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MERHABA
Sizleri sigorta sektöründe yaşanan gelişmelerden haberdar etmek için hazırladığımız 
Koalay Mag özel sayısı bu ay yine zengin bir içerik ile elinize ulaşıyor.

Koalay.com olarak, trafik, kasko ve DASK ürünlerinden oluşan portföy yapımıza son 
dönemde seyahat sağlık sigortasını da ekledik. Odaklandığımız diğer branşlar içe-
risinde tamamlayıcı sağlık sigortası, konut, bireysel kaza ve hayat sigortası da yer 
alıyor.

Seyahat sağlık sigortasının oldukça önemli bir poliçe olduğunun altını çizmekte fayda 
görüyorum. Seyahat sağlık sigortası, vize başvuruları için bir zorunluluk olmasının 
ötesinde, poliçe sahiplerine yurtdışındayken herhangi bir talihsizlik yaşanması duru-
munda sağlık ve eşya güvencesi altında olmanın rahatlığını da hissettiriyor.

Yeni portföy yapılanmamızın yanı sıra, Koalay.com olarak müşterilerimize kolaylık ve 
güvenilirliği bir arada sunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda tüketicilerin aldıkları 
teklifler arasından teminatlarını ihtiyaç ve bütçelerine göre özelleştirebilmelerine yar-
dımcı olabilecek bir özelleştirme matrisi geliştirerek tüketicilerin kullanımına sunduk. 
Bu matriste basit ve anlaşılabilir bir dil kullanarak, tüketicilerin kasko ürününü tanıması-
na ve herkesin düşündüğü kadar karmaşık bir ürün olmadığını anlamalarına yardımcı 
olmayı hedefledik. Bu sayede tüketicilerin bir acente veya sigorta uzmanının yardımı 
olmadan kasko ürününü de online olarak satın alabilmelerini de sağlamış olduk.

Tüketicilerin kolay bir şekilde kasko poliçesi sahibi olabilmesi için Koalay.com olarak 
önemli avantajlar sunuyoruz. Kullanıcılara rahatlık, basitlik, kolaylık ve güvenilirlik sağ-
lıyoruz. Koalay.com platformu tüketicilere hızlı, basit ve güvenilir bir sistem sunarak; 
sektördeki lider sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı teklifler almalarını ve bu teklifler 
arasından istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri ürünü online olarak satın 
alabilmelerini sağlıyor.

Koalay Mag Nisan sayısında sizleri keyiflendirecek etkinlikler ve önemli sağlık, gezi 
haberlerini de sunuyoruz. 

Güzel bir Nisan ayı geçirmenizi dilerim.

Saygılarımla

Telesure Sigorta Türkiye CEO’su 
Bradley du Chenne
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Koalay.com müşterilere basitlik, kolaylık ve 
güvenilirliği bir arada sunuyor

Koalay.com Türkiye CEO’su Bradley Du Chenne, kasko sigortalarının tüketiciler açı-

sından önemini değerlendirdi. Kasko ürününün sürücülerin kaza, yangın, sel gibi 

doğal afetler durumunda yaşadıkları kişisel zararları karşılamak açısından büyük 

önem taşıdığını belirten Bradley Du Chenne; “Bu sigorta poliçesi sayesinde, 

kazadan önceki maddi durumunuzu geri kazanabileceğinizi bilmenin rahatlığını 

yaşıyorsunuz.  Zorunlu trafik sigortası kaza durumunda kendi hasarlarınızı değil, 

karşı tarafın hasarlarını karşılayan bir sigorta türü olduğundan kasko bu nokta-

da önem kazanıyor.” dedi.  Kasko konusunda Türkiye’de yeterli bilincin olduğu-

nu, ancak genel olarak ürünün pahalı olduğu yönünde bir algı olduğunu söy-

leyen Bradley Du Chenne; “Sürücülerin çoğu sadece trafik sigortası yaptırarak 

kasko sigortası almamayı tercih ediyor. Ortalama bir kasko sigortası poliçesi 

günde 3 TL’ye mal olurken, kaza durumunda yaşanacak zararların binlerce 

hatta on binlerce liraya varabileceği unutulmamalı.” şeklinde konuştu.

Standart trafik sigortası ürününün aksine, kasko poliçelerinde çok farklı teminat seçenekleri bulunduğunu belirten 

Bradley Du Chenne, Koalay olarak tüketicilerin aldıkları teklifler arasından teminatlarını ihtiyaç ve bütçelerine 

göre özelleştirebilmelerine yardımcı olabilecek bir özelleştirme matrisi geliştirerek tüketicilerin kullanımına sun-

duklarını söyledi. Bu matriste basit ve anlaşılabilir bir dil kullanarak, tüketicilerin kasko ürününü tanımasına ve 

herkesin düşündüğü kadar karmaşık bir ürün olmadığını anlamalarına yardımcı olmayı hedefleyen Koalay.com, bu 

sayede tüketicilerin bir acente veya sigorta uzmanının yardımı olmadan kasko ürününü de online olarak satın 

alabilmelerini de sağlamış oldu. Bradley Du Chenne, kullanıcıların 19 şirketin tekliflerinin bir arada sunulduğu 

sonuç sayfasına ulaşmadan önce 5 basit soruyu cevaplamalarının yeterli olduğunu söyleyerek, kullanıcıların 

sonuç sayfasında listelenen tekliflerden birini seçtikten sonra ödeme teyit ekranına yönlendirildiklerini belirtti. 

Ödemenin bu sayfada tamamlanmasının ardından, satın alınan poliçe anında e-posta adreslerine gönderiliyor ve 

kolayca cihazlarına indirilebiliyor. Tüm bu süreç 3 dakika içerisinde rahatlıkla tamamlanıyor.  Tüketicilerin kolay bir 

şekilde kasko poliçesi sahibi olabilmesi için Koalay.com’un sunduğu avantajlardan bahseden Bradley Du Chenne, 

şunları kaydetti:“Rahatlık, basitlik, kolaylık ve güvenilirlik sağlıyoruz. Koalay.com platformu tüketicilere hızlı, basit 

ve güvenilir bir sistem sunarak; sektördeki lider sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı teklifler almalarını ve bu teklifler 

arasından istedikleri zaman istedikleri yerde istedikleri ürünü online olarak satın alabilmelerini sağlıyor.”

Aksigorta’dan chat hızında trafik 
sigortası teklifi

 

Aksigorta müşterileri, trafik sigortası tekliflerini Dijital Asistan üzerinden chat hızında 

alıyor. Müşteriler, www.aksigorta.com.tr üzerinden araç sigortaları sekmesinde yer alan 

trafik sigortası ürününü seçtiklerinde Dijital Asistan tarafından karşılanıyor. Teklif için 

gerekli bilgileri alan Dijital Asistan’ın CRM’e ilettiği bu bilgiler yetkili acenteler ile pay-

laşılarak teklif oluşturuluyor. Aksigorta’nın bu yeni hizmeti farklı ürünler için de sunulan 

avantajlı hizmetlerin randevu alımlarında da kullanılıyor. 

Yeni uygulama öncesinde müşterilerin teklif almak için form doldurduklarını belirten 

Aksigorta BT ve Dijital’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, chatbot 

uygulaması ile hizmetleri daha hızlı hale getirdiklerini ve kolaylaştırdıklarını söyledi. 

