


BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME
Araç üzerinde 5 cm çapındaki oluşan 

göçükler için uygulanan ve aracın 
orijinal boyasına bir zarar vermeden 

ugulanan RS Mini Onarım çeşididir.
www.rsservis.com.tr
444 40 77

RS Servis’lerinde Mini Onarım 
Hizmetinden faydalanmak istediğinizde, 

araçlarınızı 48 saat içerisinde teslim 
alabileceğinizi biliyor muydunuz?www.rsservis.com.tr

444 40 77

SAATTE TESLİM
48

RS Servis’in değiştirmek 
yerine onararak Türkiye 

Ekonomisine 2013 yılında 
76,5 Milyon TL, 2014 

yılında 96,5 Milyon TL, 2 
yılda toplam 173 Milyon 

TL’lik tasarruf sağladığını 
biliyor muydunuz?

ÖNCE

SONRA

RS Servis’lerde her marka model 
araca hizmet verilebildiğini 

biliyor muydunuz?

Mini Onarım Hizmeti ile kasko 
hasarsızlık indiriminiz 
bozulmadan hizmet 
alabileceğinizi 
biliyor muydunuz?

www.rsservis.com.tr
444 40 77

RS Servislerinde yapılan onarım 
işlemlerinin, kullanılan malzeme ve 

işçilik hatalarına karşı 2 yıl ulusal 
anlamda garantili olduğunu biliyor 

muydunuz?

2 YILGARANTİ

Acente Portalı 
ile müşterilerinin aldıkları Mini 

Onarım Hizmetlerini İnternet 
üzerinden görebildiklerini 

biliyor muydunuz?www.rsservis.com.tr
444 40 77

Yalova

Kırșehir Bingöl

Amasya

Batman

RS Serviste 1 yılda 26 sigorta 
şirketinden gelen toplam 380 bin 

mertebesinde parçaya onarım hizmeti 
verilmektedir.

3YILGARANTİ

SERAMİK KAPLAMA
Araç Boyası Demir ve Kurum Sökücü Uygulama
Araç Boya Pastası 
Araç Boya İnce Çizik Pastası
Seramik Kaplama Uygulama
Özel Son Showroom Kaplama
Jant Temizliği hizmetlerinin
yapıldığını biliyor muydunuz?

HASAR ONARIM
• Kaporta • Boya

Mekanik • Elektrik
Elektronik

Cam • Döşeme
• Diagnoz

• Alüminyum Parça Tamiri
• Plastik Parça Tamiri

• Rot • Blans
• Vale Hizmeti

• Kurtarıcı Hizmeti
alabileceğinizi 

biliyor muydunuz?

RS Servis 
Acente Portalı

K.K.T.C.

MOBiL, PLASTiK ve ALÜMiNYUM ONARIM 
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MiNi ONARIM ANLAŞMALI SİGORTA ŞİRKETLERİ
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Değerli Meslektaşlarım,

Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bir dönemde yönetime gelmenin zorluğunun yanında trafik sigortalarıyla alakalı son 1,5 
yılda yaşanan sıkıntılara rağmen yılmadık; sektörümüz ve geleceğimiz için birçok başarılı çalışma yaptık.

Görevi devretmeye 5 ay kaldı. İlk günden bu güne ekip olarak çok koştuk çok yorulduk kalan süremizde de aynı tempoyla 
koşmaya devam edeceğiz. Teslim aldığımız bayrağı yaklaşık 150 toplantı, panel, komite çalışması gibi faaliyetle teslim 
edeceğiz.

Bu büyük başarıya imza atmamızdaki en büyük motivasyonumuz destekleyici mailleriniz ve geri bildirimleriniz oldu. En 
çok yorulduğumuzu düşündüğümüz anda yaptığımız bir toplantıda yönetimimiz ve çalışmalarımızla alakalı pozitif yorum ve 
yaklaşımlarınız gücümüzü arttırdı ve bunca çalışmayı yapmak için sebebimiz oldunuz. 

Bu nedenle öncelikle destekleriniz için siz Değerli Meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Şahsımla beraber yönetim 
kurulundaki arkadaşlarıma gösterdiğiniz pozitif yaklaşım ve destekler olmasa bu kadar koşamazdık. Nezdinizde yönetim 
kurulundaki tüm ekip arkadaşlarıma da emekleri için ayrıca teşekkür ederim.

Sigortacılık birçok mesleğe göre daha zor bir meslek. Elle tutulur gözle görülür bir şey satmıyoruz. İşimiz tamamen güvene 
dayalı. Zemin sağlam değil bu sebeple aktörler zaman zaman ayakta durmakta ciddi zorluklar çekiyor. Acente yarınından 
kaygı duyuyor. Eğitimsizlik ve maddi zorluklar sigortacılığın gelişmesini engelliyor. Bana bir şey olmaz düşüncesi insanımızı 
öyle ele geçirmiş ki, kişilere sigorta fuzuli bir araçmış gibi geliyor. Kişinin başına bir şey geldiğinde ise yaptıklarını ya da 
yapamadıklarını düşünmek yerine olayı ilahi boyuta taşıyıp vardır hikmeti demeyi marifet sayıyor. Elbette yaşadığımız her 
şeyin bir hikmeti var ama eşeği sağlam kazığa bağla sonra Allaha tevekkül ette bir başka göz ardı edilen gerçeklik.

Bu toprakların tüm bu gerçeklerine; yaşanılan tüm ekonomik ve sosyolojik sıkıntılara rağmen geldiğimiz noktada yapılacak 
şeyler çok ve yolumuz uzun. Dijital Dünya’ya ayak uydurarak; üreterek; çalışarak tüm zorlukları aşacağımıza inancım tamdır.

Bu zorlu yolda hepimiz üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla

HÜSEYİN DURU
ASİAD 

Acentem Sigorta Aracıları Derneği 
Başkanı
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Değerli Acentelerimiz,

Liderliğini üstlendiğimiz sigorta sektöründe, hedeflediğimiz başarıya ulaşmamızda en büyük 
pay kuşkusuz, çalışanlarımız ve siz değerli iş ortaklarımıza ait. Ülke ekonomisinde yaşanan 
tüm zorluklara karşın, yoğun rekabetin yaşandığı sektörümüzde, bizi başarıya taşıyan sizlere 
emekleriniz için çok teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki, Allianz Türkiye olarak bundan sonra da 6 
milyonun üzerinde müşterimize hep birlikte en iyi hizmeti vermeye ve sektörümüze öncülük 
ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 

Sektörümüzün ülke ekonomisi açısından son derece stratejik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. 
Ülkemizdeki düşük sigortalılık oranı, bireysel ve yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik 
olumlu eğilim, genç nüfus gibi unsurlar bu inancımızı pekiştiriyor,sektörümüzün büyük bir 
gelişim potansiyeli taşıdığınaişaret ediyor. 

2016 YILINDA HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK
Nitekim sektör geneline baktığımızda 2016 yılı, politik ve ekonomik alanda yaşanan tüm 
zorluklara rağmen sigorta sektörü için büyümenin yüksek, kârlılığın ise geçmiş yıllara göre 
önemli iyileşme gösterdiği bir dönem oldu.Sektör geçtiğimiz yılı yüzde 29,8 büyüme oranı 
ve 35 milyar Türk lirasını aşan prim üretimi ile kapattı. En önemli destek ise yüzde 79,2 
büyüme ile trafik sigortası branşından geldi. Trafik sigortaları hariç büyümeye baktığımızda 
da sektörün yüzde 13’lük reel büyüme oranı ilebaşarılı bir yıla imza attığını söyleyebiliriz.

Biz de Allianz olarak, sektör liderliğini sürdürdüğümüz elementer sigorta branşında yüzde 16,3 
pazar payına ulaşarak liderliğimizi sürdürdük. Hayat dışı branşta yılı, 5,8 milyar Türk lirası 
prim üretimi ve yüzde 42,6 büyüme oranı ile kapatarak, sektör ortalamasının da üzerinde bir 
performans gösterdik. Bireysel emeklilik tarafında ise 2016’ya fon büyüklüğünde 10 milyar 
Türk lirasının üzerine çıkma hedefi ile başlamıştık. Bu hedefi rahatlıkla yakalarken, katılımcı 
sayısında da yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştık. Özetle 2016, Allianz Türkiye için sürdürülebilir 
büyüme hedefiyle ve karlılıktan ödün vermeden emin adımlarla ilerlediğimiz ve zirvedeki 
konumumuzu güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. 

2017 DE ZORLU BİR YIL OLACAK
Zorlu bir 2016’yı geride bıraktık derken, yeni yıl da zorluk ve kısıtlamalarla geldi. Bu senenin 
sigorta sektörüne damgasını vuran gelişmesi hiç kuşkusuz zorunlu trafik sigortalarına getirilen 
tavan fiyat uygulaması olacak. Bir taraftan bedeni hasar maliyetlerindeki artış,diğer taraftan 
döviz kurlarının getirdiği maliyet artışı nedeniyle karlılık konusunda zorlanan sektör, serbest 
tarife sistemini askıya alan bu karar ile birlikte, endişelerinin arttığı bir döneme girmiştir. 
Sektör fiyat ortalamalarının yüzde 30-35 düşüşün belirtildiği gibi geçici olmasını umuyor, 
2018’e sağlıklı, rekabeti teşvik eden ve sektörü büyütebilecek serbest piyasa koşullarıyla 
girebilmeyi umuyoruz. İşte bu koşullar altında portföy çeşitliliğimiz, yeni gelişmeler ışığında 
çevik aksiyon alabilme yeteneğimiz, yeni koşullara uyum sağlayarak geniş ürün gamımızı 
bütünleşik sahiplenmemiz bir kez daha önem kazanıyor.

1 MİLYON KİŞİYİ BES’E DÂHİL ETMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ
Bireysel emeklilikte otomatik katılım olmaksızın, önümüzdeki 3 yılda yıllık yaklaşık yüzde 
30 büyümeyle 20 milyar Türk lirası fon büyüklüğüne ulaşma hedefimiz vardı. Otomatik 
katılım uygulamasının başlamasıyla birlikte, katılımcılarda sistemde kalma yönünde davranış 
değişikleri yaratabilirsek yüzde 20-25 daha fazla büyümeyi sağlayabiliriz.

Biz, 2017 yılında yaklaşık 4-6 milyon çalışanın otomatik katılıma dâhil olacağını tahmin 
ediyoruz.Allianz olarak otomatik katılım sisteminde önemli bir rol üstlenmeyi ve 500 bin ila 1 
milyon katılımcıyı sisteme dahil etmeyi öngörüyoruz.Sizlerin sayesinde Türkiye’nin en güçlü 
dağıtım ağına sahip olmamız, bize rekabette de stratejik bir avantaj sağlayarak, şirketimizi  
sektörde öne çıkarıyor. 

SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLATTIK
Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi ortalama ömrün uzadığı genç ve dinamik Türk toplumu; hızla 
dijitalleşiyor ve önemli sosyolojik dönüşümler yaşıyor. Bu değişim ve dönüşüm, her sektörü 
olduğu gibi sigorta sektörünü de etkiliyor. Çağımızda bir ihtiyaç olan sağlık sigortasında da 
Allianz Türkiye olarak sadece harcamaları finanse eden bir kurum olmanın ötesine geçerek, 
müşterilerimizin hayatlarının her evresinde yanlarında olmayı başarabilmek üzere çalışıyoruz. 
Bu amaçla, siz iş ortaklarımızla dijital çağa uygun hizmet standartlarını sağlamak amacıyla yol 
alıyoruz. Sahip olduğumuz bu vizyon ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış çok sayıda 
ürün ve hizmetlerimiz bizi sağlık branşında sigorta sektörünün liderliğine taşımış durumda. Sıra 
dışı bir müşteri memnuniyetine ulaşmak için dijitalleşme çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

ALLIANZ KAMPÜS’TE OPERASYON ODAĞI
Bu sene aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğimiz bir alanda İzmir’de kuracağımız 1100 kişi 
kapasiteli operasyon merkezimiz olacak. 2018’de tüm taşınmaların tamamlanacağı Allianz 
Kampüs yatırımıyla birlikte Allianz Grubu’nun 2008’den bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırım 
miktarı toplam 3,5 milyar Türk lirasını buldu. Türkiye’ye olan inancımızı, müşteri hizmetlerimizi 
iyileştirme çabalarımızla birleştirdiğimiz, verimlilik ve sürdürülebilirliği merkezimize aldığımız 
bu önemli adımın sektörde öncülüğümüzün altını çizeceğinden de kuşkum yok. 

Tüm bu gelişmeler ışığında, sektör genelinde olduğu gibi Allianz özelinde de güçlü bir pazar 
payına sahip olan acente kanalımız, önümüzdeki dönemde satış stratejilerimizde önemli rol 
üstlenmeye devam edecek. Siz değerli acentelerimize sağladığınız destek ve bize kattığınız 
değer için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

AYLİN
SOMERSAN-COQUI 

Allianz Türkiye / CEO



Değerli Acentelerimiz;

Allianz Türkiye olarak en önemli önceliklerimizden biri olan üstün müşteri memnuniyeti 
anlayışını, sizlerin desteği ve inancı ile uzun yıllardır en üst düzeyde sürdürüyoruz.  Bildiğiniz 
gibi kurum olarak en önemli dağıtım kanalımızı siz acentelerimiz  oluşturuyorsunuz. Biz de 
aramızda güvene ve verimli işbirliğine dayalı iş ortaklığımızı geliştirmek ve iyileştirmek üzere 
sürekli çalışıyor ve kendimizi yeniliyoruz.

Bu çerçevede, 2017 yılının ilk günü siz değerli acentelerimizin ihtiyaçlarına çok daha etkin 
bir şekilde yanıt verebilmek için önemli değişikliklere imza attık.  1 Ocak 2017 tarih itibarıyla 
şirketimizin ‘satış yönetim yapısını’ yeniden düzenledik.  Buna göre daha önce ‘elementer/
sağlık acente kanalı’ yönetiminden sorumlu olan Allianz Sigorta A.Ş. Satış ve Dağıtım Kanalları 
Departmanı, bu yılın başından itibaren Hayat ve Emeklilik Acenta Kanalı’nın da yönetiminden 
sorumlu olmaya başladı. Banka Sigortacılığı kanalı ise bu dönemden itibaren ürün ve branş 
ayrımı olmaksızın Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş./Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. çatısı altında 
çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. 

TEK BİR TEMSİLCİ ÜZERİNDEN HİZMET ALINIYOR
Yeni yapılanma ile birlikte hayat ve emeklilik branşlarında şirketlerimizle çalışmakta olan 
acentelerimiz halihazırda elementer branşta bağlı oldukları bölge müdürlüğünden ve tek bir 
temsilci üzerinden hizmet almaya başladı.

Bunun yanında hayat ve emeklilik branşlarında özel protokolü bulunan acentelerimizin 
çalışmaları ise daha önce mevcut durumda olduğu gibi bu iki branşda uzmanlaşmış ve merkezi 
olarak yönetilen satış müdürlüğü ekibi tarafından yönetilmeye devam ediyor. Söz konusu yeni 
yapılanmamızın hepimiz için verimli bir işbirliği yaratmasını diliyorum. 

TRAFİK SİGORTALARINDA TAVAN FİYAT UYGULAMASI SEKTÖRE DAMGASINI VURDU
Bildiğiniz üzere, zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması, Hazine Müsteşarlığı’nın 
“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgesi”nin 
yayınlanması ile birlikte, 12 Nisan 2017 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı. Hiç kuşkusuz, 
serbest tarife sistemini askıya alan bu regülatif karar, planlarımızda olmayan ve öngörmediğimiz 
bir süreçti. Ekonomide yaşanan gelişmeleri de dikkate aldığımızda sigorta sektörünü karlılık 
açısından zorlu bir dönem bekliyor. Tavan fiyat uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte 
piyasada yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda sorunun sadece şirketleri değil tüm 
paydaşları yakından ilgilendirdiği açıkça görülmektedir. Bu regülatif kararlara bağlı olarak 
sigorta sektörünün prim gelirlerindeki  düşüş, acentelerimizin gelirlerinin de azalmasına 
sebep olmuştur.  Sigorta sektörünün tamamını ilgilendiren bu durumu aşmak için siz değerli 
acentelerimize de ekstra görevler düştüğünü hatırlatmak isteriz. Sigortalılarımıza trafiik 
poliçesine ek olarak farklı ürünler satmak ve çarpraz satış stratejileri geliştirmek hem 
gelirlerin çeşitlenmesi hem de portföydeki kayıpların asgariye indirilmesi açısından ciddi önem 
taşımaktadır. Bu konuda gelirlerinizi artırmaya yönelik olarak kurguladığımız uygulamalarımızın 
dönem içerisinde  devreye alınması planlanmaktadır. 

Biz Allianz Türkiye olarak buradayız ve siz iş ortaklarımızla birlikte, bugüne kadar olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de zor günleri birlikte aşacağımızı biliyoruz. Bu vesileyle, sektör fiyat 
ortalamalarında yüzde 35’lere varan düşüşlerin belirtildiği gibi geçici olmasını ve sektörümüze 
rekabeti destekleyecek serbest piyasa koşullarının bir an önce gelmesini diliyoruz. 

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ DAĞITIM KANALINA SAHİBİZ
Türkiye’nin en güçlü dağıtım kanalına sahip sigorta şirketi olan Allianz Türkiye’de,  acente 
kanalımız da çok yüksek bir pazar payına sahip. Allianz grubu olarak gerek global anlamda 
gerekse Türkiye pazarında acente odaklı bir şirket olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. 
Geçmişte yaşanan başarıların en önemli mimarı olan acente kanalımızın uzun yıllar boyunca 
bu önem derecesinde ve en stratejik satış kanalımız olmaya devam edeceğini belirtmemizde 
bir sakınca görmüyorum.

ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 70’i ACENTE KANALIMIZDAN GELİYOR
Allianz Türkiye’nin en önemli dağıtım kanalı olan acentelerimiz yapılanmamızda önemli 
bir yer tutuyor. Güven ve verimliliğe bağlı iş ortaklığımızı geliştirmek ve iyileştirmek için 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Prim üretimimizin yaklaşık yüzde 70’i acente 
kanalımızdan gelirken, şirket stratejilerimiz açısından çok önemli bir yer tutan sağlık branşında 
da acentelerimizin toplam üretim içindeki payı yaklaşık yüzde 50 oranında bulunmaktadır. 
Sağlık sigortacılığında sadece sağlık harcamalarını finanse eden bir kurum olmanın ötesine 
geçerek, müşterilerimizin hayatlarının her evresinde yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu 
nedenle sağlık alanında yeni ve öncü uygulamaları hayata geçirmek ve müşteri deneyimini 
başta acentelerimiz olmak üzere tüm dağıtım kanallarımızda daha yükseğe taşımak için 
çalışmalarımız sürmektedir. Sağlık branşı, bu konuda yıllardır devam eden başarılarımıza 
yenilerini eklemek ve öncü şirket misyonunu sürdürmek adına yapılan organizasyonel değişiklik 
ile ayrı bir fonksiyon olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

STRATEJİK BİR ÖNEM TAŞIYORSUNUZ
Acentelerimizin şirket stratejilerine uygun olarak çalışmasını desteklemek amacıyla çeşitli 
ödül ve kampanyaları yoğun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Dağıtım kanalı yapılanmamızın 
kaynağında ise müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri yatıyor. Bu noktada sadece tek bir branş 
ya da tek bir üründe değil, bir müşterinin ihtiyacı olan tüm konularda acentelerimizin aktif rol 
oynamasını bekliyoruz.

Allianz Türkiye olarak, acentelerimizin şirketimiz için stratejik bir öneme sahip olduğunu her 
fırsatta vurguluyoruz. Değişen piyasa koşulları, satın alma trendleri ve teknolojik gelişmelere 
göre yaptığımız tüm projelerin merkezinde acentelerimizi bulunduruyoruz. Sektörün lider 
şirketi olmamızda bize verdiğiniz destek için siz değerli acentelerimize teşekkür ediyor, 
başarılar diliyorum.

ARİF AYTEKİN
Allianz Türkiye / Genel Müdür
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Değerli acentelerimiz, 

Zorlu ekonomik ve politik gelişmelere karşın, sigorta sektöründe sürdürülebilir büyümenin çok daha önem 
kazandığı bir yılı geride bıraktık. Sektörün lokomotifi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2016’yı 6,6 milyonun 
üzerinde katılımcı sayısı ve devlet katkısı dahil 60,8 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak tamamladı.Biz de 
Allianz Türkiye olarak bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektöründe, Allianz Yaşam ve Emeklilik, Allianz 
Hayat ve Emeklilik şirketleri ile büyümemizi sürdürdük. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre iki 
şirketimizin toplam fon büyüklüğü 2016 yılsonu itibarıyla 10,2 milyar liraya, katılımcı sayımız datoplam 
846 bin kişiye ulaştı.

2017yılı, BES’te ‘otomatik katılım’ ile başladı. 2017Mart sonu itibarıyla BES,devlet katkısı dâhil 65 milyar 
TL’yi aşkın toplam fon büyüklüğüne ve yaklaşık 6,8 milyonkatılımcı sayısına ulaştı. Otomatik katılımda ise 
Allianz Türkiye olarak 300 bin katılımcıyı dahil ettiğimiz sisteme Mart sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon ça-
lışan katıldı. Otomatik katılımla birlikte mevcut katılımcı sayısının iki katına, fon büyüklüğünün ise devlet 
katkısı ile birlikte 3-4 yıl içerisinde 100 milyar TL’nin üzerine çıkmasını bekleyebiliriz.

TASARRUF AÇIĞINI KAPATMAYA DESTEK OLACAK
Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye’de tasarruf oranları, dünya ortalamalarının çok gerisinde. 2015 itibarıyla GSYİH’sine 
göre tasarruf oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 21,89, AB ülkelerinde yüzde 21,68, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 
31,39 ve dünyada yüzde 25,63. Oysa söz konusu oran Türkiye’de sadece ve sadece yüzde 15,63 seviyesinde 
bulunuyor.Bu açıdan gerek bireysel emeklilik sistemi, gerekse de yeni başlayan otomatik katılım uygulamasını, 
tasarruf bilinci konusunda farkındalık yaratma noktasında önemli bir destek olarak görüyoruz.

Otomatik katılım uygulaması ile birlikte 2019 yılına kadar sürecek uzun soluklu bir sürece başladık. Yılın ilk 
günlerinde 1.000’den fazla çalışana sahip şirketler, 1 Nisan 2017 itibarıyla 250-999 arası çalışanı olan firma-
larda başlayan otomatik katılım uygulaması, kademeli bir yapı ile devam edecek; 1 Temmuz 2017 itibarıyla 
100-249, 1 Ocak 2018 itibarıyla 50-99, 1 Haziran 2018 itibarıyla 10-49 ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 5-9 arası 
çalışanı olan firmalar otomatik katılımlaBES’e geçiş sağlayacak.Bu kademeli geçiş yapısı, özellikle küçük ve 
orta boy işverenlerin sisteme daha sağlıklı girmeleri için zaman avantajı sağlayacak.

Bu süreçte otomatik katılımla sisteme giren katılımcıların cayma hakkını kullanarak sistemden çıkma ihtimalleri 
de mevcut. Bu noktada, devletin 1.000 TL ve yüzde 25’lik katkısının ne kadar etkili olacağını öngörmek zor.Biz 
yüzde 50’nin üzerinde bir oranın sistemden çıkmayı tercih etme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Buna karşın 
bireysel emeklilik ve otomatik katılımın uzun soluklu sistemler olduğunu düşünürsek süreç içerisinde katılım ve 
sistemde kalma oranlarının doğal seyrine kavuşacağını söyleyebiliriz. Allianz Türkiye olarak işimizin zorlu kısmının 
tam da bu noktada,bireyleri otomatik katılımla sisteme dahil ettikten sonra başladığına inanıyoruz.Çünkü bili-
yoruz ki, bu süreçleri yönetmek kadar, otomatik katılımlaBES’e geçiş yapan müşterilerimizinsistemde uzun süre 
kalmalarını sağlayacak davranış modelleri geliştirmek başarının anahtarı olacak.Bu nedenle otomatik katılımın 
daha da başarılı olması için tutundurma faaliyetleri ve Yeni Zelanda örneğinde olduğu gibiişveren katkısının zo-
runlu olması gibi konuların önemli olduğunu düşünüyoruz.

HEM İŞVEREN HEM DE ÇALIŞANLAR ODAK NOKTAMIZDA
Allianz Türkiye olarak otomatik katılımla başlayan yeni dönemde temel stratejimizi hem işverenleri hem de 
çalışanları odağımıza alarak oluşturduk. İşverenler için yaklaşımımızı; en az iş yükü getirecek ve bütün işlemleri 
tek bir noktadan takip etmelerini sağlayacak şekilde kurguladık. Bu nedenle işverenlere özel bir portal hazırladık. 
Otomatik katılımla sisteme dahil olan çalışanlar içinse; her türlü işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri bir altyapı 
hazırladık, müşteri portalımız ve mobil uygulamalarımızı otomatik katılıma göre güncelledik. Otomatik katılım 
kapsamında ziyaretlerimize 2016’nın ikinci yarısından itibaren çok hızlı başladık ve şimdiye kadar 1.500 
firma ile görüştük.Mevcut sonuçlara baktığımızda Allianz Türkiye olarak otomatik katılımda katılımcı sayısı 
ve fon tutarında ilk üç şirket arasında yer alıyoruz. Bu sonuçların çalışmalarımızın etkinliğini ve başarısını 
göstermesi açısından önemli göstergeler olduğu kanaatindeyiz.

ÖZEL ‘ASİSTANS HİZMET PAKETİ’ HAZIRLADIK
Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketimizle 1.000 ve üzeri çalışana sahip müşterilerimiz için özel bir paket ha-
zırladık. Allianz Asistans Hizmet Paketi adını verdiğimiz bu hizmet kapsamında;sigortalılarımız için sağlık-
tan yaşam tarzına kadar pek çok konuda danışmanlık, organizasyon ve ücretsiz hizmet desteği sunuyoruz. 
Allianz Yaşam ve Emeklilik’te bireysel emeklilik sözleşmesi imzalayan ve ilk katkı payını ödeyenler Allianz 
Türkiye’nin tüm medikal asistans ve yaşam tarzı hizmetlerinden de yararlanma hakkını elde ediyor.

Diğer yandan daha hızlı, daha geniş dağıtım ağına sahip ve katma değerli hizmetler verebilen sektör oyun-
cularının çabalarının otomatik katılımın başarısında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Otomatik katılımı 
hem çalışanlar hem de işverenler için cazip kılacak, müşterilerimizin memnuniyetini artıracak ve sistemde 
uzun süre kalmalarını sağlayacak projelerimizi süreç içerisinde devreye alacağız.Daha hızlı, daha geniş 
dağıtım ağına sahip ve katma değerli hizmetler verebilen sektör oyuncularının çabalarının otomatik katı-
lımın başarısında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Sektörümüzdeönemli bir potansiyel oluşturan hayat 
sigortalarının öneminin arttığını söyleyebiliriz. Bu noktada, müşterilerimizin bugünlerini koruması ve gele-
ceğe güvenle bakmalarını sağlamak adına sunduğumuz hayat sigortalarının müşterilerimize anlatılması ve 
bilincin artırılması noktasında siz değerli acentelerimize de önemli bir rol düşüyor.

PORTFÖYÜMÜZÜN ÇEŞİTLİLİĞİ HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ 
2017 yılı başlar başlamaz, sektörümüzde yaşanan hareketlilik, sadece otomatik katılımla sınırlı değil bildi-
ğiniz gibi. Nisan ayı itibarıyla başlayan zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması da sigorta sek-
töründe kârlılığı olduğundan daha zorlu hale getirdi.Bu noktada portföyümüzün çeşitliliği ve hızlı aksiyon 
alma becerilerimizin daha da önem kazandığı bir dönemdeyiz. Şimdi zaman,diğer işlerimize daha fazla 
odaklanma, müşterilerimize her zaman daha iyi hizmet verme zamanıdır.

Biz Allianz Türkiye olarak köklü global deneyimimizi ve güçlü finansal yapımızı, yerel piyasa uzmanlığımız, 
yetkin insan kaynağımız ve derin bilgi birikimimizle harmanlıyoruz. Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Sür-
dürülebilir kârlılık ve sektöre liderlik etme hedefiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde 
uzun vadeli bir gelecek hayali kuruyor ve faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda büyümeyi sürdürmeyi he-
defliyoruz.Bireysel emeklilik ve hayat sigortası pazarında geçmiş yıllara benzer şekilde prim ve katkı payı 
üretiminde yüzde 20’ye yakın bir büyüme hedefimiz bulunuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra 
da yatırım gücümüz, dijitalleşme çalışmalarımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle toplumun 
gözünde ayrı bir yere sahip olacağız.Tüm bu adımları atarken de her zaman olduğu gibi siz değerli acen-
telerimiz ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken 
gösterdiğiniz güvene teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla,

TAYLAN TÜRKÖLMEZ
Genel Müdür

Allianz Yaşam ve Emeklilik
Allianz Hayat ve Emeklilik
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Değerli acentelerimiz;

Bu topraklarda tarihçesi 94 yıl öncesine, varlığı ise 29 yıla dayanan, sektörün lider şirketi 
Allianz Türkiye, siz değerli acentelerimizle her gün daha da büyüyor, güçleniyor, Türki-
ye’nin dört bir yanına hizmet etmeye devam ediyor. Müşteri memnuniyetini çağın gerekleri 
doğrultusunda daha da ileriye taşıyabilmek için hiç durmadan üretiyor ve yatırım yapıyo-
ruz. Tüm faaliyet alanlarımızın merkezine ‘müşteri odaklı yaklaşımı’ alıyoruz. Bu sırada 
yanımızdaki en önemli paydaşımız ve desteğimiz sizlersiniz.

