu, buğday çimi suyu içerek 
atılabilir ve tazelenilebilir. Tabii sindirim 

sistemine sağladığı fayda ve yağ yak-
maya verdiği katkı ile de formda kalmayı 
sağlar. Özellikle kilo sorunu olan ve diyet 
yapan kişilerin vücudunda yağ yakışının 
hızlanmasına olanak sağlar. 

Buğday çimi doğadaki bir numaralı 
klorofil kaynağı olarak bilinir, ayrıca 17 
aminoasit, A, D, E, K gibi değerli vitamin-
ler, 92 mineral ve birçok enzim içeriyor. 

E, K gibi değerli vitaminler, 92 mineral 
ve birçok enzim içeriyor. 

ÇIM SUYU  
NE KADAR IÇILIR? 
Günde 2 çay bardağını geçmeyecek 
şekilde sabah ve öğleden sonra 1’er 
çay bardağı içilebilir. Daha fazla içilirse 
çok güçlü olduğundan vücut absorbe 
edemez.
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Milli Takım  
Fransa  
2016’ya hazır!
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TÜRKIYE A MILLI FUTBOL TAKIMI ADETA BIR MUCIZEYI 
GERÇEKLEŞTIREREK FRANSA 2016 AVRUPA FUTBOL 

ŞAMPIYONASI’NA KATILMAYA HAK KAZANDI. KATILDIĞI TÜM 
TURNUVALARA RENK KATAN MILLI TAKIMIMIZIN MÜCADELESINI 

TÜM TÜRKIYE ŞIMDIDEN BÜYÜK BIR HEYECANLA BEKLIYOR.

ürkiye, Fransa’da 
düzenlenecek olan 
2016 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’na 
dahil olabilmek için 
mücadele verdiği 
grup elemelerinde 
yine bir mucizeye 

imza atarak son dakikada “en iyi 3.” 
olarak turnuva biletini kaptı. Milli takımın 
adeta mottosu olan “Biz bitti demeden 
bitmez” cümlesi bir kez daha ispatlanarak 
büyük bir heyecana sebep oldu.

Grup eleme maçları sırasında aldı-
ğı skorlarla futbolseverlerin umutları 
tükenmişti. İlk üç maçının ardından sadece 
bir puan elde edebilmişti. Gruptaki ilk 
periyodu lider İzlanda’nın 8 puan gerisinde 
tamamlamıştı. Hayallerin tükendiği nokta-
da Milli Takım’ın mucizeye ihtiyacı vardı. 

Ufukta görünen yegane umut Play-
Off ’a kalmaktı. Fatih Terim yönetimin-
deki takım ilk hedef olarak Hollanda’yı 
gözüne kestirdi ve Konya’da muazzam 

bir zaferle üç puanı aldı. Ardından Çek 
Cumhuriyeti’ni de yenen takım artık 
kendine güveniyordu. Gruptaki son maç 
olan İzlanda maçı yine Konya’da oynandı. 
Karşılaşma öncesi Play-Off için kon-
santre olan ekip maçın zorlu geçeceğini 
biliyordu. Gol için yüklenen Milli Takım 
Selçuk İnan’ın 89. dakikadaki müthiş free 
kick’i ile golü buldu. 