Metin Demirel, “Tanımlı operasyonel işlerimizi robotlara ve chatbot’lara devrettik. 

Böylece insan kaynağımızı müşterilerimize daha iyi hizmet üretmek için kullanıyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 7/24 kar-

şılamayı hedefliyoruz” dedi. 
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‘Tüketici Kalite Ödülü’  Doğa Sigorta’nın

Doğa Sigorta, 31. Tüketici Zirvesi’nde yılın ‘Tüketici Kalite Ödülü’ne layık görüldü. 

Şirket adına ödülü Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar aldı.

Bu sene “Kişisel Bilgi ve Yapay Zeka” temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Doğa Sigorta 

CEO’su Nihat Kırmızı da bir konuşma yaptı. Sigortacılığın verilerin yoğun olarak 

kullanıldığı, datanın işlenmesini gerektiren bir sektör olduğuna dikkat çeken Kırmızı, 

“Biz 2014 yılında bu sektöre girdiğimizde çok önemli rakiplerimiz vardı. Sektör zaten 

yoğun rekabet yaşanan bir sektör. Teknolojinin doğru kullanımıyla rekabette öne 

çıkabiliyorsunuz. Biz de bu sebeple teknolojiye yoğun olarak yatırım yapmaya karar 

verdik, bu şekilde fark yaratabileceğimizi düşündük. Bugün 3.5 milyon sigortalıya 

hizmet veren, sektörün en büyük sigorta şirketlerinden biri konumuna yükseldik. Geldiğimiz bu noktada teknolojik yatırımlarımızın etkisi 

büyük” dedi.

İnsan kaynağı teknolojiyle gelişiyor

Teknolojik yatırımlar sayesinde kaliteli bir insan kaynağı oluşturmanın da mümkün olduğu-

na dikkat çeken Nihat Kırmızı, “Yaptığımız teknolojik yatırımlarla çok iyi bir insan kaynağı 

oluşturarak şirketimizi önemli bir noktaya getirdik” diye konuştu.

Teknoloji sayesinde sektörün yaşadığı dönüşümden de bahseden Kırmızı şunları söyledi: 

“Eskiden poliçeler daktilolarla kesiliyordu. Şimdi sigortalılar oturdukları yerden poliçe 

alabiliyor, hasarlarını takip edebiliyorlar, şirketlerin sunduğu fiyatları anında kıyaslayabi-

liyorlar. Hata yapma olasılığı da bu gelişmeler sayesinde neredeyse sıfıra indi. Teknoloji 

hem tüketiciye hem sektör çalışanlarına refah sağlıyor. Bundan sonra sektörde teknolojiyi 

kullanabildiğimiz ölçüde var olabileceğiz. Doğa Sigorta olarak biz de teknolojik yatırımla-

rımıza devam edeceğiz.”

Mercan resifleri için sigorta hazırlığı sürüyor
Küresel reasürans devi Swiss Re, önde gelen doğa koruma organizasyon-

larından biri olan The Nature Conservancy (TNC) ile mercan resiflerinin 

korunması için ortaklığa gidiyor. İş birliğine giden iki kurum, hem mercan 

resiflerini hem de resifler üzerinden kazanç elde eden Meksika'daki yerli 

halkı güvence altına alacak parametrik bir sigorta poliçesi çıkarmayı 

planlıyor. 

Halihazırda tasarımda olan parametrik sigorta ürünü, büyük bir kasırga 

sebebiyle hasar gören mercan resiflerinin hızlı bir şekilde restorasyonuna 

yardımcı olunmasını sağlayacak. Küresel reasürans devi Swiss Re ile doğa koruma organizasyonu The Nature Conservancy ortaklığında 

piyasaya sürülecek olan  sigorta ürünü mercan kayalıklarını korumakla kalmayacak, ayrıca yerli halkın turizm ve balıkçılık gelirlerini de 

güvence altına alacak. İki kurum halkın ekonomik direncini de güçlendirmeyi planlıyor.

Öte yandan Artemis’te yer alan habere göre, reasürans şirketi Swiss Re, mercan resif sigortasının “sigorta sektörünün kendisi için ölçek-

lenebilir yeni bir pazar yaratma fırsatını sunduğuna” dikkat çekiyor. Meksika’dan Quintana Roo Eyaleti Valisi Carlos Joaquín González, 

sigortanın Meksika’nın en önemli turistik yerlerinin korunması için çok önemli olduğunu belirterek “Meksika Karayipleri her yıl yaklaşık 12 

milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. 9 milyar dolarlık bir üretimden bahsediyoruz. Ancak resifler, kasırga ve fırtına gibi doğal afetlerin 

varlığıyla tehdit altında” diye konuştu.



G
Ü

N
C

E
L

 H
A

B
E

R
 

6

Koalay.com sigorta portföy yapısına seyahat 
sağlık sigortalarını da ekledi

Koalay.com Türkiye CEO’su Bradley Du Chenne, Koalay’ın 2018 yılı itibariyle ön 

plana çıkardığı yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler verdi. Koalay’ın trafik, 

kasko ve DASK ürünlerinden oluşan portföy yapısına son dönemde seyahat sağlık 

sigortasını da eklediklerinin müjdesini veren Bradley Du Chenne, odaklandıkları 

diğer branşlar içerisinde tamamlayıcı sağlık sigortası, konut, bireysel kaza ve hayat 

sigortasının da yer aldığını açıkladı. Seyahat sağlık sigortasının oldukça önemli bir 

poliçe olduğunun altını çizen Bradley Du Chenne, bu sigortanın vize başvuruları 

için bir zorunluluk olmasının ötesinde, yurtdışındayken herhangi bir talihsizlik 

yaşanması durumunda sağlık ve eşya güvencesi altında olmanın rahatlığını da 

hissettirdiğini hatırlattı. Seyahat sağlık sigortası satın almak isteyen bireylerin bazı 

noktalara çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Bradley Du Chenne, tıbbi teminat 

limitine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bradley Du Chenne, standart limit 

altındaki poliçelerin vize başvurularında genellikle kabul etmediğini hatırlatarak; 

“Sigortanın geçerli olduğu bölge, tüm dünya veya Shengen bölgesi olarak ayrılıyor. 

Bireysel kaza limitlerine de ayrıca dikkat edilmeli. Diğer standart sigorta hizmet-

lerinin dışında, bu üründe vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda yararlanabileceğiniz bir de vize başvuru 

teminatımız bulunuyor. Bu teminat sayesinde vize başvuru ücretinizi geri alabiliyorsunuz.” şeklinde konuştu. 

Bradley Du Chenne ayrıca şunları kaydetti: “Süreç 3 adımda fiyat alma ve takip eden bir adımda da satın almanın 

gerçekleşmesiyle kolayca tamamlanıyor. Tüketiciler belirli seyahat tarihleri için veya bir yıllık teminat seçenekle-

rinden, tüm dünyada veya Shengen bölgesinde geçerli olan teminat seçeneklerinden istediklerini tercih edebiliyor.”

