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İdeal bir acenteyi tanımlamak gerekirse şu sıraladıklarımı saymak, sanırım hiç 
kimsenin itiraz etmeyeceği bir konudur. Acente; vizyon sahibi olmalıdır; bir hedefi 
olmalıdır; işine sıkı sıkıya bağlı ve mesleğini seviyor olmalıdır; yeterli bir sigorta 
ve finans bilgisi olmalıdır; disiplinli ve çalışkan olmalıdır. 
Herkesin sigortacılığın, sigorta acenteliğinin zor bir dönemden geçtiğini söylemesi, 
ayakta kalmak için yetmez. Bunun için mücadele etmek gerektiğinin bilincinde 
ve arayışın da olmalıyız. Peki, bunun için neler yapmalıyız? Ürün ve satış yete-
neklerimizi geliştirmeli, sektördeki gelişmeleri izleyen ve bunlara uyum göste-
ren acente yapılanmalarının peşinde olmalıyız. Bu zorlu dönemde; piyasadaki 
brokerler, bankalar, direkt satışlar, otomotiv ve plaza sigortacılığı, web satışları, 
denetimsiz çoklu ve şubeli acentelikler gibi satış kanalları başlıca rakiplerimizi 
oluşturuyor. Tüm bu kanallarla rekabet edebilecek bir acente yapısına kavuşmak 
önceliğimiz olmalıdır.

Tüketicilerimizle net ve şeffaf bir iletişim kuruyoruz
Bir sigorta şirketinin hizmet ve ürün kalitesi yanında acente yapılanması da en 
az onlar kadar önemlidir. Sigorta şirketinin bilinir, tanınır ve iyi bir marka olması 
acentenin gayretlerinin ve emeğinin daha az önemsenmesinin nedeni olamaz. 
Çünkü bir şirketin marka olmasının en önemli değer yaratıcısı acentelerdir. 
Rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde, sektör ayrımı yapmaksızın tüm işletme-
lerin yeni müşterilerle buluşmak için bir çabaya ihtiyacı vardır. Satışları yalnızca 
markaya bağlamak gerçekçi ve adil değildir. Sektörün istikrarlı, sürdürülebilir, 
kârlı bir döneme geçmesi acentelerin mutlu olacağı bir ortamdır. 
Satışların yaklaşık yüzde 65’ni sağlayan acente kanalının karar alma süreçlerinde 
başından itibaren yer almaları sağlanmalıdır. Bunun ilk adımlarının görüldüğü 
bir çatının altında olmamız sevindiricidir. Müşterilerle olan ilişkilerin daha doğru, 
daha uzun soluklu kurulması, acentenin katkılarının alınmasıyla ancak mümkün 
olabilir. Bu dönemde sivil toplum örgütleri, üniversiteler, SEGEM, SAİK ve İTO ile 
birlikte bizi geliştirecek eğitim süreçlerini takip ediyoruz. ASİAD olarak iş yapış 
şekil ve süreçlerimizde kamuyla, sigorta şirketleriyle, acentelerin kendi araların-
daki ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizde açık, net, şeffaf davranıyoruz. Çatı 
örgütümüz SAİK ile tüm çalışmalarda uyum içerisinde çalışma kararlılığındayız.

Acentelerin yasal konumlarının güçlendirilmesi gerekiyor
Acente örgütlenmeleri de kendilerini sorgulamalı, şeffaf, açık, katılımcı, hesap 
verebilir demokratik yapılara dönüşmelidir. Ama bunların yetmeyeceğini biliyo-
ruz. Sivil toplum kuruluşları yan yana gelip güçlü birlikler kurmalı ve hakları için 
talepkâr olmalıdır. Bu bağlamda acentelerin yasal konumlarının güçlendirilme-
sini bekliyoruz. Pastanın büyümesi için katkıda bulunacağımızı, sosyo-ekonomik 
olarak konulara yaklaşabileceğimizi, istihdamı artırmak için görevler alacağımızı, 
önümüzü daha net ve güvenilir gördüğümüzde yapabiliriz.
Sigortacılığın güvene dayalı olduğunu, sigortalıyla temas yüzdesi çok daha yük-
sek olan acentelerin, kendilerini güvende hissetmeden tüketiciye güven verebil-
melerinin asla mümkün olmadığının altını çizmek gerekir. Bunun da sektörün 
önündeki en önemli sorunlardan biri olduğu aşikârdır. Bizler (şirketler-acenteler 
ve kamu) birbirimizi anladığımız ölçüde başarı çıtasını daha yukarı çıkarabiliriz. 
Sonuç olarak, bu mesleği yasal güvencelere kavuşmuş bir şekilde, istihdam yara-
tan, topluma katma değer sağlayan, eğitimli ve mesleki yeterliliğe sahip kişi ve 
kurumlarca yapılması için çaba gösteriyoruz.
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Değerli Acentelerimiz,

Allianz Türkiye olarak 2013 yılını büyük bir başarıyla kapattık. Allianz Sigorta 
ve Yapı Kredi Sigorta olarak yıl boyunca toplam 3.2 milyon TL prim üretimi 
gerçekleştirdik. Toplam üretimimizin yüzde 71’i gibi çok büyük bir oranını ise siz 
değerli acentelerimiz sağladınız. Gösterdiğiniz bu performanstan dolayı hepinize 
çok teşekkür ediyorum. Allianz Türkiye olarak elementer branşlarda istikrarlı 
büyüme stratejimizi izliyoruz. Sektörün 21 milyar TL tutarındaki toplam prim 
üretiminin 1.9 milyar lirası Allianz Sigorta, 1.3 milyar lirası ise Yapı Kredi Sigorta 
tarafından gerçekleştirildi. Allianz Türkiye, hayat dışı prim üretimi konsolide 
rakamlarla yüzde 20 artışla 3.2 milyar liraya yükseldi ve yüzde 15.4 konsolide 
pazar payıyla 2013 yılını sektör lideri olarak tamamladık. 2013 yılında Yapı Kredi 
Sigorta ve Allianz Sigorta’nın net kârları bir önceki yıla göre yüzde 48 oranında 
büyümeyle 201 milyon liraya yükseldi. 

2014 yılına baktığımızda, bir önceki yıldan daha farklı bir dönemle karşı karşıya 
olduğumuzu görüyoruz. Merkez Bankası tarafından alınan önlemler dolayısıy-
la sigorta sektöründe fiyat rekabetinin hızlanacağını, fark yaratmanın hizmet 
anlayışıyla mümkün olabileceğini öngörüyoruz. Özellikle oto sigortalarında daha 
yoğun bir rekabetin yaşanmasını bekliyoruz. Demografik değişimlerle birlikte 
artacak bütçe yükünü de düşündüğümüzde ve özel şirketlerin sağlık pazarındaki 
oranının sadece yüzde 3 olması sebebiyle, sağlık alanında önemli bir potansiyel 
görüyoruz.

2014 yılının sektörde ilk üç aylık prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10 büyüme kaydederek 6.2 milyar liraya ulaştı. Oysa geçtiğimiz yılın 
mart ayında yüzde 27’lik büyüme sağlanmıştı. Bu yavaşlama yüzde 1 küçülen 
kasko branşı ve sadece yüzde 8’lik prim artışının gerçekleştiği trafik branşların-
dan kaynaklandı. Kısa dönemdeki bu etkiye rağmen orta ve uzun vadede sigorta 
sektörünün büyüme potansiyelini muhafaza edeceğini düşünüyoruz.

Acentelerimiz operasyonlarımızın tam merkezinde
Dünyada 125 yıldır faaliyet gösteren Allianz Grubu, Türkiye’de 90 yıllık bir tarihe 
sahip. Kurulduğumuz günden bu yana da acentelerimiz operasyonlarımızın tam 
merkezinde bulunuyor. Allianz Türkiye olarak büyümemizde acentelerimizin 
rolünü çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de uzun vadeli, sürdürülebilir ve tüm taraflara 
fayda sağlayacak bir iş modeli ile çalışmayı hedefliyoruz. Bugün baktığımızda oto 
bayi acentelerimizin ortalama yaşının 7.6, profesyonel acentelerimizin ortalama 
yaşının ise 10,5 yıl olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar bize attığımız adımların ne 
kadar doğru olduğunu gösteriyor. Allianz Türkiye’nin büyümesine ve güçlenme-
sine paralel olarak bu sürelerin de çok daha fazla uzayacağına inanıyoruz. 

Allianz Türkiye olarak, yeni nesil çalışma anlayışıyla hareket etme yolunda iler-
lerken gerek satış, gerekse satış sonrası temaslarımızı iş ortaklarımızla beraber 
teknolojiden de faydalanarak artırmayı amaçlıyoruz.  Kitlelere daha hızlı, etkin ve 
kişiye özel yaklaşımla ulaşmak için teknolojiyi daha verimli kullanmaya başladık. 
Hem çalışanlarımız hem de acentelerimizle birlikte yeni dünyada yeni iş model-
leri üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yürüttüğümüz çalışmaların, acentelerimizin 
bizlerden istediği daha fazla hız, daha rekabetçi bir duruş, daha fazla kazanç 
sağlamalarına imkân verirken, iş ortaklarımızla daha iyi bir iletişim kurmamızı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Teknoloji ve hıza yaptığımız bu yatırımlar, müşte-
rilerimizin istek ve beklentilerini de daha hızlı karşılarken, sorunlarına ise daha 
etkin çözümler sunmamıza yardımcı olacak ve hem şirketimize hem de siz değerli 
acentelerimize karşı memnuniyet ve bağlılıklarını en üst seviyeye ulaştıracaktır.

Değerli Acentelerimiz,

Son dönemde hep beraber büyük başarılara imza attık. Bugün Allianz Türkiye 
olarak, ülkemizin 81 ilinin 80’ninde bulunan acentelerimizle, ürün ve hizmetleri-
mizi Türkiye’nin dört bir köşesine taşıyoruz. Allianz Grubu geçtiğimiz yıl Temmuz 
ayında Yapı Kredi Sigorta Grubu’nu 1.6 milyar liraya satın alarak Allianz tarihin-
deki en büyük satın almalarından birisini gerçekleştirmiş oldu. Bu büyüklükte 
bir yatırım, global olarak Allianz Grubu’nun, Türkiye ekonomisine, Türkiye’deki 
yönetim ekibine ve Türk toplumuna olan güveninin kuvvetli bir göstergesidir. 
Tüm bu gelişmeler ışığında Allianz Türkiye, 3,5 milyar lira seviyesinde prim üre-
timi ve 5 milyar lira seviyesinde emeklilik fon büyüklüğü ile 2013 yılında Türkiye 
sigorta sektörünün lideri oldu. Pazar paylarına baktığımızda, hayat dışı branşlar-
da yüzde 15.35 pazar payı ve emeklilik branşında yüzde 19.7 pazar payı ile lider 
olduk. Geldiğimiz noktada yüzde 141 oranındaki güçlü sermaye yeterlilik oranımız 
müşterilerimiz nezdinde kalıcı ve güvenilir bir şirket olduğumuzun en gerçekçi 
kanıtıdır. Bizler, Allianz Türkiye olarak Türk toplumu için buradayız. Bu misyon-
la hareket ediyoruz. Müşterilerimizin sağlıklarını, yıllar boyunca oluşturdukları 
birikim ve mal varlıklarını korumak, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin 
ve ailelerinin yanında olmak için varız.

Dijitalleşen hizmetlerimizle müşterilerimiz bize daha hızlı ve kolay erişecek
2014 yılında daha yenilikçi hareket edebilen ve toplumun değerleriyle birlikte yol 
almayı ilke edinmiş çevik bir organizasyon yaratmak anlayışıyla müşterilerimize 
ve iş ortaklarımıza en iyi hizmeti vermek üzere yola çıktık. Tüm süreçlerimize 
dijital bakış açısını getirebilmek ve böylece teknolojik gelişmeler paralelinde hiz-
met sunmak için bir dizi atılımda bulunuyoruz. 

Allianz olarak yıla dijital dönüşüm vizyonu ve hareket planı çizerek başladık. 
Biliyorsunuz, internet teknolojileri yaşam alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Satın 
alma davranışlarımızı yönlendiriyor. Markalardan beklentilerimizi farklılaştırı-
yor. Birbirimizle ve şirketlerle olan iletişim tercihlerimizi şekillendiriyor. Nasıl 
bugün istediğimiz her şeye bir “tık” uzaklığındaysak, bankacılık işlemlerini mobil 
telefonlardan yapabiliyor, hisse senetlerini kontrol edebiliyorsak; ya da arkadaş-
larımızla sosyal mecralarda buluşuyorsak, yakın bir zaman içerisinde sigorta 
alanında da, biraz önce hep birlikte izlediğiniz yönde, dijital bir döneme giriyor 
olacağız. Dijital çağda, dijitalleşen hizmetlerle müşterilerimizin bize daha hızlı ve 
kolay erişimine olanak sağlayacak, ihtiyaçlarına hızla ve istedikleri şekilde cevap 
alabilecekleri çözümler üzerinde çalışmalarımıza start verdik. Dijitalleşmenin 
bir iki aplikasyon ve uygulamadan ibaret olmadığının, bunun bir kültür değişimi 
gerektirdiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Siz değerli acentelerimizle birlikte, 
müşterilerimizin her türlü sigorta ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilmeniz için 
uğraş veriyoruz. Dağıtım kanallarımızı dijital platformlarda destekleyerek daha 
çok müşteriye ulaşmanızı ve poliçelerinizi daha hızlı düzenlemenize destek 
olmayı hedefliyoruz. 

Acentelerimizle iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz 
Allianz Türkiye olarak, siz iş ortaklarımızın daha fazla kazanç elde edebileceği 
farklı kampanya ve teşvik sistemlerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mevcut 
acente teşvik sistemini devam ettirirken acentelerimizle olan işbirliğini daha da 
güçlendirmek ve sizleri ödüllendirmek adına düzenlediğimiz yenilikçi kampan-
ya kurgularımızla sürekli fayda sağlamayı hedefliyoruz. Sektörde acentelerine 
en fazla kazandıran şirketlerden biri olan Allianz Türkiye, komisyon gelirlerine 
ek olarak sunulan “Acente kâr komisyonları”, “Acente ek kâr komisyonları”, 
“Acentem özel komisyonu”, “Allianz Club Prestij” ve “Allianz Club Elit” kulüp 
üyelikleri ve sektörde benzeri olmayan “Allianz Lig” Kampanyalar organizasyonu 
gibi birçok teşvik sistemi ile uzun vadede ortak kazanımları artırıyor.  Eminiz ki, 
Allianz olarak acentelerimiz ve sigortalılarımızla birlikte işlemlerimizi daha hızlı 
hale getirerek yarınlara güvenle bakacak, hep beraber büyüyüp güçleneceğiz.

Çalışanlarımız ve acentelerimizle 
yeni iş modelleri üzerinde çalışıyoruz

Allianz olarak 2014’e 
dijital dönüşüm vizyonuyla başladık

ARİF AYTEKİN
Allianz Sigorta / Genel Müdür 

SOLMAZ ALTIN 
Allianz Türkiye / CEO
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SEYAHATNAME
GAP Turu centem Sigorta Aracıları 

Derneği üyeleri, 10-13 
Nisan tarihleri arasın-
da Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde yer alan tari-

hi ve coğrafi zenginlikleri yakından 
görme fırsatı buldu. Oldukça keyifli 
geçen geziden geriye kalan notları 
AGH Sigorta Yetkilisi Beyza Heper, 
bizler için derledi. İşte, Heper’in kale-
minden GAP Turu…

Her adımda yeni bir heyecan 
10-13 Nisan tarihleri arasında ismi 
mini ama kendisi dopdolu bir GAP turu 
düzenlendi. Her şeyden önce bu güzel 
organizasyonu gerçekleştiren ASİAD 
Derneği Başkanı Sayın Suat Rona’ya 
ve İpek Sofuoğlu’na teşekkür ediyo-
ruz. Ayrıca bu turu düzenleyen Beytaş 
Turizm’i, bizleri rahat ettirmek için 
elinden geleni yapan Mustafa Bey’i, 

pozitif enerjisiyle bizi hep canlı tutan 
ve yöre konusundaki bilgisiyle grubu 
detaylı bir şekilde aydınlatan rehberimiz 
Helin Hanım’ı unutmamak gerekir. Bu 
güzel geziyi unutmayacağımız kesin ama 
zaman zaman bazı detayları hatırlamak 
istediğimizde göz atabileceğimiz bilgileri 
ve görüşlerimi sizinle paylaşmak istedim. 
Gezimizin birinci günü olan 10 Nisan’da, 
sabah erken saatte uykusuz ama gezinin 
heyecanıyla enerjik bir şekilde Sabiha 
Gökçen Havaalanı’nda buluştuk ve 
Mardin’e doğru yola çıktık. Uçak henüz 
inmeden havadan gördüğümüz manzara, 
bizleri nelerin beklediği hakkında ipuçları 
veriyordu aslında. Havaalanından şehre 
ulaşıp, Mardin’in yeni bölümünde bulu-
nan Hilton Otel’e yerleştikten sonra hem 
dekoru, hem de yöresel yemekleriyle bize 
Güneydoğu’da olduğumuzu hissettiren 
Bağdadi Restoran’da öğle yemeğimizi 
yedik. Alluciye (Taze soğan, kapari ve 
aluç eriği sosuyla kuzu incik), İkbeybet 
(Haşlanmış içli köfte), İrok (Kızarmış içli 
köfte), Sembusek (Bir nevi kapalı lah-
macun), Harire (Pekmezle yapılan ceviz-
li bir tatlı) ve bunların yanında nefis 
Süryani şarabından oluşan menünün 
tadını çıkardıktan sonra yorgunluğumu-
za aldırmadan Mardin gezimize başladık. 

ASİAD üyeleri 
Güneydoğu’nun büyüsüne 

hayran kaldı 

A

BELİRLİ ARALIKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
KÜLTÜR TURLARIYLA ÜLKEMİZİN 
GÜZELLİKLERİNİ YENİDEN KEŞFETMEK 
İÇİN BİR ARAYA GELEN ASİAD ÜYELERİ, 
BU KEZ ROTAYI GÜNEYDOĞU 
ANADOLU’YA ÇEVİRDİ.
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yansıtan resimleri, objeleri, balmumu figürleriyle gerçekten görülmesi gereken bir 
mekân. Müzeden çıktığımızda bastıran yağmur bizi zorladıysa da akşam otelimizde 
yediğimiz nefis kaburga dolması ve içtiğimiz çay bize yorgunluğumuzu unutturdu.

“Hasankeyf’in güzellikleri sular altında kalmasın”
Mardin, Müslüman, Süryani, Yezidi, Yahudi gibi farklı din ve kültürlerin kaynaş-
tığı bir şehir. Bu yüzden her yerde bu kaynaşmanın getirdiği hoşgörüyü ve sevgiyi 
hissettik. Etrafımızda dolanıp bize yerel rehberlik yapmaya çalışan, objektiflere 
yarı mahcup gülümseyen sevimli Mardinli çocuklar da gözümüzün önünden 
gitmiyor. Gezimizin ikinci günü güzel bir sabah kahvaltısıyla başladı. Ardından 
Midyat’a doğru yola çıktık. İlk durağımız Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı 
oldu. Süryaniler tarafından ‘’İkinci Kudüs’’ olarak tanımlanan manastırda iki 
binin üzerinde aziz gömülüymüş. Daha doğrusu Süryanilerde din adamları doğuya 
bakacak şekilde oturur halde defnediliyormuş. Dört-beş yıl sonra başka bir aziz 
öldüğünde kemikleri yan tarafa alıp ölen din adamını sandalyeye oturtuyorlarmış. 
Gerçekten mimarisiyle, temizliğiyle bambaşka bir manastır, Mor Gabriel. Buradan 
yola devam ederek Midyat’a geldik. Sıla dizisinin de çekildiği Midyat Konuk Evi’ni 
gezdik. Çatısından Midyat’ın tüm güzelliğini görmek mümkündü. Harika bir taş 
oyma işçiliği var. Zaten bunu gittiğimiz her yerde gördük. Yine yöreye özgü bir 
öğle yemeği yedik. “Telkâriler’’ hanımların seçmek için, beylerin ödemek için har-
cadıkları enerjiyle yedikleri yemeği hazmetmelerine yardımcı oldu. Bugünün son 
durağı Hasankeyf’ti. Sadece ayakları kalmış eski köprünün arasından akan Dicle, 
karşı yamaçtaki kale kalıntıları, Ulu Cami kısacası; Bizanslılar, Artuklular, Eyyübiler 
gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Tarihi İpek Yolu üzerindeki bu muhteşem 
manzaranın bir müddet sonra sular altında kalacağını bilmek içimizi acıttı.