İşte mucize bu muhteşem golün ardın-
dan gerçekleşti. “En iyi 3.” olma ihtimali 
ufukta doğmuştu fakat diğer maçlarda 
alınan skorlar bu kaderi tayin edecekti. 
Yunanistan-Macaristan maçında Ma-
carlar galip gelse Milli Takım’ın umutları 
sona erecekti fakat grup sonuncusu 
Yunanistan galibiyetle ayrıldı. Hatta öyle 
ki 86. dakikaya kadar 3-3 giden maçta 
Kone’nin golü Yunanistan’ı galibiyete 
taşıdı. Diğer bir kader maçı ise İspanya-
Ukrayna arasındaydı. Ukrayna berabere 
kalsa ya da galip gelse Türkiye finaller 
yolunda Play-Off ’a gidecekti. Fakat 
İspanyol De Gea kalesinde devleşti ve Uk-
rayna akınlarını durdurdu. De Gea 10’un 
üzerinde kesin gol denilen pozisyonları 
kalesinden savuşturmayı başardı. De 
Gea’nın ellerinin hünerinin yanına takım 
arkadaşı Gaspar’ın golü de hediye oldu. 
Bu stresli maç da zor da olsa Türk Milli 
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Takımı lehine sona erdi. Grupta ise kay-
nayan kazan daha da ısınırken ardındaki 
Hollanda’nın umutlarını Çekler tüketti. 
Çek Cumhuriyeti Hollanda’yı 3-2 yenerek 
umutlarını çaldı. Artık “en iyi 3.lük” 
ihtimali doğmak üzereydi. Tek bir maç 
kalmıştı ki o da en zoruydu. Daha önce 
hiç deplasman galibiyeti bulunmayan 
Kazakistan Letonya’ya karşı oynuyordu. 
Kazakistan galip gelirse Türkiye finallere 
kalacaktı. 65. dakikada topu ağlara gön-
deren Islambek Kuat Türkiye’yi de Fran-
sa 2016’ya gönderiyordu. O sihirli ayaklar 
mucizenin son halkasını tamamlamayı 
başarmıştı. Ufukta Play-Off umudu 
aranırken Milli Takım kendini finallerde 
bulmuştu. Maç sonunda Fatih Terim “Biz 
bitti demeden bitmez” diyerek zaferi 
taçlandırıyordu. 

Biz bu efsaneyi biliyoruz
Türk futbolseverlerin büyük bir 

heyecanla beklediği şampiyonada Milli 
Takım şampiyonluk için umutlu. Son 
olarak 2008 yılında İsviçre-Avusturya’da 
düzenlenen şampiyonaya katılmayı başa-
ran Milli Takım heyecan verici son dakika 
geri dönüşleriyle yarı finale kadar yük-
selmeyi başarmıştı. Yarı finalde ise güçlü 
Almanya karşısında tutunmayı başaran 
Milli Takım oyunun son bölümünde 
maçı kaybederek finale yükselememişti. 
Şampiyon olamamasına rağmen turnu-
vanın en renkli takımı seçilen Türkiye 
en heyecan verici takım olarak dünyanın 
dikkatini çekmişti. Gruptaki ilk maçında 

Portekiz’e mağlup olan Türkiye ikinci 
maçını İsviçre ile oynadı. 57. dakikaya 
kadar ev sahibi İsviçre 1-0 öndeydi fakat 
Semih Şentürk’ün golüyle beraberlik 
sağlandı. Milli Takım son dakikaya kadar 
umudunun peşinden koşuyordu. Ve 
genç Arda Turan uzatma dakikalarında 
attığı muhteşem golle galibiyeti getirdi. 
Bu Türkiye için her şeyin başlangıcıydı. 
Ardından oynayacağı Çek Cumhuriyeti 
maçı çeyrek finale kalmak için mutlak 
galip gelinmesi gerekiyordu. Koller ve 
Plasil’in attığı gollerle 2-0 öne geçen 
Çekler karşısında oynanan futbol adeta 
taraftarları turnuvaya vedaya hazırlıyor-
du. Fakat yine Arda Turan 75. dakikada 
sahneye çıkarak golünü attı ve takımın 
fitilini ateşledi. Skor 2-1 olmuştu. Gali-
biyete inanan takım bir anda bambaşka 
bir hal alarak Çekleri kendi yarı sahası-
na hapsetti ve baskı sonucunda Nihat 
Kahveci’nin 87. dakikadaki muazzam 
golü skoru eşitledi. Tüm Türkiye ekran 
karşısında kalpleri çarparak kalan birkaç 
dakikada ne olacağını gözlerini kırpma-
dan seyrederken yine Nihat Kahveci yıldı-
zını parlattı. Dünyanın en iyi kalecisi Petr 
Cech tuttuğu topu ellerinden kaydırarak 
adeta Nihat Kahveci’nin ayaklarına bı-
rakmıştı. Ve Kahveci’nin kadife ayakları 
topu ağlarla buluşturarak Milli Takımı 
zafere taşıdı, Tüm Türkiye’yi ise büyük 
bir sevince boğdu.