Türkiye’de deprem teminatlı konut 
sayısı 8 milyonu aştı
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, 1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle yaptığı 

açıklamada şunları söyledi: “Depreme karşı alınabilecek en etkili fiziksel tedbirlerin başında 

depreme dayanıklı binalar inşa etmek ve bütün binaları depreme dayanıklı hale getirmek 

gelir. Finansal önlemlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem Sigortasıdır. Zorunlu 

Deprem Sigortası, her yıl artan sigortalılık oranıyla, Türkiye’nin depreme karşı hazırlıklarında 

kilit öneme sahip. 1999 yılında yalnızca 500 bin civarında, 2016 yılında ise 7,6 milyon olan 

deprem teminatlı konut sayısı, 2017 sonu itibariyle 8.4 milyona ulaştı. Türkiye genelinde 

sigortalılık oranı ise yüzde 47’ye yükseldi, bu oran 2016’da yüzde 43’tü. 2018 yılı sonunda 

ise poliçe sayısının 9 milyona ulaşması bekleniyor. Bugün Türkiye’de dakikada 15 kişi Zorunlu 

Deprem Sigortası yaptırıyor ve günde sadece 50 kuruş ayırarak konutları depreme karşı sigor-

talamak mümkün.”

Dünyaya örnek olan bir sistem
Murat Kayacı DASK’ın hedefini şöyle özetledi: “DASK hayata geçirdiği projelerle Türkiye’yi deprem öncesi ve sonrasına 

dair bilinçlendirirken, sağladığı bilgi birikimi ve maddi teminatla depreme hazır, depremden sonra hızla toparlanan 

bir ülke yaratma hedefiyle çalışıyor. DASK poliçe adedi, sigortalılık oranı, havuzun büyüklüğü ve teknolojik altyapı gibi 

özellikleriyle doğal afet havuzları açısından diğer ülkeler nezdinde bir model olarak kabul ediliyor. Son yıllarda başta 

Pakistan, İran, Güney Kore, Kazakistan Azerbaycan, Özbekistan, Moğolistan, Romanya gibi ülkeler olmak üzere birçok 

ülke DASK’ın Türkiye’deki çalışmalarını model alıyor. DASK yetkilileri İngiltere, Japonya, Yunanistan, İtalya, Filipinler, Çin, 

Meksika, Makedonya, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Endonezya, Romanya, Kuveyt, Azerbaycan gibi ülkelerden gelen kurumlara 

DASK’ı ve Zorunlu Deprem Sigortasını anlatıyor. DASK olası bir İstanbul depreminde hasarların tazmininde yeterli kaynak 

sunmanın yanı sıra, afetin tüm operasyonel sürecini etkin ve teknoloji rehberliğinde yönetmek amacıyla da hızla çalışıyor ve 

diğer ilgili devlet kurumlarıyla işbirlikleri geliştiriyor.”
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Belçika Sağlık 
Sigorta Kurumu 
araştırdı: Genç 
doktorlar daha az 
antibiyotik yazıyor
Belçika Sosyalist Sağlık Sigorta Kurumunun 2008-

2016 yılları arasındaki doktor reçetelerini incele-

yerek yaptığı araştırma, 30 yaş altı doktorların, 60 

yaş üstü meslektaşlarına göre yüzde 30 oranında 

daha az antibiyotik reçete yazdığını ortaya çıkardı.

Brüksel Serbest Üniversitesi’nde (VUB) görevli 

Profesör Dirk Devroey, bu değişimin zaman içinde 

antibiyotiklerin yan etkilerinin daha net anlaşılma-

sıyla ortaya çıktığını, genç doktorların aldıkları eği-

tim gereği bu konuda daha bilinçli olduğunu, yaşı 

daha ileri olan doktorların ise alışkanlıklarından 

vazgeçmekte zorlandığını ifade etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

verilerine göre Belçika, dünya genelinde en fazla 

antibiyotik kullanan ülkeler listesinde üçüncü 

sırada yer alıyor. En fazla antibiyotik kullanan 

ülkeler ise Yunanistan ve Fransa olarak ön plana 

çıkıyor.

Belçika genelinde her yıl antibiyotiğe dirençli 

hale gelen bakterilerin ortalama 2 bin 500 kişi-

nin ölümüne neden olduğu ifade ediliyor. Fazla 

ve hatalı antibiyotik kullanımının bakterileri 

daha dirençli hale getirdiği için sakıncalı oldu-

ğu düşünülüyor.

Audi tutkusu, Anadolu 
Sigorta ile koruma altında  

Anadolu Sigorta, özel teminatlar içe-

ren “Audi Kasko” ürünü ile Audi araç 

sahiplerine, anlaşmalı yetkili servis 

istasyonu seçeneğinden, 7 gün/24 

saat hizmet veren asistans yardım-

larına kadar çok sayıda ayrıcalıktan 

yararlanma olanağı sunuyor. 

Anadolu Sigorta, Audi tutkunlarına 

özel hazırladığı poliçe ile çok özel 

fırsatlar sunuyor. Audi marka araçlar 

için özel bir kasko olarak tasarla-

nan “Audi Kasko Sigortası”, model 

yılı sınırlaması olmaksızın, Anadolu 

Sigorta’nın genişletilmiş kasko ürü-

nünün benzersiz avantajlarını ve Audi araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu 

birçok sigorta teminatlarını içeriyor. Doğuş Otomotiv işbirliğiyle hayata 

geçirilen ürünle, dileyenler tüm hizmetlerini Audi’nin yetkili servislerin-

den alma ayrıcalığına da sahip oluyor. Hasar meydana gelmesi duru-

munda onarım, Audi yetkili servislerinde belli tutardaki hasara kadar 

ekspertiz olmaksızın yapılabiliyor. Öte yandan Audi yetkili servisleri hem 

acente hem de anlaşmalı servis olarak hizmet verdiği için, tüm işlemler 

tek merkezden yapılabiliyor. Her türlü hasar hizmeti Audi yetkili servisle-

ri çatısı altında, yalnızca orijinal parçalar kullanılarak, konusunda uzman 

teknisyenler tarafından tam ve eksiksiz olarak sağlanıyor.

Geniş teminatlarla riskinizi sıfırlayın

Audi araç sahipleri Audi Kasko Sigortası’yla 7 gün/24 saat hizmet sağla-

yan asistans yardımından da faydalanabiliyor. Poliçe dönemi içerisinde 

bir adet orijinal cam değişimi muafiyetsiz ve hasarsızlık indirimi etki-

lenmeden yapılırken, ek teminatlarla araç sahipleri araçlarını pek çok 

riskten koruyabiliyor.  Araçta meydana gelecek küçük çaplı hasarlar için 

anlaşmalı Audi yetkili servislerinde geçerli olan mini onarım hizmeti 

sunan Audi Kasko Sigortası’nda, bu kapsamda verilen hizmetler, poliçe 

yenilenmesinde hasarsızlık indirimi kademesini etkilemiyor. Ayrıca 

Anadolu Hizmet kapsamında kaza veya arıza durumunda araçların Audi 

yetkili servislerine çekilmesi sağlanırken, ikame araç teminatı veriliyor. 