“Asmalı Konak’ı görmeden olmaz”
Turumuzun ilk durağı Deyrulzafaran 
Manastırı oldu. Manastırın adının, inşası 
sırasında sıvasında kullanılan, o zamanlar 
bölgede çok yetişen safran çiçeklerinden gel-
diği söyleniyor. Burası Güneydoğu Süryani 
kiliseleri içinde 1116-1932 yılları arasında 
bütün patrikhanelerin merkezi olduğu için 
farklı bir öneme sahip. Ayrıca bölgenin ilk 
matbaası da burada kurulmuş. Gezimizi bitir-
dikten sonra Mezopotamya Ovası’na doğru 
yola çıktık. Bu güzelliği, buraya özgü safran 
çayını ve kahvesini yudumlayarak izledik. 
Sonraki durağımız Kasımiye Medresesi oldu. 
Avlusunda bulunan eyvanda akan su, insanın 
yaşamı ile su arasındaki bağlantıyı anlatıyor. 
Suyun çıkış noktası doğumu ve bebekliği, son-
rası çocukluğu, daha sonra gelen uzun bölüm 
yetişkinliği, en son çıkış kısmı da ölümü ve 
toprağa karışmayı temsil ediyor. Ayrıca burası 
çok popüler bir mekân. Bir zamanların sevilen 
dizisi Asmalı Konak’ın bir bölümü burada 
çekilmiş. Cemil İpekçi de Mardin’deki defile-
sini burada düzenlemiş.

Rengârenk bir dünya: Mardin Çarşısı
Gezimiz, daracık Mardin sokakları, Abbaralar 
(bağlantı yolları) ve her biri ayrı bir fotoğ-
raf karesi olacak kadar güzel eski kapıları 
geçerek Ulu Cami ile devam etti. Daha sonra 
sırada bakırcılarıyla, marangozlarıyla, baha-
ratçılarıyla, poşucularıyla bir renk cümbüşü 
olan Mardin Çarşısı vardı. Özellikle sabunlar, 
sürmeler, poşular arasında deyim yerindeyse 
kendimizi kaybettik. Buraya özgü olan bıttım 
sabununun yapıldığı “ bıttım”, Antep fıstığının 
yabani haliymiş. Bir diğer adı da çitlenbik olan 
bu ekolojik fıstığın kavrulup macun haline 
getirilmesiyle “Menengiç kahvesi” de yapılı-
yor. Sütle pişirilen farklı bir tat...
Daha sonra Şahtana Ailesi için Mimarbaşı 
Lole tarafından yapılan, günümüzde PTT 
binası olarak kullanılan konağın önünden 
geçerek, Sabancı Kent Müzesi’ne geldik. 
Bina 1889’da Süvari Kışlası olarak yapılmış, 
2009’da Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine 
müzeye dönüştürülmüş. Mardin’in tarihini 
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Sıra geceleriyle Şanlıurfa 
Üçüncü güne geldiğimizde rotayı 
Şanlıurfa’ya çeviriyoruz. Göbeklitepe’yi 
de göreceğimiz için bavullarımızı topla-
yıp erkenden yola çıkıyoruz. Elli kişilik 
kalabalık bir grupta aksama olmaması, 
herkesin uyum içinde olması çok güzel. 
Dokuz hektarlık bir kazı alanını kapsayan 
Göbeklitepe’nin tarihi M.Ö. 11000 yıllarına 
uzanıyor. Buranın Cilalı Taş Devri insan-
larının yaptığı en büyük tapınma alanı 
olduğunu öğreniyoruz. İnsanoğlunun 
daha yerleşik düzene geçmeden böyle 
tapınaklar inşa etmesi, inanç duygusu-
nun her şeyden önemli olduğunu hisset-
tiriyor. Göbeklitepe’nin verdiği şaşkınlıkla 
yola devam edip, çağında bilimin merkezi 
olan Harran’a geliyoruz. İlk üniversite ola-
rak kabul edilen Harran Üniversite’sinin 
kalıntıları burada. Adeta karınca evleri 
gibi kubbe şeklinde yapılmış konik evler, 
Harran’ın tipik mimarisi oluşturuyor. 
Burada ayrıca Aşiret Reisi Halil Ağa’nın 
şimdi konuk evi olarak kullanılan evini 
geziyoruz. Evin içi adeta müze gibi, günlük 
yaşamı gözünüzde canlandırabiliyorsu-
nuz. Duvarlarda asılı nazarlık otları çok 

Çingene Kız’ın gizemli bakışları 
Gezimizin son durağını Gaziantep oluş-
turdu. Yol üzerinde Birecik Kelaynak 
Kuşlarını Koruma Çiftliği‘ni gezdik. Nesli 
tükenmekte olan bu kuşlar tek eşli olan 
yegâne kuşlarmış. Eğer eşleri ölürse 
intihar ediyorlarmış. Daha sonra sıra-
da saklı cennet Halfeti vardı. Güzelim 
zümrüt yeşili Fırat’ın kıyısında kalan 
köyler, tüm yaşanmışlıklarıyla birlikte 
2000 yılında Birecik Barajı’nda su tutul-
masıyla sular altında kalmış. Zeugma, 
Allianoi ve yakın zamanda Hasankeyf… 
Tekneyle Fırat’ın üzerinde olmak, Rum 
Kale’yi, boşaltılan Savaşan Köyü’nü, su 
üstünde sadece minaresi kalmış caminin 
sular altındaki çatısını görmek ilgi çeki-
ci olduğu kadar hüzün vericiydi. Tekne 
gezisi sonrası yemeğimiz bizi bekliyordu. 
Bazılarımız buraya özgü Şebot balığını 
denedik; tatlı su balığı olarak lezzetliydi. 
Dünyanın ilk üç mozaik müzesinden biri 
olan Gaziantep’teki Zeugma Müze’sini 
görmek üzere tekrar yola çıktık. Bu moza-
ikleri kendi yerlerinde görmek isterdik. 
Mozaiklerin güzelliği karşısında hepimiz 
hayrete düşüyoruz. Zeugma’nın simgesi 
olan ‘’Çingene Kız” mozaiği, Da Vinci’nin 
Mona Lisa eseri gibi üç çeyrek bakış tek-

ilginçti. Nazar otu denilen bitki bu bölgede yetişiyormuş. Buradan sonra nihayet 
Peygamberler şehri diye isimlendirilen Urfa’ya varıyoruz. Otelimiz Balıklı Göl’e 
yürüme mesafesindeki Manici Otel. Otele yerleşmeden Balıklı Göl’ü, İbrahim 
Peygamberin doğduğu mağarayı ve Urfa Çarşısı’nı geziyoruz. Akşam da gru-
bumuz için düzenlenen sıra gecesi var. Ama şimdiki sıra geceleri daha turistik 
amaçlı düzenleniyor. Araştırdığım kadarıyla sıra geceleri sırayla herkesin evinde 
erkekler arasında yapılırmış. Bu gecelere çocukları götürerek onlara cemaat ile 
oturup kalkmayı, dinlemeyi, adabı muaşereti öğretirlermiş. Yani bir nevi halk 
mektebiymiş ve içki içilmezmiş. Şimdiki sıra geceleri, anlamını kaybetmişe 
benziyor. Ama çiğ köftesiyle, yöre türküleriyle Urfa’ya özgü çok eğlenceli bir 
gece geçirdik. Yemeğin üstüne yenilen Şıllık Tatlısı ve içilen Mırra’da bizim için 
farklı ve güzel tatlardı.

niği ile yapıldığından, ne taraftan bakarsanız 
bakın size bakıyor hissini veriyor.
Son olarak çok sayıda birbiriyle iç içe geç-
miş han, çarşı ve bedestenin bulunduğu 
Gaziantep Çarşısı’nı gezip, meşhur İmam 
Çağdaş’tan baklavalarımızı alıyoruz. Aynı 
zamanda bir lezzet keşfine dönüşen gezimi-
ze de Aşina Restoran’da kebap yiyerek son 
veriyoruz. 
Dopdolu geçen bir dört günün ardından 
yorgun ama güzel anılarla ve fotoğraflarla 
evlerimize dönmek üzere Gaziantep hava-
alanının yolunu tutuyoruz. Şimdiden yeni 
gezilerde buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.
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“GENELDE TRAFİK, KASKO VE SAĞLIKTAN İBARET OLARAK ALGILANAN SİGORTA 
KAVRAMI KONUSUNDA, İNSANLARI DAHA FAZLA BİLİNÇLENDİRMEYİ BİR MİSYON 
OLARAK GÖRÜYORUZ” DİYEN KELEŞLER İSTANBUL SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ 
BANU KELEŞ, SEKTÖRÜN BUGÜNÜNÜ VE YARININI DEĞERLENDİRDİ. 

VİZYON
Acente

Sigortacılığı daha aydınlık 
bir gelecek bekliyor 

eseri başladım. Aile şirketimiz yıllardır 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteri-
yordu. 90’lı yılların ortalarında sigorta-
cılık sektörü otomotiv bayilerinin dik-
katini yeni çekmişti ve biz de o dönem 
Şark Sigorta acenteliğini alarak sektöre 
adım atmış olduk. Ben de bu vesileyle 
sektörle tanışmış oldum.

Meslekten beklentiniz ve kariyer hede-
finiz nedir?
Sigortacılık sektörü henüz Türkiye’de 
olması gereken noktada değil. Bunun 
doğal sonucu olarak bizler de işimizi 
büyütmeyi, portföyümüzü genişletme-
yi ve mevcut portföyümüzdeki sigorta-
lılarımızı farklı ürünlerle tanıştırmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca genelde trafik, 
kasko ve sağlıktan ibaret olarak algıla-
nan sigorta kavramı konusunda, insan-
ları daha fazla bilinçlendirmeyi misyon 
olarak görüyoruz.

Siz aynı zamanda otomotiv sektörün-
de yer alıyorsunuz; bu iki sektörün bir-
birleriyle ilişkisini yorumlar mısınız?
Bilindiği üzere otomotiv Türkiye’deki 
lokomotif sektörlerden biridir. 
Otomotiv sektöründeki işleyiş 90’lı yıl-
lardan bu yana tüm hizmetlerin aynı 
çatı altında buluşturulması yönünde 
gelişti. Sigorta da kuşkusuz bunun bir 
parçası. Türkiye’de en yaygın sigorta 
türlerinin zorunlu trafik ve kaskodan 
oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak; işin 
otomotiv ayağında sigortacılığın satış 
sonrası hizmetler evresinde devreye 
girdiğini söylemek mümkün. Yeni bir 
araç satın alan müşteri, sigortasını da 
aynı yerde yaptırarak; bakım işlemle-
rinin yanı sıra hasar yaşaması halin-
de tüm hizmetlerin aynı çatı altında 
yürütülmesinin getireceği avantajları 
göz ardı etmek istemiyor.  Böylece satış 
sürecinde başlayan iletişim sürekli hale 
geliyor.
90’lı yıllarda araç satın alanlara hem 
bayi hem de banka kanalı tarafından bir 
baskı kurulurdu. Poliçe fiyatları araca 
göre belirlenirdi. Şimdiki gibi kişiye 
özel değil, standart bir yaklaşım vardı. 
Günümüzde durum çok farklı; kişiye 
özel poliçe fiyatı uygulamasıyla müş-
teriler farklı şirketlerden teklif alarak 
hem poliçe özelliklerini hem de fiyatını 
araştırabiliyor.

Zamanın son derece önemli olduğu 
bir dönemde yaşıyoruz. Birden fazla 
hizmete tek noktadan hızlı ve güvenli 
bir şekilde ulaşmak gerçekten bir lüks. 
Otomobil bayileri satış, servis, yedek 
parça hizmetlerinin yanında müşteri 
memnuniyeti açısından markalı kasko 
poliçelerinden de anlaşılacağı üzere 
sigortacılığı da artık işlerini tamam-
layan önemli bir meslek olarak görü-
yorlar. Kısaca otomobil bayileri, sigor-
ta acentelerinin bilinen önyargılarını 
aslında pek de hak etmiyor.
Otomobil bayiliği ve sigortacılık ara-
sında çelişkiden ziyade paralellikten 
söz edebiliriz. İnsana dokunan, dışa-
rıdan bakıldığında farklı gibi görülen 
ama birbirini tamamlayan bu iki sektö-
rün;  karşılıklı güven, kaliteli hizmet ve 
müşteri memnuniyetiyle büyüyeceğine 
inancımız sonsuz.

Sigortacılığın bugünü ve yarınıyla ilgili 
bakış açınız nedir?
Sigortacılık hak ettiği önemi ve itibarı 
maalesef henüz görmüyor. Öncelikle 
sigortacılığın öneminin ve bilincinin 
oluşturulması gerekiyor. Tabii ki bunun 
için zaman, eğitim ve sabra ihtiyaç var. 
Ancak sigortacılığın yarını için daha 

igorta ve otomotiv sektörünün 
deneyimli kadın yöneticilerin-
den biri olarak yıllardır bu iki 
sektör arasındaki bağın güç-
lendirilmesi için mesai harca-

yan Keleşler Motorlu Araçlar ve Keleşler 
İstanbul Sigorta Genel Müdürü Banu 
Keleş, değişen koşulların sigortacılık kav-
ramına bakışı olumlu yönde etkileyeceği-
ni dile getiriyor.
Ford Otosan’ın köklü bayilerinden biri 
olan Keleşler Otomotiv bünyesinde 
faaliyetlerine devam eden Keleşler 
İstanbul Sigorta, müşterilerine nitelikli 
bilgi sunarak, sigorta bilincinin oluştu-
rulmasına önemli katkı sağlıyor. 

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
65 yıldır ticaretle uğraşan Karadenizli 
kalabalık bir ailenin ikinci jenerasyonu 
olarak dünyaya geldim. Üniversite eğiti-
mimin ardından 1995 yılından bu yana 
aile şirketlerinde çalışıyorum. Sigorta 
sektöründe 19, otomotiv sektöründe 
ise mevcut olan bayiliğimizde 8 yıldır 
yöneticilik yapıyorum. İş dışında kalan 
zamanımı çoğunlukla ailemle birlikte 
geçiriyorum. Yeni yerler keşfetmeyi, 
küçük koleksiyonlar yapmayı ve fotoğraf 
çekmeyi seviyorum.

Mesleğe nasıl başladınız?
Sigortacılık mesleğine tamamen tesadüf 

S

umutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok 
ciddi bir değişim süreci yaşıyoruz; hızla 
gelişen teknoloji ile beraber toplum geli-
şiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Bu değişime 
ayak uydurup, bilgiyi ve hizmeti tekno-
lojiyle ulaşılabilir hale getirdiğimizde; 
ürün ve hizmet anlamında fark yarat-
tığımızda, eminim gelinecek noktalar 
hiç birimiz için sürpriz olmayacaktır. 
“Değişmeyen tek şey değişimdir. “

Sigortacılığın toplumda daha fazla yer 
edinmesi için neler yapılabilir, önerile-
riniz nelerdir?
Toplumda sigorta bilincini kuvvetlen-
dirmemiz gerekir. Bu da daha fazla eği-
tim, örneklendirme ve bilgiye ulaşmayı 
daha kolay hale getirmekle mümkün. 
Sektörün içindeki kişiler olarak üzeri-
mize düşen; “bilgi paylaştıkça çoğalır” 
felsefesiyle sigortalı olmanın faydala-
rını ve gerekliliğini bıkmadan yorulma-
dan anlatmaya devam etmektir.

Son olarak hayata bakışınızı özetler 
misiniz?
İçimizde barındırdığımız güce inandı-
ğımızda üstesinden gelemeyeceğimiz 
hiç bir zorluk yoktur. Yeter ki inançlı, 
dürüst, adil olun ve ümidinizi yitirmeyin.

“Türkiye’de en yaygın sigorta türlerinin zorunlu trafik ve kaskodan oluştuğu 
gerçeğinden yola çıkarak; işin otomotiv ayağında sigortacılığın satış sonrası 
hizmetler evresinde devreye girdiğini söylemek mümkün”

SOLDAN SAĞA: 

Üye Reşide Taşkın, Banu Keleş, Sayman U. İpek Sofuoğlu ve 
ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Rona
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Yanınızda 
oldukça, 
birlikte daha da 
‘güçleneceğiz!’ 
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‘Tüm gücümüz’ 
ile her zaman 
yanınızda 
olduk ve 
olmaya devam 
edeceğiz!
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EDİRNE’NİN BİRBİRİNDEN 
GÜZEL VE ETKİLEYİCİ 

TARİHİ ESERLERİ 
EŞLİĞİNDE İSTANBUL’UN 

KARMAŞASINDAN 
UZAKLAŞIYORUZ. 

RUHA ZİNDELİK VEREN 
ROMAN EZGİLERİYLE 

RENKLENEN GEZİMİZDE 
ASİAD OLARAK 

BU GÜZİDE ŞEHRİ 
YAKINDAN TANIMANIN 

MUTLULUĞUNU 
YAŞIYORUZ.

GEZİ
Edirne

unutulmaz bir hafta sonu 

oğuk fakat güneşli bir Aralık 
günü rotamızı batıya doğru 
çeviriyor ve soluğu Edirne’de 
alıyoruz.
Aslında ASİAD olarak kış 

günü yapılan gezinin de güzelliğini 
ortaya koymak istediğimiz için üyele-
rimizi bu güzel sınır şehri hafta sonu 
gezisine davet ettik. Bu sefer 88 kişilik 
kalabalık bir grup olarak otobüsle 
Serhad Şehrimiz Edirne’ye doğru hare-
ket ettik. Edirne, ülkemizin Balkanlara 
açılan kapısı olduğu gibi Yunanistan’a 
sadece 7 kilometre mesafede yer 
alıyor. Şehrin stratejik konumu bu 
nedenle çok önemli. Camileri, dini 
kompleksleri, köprüleri, eski pazar 
yerleri ve kervansarayları ile adeta 
bir açık hava müzesi görünümünde.
Edirne’ye vardığımızda rehberimizle 
buluşup ilk durağımız olan “Balkan 
Savaş Müzesi”ne gidiyoruz. Balkan 
Savaşı sırasında Edirne’yi kahraman-
ca savunan Şükrü Paşa ve Balkan 
Şehitleri anısına savunma mevzilerin-
den biri olan Kıyık Tabya’da inşa edilen 
Balkan Savaş Müzesi, kentin en yük-
sek yerinde bulunuyor. 14 bölüm ve 23 
bonetten oluşan müzede, Edirne halkı 

tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
bağışlanan silah, belge ve mühimma-
tın sergilendiği bölümler bulunuyor. 
Ayrıca seslendirme sistemiyle döne-
min atmosferi canlandırılıyor. Müze 
ziyaretimizin ardından saatler öğle-
ni gösterdiğinde Edirne’nin meşhur 
ciğercisi Kazım Usta’nın çarşı içinde-
ki lokantasına doğru yola çıkıyoruz. 
Cacıkla birlikte servis edilen ciğerin 
lezzeti gerçekten bambaşka.  Böyle 
bir lezzeti sözlerle anlatmak imkânsız; 
mutlaka Edirne’ye gelip denenmeli. 