Çeyrek finale yükselen Milli Takım’ın 
rakibi Hırvatistan oldu. Çeyrek final ma-
çının 90 dakikası 0-0 sona erdi ve 15’er 

dakikadan iki devre uzatma oynanıyordu. 
Tempolu ve stresli geçen maçın 119. daki-
kasında Klasnic’in attığı golle Hırvatlar 
1-0’lık skoru yakaladı. Bir anda yerlerinde 
sus pus olan Türk taraftarlar her şeyin 
sona erdiğini düşünürken 120+2. daki-
kada kaleci Rüştü Reçber’in ileri gidin 
talimatıyla rakip sahaya yerleşen takım 
yine Reçber’in kale vuruşuyla top ceza 
sahası kalabalığı içinde karambole düştü 
ve Semi Şentürk o karmaşanın içinde 
muhteşem bir şutla skoru 1-1 yaptı ve 
maçı penaltılara taşımayı başardı. Penal-
tı atışları sonucunda ise Türkiye maçtan 
galibiyetle ayrılmayı başardı. 

2008 yazında Türkiye’ye ve tüm 
Avrupa’ya büyük heyecan yaşatan Milli 
Takım 8 yıl sonra aynı turnuvada yer 
alacak. Grup kuralarının çekilmesinin 
ardından çıkan rakipler “2008’de nerede 
kalmıştık?” sorusunu sordurdu. Grup 
kuralarında 1. Torbadan son iki turnu-
vanın şampiyonu İspanya Türkiye’nin 
rakibi oldu. Ardından ise 2008 yılında-
ki rakiplerinden Çek Cumhuriyeti ve 
Hırvatistan rakip oldu. Milli Takım 12 
Haziran’da Hırvatistan maçıyla turnuva-
da ilk maçına çıkacak. 

Tüm Avrupa grup elemelerinde yaşa-
nan ve de 2008’deki muhteşem mucize-
lerin ardından Türkiye’nin rakiplerinin 
yeniden Çek ve Hırvat milli takımlarının 
olması karşısında büyük bir heyecana 
kapıldı. Otoriteler ve futbolseverler Türk 
Milli Takımı’nın şampiyon olma ihtimalini 
konuşuyor. Taraflı ya da tarafsız futbolu 
severek izleyen herkesin Türkiye’nin 
turnuvada yer almasını heyecan verici 
olarak nitelendiriyor. 

Futbolcular turnuvayı bekliyor
Turnuva biletinin alınması ardından 

yurtiçinde ve de yurtdışında oynayan 
milli takım oyuncuları Fatih Terim’den 
turnuvada forma kapabilmek için 
kıyasıya bir mücadeleye düştü. Başta 
Barcelona’nın yıldızı ve takımın kaptanı 
Arda Turan olmak üzere gol ayakları 
Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Hakan Çal-
hanoğlu, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan 
Töre gibi isimlerin turnuvanın gözde-
leri olacağına şimdiden kesin gözüyle 
bakılıyor. 
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8-21 EKIM TARIHLERINDE GERÇEKLEŞTIRILEN ANADOLU SIGORTA MILTAŞ TENIS 
TURNUVASI, DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENI ILE TAMAMLANDI. 

Anadolu Sigorta Miltaş Tenis 
Turnuvası’nda Kazananlar Belli Oldu

Şirketimizin sponsorluğunda, 
İstanbul Suadiye’deki Miltaş 
Spor Tesisleri’nde düzenlenen 

turnuvada maçlar, değişik yaş grup-
larında; tekler, çiftler, erkekler ve 
kadınlar olmak üzere toplam 16 farklı 
kategoride düzenlendi.  

197’si tekler, 124’ü çiftler olmak 

üzere toplam 321 tenisçiyi bir araya 
getiren turnuvada Şirketimizi 
Acente ve Kanal Yönetimi Müdü-
rümüz Macit Bal temsil etti. Ergün 
Revanbahs ile beraber yarışan ve bu 
turnuvada da daha önceki başarıları-
nı tekrarlayan Macit Bal, 45 yaş üstü 
çift erkekler kategorisindeki üç ma-

çını da kazanarak turnuvada kupaya 
ulaşan isimlerden birisi oldu. 