REKABETTE FARKLILAŞMANIN YOLU MÜŞTERİ DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRMEKTEN GEÇİYOR
2017 yılı bireysel emeklilikte otomatik katılım süreçleri ile hareketli başladı. Ancak sigorta 
sektörü bedeni hasarların ve döviz kurlarının da getirdiği maliyetlerdeki artışın yanı sıra 
trafik branşındaki tavan fiyat uygulamasıyla birlikte serbest tarife sisteminin de askıya 
alınmasıyla oldukça zorlu bir sürece girdi. Önümüzdeki dönemde karlılık baskısını daha da 
fazla hissedeceğimiz sektörde, daha yoğun bir rekabetin yaşanacağını da söylemek müm-
kün. İşte bu noktada, rekabette bir adım öne çıkabilmenin yolunun, müşteri deneyimini 
iyileştirmekten geçtiğine inanıyoruz. Asıl başarının müşterilerimizi dinlemek, anlamak, ih-
tiyaçlarına uygun ürün, hizmet ve çözüm geliştirmekte olduğunu biliyoruz. Sizlerden aldı-
ğımız bildirimler ve yaptığımız analizler ışığında ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyor, 
geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz küresel deneyimi, yerel birikimimizle harmanlayarak yol 
alıyoruz.

ORTAK HEDEF; EŞSİZ MÜŞTERİ DENEYİMİ SAĞLAMAK
Hepimizin ortak hedefinin ‘eşsiz bir müşteri deneyimi’ sağlamak olduğunun bilinciyle, 
demografik ve teknolojik değişimleri yakından takip ediyoruz. Dijital dünyanın tüm ka-
nallarında gelişimimizi destekleyen “Dijital Dönüşüm” programına yatırımlarımız sürüyor. 
Bir yandan tüm iş süreçlerimizi dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda güncelliyor, bir 
yandan da siz değerli acentelerimizle iletişimimizi daha kolay ve hızlı hale getirmek için 
ürettiğimiz “DigitALL” gibi platformlarımızla çevikliğimizi sağlayan altyapı ve hizmet yapı-
landırmalarımızı hayata geçiriyoruz.

Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi DigitALL ile acentelerimizin tüm işlemlerini tek bir 
şifre ile yapabildikleri, diledikleri zaman cep telefonu ve tablet gibi mobil araçlardan da 
ulaşabilecekleri bir ortam yarattık. Ayrıca acentelerimize yeni müşteri kazandırabilmek 
adına “Hızlı Teklif” dediğimiz dijital projemizi tasarladık. 

Allianz Türkiye olarak müşterilerimize birçok yeni, inovatif ürün, hizmet ve çözüm sun-
maya devam ediyoruz. Artık sizlerin de yakından bildiği ve müşterilerimizin hayatlarını 
kolaylaştıran Allianz’ım mobil uygulamasının yanı sıra ‘Online İşlemler Merkezi’mizi hayata 
geçirerek müşterilerimizin tüm online işlemlerini aynı kullanıcı bilgi ve şifreleriyle tek bir 
noktadan erişebilmelerine olanak sağlıyoruz. 

‘HAYDİ SÖYLE’ İLE KALPLERE DOKUNDUK
Allianz Türkiye olarak sağlık sigortacılığında sadece sağlık harcamalarını finanse eden 
bir kurum olmanın ötesine geçen bir vizyonla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önceliğimiz 
her zaman; beklenti, talep ve ihtiyaçlara göre sunduğumuz yenilikçi çözüm ve uygula-
malarımızla sadece hasar ya da hastalık zamanlarında değil, hayatlarının her aşamasında 
müşterilerimizin yanlarında olmayı başarabilmek. Bu misyonumuz ile müşterilerimizin ih-
tiyaçlarına özel tasarlanmış çok sayıda ürün ve hizmetimiz, bizi sağlık branşında sektörün 
liderliğine de taşımış durumda. 

Biz de hem liderliğimizi vurgulayacak hem de zor zamanlarda ihtiyaç duyulan tek şeyin 
sevgi ve destek olduğunu, bizim de kurum olarak müşterilerimizin desteğe ihtiyaç duyduğu 
her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatacak bir kampanya hazırlamak istedik. Hizmet-
lerimizi, “Allianz Seninle” reklam kampanyamız aracılığıyla mevcut ve potansiyel müşteri-
lerimize de anlattık. Kalplere dokunan, sıcacık, herkesin başına gelebilecek sağlık hikâye-
lerine yer verdiğimiz filmimizde, Allianz’ın her an müşterilerinin ve sevdiklerinin yanında 
olduğunu hatırlattık. “Sen sadece sevdiğini söyle, Allianz seninle ve sevdiklerinle” dedik. 

Acentelerimizin şirketimiz için stratejik bir öneme sahip olduğunu biliyor ve tüm projelerin 
merkezine sizleri alıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın ve sizlerin değerli katkılarınızın sonu-
cunda müşteri memnuniyet oranımızın her geçen gün arttığını görmek, bizleri önümüzdeki 
günler için daha çok heveslendiriyor.  Bizi liderliğe taşıyan tüm çalışmalarımıza verdiğiniz 
destek için sizlere Allianz Türkiye adına teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

OKAN ÖZDEMİR
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Allianz Türkiye



AYTUNÇ BENTÜRK
VE DANS...
Türkiye’de dansın gelişmesinde önemli 
rol oynamış dansçı ve koreograf Aytunç 
Bentürk ile sizler için röportaj yaptık.

8  acentem

90’lı yılların en popüler simalarındansınız. Yonca Evci-
mik ile dans, daha sonra “Birkaç iyi adam” ile müzik ve 
dans harmanlandı. Kimdir Aytunç Bentürk? Biraz kend-
inizden söz eder misiniz...

Aytunç Bentürk 2 Haziran 1972 yılında İstanbul’da doğmuş, 
çok neşeli bir ailenin küçük oğludur, küçük yaşlardan iti-
baren spor, dans ve müzik ayrılmaz parçası haline gelmiş 
hiper aktivitesi oldukça yüksek yerinde duramayan, in-
atçı, pes etmeyen, boş durmayı sevmeyen, inançlı, ül-
kesini, Ata’sını, hayatı yaşamayı, insanları, hayvanları, 
çok seven içi sevgiyle dolu bir insan.Tüm bunlar kısaca 
Aytunç Bentürk.

Müzik kariyeriniz de var ancak biz sizi dansla tanıdık 
ve hala dansla takip etmeye devam ediyoruz. Nedir 
sizin için dans? Ne zaman başladınız ve bugüne kadarki 
süreçte kariyeriniz... Özetle...

Benim hayatım hep danstı, 4 yada 5 yaşından beri dans 
ediyorum, ailem her haftasonu toplanıp sohpet, muhab-
bet eder ve her zaman muhakkak sonu müzik eğlence ve 
dans ile biterdi, sanırım bu yüzden dans içime işledi. Dans 

benim için bulutların üzerinde özgürce uçmak gibi, tüm 
sorunlardan dertlerden uzaklaşmak, herşeyden önemlisi 
gerçek bir sevgidir.
Dansa Tolgahan Dans Grubu ile başladım, sonraki süreçte 
bir dönem Neşe Erberk ajansta dansçı manken olarak 
çalıştım, sonrasında kendi gruplarım ile klip ve TV pro-
gramlarında dansçı koreograf animatör gibi pozisyonlarda 
görev aldım, bu süreçte Yonca Evcimik ile dansçı olarak 
kliplerde ve konserlerde çalıştım, Yonca’nın dansçılarına 
yapmış olduğu teklifle “Birkaç iyi adam” adlı müzik ve 
vokal grubunda 2 kaset çalışmam oldu, 1997 yılında FFDC 
adında(foot steps Form & Dance Center)  kendi okulu-
mu açtım. 2005 yılında kendi adımı taşıyan ABDA (Aytunç 
Bentürk Dans Akademi) okulumu bugünkü bulunduğu 
yer olan Koşuyolu’na taşıdım ve halen burada Milli Eği-
tim Bakanlığı’na bağlı, aynı zamanda hem Dans ve Spor 
Kulübü, hemde Müzik Akademi olarak devam etmekteyim. 
2004 ve 2005 yılları arasında Dünya ve Avrupa şampiyon-
lukları kazandım. Şuanda da öğrenciler yetiştirip bu ün-
vanlara devam etmekteyim, bu yıllar içerisinde birçok TV 
programında koreograf ve jüri olarak görev aldım, TDSF 
(Türkiye Dans Sporları Federasyonu) kurucularındanım, 
Salsa eğitim ve yarışma müfredatını yazdım, halen Tür-
kiye Dans Milli Takımı Antrenörlüğü yapmaktayım. Öğren-
cilerim arasında dans olimpiyatları şampiyonu, Avrupa ve 
Dünya şampiyonları 3.leri var. 

Dans okullarınız var. Biraz da onlardan bahsedelim mi?

Kadıköy (Koşuyolu), Erenköy ve Bakırköy’de kendi adımı 
taşıyan okullarım var. Elimden geldiğince hepsine yetişm-
eye çalışıyor ve muhteşem dansçılar yetiştiriyorum.

Gençlere dans konusunda tavsiyeleriniz olur mu? Ne 
zaman başlasınlar örneğin dansa? Dans hayatlarında ne 
değiştirir?

Gençler eğer hayatlarına gerçek bir anlam katmak is-
tiyorlarsa muhakkak dans etmeliler, dans insanın ha-
yatını olumlu yönde değiştiriyor, oturmasını, kalkmasını, 
yürümesini, özgüvenini, konuşmasını değiştiriyor, hayata 
daha güçlü bakmasını sağlıyor. Dansın yaşı, boyu, kilosu 
asla olmaz, o yüzden istedikleri zaman dansa başlay-
abilirler. Özellikle anne ve babalara çocuklarını muhak-
kak küçük yaşta dansa başlatmalarını tavsiye ederim; 
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Aytunç Bentürk, Fatma ......

sıralamada jimnastik, bale ve dans olmalı.

Şu anda neler yapıyorsunuz? Yeni projeleriniz var mı?

Şuanda kendi dans okulumda çok güçlü, akıllı, mantıklı, 
sağlıklı sporcular yetiştiriyorum.

Sizi tekrar müziğin içinde görebilecek miyiz?

Şimdilik şarkı söylemek gibi bir düşüncem yok, yani söyle-
mek istediğiniz şarkı söylemekse eğer; ama müzik benim 
bir parçam ondan asla vazgeçemem.

Malum bir dizi furyasıdır gidiyor. Size bu anlamda gelen 
teklifler var mı?

Senelerce film ve dizi teklifleri geldi, ancak kabul etmed-
im.Çünkü insanın çok zamanını alıyor ve yıpratıyor.

Biraz da özel hayat diyelim mi? Kalbinizin dolu old-
uğunu biliyoruz. Yakında evlilik var mı? Tarkan, Burak 
Kut, Mustafa Sandal gibi isimler de evlendi.

Evet kalbimde çok özel bir insan var, nişanlım Fatma 
onunla çok mutluyum ve inşallah en yakın zamanda onun-
la hayatımı birleştirmek istiyorum.

Aşkı tanımlayabilir misiniz?

Aşk; saygıdır, sevgidir hayatın ta kendisidir aslında.

Dans da tutkunları için aşkın başka bir hali. Siz nasıl 
tanımlarsınız dans aşkını?

Dans benim için bulutların üzerinde özgürce uçmak gibi, 
tüm sorunlardan dertlerden uzaklaşmak, herşeyden 
önemlisi gerçek bir sevgidir.

Sürekli güler yüzlü ve pozitif görünümünüzde dansın 
payı nedir?

%100 bunu dansa borçluyum, çünkü dans edenin içinde 
kötülük olmaz. Her zaman sevgi vardır, mutluluk vardır, 
bende dans ederken çok mutlu oluyorum, bu yüzden su-
ratımda hep bir tebessüm var.

Biz sizin oryantal dahil tüm dansları yapabildiğinizi 
hatta özelliklede geçmişinizde bir hip hop kariyeriniz 
olduğunu biliyoruz, ama son yıllarda sizi hep Salsa yap-
arken gördük. Bize biraz Salsa dansından söz edermis-
iniz neden salsa?

Aslında dansları ayırt etmiyorum, tüm dansları çok se-
viyorum, elimden geldiğince diğer danslarıda yapmaya 
çalışıyorum. Ancak salsa dansında daha özgür olduğumu 
farkettim, yani salsa yaparken diğer danslarıda içine kat-
abiliyorum, bu herkes için böyle eğer oryantal yapıyor-
san, yada hip hop, tango, cha cha yapabiliyorsan tüm 
bu dansları salsa dansının içine ekleyebiliyorsun, müziği 
eğlenceli, insanı kıpır kıpır yapıyor, sosyalleşmek açısın-
dan mükemmel, salsa bilen bir yabancı ile bile hiç dil 
bilmeden arkadaşlık kurabiliyorsun, çünkü dünyanın her 
yerinde salsa yapılıyor, sportif ve sanatsal yönü yüksek, 
işte bu yüzden Salsa.

AYTUNÇ BENTÜRK KİMDİR?

Aytunç Bentürk, dansçı ve koreograf kimliğiyle,sergilediği 
performans ve üstün başarılarıylaTürkiye’de dansın gelişme-
sinde önemli rol oynamıştır.1996 yılında Türkiye’de “Birkaç 
iyi adam” adlı ilk Boy Band müzik ve vokal grubunun kuruc-
ularından biridir. 2004-2005 yıllarında 2 kez Dünya ve 1 kez 
de Avrupa salsa şampiyonu olan Aytunç Bentürk dans sporları 
Federasyonu kurulumunda önemli roller oynadı ve kurumun 
kurucu üyeliğini yaptı.Halen TDSF eğitim kurulu başkanlığını 
yapmakta olup aynı zamanda Milli Takım Antrenörlüğünüde üs-
tlenmektedir, çeşitli TV’lerde yayınlanan dans yarışmalarında 
ve eğlence programlarında eğitmen,koreograf ve jüri olarak 
görev yapmaktadır.

Aytunç Bentürk önemli dans otoritelerine göre dünyanın 
yaşayan en iyi 100 dansçısı arasında gösterilmektedir. Kendi 
kurduğu MEB, GSGM,TDSF onaylı Aytunç Bentürk DanceAcad-
emy Dans ve Spor Kulübü’nde (ABDA)birçok şampiyonun eğit-
menliğini yapmakta ve bunu büyük bir başarı ile devam et-
tirmektedir. Ayrıca yetiştirdiği binlerce dansçıyı eğitmen yapıp 
dans okulu açmalarını sağladı.
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SİGORTA ACENTELERİNDE
VERGİ PLANLAMASI VE 
KULLANILABİLECEK ARAÇLAR

Duygu Vural
(SMMM - Bağımsız Denetçi)

Feridun Köklü
(SMMM - Bağımsız Denetçi)

Sigorta acentelerinde vergi planlamasında bahsetmeden 
önce vergi planlamasının ne anlama geldiği üzerinde söz 
etmek gerekiyor.

Vergi planlaması, mükelleflerin vergi yükünü azaltmak 
amacıyla, vergi sisteminin izin verdiği ölçüde muafiyet, 
indirim, istisna, vergi teşvik ve imtiyazlarından en üst 
düzeyde yararlanmak adına gösterdikleri çaba olarak ta-
nımlanabilecektir. Türk vergi sisteminde, sunulan bazı 
avantajlardan ise belirli durumlarda vergi planlaması ara-
cı olarak yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada söz konusu 
vergi planlaması araçlarını ve sigorta acentelerinin vergi 
planlamasında hangi ölçülerde faydalanabilecekleri üze-
rinde durulacaktır.

TÜRK VERGİ MEVZUATINDA SEÇİMLİK
VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI
Devletler çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak 
adına vergi kanunları içerisinde ya da başka kanunlar 
aracılığı ile mükelleflere çeşitli vergisel avantajlar sağla-
maktadırlar. Vergi planlaması, genel anlamda kanunların 
izin verdiği, indirim, istisna ve muafiyet gibi vergi avan-
tajlarının en akılcı biçimde kullanılarak vergi yükünün en 
aza indirilmesine yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Bu 
amaçla, birinci bölümde vergi planlamasına yönelik ge-
nel açıklamalar yapılacak ve ikinci bölümde de Türk vergi 
mevzuatı içerisinde vergi planlaması yöntemleri özetlen-
meye çalışılacaktır.

1. VERGİNİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE
MÜKELLEFLERİN VERGİYE KARŞI TEPKİLERİ
Özel sektörden kamuya karşılıksız bir fon transferi niteli-
ğinde olan vergiler işletmeler açısından bir maliyet niteli-
ğindedir. Söz konusu maliyet işletmelerin yatırım, finans-
man, faaliyet konusu, faaliyet süresi, kuruluş yeri, hukuki 
biçimi, muhasebe sistemi, kar dağıtımları, devir-birleş-
me-bölünme işlemleri ve hatta şirketlerin sona ermeleri 

(tasfiye) ile ilgili kararlar üzerinde etkili olan bir unsurdur.
Vergilendirme yoluyla kişilerin veya işletmelerin mali 
ve iktisadi güçlerinde ortaya çıkan azalma vergiye karşı 
tepki duymalarına neden olmaktadır. Söz konusu tepki, 
aylaklığı tercih etme, tüketimi ve tasarrufu kısma, üreti-
mi azaltma, yatırımdan vazgeçme, verginin yansıtılması, 
vergiden kaçınma ve vergi planlaması gibi pasif şekilde ya 
da vergi kaçırma, vergi grevi, verginin reddi, vergi isyanı 
gibi aktif şekilde aksiyona dönüşebilmektedir.

1.1. Vergiden Kaçınma
Vergiden kaçınma, vergi kanunlarına aykırı davranmaksı-
zın vergiyi doğuran olaya neden olunmaması ya da mevzu-
attaki boşluklardan yararlanmak suretiyle vergi yükünün 
dışında kalmak adına gösterilen çaba ya da vergi kanun-
larına aykırı davranmaksızın idarenin vergi alma çabasını 
etkisizleştirecek şekilde hiç vergi ödememe veya daha az 
vergi ödemek adına gösterilen çaba olarak tanımlanabi-
lecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus vergi 
kanunlarına uygunluk vurgusudur dolayısıyla vergiden ka-
çınma ceza gerektiren bir eylem değildir.

Vergiden kaçınmanın başlıca, işletmenin elinde daha çok 
likit fon bulundurabilme, vergi oranlarının yüksekliği, 
vergi kanunlarının işletmeye tanıdığı haklardan faydala-
nabilme ve vergiden kaçınan rakip işletmeler karşısında 
rekabet şansını devam ettirebilmek gibi sebeplerle ger-
çekleştirildiği söylenebilecektir.

1.2. Vergi Kaçırma
Vergi kaçırma genel anlamda, mükelleflerin vergi kanun-
larına aykırı olarak vergi dışında kalma çabaları şeklinde 
tanımlanabilir. Vergiden kaçınma ve vergi kaçırma aynı 
dürtüler ile gösterilen bir reaksiyondur, iki kavram arasın-
da belirleyici olan suç unsurudur. Şu halde vergi kaçırma, 
vergiden kaçınmanın kanunlara aykırı biçimde gerçekleş-
tirilmesi olarak nitelenebilecektir.
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Vergi suçları, vergi kanunlarında gösterilen maddi ve şekli 
ödevlerin yerine getirilmemesi veya bu ödevlere aykırı 
davranışlarda bulunulması nedeniyle devletin vergi kay-
bına uğratılmasına veya kamu düzeninin bozulmasına se-
bep olan ve ceza öngörülen fiillerdir. Vergi suçları devlet 
hazinesine karşı işlenen ekonomik suçlardır. Vergi Usul 
Kanunu’nun 359. maddesinde tanımlanan kaçakçılık su-
çunda ise hazine menfaati/kamu yararının yanı sıra kamu 
güveninin ihlali de söz konusu olmakta bu bağlamda ceza 
hukuku anlamında da suç oluşturmakta ve özgürlüğü bağ-
layıcı cezalara konu olmaktadır.

1.2.1. Muvazaa
Muvazaa ya da karşılıklı anlaşarak bir sözleşmede her iki 
tarafın iradeleri ile irade açıklamaları arasında bilerek, 
yani kasten yaratılmış olan uygunsuzluktur.

Vergi hukuku açısından muvazaa, mükelleflerin kendi ara-
larında yaptıkları göstermelik bir anlaşma ile vergi idare-
sini yanıltmak ve bu yolla vergiden kurtulmak istemeleri 
ve bunun için görünürde normal hukuki kurallara uygun 
fakat gerçekte vergiden kurtulmayı amaçlayan sözleşme-
ler yapmak suretiyle, vergiyi doğuran olayı asıl amacın-
dan saptırarak ödenecek olan verginin konusu, matrahı, 
mükellefi ve tutarını ortadan kaldıran veya oranını düşü-
ren sonuçlara ulaşmak istemeleri olarak tanımlanabilir.

1.2.2. Peçeleme
Özel hukukta yer alan sözleşme biçimlerinin vergi ka-
çırmak amacıyla olağan sayılmayacak şekilde kötüye 
kullanmalarına “peçeleme”, bu amacı gerçekleştirmeye 
yönelik sözleşmelere ise “peçeleme sözleşmesi” denmek-
tedir. Vergi kanunlarının etrafından dolanmak suretiyle 
vergiden kurtulmak amacıyla yapılan bu tür işlemler özel 
hukuk bakımından geçerli olmakla birlikte vergi hukuku 
açısından geçersizdirler.

1.3. Vergi Planlaması
Vergi planlaması, mükelleflerin vergi yükünü azaltmak 
amacıyla, vergi sisteminin izin verdiği sürece, muafiyet, 
indirim, istisna, vergi teşvik ve imtiyazlarından maksi-
mum düzeyde yararlanmak olarak ya da mükelleflerin 
vergi yükünü en aza indirmek amacıyla, vergi kanunları-
nın kendilerine verdiği hakları en akılcı biçimde kullana-
rak vergi yüklerini azaltma çabaları olarak tanımlanabilir.

2. TÜRK VERGİ MEVZUATINDA
VERGİ PLANLAMA YÖNTEMLERİ

2.1. Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan
Vergi Planlaması Yöntemleri
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) içerisinde vergi 
planlaması aracı olarak kullanılabilecek yöntemler genel 
anlamda değerleme, karşılık ayırma ve amortisman ayır-
maya yönelik düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
2.1.1. Alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi 
tutulmaları Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddele-
rinde mükelleflere tanınmış olan seçimlik bir haktır.
Alacak senetlerine reeskont uygulanması gider, borç se-
netlerine reeskont uygulanması ise gelir arttırıcı bir iş-
lemdir. Ancak, alacak senetlerine reeskont uygulayan 
mükelleflerin borç senetlerini de reeskonta tabi tutma 
zorunluluğu vardır. Bu bağlamda reeskont faiz giderinin, 
reeskont faiz gelirinden fazla olduğu dönemde alacak ve 

borç senetlerinin reeskonta tabi tutulması ilgili mali yılda 
karın azaltılması için kullanılabilecek bir yöntemdir.

Senede bağlı alacak ve borçlar iktisadi işletme bünyesin-
de doğmuş olmalı, yani alacağın gelir yaratıcı ya da hası-
lat unsuru, borcun da, gider ya da maliyet unsuru olması 
gerekmektedir. Reeskont uygulamasının mantığı da, gelir 
ya da hasılat veya maliyet ve gider unsuru sonraki yıla 
yansıyan alacak ve borçların dönemsellik ilkesinin bir ge-
reği olarak ilgili bulundukları yıllarda dikkate alınmasıdır. 
Bu nitelikteki alacak veya borç senetleri reeskonta tabi 
tutulabilir. Hatır senetleri ile avans olarak verilen veya 
alınan niteliğindeki senetler için reeskont ayrılamaması 
bu sebeptendir.

Sigorta acentelerinin alacak senetlerinde reeskont uygu-
layabilmeleri için alacak senedinin hasılat unsuru sonucu 
alınmış olması gerekmektedir. Sigorta acenteleri, sigorta 
şirketi adına poliçe kesmekte ve kesmiş olduğu poliçelere 
istinaden sigorta şirketlerinden komisyon geliri elde et-
mektedirler. Dolayısı ile acenteler, komisyon alacaklarına 
karşılık sigorta şirketlerinden almış oldukları alacak se-
netleri üzerinden reeskont hesaplayabileceklerdir. 

2.1.2. Kullanılabilecek bir diğer yöntem ise Vergi Usul Ka-
nunu’nun 322 ve 323. maddelerinde düzenlenen değersiz 
alacakların gider yazılması ve şüpheli alacaklar ve vaz-
geçilen alacaklar için karşılık ayrılması düzenlemeleridir. 
Gerekli şartların sağlanması durumunda seçimlik hak ola-
rak getirilen bu uygulamaların mali karı daraltacak şekil-
de kullanılmaları mümkündür. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler şüpheli 
alacak karşılığı ayırabilirler. Bilanço esasına göre defter 
tutan mükellefler şüpheli alacak karşılığı ayırabilmeleri 
için aşağıda yazılı olan şartları da yerine getirmek zorun-
dadırlar.

2.1.2.1- Şüpheli Alacak Ticari ve Zirai Faaliyet Kapsamın-
da Yapılan Mal Teslimi veya Hizmet İfasından Kaynaklan-
malıdır:
Şüpheli hale gelmiş ticari veya zirai alacağa karşılık 
ayrılabilmesi için alacağın ticari ve zirai kazancın elde 
edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Ayrıca, 
karşılık ayrılacak alacak, işletmenin kanuni defterlerine 
hasılat kayıt edilmelidir. Teslim veya hizmet gerçeği yan-
sıtmalıdır. Gerçeği yansıtmayan alacak belgeli olsa dahi 
şüpheli alacak için karşılık ayrılmaz. Bilindiği üzere Ge-
lir Vergisi unsurlarından sadece ticari ve zirai kazancın 
elde edilmesinde tahakkuk esasi kabul edilmiştir. Bu gelir 
unsurlarında alacağın tahakkuku elde etme için yeterli 
sayılmıştır. Bu nedenle vergileme için alacağın tahakkuk 
etmesi yeterlidir. Tahsil şartı aranmaz.

2.1.2.2- Karşılık Ayrılacak Alacağın Ödeme Vadesi Geçmiş 
Olmalıdır:
Kanun maddesine göre ticari ve zirai bir alacağın şüpheli 
alacak sayılabilmesi için diğer bir şart ise, defter kayıtla-
rında yer alan alacağın vadesinin geçmiş olması gerekir. 
Diğer bir anlatımla vadesi gelmemiş alacaklar için karşılık 
ayrılamaz.

2.1.2.3- Alacak, Dava veya İcra Safhasında Bulunmalı 
yada Yapılan Protestoya veya Yazı ile Bir Defadan Fazla 
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İstenmesine Rağmen Ödenmemiş Bulunan Dava ve İcra Ta-
kibine Değmeyecek Küçük Alacaklar Olmalıdır:
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ile ilgili olan ve bu 
faaliyetler çerçevesinde elde edilen belgeli ve belgesiz 
alacaklara karşılık ayrılması için alacağın dava ve icra saf-
hasında olması gereklidir. Ayrıca dava ve icraya verilme-
yecek kadar küçük alacaklara karşılık ayrılabilmesi için 
de borçlu protesto edilmeli ya da borçluya birden fazla 
taahhütlü yazı gönderilmelidir. Ancak alacağın dava ve 
icra safhasına intikal olayı şüpheli alacak sıfatının kaza-
nılması ve karşılık ayrılması için tek başına yeterli değil-
dir. Kanun koyucu şüpheli alacaklar için karşılık ayırıp bu 
karşılıkların gider olarak yazılabilmesi için gerekli kanuni 
çabaların gösterilmesini şarta bağlamıştır. Yoksa şeklen 
dava yoluna gidilip olayın bu aşama takipsiz bırakılarak 
şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün olmayacaktır.

Ticari ve Zirai Faaliyet Dışı Alacaklara Karşılık Ayrılmaz: 
Şüpheli alacak müessesesi; yalnız işletmelerin kazanç 
sağlama amacına yönelik olarak yaptığı işlemlerden 
kaynaklanan alacaklar için kabul edilmiştir. Bu neden-
le işletme sahibinin hatırı için verilen bir borcun tahsil 
edilememesi, başkaları lehine verilen teminatların leh-
tarı tarafından paraya çevrilmesi dolayısı ile veya veri-
len kefalet nedeniyle doğan alacağın tahsil edilememesi 
durumlarında bütün koşullar yerine getirilse dahi şüpheli 
alacak karşılığı ayrılmaması gerekir. Ancak bu tür alacak-
lar için karşılık ayrıldığı takdirde Şüpheli Diğer Alacaklar 
Karşılığı” hesabında izlenir. Bu tür alacaklar için ayrılan 
karşılıklar safi kazancın tespitin de gider olarak kabul edi-
lemezler. 

Bu açıklamalar doğrultusunda Sigorta acenteleri, Sigorta 
şirketleri adına kesmiş oldukları poliçeler üzerinden yer 
alan komisyonları hasılat olarak kayıtlarına almaktadırlar. 
Sigorta acenteleri sigorta şirketleri adına yapmış oldukla-
rı tahsilatları hasılat olarak kayıt etmemekte bu tahsilat-
ları Sigorta şirketlerine intikal ettirmektedirler. Dolayısı 
ile Sigorta acenteleri şüpheli alacak karşılığı ayıracakları 
kısım hasılat olarak kayıtlarına almış oldukları komisyon 
tutarları üzerinden Sigorta şirketlerinden tahsil edilme-
yen kısım ile sınırlı bulunmaktadır.

2.2. Amortisman ayrımı ile ilgili düzenlemeler Vergi Usul 
Kanunu’nun 313-321. maddelerinde düzenlenmektedir. 
Kanunun mükerrer 320. maddesinde mevcut olan düzen-
leme azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman 
yöntemine geçişi mümkün kılmaktadır. Amortisman yön-
teminin değiştirilmesi sonrası bakiye normal amortisman 
yöntemine göre ayrılmaya devam ettiğinden, belirli bir 
yıldan sonra bu yönteme geçilmesi vergisel avantaj ya-
ratmaktadır.