Mimar Sinan’ın ustalık eseri: 
Selimiye Cami
Osmanlı İmparatorluğu’na 92 yıl baş-
kentlik yapmış Edirne’nin en bilinen 
simgelerinden biri Mimar Sinan’ın 
“Ustalık eserim” dediği Selimiye Cami. 
Biz de bu mimari şaheseri yakından 
inceleyeceğiz ama öncesinde yine 
çarşı içinde bulunan 1443-1447 yıl-
larında Sultan II. Murat tarafından 
inşa ettirilen Üç Şerefeli Camii ve 
Osmanlı’lardan günümüze ulaşmış 
en eski anıtsal yapı olan ve 1414’de 
bitirilen Eski Cami’yi ziyaret ediyoruz. 
Selimiye ise bizim gezmek ve görmek 

Serhad şehri 
Edirne’de 

S
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sohbetimize devam ediyorduk.
İkinci güne “merhaba” derken RYS 
Otel’in Edirne manzaralı üst katın-
da tadı damağımızda kalan mükel-
lef bir kahvaltı yaptık. Şimdi Türk 
kültürünün batıya açılan yüzü olan 
Edirne’yi gezmeye devam edeceğiz.  
Bu sefer Kırkpınar yağlı güreşleri-
nin yapıldığı alanı ve Sarayiçi Balkan 
Şehitliği’ni ziyaret ederek başlıyoruz 
Edirne’yi tanımaya. Ardından Trakya 
Üniversitesi bünyesindeki Sultan 
II. Beyazıd Külliyesi’ne geçiyoruz. 
Darüşşifa(Hastane) ve Tıp Medresesi 
yapıları içinde hizmet veren müze, 
1488’de Darüşşifa olarak inşa edilmiş. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na 
kadar aralıksız 400 yıl boyunca önce-
leri her türlü hastaya, sonraları ise 
sadece ruh ve akıl hastalarına hiz-
met vermiş bir sağlık kuruluşuymuş. 
Geçmişte hastalarının müzik, su sesi 

için en çok vakit ayırdığımız çekim 
merkezi oldu. Öyle ya, Sinan’ın 80 
yaşındayken yaptığı, dünya mimari-
sinin en önemli yapıtlarından birini 
geziyorduk. 1569-1575’de Kanuni’nin 
oğlu Sultan II. Selim emriyle yaptırı-
lan, tümüyle 2.475 metrekarelik bir 
alanı kaplayan bu cami, mimarlık 
tarihinde en geniş mekâna kurul-
muş yapı olarak nitelendiriliyor. Çok 
uzaklardan dört minaresi ile göze 
çarpan Selimiye Cami’nin kurulduğu 
yer, seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı 
zamanda usta bir şehircilik uzmanı 

ve güzel kokularla tedavi edildikleri 
bu tarihi mekân, 1997 yılında müzeye 
dönüştürülmüş.
2000 yılında Darüşşifa’nın Şifahane 
kısmı, Readaptasyon Derneği’nin kat-
kılarıyla Psikiyatri Tarihi Müzesi hali-
ne getirilmiş. Ayrıca külliyenin bir 
parçası olan ve Darüşşifa’nın yanında 
yer alan Tıp Medresesi de 2008 yılında 
müzenin 15. yüzyılda tıp eğitimini 
sergileyen bir bölümü olarak hizmete 
açılmış. Hekimliğin gelişmesi ve deği-
şik sağlık hizmetleri hakkında geniş 
bilgiler içeren pavyonlar bulunan bu 
ödüllü müzeyi büyük bir ilgi ve merak-
la gezdik.
Müze, 2004 yılında Avrupa Konseyi 
“Avrupa Müze Ödülü”nü, 2007 yılında 
ise Avrupa Kültür Mirası Mükemmellik 
Kulübü “En iyi Sunum Ödülü”nü 
kazanmış.

Köprüler şehri 
Yunanistan’a bu kadar yakın olup da, 
sınırımızı ziyaret etmeden olmazdı. 
Biz de “ver elini Pazarkule” dedik ve 
sınır kapımızı ziyaret ettik. Sonrasında 
Karaağaç’a geçtik. Burada Trakya 

olduğunu gösteriyor. Ölmeden önce 
görülmesi gerekenler listesine kesin-
likle eklenmesi gereken bir yapı oldu-
ğunu buraya not düşelim.

Roman ezgileriyle unutulmaz 
bir Edirne gecesi 
Gezi arasında verilen serbest zamanı-
mızda da Selimiye’nin altında bulu-
nan Arasta ve yine bir Mimar Sinan 
eseri olan Ali Paşa Çarşısı’nı (Kapalı 
Çarşı) gezerek, Edirne’nin meşhur 

Üniversitesi Rektörlük Binası’nın bah-
çesindeki Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni 
ve barış çağrımızı simgeleyen Lozan 
Anıtı’nı gezdik. Ayrıca Meriç nehrinin 
üzerinde kurulu, Meriç köprüsünü 
yaya geçerek bol bol fotoğraf çekme 
ve çektirme fırsatı bulduk. Tunca, 
Arda ve Meriç nehirlerinin buluş-
tuğu düzlüğe kurulu olan Edirne’de 
şehri birbirine bağlayan birçok köprü 
görmek mümkün. Meriç köprüsü de 
bunlardan biri; 1842 yılında Sultan 
Abdülmecit zamanında başlatılıp 5 
yılda tamamlanan köprü, Edirne’nin 
en yeni Osmanlı yapısı olma özelliği 
taşıyor. 12 kemerli köprüde, “gün 
batımının dünyada en güzel izlene-
bildiği noktalardan olduğu” iddiası-
nın doğru olduğunu bizde köprüden 
günbatımının güzelliğini yaşayarak 
tescilledik.
Edirne’den ayrılmadan önce güzel bir 
akşam yemeği yememiz gerekir diye 
düşünerek meşhur Edirne köftesini de 
denedik. Otobüslerimize binip ayrılır-
ken; güzel ve tarihi şehir Edirne’yi bir 
kere daha ziyaret etme konusunda 
hemfikirdik.

meyve şekilli sabunlarından ve tabii ki 
badem ezmesinden alıyoruz. Günün 
verdiği yorgunluğu bir nebze olsun 
gidermek ve akşamki “Roman Gecesi” 
için biraz enerji toplamak için RYS adlı 
otelimizde kısa bir dinlenme molası 
veriyoruz. RYS Otel, Edirne’nin en 
yeni otellerinden biri. Bu şirin ve 
güzel otelin en önemli özelliği, Allianz 
Acentası olan Tuzcular Otomotiv’in 
sahibi Murat Tuzcu’ya ait olmasıy-
dı. Geleceğimizi önceden bilen Otel 
Müdürü Hakan Bey ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Çiler Hanım, konuksever-
liklerini daha ilk saatlerden itibaren 
gösterdiler. Odalarımıza yerleştikten 
kısa bir süre sonra akşam eğlencemiz 
için Asmaaltı Ocakbaşı Restaurant’a 
gittik. İki katlı bu restoranda üst kat 
tamamen bize ayrılmıştı. Tarihi bir 
mekân olan bu yer, içeride yanan odun 
sobası ve ahşap tavanı ile bizi geçmiş 
yıllarımıza götürdü. Yemeklerimiz 
çok lezzetliydi fakat daha da muh-
teşemi roman müzisyenlerin klarnet, 
darbuka ve kemanla sunduğu müzik 
ziyafetiydi.  Öyle ki, program ve yemek 
bittiği halde hâlâ şarkılar eşliğinde 

GEZİ
Edirne
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İSTANBUL’UN YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK BİR YERLEŞİM BÖLGESİ OLDUĞUNU, 
GİRİLEMEYEN SOKAKLAR, YOĞUN TRAFİK, YETERLİ SU BULUNMAMASI VE ALINAN 
ÖNLEMLERİN YETERSİZLİĞİ GİBİ BİR ÇOK FAKTÖRÜN BU RİSKİ ÇOK ARTIRDIĞINI 
VURGULAYAN YANGIN GÜVENLİĞİ UZMANI PROF. DR. ABDURRRAHMAN KILIÇ, 
“İSTANBUL VE YANGIN” ADLI MAKALESİYLE KONUYU DETAYLARIYLA ELE ALDI.   

Yangın Güvenliği Uzmanı 

Prof. Dr. ABDURRRAHMAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Fakültesi Öğretim Üyesi

MAKALE
Abdurrrahman Kılıç

Yeditepe 
İstanbul’umuz da 
yangınlar yükselmesin 

luğu da dar sokaklardır. Eyüp ve Fatih 
ilçelerinde girilemeyen sokak sayısı daha 
çoktur.

Gelişi güzel park edilen araçlar 
sokağa girişleri engelliyor  
Sokakların dar olması yanında vatan-
daşlarımızın sokaklara karşılıklı araç 
park etmeleri de önemli bir risk oluş-
turmaktadır. Özellikle köşelere park 
edilen araçlar itfaiye araçlarının sokağa 
girişini engellemektedir. İtfaiyeciler inip 
araçları yolun kenarına çekerek iler-
leyebilmektedir. Birçok sokakta kuru-
lan halk pazarları da itfaiyenin girişini 
engellemektedir. Özellikle tentelerin 
konulduğu pazarlar oldukça yaygın 
ve risklidir. İstanbul’da önemli yan-
gın risklerinden biri de ahşap yapılar-
dır. Ahşap olarak inşa edilen, zamanla 
mukavemetleri zayıflayan ve haşereler 
tarafından zarara uğratılan yapılar yan-
gına en çok duyarlı binalar arasında 
bulunmaktadır. Yangın anında bu tür 
binaların taşıyıcı sistemleri zarar gör-
müşse yapıyı kurtarmak çoğu zaman 
mümkün değildir. Diğer taraftan, itfai-
ye ne kadar güçlü olursa olsun, yangın 
çıkan ahşap bir binada önceden gerekli 
yangın güvenlik önlemleri alınmamış-
sa, yanan ahşap binanın kurtarılma-
sı mümkün olmamaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında tarihi yapıları, sadece bina 
içindeki önlemlerin koruyabileceği hiç-
bir zaman unutulmamalıdır.

Deprem sonrası çıkan  yangınlar 
büyük hasarlar bırakıyor 
Deprem sonrası yangınlar da önem-
lidir. Dünyada son yıllarda meydana 
gelen depremlerde en büyük hasar-
lara deprem sonrasında meydana 
gelen yangınlar sebep olmaktadır. Los 
Angelos’ta ve 1993’de Japonya’da mey-
dana gelen deprem sonrası yangın-
lar büyük zarar vermiştir. Türkiye’de 
depremlerde meydana gelen yangın 
sayısının az olmasının birinci nedeni, 
yapıların çoğunluğunun betonarme, 
toprak veya taş  binalar olması ve bu 
yapıların deprem sırasında tamamen 
çökerek yangın kaynaklarını kapatması 
ve çıkardığı tozların ortamdaki oksijeni 
uzaklaştırmasıdır yani depreme daya-
nıklı olmamasıdır. İkinci nedeni ise 
yine büyük depremlerin meydana gel-
diği saatlerdir. Yapılan çalışmalara göre 
deprem sonrasında meydana gelen 
yangınlar daha çok sanayi tesislerinde, 
ahşap binalarda ve ticari binalarda 
meydana gelmektedir. İstanbul’da 7.5 
şiddetinde meydana gelecek bir dep-
remde 210 yangının meydana geleceği 
tahmin edilmektedir. Bu sayıya büyük 
sanayi kuruluşlarında meydana gele-

cek yangın sayısı dahil edilmemiştir. 
Tahminimiz, eğer İstanbul’da büyük 
bir deprem meydana gelirse, gecekon-
du mahallelerinde yıkılan bina ve ölen 
insan sayısı fazla olacak, sanayi ve tica-
ret merkezi olan kısımda ve ahşap bina-
ların olduğu bölümlerde esas zararlar 
yangın nedeniyle meydana gelecektir.

Deniz suyundan 
tam verim alınmalıdır 
Yangına müdahalede en önemli madde 
şudur: Avrupa ülkelerinde yaklaşık 75 
m ile 200 m aralıklarla hidrant (yan-
gın musluğu) yerleştirilmiştir ve yangın 
suyu bu hidrantlardan alınmaktadır. 
İstanbul’da yeni su boruları döşenen 
bölgelerde de yaklaşık 150 m aralıklar-
la hidrant yerleştirilmektedir. Bölgede, 
su varsa, hidrantlardan yararlanılmak-
tadır. Cumhuriyet’in başlangıcından 
bugüne İstanbul’da yangına ilk gidişte 
tankerle su götürülmektedir. Avrupa 
ülkelerinde başlangıç yangınına iki 
araçta yaklaşık 5 ton su götürülürken, 
biz de iki araçta yaklaşık 15 ton su 
taşınmaktadır. Olay yerine ulaşan ekip 
taşınan su ile ilk müdahalesini yapar-
ken aynı zamanda denizden, dereden, 
sarnıçlardan veya özel depolardan su 
temini yoluna gitmektedir. İstanbul’un 
denizle olan çok geniş ilişkisi nedeniyle 
“Denizden Yangın Önleme” üzerinde 
ciddi olarak durulması gereken önemli 
bir konudur. Özellikle akıntılı ve önemli 
bir geçit yeri olan Boğaziçi, ucu kapalı 
bir durumda bulunan Haliç, gemile-
rin toplandığı Haramidere açıkları ve 
Haydarpaşa liman bölgesi gibi deniz 
trafiği açısından yoğunluk gösteren ve 
yangın olasılığı yüksek bölgeler bulun-
maktadır. Tarihi gelişme içinde denizde 
meydana gelmiş, önemli can ve mal 
kayıplarına neden olan deniz kökenli 
yangınlar bu durumu açık bir şekilde 
kanıtlamaktadır. Nitekim, Boğaziçi’nde 
meydana gelen bazı yangınların çıktığı 
noktada kalmadığı, akıntılar sebebi ile 
yayıldığı da görülmüştür.

Boğazlar ve Marmara denizin-
den geçen gemiler;
a) Kimyasal ve biyolojik madde taşıyan 

gemiler,
b) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde 
taşıyan gemiler, 
c) Akaryakıt ve LPG taşıyan gemiler,
d) Radyoaktif ve sanayi artığı taşıyan 
gemiler,
e) Askeri ve askeri amaçlı gemiler,
şeklinde sıralanabilir. Çıkması muhte-
mel bir yangın veya çarpışan iki gemi-
nin getireceği sorunların nasıl çözüm-
leneceği konuları ise düşündürücüdür.
Marmara Denizi’nin bir iç deniz olarak 
uluslararası seyir yapan gemilerin bu iç 
denizden geçerken özellikle İstanbul ve 
Çanakkale Boğazı’nda yarattığı tehlike-
ler yanında, Kocaeli Sanayi Bölgesi’ndeki 
petro-kimya tesisleri, dolum tesisleri ve 
rafineri ile Haramidere petrol dolum 
tesisleri gibi kıyı sahil şeridi ve sanayi 
tesislerinin bulunduğu yerler de önem-
li risk bölgeleridir. Ayrıca sahillerde 
bulunan yakıt depoları ve yalılar da 
yangınlara hassas noktalardır. Sonuç 
olarak, İstanbul’un yangın riski, benzeri 
kentlere göre çok büyüktür. Dar ve dik 
sokakların durumu, tarihi yapılar, iç 
içe girmiş endüstri tesisleri ve konutlar, 
boğazdan geçen gemilerin riski yanında 
altyapı eksikliği yangın riskini artır-
maktadır. Özellikle istenilen söndürme 
suyunun bulunmaması, trafiğin yoğun 
olması ve itfaiyenin teknik eğitim sevi-
yesinin yeterli olmaması yangınlarda 
zarar miktarını yükseltmektedir. Riski 
ve zararı azaltmak için altyapının iyi-
leştirilmesi, itfaiyenin güçlendirilmesi, 
halkın eğitilmesi ve binalarda alınan 
yangın güvenlik önlemlerinin artırıl-
ması gerekir.

stanbul, her çağda yangınla iç içe 
yaşamıştır. Yangınlar boyut ve şekil 
değiştirmiş, yangın riski ve yangın-
dan zarar görme tehlikesi sürekli art-
mıştır. Günümüzde, üretim teknik 

ve teknolojisindeki gelişmeler, çok katlı 
ve çok amaçlı binalar, yeni malzeme-
ler beraberinde yeni yangın risklerini 
getirmiş, hızlı nüfus artışı ve sanayideki 
gelişmelere paralel olarak her geçen gün 
yangın sayısı artmıştır. Artan yangın 
sayısıyla, ölüm ve yaralanmaların yanı 
sıra büyük miktarda hasar da oluşmak-
tadır. İstanbul’da, 1509 yılında meydana 
gelen ve halk arasında “küçük kıyamet” 
olarak nitelenen depremden sonra, dep-
reme daha dayanıklı, daha sıhhi, daha 
ucuz, güzel görünümlü oldukları için 
ahşap yapıların sayısı artmıştır. Birbirine 
çok yakın olan ahşap yapılar özellik-
le “patlıcan mevsimi”nde yangınları da 
beraberinde getirmiş, bir yangında birkaç 
mahallenin yok olduğu yangınlar yaşan-
mıştır. “İstanbul hiç bir şeyden çekme-
di, yangından çektiği kadar” denmiş ve 
“İstanbul’un yangını, Anadolu’nun salgı-
nı” atasözü haline gelmiştir. İstanbul’da, 
yangın güvenlik önlemlerinin Sultan III.
Murat’ın 1579 yılındaki fermanıyla baş-
ladığı söylenebilir. Sultan Murat’ın fer-
manında “İstanbul Kadısına hüküm ki” 
diye başlamakta ve “İstanbul ehalisinin 
evinde damına yetişecek bir merdiven, 
bir büyük fıçı su bulundurulmasını ve 

bunları bulundurmayanların, subaşıya 
teslim edilecekleri ve cezaya çarptırı-
lacakları” emredilmiştir. Daha sonra-
ları yangınları söndürmek için, dünya-
nın ilk gönüllü itfaiyeci birliklerinden 
olan Tulumbacı Birlikleri oluşturulmuş, 
Askeri İtfaiye Teşkilatı kurulmuş ve belli 
dönemlerde Avrupa’nın en iyi itfaiye teş-
kilatı oluşturulmuş, evlerin girişine “Ya 
Hafız” yazılmış ama yangınların önüne 
bir türlü geçilememiştir.  

Yangınlara zamanında müdahale 
edilemiyor 
İstanbul, günümüzde de Avrupa kıtasının 
yangın riski en yüksek olan yerleşim bölge-
sidir. Girilemeyen sokaklar, yoğun trafik, 
boğazın gemi trafiği, yeterli su bulunma-
ması, alınan önlemlerin yetersizliği, tarihi 
ve ahşap yapıların çokluğu, yüksek yapı-
ların artması, ticaret ve sanayi kuruluşları 
ile konutların iç içe bulunması, ormanlık 
alanların yakınlığı, itfaiyenin eğitim ve 
teknik seviyesinin dünya standartlarının 
altında olması gibi birçok faktörden dolayı 
yangın riski büyüktür. İstanbul’daki dar ve 
dik sokaklar, araçların park ettiği sokaklar 
ve merdivenli sokaklar nedeniyle yaklaşık 
1400 sokağa itfaiye aracı girememektedir. 
Bu nedenle yangınlara zamanında müda-
hale edilemediği ve kontrolden çıktığı için 
hasar miktarının fazla olduğu yangınlara 
sık rastlanılmaktadır. Bunların bir kısmı 
merdivenli, bir kısmı dik ve büyük çoğun-

İ
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Haydarpaşa 
Garı yangını

  ACENTEM n 2322 n ACENTEM 



24 n ACENTEM   ACENTEM n 25



DORA OTOMOTİV CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1983 YILINDA YÜZDE 100 YERLİ SERMAYEYLE ANKARA’DA 

KURULDU. DORAGLASS MODERN VE ÇEVRE DOSTU TESİSLERİNDE HER MARKA VE TİP ARAÇ İÇİN NİTELİKLİ OTO 

CAMLARI ÜRETİYOR. OEM OLARAK ANILAN “ORİJİNAL PARÇA ÜRETİCİSİ” OLAN DORAGLASS, ÜRÜNLERİNİ 50 

ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR. KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI ÜRETİM ANLAYIŞIMIZIN SONUCU OLARAK 

YERYÜZÜNDEKİ MİLYONLARCA ARAÇTA ÜRÜNLERİMİZİ GÖRMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ.

DÜNYA’YA BU CAMDAN BAKIN!

DORAGLASS 
OTO CAMLARI

BİNEK ARAÇ CAMLARI
Geniş ürün yelpazesine sahip olan 
DORAGLASS, Türkiye ve dünya 
pazarlarındaki binek araçlar için 
uygunluğu kalite enstitüleri tarafından 
onaylanmış ve nitelikli oto camları 
üretiyor.

HİZMETLERİMİZ
• 7 Bölge Müdürlüğü • 250 Servis Noktası 
• Anlaşmalı Sigorta Şirketleri • Sigorta 
Hasar (Giderme) Yönetimi • Filo Hasar 
(Giderme) Yönetimi • Uzman Personel 
• Mobil Servis • Lojistik Destek 
• Yapıştırıcı Kimyasallar • Oto Cam 
Çatlak Tamiri • Geniş Ürün Yelpazesi 
• Her Marka ve Model İçin Üretim 
• Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti

RAYLI SİSTEM CAMLARI
Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen 
“Raylı Ulaşım Sistemleri” sektöründe 
DORAGLASS; tren, metro, tramvay, 

yüksek hızlı tren gibi araçlar için 
kaliteli ve nitelikli camlar üretiyor.