İkame araç ihtiyacı, onarım süresince pert dahil yılda 2 kez, azami 15 

güne kadar Audi marka araçlarla karşılanıyor. Hatalı akaryakıt dolumu 

teminatı ile de aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından alım 

yaparken, hatalı yakıt verilmesi sonucunda maruz kalınabilecek meka-

nik zararlar ve masraflar teminat altına alınabiliyor. Bunların yanında 

Audi Kasko Sigortası’nda; anahtar kaybı, sınırsız ihtiyari mali mesuliyet 

teminatı gibi geniş teminatlar da bulunuyor.  Audi Kasko Sigortası’nda 

Anadolu Sigorta’nın müşterilerine sunduğu en önemli farklılıklardan 

biri de sektörde, tüm araç grupları için ihtiyari mali mesuliyet teminatını 

“sınırsız” veren tek sigorta şirketi olması.
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İyi Sürücüye İndirimli Kasko : Unikasko
Aracınızın hasar görmemesi ve sevdiklerinizle güvenli bir yolculuk yap-

mak için kendinizce trafikteki tüm risk faktörlerini en aza indirmeye 

çalışabilirsiniz. Siz ne kadar dikkatli olsanız da kırmızı ışıkta geçen bir 

sürücü aracınıza çarpabilir, ehliyetini yeni almış bir sürücü yaşadığı 

panik nedeni ile aracınızın hasar almasına neden olabilir ya da bir hırsız 

arabanızı soymaya çalışırken hasarlanmasını sağlayabilir. Üstelik doğal afet, halk hareketleri ya da terör sebebiyle 

aracınız zarar görebilir. Kısaca iyi sürücü olsanız dahi tüm risk faktörlerini aşağıya çekmeniz pek de mümkün 

değil. Kasko, zorunlu sigorta türleri arasında yer almasa dahi pek çok sürücünün olmazsa olmazları içinde bulu-

nuyor. Beklenmedik anlarda oluşabilecek hasarlara karşı aracınızı teminat altına alması iyi sürücülerin güvenle 

yola çıkmalarını sağlıyor.

Unico Sigorta, iyi sürücülerin araçlarını hasarlanmalara karşı korumak için gösterdiği özen ve çabanın farkında. 

Araçlarına gösterdikleri özen, trafikteki diğer sürücü ve yayalara karşı duydukları saygı ve sevdiklerinin güven-

li yolculuk yapması için gösterdikleri çabanın ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Tüm bu sebeplerden 

kazalardan uzak duran iyi sürücülere kasko teklifi sunarken özel indirimlerden yararlanma fırsatı tanıyor. 

Uyguladığı hasarsızlık indirimi sayesinde uygun kasko fiyatları ile arabalarını kaskolamalarını sağlıyor. 

Hayatı kolaylaştıran yeni nesil kasko
Kasko fiyatları, aracınızın modeli ve üretim yılını baz alan kasko bedelinin yanı sıra pek çok farklı unsur 

doğrultusunda değişkenlik gösteriyor. Aracınızın yedek parça fiyatları, aracınızın orijinal aksesuarları dışın-

da kullanılan ek aksesuarlar ve talep ettiğiniz ek teminatlar, prim hesaplanmasına direkt olarak etki ediyor. 

Yeni nesil kasko çeşidi olan Unikasko, iyi sürücülerin kazasız geçirdiği her dönemi sunduğu özel hasarsızlık 

indirim oranları ile ödüllendiriyor, iyi sürücülerin ayrıcalıklı fiyatlarla araçlarına kasko yapmalarını sağlıyor.

Unikasko'yu yeni nesil kasko olarak tanımlamak için pek çok neden bulunuyor. Kredi kartı limitine ekstra 

yük binmemesi için, aylık abonelik sistemi olarak ücret kesintisi yapıyor. Üstelik ilk üç ay 9 TL gibi ücretlerle 

aracınızı kaskolatma şansından yararlanmanızı sağlıyor. Unikosko ana teminat kapsamları içinde; çarpma, çar-

pışma, devrilme, halk hareketleri, doğal afetler ve terör gibi bir araç için olmazsa olmaz teminatlar bulunuyor. 

Üstelik sürücülerin en iyi kasko fiyatlarından yararlanmaları ve kendilerine en uygun kaskoyu kullanmaları 

için ek teminatlarla kasko kapsamını genişletmelerine imkan tanıyor. Diğer taraftan, araçlarını kullanmadık-

ları aylar için herhangi bir ödeme yapmamaları adına durdur/başlat özelliğinden faydalanma fırsatı sunuyor. 

Siz de iyi sürücü olmanın fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız Unico Sigorta'ya uğrayabilir, size özel kasko 

teklifi için ilgili formu doldurabilirsiniz. Araç tamiri 48 saatten uzun sürdüğü durumlarda üst segment yedek 

araç hizmeti ve üç gün içinde hasar ödeme garantisi gibi avantajlardan yararlanabilirsiniz. 

Sigorta şirketi kaza yapan 
uçağın motoru kusurluydu 
diyerek Piaggio şirketine 
dava açtı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2016 yılında kaza yapan Piaggio P180 Avanti tipi çift motorlu pervaneli özel uçağın 

motorunun hatalı olduğunu ileri süren sigorta şirketi, 1.9 milyon dolar zarara uğradığı gerekçesiyle üretici şirket 

Piaggio Aerospace hakkında dava açtı. Bir işadamına ait olan, "bıyıklı uçak" olarak da bilinen Piaggio P180 tipi 

uçak Mart 2016'da Kaliforniya'nın San Jose Havalimanı'na inişinde kaza yaptı. Uçağın iniş takımlarının arızalanması 

sonucu uçakta ciddi hasar oluştu. Kaza sonrası sigorta şirketi QBE Insurance uçağın taşınması, depolanması, onarım 

masrafları için müşterisine 1.9 milyon dolar ödedi. Yapılan teknik incelemeden sonra uçağın motorunda yaşananın 

bir sorunun kazaya neden olduğu, maruz kaldıkları zararın Piaggio’nun kusurlu motoru yüzünden gerçekleştiğini ileri 

sürerek zararının karşılanmasını talep etti.
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MAPFRE, Renault 
Grubu ile yaptığı 
anlaşmayı 
güçlendiriyor
MAPFRE, Renault Spor Formula 1 Takımı ile 

yapılan sözleşmeyi yenileme ve geliştirme 

kararı aldı. İspanyol sigorta şirketi önümüz-

deki beş sezon boyunca takımın ana sponsor-

larından biri olacak. MAPFRE Yönetim Kurulu 

Başkanı Antonio Huertas ve Renault Yönetim 

Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’un katılımıyla 

Paris’te gerçekleşen toplantıda sunulan söz-

leşme, spor sponsorluğundan öteye geçerek 

MAPFRE ve Renault Grubu’na ek mobilite 

çözümlerini ve sigorta hizmetlerinin oto-

motiv sektörünün geleceğindeki rolünü 

keşfetme kapısını araladı.

Antonio Huertas “Renault Grubu ile yapı-

lan bu sözleşme MAPFRE markasını ve 

değerlerini dünya çapında tanıtmamıza 

olanak sağlayacak. Formula 1 sadece 

rekabetçi bir spor değil aynı zamanda 

sonrasında bir bütün olarak toplumu 

da içine alacak teknolojik araştır-

malar için de bir deneme alanı. Bu 

felsefe gelecekteki stratejik konu-

mumuz ile mükemmel bir şekilde 

örtüşüyor” dedi.  