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 328. Maddesin de düzenle-
nen “yenileme fonu” uygulaması, satılan araç ve demir-
başlardan elde edilen kazançlar için üç yıl içerisinde aynı 
cins araç veya demirbaş alınması koşulu ile vergi ertele-
mesi imkânı sağlamaktadır.

2.3. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan 
Vergi Planlaması Yöntemler
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinin 
(ı) bendinde Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerin-
de faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüs-

leri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap 
dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş 
veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye ar-
tışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş 
sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türki-
ye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden ya-
rarlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL 
cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık orta-
lama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin 
sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.

Sigorta acenteliği yapan şirketler sigortacılık sektöründe 
faaliyet gösterdiklerinden bu madde hükümlerinden fay-
dalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

2.4. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yer Alan
Vergi Planlaması Yöntemleri
Sigorta şirketlerinin KDV mükellefiyetliği bulunmamakta-
dır. Bu nedenle KDV Kanunu’nda yer alan hükümler açı-
sından vergi planlaması aracı olarak kullanılabilecekleri  
olan bir uygulama, Sigorta acentelerinin şirketlerde kul-
lanılmak üzere binek araç alımları ait ödemiş oldukları 
KDV’yi gider veya maliyet olarak kayıtlarına alabilecek-
leri hususudur. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30. mad-
desinde, faaliyetleri binek otomobillerin kiralanması ya 
da çeşitli şekilde işletmek olanlar hariç  belirtilmiştir. Üs-
telik bu tip araçlarda Özel Tüketim Vergilerinin de gider 
veya maliyet unsuru olarak  kayıtlarda gösterileceği Vergi 
Usul Kanunu’nun 270.maddesinde belirtilmiştir.

Yapılan son düzenleme ile 01.01.2018 tarihinden geçerli 
olmak üzere 6824 sayılı yasa ile getirilen düzenlemede 
Gelir veya Kurumlar Vergisini düzenli ödeyen mükellefle-
re yıllık olarak verecekleri Gelir Vergisi ve Kurumlar Ver-
gisi beyannameleri üzerinden hesaplamış oldukları Vergi-
lerden %5 indirim imkânı getirilmiştir.

• Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir ver-
gisi mükellefleri ile,

• Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık 
sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans 
şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fon-
ları indirimden yararlanamayacaktır)

SONUÇ:
Vergi planlaması, mükelleflerin vergi yükünü azaltmak 
amacıyla, vergi sisteminin izin verdiği ölçüde muafiyet, 
indirim, istisna, vergi teşvik ve imtiyazlarından en üst dü-
zeyde yararlanmak adına gösterdikleri çaba olarak tanım-
lanabilecektir. Türk vergi sisteminde, sunulan bazı avan-
tajlardan ise belirli durumlarda vergi planlaması aracı 
olarak yararlanılabilmektedir.

Sigorta acentelerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 
(VUK) içerisinde vergi planlaması aracı olarak kullanı-
labilecek yöntemler genel anlamda değerleme, karşılık 
ayırma ve amortisman ayırmaya yönelik düzenlemeler ile 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda binek otomobil alımları 
ile ilgi ödenen KDV’nin ve ÖTV’nin direk gider kayıtlara 
alınması olarak karşımıza çıkmaktadır.

KAYNAKÇA: 213 SAYILI VUK – 3065 SAYILI KDVK – 5520 SAYILI KVK – 5520 
SAYILI KVK A OLU GENEL TEBLİĞ
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Dünya Spor tarihinde bir “ilk” olabilir…
Avrupa kadın basketbolunun iki numaralı kupasında yarı fi-
nale 4 Türk takımı kaldı…
Bir başka deyiş ile Avrupa’nın, birincisi, ikincisi, üçüncüsü 
ve dördüncüsü bizim kadın basket takımlarımız olacak…
Galatasaray, Slovakya’nın Good Angels ekibini, 
Yakın Doğu Üniversitesi, Fransız temsilcisi ESBVA-LM’yi,
Bellona AGÜ, Fransız ekibi BLMA’yı, 
Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Polonya takımı Wisla 
Can-Pack’ı saf dışı bıraktı.
Özetle Nisan’ın 12’sinde bitecek şampiyonada kupanın gide-
ceği yer belli; Türkiye…
Ancak hangi şehrimize gideceği belli değil…
Kayseri, Kuzey Kıbrıs, İstanbul veya Hatay; bu dört ilimiz-
den biri kupanın sahibi olacak…

***
Spor programlarında “haftanın olayı” konuşulacak…
Yılın “spor olayları” seçilecek…
Bakın ve görün kadınlarımızın bu başarısından hiç söz edil-
meyecek(!)
Lütfen dikkatli olalım!
Bu başarı haftanın değil yılın spor olayı…
Belki de Avrupa’da ilk kez oluyor…
Lütfen atlamayalım…
Bir ülkenin 4 takımı birden yarı finale kalıyor…
Birinci kupada da, Fenerbahçeli kızlar yoluna devam ediyor…

***
Bakın benzer bir manzarayı, Kadınlar Voleybol Şampiyonası-
nın birinci kupasında yaşayabiliriz…
Son 6 yılın 4’ünde Türk takımları şampiyon oldu…
Statü izin verse, son 4 finalini 3 Türk kadın takımı oynaya-
bilir…
Bunlar tesadüf değil!
Akıllı yatırımların, emeğin, çalışmanın ürünü olan başarılar…
Biraz ilgi gösterelim…
Olimpiyatlarda kadın basket ve voleybol takımlarımız ile 
temsil ediliyoruz…
Ancak iş; ilgi göstermeye, görev vermeye, medyada yer ver-
meye geldiğinde görmemezlikten geliyoruz…
Giderek de daha kötüye gidiyoruz…

***

1954 yılında;
Milliyet gazetesi yılın sporcusunu seçmeye başlamış…
O dönemde oylamaya tam 194.440 okur katılmış…
Oylarda, bugünkü gibi bilgisayarın karşısına geçip bir tane 
“tık” atmak ile olmuyor…
Gazeteden kuponlar kesilmiş, el yazısı ile doldurulup, pos-
taya verilmiş… Sayım Noter huzurunda yapılmış… “İtiraz 
olabilir” diye tam bir yıl süre ile saklanmış.
Kazanan:Manş denizini aşan ilk Türk yüzücüsü Murat Güler…
İlginç olanı geride bıraktığı isimler…
Lefter, Turgay Şeren ve Recep Adanır gibi bugün bile efsane 
olan futbolcuları geride bırakarak kazanmış…

Bu ülke halkı;
1961 yılında bir okçuyu, 1963 yılında bir atleti, 1965 yılında 
bugün hiç bilmediğimiz bir spor dalını, binicilik dalında Ke-
mal Öncü’yü yılın sporcusu seçmiş…
1971 yılında eskrimci Bayan Özden Ezinler, “Yılın Sporcusu” 
olmuş…

Bugün ise; 
Uluslararası hiçbir başarısı olmayan geçen yılın Türkiye Fut-
bol Ligi Şampiyonu olan takım; “Yılın Spor Takımı” seçildi(!)
Hem de Dünya şampiyonu Eczacıbaşı Voleybol takımını, yine 
Dünya Şampiyonu Genç Milli Kadın Okçuluk Takımı geridebı-
rakarak… 

***
Yorum yazmaya gerek var mı bilmiyorum…
Çare yok, yazmalıyım…
1954’den bugüne geldiğimiz nokta;
• Spor yoktur; futbol vardır…
• Futbol olunca uluslararası başarı yoktur, mecburen yerel 
düşünce vardır…
• Aslında futbol da yoktur, sadece taraftarlık adı altında fa-
natizm vardır…
• Ve buna karşı çıkıyormuş gibi gözüken, aslında gece gün-
düz bize, sadece bunu anlatan medya vardır…
• Bir de, sadece kendisine izlettirilen filmi seyretmeye alış-
mış; buna “hayır” demeyen halkımız vardır…
Bu nedenle rica ediyorum hiç olmazsa bizler;
“Arda’nın kibirli demeçlerini” değil “kızlarımızın başarıla-
rını” konuşalım!

YILIN SPOR OLAYI

Ateş Bakan
(Hürriyet Spor)
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GÖKHAN UĞURLU
ve Orkestranbul...
Orkestranbul Sahne Sanatları Markası’nın kurucusu ve yöneticisi
Gökhan Torun Uğurlu sizler için sorularımızı yanıtladı...

Sayın Gökhan Uğurlu, kendinizden, yaptığınız işlerden  
bahsedermisiniz kısaca bize?
1979 İzmir doğumluyum. 1998 yılında dünyadaki o yaşta-
ki gençlere en iyi müzik eğitimini veren okullardan biri 
olan Askeri Armoni Okulu’nda müziğe ilk adımımı attım. 
14 enstrumana eğitici olarak ders verebilecek şekilde 
eğitimimi en iyi şekilde aldıktan sonra müzik hayatıma 
başladım. Birçok isim sanatçının ve orkestranın bate-
ristliğini aynı zamanda solistliklerini yaptım. Ardından 
Orkestranbul Sahne Sanatları Markası’nı kurdum. Şu an 
halen Orkestranbul’un en değerli markalarından biri olan 
Hababam Müzikali, All Star Band ve Kororkestranbul’da 
şeflik yapıyorum. Kurt Seyit, Filinta, Medcezir, Kurtlar 
Vadisi, Arka Sokaklar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak 
rol aldım. Son olarak da Poyraz Karayel dizisinde rol al-
dım. Halen oyunculuğumu ilerletmeye ve daha fazla keyif 
alacağım, beni geliştirecek projelere yelken açmak için 
çalışmalarıma devam ediyorum. Kısacası hayatımın özeti 
olan sanatı, ben biraz daha marka haline getirerek in-
sanlarla paylaşmaya ve güzel sahneler üretmeye gayret 
ediyorum. Sanırım bunda da ciddi markalardan biri oldu-
ğumuzu ve iyi bir gelişim gösterdiğimizi söyleyebilirim.

Sizce müzik eğitimi nasıl bir süreçtir?
Okulumdaki disiplinli müzik eğitimini ileride hayatıma 
yansıtmaya başladığım zamanlarda ne kadar doğru bir 
yerde başladığımı anladım. Çünkü müzik eğitimi bir di-
siplin olmadan ilerlemesi mümkün olmayan bir süreçtir. 
Buradaki eğitimim ile sanat üzerindeki yaratıcı fikirlerimi 
birleştirince ileride bana ve çalışma arkadaşlarıma yeni 
ufuklar açacak projelerin temellerini atmış oldum.

Çaldığınız entrumanlardan biraz bahseder misiniz?
Çaldığım enstrumanlar arasında en keyif aldığım ve ken-
dimle özdeşleştirdiğim enstruman bateri. Özellikle çalım 
zorluğu ve çok yünlü performans gerekliliği sebebi ile 
beni biraz daha kendine çeken bir enstruman olmuştur. 
1999 senesinde Türkiye’de ilk defa Bateri-Darbuka sentez 
projem ile bu enstrumanı biraz daha renkli ve çok yönlü 
hale getirmenin de keyfini ayrıca hissediyorum.

Orkestranbul nasıl doğdu?
Orkestranbul aslında hayat tarzımız olan sanatın sade-
ce ad bulmuş hali olarak doğdu. Ama ilk projelendirme-
ye başladığımızda amacımız sadece bir orkestra ile butik 
sahneler gerçekleştirmekti. Fakat ikili ilişkilerimizdeki 
güvenilirliğimiz ve iş disiplinimiz bize çok farklı kapıların 
açılmasına sebep olacaktı. İlerleyen yıllarda dans ve oyun-
culuk başlıklarının yanı sıra müziğin tüm başlıklarını bün-
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yemizde barındırmaya ve kişiye veya kuruma özel sahneler 
üretmeye başladık. Yani müzik isteyen bir etkinlik sahibi 
bizimle orkestralara, triolara, korolara, bandolara, dans 
gruplarına, oyunculara ve hatta isim sanatçılara tek elden 
ve en konforlu şekilde ulaşma şansını elde etmiş oldular. 
Özetle 7/24 sanat hizmeti sloganı ile hiçbir sahne, bütçe 
ve etkinlik ayırt etmeden sanatın herkesin hakkı olduğunu 
düşünerek en kaliteli ve en güzel şekilde ulaştırdık. Dün-
yada sayılı Türkiye’de de ilk olan 30.000 feet’te uçakta 
yaptığımız sürpriz flashmob sahnemiz ile farklı ve sıradışı 
sahnelere de başlamış olduk. Orkestranbul Hababam Müzi-
kali de sanat markalarımızdan biri haline geldi. Hababam 
Sınıfı’nın hepimiz üstündeki o etkisini biliyoruz sanırım. 
Aklımıza geldiğinde yüzümüze bir gülme, defalarca izleme 
isteği ve huzur veren bir mistik yapıya sahip. Çocukluğu-
muzun, gençliğimizin, yetişkinliğimizin, yaşlılığımızın kısa-
ca her anımızın bir parçası haline gelen Hababam Sınıfı ile 
ilgili son zamanlarda bana göre basit taklitlerinden başka 
bir şey yapılamadı. Bizim sanatımızla bir araya getirmek 
hayalini kurduğum Orkestranbul Hababam Müzikali’ni Hay-
ta İsmail, Bacaksız, Yakışıklı Ahmet gibi efsane oyuncuları 
kadromuza katarak bir gerçeğe dönüştürmeyi başardık. 
Genelde tüm gece sahnede olacağımız etkinliklerde hiçbir 
misafirin bilgisi olmadan gecenin herhangi bir anında Ha-
babam Müzikali’mize başlıyoruz ve oyuncularımızı ve Ha-
babam Korosu’nu sahneye davet ediyoruz. Hababam Koro-
su’nu misafirlerimizi de sahneye alarak ve renklendirerek 
bu efsane başyapıtın en güzel sahnelerini sahnede canlan-
dırıyor ve geceye katılan herkese Hababam Sınıfı’nda kısa 
da olsa bir rol alma imkanı sunuyoruz. Gecenin sonundaki 
keyfimizi kelimelerle anlatmamız imkansız. Gerçekten ya-
şanması ve hissedilmesi gereken bir haz diyebilirim.

Hababam Sınıfı Müzikali projesi ilk kez nasıl oluştu?
Bu projeyi ilk olarak yabancı menşeili bir okulun sanat ge-
cesi için uygun görmüş ve kendilerine sunmuştum. Fakat 
çok enteresan bir şekilde okul yöneticisinden bana göre 
Hababam’ı iyi okuyamamış veya iyi anlayamamış bir kişi 
olduğunu düşünmeme sebep olan olumsuz bir görüş almış-
tım. Aslında bu görüş benim bu projeye daha çok inanma 
ve mutlak hayata geçirme isteğimi kamçıladı.Çünkü dün-
yada iyi olan fikirler hep imkansız veya saçma etiketi altın-
da önce dikkate alınmamış, fakat hayata geçtiğinde ve in-
sanların hayatını kolaylaştıran veya sanat anlamında renk 
katan başlıklar haline dönüşmüştür. Bünyemizdeki tüm 
sanatçı dostlarımız ile bu projeye inandık ve İstek Belde 
Okulları’nda geçen sene ilk sahnemizi gerçekleştirdik. Al-
dığımız tepkiler ve sahnemizin çok keyifli geçmesi bizi niye 
bunca yıl bu projeyi beklettiğimiz konusunda kendimize 
soru sormamıza sebep oldu. Çünkü ilk sahnemiz 18 ulusal 
kanalda, 20 yazılı basında ve 50 den fazla sosyal medya 
mecrasında ilk sırada oldu. Gün geçtikçe farklı başlıklar 
ve renkler kattığımız Hababam Müzikali bizim sanat ha-
yatımızda “iyi ki” lerimizden birisi oldu ve olmaya devam 
ediyor. Sahnelerimiz son hızıyla devam ediyor.

ASİAD Ailesi olarak sizi aramızda görmek çok güzeldi.
Öncelikle bizi de ASİAD Ailesi’nden görüp aranıza aldı-
ğınız için tüm Orkestranbul Ailesi adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Aslında her sahnemizin ayrı bir hikayesi var, 
ama özellikle sizin gecenizde Hababam oyuncularımız 
ile sahnede hep beraber kollarımızı bağlayıp Fesupanal-
lah şarkısını Hababam Sınıfı’nda rol alırcasına seslendir-
memiz hala düşündükçe beni çok mutlu eden bir andır.

Zannedersem o gece sahnede olan tüm misafirlerimiz de 
bunu hissetmişlerdir.

Temponuz oldukça yoğun. Zor gelmiyor mu hiç?
Aynı anda oyunculuk, müzik, şeflik, koordinatörlük, eğit-
menlik gibi aslında uzak gibi görünen ama içinde hep sa-
natı barındıran başlıklarla yoğun bir tempo içerisindeyiz. 
Fakat sevdiğiniz işi yaparsanız hiç çalışmamışsınız demek-
tir cümlesi sanırım tam da beni anlatıyor. Ben sabah evden 
aslında sevdiğim şeyleri yapmak ve mutlu olmak için çıkı-
yorum. Akşam eve döndüğümde tüm gün yapmış olduğum 
keyif verici etkinliklerin aslında bir iş olduğunu farkederek 
giriyorum. Bu da hayatımdan ve yaşamdan zevk almamın 
en önemli etkenlerinden biri oluyor. Umarım birgün herkes 
sevdiği ve mutlu olduğu işi yapar ve hiç çalışmamış sayılır...

En son bildiğimiz kadariyle Poyraz Karayel dizisinde 
oynadınız, değil mi?
Evet. Poyraz Karayel dizisi, yönetmeninden set çalışanla-
rına oyuncularından tüm görevlilere gerçekten çok ciddi 
bir emeğin sarfedildiği güzel bir yapımdı. Umarım böyle 
işler Türkiye’de artarak devam eder.

Bundan sonraki projelerinizden de bahseder misiniz?
Aslında sırada bekleyen o kadar çok sıradışı projemiz var 
ki :) Bunları gerçekleştirebilmemiz için cesur ve sanat-
sever yönetici ve markalar arıyoruz. Bir uçak firması ile 
30.000 feet te gerçekleştirdiğimiz sürpriz bando ekibimi-
zin olduğu viral reklam projesi Youtube’da 1 Milyondan 
fazla izlendi. Yani insanların sıradışı sanat etkinliklerine 
ilgileri çok büyük. Astronomik rakamlar ile çekilen ve ya-
yınlanan reklam projeleri, bence böyle mütevazi maliyetli 
etkinliklerin yanında çok abartılı kalıyor. Yani özetle bir-
çok markayı farklı konumlara getirebilecek projelerimiz 
ve isteğimiz var. 7/24 Sanat Desteği ile Orkestranbul her 
zaman yanlarında olacaktır.

Bize ulaşmak isteyenler;
www.orkestranbul.com sitesinden,
info@orkestranbul.com mail adresimizden,
Facebook/Orkestranbul Sahne Sanatları Markası sayfamızdan,
Instagram/OrkestranbulOfficial sayfamızdan,
05324438667 no’lu ofis telefonumuzdan bizlerle iletişime ge-
çebilirler...

Bu güzel sohbet için ASİAD Ailesi olarak size çok teşek-
kür ederiz.
Bizlere bir kez daha bu güzel başlıkları anlatabilme fırsatı 
sunduğunuz için sizlere, tüm çalışma arkadaşlarım adına 
da ayrıca teşekkürlerimi sunarım...
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İPEK YOLU GEZGİNLER KULÜBÜ
“Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır.” 

demiş Matthew Karsten…

İpek Sofuoğlu
(Elele Sigorta Aracılık Hizmetleri)

Gerçekten de yolculuğa çıkmak, yeni yerler görmek ve 
yeni kültürleri keşfetmek ve o yörenin lezzetlerini tatmak 
mutlaka herkes için mükemmel bir yatırım olmalı!

Düşünsenize; böylelikle ufkunuz genişliyor, hayal gücünüz 
daha da artıyor ve mutluluk tüm vücudunuzdaki organlara 
damla damla yayılıyor.

Kendimi bildim bileli, yolculuğu hep sevdim; özellikle 
kimsenin bilmediği ve ayak basmadığı ülkeler, şehirler, 
yöreler hep ilgilimi ve dikkatimi çekmiştir.

Ancak, son birkaç senedir bir şey daha fark ettim kendimde; 
ben gezi organizasyonu yapmayı da seviyormuşum?!? Bunu 
keşfetmem tamamen tesadüf eseri oldu diyebilirim, derne-
ğimiz ASİAD’da yönetim kurulunda görev yaparken, dernek 
için tertiplenen gezileri planlarken bunun farkına vardım ve 
o günden sonra da sürekli pekiştirdim diyebilirim.

Bunun için bazı standartlarım tabii ki mevcut, özellikle 
kalınacak otel kalitesi çok önemli bir kriter benim için, 
ulaşım konforu da en az onun kadar önemli, bunların yanı 
sıra gidilecek destinasyonların sevilmesi ve kalış süresinin 
hesaplanması da var!

Bu yüzden gezi noktalarını belirledikten sonra orası hak-
kında internette sıkı bir çalışma yapıyorum, tarihi, kül-
türü, yeme-içme, sosyal yaşam vs. araştırıp, daha önce 
ziyaret edenlerin internetteki bloglarını okuyup fikir sa-
hibi oluyorum. Hatta alışveriş için bile bir çalışmam var, 
oradan ne alınır, nesi meşhurdur… Hep önceden bilmem 
gereken olmazsa olmazlardır.

Hiçbir zaman çoklu yerleri kapsayan gezi yapan veya yap-
mayı düşünenlerden olmadım. Bir gezinin mükemmel ol-
ması için gezi süresi ve gezilecek yerin sindirilmesi önem 
arz etmekte benim için.
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Belli bir süre içinde ne kadar çok yer görülürse o kadar 
iyidir benim mottom olmadı hiçbir zaman. Bilakis süre 
kısa ise o zaman tek yer, biraz daha uzunsa 2 yer ile bi-
tirilmelidir gezi ki… geziye gelenler gittikleri bölgenin, 
coğrafyasının tadını çıkarsınlar, sindire sindire gezsinler 
ve daha çok akıllarında kalsın, bir kafede veya çay bah-
çesinde otursun, yabancı olduğu yerin havasını soluyup, 
kahvesini veya çayını yudumlarken oranın tadını bütünüy-
le hafızasına kaydetsin. Önemli olan görmek değil algıla-
maktır. Bu gezilerimi programlayıp ve fiyatlarını da ula-
şım ve seyahat şirketinden aldıktan sonra arkadaşlarıma 
duyurmak için bir whatsapp grubu kurdum, adı da “İpek 
Yolu Gezginler Kulübü” oldu. Bu grupta sadece acente ar-
kadaşlarım var, gezilerime dışarıdan referanslı yabancılar 
katılsa da bu gruba hiçbir zaman dahil etmedim.

Tabii, bu gezi grubumuz kısa zamanda fenomen oldu, sa-
dece gezi ile ilgili duyurular değil, başka mesleki konu-
larımızın da paylaşıldığı, zaman zaman da sosyal içerikli 
paylaşımların yapıldığı bir grup oldu diyebilirim.
 
Belirttiğim gibi bu geziler daima kapalı bir grup için ya-
pılıyor, yolculuğa çıkanlar genellikle birbirini tanıyan ki-
şiler, aramızda zaman zaman yabancılar da oluyor, ancak 
onlar da arkadaşlarımızın tanıdıkları, akrabaları vs. olu-
yor. Ve bu şekilde kaynaşıp, gezi arkadaşlığımızı genişle-
tip, gezginleri iyice birbiri ile daha sıkı dost olur duruma 
getirmiş oluyor bu gezilerim.

Geziye başlamadan 1 hafta kadar önce hava durumu araş-
tırması yapıyorum, eğer hava şurup gibiyse zaten sorun 
yok demektir, ama yağmurlu veya farklı bir durum arz 
ediyorsa, geziye katılacak olanları hava durumu hakkında 
bilgilendiriyorum ve ona göre giyim vs. almalarını ve ha-
zırlıklı olmalarını öneriyorum.

Daha önce de belirttiğim gibi, geziler benim için sadece 
gidip görülecek yerler değil, aynı zamanda kültürünün ve 
tarihsel öneminin de olması önemli bir faktör olduğu için, 
gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında genellikle bu nok-
talara gezi tertiplemeye gayret ediyorum.

Bazen aynı yerlere ikinci bir yolculuk tertiplemek zorun-
da kalıyorum, çünkü gidilen nokta beğeni alınca katıla-
mayanlar bu geziyi tekrarlamamı talep ediyorlar, gerçi 
benim prensibim bu geziler butik geziler olduğu için aynı 
yere bir gezi tekrarlamamaktır, ama zaman zaman o ka-
dar baskı görüyorum ki, maalesef ikinci hatta üçüncü bir 
tekrarı bile olabiliyor, ama bir farkla her birine değişik 
bir şey ilave ediyorum, örneğin civardaki başka görülecek 
bir nokta veya ziyaret edilecek tarihsel ve kültürel önemi 
olan bir müze gibi.

Bugüne kadar Türkiye’de Karadeniz turunu 2 defa yaptık, 
batıdan Samsun’dan başlayarak Hopa’ya kadar Gürcistan 
Batum’u da içine alacak şekilde yaptık, hatta sonuncu tu-
rumuzda Artvin Karagöl’e gittik.

Güneydoğu turu da dahil olmak üzere, güney bölgemizde 
Hatay ve Ege bölgemizde ise Kazdağlarını ziyaret ettik.

Yurtdışında ise komşumuz Yunanistan başta olmak üzere, 
Midilli adası, Tassos adası, Makedonya, Sırbistan, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya, Mol-
dova ve Ukrayna’ya geziler tertipleyip gittik.

Bundan sonra da gerek Türkiye’de gerek yurt dışında daha 
bir çok gezi noktasına yolculuklar yapmayı düşünüyorum.
Özetle, farkım tüm ticari gezi şirketlerinin yapmadığını 
yapmak! Tabii bu arada grup arkadaşlarımdan gezi nokta-
ları için önerilerini de alıyorum, onların değerlendirmele-
ri ve farklı gezi rotalarını bana işaret etmeleri her zaman 
benim için önem arz etmekte.

Paulo Gelho demiş ki; “Bugün cesaret edemediğin için 
yapamadığın şeyleri yarın zamanın olmadığı için yapama-
yabilirsin!”

İşte bu yüzden, daha da yaşlanmadan ve vücudumuz bizi 
yaşayabildiği için isyan etmediği sürece, daha uzak, daha 
iyi ve farklı rotalara ve görülmeye değer noktalara gitme-
ye ve arkadaşlarımı da götürmeye devam edeceğim, buna 
cesaretim var, belki yarın hiç zamanım olmayabilir!



18  acentem

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıldır bu işi ya-
pıyorsunuz? Kendi işinizi ne zaman kurdunuz?

Aycan Dalkılıç, 1981 İstanbul doğumluyum. Yıldız Teknik Üni-
versitesi çift anadal program çerçevesinde İşletme ve İktisat 
bölümlerinden mezun oldum. Üniversite yıllarında bir çok 
fuar ve etkinlikte yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. 
Üniversite son senemde bir seyahat acentasında tam zaman-
lı işe başlayarak turizm sektörüne tam anlamı ile giriş yap-
mış oldum. Yaklaşık 16 senedir sektörün önde gelen turizm 
acentalarında üst düzey yöneticilik ve şirket ortaklığı yap-
tıktan sonra, 2016 yılı Şubat ayında kendi şirketim olan Sign 
in’I kurdum. Sign in olarak, kurumların pazarlama strateji-
lerine katkı sağlayacak etkinliklerin planlama ve yönetimini 
gerçekleştiriyoruz. Kurumların, çalışanlarına ya da müşteri-
lerine yönelik ihtiyaç duyduğu her türlü toplantı, lansman, 
seminer, indoor ve outdoor eğitim toplantıları, özel gün ve 
gece etkinlikleri, basın toplantıları ve motivasyon toplantı-
ları hizmet içeriklerimizi oluşturmaktadır.

Kadın olarak bu sektörde ne gibi zorluklar ile karşılaşı-
yorsunuz? Kendinize bu yoğun iş temposunda zaman ayı-
rabiliyor musunuz?

Turizm sektöründe kadınların rolü çok büyük. En alt pozisyon-
dan en üst konuma kadar her seviyede kadınlarımız bu sektö-
rün en büyük gücü diyebilirim. Ben de bu sektörün bir parçası 
olarak her zaman çok çalışarak bugünlere geldim.

Etkinliklerimizde proje oluşturma ve uygulama süreci ol-
dukça uzun ve yorucu geçmektedir. Aynı zamanda sektörü-
müz sürekli yenilikleri takip etmeyi, farklılık yaratmayı ve 
bu farklılıkları yaratabilmek için sürekli araştırmayı, takip 
etmeyi, incelemeyi, innovative fikirler üretmeyi gerektiren 
bir iş kolu. Bu yoğun süreçlerde, iş geliştirme ve iyileştirme 

süreciniz için araştırma ve incelemeler için zaman ayırmak 
hem varolan etkinliklerinizi en iyi, kaliteli, farklı ve özel 
olarak gerçekleştirebilmek hem de kendi gelişiminiz, sosyal 
çevreniz ve ailenize zaman ayırabilmek bazı dönemlerde 
zorlayıcı olsa da mesleğinizi severek yapmanız halinde her 
zaman mümkün olmaktadır.

Her sektörün, her mesleğin, kadınya da erkek olmanın farklı 
zorlukları mutlaka var. Toplumsal genel yargılarını bir kenara 
bırakıp, ayrımcılığa gitmeden insane olarak çalışma koşullarını 
yaratmış olmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’de sigortacılığı nerede görüyorsunuz? İşinizde si-
gortayı nerede kullanıyorsunuz?