TİCARİ ARAÇ CAMLARI
DORAGLASS, birçok yerli ve yabancı 

ticari araç markasının oto camı 
konusunda tercih ettiği “Orijinal Parça” 

üreticisidir.

DENİZ TAŞITLARI CAMLARI
DORAGLASS’ın geniş ürün 

yelpazesi içinde, dünyaca ünlü lüks motor 
yatlar ve çeşitli tipte deniz taşıtları için 

cam ürünleri mevcuttur.

İŞ MAKİNESİ CAMLARI
Çok çeşitli üretim kabiliyetine sahip olan 

DORAGLASS, iş makineleri sektöründe de 
“Orijinal Parça Üreticisi” konumundadır.

“ÇOK KONUŞMAK, ÜRÜNÜ ANLATMAK, 

TEKNİK BİLGİ VERMEK ÜRÜNÜ SATTIRMAZ. 

YERİNDE KONUŞUP MÜŞTERİYE İHTİYAÇ 

YARATIP ONU DUYGU DURUMUNA 

SOKTUĞUMUZDA SATIŞ GERÇEKLEŞİR. 

SİGORTA, DAHA ÇOK GÜVENE DAYALI 

OLDUĞU İÇİN KARŞI TARAF ÜZERİNDE 

ETKİLİ OLABİLMEK İÇİN ÖNCE KENDİMİZİ 

TANIYARAK KARŞI TARAFIN TEMSİL 

SİSTEMLERİNE GÖRE DAVRANMAK 

GEREKİR.”

İŞTE YAŞAM
Mine Adıgüzel“İletişim şekliniz

igorta hizmeti soyut bir 
satış olup, somut ürünlerin 
satışına göre daha çok özen 
gerektiriyor. Satış sürecinde 
ikna edebilmek için iletişim 

ve beden dili oldukça önem taşıyor. 
Günümüzde ürünler ve hizmetler ara-
sında çok fark olmadığı için yüksek 
seviyede iletişim becerisi ön plana çıkı-
yor. İletişimde beden dilinin yüzde 
55, tonlamanın yüzde 38, sözcüklerin 
ise yüzde yedi oranında etkiye sahip 
olduğu biliniyor. Beden dilini doğru kul-
lanmak ve karşı tarafı ikna etmek için 
ne söylediğimizden ziyade bunu nasıl 
söylediğimiz önem kazanıyor. Sigorta, 
daha çok güvene dayalı olduğu için 
karşı taraf üzerinde etkili olabilmek 
adına önce kendimizi tanıyıp bununla 
beraber karşı tarafın temsil sistemleri-
ne göre davranmak gerekiyor.

Temsil sistemler 
davranışları belirliyor 
İnsanlar, görsel, işitsel ve dokunsal 
olmak üzere üç temsil sistemine sahip 
ve buna uygun davranış sergilerler. 
Şayet müşterimiz görsel ise; dış görü-
nüşe oldukça önem verir. Hem ken-
dinde hem karşı tarafta yüksek sesle 
konuşur. Acelecidir, sabırsızdır, konu-

dan konuya geçer, kelebek zihinlidir. 
Sık sık sözünüzü keser, el kol hare-
ketlerini fazlaca kullanır, mimik ve 
jestleri fazladır. Koltukta uç kısımda 
otururlar ve genellikle yukarıya baka-
rak konuşurlar. Konuşmalarında görsel 
içerikli cümleler kurarlar. Göğsün üst 
kısmından sık ve sığ nefes alıp verirler. 
Bu tarz müşteriye karşı iyi bir dinleyici 
olup, konu odaktan saptığında topla-
manız gerekir. Mutlaka görsel broşür, 
yazı, belge,  somut belgeler kullanmak 
gerekir. Görsel müşterilerimiz sadakat 
konusunda dokunsallar kadar güveni-
lir olmayabilir.

İşitsel müşteriler 
dikkatli dinleyicidirler
İşitsel müşterilerimiz, sözcüklere takı-
lır, konuşulan şeyleri kolay kolay unut-
mazlar. Konuşma ritimleri melodiktir. 
Kaburgadan, göğsün orta bölümünden 
nefes alıp verirler. Genellikle dikkatli-

dirler ve önemli bir şey söylediğinizde 
kulaklarını sesin geldiği yöne doğru  
“yana” çevirirler.  Kararlarında mantık 
daha öndedir ve daha soğuk karaktere 
sahiptirler. Göz hareketleri ise kulak 
hizasındadır. Dikkatli dinleyicilerdir. 
Doğru soruları sormak işitsellerde daha 
da önemlidir. Konuşma ritmimizi onla-
ra göre ayarlamalıyız. 

S

DOKUNSAL MÜŞTERİLER DAHA SADIKTIRLAR
Müşterimiz dokunsal ise bizimle duygusal bağ kurmaya ve dost olmaya çalışır. 
İyi bir dinleyicidir. Hislerine göre karar verir ve daha sadık müşterilerdir. Koltuğa 

yaslanırlar ve daha çok yere bakarak konuşurlar. Konuşmalarının arasında sık sık 
es verirler. Derin ve diyaframdan nefes alırlar. Kurdukları cümlelerde hislerden ve 
duygulardan söz ederler. Daha yavaş konuşup onlara uyum sağlamak gerekir. Burada 
önemli olan; biz kendi temsil sistemimiz neyse ona göre değil, müşterilerimizin temsil 
sistemine göre “kişiye özel” davranmalıyız. İyi bir satıcı statüsünün gereği ideal rolün 
hakkını verip, ona göre tüm süreci kontrol etmelidir. Çok konuşmak, ürünü anlatmak 
ve “teknik bilgi vermek” ürünü sattırmaz. Yerinde konuşup müşteriye ihtiyaç yaratıp 
onu duygu durumuna soktuğumuzda satış gerçekleşir. Tüm süreç için farkındalığımızı 
yüksek tutup keskinlikle duyusal hareket etmeliyiz.  

Yazı: İletişim Uzmanı 

MİNE ADIGÜZEL

kişiye özel
olmalıdır”
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ETKİNLİK GÜNLÜĞÜ
Bizden Haberler

26 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ASİAD Olağan Genel 
Kurulu’nda yenilen Yönetim Kurulumuz, yeni bir anlayış ve farklı 
bir bakış açısıyla çalışmalarına başladı. Yeni yönetimin başarılı 
çalışmalara imza atacağını söyleyen Başkanımız M. Suat Rona, 
“mesleğimizi hep birlikte geleceğe en iyi şekilde taşıyacağız” dedi.
Bu kapsamda Yeni Yönetim olarak ilk buluşmamızı, taze kan 
olmanın verdiği heyecanla 27 Kasım 2013 tarihinde Nakkaştepe’de 
gerçekleştirdik. Havanın yağmurlu olmasını gelecek günlerin 
bereketi, üye sayımızın artacağı ve dolu dolu etkinlik içinde 
geçireceğimizin işareti olduğuna yorumladık. Yeni üyelerimizin de 
katılımıyla yaptığımız etkinliğimiz verimli geçti. Birlikteliğimizin 
daha da kuvvetlenerek artacağına olan inancımız sonsuz. 
Etkinliğin ardından keyifle yenilen yemek ve yapılan sohbet, “arayı 
uzatmadan, en kısa zamanda görüşülmesi temennisiyle” son buldu.

“Yeni Kanunlar Çerçevesinde Sigorta Acente Sözleşmesi ve 
Uygulamadaki Sorunlarımız” adlı konferansımızı 13 Şubat 2014 
tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Konferansta 

değerli görüşlerini aktaran 
İstanbul Şehir Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ticaret 
Hukuku Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Tekin Memiş, kapsamlı 
bir değerlendirme yaptı. 
Sektör başkanlarının ve 
meslektaşlarımızın yüksek 
oranda katılım sağladığı 
toplantı, “acentenin haklarını 
koruması ve geliştirmesi” 
anlamında çok verimli geçti. 

“İş Güvenliği ve Acentenin Yasal Sorumlulukları” kapsamında, neler 
yapılması gerektiğini Bağımsız Denetçi Serbest Mali Müşavir Hüseyin 
Kalender ve İş Güvenliği Uzmanı Deniz Derinbay’ın bilgi paylaşımıyla 
bir kez daha hatırladık. 12 Aralık 2013 tarihinde soğuk bir hava 
olmasına rağmen katılımın yüksek olduğu toplantı, katılımcıların 
sorularına verilen cevaplarla hedeflenen verime ulaşarak son buldu.

GAP turu yorgunluğumuzu henüz 
üzerimizden atmıştık ki Hazine 
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürü Dr. Ahmet Genç, SAİK 
Başkanı Hüseyin Kasap, Allianz 
CEO’su Solmaz Altın’ı 19 Nisan 
2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
“Acentenin Bugünü ve Yarını”  
konulu panelimizde ağırladık. 
Konuklarımız, rekabetin yoğun 
yaşandığı sektörümüzde çok 
değerli tecrübelerini ve önerilerini 
paylaşarak acentelerin bugünü ve 
yarını konusunda bizleri aydınlattı.

Yeni yönetime “merhaba” dedik 

Prof. Dr. Tekin Memiş, 
sektörümüzü bilgilendirdi

İş Güvenliği ve Acentenin 
Yasal Sorumlulukları 
toplantımızı gerçekleştirdik

“Acentenin 
Bugünü ve Yarınını” 
konuştukASİAD’ın tüm etkinlikleri sosyal medyada

ASİAD olarak 
keyifli ve bilgilendirici 

etkinlikler gerçekleştirdik

Üyeleriyle  iletişimini mükemmel 
bir düzeye ulaştırmayı hedefleyen 
ASİAD, bu anlayışla son dönemde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Günümüzün 

en hızlı iletişim kanalı haline gelen 
sosyal medya; bilgi paylaşımı ve 

karşılıklı iletişim imkânı sağlayarak, 
zamanın verimli kullanılması için de 
bir alternatif sunuyor. ASİAD tüm 
bu gerçeklerden hareketle hayata geçirdiği Facebook sayfasında, derneğin etkinlikleriyle ilgili bilgileri, önemli duyuruları ve yeni gelişmeleri üyelerine aktarıyor. Derneğin Facebook sayfasına www.facebook.com/asiad.acentem adresinden ulaşılabiliyor.

Yeni bir yıla başlarken, bize olan inançları 
ilk günden beri artarak devam eden değerli 
meslektaşlarımızla yorgunluğumuzu, Mimar 
Sinan Usta’nın dünyaca ünlü eserlerinin olduğu 
Edirne’ye yaptığımız iki günlük geziyle atmaya 
çalıştık. Edirne şehrinin tarihini ve güzelliklerini 
dostlarla yaşamak ve görmek keyfimize keyif kattı.

Edirne’ye, Mimar Sinan 
Usta’ya selamlarımızla

Mini 
GAP turuyla 
keyiflendik

Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği 
büyüleyici atmosferiyle Mezopotamya’nın 

bereketli toprakları üzerine kurulu dört 
günlük GAP turumuz, yorucu ama bir 
o kadar da keyifliydi. Katılımın yüksek 

olduğu turumuzda kültürümüzün 
farklı ve renkli yüzleriyle tanışıp 
dostluklarımızı Menengiç, Mırra 

kahveleriyle pekiştirip sıra 
gecesiyle taçlandırdık. 

Hoş geldin ilkbahar
Bu kez de Boğaz’ın en güzel mekânlarından Kanlıca Lacivert Restoran’da meslektaşlarımız ve aileleriyle 

birlikte Pazar Brunch’ında buluşarak, hem 
gezi hatıralarımızı yad ettik, hem de güzel 
ve keyifli birgünle baharı karşıladık.

ASİAD ÜYELERİNE SAĞLANAN FAYDALAR
Gerçekleştirilen etkinliklerde “üyelerimize nasıl fayda sağlarız?” diye 
düşündük ve her bir acente adına indirim kartları bastırarak acente 
kutularına bıraktık.
• Mega Benetton Mağazası- Suadiye: Sezon ürünlerinde yüzde 20 indirim.
• Pelit Pastaneleri: Yüzde 15 indirim.
• Tike-Beylerbeyi:  Yüzde 10 indirim.
• Yerinde Pide –Suadiye: Yüzde 20 indirim.
• İntermed Unimed Sağlık Kuruluşları-Nişantaşı /Caddebostan: 31 Ekim 
2014 tarihine kadar geçerli olan ASİAD Acenteleri için özel hazırlanmış 
check up panelleri.
• Taşkın Otomotiv Kollektiv Şirketi-Suadiye: Yüzde 10 indirim.
• Monte Filo Kiralama- Kozyatağı: Aylık kiralamada yüzde 20 indirim.
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AKLINDAN 
GEÇENLERLE, 

DUDAKLARINDAN 
DÖKÜLEN SÖZCÜKLER 

ARASINDA 
FARK OLMAYAN 

BİR SANATÇI 
SERRA YILMAZ. 

OYUNCULUĞUYLA 
SINIRLARA MEYDAN 

OKUYAN, BİR 
YANDAN DA GERÇEK 

DÜŞÜNCELERİNİ 
KİLİT VURMADAN, 

RİYASIZ İFADE 
EDEBİLEN BİR İNSAN. 

YAŞAMIN RENKLERİ 
HEM GÖZLERİNE 

HEM DE KİŞİLİĞİNE 
YANSIYOR. BİZ DE 

BU ZENGİNLİKTEN 
PAYIMIZA DÜŞENİ 

SAYFALARIMIZA 
AKTARIYOR VE SİZLERİ 

SERRA YILMAZ’IN 
RENKLERİNİ DAHA 

YAKINDAN TANIMAYA 
DAVET EDİYORUZ.  

HOŞ SOHBET
Serra Yılmaz

“Hayatta 
  şanslı   
  karşılaşmalar    
  yaşamış biriyim”

izin gibi değerli bir ismin 
çocukluğunu merak ediyo-
ruz öncelikle. Nerede büyü-
dünüz? Nasıl bir çocukluk 
geçirdiniz?

Çocukluk insanı oluşturan bir dönem ve 
nasıl geçtiği çok önemli elbette. Bir insa-
nı keşfetmenin yolu, onun çocukken 
nasıl biri olduğunu bilmekten geçiyor. 
Çocukluğunu bildiğimiz insanları daha 
iyi anlayabiliyoruz. Ben İstanbul’da 
doğdum, büyüdüm ve İstanbul dışını 
çok geç yaşta keşfettim. Çocukluğumun 
İstanbul’u çok daha yeşil, betona feda 
edilmemiş, “köprüler yapacağız” diye 
ormanları yok olmamış bir İstanbul’du. 
Güvenli bir ortamda büyüdüm; öyle 
büyük korkularımız yoktu. Buna rağ-
men temkini elden bırakmazdı aileler. 
Tabii benim ailem de. Hatta babamın 
anneannesini tanıdım çocukluğumda. 
Bana bir bayramda bisiklet alabilmek 
için para vermişti ama tehlikeli olur 
diye bisiklet almamışlardı. Oysa biz 
köşkün duvarının arkasına saklanıp 
sokağın ortasına hediye paketi koyar-
dık. Biri geldiğinde iple çekerdik. Ama 
işte ailemin tehlikeli dediği yerde, duva-
rın arkasında saatlerce beklerdik.  Değil 
araba, yaya bile zor geçerdi (Gülüyor).

Köklü bir ailenin mensubu olmanız 
size avantaj sağladı mı?
Tabii ki içine doğduğumuz aileyi tercih 
etmiyoruz. Seçmediğimiz bir şehirde ya 
da ülkede doğuyoruz.  Ailemizin bizi 
yetiştirme şekli hayatımızı etkiliyor. 
Evet, babamın ailesi çok köklü bir ailey-
di. Ki ben de babamla çok vakit geçire-
medim. Çünkü 23 yaşımdayken babamı 
kaybettim ve üzerinden uzun yıllar geçti. 
Babamdan kendi ailesine dair birşey 
duymadım, bildiklerimi annem anlattı. 
Adabı muaşeret kurallarıyla büyüdüm, 
her şeye saygılı olmayı öğretti annem. 
Oysa bugün pek o kurallar kalmadı. 
Bugün bile çöp kutusu bulamadığım-
da çöpleri cebimde taşırım. Elbette bu 
kuralların öğretilmediği kişileri aşağı-
lamıyorum; koşulların neler olduğunu 
bilmiyoruz. Benim en aptalca bulduğum 
şey insanların ailelerinden utanmaları 
ya da övünmeleridir. Çünkü biz seçme-
dik ailemizi. Elbette şanslıydım, çünkü 
beni sevdikleri kadar bana saygı da 
duyuyordu ailem. Bu benim için büyük 
bir hediyeydi. Bunun dışında annem, 
babam ve yakın çevremden “kızım büyü-

yecek de gelin olacak” diye bir cümle 
duymadım. Bunun bir hediye olduğunu 
düşünüyorum çünkü kızlarımızın bu 
şekilde koşullandırılmasını çok manasız 
olduğunu düşünüyorum. Floransa’da 10 
yıldır oynanan oyunum için bir kitap 
yazdılar ve benden bir yazı yazmamı 
istediler. Şöyle bir yazı yazdım; “Hayat 
karşılaşmalarla oluşur.” Hakikaten de 
öyle; karşılaştığınız insanların size kat-
tıkları ve sizin onlara kattıklarınızdan 
oluşuyor hayat. Bu anlamda da kendimi 
çok şanslı buluyorum. Çünkü çok çeşitli 
ve değişik insanlarla karşılaştım. Beni 
çok zenginleştirdiler. Kısacası hayatta 
şanslı karşılaşmalar yaşamış biriyim. 

Oyuncu olmaya ne zaman karar ver-
diniz?
Ben medyatik ya da şöhret olmak için 
değil, oyuncu olmak için yola çıktım.  
1987 yılında Ömer Kavur’la Venedik 
Film Festivali’nde kendimi bulduğum-
da “Benim böyle bir düşüm yoktu. Nasıl 
da oluverdi” diye aklımdan geçirmiştim. 
Çünkü ilk düşüm sade ve sadece tiyatro 
yapmaktı. Sinema, kendisini özlem ve 
saygıyla andığım Atıf Yılmaz’la baş-
ladı. Bu beni çok keyiflendirdi. Beni 
en çok mutlu eden şey sahne ve set-
tir bu dünyada. O yüzden bu mesle-
ği yapıyorum. Üniversiteyi Fransa’da 
okudum. Burs kazanmıştım Fransa 
hükümetinden. Psikoloji Bölümü’nden 
hoşlanmayınca yan okuma olarak tiyat-
royu seçtim. İstanbul’a dönünce de 
Dostlar Tiyatrosu’na katıldım ve bu 
yolda devam ettim. 

Bir diğer mesleğiniz ise tercümanlık…
Ailemden bana maddi anlamda bir şey 
kalmadı. Oyunculuk da bekleme anla-
mına geldiğine göre benim başka bir iş 
yapmam gerekiyordu. Bu nedenle yük-
sek düzeyde dil bildiğim için konferans 
tercümanlığı yaptım. 

Bugüne kadar en çok hangi rolden 
etkilendiniz?
Benim yaptığım bir şeyden etkilen-
memem mümkün değil. Bütün işle-
rimi severek yaptım. “Temel İçgüdü”, 
“Serra’nın Dostları” ve şu an devam etti-
ğimi “Serra’yla İtalyan İşi”. Bu program-
ları büyük keyifle yaptım. Ama şu an 
gündemimde tiyatro var. Uluslararası 
İstanbul Tiyatro Festivali’ne bir oyun 
hazırlıyoruz; 30-31 Mayıs’ta İstanbul 
Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel 
Sahnesi’nde oynayacak. Oyunun adı, 
Fü; yazarı ise Mahmut Yazıcıoğlu. 
Haziran ayında ise bir kadın filmimiz 
var; “Toz Bezi”. Yönetmenliğini Ahu 
Öztütün üstleniyor. 