Asansörlerde zorunlu 
sigorta dönemi başlıyor

Asansörlerin yüzde 

30’unun uygunluk 

belgesi alamaması ve 

artan kazalar nede-

niyle Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

harekete geçti. 

Hürriyet’te yer alan 

habere göre bakanlık, 

asansörler için zorun-

lu sigorta uygulaması 

başlatacak. Sigortayı, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri 

yaptıracak.

Binalardaki asansörler, zorunlu sigorta kapsamına alınacak. Sadece 

bina sahipleri değil, asansörlerin bakım, onarım ve montajını yapan 

kurum ve kuruluşlar da zorunlu sigorta yaptıracak. Bugün için Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam 

asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan 

denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk 

oranı ise yüzde 30’un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör kazaları 

nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta 

hazırlığında.

Sigortayı yönetici yaptıracak

Buna göre, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri, asansör 

kazalarına karşı zorunlu sigorta yaptıracak. Yaptırılacak sorumluluk 

sigortası, asansör kazası sonucu vefat ya da sakatlık halinde devreye 

girecek ve ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı, sakat kalanlara da 

sakatlık tazminatı sigortadan ödenecek. Ayrıca kaza nedeniyle olu-

şacak sağlık giderleri de sigorta teminatı içinde olacak. Bakanlığın 

asansör kazalarına karşı önlem olarak hazırladığı çalışma, sadece 

bina sahiplerine ya da apartman yöneticilerine yönelik değil; asan-

sörlerin periyodik bakımını, montajını ve tamirini yapan kurumlar 

da ayrıca sorumluluk sigortası yaptıracak. Sigortacılar, asansörlerin 

bakım ve montaj işini yapan şirketlere yönelik sigortanın sektörün 

görüşüne açıldığını, ancak kazalara karşı yaptırılacak olan sorumlu-

luk sigortasının henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi.

Asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortası, halen sigorta şirket-

leri tarafından uygulanıyor ancak zorunlu değil. Sigorta, konut ya 

işyerlerindeki periyodik bakımı yapılan, markalı asansörlerde mey-

dana gelebilecek bir kaza sonucu zarar gören üçüncü kişilerin maddi 

ve bedeni zararlarını karşılıyor. Ayrıca istenirse, işverenin çalıştırdığı 

personele karşı sorumluluğu da sigortanın içine dahil ediliyor. 



SAĞLIK 
HİZMETLERİNE 
DUYULAN 
İHTİYAÇ, SAĞLIK 
SİGORTALARINI 
ZİRVEYE TAŞIYOR
Türkiye’de 1991 yılında ayrı bir branş olarak 

tanımlanan özel sağlık sigortacılığı, özellik-

le 2000’lerin başından itibaren özel hasta-

nelerin yaygınlaşması sonrasında yükselişe 

geçti. Son dönemlerde farkındalığın artması 

ile daha da ivme kazanan sağlık sigortala-

rında 2017 yılı sonunda prim üretimi önceki 

yıla göre %18,9 arttı, reel büyüme ise %6,3 

olarak gerçekleşti. Yani sağlık sigortaları-

nın hayat dışı sigortalar içerisindeki payı 

önceki seneye göre %11,9‘dan %12,7’ye 

yükseldi. Türkiye Sigorta Birliği verilerine 

göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip 

kişi sayısı 2014’te 64 bin seviyelerindeyken, 

geçtiğimiz 2017 yılında bu sayı 676 bin 

seviyesine yükseldi. Aynı verilere göre sağ-

lık sigortası kapsamında 2,7 milyon birey 

teminat güvencesi altında bulunuyor.

Sağlık sektöründe kurumların gelişmesi ve 

sayıca artması, sektördeki rekabeti kaçı-

nılmaz olarak yükseltti. Artan rekabet de 

dolaylı olarak artan hizmet kalitesini bera-

berinde getirdi. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 

sağlık sigortalarına olan ilgi hızlı bir şekilde 

artmaya başladı.  Toplumda sağlık hiz-

metlerine ihtiyaçtaki artış, yaşam süresinin 

uzaması, sağlık bilincinin artması ve sos-

yo-kültürel gelişimle birlikte sağlık hizmet-

lerinin kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir olması 

talebi, sağlık branşının sigorta sektöründe 

yükselmesinin önünü açan önemli etkenler 

oldu. Bu alanda özellikle tamamlayıcı sağlık 

sigortalarının gelişimi, önümüzdeki yıllarda 

özel sağlık sigortalarına olan talebin arta-

cağını, tabana yayılacağını ve bu alanda 

daha fazla büyüme yaşanacağını gösteriyor.

Şirketlerin çalışanları için yan haklar kapsa-

mında yaptığı toplu anlaşmaların yanında 

bireysel sözleşmeler de sektöre önemli bir 

ivme kazandırdı. Özel sağlık sigortasının 

yanında tamamlayıcı sağlık sigortaları, riskli 

hastalıklara yönelik poliçeler gibi ürünlerle, 

sektör gelişimini devam ettirdi. 2013’te 

yürürlüğe giren tamamlayıcı sağlık sigorta-

ları da sigorta sektöründe sağlık branşının 

yükselişine önemli bir katkı sağladı. Sağlık 

sigortacılığının gelişimi konusunda umutlu 

olduklarını belirten sigorta sektörü yetki-

lileri, geçtiğimiz yıl sağlık maliyetlerinin 

2017 yılındaki dolar kuru dalgalanmaları ve 

enflasyondaki artış sebebiyle yükselmesi, 

şirketlerin ister istemez bu artışı prime 

yansıtmasıyla sonuçlansa da bu dalgalan-

maya rağmen branştaki reel artışın yüksek 

olduğunu ve bu durumun sektör için umut 

verici olduğunu düşünüyor.

Önümüzdeki dönemlerde sağlık sigor-

talarının gelişiminin hız kazanması için 

bilinçlendirme çalışmalarına hız verilmesi 

gerektiğine de vurgu yapan sektör yetkili-

leri, çeşitli tanıtım çalışmaları ve kamusal 

düzenlemelerle sağlık sektörünün daha 

hızlı ivme kazanabileceğini belirtiyor. 

Türkiye’de sigorta bilincinin yükselmeye 
başlaması, sağlık sigortası branşının da 

istenen seviyelere gelmesine destek 
oluyor. Özel hastanelerin sayısal artışı 
sonrasında önemli bir ivme yakalayan 

sağlık sigortacılığı, geçtiğimiz yıl 
sonunda bir önceki yıla oranla %18,9 

prim artışı sağladı. Bu branşta yaşanan 
aynı tarihli reel büyüme ise %6,3 olarak 

gerçekleşti.
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Sigortacılık sektörü, gelişen teknoloji ile 

birlikte dijital kanallar üzerinden müşte-

rilerine hızlı bir şekilde hizmet vermeyi 

hedefliyor. Dijital kanalların kullanımı-

nın yaygınlaşması ile birlikte tüketiciye 

daha kolay yollardan ulaşmanın yolu açıl-

mış durumda. Sektörde, dijital dönüşü-

mün gerekliliğinin farkında olan bazı şir-

ketler yatırımlarını bu alana yöneltiyor. 