Genel olarak Türkiye’de hayat sigortası, bireysel emeklilik ve 
sağlık sigortalarının etkin biçimde çalıştığını ve gelişmekte 
olduğunu gözlemliyorum. Kendi sekötrümüzde bizler kendi 
çalışanlarımız ve tedarikçilerimizi sigorta ile koruma altınaa-
labiliyoruz. Etkinliklerin genel kapsamı için ise sektörümüzde 
zorunlu seyahat sigortaları sadece yurtdışı seyahatlerde vize 
ile birlikte kullanımı sözkonusu. Sign in olarak bizler tüm et-
kinliklerimizde her zama nkurumlara, etkinliklerinde katılım-
cıların güvenliği için etkinlik sigortası yapmalarını öneriyoruz.

Etkinlik merkezleri ya da otellerde veya etkinlik içerisinde 
genel olarak oluşabilecek ya da oluşan olumsuz koşullara 
(yangın, kaza vb.) karşı etkinliğin yapılamayacağı bir durum 
gerçekleştiğinde etkinlik sigortasını devreye almak gereki-
yor ve sektörümüzde desteklenmesi gereken bir konu olarak 
ortaya çıkıyor.

Sigorta şirketlerinin sektörümüzde kurumların ve acentele-
rin konunun bilinçlendirilmesi yönünde faaliyetlerini geliş-
tirmesini isterim.

İş Yaşamında Kadın Olmak
Aycan Dalkılıç
(Sign in- Etkinlik Planlama)

Elif Özaydın
(Konsept Tasarımcısı)

Elif Hanım bize kendinizden ve yaptığınız işten bahseder 
misiniz?

2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Multimedya Tasarım Bölü-
mü’nden mezun oldum. Farklı firmalarda ve alanlarda 11 yıldır ta-
sarım yapıyorum. Kısaca anlatmam gerekirse bölümün asıl hedefi 
tasarımın her adımından anlayan proje yöneticileri yetiştirmekti ki 
bu seviyeye geldiğime inanıyorum. Bizde tasarımcı, operatör, grafi-
ker, art direktör ayrımı çok bilinmese de ben kendimi konsept tasa-
rımcısı olarak görüyorum. Çünkü bir firmanın ya da kişinin ihtiyacı 
neyse ona uygun tasarım ve hizmeti ona sunuyorum.

En gözde AVM’lerde vitrin tasarladım, uluslararası projelerin 
lansmanlarını A’dan Z’ye gerçekleştirdim. Devasa fuar standla-
rı kurdum. Ünlü bir marka için bay-bayan yaz-kış parti giyimi 
kreasyonları hazırladım. Ajanslardayken üstlendiğim kurumsal 
kimlik ve marka yönetimi çalışmasının sayısını ben bile unut-
tum. 2010 yılında tam zamanlı çalıştığım ajanstan ayrılıp ser-
best çalışmaya başladım. Farklı sektörlerden çok farklı tasarım 
ihtiyaçlarına çözüm ürettim. En son 1,5 yıl önce Boston’da lüks 
aksesuar ve ev tekstili üzerine faaliyet gösteren bir firma kur-
dum. Kurumsal kimlikten üretime kadar tasarım ve yönetimde 
görev aldım.
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İşinizi yaparken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 
Sektörünüzde kadının yeri nerede?

Bir işi teslim etmenin tarif edilmez mutluluğu ve müşteri-
lerimin memnuniyeti paha biçilmez bir başarı hissi veriyor 
bana. Fakat bu sonuca gelene kadar kat edilen yollar hayli 
taşlı. Çalışmanın ve üretmenin önünde pek çok sıkıntı var. 
Tasarımların en iyisini oluşturana kadar tekrar tekrar baştan 
yapılmasından tutun; malzeme tedariği, ulaşım, tasarımın 
uygulanabilirliği, zamanında yetiştirilmesi, ürünün ergono-
misi, web sitesinde kullanılan programın düzgün çalışması 
gibi olası fiziksel aksaklıkların da üstesinden gelmek gereki-
yor. Bir de bunlar yetmiyor gibi kadın olarak ayakta kalmanız 
gerekiyor.

Kadın olmak neden zor olsun ki? Sonuçta hepimiz anneleri-
mizi, kız kardeşimizi ya da eşlerimizi seviyoruz. Ama onlarla 
çalışmaya başlayınca genellikle erkeklerde farklı dereceler-
de ortaya çıkan bir baskı söz konusu oluyor. Tabii ki her er-

maktan çekinmezler ve iş konuşmak için içki içmeye evlerine 
rahatlıkla davet edebilirler.

Sanmayın ki kadınların tek derdi egosu şişmiş erkekler; ne 
yazık ki hayır. Bully diye tabir ettiğimiz zorba yönetici eğer 
kadınsa işimiz daha zor oluyor, çünkü onlar erkeklerden daha 
insafsız. Altlarındaki kadın çalışanlar mobbingin her türlü-
süyle karşılaşabilirsiniz. Sebebini hala anlayabilmiş değilim. 
Ben çözümü ortamdan uzaklaşmakta buluyorum ve bu şekil-
de davranan kadın ya da erkeklerle çalışmayı reddediyorum.

Bunca zorluğu atlatmak ya da kolaylaştırmak adına al-
ternatif çözüm önerileriniz var mı?

Bu kadar güvensiz, dengesiz ve zor şartlarda çalışan kadın-
ların korunması gerektiğine inanıyorum. Aile, toplum ya da 
devleti geçtim kadın kendini bile koruyamıyor. O sebeple 
sigorta şirketlerinin sadece doğumda kadını düşünmeyip 
gündelik hayat içindeki tüm risklere karşı koruma paketleri 

kek böyle değil, ama yarıdan fazlasında 
bunu görüyoruz. Müşterilerimle birebir 
çalışıp, atölyede, matbaada yani üre-
tim sahasında da işi takip ettiğim için 
yoğun ve zorlayıcı bir tempoya sahibim. 
Kapalıçarşı’nın cila atölyelerinden, 
Merter’deki tekstil atölyelerine, Topka-
pı’daki matbaalara kadar erkek hâkim 
bir iş yapısının olmasını yadırgamıyor-
sunuz. Ancak işler ofis ortamında da 
farklı değil. Ben şanslıydım, çünkü ego-
larının etkisi altında olmayan insanlarla 
çalıştım. Kurduğumuz çözüm ortaklığı 
da uzun süre devam etti. Atölyelerde 
‘kızım’ ya da ‘abla’ gibi seslenmeler sa-
hip çıkmanın yanında azmime olan bir 
övgüydü, ama ‘kızım’dan ‘bizim kız’a 
çok kolay bir geçiş var.Çay demlemek, 
getir götür işleri, yerine göre bazı te-
mizlik işleri bile size kalıverir. İş arka-
daşlarınız azminizin sebebini asla anla-
maz ne de olsa kadının yeri evidir ve 
kadının çalışması hep bir beceriksizlik-
le eşleştirilir; yeterli değeri ve takdiri 
göremezsiniz.Hele ki bekarsanız gayet 
rahat iğnelemelere maruz kalırsınız ve aşağılamaya varan 
sohbetler olur. Sorsanız sizin iyiliğiniz için öğüt veriyorlardır.

Düzenli ofiste çalışmak daha kabul edilebilir birşeydir. Ser-
bestçalıştığınızda işler sarpa sarar. En başta aynı işi yapan 
erkeklerden hep daha azına çalışırsınız; hatta yaptığınız işi 
de küçümsemekte beis görmezler, zaten ne yapıyorsunuz ki 
o paraları istiyorsunuz? Toplantılarda Allah muhafaza nazik 
olmak adına biraz gülümseseniz geceleri geç vakitte sizi ara-

üretmesi gerekiyor. Neden terkedilme 
sigortası yok? Neden işinden istifa et-
mek zorunda kalan bir kadın için yeni 
hayat kurma sigortası yok? Çünkü bu 
gibi durumlar krediyle hallolacak şey-
ler gibi bir algı var, ama artık sigorta 
şirketlerinin de kendi paketlerinde yeni 
öneriler sunabilmesini umuyorum. Hep-
si aynı renklerle aynı tasarımlarla bil-
dik paketleri sunuyor. Kaza geçirirsem 
ne olur? Hamile kalırsam nerede doğum 
yaparım? Ancak yeni tasarımlarla, yeni 
paketlerle halka güven hissini aşılaya-
bileceklerini düşünüyorum.

Biliyorum bu paketlerin satışı çok zor 
olacak. Özellikle Türkiye’de sigorta ve 
sigortacılığın da içselleştirilmediğini 
düşünüyorum. Bizim güvende hisset-
memiz için altınımız paramız bile yas-
tığımızın altında olmalı ki bankaya bile 
güvenmiyoruz, sigorta şirketine nasıl 
güvenelim. Gerçekten çıkarımız oldu-
ğuna inanmazsak nasıl ki bileziklerimizi 
yastık altında saklıyorsak canımızı ma-

lımızı da sigorta firmasına emanet etmeyiz. Oysa emek ver-
diğimiz herşey kıymetlidir ve korunmalıdır. İşimiz sağlığımız, 
ailemiz, işimiz… En basit örnekle zincirlerinin milimetresi-
ne, üzerindeki yakutların karatına kadar özendiğim takıları-
mı buradan Boston’a Allah’a emanet şekilde gönderemem. 
Ederi ayrı bir şey, ancak benim için değerli olmasının sebebi 
arkasında harcadığım günler. O yüzden ben ürettiğim ürün-
lerimi, ofisimi sigortalıyorum. Çünkü tüm iyilikler ve beklen-
medik sıkıntılar bizim için.
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Mine Koç
(MNKOC Mimarlık)

Doğrusunu söylemek gerekirse, kendimi bildim bile ‘Mimar’ olmak 
istemişimdir. Babaya düşkün bir çocuk olmam, babamın müteahhit 
olması, bunda önemli bir etken olmuştur diye düşünmüşümdür. Ve 
ilginçtir çalıştığım insanların bir çoğunun ‘Ben de Mimar olmak is-
temiştim biliyor musunuz Mine Hanım?’ diye cümleye başlamaları 
beni çok şaşırtır. Mimarlık aşkına. Yani mimarlık benim için başlan-
gıçta duygusal bir bağken, Üniversite bitikten sonra bambaşka bir 
şeye dönüştü. Üniversitede çalışkan bir öğrenciydim, ama Üniversi-
te bittikten sonra ‘İyi Mimar’ olmak istiyordum.

Bunun için ne yapmalıyım diye çok kafa yormuşumdur. Çalış-
maya başladığımda Mimarlığın bir çok disiplinin içiçe geçtiği 
bir alan ve çok fazla konuya hakim olmam gerektiğini anladım. 
Mimar sanattan anlamalı, tarih bilmeli, mühendislik bilmeli, 
sosyoloji gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olmalıydı. Öğ-
renmek benim için her zaman bir tutku olmuştur. Ve mimarlıkta 
öğrenmek hiç bitmiyordu. Mimarlık çok dinamik ve yeniliklere 
çok açık bir meslek. Aslına bakılırsa her meslek böyledir, mes-
leğini iyi yapmak isteyenler için. Çünkü bu öyle bir duygu ki 
yaptığınız her şeyde farklılığınızı ortaya koymak istiyorsunuz.

KOÇ, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’n-
den mezun oldu. İki yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Zekiye Abalı ile çalıştı. Beş yıl bir mühendislik firmasında 
Mimari Bölümü’nü yönetti. 2000 yılından itibaren plastik sanat-
larla ilgilenmeye başladı. Karakalem, yağlıboya, seramik ve cam 
çalıştı. Fotoğrafçılık eğitimi aldı. Mesleki olarak bir çok workshop 
ve seminere katıldı. Mimarlar Odası ile İstanbul Üniversitesi’nin 
ortak programı olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sertifika 
programına katıldı. Arkeolog Alpay Pasinli yönetimindeki Arkeo-
loji ve Sanat Tarihi programına 2011-2013 yılları arasında 14 ay 
süre ile devam etmiştir. 2007 yılından itibaren mesleki deneyimi 
için yurtiçi ve yurtdışı birçok seyahat gerçekleştirdi. Dünyadaki 
modern mimarlık örneklerini ve şehirleri inceledi.

2007 yılında Mine Koç MNKOC Mimarlık’ı kurdu; kentsel tasarım, 
karma kullanım, konut, ticaret, ofis, konaklama, eğitim, araştırma, 
kamu ve kültür yapıları gibi geniş bir yelpazede mimarlık, iç mimar-
lık ve danışmanlık hizmeti veren İstanbul merkezli bir tasarım ofi-
sidir. MNKOC Mimarlık’ta fiziki konum, zaman, yapım maliyeti eko-
nomisi, kullanıcıya ve fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, estetik 

Fakat bir de acı gerçek var, Türkiye’de iş alma biçimleri, işi ne 
kadar iyi yaptığınızla değil de bir şeylere ne kadar yakın oldu-
ğunuzla alakalı. Bir de ‘Ben yaptım oldu’ zihniyeti çok hakim-
bu ülkenin kültüründe.Bu anlamda Yapı sektöründe sigortacılık 
sektörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sigortacı-
lık da risklere daha bilimsel olarak yaklaşıp ona göre önlemleri 
almak çok önemli. Böylece ‘ben yaptım oldu’ zihniyetinden ko-
parıp, bilimsellik ve araştırma gerektiren son derece profesyo-
nel bir saha haline geliyor. Bu işleri bu şekilde yapmak gerçek 
bir profesyonellik gerektiriyor. 

Çok yoğun bir iş hayatım var. Bir de zaman içinde şöyle bir şey 
gelişti, işimle çok bütünleştiğim için günlük hayatımdan işim 
ayrılmamaya başladı. Dolayısıyla iş hayatı veya özel hayat diye 
ayırdığım bir hayatım yok aslında. İçiçe geçen bir hayat var. İnsa-
nın kendi işini yapması çok zor.Kadın olarak yapması daha da zor 
tabii ki..Ama şu da bir gerçek, zorluklar sizi daha çok geliştiriyor 
ve daha iyi yapıyor. Erkek egemen bir sektörün içindeyim. Kadın 
Mimarın daha iyi olduğunu kabullenenler çok zor oluyor. Çünkü 
bizim kültürümüzde kadınların daha pasif olacağı düşüncesi ha-
kim. Ama sizinle çalışmaya başladıktan sonra bütün bu algılar 
değişiyor. Ben bir işi inanarak yapmanın çok önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bir işte gerçekten 
iyi olmak,çok zorlayıcı bir süreç. Ve bitmiyor tabii ki bir işte iyi 
olmanız yeterli değil, bunu çok iyi bir şekilde de karşı tarafa an-
latmanız gerekiyor. Burada da iletişim devreye giriyor.

MNKOC Mimarlık‘dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Mimar Mine 

ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alındığı; üslup ve genel 
geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, çağdaş, teknolojik, kent 
ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı benimsenmiştir.

İnşaat sektörü içinde çok fazla risk barındıran bir sektördür. Tür-
kiye‘de Dünya‘da İnşaat sektöründe önemli bir yere sahiptir. Tür-
kiye’deki İnşaat sektörü Sigortacılık sektörü ile iş birliği içinde 
olmalı ve bizi doğabilecek bütün risklere karşı koruması gerek-
mektedir. Her yerde her ölçekte mimarlık yapmak istediğimiz 
için Ulusal veya Uluslararası işlerde hep daha iyi nasıl yaparım 
kurgusu içinde olduk. Bu anlamda sigortacılık sektörünü de İnşaat 
sektöründen ayrılamaz bir bütün olarak düşünmekteyiz.

Sigortacılık sektörünün İnşaat sektörü içinde çok ciddi bir pozi-
tif etkisi olduğu düşüncesindeyiz. Risklerin profesyonel anlam-
da paylaşılması demek bizi psikolojik açıdan son derece rahat-
latan bir olgudur.

Biraz yaptığımız işlerden örnekler paylaşmak isteriz. Şile’de Vil-
la projemiz MNKOC Mimarlığın önemli işlerimizden biri. Ölçek 
olarak küçük fakat mimarlık açısından uluslararası bir kalite-
dedir. Yarışma projelerine girdik, bu manada deneyim kazan-
mak istedik. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Binası, MNKOC MİMARLIK için başka önemli bir adım olmuştur. 
Farklı şehirlerde Sanayi Bölgelerinde Yönetim ve Fabrika bina-
ları yaptık. Büyük ölçekli marka konut projeleri tasarladık. Mar-
ka konut projelerinin kentsel tasarım anlamında şehre önemli 
katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Türkan Saylan Kültür Merke-
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zi ve Büyükçekmece Spor Kompleksi’ni kamusal projelerimize 
örnek verebiliriz. Konut, Ticaret alanlarında her türlü dene-
yimimiz oluştu. Şimdi bu deneyimlerimizi daha büyük işlerde 
profesyonel alanlarda kullanmak istiyoruz. Büyük ölçekli işlerde 
sigortacılık sektörünü inşaat sektöründen ayırmamızın mümkün 
olmayacağını düşünüyoruz. Azerbeycan Baky Trump Tower’da 
çalıştık, bu bize Uluslararası bir deneyim kazandırdı. Marka pro-

jeler oluşturmaya başladık, ‘PARKYAKA’ bu projelerden biridir. 
Yaptığımız projelerde tasarımı bir bütün olarak düşündüğümüz-
den dolayı İç Dekorasyon projelerine de destek veriyoruz.

Öncelikli hedefimiz yaptığımız her işe kalite farkımızı yansıt-
mak. Hep daha iyi işler yapmak ve her konuda uluslararası bo-
yutta ve kalitede hizmet sunmak.

Esra Günay: Babamın fotoğrafçı olması sebebiyle sıkça stüdyo or-
tamında bulunmuştum. Çocukluk ve gençlik yıllarım hep fotoğraf 
ile iç içe geçti. Ancak üniversite döneminde Fotoğrafçılık benim 
için hobi olarak kaldı ve İşletme bölümüne yöneldim. 2005 yılında 
Sakarya Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten hemen sonra 
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Muhasebe ve Denetim Yüksek 
Lisansı yapmaya başladım; eş zamanlı olarak da kurumsal bir fir-
mada finans alanında çalışmaya başladım. 8 yıl boyunca alanımda 
azimle yükseldim. Maalesef kariyerimden, ülkemizdeki özel sek-
tör şartlarının her geçen gün yetersiz hale gelmesinden, bayan 
olduğum için kalmak istemediğim, geç saate kadar devam eden 
zorunlu mesai baskılarından, yan hakla-
rımızın elimizden bir bir alınmasından ve 
bunlar gibi birçok sebepten ötürü vazgeç-
mek zorunda kaldım. Bu saatten sonra 
yapabileceğim en iyi şey bildiğim işi yap-
maktı ve bu sayede üniversite yıllarımdaki 
fotoğrafçı olma hayalime tutunarak yola 
koyuldum. Babamın da desteğiyle kısa 
sürede birçok eğitim aldım. 2016 yılında 
Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Ka-
meramanlık Bölümü’nden mezun oldum. 
Önceleri yakın çevremdeki doğumgünü, 
babyshower, doğum fotoğrafları gibi özel 
anları fotoğraflayarak başladığım hobim 
mesleğim oluvermişti ve çok mutluydum. 
Bu işi profesyonel olarak yaparken yanım-
da kendim gibi güçlü bir ortağa ihtiyaç 
duydum ve bizim hikayemiz böyle başladı.

Rüya Savaştürk: Aslında hayatım boyunca hep bir girişimci ruh 
vardı içimde. İlk olarak 5 yaşında yaz tatilini geçirdiğim Sakar-
ya’da anneannemin yanında benden 2 yaş büyük olan dayımla 
sokakta simit satacağız diye tutturarak ve yaklaşık 15 gün süren 
maceramızla iş hayatına atılmış oldum. 10 yaşındayken babamın 
arkadaşının kırtasiyesinde çalışarak devam eden kariyerim he-
men hemen her yaz tatilinde çalışarak üniversite mezuniyetine 
kadar devam etti. Ailemin maddi durumu kötü değildi, ben çalış-
mayı ve kendi başıma bir şeyler başarabilmeyi seviyordum. 2005 
yılında Sakarya Üniversitesi’nden mezun olduktan yaklaşık bir ay 
sonra gittiğim ilk iş görüşmesi ile profesyonel iş hayatına atılmış 
oldum. Pazarlama departmanında başladığım özel şirkette 10 yıl 
çalıştıktan ve Satış Müdürü pozisyona kadar ulaştıktan sonra işten 
ayrılmak zorunda bırakıldım. Çalıştığım şirketin yönetim değişik-
liği ve sonrasında personel çıkarması sebebiyle en başta özellik-
le evli ve çocuğu olan bayan çalışanlardan kurtulmak istediler. 
Tabii bunu kendi kendime istifa etmemi sağlayarak, maliyetleri 
düşürmek adına “mobbing” sistemi ile yaptılar. Mobbing yüzün-
den psikolojik tedavi görmeye başlayacakken eşimin bana aldığı 
profesyonel fotoğraf makinası ve işten ayrıldığım gün başladığım 
fotoğrafçılık kursu ile adeta hayatım değişti. Önce yakın arkadaş-
larımın doğum çekimleri ile başladığım bu mutlu serüven doğum, 
bebek, çocuk ve yeni doğan fotoğrafçılığı, zaman içerisinde aldı-
ğım eğitim ve çekim tecrübelerim ile artık benim işim olmuştu. 
Artık mutlu, gülerek ve hevesle yapacağım, eşime ve 4 yaşındaki 

oğluma dilediğim kadar zaman ayırabileceğim ve kimseye hesap 
vermeyeceğim bir işim olmuştu. Şu söz çok hoşuma gider; “bu 
dünyada sevdiğin işi yapıyorsan aslında hiç çalışmış sayılmazsın”.

Ve gelelim yollarımızın kesiştiği noktaya… Her ikimiz de ayrı ayrı 
ama aynı işi yapıyorduk ve artık güçlerimizi birleştirmenin ve birle-
şerek büyümenin vaktinin geldiğine inandık. Markamız da buradan 
geliyor aslında, “DolceVita” tüm hayaller gerçek oluyordu, bundan 
tatlı hayat mı olur! Geçmişteki kurumsal iş tecrübemiz hep bir adım 
önde olmamızı sağlayacaktı. Aslen özel gün fotoğrafçılığı yapıyo-
ruz, ancak ağırlıklı olarak gönlümüz daha çok doğum fotoğrafçı-

lığından yana. Çünkü doğum fotoğrafçısı 
“an fotoğrafçısıdır”, pozlandırma sonraki 
iştir, doğum fotoğrafçısıysanız siz öncelik-
le doğal anlarla, duygularla, kavuşmalarla 
ilgilenirsiniz. Dışarıdan her doğum aynı gibi 
görünse de aslında her doğum birbirinden 
farklıdır, bir kere duygusu farklıdır. Anne 
olmamız bu işteki en büyük avantajları-
mızdan biri galiba, çünkü empati yapabi-
liyoruz, ailenin duygusallığını, endişesini 
mutluluğunu anlayabiliyor ve paylaşabili-
yoruz. En sevdiğimiz anlar bebeğin anne 
ile kavuşma anı ve tüm ailenin bebeği ilk 
karşıladığı an. Ağlayanlar, sarılanlar, şaşı-
ranlar… Tam bir duygu seli oluyor, hatta 
birkaç kere yakın akrabaların mutlulukla 
bizlere bile sarıldığını söyleyebiliriz. Do-
ğum, bebek odası bebek bakım pozları ve 
anne bebek ilk kavuşma yani ilk emzirme 

anı bizlerin hayalet olmak durumunda olduğumuz anlardır. Bu an-
ları hem ölümsüz kılmak için fotoğraflamalıyız, ama aynı zamanda 
steril alanlara kesinlikle dokunmamalı ve kimsenin işine mani olma-
mak için görünmez olmalıyız. Doğal anlardan sonraki oda çekimleri-
miz, yeni doğan ev çekimlerimiz, doğum günü çekimlerimizin keyfi 
de ayrı tabii, bir daha asla geri dönülemeyecek olan özel günleri 
ölümsüzleştirmek, miniklerin gülümsemelerini, gözlerindeki ışıltı-
ları yakalayabilmek tartışmasız harika bir duygu.

Şimdi önümüzde çok uzun ve ışıltılı bir yol olduğunu hissediyoruz. 
Yapılacak çok şey, gerçekleştirilecek çok hayal var. Bunlardan ilki 
yakın zamanda açmayı planladığımız stüdyomuz, sonrasında kad-
romuzu büyüteceğiz ve bizim gibi iş hayatında zorluklar yaşamış, 
hakları ellerinden alınmış özellikle bayan meslektaşlarımıza kapıla-
rımızı açacağız. Biz bize yaşatılanları asla yaşatmayacağız, bizden 
kesilen yan haklardan en önemlisi, özel sağlık sigortalarımızın iptal 
edilmesi olmuştu. Sosyal güvenliğe ek olarak mutlaka çalışanlarımı-
za özel sağlık sigortalarını ve yine devletin de teşvik ettiği Bireysel 
Emeklilik sözleşmelerini yaptıracağız. Stüdyomuz için yapılacak iş-
yeri paket sigortamızı da unutmayalım tabii. Yine sevdiğimiz bir söz 
“sigorta yaptırmayacak kadar zengin değiliz.” Güvencesiz hayat ol-
maz, çalışırken kendimizi güvence altına almak zorundayız, ileride 
ya da olduğumuz anı daha iyi yaşayabilmek için. İşimizi seviyoruz, 
ışığımıza ve hislerimize güveniyoruz. Tüm tatlı hayatları fotoğrafla-
mak en büyük ümidimiz…

Esra Günay
Rüya Savaştürk
(DolceVita Fotoğrafçılık)
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Bir yazar, başka ne yazar?
1970 yılında başlayan hayatım, kalem 
tutmayı öğrendiğimden beri yazarak 
geçiyor. Memnun muyum? Bundan daha 
memnun olamazdım sanırım. İnsanların 
sevdikleri işleri yaptıkları zaman mutlu 
olduklarına inanıyorum. Ben de sevdi-
ğim işte, sevdiğim işin bir parçası olan 
çocuklar ve kitaplarla birlikteyim.

Çocuk kitapları yazarı olmak, bizim ül-
kemizde çok eski bir meslek sayılmaz.
Örneğin benim çocukluğumda, Gülten 
Dayıoğlu ve Kemalettin Tuğcu’nun dı-
şında pek fazla yerli yazar yoktu. Cin 
Ali’nin yazarı Rasim Kaygusuz’u unut-
mamalıyız tabii. Çocuk kitapları alanın-
da asla unutulmayacak bir efsanedir Cin 
Ali ve onun maceraları.

Tercüme çocuk kitapları ile büyümüş bir 
nesiliz. Onların da çok pahalı ve az bu-
lunur olduğu dönemlerde yetiştik. O za-
mandan bu zamana, köprünün altından 
çok sular geçti ve şimdilerde her yer 
kitap, her yer yayınevi. Buna sevinme-
yi çok isterdim, ama bu sefer de farklı 
bir problem var karşımızda. Kitap bol, 
yerli yazar sayısında patlama yaşanıyor, 
ama çocuklar arasında okuyan pek az. 
Teknolojiye kurban verdiğimiz çocuk-
larımızı, bilgisayar oyunlarının, sosyal 
medyanın başından kaldıramıyoruz.

İşte bu problemi çözmek için, kendimce 
bir yöntem buldum ben de. Komik ki-
taplar yazıyorum. Komik şeyler herkesi 
ilgilendiriyor. Özellikle de çocukları. O 
zaman, en kolay olan yol bu. Yani benim 
bildiğim ve en son bulduğum yol. Komik 
kitaplar yazmaya başladığımdan beri, 
ben de mutluyum, çocuklar da. En azın-

dan gelen tepkilerden, kitapların satış 
sayılarından ortaya çıkan da bu.

Tabii hayat sadece komikliklerle geçmi-
yor, o zaman ne yapmalıyız? “Komik ki-
tapların içine sosyal olayları da katmak 
lazım. Hatta çocuklara, gülerken öğret-
mek de lazım.” diyerek, ders konuları-
nı, hayatın bazı gerçeklerini de kitap-
ların içine yerleştirmeye karar verdim. 
Baktım, oldu. En azından çocuklar ve 
kitaplar arasında bir frekans oluşturmuş 
oldum böylece. Sonra başka bir düşünce 

mik, teknolojik, öğreten ve çizgi roman 
kitaplar… E-kitaplar, e-çizgi romanlar…
Teknoloji ile bağ kuran, ama kitap for-
matında olan… Çizgi roman şeklinde 
olan ve komik… Çocukların derslerinde 
onlara faydalı olan, ama sıkmayan…

Kitaplar da bir değişimin içindeler artık. 
Kitap sayfalarını tek tek çevirip, say-
faların kokularını içine çekmek ayrı bir 
keyifti. Ama şimdiki nesiller, kitapların 
sayfalarını çevirmek yerine, bilgisayar 
ya da cep telefonlarının ekranlarını tık-
lamak istiyorlar. Belki onlar da bundan 
keyif alıyorlar. O zaman bizler de bizim 
istediğimizi, onların istediği şekilde ver-
meyi denemeliyiz. Bize düşen görev bu.

Çünkü derdimiz; Çocuklarımızın okuma-
sı, öğrenmesi ve eğlenmesi. Tabii kitap 
okumaktan keyif alır hale gelmelerini 
sağlamak. Tozlu raflar arasında yalnız 
kalmış, tozlanmış kitaplar görmeyi hiç-
birimiz istemeyiz. O zaman biz zamana 
uyacağız; Teknoloji raflarında duran ve 
okunan kitaplarsa istedikleri, çocukları-
mıza bunları vereceğiz.