S

“SERRA İLE 
İTALYAN İŞİ”

On parmağında on marifet olan Serra 
Yılmaz, CNN TÜRK’te yayınlanan 
bir yemek programıyla da karşımıza 
çıkıyor. Keyifli bir alışverişin ardından 
mutfakta İtalyan rüzgârı estiren 
Yılmaz, konuklarına lezzetli yemekler 
hazırlıyor. “Serra ile İtalyan İşi”, 
eğlenceli, renkli anlarıyla izleyiciyle 
buluşmaya devam ediyor. 

“Çocukluğunuzu nasıl geçirdiğiniz, hayata karşı duruşunuzu çok etkiliyor. 
Ailemizi seçemiyoruz belki ama ben bu konuda çok şanslıydım. 

Çünkü beni sevdikleri kadar, bana saygı da duyuyordu ailem. 
Bu, benim için büyük bir hediyeydi.”
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SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ (SAİK) BAŞKANI HÜSEYİN KASAP,  YENİ ACENTE 

YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ ACENTEM DERGİSİ’YLE PAYLAŞTI. KASAP’A GÖRE 

YÖNETMELİKTE ACENTELERİN GÜNLÜK İŞLEYİŞİNİ DİREKT ETKİLEYEN RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK 

BULUNMUYOR. BUNA RAĞMEN BAZI MADDELER GELECEK İÇİN UMUT VAAT EDİYOR.

MAKALE
Hüseyin Kasap

SAİK Başkanı Hüseyin Kasap 

Yeni Acente Yönetmeliği’ni yorumladı 

iki tacir masaya eşit şartlarda otur-
muyor. Hazinenin burada güçsüz olan 
tarafı koruması gerekiyor. Daha doğrusu 
onun ezilmemesi için gerekli tedbirleri 
alması gerekiyor. Kısa bir süre içerisin-
de genelge yayınlanacak. Eğer orada 
belli şartlar ortaya konmazsa, sigorta 
şirketleri yine istedikleri gibi hatta bu 
sefer yenilenmiş acentelik sözleşmele-
rini acentelere dayatacaklar. Bu konuda 
SAİK’in bir çalışma yaptığını biliyoruz. 
Uluslararası örnekleri de inceleyerek 
acentelere rehber bir sözleşme suna-
cak. Tabii ki SAİK bir sendika olmadığı 
için acenteler adına şirketlerin karşısına 
oturup bir sözleşme imzalayamıyor. Her 
acente çalıştığı her şirketle bir sözleşme 
imzalayacak. Acenteler SAİK’in önerece-
ği rehber sözleşmeyi baz alarak hareket 
etmeli. Sözleşmelerinde aykırı maddeler 
olduğunda bunları SAİK’e bildirmeli ve 
SAİK de toplu halde bunları Hazineye 
iletip tedbir alınmasını istemelidir.  

Yetkili olmayan kişiler eskisi gibi 
poliçe kesemeyecek 
Diğer maddelere gelince, 5’nci mad-
dede tüzel kişi sigorta acentelerinde 
müdür dışında bir teknik personel 
bulundurma zorunluluğu getirildi.                                                                                                                                       
6’ncı maddede “teknik personel mesleki 

deneyim süreleri” düşürüldü. Burada 
dikkat çeken konu; hem teknik personel-
de hem acente müdüründe sigortacılıkla 
ilgili bölüm bitirenlere mesleki deneyim 
şartı ya azaltılıyor ya da kaldırılıyor. Yine 
teknik personelle ilgili ileride sigorta 
dalları itibarıyla lisanslama yapıp, buna 
göre sınav yapmaya olanak sağlıyor.  
Madde 7 ve 8, birden fazla acente-
ye aynı mekânda faaliyet gösterebilme 
olanağı sunarken, acente şubelerinin 
başka bir acente ile aynı mekânda faali-
yet göstermesini engelliyor. Bu iki konu 
daha evvel genelge ile düzenlenmişti, 
şimdi yönetmelikle düzenlendi.   Madde 
11’le birlikte mesleki sorumluluk sigor-
tası ile ilgili yükümlülük kalktı. Ama 
burada “Müsteşarlık, sigorta veya ben-
zeri teminat şartı aramaya yetkilidir” 
denilmiş. Gerekçesi; acenteler mevcut 
poliçeyi dahi yapacak şirket bulmak-
ta zorlanıyorlardı, şeklinde. Bununla 
ilgili teminat bulunabilecek hale geli-
nince Hazine şartlarını açıklayacak.                                             
13’ncü maddede önemli bir yenilik var. 
Acentelerin çok şikâyet ettiği bir konuy-
du; bankalar ve özel kanunlarına isti-
naden acentelik yapan kurumlar, ilk 
defa çalıştıkları şirketleri ve yetkilerini 
belirterek TOBB’a kayıt olacaklar. Ve bu 
kurumlarda en az bir tane teknik perso-

nel bulundurma zorunluluğu var. Bunu 
da TOBB a bildirecekler.  17’nci madde, 
sigorta poliçelerinin düzenlenmesiyle 
ilgili. Sigorta poliçelerinde aracılık eden 
acentenin unvanı, levha kayıt numarası 
yer alacak. Ayrıca sigorta şirketleri ve 
acenteler, teknik personel olmayan kişi-
lere tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreleri 
kullanmamaları için gerekli tedbirleri 
almakla yükümlü hale geldiler. Yetkili 
olmayan kişiler sağda solda poliçe kesi-
yordu. Tabii ki bu şifreleri acente veri-
yordu. Sigorta şirketleri de bu durumu 
gördüğü halde ses çıkarmıyordu. Şimdi 
onlara da sorumluluk yüklendi.  18’nci 
madde ise hesap planını konu alıyor. 
Acenteler hesaplarını ve mali tablolarını 
müsteşarlıkça belirlenecek tek düzen 
hesap planına uygun olarak tutmak 
zorundalar. Bu yeni bir uygulama. Biz 
zaten hesaplarımızı maliyenin tek düzen 
hesap planına uygun olarak tutuyoruz. 
Ama bu Maliye’ninkinin dışında olan bir 
uygulama. Şartları Hazine belirleyecek. 
Buradan amaç acente batak durumda 
mı değil mi, onu izlemek istiyorlar. Eğer 
öyle bir durum varsa, şirkete dönüp 
“Bu acentenin durumu kötü, teminat 
şartlarını artır ya da poliçe tanzimi-
ni durdur”diyecekler. Yani acentenin 
şirketin mali yapısını azaltmasına izin 
vermeyecekler.   
                                                         
Radikal bir değişiklik 
göze çarpmıyor 
Genel olarak incelediğimizde daha önce-
de değindiğim gibi acentelerin günlük 
işleyişini direkt etkileyen konularla ilgili 
radikal bir değişiklik yok. Ancak acente-
lik sözleşmeleri yenilenebilirse bu sağ-
lanmış olacak. Bankaların müşteriye 
krediyi vermem baskısıyla yaptıkları 
“daini mürtehinli” sigorta poliçelerinden 
sigortalının vazgeçebilmesini veya başka 
bir aracıdan değiştirilmesini sağlayan 
düzenlemeyi burada göremedik. Hazine 
yetkilileri bu konuyu bireysel kredi 
yönetmeliğinde düzenleyeceklerini söy-
lüyorlar. Ama kurumsal müşterilerde 
durum ne olacak belli değil. Hazinenin 
önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı 
genelgelerde uygulama esasları daha 
da netlik kazanacak. Bize düşen; kalan 
eksikleri ve boşlukları tamamlamak için 
yeniden mücadeleye başlamak olacak. 
Zaten STK’ların görevi de bu değil mi?                                                                                                                                              
                           
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

HÜSEYİN KASAP 

SAİK Başkanı 

Sevgili meslektaşlarım, altı yıl 
aradan sonra acenteler yönet-
meliğimiz yenilendi. Dört yıl 
önce ilk taslak yayınlanmıştı. 
İki yıl sonra bir taslak daha 

yayınlandı. Ve sonra bir tane daha… Her 
taslakta farklı baskı gruplarının istek-
leri vardı. Diğer taslaklara çok benze-
meyen en sade yönetmelik ise en son 
yayınlanan olmuş. Demek ki bundan 
sonraki sorunlar genelgelerle çözülecek.                                                                                                                                       
TÜSAF olarak bizim açımızdan sevin-
dirici nokta 15’nci maddede yer alıyor. 
15’nci madde acentelik sözleşmelerinin 
yenilenmesini öngörüyor. 18 ilde yap-
tığımız Serbest Kürsü Toplantıları’nda 
Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç 
de vardı. O toplantılarda dile getirilen 
acente sorunları; komisyonlar, haksız 
fesihler, ekran kapatmalar ve portföy 
mülkiyetine uyulmaması şeklinde sıra-
lanıyordu. Sigorta şirketleri bu konular-
da çok fevri davranıyorlardı ve bu gücü 
de acentelik sözleşmelerinden alıyor-
lardı. Hâlihazırdaki acentelik sözleşme-
leri,  kölelik sözleşmesinden farksızdır. 
Eskinin köle tacirleri bile bu kadar insaf-
sız davranmıyorlardı. Örneğin, herhangi 
bir şirketin acentelik sözleşmesinde yer 
alan“şu komisyonlar uygulanır, şirket 
istediği zaman değiştirebilir, şu şartlarda 

acente feshedilebilir”  ibareleri şirketin 
istediği zaman sözleşmeyi feshedebilece-
ği anlamına geliyor. Yani şartları yazdığı 
maddeyi, altına yazdığı cümleyle by pass 
ediyor.  Bu uygulamayı çoğu şirkette 
görüyoruz. Bu sorunların çözümü için 
acente sözleşmelerinin kesinlikle iki tarafı 
da koruması ve maddeleri by pass eden 
cümleleri içermemesi gerekiyor. 
                                                                                                                           
Düzenlemeler tek taraflı 
olmamalı
Şimdi yönetmeliğin uygulama esaslarıyla 
ilgili Hazine tarafından bir genelge çıkarı-
lacak. Burada sözleşme yenilemelerinin 
nasıl uygulanacağıyla ilgili açıklama bek-
liyoruz. Eğer bu konuda şirketleri uygula-
maya zorlayacak bir açıklama gelmezse, 
benim açımdan yönetmelikte acentelerle 
ilgili neredeyse hiçbir önemli değişiklik 
yok diyebilirim. Geri kalan düzenleme-
lerin hepsi gerekli ama acentenin bu 
değişiklikleri net hissedeceği önemli deği-
şiklikler değil. Ama acentelik sözleşmeleri 
yenilenirse ve o maddeler düzenlenirken 
by pass eden cümlelerle maddeler devre 
dışı bırakılmazsa, acentelerin birçok soru-
nuna sözleşme ile çare bulunacak. Ama 
Hazine bu konuda pasif davranıyor. İki 
tacir arasındaki sözleşme hürriyetine pek 
karışmak istemiyor. Ama burada görünen 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NİN EN ÖNEMLİ ÇEKİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN 
DİYARBAKIR, HER ALANDA HIZLI BİR GELİŞİM TRENDİ İÇERİSİNDE. ANCAK ŞEHİRDEKİ 
BU DİNAMİZM SİGORTA SEKTÖRÜNE AYNI ORANDA YANSIMIYOR.  

İÇİMİZDEN BİRİ
Eyyüp Ahmet Taş

öntaş Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Kurucu 
Ortağı Eyyüp Ahmet Taş, 
Diyarbakır’da sigorta üre-
timinin artmasına rağmen, 

yerel sigorta acentelerinin zor bir 
süreçten geçtiğini söyledi. Konu hak-
kında detaylı paylaşımlarda bulunan 
Taş, bölgedeki hareketliliğe ilişkin şu 
değerlendirmeleri aktardı: “Diyarbakır 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en 
güzide şehirlerinden biri. 2013 rakam-
larına göre 1 milyon 607 bin kişilik 
bir nüfusa sahip. Buna paralel olarak 
Diyarbakır’da önceki yıl 109 bin 436 
olan araç sayısı, yüzde 4 oranında artış 
göstererek 2013 yılında 113 bin 695’e 
ulaştı. Tabii bu sayı sadece 21 plakalı 
araçları kapsıyor. Yine ilimizde bir hayli 
yüksek sayıda farklı illerin plakalarını 
taşıyan araç bulunuyor. Oransal olarak 
bunların Diyarbakır plakalı araçların 
sayısına yakın olduğunu ifade ede-
biliriz. Bu hesaplamayla ilimizde 200 
bin civarında aracın trafikte olduğunu 
söyleyebiliriz. Diyarbakır ekonomisi, 
Kuzey Irak bölgesinde yaşanan geliş-
meler, bölgenin yeniden yapılanma-

sı, çözüm süreci ve teşvik yasalarıyla 
sanayileşme yolunda hızlı bir gelişim 
performansı sergiliyor. Diğer taraftan 
inşaat sektöründe de daha önce örneği 
görülmeyen yüksek bir büyüme seviye-
si yakalanmış durumda. İldeki konut-
lar, Türkiye şartlarının üzerinde bir 
performans göstererek lüks yaşama 
koşulları sunan niteliğe sahip.”

Sigorta acenteleri 
ciddi sorunlarla karşı karşıya 
Özetlenen veriler ışığında 
Diyarbakır’daki yükselen potansiyelin 
ildeki sigorta acentelerinde yeterin-
ce karşılık bulamadığını dile getiren 
Eyyüp Ahmet Taş, bu durumun neden-
lerini birkaç farklı etkene bağlıyor: 
“Diyarbakır ekonomisindeki gelişme-
leri özetledikten sonra sigorta sektörü-
nün profiline mercek tutmakta fayda 
var. İlimizde ticaret ve sanayi odasına 
kayıtlı ilçeler dâhil olmak üzere toplam 
110 gerçek ve tüzel sigorta acentesi 
bulunuyor. Bu rakama bankalar dâhil 
değil. Ancak söz konusu acentelerin 
sadece 100’ü faal olarak sigortacılık 
yapıyor. Acente sayısına oranladığı-
mızda, ilimizde acente başına ortala-
ma 2 bin araç düşüyor. Bunu kasko 
ve trafik olarak değerlendirdiğimizde 
ise acente başına yaklaşık 3 bin poli-
çe sayısına ulaşıyoruz. Fakat yaptığı-
mız araştırmalarda maalesef istisna 
acenteler hariç bu poliçe sayısına ula-
şan acentemiz yok denecek kadar az. 
Buradan şu sonuca ulaşmaktayız ki ili-
mizde ciddi bir sigorta göçü yaşanıyor. 
Sigorta üretimlerinin büyük bir kısmı 
Diyarbakır dışında yer alan acentelerin 
bölgemize ve özelde ilimize verdikleri 
resmi şubelikler (sayısı 15 civarına) 
ve bunun yanı sıra gayri resmi olarak 
çeşitli teknolojik altyapıları kurmak 
suretiyle (şifre-ekran paylaşımı, 10-15 

şirketi barındıran programlar gibi yön-
temlerle) dışarıya kaçıyor.  Yine yaptığı-
mız araştırmalara göre ilimizden 2013 
yılında farklı illere yazılan sigorta üre-
tim rakamı 30 milyon TL civarında ve 
bölgemizden farklı illere yazılan üreti-
min de 100 milyon TL civarında olduğu 
görülüyor. Bu oranı ilimiz acentelerine 
uyguladığımızda senelik acente başına 
3 milyon TL gibi bir üretimin düşebildi-
ğini ancak maalesef emek hırsızlığıyla 
üretimin bu acentelere yansımadığını 
gözlemliyoruz. Bu durum ilimiz hasar 
/üretim dengesini de alt üst ediyor. 
Tabii burada sorumluluk sadece çeşitli 
yöntemlerle üretimi kaçıran ve sigor-
ta tüccarlığı yapan acentelerde değil; 
sigorta şirketlerinde de aynı şekilde 
sorumluluk bulunuyor. Yıllarca düşük 
fiyat politikası uygulayan sigorta şir-
ketleri zararın sorumlusu olarak gör-
dükleri ilimiz acenteliklerini kapata-
rak bölgeden çekildiler. Yani ektikleri 
zakkum ağacının zehirli tohumlarıyla 
karşı karşıya kaldılar. Bu çekilmelerle 
birlikte ilimizdeki acenteler farklı iller-
den acentelikler alarak yine bölgeye 
poliçe kesmeye başladılar. Şu anda 
geldiğimiz durumda ilimize acentelik 
vermeyen sigorta şirketleri farklı yön-
temlerle ilimize poliçe kesmeye devam 
ediyor. Yani hem bölgeden çekilecek-
siniz hem de örneğin İstanbul ilindeki 
bir acentenin ilimize poliçe kesmesine 
ses çıkarmayacaksınız, böyle bir tezat 
durum var. Geldiğimiz noktada tüm 
bölge illeri aynı sorunla karşı karşıya 
bulunuyor. Bu nedenle sigorta şirketle-
rinin durumu irdelemeleri, ayrıca ilgili 
kurum ve kuruluşlar bu sigorta tüccar-
lığına yol açan çeşitli sistemlerin önüne 
geçmelidir. Aksi halde süreç bu haliyle 
devam ettiği takdirde ilimizde acentelik 
yapmaya çalışan birçok arkadaşımız 
maalesef kapısına kilit vuracak.”

Diyarbakır’da 
sigorta göçü yaşanıyor 
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ACENTENİN PAYINA DÜŞEN KOMİSYON BEDELLERİNİN 
BİR KISMINI, SİGORTALI MÜŞTERİLERE İADE ETMESİ 
DURUMUNDA BU TUTARLARIN KURUM KAZANCINDAN 
İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI DİKKAT 
ÇEKEN BİR TARTIŞMA KONUSUYDU. HAZIRLADIĞIMIZ 
ÇALIŞMADA BU SORUNUN YANITINI ARIYORUZ. 

MAKALE
Hüseyin Kalender

gider olarak gösterilebiliyor mu?

igorta sektörü son yıllarda 
ülkemizde hızlı bir geliş-
me gösteriyor. Bu nedenle 
sigorta şirketleri ile acen-
te, prodüktör ve brokerle-

rinin sayısı her geçen gün artıyor. 
Dolayısıyla sigorta işlemleri ve bu 
işlemlerin vergilendirilmesi de geniş 
bir halk kesimini ilgilendiriyor. Bu 
yazımızda sigorta acentelerinin müş-
terilerine komisyon iadesi yapmala-
rı durumunda, bu tutarların Gelir 
İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri 
Usul Grup Müdürlüğü’nün vermiş 
olduğu 22/08/2012 tarih ve B.07.1.
GİB.4.34.19.02-105[227-2012/VUK-1-. 
. .]—2663 sayılı özelge kapsamında 
giderleştirilmesini kısaca açıklamaya 
çalışacağız.
Acente genel tanımı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 102-123’nci madde-
sinde; “ticari mümessil, ticari vekil, 
satış memuru veya işletmenin çalı-
şanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki 
konuma sahip olmaksızın, bir sözleş-
meye dayanarak, belirli bir yer veya 
bölge içinde sürekli olarak ticari bir 
işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde 
aracılık etmeyi veya bunları o tacir 
adına yapmayı meslek edinen kim-
seye acente denir” şeklinde tanım-
lanıyor. Sigorta acentelerine yöne-
lik özel düzenlemeler getiren 7397 
sayılı Sigorta Murakabe Kanunun 9. 
Maddesi’nde de, “her ne ad altında 
olursa olsun, sigorta şirketine tabi 
bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye 
dayanarak, belli bir yer veya bölge 
içinde, daimi bir surette Türkiye’deki 
sigorta şirketlerinin ruhsatlı bulun-
dukları sigorta dallarındaki sözleşme-
lere aracılık eden veya bunları sigorta 
şirketi adına yapan gerçek veya tüzel 
kişilere sigorta acentesi denir” şeklin-
de tanımlanıyor. Sigorta acentelerinin 
aranan nitelikleri taşımaları kaydıyla 
gerçek ya da tüzel kişi olması müm-
kün bulunuyor. Sigorta acenteleri, 
düzenlemiş oldukları poliçedeki prim 
tutarından payına düşen komisyon 
tutarının sigorta şirketi tarafından 
düzenlenen sigorta komisyon gider 
belgesine istinaden gelir yazıyor. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 6. Maddesi’nde; kurum-
lar vergisinin, mükelleflerin bir 
hesap dönemi içinde elde ettikleri 
safi kurum kazancı üzerinden hesap-
lanacağı ve safi kurum kazancının 
tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
ticari kazanç hakkındaki hükümle-

rinin uygulanacağı hükme bağlan-
mış durumda. Bu hüküm uyarınca 
tespit edilecek kurum kazancından 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci 
maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 
40.  Maddesi’nde yer alan giderler 
indiriliyor. 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 40. Maddesi’nde, safi 
kazancın tespit edilmesinde indirile-
cek giderler yer alıyor. Aynı maddenin 
(1) numaralı bendinde, ticari kazancın 
elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 
yapılan genel giderlerin safi kazancın 
tespitinde gider olarak indirilebileceği 
belirtiliyor. Ticari kazançta elde etme 
tahakkuk esasına bağlanmış durum-
da. Bu esas dikkate alındığında, gelir 
veya gider unsurunun özel bir düzen-
leme bulunmadığı sürece, mahiyet ve 
tutar itibarıyla kesinleştiği dönemin 
kazancında dikkate alınması gere-
kiyor.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B 
Maddesi’nde, vergilendirme vergiyi 
doğuran olay ve olaya ilişkin mua-
melelerin gerçek mahiyetinin esas 
olduğu hükme bağlanmış.
Sigorta acentelerinin faaliyetleri süre-
since rekabet koşulları gereği bazen 
poliçe düzenledikleri müşterilerine 
hak ettikleri komisyon gelirlerinin 
bir kısmını ya da tamamını müşte-
rilerin talebi üzerine ya da rekabet 
koşulları gereği iade etmek zorun-
da kaldıkları görülüyor. Gelir İdaresi 
Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul 
Grup Müdürlüğü’nün vermiş oldu-

ğu 22/08/2012 tarih ve B.07.1.G
İB.4.34.19.02-105[227-2012/VUK-1- . 
. .]—2663 sayılı özelgesinde bu tür 
işlemlerin nasıl giderleştirileceği orta-
ya konulmuş. 
Sonuç olarak; sigorta acentelerinin, 
bağlı oldukları sigorta şirketine sağ-
ladıkları hizmetler karşılığında tahsil 
etmiş oldukları komisyon bedellerinin 
bir kısmının, müşterilerini kaybet-
memek amacıyla ilgili müşterilerine 
aktarılması halinde, aktarılan tutarla-
rın, emsallere uygun olması ve kana-
at verici vesikalarla tevsik edilmesi 
şartıyla (Ödemenin poliçe sahibi kişi-
nin banka hesabına yapılması, banka 
dekontunda ödeme yapılan kişinin adı 
soyadı ve TC numaralarının açıkça 
yazılması şartıyla) gider olarak dikka-
te alınması mümkündür. 