Dijitalleşme ile beraber değişen müşteri 

davranışlarına uygun hareket etmek zorun-

da olan sigorta sektörü, ürünlerini dijital 

kanallar üzerinden hızlı ve kolay ulaşılabi-

lir hale getiriyor. Dijital alanlarda başarılı 

olarak öne çıkmayı hedefleyen sigorta şir-

ketlerinin sundukları ürünleri ve hizmetleri 

yeni gelişen teknolojilere adapte etme-

si son derece büyük önem taşıyor. Yeni 

geliştirilen iş modellerinde teknolojinin 

kullanılması, operasyon süreçlerini değiş-

tirerek performansı artırması ve maliyetleri 

düşürmesi bakımından da oldukça önemli. 

Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen 

şirketlerin gelecek yıllarda sektörde ken-

dine yer bulması zor görünüyor. Değişen 

müşteri profiline ve davranışlarına uygun 

hareket eden ve kişiye özel ürünler geliş-

tirerek dijital kanallar üzerinden hizmet 

vermeyi ilke edinen şirketlerin ise ileri-

de sektörde ön plana çıkması bekleniyor. 

Geleceği şekillendirecek teknolojiler ara-

sında yerini alan Blockchain, bir merkeze 

bağlı olmadan alıcı ve satıcılar arasın-

da işlem gerçekleşmesinin önünü açıyor. 

Blockchain teknolojisi genellikle finansal 

teknoloji şirketlerinin kullandığı bir sistem 

olarak karşımıza çıkıyor. Fakat sigortacılık 

sektörü tarafından da kullanılmaya başla-

nılan bu teknoloji; yeni ürünlerin geliştiril-

mesi, risklerin önlenmesi, ödeme taleple-

rinin yönetilmesi ve reasürans gibi konu-

larda kullanılarak sigortacılık sektöründe 

güven ve şeffaflık sunuyor. Türkiye’deki 

sigorta sektöründeki yetkililer, bu tekno-

lojinin daha yeni olduğunu ifade ederken 

konunun çok yakından takip edildiğini ve 

sektörde bu teknolojiyi kullanmak için bazı 

çalışmaların tamamlanması gerektiğini 

belirtiyorlar. Avrupa’da ise bu teknolojinin 

sigortacılık alanındaki kullanımı oldukça 

yaygın.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şir-

keti EY’in açıkladığı “Dijital Sigortacılık 

Vizyonu” raporunda geleceği şekillendire-

cek teknolojiler arasında telematik, yapay 

zeka, nesnelerin interneti ve drone gibi 

konular gösteriliyor. Raporda ayrıca tek-

noloji alanında yatırım yapan şirketlerin 

gözetmesi gereken sürdürülebilir büyüme, 

özsermaye karlılığı, dinamik yapı, ve müş-

teri bağlılığı konularında stratejik bazı 

önceliklerin de göz önünde bulundurulma-

sı gerektiği vurgulanıyor.

Sigorta sektöründeki dijital dönüşümü 

hızlandıracak olan bu konular: poliçe 

hazırlanması, prim hesaplanması, şikayet 

değerlendirmesi, devam eden operasyon-

ların takip edilmesi ve gerçek zamanlı 

veri akışının sağlanması konularında sigor-

ta şirketlerine önemli olanaklar sağlıyor. 

Sektör yetkileri, dijital kanallara yatırım 

yapan şirketlerin bu konular üzerinde bir-

çok çalışma gerçekleştirdiğini belirtirken, 

dijital alanlarda yaşan yeni gelişmeleri 

de takip ettiklerini ifade ediyorlar. Dijital 

dönüşümünü gerçekleştiren ve bu dönüşü-

mü takip eden şirketlerin yakın gelecekte 

sektörde önemli bir pay sahibi olabileceği 

de görüşler arasında. 

DİJİTAL SİGORTACILIK VİZYONU 
YENİ TEKNOLOJİLER İLE GELİŞİYOR
Günümüzde dijital kanalların kullanımının giderek yaygınlaşması ve müşteri 
beklentilerinin değişmesi sektörde öne çıkmak isteyen sigorta şirketlerinin 
dijital dönüşümünü zorunlu hale getiriyor
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KIŞ BOYUNCA SOĞUK HAVA 
VE OLUMSUZLUKLARLA 
UĞRAŞTIK. ŞIMDI ISE BAHAR 
TÜM GÜZELLIĞIYLE BIZE 
“MERHABA” DIYOR! GEÇTIĞIMIZ 
AYLARDA YAŞADIĞINIZ 
TÜM OLUMSUZLUKLARI, IŞ 
HAYATININ YORGUNLUĞUNU 
VE DIĞER TÜM ZORLUKLARI 
UNUTUN. KENDINIZE KISA 
BIR TATIL IÇIN SEBEPLER 
BULUN. BU KONUDA 
ZORLANMAYACAĞINIZI 
VARSAYARAK, TÜRKIYE’DE 
BAHAR VE YAZ AYLARINI 
DEĞERLENDIREBILECEĞINIZ 
EN GÜZEL KAMP ALANLARINI 
SIZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 
HAZIR OLUN!

Baharı bir kamp eğlencesi ile karşılamak isteyenlere
TÜRKIYE’NIN GÖZDE KAMP ROTALARI

Volo Camping (Bodrum, Muğla)
Bodrum merkez ile Turgutreis arasında, ken-
tin betonarmelerinden kendini soyutlamış, 
zeytin ağaçlarının içinde, sessiz sakin ve te-
miz havası ve doğasıyla bilinen Volo Camping 
tamamen el emeğiyle yapılanmış bu kamp 
alanını bölgedeki diğer kamplardan ayıran 
özelliği panaromik Çatal Adası manzaralı yüz-
me havuzu. Kendi restoran ve barı bulunan 
kamp alanında bungalov, karavan ve çadırda 
konaklama hizmeti veriliyor. Ortak yemek, 
tuvalet ve duş alanları bulunurken çadırlara 
elektrik de sağlanıyor. Volo Camping Bod-
rum’a 15, Turgutreis’e ve Gümüşlük’e 6 km 
uzaklıkta yer alıyor.

Akyaka Orman Kampı (Akyaka, Muğla)
Akyaka’nın yeşille maviye buluşturduğu gör-
kemli doğasına kendinizi kaptırabileceğiniz, 
muhteşem deniz manzaralı bu kamp alanı 
bölgenin en popüler kamp yerlerinden biri. 
Tuvalet, market ve elektrik hizmetinin veril-
diği kamp alanı yılın her döneminde farklı 
fiyatlandırmalarla hizmet vermekte. Çadır 
ve karavan kampı için de uygun olan Akyaka 
Orman Kampı Dalaman Havalimanı’na 70 km 
uzaklıkta bulunuyor.

Medusa Camping (Patara, Kaş)
Medusa Cafe Bar Camping aslında café-bar 
olarak tasarlanmış bir işletme ancak bir yan-
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dan da kamp alanı sağlıyor. Patara’daki tek kamp alanı olan Medusa 
yılın her dönemi hizmet veriyor. Kamp alanında işletme kampçılara su, 
aydınlatma, duş, tuvalet hizmeti sağlıyor. Aynı zamanda kendi yemeğini 
yapmak isteyenler için de ortak kullanım alanları mevcut. Çadırlar top-
rak, çimen zemine ağaçların altına kuruluyor ve ortak alanlar tente ile 
kapatılmış. Kamp alanına Fethiye-Kaş arabaları ile ulaşılabilir ve Patara 
merkezi kampa yürüme mesafesindedir.