E-kitap ve e-çizgi roman dünyasına hoş 
geldik. Çocuklar bize daha çok şey öğ-
retecekler.Bizler de onların çağına ayak 
uydurarak, tecrübelerimizi paylaşaca-
ğız. Bu aralar bize düşen görev bu gibi 
görünüyor.

Kitapların bize hangi fiziki şartlarda gel-
dikleri önemli değil. Önemli olan haya-
tımıza kattıkları…

Kitaplar bütün hayatlara, renk,enerji, 
bilgi, eğlence ve güzellikler katsın…
Kitapla kalın…

Çocuklar, E-Kitaplar 
ve E-Çizgi Romanlar

Şebnem Güler Karacan
www.gulucukyayinlari.com
info@gulucukyayinlari.com
sebnemgulerkaracan@gmail.com

takıldı kafama; “Bu çocuklar, hızlı bir 
dünyanın parçaları. O zaman onlara her 
şeyi daha hızlı vermeliyiz. Sıkmadan ve 
strese sokmadan.” Bizim zamanımızın 
en çok okunan kitapları Çizgi Romanlar 
değil miydi? Evet öyleydi. Çocukları-
mız neden bu keyiften mahrum kalsın? 
Bence de kalmasınlar. Hem teknolojik 
olsun, hem çizgi roman olsun, hem ko-
mik olsun,hem de derslerini anlasınlar. 
Hepsini bir arada vermek için ne yap-
mak lazım? Böyle kitaplar yapmalı. Ko-
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Artık fizik tedaviye başvuran hastalara çok farklı yöntem-
lerle yaklaşılıyor. Olabilecek hastalıkları da önleyecek iyi-
leştirici ve koruyucu tedaviler bunlar. Son günlerde çok 
konuşulan beslenme ve sağlıklı yaşam ilişkisini de kapsa-
maktadır.
Esasen, nörolojik, ortopedik, romatizmal hastalıkların 
tedavisinde kullanıldığı gibi sağlıklı yaşamın da olmazsa 
olmazları bu yöntemler, yeni bir yaşam felsefesi, kalıcı 
iyileşmedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hangi hastalıklar ile ilgili-
dir? Nerede ise tüm hastalıklarla ilintilidir. Her hastalıkla 
ilgili, bir rehabilitasyon programı önerilebilir.

Genel olarak:
1-Romatizmal hastalıklar
2-Ortopedik hastalıklar
3-Nörolojik hastalıklar
4-Kalp ve akciğer hastalıkları
5-Pediatrik hastalıklar
6-Geriatrik (yaşlılık ile ilgili) hastalıklar
7-Sağlıklı yaşam ve tıp

vb. gibi geniş bir hastalık yelpazesini kapsar. Hastalık 
önleyici yaklaşımlarda çok önemlidir. Bu tedaviler, fiz-
yoterapistler tarafından teşhisi konulmuş hastalıklar için 
uygulanır.

Geçmiş yıllarda, örneğin boyun ağrısı şikayeti ile bize 
başvurmuş bir hastanın tıbbi tedavisi doktoru tarafından 
düzenlenir. Elektroterapik yaklaşımlarla fizik tedavisi uy-
gulanır,birkaç boyun egzersizi ile tedavisi tamamlanırdı. 
Yani, bütüncül değil, bölgesel tedavi uygulanırdı. Ancak, 
yeni yaklaşımlar böyle bir hastanın beslenme dahil tüm 
yaşamını inceleyerek, çok daha geniş ve bütüncül yakla-
şım şeklinde oluyor.

Bütüncül tedavi yaklaşımları nelerdir:

1-OSTEOPATİ
Aynı seviyeden çıkarak vücuda dağılan sinirler tarafından 
uyarılan kas ve iskelet sistemi ve organların ilişkisinden 
faydalanılarak, nörolojik ve ortopedik hastalıkların teda-
visine katkıda bulunan bir tedavi yöntemidir. Ayrıca, bes-
lenme (bağırsak sağlığı-fonksiyonları), sağlıklı beslenme 

Fizik Tedavide Yeni Trendler:

Bütüncül Yaklaşımlar 
ve Osteopati

B. Filiz Arpınar
Uzm. Fizyoterapist ve Lenfödem Uzmanı
farpinar@hotmail.com
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çok önemlidir. Son günlerde, basın ve medyada çok yer 
alan konular bunlardır. Sadece, osteopati eğitimi (5 yıl) 
almış doktor ve fizyoterapistler, yani osteopatlar tarafın-
dan uygulanmaktadır. Manuel olarak yapılan özel egzersiz 
yaklaşımlarını da içermektedir.

2-PNI (PsikoNöroİmmünoloji)
PNI (PsikoNöroİmmünoloji) insan psikolojisi, bağışıklık 
sistemi ve hormon sistemi arasındaki bağlantıları araş-
tıran bir bilim dalıdır. Hastalıkta, zihinsel durumun has-
talığın gidişatını ve şifayı etkilediğini söyler. Osteopati 
eğitiminin ikinci aşaması olarak tanımlanır. Beslenme ve 
bağırsak fonksiyonları ile ilgili çok önemli bir tedavi yak-
laşımıdır. Beslenme ve hastalıklar ilişkisi konusunda, Prof.
Dr. Canan Karatay, sık sık PNI bilgilerini aktarıyor.

3-KAYROPRAKSİ
Eklemlerin, kas iskelet ve sinir sistemi bozukluklarının ve 
özellikle omurga hastalıklarının düzeltilmesi için kullanı-
lan, özel manuel terapi yöntemlerini içeren lisans üstü 
bir eğitim branşıdır.

6-OSTEOPATİK BESLENME VE EGZERSİZ
Aslında, sağlığımız ve yaşam süremiz bu başlık altında 
tanımlanabilir. Yeni beslenme trendleri, genel sağlığımızı 
belirleyen en önemli faktördür. Doğru beslenme, sağlıklı 
yiyeceklere ulaşma, vücudumuzdaki hormonal salınım ve 
günlük egzersiz programları bir arada mucizeler yaratı-
yor. Beslenme saatleri ve beslenmedeki protein, karbon-
hidrat ve yağ oranlarının değişmesi, şekerin beslenmeden 
tamamen kaldırılması, beslenme saatlerinin ve sıklığının 
düzenlenmesi, birçok hastalık için önleyici ve tedavi edi-
ci olmaktadır. Açlık ve aralıklı beslenme, hastalıkların 
iyileştirilmesi için kullanılıyor. Mitokondriyal enerjiye 
sahip olmayan hastalık hücreleri, uzun açlık süresi (15-
16 saat gibi) içinde ölüyorlar. Çünkü, bu hücreler direkt 
kandaki şeker ile beslenirler. Şeker yokluğunda besinsiz 
kalırlar, enerji üretemezler. Oysaki sağlıklı hücreler açlık 
döneminde, ihtiyaç duydukları enerjiyi, vücuttaki depo 
yağlardan alırlar. Bu bilgiler, tıbbi literatürden sağlık 
programlarına bir bomba gibi düştü ve yanlışların süratle 
düzeltilmesini sağlamaktadır.

Sonuç olarak, fizik tedavide bütüncül yaklaşımlar hastaya 
sadece iyileşme şansı değil, yeni bir hayat felsefesi ka-
zandırmaktadır. Bir fizyoterapist olarak bu doğru ve yeni 
yaklaşımın parçası olmaktan çok mutluyum. Hepinize, 
sağlıklı beslendiğimiz, bol egzersiz yaptığımız, ürettiği-
miz, sevgi dolu günler diliyorum.

YEMEĞİMİZ İLACIMIZ, İLACIMIZ YEMEĞİMİZ OLSUN.

HİPOKRAT

4-FİZYOPİLATES
Her hasta ve yaş grubuna uygulanabilecek, iyileştirici 
veya hastalığı önleyici tıbbi egzersiz programlarıdır. Uy-
gun hastalık ve yaş gruplarına veya birebir çalışma şeklin-
de, bir fizyoterapist tarafından uygulanmalıdır. Bu arada, 
önemli bir konu var, her köşe başında açılmış olan pilates 
stüdyolarında uygulanan, kontrolsüz ve illegal uygula-
malardan uzak durmak gerekiyor. Özellikle, elli yaş üstü 
kişiler, sadece tıbbi pilates programlarında egzersiz ya-
pabilirler.

5-BODY AWARENESS THERAPY
(Vücut farkındalık tedavisi)
Günlük yaşamın yoğun ve agresif temposunda, kendisine 
gevşeme ve dinlenme zamanı, vücudu ile ilişkisini ve far-
kındalığının bozulması sonucu ortaya çıkan kas ve iskelet 
sistemi ağrı ve kasılmalarını tedavi eden bir yöntemdir. 
Kişiye özel, gevşeme ve farkındalık egzersizleri öğretilir 
ve iyileşmenin kalıcı olması sağlanır.
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I. GİRİŞ:

2008 yılı başta olmak üzere sonraki yıllarda da devam eden 
finansal krizinde etkisiyle Türkiye’nin gündeminde ilk sırada 
sosyoekonomik bir sorun olarak işsizlik yer almaktadır. Bu 
sorunun giderilmesi için; dünyada geçerliliği olan, çağdaş, 
rasyonel ve sistemli (sürdürülebilir) istihdam politikalanın 
oluşturup uygulaması zorunludur. Bu bağlamda Avrupa Bir-
liği istihdam politikaları çerçevesinde; girişimciliğin ve ye-
nilikçiliğin özendirilmesi adına yatırım , istihdamın teşvik 
edilmesi ve istihdam eğitim olanaklarının arttırılması gerek-
mektedir. Bu şekilde geliştirilecek olan istihdam politikaları 
işçi, işveren ve Devlet kesimlerinin ortak sorumluluk konusu 
olduğundan üçlü işbirliğini gerektirir. Söz konusu üçlü işbir-
liği çerçevesinde bilhassa her geçen gün daha da ağırlaşan 
istihdam ve işsizlik sorununa karşı, devlet tarafından; - İş-
verenler için istihdam üzerindeki yükleri hafifleterek gerek 
işten çıkışları önlemek gerekse yeni işe alımları özendirmek 
amacıyla sigorta primi, stopajı/vergi teşvikleri uygulanmak-
tadır. İşçiler için ise gerek işverenden, işyerinden kaynak-
lanan sorunlarla ücretini alamaması gerekse kendi istek ve 
kusuru dışında işini kaybetmeleri neticesinde, uğrayacakları 
gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve 
aile fertlerinin zor duruma düşmelerinin önlenmesi amacıyla 
ödenek, yardım ve bununla beraber mesleki gelişimleri için 
mesleki kurslar sağlanmaktadır.

Görüldüğü üzere; Devletçe, işverene sağlanan teşvikleri ve 
işçilere sağlanan ödenek ve kursları; işsizliğe karşı bir istih-
dam politikası olarak uygulamaktadır.

Gelişme;
Ülkemizi de etkisi altına alarak bilhassa çalışma hayatını olum-
suz etkileyen küresel ekonomik kriz ile beraber ekonomik kriz 
haricinde ülke genelinde homojen olmayan düzenli bir ekono-
mik büyümenin olmayışı sonucu gelişmemiş yöreler ve sektörler 
sorunu, istihdam sorunu, gelir dağılımında adaletsizlik sorunu 
gibi yapısal sorunlar oluşmuştur. Bu bağlamda girişimcilerin bel-
li proje veya sektörlere yatırım yapmalarını sağlamak amacıy-
la üzerlerindeki vergi, sigorta primi, enerji vs. gibi yüklerinin 
azaltılması için bir takım teşvikler uygulanmaktadır. Söz konusu 
teşvikler, teşvik politikaları, devletin çeşitli ekonomik ve sosyal 
amaçlara ulaşmak amacıyla uyguladığı arz yönlü maliye politi-
kası aracı olarak nitelendirilebilir. ı Türk Dil Kurumu’nun Güncel 
Türkçe Sözlüğünde “isteklendirme”, “özendirme” olarak tanım-
lanan teşvik kavramı, Ekonomik bağlamda ise, belirli ekonomik 
faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini 
sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen 
maddi ve/veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler ola-
rak tanımlanmaktadır. Sigorta primi ve vergi teşvikleri; bilhassa 
çalışma hayatını olumsuz etkileyen küresel finansal kriz ve Ülke-
mizdeki yerleşik diğer kronik sebeplerin bir nebze telafi edile-
bilmesi, etkilerinin hafifletilmesi ve işverenin istihdamdan kay-
naklanan yüklerinin azaltılması için geçici ve kalıcı mahiyette 
uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan bir kısmı işten çıkartma-
ları önlemeyi amaçlarken bir kısmı da yeni işe alımları özendir-
meyi, teşvik ederek % 11 seviyesinde olan işsizliğin azaltılmasını 
amaçlamaktadır. Şu an için yürürlükte olan konusu sigorta prim 
teşviki ve vergi/stopaj teşviki olan ve güncelliğini koruyan yasal 
düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar; Aşağıdaki Tablo-1de gös-
terilmiş ve aşağıda da detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

687 Sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında

İşverenlere Sağlanan Sigorta ve 
Vergi Teşviki
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Hüseyin Kalender
(Yeminli Mali Müşavir)

hkalender@teknikanaliz.org

Hümmet Polat
(Yeminli Mali Müşavir)
(hummetpolat@hotmail.com)

“Kendiniz için değil, millet için elbirliğiyle çalışınız. 
Çalışmaların en yükseği budur” M. Kemal Atatürk
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4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 inci ve Geçici 18.  Mad-
desinde Öngörülen İşveren Desteği:

09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayım-
lanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamın-
da Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 
17. ve geçici 18. Madde eklenmiştir. 4447/Geçici 17.madde 
Sosyal Güvenlik Kurumunu, 4447/ Geçici 18. madde ise Ver-
gisel anlamda teşviki getirmiştir.

İki teşvik de asgari ücret düzeyinde uygulanacak olup, Sig-
orta payının işçi ve işveren kısmının tamamı, işsizlik dahil 
olmak üzere, vergisel anlamda AGİ düşülerek gelir vergisi 
ve damga vergisi ödemeyeceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri 
dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene 
destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga 
vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına 
isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

2-4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 inci ve Geçici 18.  Mad-
desinde Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına 
İlişkin Usul Ve Esaslar:

A-SGK Yönünden Teşvikten Yararlanma Şartları;
Yapılan yasal düzenleme ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nununa geçici 17 nci madde eklenmiştir. Maddede yer alan 
yasal hükümlere göre; 

1) Sigorta prim desteği 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan 
her bir sigortalı için geçerli olacaktır.

2) 1/2/2017 tarihinden itibaren şirketler İş Bulma Kurumu’na 
kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için geçerli olacaktır 
3) Personelin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet bel-
gelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 
kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

4). Personelin 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

5). Personelin işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 
tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim 
ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bu-
lunacak tutar (666,60 TL), bu işverenlerin Sosyal Güvenlik 
Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm prim-
lerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi 
yapılacaktır.

6) Teşvikten faydalanacak kurumlar sigorta prim bildirgesi-
nin tahakkukunu alırken 4447 sayılı kanunun Ek 17. Maddesi 
Seçilerek tahakkuk alınacaktır. 

7). İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muh-
tasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisin-
de vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, 
yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı 
olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışma-
dığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna 
prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 
gecikme zammı borcu bulunması hallerinde sigorta teşviki 
verilmeyecektir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, 
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idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecik-
me zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine 
göre tecil ve taksitlendiren veya yapılandıran işverenler bu 
taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu im-
kândan yararlandırılacaktır. 

8) İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine is-
tinaden yapılan alım ve yapım işleri sosyal güvenlik destek 
primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu 
olanaktan yararlanamayacaktır. 

9) Destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı 
sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek 
ve indirimlerden yararlanamayacaktır. 

B-STOPAJ YÖNÜNDEN TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI:

YENİ İSTİHDAMA STOPAJ TEŞVİKİ 
9.2.2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 
gire 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenleme-
ler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 
üncü maddesi 2017 yılına ilişkin olmak üzere yeni istihdam 
edilen personel için tahakkuk eden gelir vergisi stopajı ve 
damga vergisinin terkin edilmesine imkân tanınmıştır. 
Yapılan yasal düzenleme ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nununa geçici 18’nci madde eklenmiştir. Maddede yer alan 
yasal hükümlere göre; 

1) Sigorta prim desteği 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan 
her bir sigortalı için geçerli olacaktır.

2) 1/2/2017 tarihinden itibaren şirketler İş Bulma Kurumu’na 
kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için geçerli olacaktır.

3) Personelin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet bel-
gelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 
kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

4) Personelin 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

5) Teşvikten faydalanacak kurumlar Muhtasar beyannamesini 
beyan ederken  ‘’Muhtasar Beyanname Ekler’’ butonu altın 
İstihdam teşviklerine ilişkin bildirimler bölümünü doldura-
raktan tahakkuk alınacaktır. 

6) Personelin işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 
tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında 
uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme 
gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir 
vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan 
kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk 
eden vergiden terkin edilecektir. 
 
7). Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan-
lar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi 
stopajı teşviklerinden yararlanamayacaktır. 

8). Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenle-
nen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin 
prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeye-
cek ve ödenmeyecektir. 

9). İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine is-
tinaden yapılan alım ve yapım işleri sosyal güvenlik destek 

primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu 
olanaktan yararlanamayacaktır.

C-2016 Yılı Aralık Ayına İlişkin Kuruma Bildirim Yapılmamış 
Olması Halinde
2016/ Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Ku-
ruma bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilme-
miş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigor-
talının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen 
aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının 
ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

D- 1/1/2017-31/12/2017 Tarihleri Arasında Tescil Edilen 
İşyerleri
2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/
Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, 
2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila 
31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamı-
na giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, 
Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kay-
dıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan 
itibaren bu destekten yararlanabilecektir.

Sonuç;
Türkiye ‘nin gündeminde ilk sırada sosyoekonomik bir sorun 
olarak işsizlik yer almaktadır. Bu sorunun giderilmesi için; 
dünyada geçerliliği olan, çağdaş, rasyonel ve sistemli istih-
dam politikalarının oluşturup uygulamak zorunludur. Bu çer-
çevede Devlet SGK ve Gelir İdaresi tarafından uygulanan si-
gorta prim teşvikleri ve stopaj/vergi teşvikleri ile işverenler 
üzerindeki, sigorta primi ve stopaj/vergi yüklerini nispeten 
azaltarak işverenlerin krizden en az hasarla çıkarak yatırım-
larına devam etmelerini, daha fazla işçi istihdam etmelerini 
ve dünya pazarlarında daha rekabetçi hareket edebilmeleri-
ne olanak sağlayacaktır.

İşverenlerin maliyet azaltmada önemli bir enstrüman olan 
sigorta primi teşviki ve stopaj/vergi teşviklerinden azami 
oranda yararlanmak için işyerinin faaliyet konusu, bulundu-
ğu bölge, istihdam edilen personelin cinsiyeti, yaşı, engel-
lilik durumu, ücret seviyeleri gibi hususlar dikkate alınarak 
“sigorta primi istihdam teşviki ve vergi teşviki stratejisi” 
oluşturulması, bu suretle yararlanılacak olan en avantaj-
lı sigorta primi teşviki ve stopaj teşvik stratejileri baştan 
belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen strateji çerçevesin-
de işverenler istihdam edilen kişilerin yararlanılacak sigorta 
primi ve stopaj teşviki ile ilgili kanun numarasıyla SGK’ya ve 
Gelir İdaresinde bildirimlerinin sürelerinde ve kanuna uygun 
yapmaları halinde daha fazla işçi istihdam ederekten işsizliği 
azaltmasına katkı sağlayabileceklerdir.

Kaynakça;
1) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
2) 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
3) 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin 9 şubat 2017 
 tarih ve 29997 sayılı resmi gazete
4) Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından yayınlanan 01/03/2017 Tarih ve 
 2017/10  4447 Geçici 17. Madde
    18. Madde ye ilişkin genelge
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Bu yazı hızla okunmalı, şöyle bir göz gezdirilip bırakılmalı, 
çünkü “Zamanınız yok”. Yemeği de alelacele yemek lazım, 
çünkü “Asla hiçbir randevuya geç kalmamalısınız”. Yaşam 
boyu “Herkesi memnun etmelisiniz, yoksa sizi sevmezler”. 
Hata yaptığınızda kendinizi affetmeyin, çünkü  “Hataları-
nızı unutmamalısınız, onlardan ders çıkarmalısınız”.

İşyerinizde, evinizde her tür stresli durum ile tek başınıza 
başa çıkmak zorundasınız, çünkü “Yardım almak zayıflık gös-
tergesidir”. Ayrıca “Hayat zordur”, “Karşılıksız yardım ol-
maz” ve “Çok çaba göstermeden yapılan şeyler değersizdir”.

Bu cümlelerin bazıları tanıdık geliyor mu? Bunlar gibi daha 
nicelerinin zihninizin duvarlarında yazılı olduğunu; daha 
bilimsel konuşursak, bilinçaltınızda inanç olarak saklandı-
ğını biliyor musunuz? Annenizin rahmine düştüğünüz andan 
başlayarak inanç sisteminiz oluşmaya başlıyor, ne tuhaf 
değil mi? Geçen hafta bir kadın doğum hekimi arkadaşım, 
çocuğun hayatını iyi yaşaması açısından en önemli döne-
min “pre-natal dönem” olduğunu, yani doğum öncesi yaşa-
dıklarını nasıl algıladığı, yorumladığı ve ne kararlar verdiği 
konusunda bilgi edinmenin en önemli şey olduğunu söylü-
yordu.Ruhbilimciler ise, inançlarımızın oluştuğu en önemli 
dönemi 0-6 yaş arası olarak belirlerler, çünkü 6 yaşımızı 
dolduruncaya dek beyin dalgalarımız “kayıt” modundadır. 
Karşılaştırma ya da analiz yapamayız, sorgulayamayız ve 
olaylardan yanlış çıkarımlar yaparız. Üstelik bu çıkarımla-
ra hayat boyu inanmaya devam ederiz, bilinçaltı yazmıştır 
artık bir duvara. Örneğin, henüz bir yaşınızda iken, bir 
gece uykunuzdan uyanmışsınızdır ve anneniz yanınızda 
değildir. Onu çağırmak için ağlarsınız, ağlarsınız ve anne-
niz gelmez. Ağlamaktan yorulup susarsınız ve anneniz hala 
gelmemiştir; kendinizi güvende hissetmezsiniz ve anneni-
zi bir daha görememekten korkarsınız. “Terk edilmekten 
korkmaya” başlarsınız. Saatler geçer, size haftalar, hat-
ta aylar gibi gelen günler geçer ve anneniz gelmez. Artık 
eminsinizdir: “Annem beni sevmiyor”, “Sevilmiyorum”, 
“Değersizim”, “Bu dünyada yalnızım” düşünceleri enerji 
sisteminizde iz bırakır. Üç gün sonra anneniz döndüğün-
de artık çok geçtir. Annenizin sizi sevmediğinden o kadar 

eminsinizdir ki. Oysa anneniz bir operasyon için hastaneye 
yatmıştır, sağlığını kazanması için bu şarttır ve aslında 10 
gün kalması gerekirken, size hemen kavuşmak için üç gün-
de çıkmıştır. Bunları anlayamazsınız ve zihninizdeki duvar 
yazıları kazınmıştır. Ne yazık ki, gelecekteki ilişkilerinizin 
niteliğini de belirler bu yazılar.

Bilimsel olarak da, çocuk için ayrılık bir travmadır ve gele-
cekteki bağlanma yöntemini doğrudan etkiler. (Bağlanma 
Kuramı, J.Bowlby, M.Ainsworth)

Buna benzer binlerce örnek bulabiliriz, arkadaşlarımızın 
inançlarını yaşadıklarını sorarak anlayabiliriz, hangi karar-
ları vermiş olduğunu kestirebiliriz, ama iş kendimizin dav-
ranışlarına, düşünce ve kararlarına gelince, dipsiz kör bir 
kuyuya bakar gibi kalakalırız. Kendi inançlarımızı, hayat 
stratejilerimizi net göremeyiz, farkına varamadan doğru-
dan tepkisel davranışa geçeriz.

“Önce, bunların silmenin bir çaresi, bir yolu var mı?” diye 
soralım. İyi haber, evet var. Sildikten sonra yeni, esnek, 
olumlu düşünceleri zihnimize yüklemenin de yolları var; 
kısacası kalıcı çözüm var. Aslında en önemli şey, bu duvar 
yazılarının gün boyunca, yaşam boyunca kendimizi nasıl 
hissettirdiği. Bu çözümlerden biri EFT – Duygusal Özgürleş-
me Teknikleri. Bu tekniği anlatmadan önce, duvar yazısı 
benzetmesini bir yana bırakalım ve bilinçaltı inançların, 
doğu tıbbı tarafından nasıl açıklandığına bakalım. Doğu 
tıbbına göre (ve 2016 yılında Koreli biliminsanları tarafın-
dan görüntülenen ve “primovascular sistem” olarak adlan-
dırılan) enerji kanallarımızda oluşan aksaklıklar esnasın-
da, yaşam enerjimiz dengeli akamaz ve hem duygular hem 
de düşünceler enerji sistemimizde depolanırlar. Bu aksak-
lıklar, bizim küçük ya da büyük “duygusal travma” olarak 
tanımlayabileceğimiz olaylarda meydana gelir. Bu olayla-
ra benzer durumları beyin algıladığında, tekrar aynı olayı 
hatırlar, düşünceler ve duygular hep canlı kalır; enerji ak-
saklıkları yüzeye çıkar. Beyin ve endokrin sistemi yine aynı 
stres hormonlarını salgılar, aynı inançlar otomatik olarak 
devreye girer. Özetle zihnimizin duvarlarındaki yazılar, 

Zihnimizin Duvar Yazılarını
Keşfetmenin ve Yenilemenin

Yolları
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enerji kanallarımızdaki aksaklıklardır. Bebeğin “Annem 
beni sevmiyor”, “Güçlü olmalıyım” inançları, üç ila altı 
yaşlarındaki çocuğun “Mükemmel olmalıyım, olmazsam 
kabul edilmem”, “Erkek adam ağlamaz”, “Asla zengin 
olamayacağım”, “Kendi başıma başaramam” gibi hayatı-
nın her anını etkileyebilecek birçok kararı ya da inancı, 
biz bilinçaltının derinliklerinde sansak da, enerji sistemin-
de sıklıkla yüzeye çıkan blokajlar ya da aksaklıklardır. EFT 
tekniği, enerji kanallarına - meridyenler üzerindeki aku-
punktur noktalarına hafif vuruşlar yaparak bu aksaklıkların 
tamamen ortadan kalkmasını sağlayan bir tekniktir. Doğru 
uygulandığında başarı oranı %90’ın üzerinde olan ve kalıcı 
rahatlama sağlayan EFT, uygulanması kolay ve hızlı sonuç 
alınan bir yöntemdir. Keşif şimdi kendimize ve kör kuyu-
ya dönersek, bilinçli farkındalık geliştirmemiz gerektiğini 
anlarız. Bilinçli farkındalık kendimizi dinlemekle, bedeni-
mizdeki değişiklikleri algılamakla gelişir. İçinde bulundu-
ğumuz herhangi bir ortamda, herhangi bir anda kendimizi 
iyi hissedip hissetmediğimize bakabiliriz. Şikayet etmeye 
başladığımızı fark edebiliriz,hayalkırıklığına uğradığımızı 
hissedebiliriz. Eleştiri almamaya çabaladığımızı, “Hayır, 
olmaz” demek istediğimiz halde, “Evet, tabii” deyiverdi-
ğimizi, elimizdeki işi yapmayı ertelemek için başka işlerle 
uğraştığımızı fark edebiliriz. Ağzımıza attığımız fazla lok-
manın hemen öncesinde,  küsmenin, gücenmenin hemen 
öncesinde, ağız dolusu hakaret etmeden az önce,  dediko-
duya dalmadan az önce, bedenimizde oluşan hislerin far-
kına varabiliriz. Bedenimiz bize daima doğruyu söyler. Bu 
ortam, bu an içindeyken, göğsümüzde ufacık bir gerginlik 
oluşuyorsa, boğazımız sıkışıyorsa, karnımıza ağrı giriyor-
sa, hafiften dişlerimizi sıkıyorsak...durun! Bilin ki bu, bi-
linçaltınızın/enerji kanallarınızın bir uyarısıdır. Kendinize 
sorun: “Bu benim için ne anlama geliyor? Bu duruma na-
sıl bir tepki veriyorum? Ne geçiyor aklımdan?” İçtenlikle 
cevaplayın. Belki inancınızı hemen fark edebilirsiniz. Bu 
olmadıysa, başka bir soru sorun: Eğer bu doğruysa, niçin 
bu kadar kötü? Öyle olsa ne olur? Tehdit nedir? Yine ken-
dinize dürüstçe cevap verin. Bunlar basit keşif soruları 
gibi görünseler de, çok işe yararlar ve sizi yenilemek is-
teyeceğiniz o duvar yazısına götürürler. Eğer bu soruları 

sormak yerine doğrudan EFT 
ile başlamak isterseniz o da 
mümkün. Bedeninizde hisset-
tiğiniz duygulara, aklınızdan 
geçen düşüncelere, içinizden 
gelen sözcüklere EFT yapın. 
Eğer inanç hemen belirirse, o 
zaman hemen inancı tekrar-
layarak EFT yapın. “Yaşamayı 
hak etmiyorum” diye mesela. 
Bu inanç size yabancı gelme-
ye başlayıncaya kadar, hatta 
saçma buluncaya kadar kendi 
tanımınızı tekrarlayarak EFT 
noktalarınıza vurun. Bu arada 
bu inanca sebep olan travma-
nız da zihninizde belirebilir, o 
anıya da EFT yapın, tek tektüm 
duyguları, düşünceleri temizle-
yin. O anınızın sizin üzerinizde 
hiçbir etkisi kalmasın.