Müşterilere aktarılan 
komisyon bedelleri

HÜSEYİN KALENDER 

Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir
www.teknikanaliz.org
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Sigorta acentelerinin 
aranan nitelikleri taşımaları 
kaydıyla gerçek ya da 
tüzel kişi olması mümkün 
bulunuyor. Sigorta 
acenteleri, düzenlemiş 
oldukları poliçedeki 
prim tutarından payına 
düşen komisyon tutarının 
sigorta şirketi tarafından 
düzenlenen sigorta 
komisyon gider belgesine 
istinaden gelir yazıyor.
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“YENİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE SİGORTA 
ACENTE SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMADAKİ 

SORUNLARIMIZ” ADLI KONFERANSIMIZA 
KATILAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ÖĞRETİM 
ÜYESİ PROF. DR. TEKİN MEMİŞ, KONUYLA 
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çıkarıldı. Farkındasınızdır ancak yine de 
söylemek gerekir ki, birçok kanun değiş-
ti. En azından bu değişen kanunların 
acentelik mesleğinde neleri değiştirdi-
ğine de bir bakmak istiyorum. 

Değişen Kanunlar
Bu çerçevede ele almak istediğim üç 
kanun var. Zira 6102 Sayılı Yeni Türk 
Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi. Bu 
kanun 1535 maddeden oluşuyor. Burada 
sigorta acentelerine ilişkin önemli ve 
köklü değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik-
leri temel iki bölümde görebiliriz:
1-Acentelik faslına ilişkin düzenleme-
lerde köklü değişiklikler yapıldı.
2-Ticaret Kanunu’nun Sigorta 
Kitabı’nda aydınlatma yükümlülüğü 
gibi acenteleri de etkileyecek değişik-
likler yapıldı. 
Yine bir başka kanun daha değişti. 

Bu kanun da 6098 Sayılı Yeni Türk 
Borçlar Kanunu’dur. Borçlar Kanunu, 
sözleşmelerin nasıl yapılacağı, nasıl 
akdedileceği konularının düzenlendi-
ği bir kanundur. Borçlar Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler acenteleri de doğ-
rudan etkiliyor. 
Yukarı saydığım kanunlarla birlik-
te 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’muzda aynı dönemde değişti. 
Bu üç kanunun bizim mesleğimize ve 
bizim sözleşmelerimize ne gibi etkileri 
var? Bunların üzerinde biraz duralım.

Acente tanımı
Acenteyi, -klasik bir tanımla- “müvek-
kili adına sürekli olarak sözleşme 
akdeden veya onun adına sözleşme-
lerin yapılmasına aracılık eden kim-
sedir” şeklinde tanımlıyoruz. 
Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse 
Sigortacılık Kanunu’muzda tanım bu 
şekilde verilmiştir. Burada acentenin 
özelliklerine biraz değinmek istiyorum. 

oktoraya ilk başladığımda 
sigorta alanıyla ilgilenmeye 
karar verdim. Doktora tezim 
de yangın sigortasında rizi-
koydu. Doktora çalışmala-

rımı bitirmeden önce bu alanda çalış-
malar yapmak istedim ve ilk çalışma-
larımdan biri de sigorta acenteleriydi. 
Sonraki dönemlerde de sigorta acente-
leriyle ilgili çalışmalarıma devam ettim. 
“Avrupa Birliği ve Türk Hukuku’nda 

Sigorta Aracıları” isimli bir makalemi 
1998 yılında yayınlamıştım. Bu konuyla 
ilgili Avrupa Direktifleri’nin neredey-
se ilk defa ele alındığı bir makaleydi.  
Erzincan Hukuk Fakültesi’nde çalıştı-
ğım 2003-2004 yıllarında İstanbul’daki 
sigorta acentesi arkadaşlarımızla buluş-
tuk. Yıllar sonra acente dostlarımızla 
burada karşılaşmak beni çok mutlu etti. 
Bu nedenle ASİAD’a ayrıca çok teşekkür 
ederim. Benim ele alacağım konu “yeni 

D

Acente, tacirin bağımsız bir yardımcısı-
dır. Bununla söylemek istediğim husus 
şudur: Sigorta şirketi kendi başına bir 
tacirdir. Acentenin de burada ayrı bir 
işletmesi vardır ve kendi başına çalışır. 
Aralarında bir sözleşme ilişkisi vardır. 
Acente, sigorta şirketinin yardımcısı 
olarak çalışır, ancak kendisi de tacirdir. 
Acente, kendi işletmesinin kaderini 
kendi belirler. Yani orada söz sahibi 
olan acentenin kendisidir. Sigorta şir-
ketleri kural olarak sigorta acentesinin 
içine müdahale edemez. Zira ikisinin 
de kaderi ayrıdır ve birbirleriyle işbir-
liği yaparlar. Acenteler karşımıza ilk 
olarak 17. yüzyılda çıkıyor. Buna kar-
şın 17. yüzyıldaki acente kavramı ile 
2014 yılındaki acente kavramı arasında 
önem derecesi açısından bir fark yok-
tur. Acenteler önemini kaybetmeden bu 
günlere kadar ulaşmıştır. O yüzden ben 
hukukçu olarak acentelerin hakları ve 
acentenin hukuki problemleri üzerinde 
yoğunlaşmayı tercih ettim. Zira, sigorta 

kanunlar çerçevesinde sigorta şirketle-
riyle, sigorta acenteleri arasında yapı-
lan sözleşmelerde ne gibi değişikliklerin 
olduğudur”. Ama bundan önce bir husus 
üzerinde durmak istiyorum. Aslında 
yine sigorta acenteleriyle yıllar önce bir 
araya geldiğimizde Sigorta Acenteleri 
Yönetmeliği henüz taslak halindeydi. O 
zaman da eleştirilerimizi paylaşmıştık. 
Fakat biliyorsunuz ki o eleştirilerin bir 
kısmı dikkate alınmadı ve bir yönetmelik 
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şirketi tek başına ürün satmaz ve hatta 
satamaz. Mutlaka bir aracıya ihtiya-
cı olacaktır. Sigorta şirketiyle sigorta 
acentesi arasındaki ilişki bir rekabet 
ilişkisi değildir. Kazanırsa her ikisi de 
kazanır ve kaybederse de gerçekten her 
ikisi de kaybeder. Bu son derece net bir 
durumdur. Taraflar arasındaki ilişki de 
sürekli bir ilişkidir. Acente ile sigorta 
şirketi arasında bir sigorta acenteliği 
sözleşmesi vardır. Söz konusu süreklilik 
aslında acenteyi brokerden ayıran en 
önemli faktördür. Kural olarak reka-
bet yasağına tabidir. Yani yalnızca bir 
sigorta şirketinin poliçesini satar, ancak 
bunun aksi kararlaştırılabilir. 

Kısaca acentenin yükümlülüklerine 
de değinmek istiyorum. Az önce bah-
settiğim kanunlarımızın değişmesine 
rağmen acentenin yükümlülüklerinin 
baki kaldığını söyleyebilirim. Bunlar 
sırasıyla şu şekilde maddeler halinde 
belirtilebilir:
•Müvekkilinin işlerini görmek ve men-
faatlerini korumak,
•Müvekkilinin haklarını koruyucu 
önlemler almak,
•Müvekkillerine ait bildirimleri derhal 
bildirmek,
•Tahsil edilen bedellerin sigorta şirketi-
ne intikal ettirilmesi,
• Rekabet yasağı hükümlerine uyulması

Acentelik sözleşmesine etkileri
Acentelik sözleşmesini etkileyen kanun-
lardan biri 6102 Sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’dur. Diğer bir kanun Sigortacılık 
Kanunu’dur. Zira Sigortacılık Kanunu 
bildiğiniz üzere 2007 yılı itibarıyla yürür-
lüktedir. Üçüncü kanunumuz 6098 Sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’muzdur. Son ola-
rak da 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’dur. Hepsi son derece önem-
lidir. 

Koruyucu hükümler
Bizim acentelik işiyle iştigal edebilme-
miz için öncelikle bir sigorta şirketiyle 
sözleşme yapmamız gerekir. İşte biz bu 
sözleşmeye acentelik sözleşmesi adını 
veriyoruz. Bu yeni kanunlar acentelik 
sözleşmesini nasıl etkiliyor? Aslında her 
ne kadar iki tane ayrı tacirden bahsedi-
yor isek de bu iki bağımsız tacirin gücü 
birbiriyle eş değildir. Bizim eski Türk 
Ticaret Kanunu’muzdaki tacir kavramı 
herkese aynı kılıfı veriyordu. Yani acen-
te de, sigorta şirketi de “tacirdir” diyordu 
eski kanunumuz. Dolayısıyla eski Türk 
Ticaret Kanunu’muz ikisi (sigorta şirke-
ti - sigorta acentesi ) arasında herhangi 
bir fark gözetmiyordu. 
Yani ‘iki tacir bir araya gelmişse, her 
tacir basiretli bir iş adamı gibi hareket 
etmek zorunda olduğuna göre sözleş-
meleri okumuş, anlamış, müzakere 

etmiş ve hür iradeleriyle bu sözleş-
melerin altına imzalarını atmışlardır’ 
deniliyordu.
Sigorta acentelerinin ‘Ben bu sözleş-
meyi mecburen imzaladım’ deme şansı 
yoktu. Her ikisi de tacirdir ancak, tüm 
tacirler birbirinin dengi değildir. Bunlar 
arasında imzalanan sözleşmeler de her 
zaman hakkı, hukuku ve adaleti denge-
lemiyordu. O nedenle yeni kanunlarla 
bu haksızlıklara neşter vuruldu. 

Denkleştirme tazminatı
Örneğin bunlardan biri, ‘... Acentelik 
sözleşmesi feshedilirse acente, sigorta 
şirketinden her ne nam altında olursa 
olsun tazminat isteyemez....’ şeklinde-
ki sözleşme hükümleridir.
İşte 2007 tarihli Kanun’un 23. 
Maddesi yanında Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’ndaki hükümle portföy taz-
minatına ilişkin son derece önemli bir 
düzenleme getirildi. Bu düzenlemelere 
göre kanun koyucu artık sözleşmeler-
deki bu şartı geçersiz kabul ediyor. Zira 
biz hukukçular olarak taraflar arasında 
eş güç dengesinin olmadığı gerekçesiyle 
zayıf olan tacirin korunması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Rekabet Yasağı...
Yine acentelik sözleşmelerinde çok sık 
karşımıza gelen hususlardan bir tanesi 
de rekabet yasağıydı. Yani ‘sigorta şir-
keti ile sigorta acentesi arasındaki söz-
leşme ilişkisi bir gün sona ererse acen-
te asla rekabet etmeyecek’ şeklinde 
sözleşme hükümlerine yer veriliyordu. 
Yeni kanunumuza göre, sigorta şirketi, 
acentesinin sözleşme ilişkisi bittikten 
sonra başka bir sigorta şirketinin sigor-
ta acenteliğini yapmasını istemiyorsa 
mutlaka bir bedel ödemek zorundadır 
ve bu portföy tazminatından ayrı bir 
şeydir. Eğer böyle bir tazminat öngö-
rülmüyor ise bu durumda bu sözleşme 
şartları da geçersizdir. 

Genel İşlem Şartları
Sigorta şirketiyle acente arasında yapı-
lan sözleşmelerde kullanılan ve ada-
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letsiz bir şekilde yükümlülükleri daha 
ziyade acenteye yükleyen hükümler 
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
20-25.maddelerinde yer alan Genel 
İşlem Şartları hükümlerine tabi ola-
caktır. 

Delil Sözleşmesi
Taraflardan bir tanesinin ispat hakkını 
ortadan kaldıracak delil sözleşmeleri de 
geçersizdir.
Acente defterlerinin delil niteliği de 
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 193. Maddesinde çok net 
bir şekilde belirlenmiştir . 

Tek taraflı değiştirme şartları...
Yeni kanuna göre, sözleşmelerde sade-
ce bir tarafa değiştirme hakkı veren 
sözleşme şartları geçersiz sayılacak-
tır. Yeni Borçlar Kanunu bunu açıkça 
geçersiz saymıştır . Bunun da altını 
özellikle çizmek istiyorum. 
Burada genel işlem şartlarının kulla-
nıldığı acentelik sözleşmelerinde uygu-
lama alanı bulacak ve acenteleri koru-
yacak bir diğer düzenleme de Türk 
Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete 
ilişkin hükümlerinden 55-f‘dir:
TTK.m.55/f Dürüstlük kuralına aykı-
rı işlem şartları kullanmak. Özellikle 
yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aley-
hine;

1. Doğrudan veya yorum yoluyla 
uygulanacak kanuni düzenlemeden 
önemli ölçüde ayrılan veya
2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçü-
de aykırı haklar ve borçlar dağılımını 
öngören, önceden yazılmış genel işlem 
şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykı-
rı davranmış olur.
Bu düzenlemeye göre tacirler arasında 
yapılan sözleşmelerde sözleşme şartları 
adaletsiz bir şekilde dağıtılmışsa ya 
da sözleşmenin mahiyetine tamamen 
aykırı birtakım hükümler konulmuşsa 
bu sözleşme şartları da geçersiz ola-
caktır. 

Borçlar Kanunu’nda genel işlem 
şartları
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
acenteye ilişkin hükümlerine geçmek 
istiyorum. 
Genel İşlem Şartları dediğimiz 20-25. 
Maddeler arasındaki hükümler önem 
teşkil ediyor. 
Taraflardan biri tarafından hazırla-
nan, diğeriyle müzakere edilmeyen ve 
sadece dikte ettirilen şartlara biz genel 
işlem şartı adını veriyoruz. Acentelik 
sözleşmeleri gerçekten, genel işlem 
şartı mahiyetini taşıyan sözleşmeler-

dir. Şimdi biz hukukçular neden bu 
sözleşme şartlarına müdahale ediyo-
ruz? Bizim karşımızda sigorta şirketleri, 
bankalar ya da büyük tacirler var-
dır. Bu büyük tacirlerin kendi içinde 
uzmanları vardır. Bunlar sözleşmele-
rin içerisine kendilerini koruyabilecek 
bütün hükümleri koyabiliyor. Bizse 
zaten genelde iyi niyetle sözleşmele-
rimizi yapıyoruz. Lakin sözleşmenin 
içinde nelerin getirildiğini mahkemelik 
olduğumuzda anlıyoruz. Genel işlem 
şartlarında taraflardan biri profesyonel 
bir ekiple çalışıyor ve kendisini koruya-
bilecek bütün hükümleri sözleşmenin 
içerisine yerleştiriyor. İşte 6098 Sayılı 
Borçlar Kanunu’muzda getirilen düzen-
leme budur. Bu şekilde sözleşme şart-
larının geçerli olabilmesi için mutlaka 
bize okutulması ve sözleşme hükümle-
rinde anlaşılmayan konular varsa bize 
izah edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu 
şartlar bize ayrı ayrı izah edilmemişse, 
bu takdirde sözleşme şartları geçer-
sizdir. 

Dolayısıyla yeni dönemde aslında yap-
mamız gereken şey şudur: Kanunlar 
bize adeta ‘Adil olun, düzgün, dürüst 
olun ve sonucunda adil bir sözleşme 
yapın ve biz karışmayalım...’ ya da 
sigorta şirketine adeta ‘acenteyi mağ-
dur etmek için bir sözleşme yapma’ 
diyor. 
Herhangi bir sözleşmede sadece ve 
sadece tek tarafa değiştirme yetkisi 
imkânı veren sözleşme şartları da yazıl-
mamış sayılır. Sözleşmenin tarafların-
dan biri canı sıkıldığı zaman sözleşmeyi 
değiştiremez. 
Mutlaka karşı tarafın da rızasının alın-
ması gerekiyor. Sözleşme yazılı yapıl-
mışsa yine yazılı bir şekilde değiştiril-
melidir. Aksi takdirde bu tür tek tarafa 
değiştirme hakkı veren sözleşme şartla-
rı geçersizdir. Yine az önce bahsettiğim 
gibi, büyük tacirlerle küçük tacirler kar-
şılaştığı zaman, taraflar arasındaki ihti-
laflarda söz konusu olan deliller, güçlü 
olan tarafça belirlenmek isteniyor. Yani 
taraflardan güçlü olanı yalnızca kendi 
belgelerini, kendi serverlarındaki bilgi 
ve dökümanların delil olarak kabul 
edilmesini istiyor. Bu kesinlikle doğru 
bir yaklaşım değildir. 

Taraflar kanunda belirtilen süre ve 
usule uygun olarak ispat hakkına sahip-
tirler. Dolayısıyla acentelik sözleşmele-
rimizde böyle hükümler varsa bunlar 
bizi bu dönemde çok fazla korkutmasın. 
Zira 189. Madde’de çok net bir şekilde 
düzenleme vardır. Yine delil sözleş-
mesi 193. Madde’de önemli bir şekilde 
düzenlenmiştir. Taraflardan birinin 
ispat hakkının kullanımını imkânsız 
kılan veya fevkalade güçleştiren delil 
sözleşmeleri geçersizdir. 

Örneğin kendi aramızda ‘Şayet aramız-
da bir ihtilaf meydana gelirse X kişisi 
karar versin...’ şeklinde bir düzenleme-
ye gidildiğinde X kişisi sigorta şirketinin 
genel müdürüyse burada da geçersizlik 
söz konusu olacaktır. Nihayet ticari def-
terlerin delil olması hususuna geldik. 
Biz tacirsek ve defterlerimizi usulüne 
uygun olarak tutuyorsak bizim defter-
lerimizde mahkemelerde delil olarak 
kullanılabilir. Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 222. Maddesi bu hususu 
çok net bir şekilde ortaya koyuyor. 