Ödül töreni sırasında konuşma ya-
pan Genel Müdürümüz Musa Ülken, 
Anadolu Sigorta’nın Miltaş ile uzun 
yıllara dayanan işbirliğinin, başarı ile 
gerçekleştirilen son turnuva ile daha 
da perçinlendiğini vurguladı.



merhaba

60 | maksimumbiz

ARAMIZA KATILANLAR

ÜMRAN AKSOY
1984 Kahramanmaraş doğumlu 
olan Ümran Aksoy, Anadolu Üni. 
İktisat Fak. İktisat Böl. mezunu-
dur. 17.08.2015 tarihinde Acente 

ve Kanal Yön. Müdürlüğü’nde 
Uzman Yrd. olarak göreve 

başlamıştır.

TULES BAHADIR
1992 Ankara doğumlu olan 

Tules Bahadır, Süleyman 
Demirel Ünv., Mühendislik Fak. 

Bilgisayar Müh. Böl. mezu-
nudur. 24.08.2015 tarihinde 

BİTÇGM’de Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

KADİR SERKAN ŞAHBAZ
1986 Adana doğumlu olan 

Kadir Serkan Şahbaz, Anadolu 
Ünv., İşletme Fak. İşletme 

Böl. mezunudur. 24.08.2015 
tarihinde Güney Anadolu Bölge 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd.  
olarak göreve başlamıştır.

UTKU KARAKUŞ
1992 İstanbul doğumlu olan 

Utku Karakuş, Dokuz Eylül Ünv., 
Mühendislik Fak. Makine Müh. 
Böl. mezunudur. 24.08.2015 

tarihinde Kurumsal Sigoracılık 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd.  
olarak göreve başlamıştır.

SABRİ DÖNMEZ
1991 Bilecik doğumlu olan 

Sabri Dönmez, Gaziantep Ünv., 
Mühendislik Fak. Endüstri Müh. 

Böl. mezunudur. 24.08.2015 
tarihinde Proje ve Değişim Yön. 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. 
olarak göreve başlamıştır.

TOLGA ÇİL
1990 Ankara doğumlu olan Tolga 
Çil, Boğaziçi Ünv., Uygulamalı Bi-
limler Yüksekokulu Uluslararası 
Tic. Böl. mezunudur. 07.09.2015 

tarihinde Oto Sigortaları 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd.  
olarak göreve başlamıştır.

MEHMET KASIM
1989 Batman doğumlu olan 

Mehmet Kasım, Marmara 
Ünv., Mühendislik Fak. Bilgi-
sayar Müh. Böl. mezunudur. 

14.09.2015 tarihinde Bilgi İşlem 
Müdürlüğü’nde Uzman Yrd.  
olarak göreve başlamıştır.

ÇAĞKAN BAŞER
1990 İçel doğumlu olan Çağkan 

Başer, Marmara Ünv., Bankacılık 
ve Sigortacılık Aktüerya Böl. 

mezunudur. 01.10.2015 tarihin-
de Aktüerya Müdürlüğü’nde 

Uzman Yrd.  olarak göreve 
başlamıştır.

ENDER GÜNAY
1970 Hatay doğumlu olan 

Ender Günay, İstanbul Ünv., 
Tıp Fak. Tıp Böl. mezunudur. 
01.10.2015 tarihinde Sağlık 
Sigortaları Müdürlüğü’nde 
Yönetmen olarak göreve 

başlamıştır

RECEP YILMAZ
1994 İstanbul doğumlu olan 
Recep Yılmaz, Bağcılar End. 

Mes. Lisesi mezunudur. 
01.10.2015 tarihinde Satın Alma, 

Destek ve İnş. Müdürlüğü’nde 
Destek Görevlisi olarak göreve 

başlamıştır.