YENİLEME
Sonra derin bir nefes alın ve 

yepyeni bir düşünce kalıbı yüklemeyi planlayın. Yine EFT 
vuruşları ile “Yaşamayı hak ediyoum. Yaşamak benim en 
temel hakkım” diye tekrarlayarak vurun. Dilerseniz baş-
ka pozitif düşünceler de yükleyin. “Kendimi affediyorum, 
hoşgörüyorum” “Yaşadığım her an, yaşamın keyfini çıka-
rıyorum”.

Geriye kalan tüm duyguları, düşünceleri, kararları, inanç-
ları, stratejileri, bedeninizdeki tüm hisleri EFT ile temiz-
leyin, sonra yeniden olumlu cümleler kullanarak EFT vu-
ruşları yapın. Bedeninizde hiçbir sıkıntı kalmadı ise, işte 
şimdi, kesin ve kalıcı bir şekilde, bebekçe düşünmekten 
kurtuldunuz! Yaşamda en korktuğumuz şey değişimdir, 
belirsizliktir. Bu yazıyı “Amaaan, böyle şeyler benim üze-
rimde işlemez” diye kapatabilirsiniz; “Boşa geçti vaktim” 
diye küçümseyebilirsiniz, “Çok faydalandım, zihnimin 
duvarlarını rengarenk boyamaya hazırım” diyerek EFT’yi 
araştırabilirsiniz; heyecanla dostlarınıza anlatabilirsiniz. 
Seçim sizin. Zihninizin duvar yazılarını değiştirme, yenile-
me ya da aynı tutma konusunda karar sizin. Kendinizi iyi 
hissetmeniz ya da hissetmemenizin artık kolay bir seçim 
olduğunu umuyorum. EFT ile mutluluk kolaydır, o olmadan 
dahi kolayca mutlu olmanızı diliyorum!

Gülcan Arpacıoğlu:
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Hastalanmadan sağlıklı uzun ömürlü ve daha üretken yaşam 
oluşturmanın yolu ve en temel sigortası sağlıklı beslenmedir. 
Sağlıklı yaşam; kaliteli yaşamın, ekonomik büyümenin ve sürdürü-
lebilir kalkınmanın anahtarıdır. Modern ve ekonomik gelişim süreci 
sağlıklı yaşam üzerine kurulmuştur. Daha uzun, daha sağlıklı, daha 
üretken yaşam oluşturulmasının yolu ve en temel sigortası sağlıklı 
beslenmedir.

Hemen herkesin en büyük zevki yemek içmektir. Ancak değişen ya-
şam koşullarının etkisiyle yeme-içme alışkanlıklarında değişiklikler 
oluşuyor. Yaşamın hızı sofralara yansıyor ve yemek yeme tatsızlaşıyor. 
Hastalandıktan sonra yapılan ‘diyetler!’ ya da tam tersi atın ölümü 
arpadan olsun şeklinde umursamazlıklar kaliteli bir yaşamın keyfini 
kaçırıyor. Ayrıca hemen her gün TV programlarında, gazetelerde yeni 
bir beslenme modeli ya da bir gıdanın mucizesinden bahsediliyor, 
bu konuda yeni araştırmalar yayınlanıyor, kafalar daha da karışıyor. 
‘Beslenme’ sürekli gündemde kalıyor. Tüm bunlara rağmen giderek 
şişmanlayan ve kronik hastalıklara yakalanma riski yüksek bir toplum 
olma yolunda hızla ilerleniyor.

NEDEN? Elbette birçok faktör var ama öncelikle birey olarak 1-Ne-
ler yemeliyiz? 2-Nasıl yemeliyiz? Ne kadar yemeliyiz? Sorularına 
yanıt verilmesi gerekiyor.
Sayısı elliyi bulan besin öğesine gereksinim var.
Beslenmede amaç; bireyin yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel 
durumuna göre gereksindiği enerjiyi ve sayıları 50’yi bulan, be-
sin öğesi olarak tanımlanan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin 
ve minerallerin her birini yeterli miktarlarda sağlamaktır. Bunla-
rın yetersiz ya da aşırı tüketilmesi çocuklarda büyüme ve gelişme 
geriliği, yetişkinlerde kronik hastalıklarla sonuçlanır.Günümüzde 
beslenmeye bağlı kronik hastalıkların; ölümlerin %60’ında, has¬-
talıkların % 46’sında temel neden olduğu belirtilmekte ve 2020 yı-
lında gelişmekte olan ülkelerde görülen toplam ölümlerin %71’inin 
koroner kalp hastalıkları, %75’inin inme, %70’inin diyabet nedeniy-
le olacağı öngörülüyor.

NE YAPMALI? Tükenmeden tüketmek içinsağlıklı gıdalar seçin.
Gıda sektörünün sunduğu çeşitlilikten sağlıklı kalarak yararlanma-
nın temel prensibi bilgi sahibi olmaktır. Gıda seçimlerinin doğru 
ve sağlıklı yapılabilmesi için en önemli ve etkili yöntem şüphesiz 
beslenme eğitimidir.

1. ADIM: Gıda çeşitliliği zenginleştirilmeli.
Her gıda, enerji ve besin öğesi bakımından aynı değerde değildir. 
Bazıları karbonhidrat, bazıları protein, bazıları vitamin ve mineral-
lerden ya da yağ açısından zengindir. Hatta bir mineralden zengin 
olan gıdada diğer bir mineral bulunmayabilir. Örneğin süt kalsi-
yumdan zengindir ama demir miktarı yeterli değildir. 
Gıdalar besleyici değerleri yönünden 4 temel grupta toplanır. Her 
grup içindeki gıda çeşidi birbirinin eşdeğeridir. Her öğün; her 4 
gruptan uygun bir ya da birkaç gıda seçilir ve gereksinime uygun 
miktarlarda tüketilirse yeterli ve dengeli beslenmiş olunur. Besin 
gruplarını tanımak, menü planlamanın ve öğün tabağı oluşturma-

Sağlıklı Beslenme
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nın ilk adımıdır. Her besin grubunda;  her mevsim, her ekonomik 
düzeye hitap eden, her ağız tadına uygun, her kültürel alışkanlığı 
sürdürecek, her yeni yaşam tarzını yakalayabilecek nitelikte sayı-
sız yiyecek vardır.

TEMEL BESİN GRUPLARI
1. TAHILLAR, NİŞASTALI GIDALAR
Birçok insan özellikle tahılların şişmanlatıcı oldukları düşünerek 
yemekten kaçınır. Halbukivücudun günlük enerjisinin neredeyse 
yarısını bu yiyeceklerden sağlamalıdır. Ayrıca bu yiyecekler az pro-
tein ve az yağ içerirler. Öncelikli olarak tam tahıl ürünleri tüketil-
melidir.
1 ince dilim tam tahıl ekmeği, 2 yemek kaşığı pilav, makarna, bul-
gur, 1 küçük boy patates, l/4 simit, 4 yemek kaşığı kuru baklagil 
yemeği, 1 çay bardağı leblebi 1 porsiyondur. 
HER GÜN en az 3 porsiyon TAM TAHIL ÜRÜNLERİ TÜKETİLMELİDİR.

2- ET, YUMURTA, PEYNİR GRUBU
1 avuç içi kadar köfte, tavuk, 1 ince dilim peynir, 1 yumurta, 4-5 
hamsi kadar balık 2-3 yemek kaşığı çökelek 1 porsiyondur.
ETLER (Kırmızı et, kanatlılar, balık)
- Haftada 2 kez balık yenmelidir.
- Etli yemeklere yağ konulmamalıdır.
- Güvenilir yerlerden, kontrollü ürün seçilmelidir.
- Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirilmemeli, ızgarada kömürleşme 
oluşturulmamalıdır.
- Kızartmadan kaçınılmalıdır.
- Etli yemeklerin yanında mutlaka C ve E vitaminlerinden zengin 
sebze ve salatalara yer verilmelidir.
- Çocukların günlük beslenmesinde mutlaka yer almalıdır. 
YUMURTA protein kalitesi en yüksek besin
İçerdiği proteinlerin % 100’ü vücut proteinlerine dönüştüğü için 
‘örnek protein’dir.  Beyin gelişimi için gerekli kolinin ve lesitinin 
en iyi kaynaklarındandır. 
- Bebek, çocuk ve sağlıklı bireyler her gün tüketmelidir.
- 2 adet yumurta 60–90 gr dana eti, tavuk ya da balık yerine ye-
nebilir.
- 2 yumurta beyazı da bir porsiyon et seçeneği olarak tüketilebilir.

3- SÜT VE ÜRÜNLERİ
Protein kalitesi yüksektir. Süt şekeri laktoz enerji kaynağıdır. Süt 
yağı çocukların gelişimi için çok önemlidir.Riboflavin, B12, A vita-
mini, B6, B1, niasin ve folik asit, Kalsiyum, fosfor, iyot, sodyum, 
magnezyum gibi Vitamin ve minerallerden zengindir.
Günde 2 su bardağı sağlıklı süt / yoğurt ya da kefir kronik hasta-
lıkları önler.

4- SEBZE VE MEYVELER
Folat, A vitamini ön öğesi beta-karoten, E, C, B2 vitamineri, Kal-
siyum, Demir, Magnezyum, Fito- besinler, (karoten, flavonoid, po-
lifenol, fitosterol vb.) Posa ve Polifenoller içerirler. Günde en az 5 
porsiyon tüketilmelidir.
Daha fazla yararlanma yolları
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- Fırında pişen hamur işlerinde sebze ve meyve kullanın.
- Salatasız sofraya oturmayın.
- Dışarıda yemeklerde meyve ve salata sipariş edin.
- Günde en az bir kez A vitamininden zengin sebze, meyve seçin.
- Günde en az bir kez C vitamininden zengin meyve seçin.

Gıda çeşitliliği ve dengeli menü planı sağlamak için öğünlerde; 
Haftada iki porsiyon balık,
Haftada iki/dörtporsiyon kırmızı et,
Haftada iki porsiyon tavuk,
Haftada en az 4 kez yumurta,
Haftada üç kez kurubaklagil yemeği,
Her gün sebze,
Her gün meyve,
Her gün tahıl grubu yer almalıdır.

2. ADIM: Sağlıklı vücut ağırlığı korunmalı.
Kilo kaybeden, diyet yapan kişilerin %90’ından daha fazlası 5 yıl 
içinde yeniden kilo almaya başlıyor. ‘Diyet’ yapanlardan başarılı 
olanların yalnızca %5-10’u kilosunu koruyor. Hiçbir gıda tek başına 
mucize değildir. Kilo verme ya da kilo koruma uzun soluklu planla-
mayı, bilgiyi, anlamayı ve motivasyonu gerektirir. Emek harcama-
dan sağlıklı kilo verilmiyor ve korunamıyor.  
Özellikle kış aylarından çıkıp yaza doğru yaklaşırken zayıflama ve 
diyet konuları gündeme oturuyor. ‘Şişko- obez’ tanımları üzerinden 
tartışmalar da bu dönemlere denk geliyor. Her gün bu konuda yeni 
bir haber okunuyor ya da duyuluyor. Yaza “incelerek” girmek için 
hemen kilo verdirecek! mucize formüller ve diyet programları ara-
yışına giriliyor. Kadın dergileri özel ekler yapıyor. 800 kalorilik bile 
besin içermeyen, kişisel özellikler dikkate alınmadan hazırlanmış, 
mucize diyetler yazılıyor. Diyetisyene gidip kapısından çıkarken bir 
beden küçülmeyi hayal edenler, şarlatanların ağına düşüyor. Zayıf-
lama ürünleri, ilaçlar, spor merkezleri ya da aletleri kış aylarından 
çıkarken en çok reklamı yapılan ürünler oluyor. Hemen her yıl baş-
ka bir yiyeceğin mucize kilo verdiğini okuyor, internet sayfalarında 
istemeden karşınıza geliyor, zihinlere kazınıyor. Bu reklamlardan 
etkileşim eğitim düzeyine de bakmıyor.
Her diyet ya da mucize gıda, acısız ve etkili bir şekilde fazla kilola-
rı vermeye yardımcı olduğunu iddia ediyor. Hızlı ve kolay zayıflama 
sözü veren “diyet!”ler, gıdalar, bileşimler, ilaçlar bugün vardır, ya-
rın yenisi keşfedilence unutulur gider. Sorulacak soru şudur: Bu di-
yetler ya da ürünler gerçekten başarılı olduysa neden her yıl daha 
fazlası ortaya çıkıyor ve şişman sayısı giderek artıyor? Bu döngü 
“kilo verme (diyet) endüstrisini” şişmanlatıyor, hacmi milyon do-
larları bulan global bir ölçeğe ulaşıyor.
Medya ve diyet sektörü kısıtlayıcı, monoton, tatsız, pazartesi baş-
layan, salı biten, hiç tadılmamış gıdaların yer aldığı bir yeme tarzı-
nın olduğu diyet algısını yaygınlaştırmıştır. Söz bilime dayandığında 
bilim adamları ve araştırmacılar kişinin beslenme ve günlük etkin-
likleri, kısıtlayıcı bir yeme biçimi değil, bütün bir yaşam biçimini 
kapsadığı konusunda hemfikirdirler.
 “Zayıflama Diyeti” algısının değişmesi gerekiyor.
Bahar aylarında başlayan ve kısa sürede biten zayıflama diyetleri 
ile ilgili sorunları gözden geçirelim. 

- Hızlı kilo verme diyetleri uzun sürede başarılı değildir. Hızlı kilo 
verme sürecinde vücudun yaşamını sürdürmek için gerekli olan 
enerji ve besin öğeleri içeren gıdalar kısıtlanır, fazla vücut yağları 
azalmaz. Kas ve su kaybedilir. Aşırı düzeyde diyet yapmak kısa süre-
de tartıda eksik gösterir, ancak yeniden eski beslenme alışkanlıkları-
na dönüldüğünde kaybedilen kas ve su olduğu için yeniden kilo alınır.
- Diyet yapma metabolizmayı yavaşlatır. 
- Diyet yapma pahalı olabilir. Diyet yapmak her koşulda daha sağ-
lıklı ya da formda yapmaz. Zayıf olmak her zaman sağlıklı olmak 
anlamına gelmez.
- Diyet yapmak özgüveni azaltır. Her defasında verilen kiloları geri 
almak ve yeniden başlamak sorunu sadece yüzeysel çözebiliyor ve 
her defasında daha komplike ortaya çıkıyor. Başarısızlığı telafi et-
mek için İstanbul’da dolaşmadığı “ünlü ünsüz zayıflama merkezi”, 
denenmemiş diyet listesi bırakmamış,  ama hala sorununu çözeme-
miş insanlar tanıyorum.
Beden Kütle İndeksi 22–24 aralığında olmalıdır. Vücut yağının fazla 
olması yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, felç, bazı kan-
serler, artrit, solunum problemleri ve başka birçok hastalıkların 

riskini arttırmaktadır. Gıdalarla alınan enerji her gün 30 dakikalık 
yürüyüş ya da egzersiz yaparak dengelenmelidir.

3. ADIM: Şeker tüketmekten kaçınılıyor mu?
Sadece enerji içeren sofra şekerinin 16.yüzyıldan itibaren sofrala-
rımıza geldiğini unutmayın. İnsanoğlunun milyonlarca yıllık serüve-
ninde 1500’li tarihlere gelinceye dek şekeri doğal kaynaklarından 
aldığını bilelim.
Son yıllarda mısırdan elde edilen fruktozdan zengin mısır şurubu, 
başta alkolsüz içecekler (meyve suları, asitli içecekler, sodalar vb.) 
olmak üzere bütün hazır gıdalarda (kek, bisküvi, çikolata, şekerle-
me, tüm jöle ve benzeri ürünler, hazır ekmekler vb.) yaygın olarak 
kullanılıyor. Fruktoz, diğer şekerler gibi doyma hissi oluşturmuyor. 
Endüstriyel gıdalar satın alırken dikkat!

4.ADIM:Sağlıklı yağlar seçilmeli.
Günlük enerjinin % 30’u yağlardan gelmelidir. Sağlığın korunması 
için yağın 1/3’i doymuş, 1/3’i tekli doymamış, 1/3’i çoklu doyma-
mış yağ asitlerinden sağlanmalıdır. Günlük tüketilen toplam yağ 
miktarını azaltılmalıdır. Trans yağ asitlerini içeren gıdalardan ka-
çınılmalıdır.

5. ADIM: Tuza dikkat!
Yapısında bulunan sodyum aslında birçok yiyeceğin doğal bir parça-
sıdır ve önemli işlevleri olan bir besin öğesidir. Fazla tüketimi birçok 
hastalığın risk faktörüdür. Bu nedenle günlük 5 gr tuz herkese yeter.

6. ADIM: Seçilen gıdalar güvenli mi?
Gıdaların güvenliği markette başlar. Kalite güvence sertifikala-
rı olan gıdalar satın alınmalı, mutfakta bakteri, virüs, parazit ve 
kimyasalların bulaşması engellenmelidir. Dışarıda yemek yerken 
yemek çeşidinden önce güvenli mutfak konseptine ve zorunluluk-
larına uyan mekânlar tercih edilmelidir.

7.ADIM: Gıda Etiketleri okunmalı.
Son kullanma tarihine bakmanın ötesinde diğer bilgiler de ince-
lenmelidir.
Besin etiket bilgisi: 1 porsiyonda kalori, kolesterol, yağ, sodyum 
vb. besin öğeleri hakkında bilgi verir.
İçindekiler listesi:  Besinin ya da tarifenin bileşiminde bulunan 
maddeleri çoktan aza doğru sıralanır.
Beslenme açıklaması: Az yağlı, yüksek posalı gibi amaca uygunluğu 
ifade eder.
Sağlık iddiaları: Osteoporoz riskini azaltır gibi tanımları belirtir. 

8.ADIM: Su içilmeli. 
Kaynağı bilinmeyen sular içilmemelidir. Günlük su/sıvı ihtiyacı vü-
cudun kullandığı enerji miktarına bağlı olarak değişir. Yetişkinler-
de, enerji har¬camasının her kalorisi başına 1-1.5 ml yeterlidir.

9.ADIM: Öğünler düzenli yapılmaya çalışılmalı.
Öğün atlama, vücut için gerekli olan besin öğelerinin günün diğer 
saatlerinde karşılanmasını güçleştirmekte ve besin öğeleri eksik-
liklerine neden olabilmektedir. Yine öğün atlanırsa açlığın kontrol 
edilmesi güçleşmekte, sonraki öğünde fazla yenmesine dolayısıyla 
şişmanlığa neden olmaktadır. Kahvaltı en sık atlanan ya da ihmal 
edilen öğün olmaktan çıkarılmalıdır.

10. ADIM: Maliyet azaltılabilir. 
Aile bütçesinde beslenmeye ayrılan paranın %37’si et, tavuk, balık, 
yumurtaya, %17’si süt, peynir ve yoğurda, %26’sı sebze ve meyve-
lere, % 6’sı ekmek, tahıl ve kuru baklagillere, %6’sı yağlara, %8’i 
şeker, zeytin, reçel ve benzeri yiyeceklere ayrılırsa dengeli beslen-
me mümkün olur.

SON SÖZ:
Beslenmenin bireysel olduğu göz ardı edilmemelidir. ‘Siz’in bes-
lenme programınızkendi gereksinimlerinize uygun, her besin gru-
bundan çeşitli gıda seçeneklerinden yararlanılmış, kolayca satın 
alabildiğiniz, ülkemizde yetişen gıdalardan oluşan menü planı 
yapmaya olanak tanımalı, yaşam tarzınıza uygun olmalı, ülkemiz 
mutfak kültürünü oluşturan yemeklerimizi sağlıklı yemeklere dö-
nüştürecek emeği de barındırmalıdır. Çünkü iyi yemek, beslenme, 
sağlık ve lezzetin bir sentezidir.
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Merhaba; 1964 Artvin Yusufeli doğum-
luyum. Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunuyum. 1986 yılında 
evlenince Erzurum’a yerleştim. Sigor-
tacılık sektörü ile 1987 yılında eşime 
o zamanki Şark Sigorta Acentesi olan 
Töbank Erzurum şube müdürünün Er-
zurum’da Şark Sigorta A.Ş’nin acente-
lik için birini aradığını söylemesi, “bu 
işe seni teklif edeceğiz” demesi ile 
başladı. Bu vesileyle eşim gidip görüş-
tü ve Şark Sigorta ailesine katıldık. O 
zamanlarki acenteler eğitim için 1’er 
hafta ara ile İstanbul’a gidip gelerek 
eğitim alıyorlardı. Şimdi müracaat 
edilip, kabul edilince ekran açılıp po-
liçeler kesiliyor. Şirket mensubiyeti, 
aidiyet duygusu artık önemli değil. 
Acenteliği 1991’de benim adıma dev-
rettik. Devir işlemleri için şirkete git-
tiğimizde şirket müdürlerinden Zey-
nep ÖZGÜN Hanım ile görüşmüştük. 
Zeynep Hanım bana; “bence, önce 
acentemin kendisine satacağı poliçe-
leri yaptırması lazım ki, satacağı poli-
çeye kendin inanacaksın ki başkaları-
na da satabilesin,” demişti. Ben o gün 
önce özel emeklilik sigortamı yaptırıp 
sigortacılığa başladım. Sigorta acen-
teliğimiz sürecinde THY satış acen-
teliğimiz de vardı, ben uzun bir süre 
her iki işimizi de birlikte yürütmeye 
çalıştım. Yaklaşık 6 yıldır THY acente-
liğindeki ortaklığımızı devrederek ay-
rıldık ve asıl işimiz sigortacılığa tam 
zamanlı olarak dönüş yaptım. Sigorta-
cılıkta genel olarak yaşanan sorunlar 

her yerde aynı, ama Erzurum’da bi-
raz daha fazla hissedilmektedir. Erzu-
rum’da 5 yıl öncesine kadar acentelik 
olarak oto bayileri ve biz vardık. Son-
ra tüm Türkiye’deki gibi bizde de baş-
ka sigorta şirketlerinin acentelerine 
de acentelikler verilmeye başlandı. 
Şu anda Erzurum’da oto bayileri hariç 
12 tane Allianz Sigorta Acentesi var. 
Bunların 11 tanesi çoklu acente. Erzu-
rum’da 30 yıl Allianz Sigorta A.Ş.’nin 
acenteliğini yapınca, bizi direkt Alli-
anz olarak aramaları, hangi acentenin 
müşterisi olursa olsun Allianz temsil-
cisi olarak görerek, gelip problemle-
rini söylemeleri, çözüm aramaları çok 
güzel bir duygu. Ben ve arkadaşlarım 
bu güvene layık olmak için hala ilk 
günkü azim, kararlılık ve şevkle çalışı-
yoruz, yapabileceğimiz ne varsa des-
tek verip yapıyor, yardımcı oluyoruz. 
Fiyatların yüksek olduğu dönemlerde 
hep fiyatlar düşecek diye beklerken 
bir sürü iş kaybı oldu, gideni geri ge-
tirmenin ne denli zor olduğunu da he-
pimiz biliyoruz. Sigorta sektöründeki 
sorunlar Erzurum’da da aynı.

Ben bunlarla sizi yormadan, size biraz 
ERZURUM’u anlatayım. Erzurum, Ata-
türk’ün 23 Temmuz Kongresi’ni yaptı-
ğı tarihi bir şehir. Kongre binasındaki 
duygu selini, atmosferi size anlata-
mam. Erzurum, yalnızca Türkiye’nin 
değil, pist uzunlukları ve pist sayısı 
olarak da dünyanın sayılı kayak mer-
kezlerinden bir tanesidir. Güney pisti 

12 km. kuzey pisti 10 km. ve vadi pisti 
7 km. uzunluğundaki pistlerde dünya 
yarışları ve olimpiyatlar düzenlenmek-
tedir. Yazıyı yazdığımız bu tarihlerde 
AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK KIŞ FESTIVA-
Lİ (EYOF 2017) yapılmaktadır. Türki-
ye’nin iftiharı ve ilk atlama kulelerine 
sahip, özellikle kış sporları alanında 
iddialı bir şehirdir. Aziziye ve Mecidi-
ye Tabyaları acı ve hüzün ile yoğrulan, 
gurur ve zafer ile yaşayan tarihin biz-
zat kendisidir. Mayıs sonu Haziran ba-
şında Tortum Şelalesi’nin çağlamasını, 
her mevsim Tortum Gölü’nün değişik 
açı ve mesafelerden görülmesinin ge-
rektiği, ayrıca aynı yörede bulunan 
Öşvank Kilisesi’nin gezilmesini, çağ 
kebabının, kadayıf dolmasının mutla-
ka mecrasında yenilmesi gereken bir 
tat olduğu kanaatindeyim.

Biz İstanbul’a uzak olduğumuz için 
ASİAD’ın düzenlediği faaliyet ve orga-
nizasyonlara katılamıyoruz. Bir gezi 
programına Erzurum’u da “katarsa-
nız, sizleri Erzurum’da görmekten 
mutluluk duyarız. Şirketin yıllık acen-
te toplantılarına 1987’den beri katıl-
maktayız. Siz değerli acente arkadaş-
larımızla ve sayın yöneticilerimizle 
buluşup bir araya gelerek oluşan çok 
güzel dostluklarımız hatıralarımız var. 
“30 yıldır ŞARK SİGORTA ile başlayan 
ALLİANZ SİGORTA ile devam eden bu 
büyük ailenin bir ferdi olmaktan her 
zaman gurur duyduk.” Umarım uzun 
yıllar birlikte oluruz.

Erzurum’dan
             sevgilerle...

Nermin Karakulak
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Bu çalışmamızda Sigorta Acentelerinin Portföy/Denkleştirme 
Tazminatı ve bağlı konular yanında, bu tazminat haricinde ben-
zer tazminat haklarından önemli gördüğümüz birine dairizahat 
yapılması amaçlanmıştır.Temel olarak akademik bir makale 
olmayıp, sigorta acentelerinin hukuki haklarına dair pratik 
bilgilendirilmesihedeflenmiş, bunun yanında çalışmamızın 
başlığında yer alan “ÖTESİ” kavramı ile bağlı gördüğümüz Sig-
ortacılık Kanunu m.23(15) hükmünden acentelerin genellikle 
yararlanamadığı, Türk Ticaret Kanunu m.122(1)(b)hükmünün 
Sigortacılık kanunu ile acenteler aleyhine bir çelişki içerdiği 
konusunda düşüncemiz olduğuhususundaizahat ve sektör tem-
silcilerinenaçizane tavsiyelerimiz ifade edilmiştir.

Malum olduğu üzere hukuk düzenimizde Sigorta Acente Port-
föyü/Denkleştirme hakkı/tazminatı, Yargıtay 11. Hukuk Daire-
si’nin 1996 tarihli bir ilke kararı ile fiilen ortaya çıkmıştır. Bu 
tarihten itibaren prensip olarak sigorta acenteleri, acente-
lik ilişkilerinin sona ermesinden sonra ilgili sigorta şirketin-
den (belirli ön şartların ikmali kuralına bağlı olarak) portföy 
tazminatı talep hakkını elde etmişlerdir. Portföy tazminatı 
ile ilgili klasik hususları fazlaca tekrarlamak istemiyor, kısaca 
değinmeyi uygun görüyoruz. Özet olarak yargısal süreçlerdeki 
uygulama şu minvalde cereyan etmektedir. Acentelik ilişkisi-
nin feshinde acentenin kusurlu olmaması ön şarttır. Genelde 
sigorta şirketi fesih cihetine gittiğinden, feshin haklı olduğunu 
ispat görevi sigorta şirketine aittir. Pratikte (şayet çok sıradışı 
bir durum mevcut değilse) sigorta şirketi haklı fesih yaptığını 
ispat edememektedir. Fesihten itibaren 1 yıl içinde dava açıl-
ması gerekmektedir. Aksi halde sigorta acentesi zamanaşımı 
defi ile karşı karşıya kalabilir. Yine uygulamada portföy tazmi-
natı olarak son beş yıllık acente komisyon ortalaması alın-
makta ve hüküm verilmektedir. Sigorta şirketinin feshinin 
haksızlığı durumunda (genel olarak) portföy tazminatına esas 
önemli menfaatin elde edildiği ve hakkaniyet oluştuğu sonucu 
elde edilmektedir.

Sigorta acentelerinin portföy tazminatı hakkı ülkemizdeki 
ilk yasal dayanağını 2007 tarihli 5684 sayılı sektörün özel ni-
telikteki Sigortacılık Kanunu m.23(16) hükmü ile bulmuştur. 
Madde hükmü“Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra 
sigorta şirketi sigorta acentesinin portföyü sayesinde önemli 
menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyorsa, sigorta 
acentesi, sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Ancak, 
sigorta acentesinin haklı bir nedene dayanmaksızın sözleşmeyi 
feshetmesi ya da kendi kusuruyla sözleşmenin feshine neden 
olması halinde tazminat hakkı düşer” şeklindedir.

Öte yandan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu m.122 hükmü 
de açık bir şekilde Portföy/Denkleştirme talep hakkını tanımış 
ve bağlı hükümleri yasa koyucu bir kısım özel düzenlemelere 
tabi kılmıştır.Madde hükmü Sigortacılık Kanunu’ndan farklı 
olarak daha ayrıntılı düzenlemeye gitmiştir.
(1) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra;
a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sö-
zleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da önemli menfaat-
ler elde ediyorsa,
b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, 
onun tarafından işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış 
veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sö-
zleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme 
hakkını kaybediyorsa ve
c) Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, öden-
mesi hakkaniyete uygun düşüyorsa,acente müvekkilden uygun 
bir tazminat isteyebilir.
(2) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı 
yıllık komisyon veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. 
Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse, faaliyetin 
devamı sırasındaki ortalama esas alınır.
(3) Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, 
acente sözleşmeyi feshetmişse veya acentenin kusuru sebebi-
yle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilm-
işse, acente denkleştirme isteminde bulunamaz.
(4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Den-
kleştirme istem hakkının sözleşme ilişkisinin sona ermesinden 
itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir.
(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykırı düşmedikçe, tek satıcılık ile 
benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli sözleşme ilişkilerinin 
sona ermesi hâlinde de uygulanır.