Ücrete hak kazanılma anı
Acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra 
kurulan işlemler için, acente, işleme 
aracılık etmişse veya işlemin yapılabil-
mesinin kendi çabasına bağlanabileceği 
ölçüde işlemi hazırlamış ve işlem de 
acentelik ilişkisinin bitmesinden sonra 
uygun bir süre içinde kurulmuşsa yine 
komisyona hak kazanır. Eski kanun 
zamanında da bunları söylüyorduk 
ancak yeni kanun zamanında daha net 
düzenlemeler getirildiğini söyleyebili-
riz. Bunlara örnek vererek devam etmek 
istiyorum: Örneğin Tekin Memiş’in 
bir sigorta acentesi olsun. Büyük bir 
otel grubuyla anlaşma ve görüşmeler 
yaptı; ön anlaşmalar da tamamlandı. 
Bu arada da sigorta şirketi ekspertiz 
ve riziko teftişlerini yaptırdı. Ancak 
bu arada Tekin Memiş’in söz konusu 
sigorta şirketiyle yolları ayrıldı diye-
lim. İşte bu müşterinin komisyonunun 
da acenteye verilmesi gerekiyor. Zira 
sigorta şirketi Tekin Memiş’in çalışması 
ve çabalaması sonucunda bir müşteri 
kazandı. Kanun koyucu çok net bir 
şekilde bunun gibi çabalarımızı da kar-
şılıksız bırakmıyor.
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işletmenin görülebilecek bir yerine 
okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, 
tacirin işletmesiyle ilgili olarak kul-
landığı her türlü kâğıt ve belgede, 
tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, 
işletmesinin merkezi, tacir sermaye 
şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen 
sermaye, internet sitesinin adresi ve 
numarası gösterilir. Anonim, limi-
ted ve sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerde, sırasıyla yöne-
tim kurulu başkan ve üyelerinin; 
müdürlerin ve yöneticilerin adları 
ile soyadları gösterilir. Tüm bu bil-
giler şirketin internet sitesinde de 
yayımlanır. 

Aydınlatma yükümlülüğü
Türk Ticaret Kanunu’nun 1423. 
Maddesi’nde aydınlatma yükümlü-
lüğü düzenlenmiştir.
MADDE 1423- (1) Sigortacı ve acen-
tesi, sigorta sözleşmesinin kurulma-
sından önce, gerekli inceleme süresi 
de tanınmak şartıyla kurulacak sigor-
ta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, 
sigortalının haklarını, sigortalının 
özel olarak dikkat etmesi gereken 
hükümleri, gelişmelere  bağlı  bildirim  
yükümlülüklerini sigorta  ettirene  
yazılı olarak bildirir. Ayrıca,poliçeden 
bağımsız olarak sözleşme süresince 
sigorta ilişkisi bakımından önemli 
sayılabilecek olayları ve gelişmeleri 
sigortalıya yazılı olarak açıklar.
(2) Aydınlatma açıklamasının veril-
memesi hâlinde, sigorta ettiren, söz-
leşmenin yapılmasına ondört gün 
içinde itiraz etmemişse, sözleşme 
poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur. 
Aydınlatma açıklamasının verildiği-
nin ispatı sigortacıya aittir.
(3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülke-
lerin ve özellikle Avrupa Birliğinin 
düzenlemelerini dikkate alarak, tüke-
ticiyi aydınlatma açıklamasının şekli-
ni ve içeriğini belirler.
Aynı zamanda Sigortacılık Kanunu’nun 

11. Maddesi’ndeki bilgilendirme 
yükümlülüğü ile de beraber düşün-
memiz gerekiyor. 

MADDE 11- (1) Sigorta sözleşmele-
rinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça 
onaylanan ve sigorta şirketlerince 
aynı şekilde uygulanacak olan genel 
şartlara uygun olarak düzenlenir. 
Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin 
özelliğine uygun olarak özel şartlar 
tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta 
sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar 
başlığı altında herhangi bir yanılgıya 
neden olmayacak şekilde açık olarak 
belirtilir.
(2) Hayat sigortalarına ilişkin sözleş-
melerin yapılmasına dair teklifname-
nin sigorta şirketine ulaştığı tarihten 
itibaren otuz gün içinde sigorta şirketi 
tarafından reddedilmemesi halinde 
sigorta sözleşmesi yapılmış olur.
(3) Sigorta şirketleri ve sigorta acen-
teleri tarafından, gerek sözleşmenin 
kurulması gerekse sözleşmenin deva-
mı sırasında sigorta ettiren, lehdar ve 
sigortalıya yapılacak bilgilendirmeye 
ilişkin hususlar yönetmelikle düzen-
lenir.
(4) Sigorta sözleşmelerinde kapsam 
dahiline alınmış olan riskler hari-
cinde, kapsam dışı bırakılmış riskler 
açıkça belirtilir. Belirtilmemiş olan 
riskler teminat kapsamında sayılır.
(5) Sigorta sözleşmelerinde yabancı 
kelimelere yer verilemez. Yabancı 
kelimelerin karşılığı olarak Türk Dil 
Kurumu tarafından belirlenen keli-
melerin kullanımı esastır.
Bu hükümlerin biraz abartılı oldu-
ğunu söyleyebiliriz ancak burada 
önemli olan şey şudur: Aydınlatma 
ya da bilgilendirme yükümlülüğünün 
muhatabı sigorta şirketi ile acentesi-
dir. Dolayısıyla karşı tarafa mutlaka 
hangi sigorta poliçesini aldığını, bunu 
ne şartlarda aldığını ve gerekli husus-
ları açıklamamız gerekiyor.

Denkleştirme talebi
Sigortacılık Kanunu’nun 23. Maddesi’nin 
16. Fıkrası’nda portföy tazminatı düzen-
lenmişti ancak portföy tazminatının 
nasıl alınacağına ilişkin usul burada 
belirlenmemişti. Bu, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun 122. Maddesi’nde daha 
net bir şekilde düzenlendi. Bu sebeple 
122. Madde’nin sigorta acentelerinin 
daha lehine düzenlemeler getirdiğini 
söyleyebiliriz. 
Bir sigorta acentesi yıllarca çalışıyor ve 
çabalıyor. Burada eşini, dostunu, akra-
balarını ve hatta sevdiklerini sigorta şir-
ketinin müşterisi yapıyor. 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl 
ve hatta 10 yıl bu durum devam ediyor. 
Sonrasında sigorta şirketiyle, bu acen-
tenin yolları ayrılıyor. Sigorta şirketiyle 
acentenin yollarının ayrılmış olması 
durumunda bile acentenin eş, dost, 
akrabaları sigorta şirketinden ayrılamı-
yor. Özellikle sağlık sigortası alanında 
bu, daha da kaçınılmaz bir durumdur. 
Biz bunu bir haksızlık olarak görüyor-
duk. Denkleştirme tazminatının temeli 
budur. Portföyün müvekkilde kalması 
sebebiyle mahrum kaldığı bedelin bir 
şekilde telafi edilmesidir. 

Uygulamadaki fesih nedenleri
Prim-riziko dengesi genel itibarıyla 
bizim sigorta şirketlerimizin acentelik 
sözleşmesini feshederken kullandığı bir 
haklı neden olarak gösterilebiliniyor. 
Prim-riziko dengesinin bozulması acen-
teye izafe edilebilecek bir kusur değildir. 
Dolayısıyla prim-riziko dengesi, sigorta 
acentelik sözleşmesinin feshi için haklı 
neden değildir. Bu, sadece ve sade-
ce önümüzdeki yıl için ya da gelecek 
dönem için sigorta şirketinin sigorta 

acentesine verebileceği bir talimatın 
temelini teşkil eder. Yine, acentenin 
işi bırakması portföy tazminatından 
mahrumiyet sebebi değildir. İşi bırak-
mak, hastalanmak, emekli olmak haklı 
nedenle fesih olarak düşünülemez. 
Tahsil edilen primlerin sigorta şirketi-
ne ya hiç verilmemesi ya da geç intikal 
ettirilmesi buna örnek olarak gösterile-
bilecektir. 

Sözleşmeler nasıl feshedilir? 
Belirli süreli sözleşme olabilir ancak 
sözleşmenin arkasında şöyle bir cümle 
vardır: ‘Taraflar 3 ay önceden birbirine 
bildirimde bulunmadığı sürece yıllık 
olarak yenilenir’. Belirsiz süreli bir söz-
leşmeyse sözleşmenin sona erebilmesi 
için mutlaka 3 ay önceden feshi ihbarda 
bulunulması gerekir. 

Ekran kapatmak
Ekran kapatmak bir acentenin işinin 
icra edilemez duruma getirilmesidir. 
Bu nedenle ekran kapatmak haksız bir 
eylemdir ve hukuka aykırı bir eylemdir. 
Aynı zamanda sözleşmeye aykırılıktır. 

Rekabet Yasağı
Acentenin sigorta şirketi ile sözleşme-
si devam ederken kanuni bir rekabet 
yasağına tabi olduğunu az öncede söy-
lemiştim. Burada ise acenteyle sigorta 
şirketi arasında sözleşme ilişkisi bittik-
ten sonra rekabet yasağına ilişkin bir 
düzenleme getirilmiştir. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 123. Maddesi buna iliş-
kindir.

III - Rekabet yasağı anlaşması 
MADDE 123

1 Sigortacılık Kanunu m. 23/16: 
Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden 
sonra sigorta şirketi sigorta acentesinin 
portföyü sayesinde önemli menfaatler 
elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyor-
sa, sigorta acentesi, sigorta şirketinden 
tazminat talep edebilir. Ancak, sigorta 
acentesinin haklı bir nedene dayanmak-
sızın sözleşmeyi feshetmesi ya da kendi 
kusuruyla sözleşmenin feshine neden 
olması halinde tazminat hakkı düşer.

2 Borçlar Kanunu: (E. Genel işlem koşul-
ları I. Genel olarak
MADDE 20- Genel işlem koşulları, bir 
sözleşme yapılırken düzenleyenin, ile-
ride çok sayıdaki benzer sözleşmede 
kullanmak amacıyla, önceden, tek başı-
na hazırlayarak karşı tarafa sunduğu 
sözleşme hükümleridir. Bu koşulların, 
sözleşme metninde veya ekinde yer 
alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nite-
lendirmede önem taşımaz.
Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin 
metinlerinin özdeş olmaması, bu söz-
leşmelerin içerdiği hükümlerin, genel 
işlem koşulu sayılmasını engellemez.
Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye 
veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu 
koşulların her birinin tartışılarak kabul 
edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, 
onları genel işlem koşulu olmaktan 
çıkarmaz.
Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, 
sundukları hizmetleri kanun veya yet-
kili makamlar tarafından verilen izinle 
yürütmekte olan kişi ve kuruluşların 
hazırladıkları sözleşmelere de, nitelikle-
rine bakılmaksızın uygulanır.

MADDE 193- (1) Taraflar yazılı olarak 
veya mahkeme önünde tutanağa geçi-
rilecek imzalı beyanlarıyla kanunda 
belirli delillerle ispatı öngörülen vakıa-
ların başka delil veya delillerle ispatını 
kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delil-
lerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da 
sadece belirli delil veya delillerle ispatını 
kabul edebilirler.
(2) Taraflardan birinin ispat hakkının 
kullanımını imkânsız kılan veya fev-
kalade güçleştiren delil sözleşmeleri 
geçersizdir.

4 IV. Değiştirme yasağı
MADDE 24- Genel işlem koşullarının 
bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir 
sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek 
yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel 
işlem koşulları içeren sözleşmenin bir 
hükmünü değiştirme ya da yeni düzen-
leme getirme yetkisi veren kayıtlar 
yazılmamış sayılır

(1) Acentenin, işletmesine ilişkin faa-
liyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona 
ermesinden sonrası için sınırlandıran 
anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve 
anlaşma hükümlerini içeren ve müvek-
kil tarafından imzalanmış bulunan bir 
belgenin acenteye verilmesi gerekir. 
Anlaşma en çok, ilişkinin bitiminden 
itibaren iki yıllık süre için yapılabilir ve 
yalnızca acenteye bırakılmış olan böl-
geye veya müşteri çevresine ve kurul-
masına aracılık ettiği sözleşmelerin 
taalluk ettiği konulara ilişkin olabilir. 
Müvekkilin, rekabet sınırlaması dola-
yısıyla, acenteye uygun bir tazminat 
ödemesi şarttır.
(2) Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona 
ermesine kadar, rekabet sınırlamasının 
uygulanmasından yazılı olarak vazge-
çebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme 
beyanından itibaren altı ayın geçmesiy-
le tazminat ödeme borcundan kurtulur.
(3) Taraflardan biri, diğer tarafın kusur-
lu davranışı nedeniyle haklı sebeplerle 
sözleşme ilişkisini feshederse, fesihten 
itibaren bir ay içinde rekabet sözleşme-
siyle bağlı olmadığını diğer tarafa yazılı 
olarak bildirebilir.
(4) Bu maddeye aykırı şartlar, acentenin 
aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir.
Ticaret Unvanı
Mesleğinizi icra ederken dikkat etme-
niz gereken hususlardan biri de Türk 
Ticaret Kanunu’nun 39. Maddesi’dir. 

MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işlet-
mesine ilişkin işlemleri, ticaret unva-
nıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili 
senetlerle diğer belgeleri bu unvan 
altında imzalamak zorundadır.
(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari 

UZMAN GÖZÜYLE
Prof. Dr. Tekin Memiş
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YAKIN PLAN
Öfke Kontrolü

Ö
fke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen 
sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere 
verilen, son derece doğal, evrensel ve 
insani bir duygusal tepkidir. Diğer yandan, 
belki de en zarar verici olabilen duygusal 

yaşantı olarak da tanımlanabilir. Kontrolsüz öfkenin 
hem birey hem de toplum üzerinde inanılmaz bir etkisi 
vardır. Öfke genellikle suça ve şiddete yönelik davranış-
larla ilgili olarak eş ve çocuk tacizi örneklerinde toplu 
şiddet olgularında kendini göstermektedir. Bununla 
birlikte öfke, kişilerarası sorunlu ilişkilere, boşanmaya, 
çalışma yaşamında üretkenliğin ve işlevselliğin bozul-
masına, fiziksel ve ruhsal sağlıkta önemli sorunlara 
neden olabilmektedir. 

Sağlıklı ve verimli 
bir yaşam için   
öfkenizi 
kontrol altında 
tutun

ÖZELLİKLE BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAYAT 
TELAŞI VE GÜNLÜK KOŞUŞTURMALAR 
EVDE, İŞTE YANİ HAYATIN HER 
ALANINDA BİZİ TAHAMMÜLSÜZ BİR 
HALE GETİRİYOR; DOLAYISIYLA SIK SIK 
ÖFKELENİYORUZ. ASLINDA NORMAL 
BİR DUYGU OLAN ÖFKE, KENDİMİZE 
VE ÇEVREMİZE ZARAR VERDİĞİMİZDE 
KONTROLÜ GEREKLİ KILIYOR.

EMRAH ÇİFÇİ 

Yaşam Koçu
www.pankocluk.com

Günlük yaşam içinde bu duygu temelde 
en az iki kişinin mutsuzluğuna neden 
olmaktadır. Öfke hem yöneldiği hedefi 
hem de kaynağını olumsuz bir yaşantı 
içine sokmaktadır. Öfkenin tüm olum-
suz sonuçlarına rağmen, aslında, kişiyi 
uyarıcı, koruyucu veya harekete geçi-
rici olan işlevleri, bu duygusal yaşan-
tının, yaşamın devamı için ne kadar 
önemli olduğuna işaret etmektedir. 
Doğada birçok canlının yaşamını sür-
dürebilmesi için, kendisi için var olan 
tehditlere karşı uyarılması ve kendisini 
korumak, yaşamda kalabilmek ve türü-
nü sürdürebilmek için saldırgan dav-
ranışlar gösterebilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla öfke bir taraftan organiz-
mayı bir problem olduğu konusunda 
uyarırken, diğer taraftan da organiz-
manın kendisine zarar verici veya sal-
dırgan davranma eğiliminin farkına 
varması konusunda etkin bir oynar.

Öfke nedir ve ne işe yarar?
s Öfke, son derece normal ve yaşamın 
sürdürülmesi için gerekli bir duygudur.
s Öfke duygusal bir tepkidir.
s Öfke uyarıcı bir işarettir.
s Öfke kişiyi tehditlere karşı uyarır ve 
kendisini korumasına olanak sağlar.
s Öfke, yeni öğrenmeler için motivas-
yon kaynağıdır.
s Öfke sınırlandırılabildiği sürece sağ-
lıklıdır ve işe yarar.
s Öfke, kontrol edilmediğinde kişinin 
kendisi ve çevre için zararlı olabilir.
s Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabil-
mesi için inkâr edilmemesi, bastırıl-
maması ve öncelikle kabul edilmesi, 
tanınması ve kontrollü bir biçimde 
ifade edilebilmesi gerekir.

Öfke ile neden baş etmeliyiz?
Öfke uygun bir biçimde ifade edildi-
ğinde son derece sağlıklı bir duygudur. 
Ancak tersi durumlarda yıkıcı etkilere 
yol açabilir. Öfke, çocuk istismarı ve 
ev içi şiddet, fiziksel ve sözel taciz 
gibi sorunlarda görülebileceği gibi bir-
çok kişisel ve sosyal problemin ortaya 
çıkışında rol oynar. Öfke kişiler arası 
ilişkilerde problem yaşanan birçok 
durumda önemli bir etkendir ve birey-
lerin iş ve aile yaşantılarına ilişkin ciddi 
sorunların ortaya çıkmasına neden 
olur. Öfke ile etkin bir şekilde baş 
edememe ve kısıtlı problem çözme 
becerileri nedeniyle birey sosyal ilişki-
lerden kaçınır. Öfkeyle etkin bir şekil-
de baş edememe sonucunda kişilerde 
sigara kullanımı, madde bağımlılığı, 
yeme bozuklukları ve depresyon gibi 
sorunlar açığa çıkabilir. Öfkeyi kontrol 
etmeyle ilgili sorunları olan bireyler 
sıklıkla diğer duygularını da uygun bir 
şekilde ortaya koyma güçlüğü çeker-
ler ve bu durum kişilerde gerginlik 
ve stres gibi ruh sağlığını tehdit eden 
kronik problemler ortaya çıkabilir. 
Uygun yollarla ifade bulamayan öfke 
ve saldırganlık ve düşmanlık duygu-
ları kişilerde ciddi sağlık problemleri 
ortaya çıkarabilir. Özellikle kalp damar 
hastalıkları ve mide bağırsak sistemi 
hastalıkları ihtimali artar.

ÖFKE KONTROLÜ 
İÇİN NELER 
YAPILABİLİR?

• Kendi öfkenizi tetikleyen durumları 
ve öfkenizin biçimlerini tanımlayın.
• Kendi kendinizi sakinleştirmeye yönelik 
egzersizleri sürekli ve düzenli olarak yapın.
• Derin nefes alın, nabız atışlarınızı ve nefesinizi 
kontrol altına alın.
• Kendinize, sizi sakinleştirecek cümleler söyleyin.
• Kendinizi, kontrol etme konusunda kararlı olun. Şiddete 
yönelik davranışları asla kabul edilebilir çözümler olarak 
değerlendirmeyin.
• Öfke duygusuna evet ancak bu duyguyla davranmaya 
hayır; bağırmayın, vurmayın.
• Çevrenizdekileri öfkelendiğinize dair bilgilendirin.
• Kendinize zaman tanıyın. Eğer mümkün ise, kendinizi 
öfkeli olduğunuz ortamdan hemen uzaklaştırın ve sorunla 
ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın.

ÖFKE NE DEĞİLDİR?
s Öfke bir problem çözme 

aracı değildir.
s Öfke bir öç alma ve 
intikam yolu değildir.

s Öfke başkalarını suçlama 
biçimi değildir.

s Öfke şiddet göstermek ve suç 
işlemek için bir neden değildir.

s Öfke başkalarını kontrol etme 
yolu değildir.

s Öfke bir haklı olma yolu değildir.
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SAĞLIKLI YAŞAM
Serkan Tutar

İ
nsan vücudunu işleyen en mükemmel donanım 
sistemi olarak tanımlayabiliriz. Her gün birbiri-
ne bağlı olarak çalışan birçok sistem bulunan 
vücudumuzda düzenli ve hızlı çalışan bir meta-
bolizma hepimizin isteğidir. Metabolizmayı 

hızlandırmanın birçok yöntemi bulunmaktadır. 
Hızlı bir metabolizma ise daha fazla kalori yakı-
mı ile doğru orantılıdır. Genel olarak erkeklerin 
kas kitlesinin yüksek olması nedeniyle vücutları 
daha fazla kalori yakar. Çoğu insan için 40 yaşın-
dan sonra metabolizma hızı yavaşlamaya başlar. 
Ayrıca genetik faktörlerde metabolizma hızı üzeri-
ne büyük etkisi var. Bunlara rağmen sizinde meta-
bolizma hızınızı arttırabileceğiniz sekiz önemli 
nokta bulunmaktadır.