ALPER ERDEMİR
1984 Balıkesir doğumlu olan 

Alper Erdemir, Anadolu Ünv., İş-
letme Fak. İşletme Böl. mezunu-
dur. 19.10.2015 tarihinde Banka 

Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır

ARDA DİNÇER
1991 İstanbul doğumlu olan Arda 

Dinçer, Kocaeli Ünv., Fen Edebiyat 
Fak. Türk Dili Ve Edeb. Böl. mezu-
nudur. 19.10.2015 tarihinde Banka 

Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır

BANU USTAOĞLU
1990 Ankara doğumlu olan Banu 

Ustaoğlu, Bülent Ecevit Ünv., 
İktisadi İdari Bil. Fak. İktisat Böl. 

mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır

BEGÜM ARTAR
1989 Adana doğumlu olan 

Begüm Artar, Anadolu Ünv., İş-
letme Fak. İşletme Böl. mezunu-
dur. 19.10.2015 tarihinde Banka 

Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır

CANER GÜVEYİ
1990 İstanbul doğumlu olan Caner 
Güveyi, Marmara Ünv., Bankacılık 

ve Sigortacılık Böl. mezunudur. 
19.10.2015 tarihinde Banka Sigor-
tacılığı Müdürlüğü’nde Maksimum 

Sigorta Uzmanı olarak göreve 
başlamıştır

ERCÜMENT YILMAZ
1991 İstanbul doğumlu olan 
Ercüment Yılmaz, Anadolu 

Ünv., İşletme Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır

FAZIL UZDUR
1986 Balıkesir doğumlu olan Fazıl 

Uzdur, Anadolu Ünv., İşletme 
Fak. İşletme Böl. mezunudur. 

19.10.2015 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır

GÜLDEN SEVEROĞLU
1986 içel doğumlu olan Gülden 

Severoğlu, Çukurova Ünv.,Sosyal 
bilimler Enstitüsü İşletme Böl. Yük-
sek lisans mezunudur. 19.10.2015 

tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır

GÜLAY YAVUZ
1990 Kahramanmaraş doğumlu olan 
Gülay Yavuz, Erzincan Ünv., Meslek 

Yüksekokulu. Finans Bankacılık ve Si-
gortacılık Böl. mezunudur. 19.10.2015 

tarihinde Banka Sigortacılığı 
Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır.

ERKİN ALAGÖZ
1990 Kahramanmaraş doğumlu 

olan Erkin Alagöz, Marmara Ünv., 
İktisadi İdari Bil. Fak. İktisat Böl. 

mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır
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MERVE KIRCI
1986 Muğla doğumlu olan Merve 

Kırcı, Adnan Menderes Ünv., Turizm 
işl. ve Otelcilik Fak. Konaklama İşl. 

Böl. mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

ÖZKAN ŞAHİN
1991 Sinop doğumlu olan Özkan 
Şahin, Niğde Ünv., İktisadi idari 
Bil. Fak. İktisat Böl. mezunudur. 

19.10.2015 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

ÖZLEM ŞENKUL
1990 İstanbul doğumlu olan 

Özlem Şenkul, Anadolu Ünv., İş-
letme Fak. İşletme Böl. mezunu-
dur. 19.10.2015 tarihinde Banka 

Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 

olarak göreve başlamıştır

SEVDA AYDIN
1987 Giresun doğumlu olan Sevda 
Aydın, Başkent Ünv., Ticari Bilimler 

Fak. Sigorta ve Risk Yön. Böl. 
mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır

SİNEM GÜL ÜRPERMEZ
1988 İstanbul doğumlu olan 

Sinem Gül Ürpermez, Anadolu 
Ünv., İşletme Fak. İşletme Böl. 

mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır

TUĞBA TAŞAR AYDIN
1988 Karabük doğumlu olan 

Tuğba Taşar Aydın, Sakarya Ünv., 
İktisadi idari Bil. Fak. İşletme Böl. 
mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

YILDIZ KURT 
1990 İzmir doğumlu olan Yıldız 

Kurt, İzmir Ekonomi Ünv., İşletme 
Fak. Ulus.arası işl. ve Avr. Birliği Böl. 

mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

YİĞİT ACAR
1986 Denizli doğumlu olan Yiğit 

Acar, Yaşar Ünv., İktisadi İdari Bi-
limler Fak. Turizm ve Otel İşlet. Böl. 
mezunudur. 19.10.2015 tarihinde 

Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

SERKAN AKYOLLU
1987 İstanbul doğumlu olan Serkan 

Akyollu, Boğaziçi Ünv., İktisadi 
İdari Bilimler Fak. İşletme Böl. 

mezunudur. 02.11.2015 tarihinde 
Bireysel ve Ticari Sigortacılık 

Müdürlüğü’nde Uzman Yrd. olarak 
göreve başlamıştır.