Ancak Türk Ticaret Kanunu m.102(3) “Taşıma, deniz ticareti, sig-
orta, turizm gibi alanlara ilişkin özel düzenlemeler saklıdır”hük-
mü açık bir şekilde sigorta ile ilgili özel mevzuat hükümlerini saklı 
tutmuştur. Bu husus önemli olup aşağıda ayrıntılarını izah etmeye 
çalışacağız. Not olarak belirtmek isterim ki; pek çok akademik ki-
tap ve makalede sigorta acentelerinin portföy tazminat hakkının 
ilk ve temel kaynağı olarak -anlayamadığımız bir şekilde- Türk 
Ticaret Kanunu gösterilmektedir. Oysa meseleyi yasal olarak ilk 
düzenleyenin Sigortacılık Kanunu olduğu, TTK m.102(3) maddesi 
ile de 5684 sayılı Kanun un birincil kaynak olacağı tartışmasızdır. 
Yukarıda kısaca izah ettiğimiz mevzuat hükümlerine bakıldığında 
sigorta acentelerinin portföy tazminatı veya sair konularda evve-
la özel nitelikteki kanun olan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na ve 
bağlı ikincil mevzuatını esas alması, şayet karşılaştıkları mesel-

Sigorta Acenteleri Portföy 
Tazminatı ve Ötesi

Av. İbrahim Özpay
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eye bu mevzuat ile cevap bulamazlarsa 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’na müracaatları elzemdir. Bu ayırımı vurgulama nedeni-
miz, yargısal süreçlerde acentelerin lehine olabilecek özel kanun 
ve alt (ikincil) mevzuatı özellikle mahkemelerdeki bilirkişilerce 
yeterince ve değerinde değerlendirilememekte, sonuçta mah-
kemeler genel olarak Türk Ticaret Kanunu minvalindeki bilirkişi 
raporlarına göre hüküm tesis etmektedirler.

5684 sayılı kanuna bağlı ikincil mevzuattan kastımız açıktır. 
Sigortacılık sektörünün düzenleyicisi Hazine Müsteşarlığı ve 
izafeten Sigortacılık Genel Müdürlüğü’dür. 4059 sayılı Hazine 
Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un m.2(e) 
hükmü ile Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün görevleri düzenlen-
miştir.  Dolayısıyla sektörün ikincil mevzuatına yönelik düzenleyi-
ci ve denetleyicisi Kurum aşikardır. Cari Sigorta Acenteleri Yönet-
meliği’nin tatbikat ve yorumlamasının da bu Kurum’a ait olacağı 
tartışmasızdır. Malumunuzdur ki, Genel Müdürlük tarafından pek 
çok sektör duyurusu yapılmaktadır. Bahse konu bu duyurular dahi 
olası acenteliğe dair davalarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerin-
den daha öncelikli tatbik edilmek durumundadır. Şahsi müşa-
hadem odur ki; genel olarak bakıldığında maalesef uygulama 
bu şekilde olmayıp, meseleler yüzeysel ve Türk Ticaret Kanunu 
çerçevesinde değerlendirilmekte ve yargı kararları mevzuata 
uygun çıkmamaktadır. Bu şekilde olduğunu düşündüğüm pek çok 
karar Yargıtay tarafından onaylanmaktadır. Netice olarak acen-
telerin yukarıda bahsettiğim ayırımı doğru yapması, mevzuat 
önceliğini doğru değerlendirmesi ve haklarını buna göre yargı 
nazarında öne sürmesini tavsiye etmekteyim.

Bu konuda Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün 
yaklaşımı önemli ve asıl belirleyici olarak rol oynamaktadır. 
Yani bu mesele yargının alanına bırakılmıştır. Lakinuygulama-
da yargısal süreçlerde durumun 5684 sayılı yasanın amaçladığı 
şekilde gelişmediği ve neticelerin mevzuat ile amaçlanandan 
uzak ve de acentelerin aleyhinde neticelendiği bireysel müşa-
hademdir. Hatırladığım kadarıyla 2011 yılında Sayın Dr. Ahmet 
Genç ile bir sohbetimizde Acenteler Yönetmeliği’nin PPP (Pub-
lic Private Partnership) uygulamasından esinlenen Türkiye’nin ilk 
uygulaması olduğunu, Müsteşarlığın bir uzaktan kumanda misali 
sektörel aktörleri dikkate alarak dinamik ve proaktif bir vizyon-
la sürekli düzenlemeye gitmeyi hedeflediğinden bahsetmişle-
rdi. Sayın Genç’in sektöre katkıları, aktörlerini dikkate alarak 
düzenlemeye gitme uygulaması ülkemizdeki bürokratlara örnek 
olacak niteliktedir. Bu yöntemle teori ve pratiği bir araya ge-
tirmeyi öncelik edinmiş, poraktif çözüm merkezli tavır almıştır.
Kanımca somut konumuz olan portföy mülkiyeti konusunda yargı 
marifetiyle süreçte yapılmış/yapılacak tanımlamalar yerine 
Müsteşarlık (Genel Müdürlük)’ça görüş bildirilmesi pekçok girift 
hususa çözüm olabilir. Elbette kamu erkinin düzenlemelerinde 
bütün aktörleri ve gerektiğinde kamu politikalarını dikkate alarak 
pozisyon alması doğaldır. Sigorta şirketleri ve bankaların lobi 
güçleri ile acentelerin mukabil etkenliğinin eşitlerin mücadelesi 
olmadığı da tartışmasızdır.Acentelerin yek vücut olamamaları ve 
buna mukabil etkenliklerinin minimize olması da ayrı bir tartışma 
konusudur. Özet olarak kastımız; sigorta acentelerinin portföy 
hakkının doğuşu – sevk ve idaresi – talep edilmesi süreçlerine dair 
Müsteşarlığın aktif pozisyon alması ve tanımlamalar yapması çok 
kolaydır ve gereklidir. Çünkü 4059 ve 5684 sayılı yasalar aslında 
bu görevi de yüklemektedir. Böylece mevzuat üzerinden yapılan 
bilirkişiler merkezli (dosyadan dosyaya farklılık arz eden) tanım-
lama ve yorumlamalar ortadan kalkacak, yasa koyucunun acen-
teye tanıdığı hak Yargıtay nezdinde olması gereken hukuki ve 
objektif tanımlamalara kavuşabilecektir. Tecrübe edilen süreçte 
bunun ne kadar mümkün olduğunu sormak gerekirse, pozitif 
cevap vermek ihtimal dahilinde görünmemektedir. Ancak şahsi 
düşüncem, başta SAİK olmak üzere sektör temsilcilerinin ve sek-
törün sivil toplum kuruluşlarının bu konuyu gündeme getirmeleri, 
farkındalık yaratmaları ve ısrarcı olmalarıdır. Türkiye’de ilk ve 
tek olarak mevzuatla pek çok ön şart ve yükümler getirilen ve 

hala da pek çok düzenlemelere tabii tutulan acentelerin bu gibi 
temel konularının salt Yargı tercümesine bırakılmaması gerektiği-
ni düşünmekteyim. Mesela konumuzun dışında olmakla birlikte, 
sözleşme hukuku ayaktayken, acente-sigorta şirketi ilişkisinde 
Yargıtay “acentenin uzun süre sessiz kalması” gibi bir gerekçe 
göstererek  acentenin hakkedişlerini ortadan kaldırabilmektedir. 
Oysa acente-sigorta şirketi arasında eşitler arası ilişki olmadığı 
gibi, Müsteşarlığın tip acentelik sözleşmesine gitmesi düzenleme 
ihtiyacını göstermektedir. Kısacası sektörü düzenleme yetki ve 
görevine sahip Kurum ile sektör temsilcilerinin ve ayrıca sektörde 
vazife alan hukukçuların müşterek çalışmaları, acente-sigorta 
şirketi ilişkilerinin kalıcı disipline edilmesi sonucunu getirece-
ktir. Aksi durumda lokal çözümler ve lobi etkenlikleri ön plana 
çıkacaktır. Bu durumda da güçler arası eşitsizliğin muhtemel 
sonuçlarını ifadeye lüzum dahi görmemekteyim.

Bir diğer önemli konu ise 5684 sayılı Kanun’un m.23(15) hük-
mü ile sigorta acentelerine tanınan “Sigorta acentesi, acen-
telik sözleşmesinin sona ermesi halinde, sigorta ettirenlerle 
yaptığı veya kısa bir süre içinde yapacağı işlerle ilgili sözleşme 
ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği komisyona hak ka-
zanır”kuralının, m.23(16) da yer alan portföy tazminatından 
ayrı ve başka bir hak olduğunu düşündüğümüz hususudur.

Hatırlanacağı üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.102(3) 
hükmüne atıf yaparak 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ikincil 
mevzuatının öncelikli tatbik edilecek hükümler olduğunu ger-
ekçeli ifade etmiştik. Ancak Türk Ticaret Kanunu m.122(1)(b) 
hükmünde yer alan “Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin 
sonucu olarak, onun tarafından işletmeye kazandırılmış müşter-
ilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler 
dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği 
ücret isteme hakkını kaybediyorsa ve”hükmü ise 5684 sayılı özel 
nitelikteki Kanun’da ayrıca verilen m.23(15) hakkından ayrılarak, 
bu hakkı portföy tazminatı içine enjekte etmiştir. Dikkat edi-
lecek olursa Türk Ticaret Kanunu’nun bu hükmü 5684 sayılı Ka-
nun m.23(15) hükmü ile çelişik ve acente hakkını haleldar edici 
niteliktedir. Bu sebeple acentelerin ayrıca talep hakkına sahip 
oldukları ve dayanağı 5684 sk. m.23(15) hükmü olan taleplerini 
yargı önünde ayrıca dile getirmeleri, taleplerinde TTK m.102(3) 
amir hükmüne atıf yapmaları gerekir düşüncesindeyiz. Şunu ifade 
edelim ki; bu ayırım bilinci ile yargıya başvurulduğunda safahatta 
bilirkişilerin ilk raporda olmasa bile ek raporda sigorta acentesi 
lehine bu ayırımı yaptıkları görülmektedir.

Netice olarak özetlemek gerekirse; yargı açısından sigor-
ta acenteleri portföy tazminatı bir hak olarak mevcuttur ve 
şartları ana hatları ile belirlenmiştir. Ancak ve özellikle 5684 
sk. m.23(15) hükmü ile acentelere portföy tazminatından 
ayrık olarak tanınmış olan hakkın da yargı pratiğinde ortaya 
çıkması ve acentelere teslimi gerekmektedir. Önündeki en-
geller ve çözüm önerilerimiz açıktır. Bir diğer konu ise sigorta 
acenteleri ve yargı nazarındaki vekillerinin öncelikli ve özel 
mevzuat olan 5684 sayılı yasa ile bu yasanın ikincil mevzuat-
larına girmek suretiyle hakim karşısında iddia/taleplerini spe-
sifik hale getirmeleri bir gelenek olmalıdır. Sektör temsilcileri 
ve sektörün sivil toplum kuruluşlarının da bu bilince katkı ver-
meleri yanında Müsteşarlık nezdinde tabiri caiz ise nokta atışı 
talepler ile girişimde bulunmaları gerekmektedir.

Yazarın Özgeçmişi:
Av. İbrahim Özpay, 1995 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı olup, 
İstanbul Üniversitesi, Western Sydney University ve University of New 
England Hukuk Fakülteleri’nde  lisans eğitimi almıştır. 2008 -2014 
aralığında İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık, Hukuk, Tüketici Hak-
ları, Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şube Müdürlükleri yanında Genel 
Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte 5684 sayılı Ka-
nun ve Sigorta Acenteleri ve meslek temsilcileri ile sektör ve sorunları 
üzerine çalışmıştır. 2014 yılı Mayıs ayından itibaren yeniden serbest 
avukatlık yapmaya başlamıştır.



Bize kendinizden bahseder misiniz?
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakülte-
si’nden mezun oldum. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’da ihtisasımı tamamladıktan sonra 
aynı bölümde jinekolojik onkoloji ihtisasımı tamamladım ve 2015 
yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştım. 2012 yılı Kasım-Aralık 
aylarında Amerika Birleşik Devletleri Florida’da robotik cerrahi 
eğitimimi tamamladım. İstanbul Üniversitesi Deneysel Araştırma 
Enstitüsü’nde de moleküler tıp dalında doktora yaptım. Temmuz 
2016’dan beri İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Flor-
ence Nightingale Hastanelerinde çalışmaktayım. Jinekolojik ameli-
yatlar, minimal invazif ve robotik cerrahiler ile kadın kanserleri ve 
BRCA mutasyonları ana olarak ilgilendiğim konular.

Kanseri başta yakalayabilmek mümkün mü? Hangi tetkikler 
yapılmalı? Hangi aralıklarla yapılmalı?
Kadın kanserleri aslında bu konuda en şanslı olduğumuz gruptadır. 
Rahim ağzı kanserleri için smear testi ve HPV (insan papilloma 
virüsü) DNA taraması yapılabilir ve daha kanserleşme olmadan ön-
lem almak mümkün olabilir. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde ru-
tin aşılama programlarına giren ve son yıllarda kullanımı daha da 
yaygınlaşan rahim ağzı kanseri aşısı (HPV aşısı) ile de bu risk daha 
oluşmadan önemli bir bölümünü engellemek mümkün.

Rahim içi kanserlerine gelirsek bunlardaki şansımızda burada-
ki kanser öncülü hastalıklar ve kanserin düzensiz kanamalar veya 
menopozda kanamalar yaparak erken sinyal vermesi. Ayrıca yılda 
bir rahim içi kalınlığını ve rutin muayenenizi yaptırarak da rahim 
içini değerlendirmek ve buradan gelişecek kanserlere karşı erken 
tanı sağlamak da mümkün olabiliyor. Yumurtalık tüp kanserleri için 
ise kesin ortaya konmuş bir etkili tarama metodu henüz yok. Burada 
ailevi olarak risk altındaysanız örneğin BRCA geni gibi bu kansere yol 
açabilecek bir gen taşıyorsanız, belli yaşlarda tüp ve yumurtalıkları 
aldırarak kanser gelişimini engellemek de mümkün olabiliyor.

Kadın kanserlerinde son zamanlarda fertilite koruyucu cerrahiler 
yani hastanın tedavi sonrası gebe kalmasına olanak verecek teda-
viler önem kazandı. Erken evre rahim içi (endometriyum) kanser-
leri, rahim ağzı (serviks) kanserleri ve yumurtalık/tüp kanserlerinde 
hastanın yaşamına etki etmeksizin ve ana tedavi prensiplerinden 
ödün vermeksizin organ çıkartmadan veya kısıtlı organ çıkartılarak 
hastanın gebe kalma potansiyeli korunur. Rahim içi kanserlerinde 
çocuk isteyen kadınlarda hastalık rahim duvarının içinde yani sa-
dece endometriyum bölgesinde ve rahim duvarı içine yayılmamışsa 
bu seçenek sunulabilir. Bu hasta grubunda canlı doğum oranı tedavi 
sonrası %47 civarında verilmektedir. Rahim ağzı kanserlerinde ise 
rahmin tamamı alınmadan sadece konizasyon denilen bir işlemle 
hastalıklı bölge temizlenerek veya sadece rahim ağzı (trakelek-
tomi) alınıp kalan rahim parçası vajinaya tekrar birleştirilerek-

bu yapılabilir. Konizasyon sonrası gebelik oranları çok yüksektir. 
Trakelektomi sonrası gebelik oranları ise %41-79 arası verilmektedir.
Yumurtalık kanserlerinin epitel dediğimiz yüzey hücresi kaynaklı 
olanlarında hastalık sadece yumurtalıklarda ise gerekli evreleme 
de yapılmak kaydıyla rahim ve diğer tüp ile yumurta bırakılarak 
fertilite koruyucu cerrahi şansı verilebilir. Bu hasta grubunda gebe-
lik oranları çok yüksektir.

Tüm Rahim ağzı kanserleri, tüm rahim içi kanserleri ile tüp ve 
yumurtalık kanserlerinin erken evrelerinde endoskopik cerrahi 
yöntemleri kullanılabilmektedir. Endoskopik cerrahiler bu uygun 
hastalarda tek delik kullanılarak da yapılabilmektedir. Kapalı 
ameliyatlarda hem laparoskopi hem de robotik olarak tek delik 
cerrahisi (single port) uygulanabilmektedir. Burada sadece göbek 
deliği içinden yapılacak 2cm uzunlukta bir kesi ile tüm kapalı 
ameliyat ekipmanları karın içerisine gönderilebilmekte ve cerrahi 
tamamlanabilmektedir. Rahim ve tüp yumurtalık ameliyatlarında 
kullanılabilen bu yöntemle ameliyat sonrası iz de göbek içinde 
kaldığından görünen bir cerrahi yara kalmamaktadır.

Yumurtalık/tüp/karın zarı (periton) kanserlerinin nükslerinde 
kullanıma girmeye başlayan sıcak kemoterapi uygulamaları 
mevcuttur. Sıcak kemoterapi tıbbi literatür veingilizce de HIPEC 
kısaltması ile kullanılmaktadır. HIPEC’in açılımı “hyperthermi-
cintraperitonealchemotherapy” sözünden türetilmiştir. Sıcak 
kemoterapi yaklaşık 42 dereceye kadar ısıtılmış sıvı içinde bulu-
nan kemoterapi ajanının ameliyat sırasında karın içi boşluğunda 
özel bir makine kullanılarak 1 saat kadar dolaştırılması/yıkan-
ması işlemine denilmektedir. Yumurtalık tüp kanseri hastalarının 
ilk ameliyatlarında bir seçenek olarak da sunulabilmesine rağmen 
rutin kullanımı için bugün elde henüz yeterli veri bulunmamak-
tadır. Ancak nüks eden uygun hastalarda karın zarının da çıkarıl-
ması ile beraber bu yöntemi de uygulayabiliyoruz. 

Sentinel lenf bezi uygulamaları da kadın kanserlerinde kul-
landığımız modalitelerdendir. Dış genital (vulva), rahim ağzı (ser-
viks) ve rahim içi (endometriyum) kanserlerinde sentinel lenf bezi 
saptaması kullanmaktayız. Burada renkli boya içeren özel maddeler 
(metilen mavisi gibi), radyonüklid içeren ve gamma kamera ile sap-
tanabilen maddeler veya özel florasan maddeler (indosiyanin yeşili) 
kullanılabilmektedir. Sentinel lenf bezi uygulamalarında en sık kul-
landığımız madde ise indosiyanin yeşilidir. Burada bu özel kamera 
ile yeşil olarak görülebilen bu madde kanserli alanın yakınına en-
jekte edildikten sonra döküldüğü lenf bezleri çok net olarak saptan-
abilmekte ve ilk olarak döküldüğü lenf bezi çıkarılarak patologlar 
tarafından çok daha detaylı bir şekilde incelenmektedir. Böylece 
mikrometastaz dediğimiz az sayıda hücre boyutundaki hastalık da 
saptanabilmektedir. Buradaki mantık hastalığın yayılırken ilk olarak 
döküldüğü lenf bezini saptamak ve çıkartmaktır.

Prof. Dr. A.Cem İyibozkurt
www.cemiyibozkurt.com
FB, instagram
555-0101010

Jinekoloji ve Jinekolojik Onkolojide 
Yenilikler
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Sadece tüketen değil, üreten insan ye-
tiştirmek için bilgi üretimini kavratıp, 
hızlandıran proje: kodlama kulübü…

Günümüzden 15 yıl sonra mevcut mes-
leklerin yarısının yok olacağı, yerlerini 
yenilerinin alacağı uzmanlar tarafından 
öngörülüyor. İnternetin teknolojide, bi-
lişim ve iletişimde yaygın kullanım so-
nucu üç yıl sonra 2020’de çoğu kullan-
dığımız araçlar olmak üzere 28 milyar 
nesnenin internete bağlı olacağı var-
sayılıyor. Şu an kullandığımız her türlü 
aygıta (buzdolabı, çamaşır makinası, 
kombi, aydınlanma birimleri gibi evde, 
büroda ya da sanayide üretimde kullanı-
lan makinalar vb.) yüklenen programlar-
la hem bu aygıtlar birbirleriyle hem de 
aygıtlarla insanlarla çok daha etkileşim 
kurar hale gelecekler.Halihazırda birçok 
örneği görüyoruz, ancak uzmanlar bun-
ların daha başlangıç olduğuna ve yapay 
zeka çalışmalarıyla birlikte hem tekno-
lojilerin ve dolayısıyla yaşam tarzlarının 
da hızla değişeceğine dikkat çekiyorlar.

Birbirleriyle ve insanlarla iletişim ku-
ran, birbirlerini yöneten, arızasını ken-
di tespit eden, birbirini yedekleyen ve 
benzeri birçok özellik kazanan aygıtları 
etkin kılan hem üretim dünyasını hem 
de günlük yaşamı hızla dönüştüren ge-
lişmelerde bilgisayar yazılım ve dona-
nımlarıyla başta internet olmak üze-
re iletişim teknolojileri şüphesiz çok 
önemli bir rol oynuyor. Tüm bu çalışma-
lar artık dijitalleşme adı verilen kimile-
rine göre sanayide bir evrim kimilerine 
göre de sanayide bir devrim olarak bir 
başlık altında toplanıyor. Ülkeler hat-
ta birlikler bu teknolojileri daha etkin 
kullanarak önde olmak için bir yarışa 

girmiş bulunuyorlar. Elektronik, bilişim 
ve iletişim teknolojilerinin ileri boyut-
larda birlikte kullanılması ve bütünleş-
tirilmesi ile otomatik ve birlikte çalışma 
özelliğinin her türlü ürün ve fabrikada 
yaşama geçiriliyor olması sonucu, diji-
tal-sayısal adı verilen çalışma tarzının 
yaygınlaştırılması için dünyanın çeşitli 
ülkelerinde farklı adlarla, örneğin Al-
manya’da Endüstri 4.0ya da tanım ola-
rak 4. Endüstri Devrimi olarak,kapsamlı 
projeler yapıldığını görmekteyiz.

Bu gelişmeler sonucunda, başlangıç-
ta daha çok uzmanların bildiği ve kul-
landığı teknolojiler artık herkesin ko-
laylıkla kullanabildiği ve yaygınlaşan 
teknolojiler haline gelirken eğitimdeki 
eğilimin yeni teknolojileri daha hız-
lı anlayan ve programlayabilen vasıflı 
kuşaklar yetiştirmeye yönelik olduğu 
açıktır.  Geride kalmayıp çağı yakala-
mak için dijitalizasyon olarak adlan-
dırılan çalışmalara özel önem vermek 
gerekiyor ve çocuklarımızı şimdiden bu 
konuda hazırlamak gerekiyor. Konuyla 
ilgili uzmanlar dijitalleşme olgusunun 
temelinin bir zihinsel yaklaşım konusu, 
düşünme sistemi ve öğrenme metodu 
olduğuna dikkat çekerek, işin özünün 
kodlama – kod yazma olarak adlandırı-
lan bir bilgiyi çok erken yaşlarda edin-
mek ve pratikle beceri kazanmak oldu-
ğunu vurguluyorlar.

Bu amaçla katılımcılara sayısal-dijital 
çalışma ve yaşam biçiminin temelini 
anlatmaya düşünce biçimini erken yaş-
larda kavratmaya yönelik kısa süreli, 
etkili ve uygulama içeren “Kodlama Ku-
lübü” adı altında bir çalışma düşündük. 
Bu çalışmayla katılımcılara; soyutlama 

yeteneği kazandırma, dil geliştirme, 
şematikleştirme, mantıksal akışı ve 
işleyişi sağlama, sistematik düşünme-
yi alışkanlık haline getirme, kısaltma, 
iletişimde hız arttırma gibi özellikleri 
kazandırmak amaçlanmaktadır. Böylece 
katılımcılar meslek seçimine daha bi-
linçli yaklaşma ve çağın teknolojilerinin 
temelini anlayarak daha katılımcı ve ya-
ratıcı olma fırsatı bulmuş olacaklardır. 
Çalışma, tahta başında ya da ekranda 
bir şeyler anlatan eğitmen ve dinleyici 
yerine, bir uzmanın gözetimi ve yön-
lendirmesiyle konuyla ilgili geliştirilmiş 
yazılımların kullanıldığı aktif katılımın 
olduğu bir ortam sağlanacaktır.Çocuklar 
bir yandan ilgili bilgileri edinirken bil-
gisayarlarında uygulama yaparak kendi 
projelerini geliştirecekler.

Projemizi öncelikle Beşiktaş Belediye-
mizin “Bilim ve Teknoloji” merkezinde 
başlatıp sonra da, mahallelere kadar 
yaygınlaştırılıp, ulaşılabilirliği ve yerin-
de eğitimi hedef almaktayız. Bu konum-
da yeni paydaşlara, sponsorlara ihtiyaç 
duymaktayız. Çocuklarımızı önümüz-
deki on-onbeş yıl sonraya hazırlayacak 
böyle projelerin çoğalmasını diliyoruz.

Kodlamayla Dijital Yaşama 
Etkin Katılım

M. Bahattin Birecikli
Beşiktaş Kent Konseyi Sekreteri
bahattinbirecikli@gmail.com
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Sabahın erken saatleri, gün yeni doğmuş. Belliki güneşli bir 
ilkbahar günü olacak! Bir avuç Sigorta Acentesi, üç günlük bir 
dinlence için, İstanbul’un Anadolu yakasındaki havaalanında 
toplanmışlar. Dinlence deyince, Batı’daki sıcacık sahillerde-
ki şirin bir köşe aklınıza gelmesin.Bu sefer güzel yurdumuzun 
doğusundaki, soğuk ama sıcacık, lebiderya değil ama göller, 
nehirler, vadiler arasındaki üç ilimizi gezeceğiz.

Gözlerde, uykusunu tam alamamış insanların mahmurluğu 
yanında, bir maceraya atılmanın meraklı arayışları! Adını 
Yunan mitolojisindeki Uçan At’dan alan, yerli havayolu şir-
ketimizin uçağına binerek yolculuğumuz başlıyor.1 saat 20 
dakikalık, bulutların üzerinde geçen, sakin bir uçak yolcu-
luğu, denizi andıran Keban Baraj gölü görüntüsüyle Elazığ 
havaalanında sona eriyor. Bagajlar alındıktan sonra, 48 kişi-
lik candan arkadaşlar ASİAD grubu, otobüsteki yerlerine yer-
leşiyor ve Harput’a doğru yolculuk başlıyor.

Eski Harput, şimdiki adıyla Elazığ, 350.000 civarındaki İl merkezi 
nüfusuyla, Doğu Anadolu’muzun 4.büyük ili. Harput ise şimdi 
Elazığ’ın bir mahallesi olmuş, bir yerleşim merkezi. Tarihi, M.Ö. 
2000’lere dayanıyor. Anadolu’yu Mezopotamya’ya bağlayan ker-
van yolları güzergahında bulunmuş, birçok kültüre ev sahipliği 
yapmış. Müslüman, Rum, Ermeni, Süryani halklarının uzun yıl-
lar birlikte yaşadığı bir ilimiz. İlin ismi 1937 yılında, Atatürk’ün 
şehre yaptığı ziyaretinde sunduğu teklif ile, azık ili anlamına 
gelen “El Azık” olarak değiştirilmiş, Türkçe söyleme kolaylığı 
nedeniyle, Elazığ halini almış. Halk arasında Elazığlı olanlar 

birbirlerine, kardeş, ağabey anlamına gelen “gakgoş” deyişi ile 
hitap ediyor. Yeni yapılardan oluşan Elazığ il merkezini geçiy-
or ve yüksek bir tepeye tırmanarak, 8 km. sonra tarihi Harput 
yerleşimine ulaşıyoruz. Harput’da ilk yerleşim, M.Ö.2000 yıl-
larında Hurriler tarafından inşa edilen Harput Kalesi çevresinde 
başlamış, daha sonra ehir surlarla çevrilmiştir. Kısa bir müddet 
Hitit’ler hakimiyetinde kalan bölge, M.Ö.9.yüzyıldan itibaren 
uzun süre Urartuların egemenliğinde kalmıştır.1085 yılında 
Türklerin eline geçen Harput, 1516 Çaldıran Savaşı’ndan sonra 
Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Nüfusun %40 civarı Ermeni iken, 1915 tehcirinden sonra Erme-
nilerin tamamına yakını çoğunlukla Suriye Halep yakınlarına 
gönderilmiştir. Tehcirden önce ise göçler daha çok A.B.D.’ne 
olmuştur. Söz gelmişken Türk edebiyat ve tiyatrosunda önemli 
yeri olan, Cevat Fehmi Başkut’un, “Harput’da Bir Amerikalı” 
adlı 3 perdelik oyunundan bahsetmeden olmaz. Oyun 1950’le-
rde Harput’da geçer. Daha önceleri Harput’danA.B.D.’ye 
göçen bir Ermeninin, Harput’a dönerek kardeşini aramasını 
konu alan oyunun özü; yabancı hayranlığıyla alay etmektir.

Harput’a girişte kayaların üzerine yapılmış Harput Kalesi bizi 
karşılıyor. Urartular döneminde yapıldığı sanılan kale hak-
kındaki en önemli efsane; kalenin yapımında harcın hazır-
lanması sırasında, su yerine süt kullanıldığıdır. Bu nedenle 
Harput kalesine “süt kalesi” de denmektedir. Kahvaltıdan 
sonra, 12.yüzyılda yapılan, İran-Selçuklu cami planı ve for-
munun Anadolu özellikleriyle kaynaştırıldığı Ulu Camii, ilk 

Bir Gezi Öyküsü

Ercan Camgöz
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uğrak yerimiz.Dikdörtgen planlı taştan yapılmış yapı, avlu ve 
ibadet yeri cami olmak üzere iki bölümden oluşuyor. İç du-
varlar, kalın kolonlar üzerine kurulmuş kemerlerle birbirine 
bağlanıyor. Eğri duruşuyla ilgi çeken minare, hem yapı, hem 
süsleme öğesi olarak kullanılan tuğlalardan örülmüş.