Su ile fazla yakıt: Bedeninizin işlev-
selliğini devam ettirebilmesi için suya 
ihtiyaç duyar. Hatta hafif susuz ise-
niz metabolizmanız yavaşlayabilir. 
Yapılan bir çalışmada günde 8 bardak 
su içen kişilerin vücutlarının yakmış 
olduğu kalorinin 4 bardak içenlere 
göre daha fazla olduğu gösterilmiştir. 
Gün içerisinde alınan sıvı miktarına 
taze sebze ve meyvelerinde katkı sağ-
ladığını unutmadan bunları da günlük 
beslenme programınızda bulundur-
manız önemlidir. 
Kontrollü taurin alımı önemlidir: 
Birçok enerji içeceği içerisinde bulu-
nan kafein nedeni ile metabolizma 
hızlandırıcıdır. Ayrıca bazı enerji içe-
cekleri içerisinde taurin bulunmakta-
dır. Bu madde yine kişinin metabo-
lizmasının ciddi anlamda hızlanması 
için önemlidir. Ancak bu içecekler 
yüksek tansiyona, anksiyeteye ve 
uyku sorunlarına neden olabilir. Bu 
nedenle Amerika Pediatri Akademisi 
çocuklar ve gençler için bu içecekleri 
önermez. Eğer enerji içeceği kullana-
caksanız doktor veya diyetisyeninize 
kesinlikle danışmalısınız.
Günahsız atıştırmalıklar:  Sık besin 
tüketilmesi kilo alımına neden olabi-
lir. Ama bu tüketmiş olduğunuz besi-
nin kalori ve besin değerleri ile doğru 
orantılı olarak değişebilir. Eğer yük-
sek kalorili atıştırmalıklar tüketirse-
niz kilo almanız kaçınılmaz olacaktır. 
Genel olarak ana yemeklerin arasının 
uzun süre açlık ile geçmesi metabo-

lizma hızınızın yavaşlamasına neden 
olur. Sağlıklı ara öğün alternatifleri 
ile hem metabolizmanız hızlanacaktır 
hem de bir sonraki ara öğünde kalori 
alımı düşecektir. 
Baharat kullanın: Baharatlı gıdalar 
metabolizmayı yüksek vitese almak 
anlamına gelmektedir. Kırmızı biber 
veya diğer baharatlardan toplamda 
ortalama bir çorba kaşığı olarak yeme-
ğe eklenmesi metabolizma hızınızı 
arttırır. Bu metabolizma hızlandırıcı 
etki yapılan egzersiz gibi kalıcı bir 
metabolizma artışı sağlamasa da 
anlık işe yaradığı bilinmektedir. 
Protein tüketin: Proteinli besinlerin 
termojenik etkileri karbonhidrat ve 
yağlara göre daha yüksektir. Yani 
proteinli besinler sindirilirken vücu-
dumuz daha fazla kalori harcar. Bu 
durumda metabolizmanızın daha 
hızlı çalışmasını sağlar. Protein içeriği 
en yüksek olan besinler, yağsız sığır 
eti, hindi, balık, tavuk, fındık, yumur-
ta, süt ve ürünleridir. 
Yeşil çay için: Yeşil çay kateşin ve 
kafein içeriği nedeni ile metabolizma-
nın birkaç saat hızlanması için kombi-
ne fayda sunmaktadır. Yapılan araş-
tırma göstermiştir ki egzersiz 
yapılmadan önceki zaman 
aralığında 2-4 bardak su, 
2 bardak yeşil çay orta 
yoğunlukta bir egzersiz 
anında yüzde 17 kalo-
ri daha fazla yakıldığı 
gözlemlenmiştir. 

Kas kitlesini arttırmak: Kas kitlesi direk olarak kalori yakımı ile doğru orantılıdır. Eğer 
kas oranınız normale göre yüksek ise metabolizma hızınız olması gerekenden daha 
yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Gün içerisinde yapılacak düzenli egzersiz ile 
kalori yakımını iki katına yakın arttırabilirsiniz. Egzersizin düzenli yapılması buradaki 
en önemli unsurdur. Çünkü yapmış olduğunuz egzersizde o anda yakılan kaloriden 
çok metabolizmanın aktif olarak sürekli çalışması daha önemlidir. Uzun süre 
ama daha orta tempo ile yapılan egzersizin, hızlı tempo ile daha kısa süre yapılan 
çalışmalara göre daha verimli sonuçlar vereceğini de unutmamalısınız. 

Koyu kahve için:  Bir kahve tiryakisi iseniz sabah 
ritüeli olan kahve içiminin keyfini çıkarmalısınız. 
Çünkü kahve hem metabolizma hızlandırıcıdır hem 
de konsantrasyonu arttırır. Kahvenin metabolizma 
hızlandırıcı etkisi de baharatlar gibi anlık 
olmaktadır. Miktarına ve sıklığına dikkat ederek 
gün içerisinde kahve tüketebilirsiniz. 

DÜZENLİ VE HIZLI ÇALIŞAN BİR 
METABOLIZMAYI KİM İSTEMEZ Kİ? 

ÇÜNKÜ HIZLI METABOLİZMA, DAHA 
FAZLA KALORİ YAKIMININ YANI SIRA 

KİLO KONTROLÜNÜ DE 
BERABERİNDE GETİRİYOR. 

Metabolizmanızı nasıl 
hızlandıracağınızı 

biliyor 
musunuz?
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sarar. Çoban, keçilerini neşelendiren bu 
meyvelerin çiğ yenince bir şeye benze-
mediğini, ancak ateşte yandıklarında 
çok güzel koktuklarını anlar. Böylece 
bu meyveler önce ateşte kavrulup yen-

meye ve kavrulan çekirdekler 
değirmende un haline getirilip 
ekmek yapımında kullanıl-
maya başlar. Daha sonra da 
kim bilir kim, kavrulan çekir-
dekleri kaynatarak suyunu 

içmeyi akıl eder. Bu şekilde 
de bugün bizim hayatımızın 

neredeyse ayrılmaz bir parçası 
haline gelen kahve keşfedilmiş 

olur. Bir başka efsaneye göre de, 
Hazreti Muhammet (S.A.V) hasta-

lanır, yatak döşek yatmak zorunda 
kalır. Çok halsiz ve bitkindir, yapılan 

tedaviler bir işe yaramaz. Durumu 
her geçen gün kötüye giderken Cebrail 
Aleyhisselam, elinde içinden duman-

lar çıkmakta olan bir tasla çıkage-
lir. Peygamberimiz bu sıcak koyu 
renkli sıvıyı içer ve kısa zamanda 

hastalığı düzelir, tekrar eski sağlığı-
na kavuşur. Bunun üzerine de bütün 

Müslümanlar’a bu sıvıyı içmelerini öğüt-
ler. Bu sıcak su, kahveden başka bir şey 
değildir.

Kahvenin Yemen’den saraya yol-
culuğu 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 
16. yüzyılda Yemen Valisi Özdemir Paşa, 
Yemen’de içtiği ve çok sevdiği kahveyi 
İstanbul’a getirdi. Kahve, kısa zamanda 
itibarlı bir içecek olarak saray mutfa-
ğında yerini aldı ve büyük ilgi gördü. 
Saray görevleri arasına “kahvecibaşı” 
adında bir de rütbe eklendi. Padişahın 
ya da bağlı olduğu devlet büyüğünün 
kahvesini pişirmekle görevli olan kah-
vecibaşı, sadık ve sır tutmasını bilenler 
arasından seçilirdi. Osmanlı tarihinde 
kahvecibaşılıktan sadrazamlığa yükse-
lenlere bile rastlandı. Saraydan konakla-
ra, ardından evlere giren kahve, İstanbul 
halkının kısa sürede tutkunu olduğu 
bir lezzet haline geldi. Satın alınan çiğ 
kahve çekirdekleri tavalarda kavrulup, 
dibeklerde dövüldükten sonra cezveler-
de pişiriliyordu. Kahve ilk kez 1727 yılın-
da Brezilya’dan kahve ithal edilmeye 
başlandı. O dönemde Anadolu’da kahve 
ekimiyle ilgili çalışmalar yapılmış fakat 
başarılı olunamamıştı. Türkiye’deki 
en eski kahveci 1871 yılında kurulmuş 
Kurukahveci Mehmet Efendi’dir. 1980’li 
yıllarda ise Nestle firması Nescafe’yi 
piyasaya sürdü. 2004’ten beri Türkiye’de 
sadece Mersin ve Anamur’da 16 hektar-

lık bir alanda kahve tarımı yapılıyor.

Kahvenin sağlık sırları
Aşırıya kaçılmadığı takdirde kahvenin 
vücudumuz için faydası da olduğu bili-
niyor. Özellikle astım üzerindeki olumlu 
etkileri neredeyse 150 yıl önce saptan-
mış. Kahvenin nefes yollarını açıcı, solu-
numu rahatlatıcı, astıma ve bronşite 
iyi gelen özellikleri mevcut. Kahvenin 
bu etkisi içerdiği kafein maddesinden 
kaynaklanıyor. Kafein, belli miktarlarda 
alındığında yararlı olduğu kadar, kalp 
ve damar sistemi hastalıklarında, şeker 
hastalığında, mide hastalıklarında, su 
kaybı yaratması konusunda ve 
hamilelikteki doz aşımlarında tehlike-
lidir. Bu durumu da göz ardı etmeden, 
günlük önerilen miktarın aşılmaması 
sağlık için faydalıdır.
Ağrı kesici: Ağrı kesicilerin etkisini 
yüzde 40 oranında artırıyor. 
Cildi koruyucu: Kahve, güneş ışınlarının 
neden olduğu cilt kanserinden koruyor. 
Fiziksel egzersizle birlikte ölçülü kahve 
tüketimi, güneşin ultraviyole B (UVB) 
ışınlarının yol açtığı kanserojen etkileri 
ortadan kaldırabiliyor.
Safra taşlarını yok edici: Kadın vücudu 
erkeğe kıyasla iki kat daha fazla safra 

taşı üretiyor. Günde dört bardak kahve 
içen kadınların içmeyenlere oranla 
yüzde 25 daha az safra taşından şikâyet 
ettiği belirtiliyor.
Parkinson düşmanı: Yapılan bir araştır-
mada günde bir fincan kahve içen erkek-
lerin parkinson hastalığı riskinin yüzde 
40’a varan oranlarda azaldığı ortaya 
çıkmış. Bununla beraber menopoz son-
rası ostrojen terapisi gören kadınlarda 
kahve tüketimi parkinson hastalığı ris-
kini artırıyor.
Kanserin düşmanı: Antioksidan açısın-
dan en değerli maddelerden biri olması 
dolayısıyla göğüs ve pankreas kanserle-
rinin de düşmanı.
Konsantrasyon artırıcı: Kafeinin uyarıcı 
özelliği nedeniyle kahve konsantrasyo-
nu artırıyor. Sabahları içilen kahve, güne 
daha zinde başlamayı sağlıyor.
Kalori yakıcı: Spordan yaklaşık bir saat 
önce içilen bir fincan kahve kalori yakı-
mını artırıyor.
Karaciğere faydalı: Kahve, sirozun 
engellenmesine yardımcı oluyor. 

DOĞADAN
Türk Kahvesi

40 yıl 
Bir fincan kahvenin

hatırı vardır

K
ahvenin toplumsal hayatımızda önemli bir yeri vardır. Öyle ki 
gençler evliliğe ilk adımı kahve içerek atar.  Evlenecek kızın bece-
risi pişirdiği kahvenin köpüğüyle ölçülür. Hatta muhabbetle içi-
len bir kahvenin ardından fincanlar, “Neyse halim o çıksın falım” 
edalarıyla kapatılır; sohbete biraz da eğlence katmak niyetiyle. 

Kahve, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası oldu zamanla. Deyimlerimize, 
manilerimize, şarkı ve türkülerimize girdi: “Kahvelerim pişti gel, köpükleri 
taştı gel, iyi günüm dostları, kötü günüm geçti gel.”

Peki, kahve nasıl bulundu?
Kahve ile ilgili pek çok efsane vardır. Bunlardan biri Habeşistanlı bir çoban-
la, diğeri de Peygamber Efendimizle ilgilidir. Kahvenin anavatanının kahve 
ağaçlarının kendiliğinden yetiştiği Habeşistan, yani bugünkü adıyla Etiyopya 
olduğu kabul edilir. Efsanelere göre de, kahvenin değeri dokuzuncu yüzyıl-
da bir çoban tarafından anlaşıldı. Keçilerini otlatmaya çıkaran bir çoban, 
hayvanlarının ufak bir ağacın kırmızı meyvelerini çok iştahla yediklerini 
ve yedikten sonra da pek keyiflendiklerini, neşeyle hoplayıp zıpladıklarını 
fark eder. Keçilerinin her gün hep bu koyu yeşil yapraklı ağaca ve o ağacın 
kırmızı meyvelerine koşmaları çobanın dikkatini çeker. Çoban, o güne kadar 
tanımadığı, bilmediği bu meyvelerden toplayıp yer, ancak bunların ne tadı 
hoşuna gider, ne de bir keyif alır. Sinirlenip, topladığı meyveleri yaktığı ateşe 
atar ve yatıp uyur. Bir süre sonra meyvelerin ateşte yanmaları sırasında 
yayılan o kokuyla uyanır. Kavrulmuş kahvenin o müthiş kokusu her tarafı 

SOHBETLERİN BAHANESİDİR 
BOL KÖPÜKLÜ BİR KAHVE. 

KİMİ ZAMAN NEŞEDİR EŞLE 
DOSTLA İÇİLEN, KİMİ ZAMAN 

YALNIZLIKTIR; KİMİ ZAMAN DA 
YORGUNLUĞU UNUTTURANDIR. 

“ŞÖYLE BOL KÖPÜKLÜ BİR 
KAHVE YAP DA İÇELİM” 

CÜMLESİNİN ALTINDAKİ 
HUZURDUR. HERKESİN BİR 

ANINA ŞAHİTLİK EDER ZAMAN 
ZAMAN. KİM BİLİR, BELKİ DE 

BUNDANDIR “40 YILLIK HATIRI”…

KAHVENİZİ NASIL ALIRDINIZ?
Türk Kahvesi: Telvesi ile servis yapılan tek kahve çeşidi.
Mırra: Şanlıurfa’ya özgü, birkaç kez demlenerek hazırlanan acı kahve.
Espresso: Makine ile hazırlanan, koyu kavrulmuş, İtalya’ya özgü bir kahve türüdür.
Cappuccino: Espresso ve su buharı ile köpük haline getirilmiş süt eklenen kahve.
Caffe Americano: Espresso’nun sıcak su eklenerek yumuşatılmış şekli.
Caffe Latte: Espresso’nun üzerine sıcak sütün ve sütün üzerinde 2 cm kremamsı süt 
köpüğünün ilave edilmesiyle oluşur. 
Latte Macchiato: Sıcak süt ve süt köpüğünün üzerine espresso eklenerek yapılır. 
Temelde diğer tüm sütlü kahvelerden en büyük farkı sütün kahveye değil, kahvenin 
sütün üzerine eklenerek yapılmasıdır.
Caffe Macchiato: Espresso’ya süt köpüğü eklenerek hazırlanan kahve.
Mocha: Latte’ye çikolata tozu veya şeker eklenmesiyle yapılan kahve.
Viennese: Espresso’ya çikolata ve krema katılarak hazırlanan Viyana usulü kahve.
Filtre Kahve: Orta kalınlıkla çekilmiş kahvenin genellikle bir kâğıt filtre yardımıyla filtre 
edilerek demlenmesiyle yapılır.
French Press: Kalın çekilmiş kahvenin aynı ad verilen bir demleme kabında suyla 
karıştırılıp ucunda metal bir süzgeç olan pistonla filtre edilerek hazırlanan kahve 
çeşididir.
Cafe au lait: Fransızlar’ın sütlü filtre kahvesi. Sütü kahvesinden daha fazladır. 

Kahve ağacı, yılda iki ya da üç kez 
bembeyaz muhteşem çiçekler açar. Güçlü 
ve keskin kokuları kimi zaman yasemini, 
kimi zaman portakal ağacının çiçeğini 
andırır. Kahve çiçekleri açtıktan birkaç 
saat sonra solmaya başlar ve yavaşça 
meyve olmak için hazırlanırlar.
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ASİAD AİLESİ BÜYÜYOR
ACENTELER ARASI BİRLİK, MESLEKİ VE SOSYAL DAYANIŞMA ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA 

YÜRÜTEN, ACENTE HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SEKTÖRÜ YAKIN 
TAKİBE ALAN ASİAD, YENİ ÜYELERİYLE AİLESİNİ GENİŞLETİYOR. SEKTÖRDE ETKİN BİR ROL 

ÜSTELENEN ASİAD AİLESİ’NE KATILAN YENİ ÜYELERİMİZE “HOŞ GELDİNİZ” DİYOR, HEP BİRLİKTE 
SEKTÖRÜMÜZÜ DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

Ea Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
ÇAĞLA AYAZ

Üzmez Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.
HASAN NECMİ ÜZE

Zer Sigorta Aracılıkhiz Ltd. Şti.
MUSTAFA ZERENÜZ

Dalkıran Sigorta Acenteliği
NİMET YELDA DALKIRAN

Aktif Sigorta Arc. Hiz. Ltd. Şti.
HÜSEYİN KIRCALI

Taşdelen Sigorta Acenteliği
SERAP TAŞDELEN

Ayten Birsen Sigorta
ABDULKADİR BİRSEN

Kabul Sigorta Acenteliği
YURDAER KABUL

Sistem Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti
GÜL AKARSU

Alaçam Sigorta Ltd. Şti.
ŞULE ALAÇAM

Parlak Sigorta Acenteliği
ORHAN PARLAK

Reşide Taşkın Sig. Arc. Hiz. Ltd. Şti
OSMAN TAŞKIN

Oğul Sigorta Aracılık Hizmetleri 
ÖZNUR ŞENGÜL

Zara Grup Sigorta Aracılık Hiz.
FUAT BOZKURT

Filiz Yüsükcü Sigorta Arc. Hiz.
FİLİZ YÜSÜKCÜ

Kozan Sigorta Arc. Ltd. Şti.
BİRSEN KOZAN

Başar Dovan Sig. Arc. Hiz. Ltd. Şti.
BAŞAR DOVAN

Sfy Sigorta
ŞADİYE UZUN

Aydınoğlu ve Aydınoğlu Sig. Act. Ltd. Şti
PINAR AYDINOĞLU

Aydınoğlu ve Aydınoğlu Sig. Act. Ltd. Şti.
VEDAT AYDINOĞLU

Alpay Veziroğlu Sigorta Acenteliği
ALPAY VEZİROĞLU

Berna Etlik Sig. Arc. Hiz. Ltd. Şti.
BERNA ETLİK

Duysak Sigorta Acenteliği
SERDAR DUYSAK

Şehrinaz Demir Sigorta Acenteliği
ŞEHRİNAZ DEMİR

Birsen Saraçlar Sigorta
BİRSEN SARAÇLAR

Ekim Sigorta Aracılık Hizmetleri
NURCAN KORKMAZEL

Mare Sigorta Acenteliği
SUNA TANDOĞAN   

Adl Sigorta Aracılık Hizmetleri
LEVENT ÇELİK

Diler Sigorta Aracılık Hizmetleri
LÜTFİYE ERCAN

Kurtaran Grup Sig. Arc. Hiz. Ltd. Şti
EŞREF BİLGİN

Bakır Sigorta Aracılık Hizmetleri
MEHMET BAKIR

Tuzcular Sig. Arc. Hiz. Ltd. Şti.
FİLİZ KARAŞEHİR

Ali Bayülken Sigorta Arc. Ltd Şti.
ALİ BAYÜLKEN

Metin Özkan Sig. Arc. Hiz. Ltd. Şti.
METİN ÖZKAN

Meriç Sigorta Arc. Hiz. 
TÜNAY YILDIZ

İpek Sigorta Acenteliği
İPEK BABACAN
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