Can Mocamp (Kaş, Antalya)
Köklü zeytin ve keçiboynuzu ağaçlarıyla kaplanmış olan Mocamp’ta ça-
dırlar ve bungalovlar bu ağaçların gölgesine kurulmuş. Çeşitli çiçeklerle 
süslenen meydanı fıskiyelerden akan sularla bir vahaya benzetiliyor. 
Kaş merkeze 15 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Mocamp’ın 
içinde bir restoran ve bar bulunuyor. Çadır haricinde tarihi taş ev ve 
bungalov alternatiflerinin de bulunduğu kamp alanın meydanında her 
akşam yakılan büyük bir ateş havuzu var. 2 dakika yürüme mesafesinde 
denize girilebilen Mocamb’ın ziyaretçilerin şezlonglara uzanarak film iz-
leyebildiği küçük bir açık hava sineması da var.

Kamp İstanbul (Şile, İstanbul)
İstanbul’dan uzaklaşmadan kamp yapmak isteyenler için önerilebi-
lecek olan Kamp İstanbul Şile Sahilköy’de bir yamaçta kurulmuş olan 
Kamp İstanbul merkeze yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunuyor. Restoran 
ve kafe hizmeti verilen kamp alanında dileyen kendi çadırında kalabi-
lirken dileyen işletmenin kurduğu çadırlarda kalabiliyor. Eğimli bir ara-
zide kurulduğu için tahta platform üzerine kurulan çadırlarda kalabilir, 
sahilde ateş yakabilirsiniz. Çadırda kalmak istemeyenler için işletme 2 
kişilik bungalovlarda da konaklama hizmeti sağlıyor. Çam ağaçlarıyla 
kaplı alanda duş ve tuvalet imkanı sağlanırken Kamp İstanbul yıl bo-
yunca hizmet veriyor.

Andriake Camping (Demre, Antalya)
Likya Yolu’nda, deniz ile nehirin tam birleştiği noktada yer alan Andria-
ke Camping’inkendine has özelliği hem tatlı hem tuzlu suya girilebiliyor 
olması. Kamp alanında aydınlatma, tuvalet gibi hizmetler verilirken res-
toranında yiyecek içecek servisi de yapılmakta. Yalnızca çadırda konak-
lamanın mümkün olduğu alanda bütün çadırlar çimenlerin üzerinde 
kurulmuş ve ziyaretçilerin ateş yakmasına izin verilmekte.

Kabatepe Orman Kampı (Eceabat, Çanakkale)
İstanbul’a yaklaşık 4 saat mesafede bulunan kamp alanına Eceabat 
feribot iskelesinden ulaşılabiliyor. Bir büfe ve restoranlar hizmet veren 
kampta çadırlar toprak zeminde kurulmuş ve alternatif konaklama dü-

şünenlerin karavanıyla gelmesi gerekiyor. Orman içinde yer aldığı için 
ateş yakmanın mümkün olmadığı kampta günlük ücret karşılığında 
elektrik hizmeti veriliyor. Ortak kullanım tuvalet ve duşların bulunduğu 
kamp alanında dağılmış olarak tahta masalar kullanılabiliyor.

Karaaslan Kamping (Yuvacık, İzmit)
Bölgedeki trekking rotalarının başlangıç noktası olarak da bilinen kamp 
alanında bungalovlarda konaklayabilir ya da günübirlik ziyaret için 
masa kiralanabilir. Piknik alanında çadır kurulmasına da izin verilirken 
piknik alanında mangal için ocaklar mevcut. Kampçılara hizmet veren 
restoranında yemek yiyebilir ya da ücretsiz sıcak soğuk içecek ikra-
mından yararlanabilirsiniz. Ücretsiz wi-fi hizmetinin de verildiği kamp 
alanında çamaşırhane, sıcak su ya da duş hizmeti mevcut değil. Ortak 
alanda aydınlatma varken kişisel kullanım için elektriğin olmadığı alan-
da çadırlar toprak zemine kuruluyor.
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"1969 yılından günümüze, birçok ünlü müzis-
yeni bünyesinde bulundurmuş, müzik dünya-
mızın önemli kilometre taşlarından İstanbul 
Gelişim Orkestrası, Uğur Başar’ın girişimiyle, 
grupta daha önceden çalışmış, caz müziğinin 
usta isimleri, Neşet Ruacan, Şenova Ülker ve 
Aycan Teztel ile, İstanbul Gelişim Jazz Combo 
Orkestrasını oluşturmuşlardır.

Yeni jenerasyonun genç yıldızları, Anıl Şallıel 
“tenor sax”, Batuhan Şallıel “alto sax, flüte”, 
Nedim Ruacan “Drums”, Duygu Soylu “Vocal” 
kadrolarına dahil eden Gelişim Jazz Combo, 
Jazz standartlarından ve grup elemanlarının 

bestelerinden oluşan, geniş bir repertuvar ile 
çeşitli etkinliklerde cazseverlerle buluşuyor."

Etkinlik Saati: 17.00
Kapı Açılış: 16.00

İstanbul Gelişim 
Jazz Combo,13 
Mayıs'ta Zorlu 
Performans 
Sanatları 
Merkezi'nde

Teoman Südor’dan ‘Sonsuzluk’ 
sergisi

Teoman Südor’un sanatçı olarak zaman ve me-
kandan soyutlanmış doğa, ışık ve felsefe üzerine 
kurduğu ‘Sonsuzluk’ adlı resim sergisi 7 Nisan’ 
dan itibaren Galeri Diani’de sergilenecek.

55 Yıllık sanat yaşamını geride bırakanduayen 
sanatçı Teoman Südor’un sanatçı olarak zaman 
ve mekandan soyutlanmış doğa, ışık ve felsefe 
üzerine kurduğu ‘Sonsuzluk’ adlı resim sergisi 7 
Nisan’ dan itibaren Galeri Diani’de. Teoman Sü-
dor’ un ‘Sonsuzluk’ adlı kişisel sergisi 7-28 Nisan 
2017 tarihleri arasında Galeri Diani’ de gerçekle-
şiyor. Serginin adından da anlaşıldığı üzere sanat 
yaşamında edindiği deneyimlerini çok daha faz-

la yalınlaştırarak, çok daha fazla dinginleştirerek ama paletindeki renkleri çok ama 
pek çok arttırıp zaman ve mekan ögelerini birbiri içinde eriterek doğa ve insanın 
sonsuz döngüsünü sorguluyor.