ORÇUN MERT UZUNER
1991 İstanbul doğumlu olan 

Orçun Mert Uzuner, Paşabahçe 
Çiğdem İlköğretim okulu 

mezunudur. 02.11.2015 tarihinde 
Satın Alma, Destek ve İnş. 

Müdürlüğü’nde Destek Görevlisi 
olarak göreve başlamıştır.

GAMZE LÜLECİ
1986 İzmir doğumlu olan Gamze 

Lüleci, Anadolu Ünv., İşletme 
Fak. İşletme Böl. mezunudur. 

01.12.2015 tarihinde Banka 
Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

SEHER ÇAKIR
1987 Tekirdağ doğumlu olan 

Seher Çakır, Namık Kemal Ünv., 
Ziraat Fak. Tarım Eko. Böl. mezu-
nudur. 01.12.2015 tarihinde Ban-

ka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı 
olarak göreve başlamıştır.

SİNEM HASANOĞULLARI
1984 Balıkesir doğumlu olan Sinem 

Hasanoğulları, Dokuz Eylül Ünv., 
Eğitim Fak. Almanca Öğret. Böl. 

mezunudur. 01.12.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

ŞAHİN GÜNDÜZ
1988 Ankara doğumlu olan Şahin 

Gündüz, Ahi Evran Ünv., Ziraat 
Fak. Tarımsal Biyoteknoloji Böl. 

mezunudur. 01.12.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

ŞEMSE NUR GÜNEŞ
1989 İzmir doğumlu olan Şemse 

Nur Güneş, Adnan Menderes Ünv., 
Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl. 

mezunudur. 01.12.2015 tarihinde 
Banka Sigortacılığı Müdürlüğü’nde 
Maksimum Sigorta Uzmanı olarak 

göreve başlamıştır.

DENİZ MURATOĞLU
1981 Razgırat doğumlu olan 

Deniz Muratoğlu, Marmara Ünv., 
Fen Edebiyat Fak. Matematik 

Böl. mezunudur. 01.12.2015 
tarihinde BİTÇGM’de Uzman ve 

Yetkili olarak göreve başlamıştır.

KORHAN KUYU
1974 Ankara doğumlu olan 

Korhan Kuyu, Ortadoğu 
Teknik Ünv. Mühendislik Fak. 

Elektrik ve Elektronik Müh. Böl. 
mezunudur. 01.12.2015 tarihinde 
BİTÇGM’de Müdür olarak göreve 

başlamıştır.

BÜŞRA YILMAZ
1991 İstanbul doğumlu olan Büşra 

Yılmaz, Arel Ünv., Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve 
Finans Böl. mezunudur. 01.12.2015 

Bireysel ve Ticari Sigortacılık 
Müdürlüğü’nde Yetkili olarak 

göreve başlamıştır.

MURAT DENİZ CİHAN
1990 Trabzon doğumlu olan 

Murat Deniz Cihan, Rize Ünv., 
Meslek Yüksekokulu  Turizm 
ve Otel İşlet. Böl. mezunudur. 

01.12.2015 Bireysel ve Ticari Si-
gortacılık Müdürlüğü’nde Yetkili 

olarak göreve başlamıştır.

CEMİLE BÜYÜKTOPCU
1987 İstanbul doğumlu olan 

Cemile Büyüktopcu, Anadolu 
Ünv., İktisat Fak. Çalışma Eko. 

Ve End. İliş. Böl. mezunudur. 
01.12.2015 İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü’nde Yetkili 

olarak göreve başlamıştır.