Ulu Camii’den çıktıktan sonra, hemen yanındaki, Şefik Gül 
Kültür evini geziyoruz. Restore edilen ev; kalın taş duvarlı, iç 
döşemeleri ve merdivenleri ahşaptan yapılmış, eski eşyalar-
la döşenmiş, tarihi yaşatan bir yapı. 8 köşe taştan yapılmış 
Mansur Baba, ardından Arap Baba türbelerini, ardından Bal-
ak Gazi heykelini ziyaret ettikten sonra, otobüsümüze biner-
ek, Keban Baraj gölüne doğru yola çıkıyoruz.

Yolumuz üzerinde bulunan Çırçır Şelalesine uğruyor, oradaki 
Alabalık Lokantasında, aynı tesislerde yetiştirilen alabalıkla 
öğlen yemeğimiz yiyoruz. Otobüsümüz yola devam ediyor. 
Biraz sonra, Keban barajı hidroelektrik santralı ve 8 adet 
türbinini görüyoruz. 210 metre yüksekliğinde dev bir duvar. 
Keban Barajı 1965 yılında inşasına başlanmış, 1974 yılında ilk 
elektrik üretilmiş, Türk mühendisliğinin gururu, ilk dev bara-
jdır. Santral şu anda tüketilen toplam elektriğin %8’ini sağla-
maktadır. Keban baraj gölü, Atatürk baraj gölünden sonra 
2. yapay gölü olup, Van ve Tuz gölünden sonra, 4.büyük su 

anlatıyor. Başkan da tedirgin galiba! Otobüsümüz adranalin 
yüklü! Sonunda dağlardan vadiye indik ve Karasu Çayı boyu-
nca yeşillikler arasında uzanan Kemaliye’ye ulaştık. Hava ka-
rardı. Tam şehre girerken Başkan’ın sürprizi davul zurna ekibi 
bizleri karşıladı. Otobüsten inerek karşılayıcılarla birlikte, 
yolun ortasında ilk Kemaliye oyunu oynandı. Otelimize yer-
leştik ve akşam yemeğinden sonra, uzun günün yorgunluğunu 
çıkartmak üzere, erkenden odalarımıza çekildik. Belli ki yarın 
unutulmaz bir gün olacak!

Kemaliye, eski adıyla Eğin, Erzincan iline bağlı, merkez nü-
fusu 2100 olan küçük bir ilçemiz. Sadece İstanbul’da 150.000 
civarında Kemaliyeli olduğu ve bunların memleketlerini zi-
yaret ettiği düşünüldüğünde, sanki yazları nüfusu kat kat 
artan bir sayfiye şehri. Buralarda Kemaliyelilerin her yerde 
olabileceğine dair bir söz var, “Eğin’in topalına Bağdat’da 
rastlanır” diye. 11. yüzyılda Van yöresinden göçen Erme-
nilerce iskan edildiği bilinmektedir. İlçenin eski adı Eğin, 
Ermenice “göze, pınar”, Göktürkçe ise “cennet gibi güzel 
bahçe” demektir. 1921 yılında, Kurtuluş Savaşı’nın en kritik 
günlerinde, düşman Ankara’ya yaklaşmışken, Eğinliler Mi-
sak-ı Milli cemiyetini kurarlar ve Cemiyet Reisi Hanifizade 
Ömer Lütfü Bey, Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafta; 
500 silahlı askerle milli mücadeleye katılmaya hazır olduk-

toplama havzasıdır. Üzerinde feribotla, Tunceli’nin Pertek ve 
Çemizgezek ilçelerine ulaşım vardır. Baraj gölünden boşalan 
sular, muhteşem bir güzellikte Fırat Nehri olarak akışına 
devam ediyor. Bu güzel manzarayı hayranlıkla seyrederek 
yolumuza devam ediyoruz. İstikamet Kemaliye (Eğin). Yolu-
muz üzerinde Dutluca köyü civarında sola dönüyor ve 3 km. 
tırmanarak Ocak köyüne ulaşıyoruz. Burası modern bir Alevi 
köyü. 750 yıl önce kökü Horasan Erenlerine dayanan, Hıdır 
Abdal Sultan tarafından kurulmuş. Kendi türbesi de burada 
bulunuyor. Babası Karaca Ahmet Sultan olan ve peygamber 
soyundan geldiğine inanılan Hıdır Abdal Sultan, Anadolu’nun 
manevi yapısını oluşturan önemli bir Alevi büyüğüdür. Köyde; 
konuk evi, müze, kültür merkezi, hamam, cami ve cem evi, 
çeşmeler, helikopter pisti bulunmaktadır. Köyden inişte yol 
üzerindeki uğrak yerinde yediğimiz, keçi sütünden yapılmış 
dondurmalar ağzımızı tatlandırıyor.

1150 rakımlı Dutluca’dan, 25 km. uzaklıktaki 950 rakımlı Ke-
maliye ye inmek için, Dutbeli isimli boğaz ile dağları aşmamız 
gerekiyor. Tek şeritli asfalt yol, el işçiliği taştan istinat duvarları 
örülerek yapılabilmiş. İnerken yolun sağı uçurum. Fakat man-
zara çok güzel! Vadinin altında Karasu Çayı akıyor. Karşıdan 
araç geldiğinde, uygun bir yerde durarak otobüsümüze yol 
veriyor. “Kaptan ne olur yavaş gitsin”, “nereden katıldım bu 
tura” söylemleri arasında ilerliyoruz.Memleketine yaklaştıkça 
daha bir heyecanlanan Başkan, mikrofonu eline almış, sanki 
otobanda yavaş yavaş ilerliyormuşuz gibi, uçurumun karşısın-
daki dağlarda “birbiriyle oynaşan geyikleri görebileceğimizi” 

larını bildirirken, Eğin isminin değiştirilmesi için de ricada 
bulunur. Mustafa Kemal çok etkilenir ve cevabi telgrafında, 
Kemal isminin kasabalarına verileceğini müjdeler. Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılmasından hemen sonra; 21.10.1922’de 
yayınlanan kararnameyle; Eğin adı, Atatürk’ün adını verdiği 
“Kemaliye” olarak değiştirilir.

2. günümüz, otobüsle 5 dakikalık uzaklıktaki, Kemaliye’yi 
tepeden gören Apçağa köyünde başlıyor. Başkan’ın köyü 
Apçağa’nın adı, “çağlayan su” anlamına gelmekte. Karasu va-
disinde bir yamaçta kurulu bulunan Apçağa, kültür ve tarih 
zenginliği ile önde gelen bir yerleşim yeri. Öğrendiğimize göre 
köyün 500 civarı olan nüfusu yazları 2000’i bulmakta.Apçağa 
Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği’nin çalışmaları 
ile, köy konağı, kırkahvesi, fırın, camii, tarihi yapılar restore 
edilerek yaşatılmış. Bunların en güzellerindenbiri; şair, öğret-
men, milletvekilliği de yapmış, annesi ve babası Apçağalı olan 
Ahmet Kutsi Tecer adına yapılmış olan müze ev. Biliyorsunuz, 
Ahmet Kutsi Tecer, “Orda bir köy varuzakta, o köy bizim 
köyümüzdür” şiirinin yazarı. Bu şiiri Ağçağa’yı hayal ederek 
yazmış. Müze evin içinde,yörede kullanılmış eski eşyalar,bağış 
olarak toplanmış ve sergileniyor. Yenilenmiş tarihi fırından, 
yeni çıkmış sıcacık uzun lavaş ekmeklerden alıyoruz. Yörede 
genellikle bu tür ekmek tüketiliyor. Daracık taş sokaklı evler 
arasından tırmanarak, tepedeki Kayabaşı Parkı’na geliyoruz. 
Manzara mükemmel. Bir yanda Karasu Çayı’nın kıvrılarak ak-
tığı vadideki Kemaliye, diğer yanda gözalabildiğine uzanan, 
yalçın kayalardan oluşan dağlar.Yanında oluklu çeşmesiyle, 
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eskiye bağlı yapılmış bu güzel parkta kahvaltımızı yapıyoruz. 
Kemaliye’ye dönüp, otobüsten inerek minibüslere doluşuy-
oruz.Çünkü gideceğimiz Karanlık Kanyonun yolu, ünlü “taşyo-
lu”. Ancak tek sıra küçük araçlar gidebiliyor. Kayalar oyularak 
yapılmış yolun, 4700 metresi tünel, 3800 metresi tarma taş 
yol. Bu yol Devletin katkılarının yanı sıra, Kemaliyeli iş adam-
larının, varlıklı insanların bağışlarıyla gerçekleşmiş. Adrenalin 
yükselten bir yol. Altından Karasu Çayı akan, 200-300 metrelik 
bir uçurumun kenarından ilerliyoruz. 

Karanlık kanyon, yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık ya-
maçlardan oluşan bir doğa harikası. Adı gibi karanlık değil. 
Akan Karasu Çayı kanyon boyunca 100 metreyi bulan genişliğe 
ulaştığından olsa gerek, Kayalar Çay’ın hemen dibinden çok dik 
yükseliyor. Kanyonda 410 metre yükseklikte, iki kaya arasına 
çekilmiş telden, özellikle yabancı misafirler Base Jumping at-
layışları yapıyorlar. Her yıl Mayıs ayında yapılmakta olan Doğa 
Sporları Şenliğinde, dağcılık, rafting, çeşitli atlayışlar, bisiklet 
gibi sporlar toplu halde yapılmakta. Ayrıca Karasu Çayı üzerinde 
geziler yapmak için, büyük, motorlu şişme botlar bulunuyor. 
Dönüşte, Prof.Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi’ni geziyoruz. 
Bağışlarla kurulmuş müze, bu bölgede bulunmuş, dünyanın 
oluşum zamanlarına kadar giden eski çağlara dayalı, böcek 
türleri, kurutulmuş bitkiler, fosilleşmiş deniz kabukluları, tatlı 
su balıkları, yılanlar, doldurulmuş hayvan örnekleri, madenlerin 
sergilendiği eşsiz bir müze.Kısa bir dinlenmeden sonra,Kemali-
ye rehberimiz, kendi deyimiyle kılavuzumuz; bilgili, samimi, 
içten, canayakın, türkücü, manici, fotoğrafçı, özetle tam bir 
halk adamı Şevket Gültekin eşliğinde (yurttan sesler söylemey-
ip), Kemaliye’nin içini gezmeye başlıyoruz.

Müze ve aynı zamanda halk sanatları üretim ve eğitim yeri 
olan taş yapı, bir Ermeni kilisesi olarak inşa edilmiş. Müzede 
Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde 
yörede kullanılan, giysiler, aletler, çeşitli levazımatlar ser-
gileniyor. Halk sanatları (el sanatları) üretim bölümünde; 
“kuyu” denilen tahta tezgahlarda, geleneksel “gazenne, 
mantin, paruka” adı verilen iplik dokuma kumaşlarla, 
peştamal, masa örtüsü, deniz havlusu gibi ürünler üretiliyor. 
Taş ve ahşap karışımı, eski, restore edilmiş evler arasından 
yükseğe çıkınca, dağların arasından pınar olarak çıkıp, şelale 
olarak şırıl şırıl akan “KadıgölüDeresi”ni görüyoruz.Bu sular 
hem ilçenin şehir suyu ihtiyacını karşılıyor, hem sulamada 
kullanılıyor, hemde faal bir değirmenin taşlarını döndürüyor. 
İlerledikçe “mani yolu” denilen bir yola geliyoruz. Bura-
da yol boyu belirli aralıklarla dikilmiş, üzerlerinde maniler 
yazılı onlarca tabelalar görüyoruz.Bu maniler, aynı zamanda 
Kemaliye’nin, ekonomik, kültürel, sosyal yapısını anlatıyor.

15. ve 19. yüzyıllar arası; ticaret yolları üzerinde, bölgenin 
pazar merkezi olması nedeniyle geçimini rahatlıkla sağlayan 
Kemaliye, bu özelliklerini kaybettikçe, çoğunlukla İstanbul’a 
göç vermeye başlıyor. Osmanlı sarayında genellikle “et ve 
odun” işleriyle uğraşırlar.(hala birçok kasap Kemaliye köken-
lidir) Osmanlı şehirde nüfusun arttığını görünce, her aileden 
1 kişinin çalışmasına izin verip, diğerlerinin köylerine dön-
mesini ister. Erkeklerinden ayrı kalmak zorunda kalan kadın-
lar, özlemlerini “mani”lerle duyurmaya çalışırlar. Erkeklerde 
manilerle cevap vermeye başlarlar. Böylece sayıları 3000’leri 
bulan, 11 hece vezniyle yazılmış maniler oluşur. Manilere bir 
örnek vermek isterim.

Kadın:
Eğin’ in üstünde zincirli kaya
Ağam benzer mahcemalinay’a
Gece gündüz yalvarırım mevlaya
İnşallah gelesin gelecek ay’a, der.

Erkeğin cevabı şöyledir:
Köçan’a deyinki bu yıl akmaya           (Köçan bir şelale adı)
Akıp akıpta yüreğimi yakmaya
Benden selam söyleyin nazlı yâre
Bu yıl da gelemem, yola bakmaya.

Bu arada evlerin dış kapı tokmakları ve lökhane’den de 
bahsetmeden geçmeyelim. Dış kapı tokmakları, dikine iki tane 
olup, üstteki kalın sesle çalıp, gelenin erkek olduğunu, alttaki 
ince sesle çalıp, gelenin kadın veya çocuk olduğunu belirtir. 
Lök; kurutulmuş dut ve cevizin toz halinde ezilip, istenirse 
şekerde eklenerek, ezme şeklinde yapılan bir şekerlemediye-
bileceğimiz bir yiyecektir. Bunun yapıldığı yere de “lökhane” 
denmektedir. Yorucu ama çok görgü ve bilgilerimizi arttıran 
bir gün oldu. Akşam yemeğinden sonra “sıra gecesi” var. (Bir 
not; Elazığ yöresinde sıragecesine benzeyen toplantılara 
“kürsübaşı” denmekte.) Kemaliye’nin dışından gelmiş, Ke-
maliye’nin ünlü kişilerinin, kaymakam, belediye reisi, ileri 
gelen eşrafın da katıldığı, davul ve saz ekibinin çaldığı müzikli 
geceyekatılımlarıyla ASİAD üyeleri renk kattılar.

Üçüncü gün, kahvaltımızı edip otel ve çok sevdiğimiz Ke-
maliye’den ayrılıyoruz. Otobüsümüz hareket ederken, 
çoğunluğunu tanıdığımız esnaf dükkanlarının önüne çıkıp, el 
sallayarak bizleri uğurluyor. Karasu vadisinin kenarından bir 
müddet gittikten sonra, yüksek ama düzgün yollardan iler-
leyerek, Sivas’a bağlı tarihi Divriğiilçesine geliyoruz.Demir 
madenlerinin ve işletmesinin bulunduğu İlçe, denizden 1250 
metre yükseklikte, Fırat’ın kollarından Çaltı suyu vadisinde 
kurulmuş, merkezi 5500 nüfuslu bir ilçe. Kuruluşu Hititler 
dönemine kadar gidiyor. Uzun bir süre Bizans egemenliğinde 
kalan ilçe, daha sonra Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek 
Beyliği tarafından idare ediliyor. Bu devirde Süleyman Şah’ın 
1224 tarihinde yaptırdığı kale ile oğlu Ahmetşah tarafından 
1228 yılında yaptırılan Ulu Camii ve ayrıca Ulu Camii’ye bitişik 
olarak Ahmetşah’ın karısı Turan Melek tarafından yaptırılan 
“Darüşşifa” büyük önem taşır. Unesco Dünya Mirası listesinde 
bulunan “Ulu Cami ve Darüşşifası”nın inşaatının 25-30 yıl 
sürdüğü tahmin ediliyor. Taştan yapılmış, birbirinden farklı, 
oyma, kabartma süslerle kaplı üç kapısı, gerçekten ihtişamlı 
ve mutlaka görülmeye değer. Otobüsümüz yüksek yaylalar-
dan geçerek, Malatya’ya bağlı, 1210 metre yükseklikteki Ara-
pgirilçesine geliyor.Arapgir; özellikle bir kısmı Ermenilerden 
kalan, tahta, taş, kerpiç, çamurdan yapılmış, eski konak ve 
evleriyle ünlü. Buraları geziyor ve belediyece restore edilen 
eski han’ın ortasındaki avluda Arapgir’in meşhur “reyhan 
çayı”nı yudumluyoruz. Çanakkale Savaşı kahramanlarından 
Necdet Çobanlı Paşa’nın, restore edilmiş konağını ziyaretten 
sonra, dönüş havaalanımız Malatya’ya doğru yola çıkıyoruz. 
Malatya’daki akşam yemeğinden sonra, meşhur günkurusu 
kayısılarımızı satınalarak, uçağımıza yetişiyor ve rahat bir 
yolculuktan sonra, saat 01.15’de İstanbul’a dönüyoruz.

Bu üç günün sonunda; yurdumuzun her yöresini ayrı ayrı 
tanımamızın, insanlarının misafirperverliklerini, candan-
lığını, içtenliğini duyumsayarak, tarihimizi, zenginliklerim-
izi, kıymetlerimizi, eksikliklerimizi görmemizin, ne kadar 
önemli ve faydalı olduğunu anlıyoruz.

Teşekkür edeceklerimiz o kadar çok ki! Önce bu geziyi 
düşünen ve gerçekleştiren başta Başkan olmak üzere tüm 
ASİAD yöneticileri, Tur organizatörümüz ve araç personeli, 
Engin sanat tarihi bilinci ve görgüsüyle, bir öğretmen gibi 
bizleri çok bilgilendiren, içimizden biri olan, güzel rehber 
kardeşimiz, Özellikle Kemaliye olmak üzere, tüm gezdiğimiz 
yerlerdeki, bizlere hiç yabancılık çektirmeyen, misafirperv-
er yurttaşlarımız, Hepinize candan teşekkürler!





Yönetim olarak son dergimizde kısaca 2 yıllık faaliyetlerimizden sayılar çerçevesinde bahsetmek isteriz. 
Yönetimi devraldığımız 26 Ekim 2015’ten bugüne…
61 yapılan 20 planlananYönetim Kurulu Toplantısı,
11 Komite Çalıştayı ve Şirketimizle 13 Komite Toplantısı,
4 sosyal sorumluluk projesi,
35 panel ve çeşitli toplantılar olmak üzere görev bitiminde 150’ye yakın faaliyet yapmış olacağız. 
2015 – 2016 faaliyetlerimizi bir önceki dergimizde detaylandırmıştık, bu sayımızda da 2016 Nisan ayından bugüne 
yaptıklarımız ve görevi teslim edeceğimiz güne planladıklarımızdan bahsedeceğiz. 

27 Nisan 2016 Endüstriyel Yangın Komitesi/ Genel Müdürlük
29 Nisan 2016 İstanbul’da düzenlenen SAİK Genişletilmiş İstişare Toplantısına Asiad olarak Yönetim Kurulu  
 bazında katılım sağladık. Yeni acente yönetmeliği ve diğer bazı hususlarda fikir alışverişinde
 bulunmak üzere, dernek olarak hazırladığımız görüşlerimizi rapor olarak Saik’le paylaştık. 
 oplantının 2.bölümü TOBB Başkanı Sn .M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı “Sigorta Acenteleri
 Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme Raporu Lansman Toplantısı” olarak
 gerçekleşmiş olup 2.oturuma da yönetim olarak katılım sağladık.
23 Mayıs 2016 Hasar Komitesi Çalıştayı / Dernek merkezi
25 Mayıs 2016 Hasar Komitesi / Genel Müdürlük
26 Mayıs 2016 ASİAD olarak yine bir ilke imza attık. Sigortacılık Haftası kapsamında Gazeteci Sn. Noyan Doğan
 moderatörlüğünde Allianz Sigorta Sağlık Direktörü Dr. Nedim Tarakçı ve Özel Hastaneler ve Sağlık
 Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Dr. Cevat Şengül ile Milli Reasürans Konferans Salonun’nda son
 günlerin yoğun konusu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında toplantımızı gerçekleştirdik.
14 Haziran 2016 Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de “Acentelik Sözleşmeleri” konulu panelimizi
 Sn. Hüseyin Kasap ve acentelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantımız basında ses getirdi.
 Sigorta Medya’dan haberlerimizi takip edebilirsiniz.
21 Haziran 2016 Sağlık Komitesi / Genel Müdürlük
3 Temmuz 2016 Ok-der Okmeydanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 6 adet çocuk bisikleti bağışı yapıldı.
18 Temmuz 2016 Yangın Komitesi Çalıştayı / Dernek Merkezi
21 Temmuz 2016 Yangın Komitesi / Genel Müdürlük
15 Ağustos 2016 Oto-Kaza Komitesi Çalıştayı / Dernek Merkezi
24 Ağustos 2016 Oto-Kaza Komitesi / Genel Müdürlük
28 Eylül 2016 ASİAD Kuruluşumuzun 15. yılını Allianz yöneticileri ve derneğimizin üyeleri ile birlikte kutladık.
 ASİAD’ın Geleneksel Kuruluş Gecesi Yemeğine Orkestranbul Hababam Müzikali Gökhan Uğurlu
 Prodüksiyon damgasını vurdu. 
7 Ekim 2016 Mariott Otel'de Sab, İsad, Pasad, Saad, Asiad, Zonsader başkanları ile yapılan toplantıda ortak
 hareket edilmesine karar verildi. Toplantıda bulunan bir Avukatın da katılımıyla sektördeki son
 gelişmeler ve trafik sigortalarında izlenecek yollar üzerine kararlar alındı.
19 Ekim 2i16 İTO da Saik Başkanı Sn. Hüseyin Kasap katılımı TOBB Sigorta Meslek Komitesi Başkanı Sn. Levent
 Korkut moderatörlüğünde Stk başkanları, oda temsilcileri ve acentelerin katılımıyla daha önceki
 görüşmelerde alınan kararlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
21 Ekim 2016 Allianz üst yönetimiyle toplantı yapıldı. Sorunlarımız bir kez daha dile getirildi.
26 Ekim 2016 Endüstriyel YangınKomitesi / Genel Müdürlük
26 Ekim 2016 Ankara'da ASİAD başkanı Sn. Hüseyin Duru Saik Başkanı Hüseyin Kasap'la gündeme ait sorunları
 birebir görüşüp fikir alışverişinde bulundu.
30 Ekim 2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. İsmail Yücel'le ASİAD Başkanı Sn. Hüseyin Duru
 toplam 3 saat görüşme yaptı. Daha önce başbakanla hem Saik Başkanı Sn. Hüseyin Kasap'ın hem
 ASİAD Başkanı Sn. Hüseyin Duru'nun ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerde başbakana ilettikleri
 sorunların çözümleriyle alakalı çalışmaları yapmak üzere başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 Müsteşar Yardımcısı Sn. İsmail Yücel'i görevlendirmişti. Sektöre ait tüm sorunlar müsteşar
 yardımcısına tüm detaylarıyla bizzat ASİAD Başkanı Sn. Hüseyin Duru tarafından aktarılmıştır.
3 Kasım 2016 Liv Hospital Toplantı Salonu'nda Acente Meslektaşlarımızla sektördeki son gelişmeleri, Allianz Yönetimi ve
 STK'larla yaptığımız toplantı sonuçlarını paylaştık. Allianz Emeklilik A.Ş. Strateşik Planlama ve İş
 Geliştirme Grup Başkanı Sn. Burak Açkurt bize otomatik katılımı bes hakkında bilgiler verdi. Tıptaki son
 gelişmeler ve sigortacılığa yansımaları ile ilgili Liv Hospital'in değerli doktorlarından bilgi aldık.
13 Kasım 2016 İstanbul Maratonunda Kanser Savaşçıları Derneği için Bağış Toplama Kampanyası yapıldı.
21 Kasım 2016 Sağlık Komitesi Çalıştayı / Dernek Merkezi
29 Kasım 2016 Sağlık Komitesi /Genel Müdürlük
3 Aralık 2016 Dünya Göz Vakfı –Görme Engelli lise üniversite öğrencilerine akıllı telefon kampanyası 
 bağış desteği verildi.

Faaliyetlerimiz...
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5 Ocak 2017 Reina'da meydana gelen hain saldırıyı kınamak adına Kuruçeşme Parkı'ndan Reina'ya kadar
 "Teröre Lanet" yürüyüşü geçrekleştirdik.
5 Ocak 2017 Saik Başkanı S. Hüseyin Kasap ile sektör hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
10 Şubat 2017 Sosyal İlişkiler Birliği (SİB) ile ortak sorunlarımızla ilgili toplantı yapıldı.
14 Şubat 2017 Allianz Tower’da Sağlık Workshop toplantısına Asiad olarak katılımımızı gerçekleştirdik. 2016
 yılı boyunca yapılan toplantılardan ve tespitlerimizle ilgili departman yöneticilerinin iş geliştirme
 süreçleri 2017 uygulama, ürün ve IT geliştirme periyodları hakkında paylaşımlarını ve sonuçlarını
 dinledik. Güncel sorunlarımızı tekrar aktardık. 
7 Mart 2017 İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen Sigortacılık Meslek Komitesi Zümre Toplantısına ASİAD
 olarak katıldık. Yönetim Kurulu üyemiz Yavuz Önen söz alarak “Trafik Sigortalarında Yaşanan
 Sorunlar ve Gelinen Son Durum” hakkında değerlendirmelerimizi paylaşmıştır.
22 Mart 2017 İstanbul Florence Nighthingale Hastanesi’nde Mobil Uygulamaların Acenteye Sağlayacağı Kolaylıklar
 (Neosinerji kurucusu Mehmet Üst), Asistans Hizmet Paketi ve KDV Detayları (Asist Line Genel
 Koordinatörü Serdar Tufan ve Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Kalender) ile Yard. Doç. Oytun Erbaş’ın
 sunumuyla "Aşkın Kimyası" adlı sunumu dinledik.
30 Mart 2017 Dernek merkezimizde Allianz Sigorta yöneticilerimizi ağırladık. Trafik Sigorta uygulamalarında son
 durum, Sağlık Sigortası ve daha birçok konuda fikir alışverişinde bulunduk. Son derece verimli
 geçen toplantımızda tüm acentelerin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve hızlı çözümlenebilmesi için her
 türlü birlikte çalışma ekiplerine katkı sağlayacağımızı bir kez daha aktarma fırsatı bulduk.
21 Nisan 2017 3 günlük Elazığ-Harput-Kemaliye(Eğin)-Divriği-Arapgir-Malatya Gezisi düzenledik.
27 Nisan 2017 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü -Ankara- Sn. Dr. N. Şerif Çakırsoy’a "Hayırlı olsun
 Ziyareti" gerçekleştirdik. Gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
28 Nisan 2017 Başkan Hüseyin Duru Allianz Üst Yönetimini ziyaret ederek trafik sigortalarındaki son durumu
 değerlendirdi. 
4 Mayıs 2017 Perşembe Allianz Tower Kişisel Verilerin Korunması (Av. İbrahim Özpay) ve Diş Teminatı (Zeta Risk
 Yönetimi Cem Köylüoğlu) toplantısı gerçekleştirildi.

Planladıklarımız: 
Kuruluş gecesi yemeği
20 yönetim kurulu toplantısı
Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi Fil Mahoni’nin korunması için cam fanus yapım projesi



Dişlerimiz, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın 
ayrılmaz parçası ve önemli bir göstergesidir. 

Dünya Sağlık Örgütüne göre diş ve diş eti 
rahatsızlıkları, insanların karşılaştığı en sık ve 
yaygın sağlık sorunlarından birisi olarak 
tanımlamaktadır. 

     5-17 yaş grubu çocuklarda büyüme yetersizliğine, 
      Hamilelerde 8 kat daha fazla düşük ağırlıklı doğumlara,
      40-70 yaş grubunda 7 kat daha fazla kalp hastalığına neden olmaktadır.

Bugün itibariyle sigorta sektöründe pek çok şirketin bir diş hizmeti ya da teminatı vermekte 
olduğunu ve buna paralel olarak da hem kullanım sayılarının hem de diş güvence kapsamının 
giderek genişlediğini izlemekteyiz.

Bu tablodan görüleceği üzere, sigorta şirketlerinin ciddi bir kısmı diş ile ilgili irili ufaklı hizmet ya 
da teminat vermektedirler.

Tam bu noktada, bireysel sigortalılarına opsiyonel olarak kapsamlı diş teminatı veren tek 
şirketin Allianz olduğunu da vurgulamamız gerekir.

Diş Bakım Paketi 

Nazar Boncuğu (hepsi), 
Grup Sağlık (opsiyonel), 
MODÜLER Sağlık (opsiyonel)

Grup Sağlık (opsiyonel), 
MODÜLER Sağlık (opsiyonel)

Grup Sağlık (opsiyonel) Grup Sağlık (opsiyonel) Grup Sağlık (opsiyonel)
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Grup Sağlık (opsiyonel), 
MODÜLER Sağlık (opsiyonel)

Acil Diş Sigortası Kapsamlı Diş Sigortası

Allianz

A......

A......

M......

G......

A......

A......

G......

S......

E......

Ferdi Kaza (hepsi),
Grup Sağlık (opsiyonel)

Ferdi Kaza (hepsi),
Grup Sağlık (opsiyonel)

Bireysel ve Grup Sağlık
(hepsi) 

Konut, Kasko, Ferdi Kaza,
Mini Sağlık Ürünleri (hepsi)

Konut, Kasko (hepsi)

Kasko (hepsi)

Ferdi Kaza, Mini Sağlık 
Ürünleri (hepsi)

 Sağlık sigortasında 
“Ağız ve diş sağlığı” 
  teminatları 
  fark yaratıyor!
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