BERAT DEMİR
1994 İstanbul doğumlu olan 
Berat Demir, İstanbul Ünv., 

Teknik Bil. Mes. Yüksekokulu, 
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

Böl. mezunudur. 07.12.2015 Bilgi 
İşlem Müdürlüğü’nde Teknisyen 

Yrd. olarak göreve başlamıştır.

SEVİLAY KABULÜ
1987 İstanbul doğumlu olan Sevilay 
Kabulü, University Of Wales, İktisat 
Fak.Uluslararası İşletme Böl. Yüksek 

lisans mezunudur. 01.12.2015 
tarihinde Banka Sigortacılığı 

Müdürlüğü’nde Maksimum Sigorta 
Uzmanı olarak göreve başlamıştır

YÜCEL GÜLLÜCE
1986 Erzurum doğumlu olan 
Yücel Güllüce, İstanbul Teknik 

Ünv., Bilişim Enstitüsü, Coğrafi 
bilgi teknolojileri Böl. mezu-
nudur. 07.12.2015 Bilgi İşlem 

Müdürlüğü’nde Uzman ve Yetkili 
olarak göreve başlamıştır.



yeni hayat

HOŞGELDİNİZ

Muhasebe ve Mali İşler Müd. MEHMET NACİ YILMAZ 01.06.2015 Kız

Teftiş Kurulu Başkanlığı ÇAĞDAŞ TURAN 05.06.2015 Kız

Banka Sig. Müd. ABDULLAH BUDAK 09.06.2015 Erkek

Marmara Bölge Müd. GÖKER YASAN 24.06.2015 Kız                               

İç Anadolu Bölge Müd. NİHAN MİRBEN EZELHAN BAYRAKTAR 01.07.2015 Kız

Oto Hasar Müd. MURAT ÇELİK 07.07.2015 Kız

Muhasebe ve Mali İşler Müd. ENGİN DOMURCUK 13.07.2015 Erkek

Proje ve Değişim Yönetimi Müd. AYŞE KOÇAK 21.07.2015 Kız

Marmara Bölge Müd. SEVİL ANAÇ 06.08.2015 Kız

Bireysel ve Tic. Sig. Müd. ZEYNEP KAYA 10.08.2015 Erkek

Banka Sigortacılığı Müd. BAHAR YÜKSEL TERZİ 10.08.2015 Kız

Oto Hasar Müdürlüğü SERDAR ÖNAL EYÜPOĞLU 22.09.2015 Erkek

Reasürans Müd. DİLEK OĞUZ EKER 27.09.2015 Erkek

Proje ve Değişim Yönetimi Müd. BURAK DELİGÖZ 28.09.2015 Erkek

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. SEDA EVRENSEL 06.10.2015 Kız

Oto Hasar Müd. BURÇAK ÇALIŞKAN 12.10.2015 Erkek

İç Anadolu Bölge Müd. JANKAT ÖZKAN 15.10.2015 Kız

Teftiş Kurulu Başk. İBRAHİM ERDEM ESENKAYA 22.10.2015 Kız

Banka Sigortacılığı Müd. DENİZ EREN YALVARMAZ 23.10.2015 Erkek

Banka Sigortacılığı Müd. ERKAN ŞENOL 02.11.2015  Erkek

Banka Sigortacılığı Müd. MUSTAFA DELBIÇAKOĞLU 04.11.2015 Kız

Hukuk ve Rücu İşlemleri Müd. ORKUN İNCAZ 10.11.2015 Erkek

Kalite Yönetim Sistemleri Müd. İPEK ÇELEBİ 23.11.2015 Erkek

Oto Hasar Müdürlüğü İLKAY BİLEN 24.11.2015 Kız

Banka Sigortacılığı Müd. HAKAN GOVENÇ 28.11.2015 Erkek

Banka Sigortacılığı Müd. ŞEREF AY 27.11.2015 Kız

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. YASEMİN KAYA 01.12.2015 Kız

Hukuk ve Rücu İşlemleri Müd. ÖZNUR DİNÇER 21.12.2015 Kız

Banka Sigortacılığı Müd. SEMA ARZUM 24.12.2015 Erkek

Muhasebe ve Mali İşler Müd.  ÖZGE ÇAĞLA ÖKTEN 25.12.2015 Kız
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MUTLULUKLAR

Banka Sigortacılığı. Müd. ÜMİT KILIÇ 31.05.2015

İnsan Kaynakları ve Eğitim. Müd. CANER ÖNAL 06.06.2015

Satın Alma, Destek ve İnşaat Müd. TUFAN BORA SAMUK 13.06.2015

Bireysel ve Ticari Sig. Müd. OKAN VURAL 13.06.2015

Oto Hasar Müd. SİMGE  - TEMEL KÖKSAL KURUOĞLU 13.06.2015

Hukuk ve Rücu İşlemleri Müd. SİNEM -SELÇUK UĞURDOĞAN  23.08.2015

Banka Sigortacılığı Müd. MUSTAFA GÜLTEKİN YAVUZ 29.08.2015

Satın Alma, Destek ve İnş. Müd. SEMİH DİKÇAM 05.09.2015

Banka Sigortacılığı Müd. MURAT DALKILIÇ 05.09.2015

Banka Sigortacılığı Müd. KÜBRA BİLGİN 06.09.2015

Banka Sigortacılığı Müd. ALİ ÖZTÜRK 05.09.2015

Muhasebe ve Mali işler Müd. ABUZER SEVİM 06.09.2015

Oto Hasar Müd. SÜLEYMAN UYSAL 10.10.2015

Banka Sigortacılığı Müd. ÜMMÜGÜL GÜVEN 17.10.2015

Bireysel ve Ticari Sig. Müd. CEM KAYA 31.10.2015

Hukuk ve Rücu İşl. Müd. ŞENGÜL ŞEREFLİ 31.10.2015

Banka Sigortacılığı Müd. İLYAS AKPINAR 14.11.2015

Bilgi İşlem Müdürlüğü ENGİN ARSLAN 20.11.2015

Kurumsal İletişim Müd. ELİF BANU KOCAOĞLU  17.12.2015
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üzgünüz

Ömer Bülent Civan’ı Kaybettik

Her ayrılığın vakitsiz olması gibi, Acentemiz Ömer Bülent Civan’ın vedasını 
da kötü bir haber olarak aldık. Kendisine Allah’tan rahmet, başta sevdikleri 

tüm Anadolu Sigorta ailesine baş sağlığı dileriz…

Değerli Acentemiz, sevgili dostum Ömer Bülent Civan’ı genç bir yaşında kaybettik. Kendisi ile çeşitli 
vesilelerle, toplantılarımızda olsun, motivasyon etkinliklerimizde olsun bir araya gelme şansı bulmuştum. İş 

dışında kişisel olarak da dostum olan Ömer Bülent Civan’ın vefatı yalnızca beni değil, kendisini tanıyan, başta 
üst yönetimimiz olmak üzere herkesi de derin bir üzüntüye sevk etti. Kendisini; sevecen mizacı, iş ahlakı ve 

hafızalarımızda kalan hoş anıları ile hatırlamaya devam edeceğiz. Mekanı cennet olsun.

Musa Ülken / Genel Müdür

Geçmişte İzmir Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi’nde de aktif görevler alan, sigortacılık ile 
ilgili etkinlikleri takip eden, sadece Şirketimizin değil diğer sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından 

da iş disiplini, dürüstlüğü, insancıllığı nedeniyle sevilen, birçok acentenin Bülent Abisi, Şirketimizin 30 
yıllık acentesi adam gibi adam, Ömer Bülent Civan’ı 21 Aralık 2015 tarihinde kaybettik. İşe ve insana 

olumlu bakışından ve verdiği değerden birçok feyz aldığımız ve almaya devam edeceğimiz güzel insan, 
bundan sonra da gittiğin yerleri aydınlatacağını ve iyilik hareleri ile donatacağını biliyoruz. 

Buradan ışığını takip etmeye devam edeceğiz. 

Atila Ertekin / Batı Anadolu Bölge Müdürü 





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
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