Teoman Südor’ un yapıtları her sergisinde olduğu gibi bir önceki sergisinin adeta 
devamı niteliği taşıyor. Sanatçının neredeyse elli beş yıldır ürettiği yapıtlar yaşa-
mın düşünsel algısını oluşturuyor. Prof. Ayla Ödekan’ ın dediği gibi ‘Südor’un ta-
nımladığı uzamda gökyüzü ile yeryüzü bir dialog içindedir ve Prof. Nükhet Güz’ ün 
dediği gibi ‘Işığı öylesine düşünsel öylesine yetkin kullanır ki...Işığın Efendisidir. Bu 
kişisel sergisinde sanatçı yağlı boya tabloları ile izleyiciyi dolambaçsız, yalın ama 
bir o kadar da simgesel anlatımıyla içsel bir yolculuğa çıkartacak. Galeri Diani’ nin 
son beş yıldır gelenekselleştirdiği sanatçılar, eleştirmenler ve izleyicilerin katılımıy-
la gerçekleştirdiği sergi üzerine yapılacak olan söyleşi ise 21 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleşecek

İlki 21-22 Ekim'de 
düzenlenen 
Türkiye'nin ilk kokteyl 
festivali, 12-13 
Mayıs'ta Life Park'ta 
tekrar sizlerle
Filozof barmenlerin sıra dışı detayları gizli reçetelerinde 
kokteyl meraklılarına sunacağı, kokteyl yapımının usta-
lıklarını ve inceliklerini tecrübe edeceğiniz workshop'lar 
ve ünlü sanatçıların en keyifli parçaları eşliğinde, ağaç-
larla çevrili, doğası büyüleyici Life Park’ta gerçekleşecek 
olan İstanbul Cocktail Festival 2018 tüm kokteyl severleri 
bekliyor! 
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Pera Müzesi, Singapur’un görünmeyen yüzünü keşfe davet ediyor! 05 
Nisan - 20 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Görünenin 
Ardındaki Singapur” sergisi, yaşamını Singapur’da sürdüren fotoğraf 
sanatçılarının özgün bakış açılarını yansıtıyor ve ülkedeki gündelik ha-
yatın “sıradan” kabul edilen manzaralarını izleyicilere sunuyor.

“Görünenin Ardındaki Singapur” sergisi, ülkenin bilinmeyen yüzünü ye-
relden ve farklı bakış açılarıyla görünür hale getiriyor. Sergi, yaşadıkları 
ülkenin meselelerini konu edinen fotoğraf sanatçılarının oluşturduğu 
PLATFORM adlı topluluğun iki yıllık çalışmalarını yansıtıyor. 05 Nisan 
Perşembe günü ziyarete açılan serginin küratörlüğünü, aynı zamanda 
fotoğraf sanatçısı olan Tay Kay Chin üstleniyor.

PLATFORM topluluğunun, Singapur’a farklı bir bakış getiren üretimleri 
her zaman desteklediğini ifade eden küratör Tay Kay Chin, topluluğun 
sanatçılara, ülke hakkındaki görüşlerini sunabilecekleri bir alan açtığını 
vurguluyor. Tay Kay Chin, ağırlıklı olarak belgesel fotoğrafçılık ve fotojur-

nalizm alanlarında uzman sanatçılardan oluşan PLATFORM topluluğu-
nun amacını “Kolektif bir biçimde ürettiğimiz imgeler, Singapur denen 
bu küçük kırmızı noktanın bizim için ne anlama geldiğini dünyaya gös-
teriyor.” sözleriyle özetliyor.

Derinlikli bir araştırma niteliği taşıyan “Görünenin Ardındaki Singapur” 
sergisi, 35 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. Sergide yer alan 
sanatçılar: Zinkie AW, Amrita CHANDRADAS, Sam CHIN & Samuel HE, 
CHOW Chee Yong, John CLANG, CHUA Chin Hon, Ernest GOH, Philip 
HO, KOH Yee Chao, Edwin KOO, LIM Weixiang, Bob LEE, Sean LEE, Ni-
cky LOH, Graciela MAGNONI, Nadir MEHADJI, Joseph NAIR, Deanna NG, 
Dara ONG, ORE Huiying, SIM Chi Yin, Darren SOH, TAY Kay Chin, Mat-
thew TEO, THAM Kok Leong, UNG Ruey Loon, Patrick VAN DAM, WEE 
Teck Hian, Tom WHITE, Bernice WONG, Shyue WOON, Vanissa YUNI-
BANDHU, Robert ZHAO Renhui. Görünenin Ardındaki Singapur” sergisi 
20 Mayıs 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi’nden 
Singapur’a Uzanan Bir 
Sergi: “Görünenin Ardındaki 
Singapur” 
05 Nisan – 20 Mayıs 2018

“National Geographic Live: Uzaydan Dünyamız”
için Geri Sayım Başladı
National Geographic tarafından dünya çapında düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez “Mars’ta 
Yaşamak” temasıyla izleyicilerle buluşan “National Geographic Live”’ etkinliklerinin ikin-
cisi 14 Mayıs Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek. 172 
ülkede 43 dilde yayınlanacak belgesel serisi “Sıra Dışı Bir Kaya”dan yola çıkarak içeriği 
hazırlanan “National Geographic Live: Uzaydan Dünyamız” etkinliğine katılmak için Tür-
kiye’ye gelen, Neil Armstrong’dan sonra dünyanın yaşayan en ünlü astronotu Chris Had-
field, uzayda geçirdiği 166 günün hikayesini ve uzaydaki deneyimlerini izleyicilerle payla-
şacak. Bosch Ev Aletleri’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinliğin biletleri çok yakında 
Biletix’te satışa sunulacak. 

Sıra Dışı Bir Kaya Hakkında:
National Geographic’te yayınlanan “Sıra Dışı Bir Kaya”da, izleyiciler Black Swan, Requiem 
for a Dream ve Mother! filmlerinin ödüllü yönetmeni Darren Aronofsky ile dünyanın kırıl-
ganlığını ve harikalarını keşfetmek için şaşırtıcı ve bir o kadar da heyecan verici bir yol-
culuğa çıkıyor. Yaklaşık 100 hafta süren çekimler sonucunda ortaya çıkan ve yaşadığımız 
gezegeni benzersiz bir sinematik anlatımla ekranlara taşıyan ünlü yönetmen, “Sıra Dışı 
Bir Kaya” ile Dünya yüzeyini mikro ve makro ölçekte gözlemleme şansı veriyor. Her şeyin 
ilginç bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğu Dünya’nın sıra dışı hikayesini aktaran belge-
selde, Dünya’nın kozmik alanda neden özel ve ender olduğu, yaşamın başlangıcı, nasıl 
yaşamla dolup taştığı ve insan zekası ünlü aktör Will Smith’in sunuculuğunda araştırılı-
yor. Büyük resme bakacağımız yapımda anlatılanlara, büyük başarılara imza atmış ünlü 
astronotlar Chris Hadfield, Jeff Hoffman, Mae Jemison, Jerry Linenger, Mike Massimino, 
Leland Melvin, Nicole Stott, Peggy Whitson deneyimleriyle ışık tutuyor. “Sıra Dışı Bir Kaya”, 
25 Mart’tan itibaren her pazar saat 20.00’de National Geographic ekranlarına gelecek.

“Sıra Dışı Bir Kaya” belgeselinden yola çıkarak 
hazırlanan ve ünlü astronot Chris Hadfield’in 
uzayda geçirdiği 166 günlük deneyimlerine de 
değineceği “National Geographic Live: Uzaydan 
Dünyamız” etkinliği, 14 Mayıs Pazartesi günü 
Bosch Ev Aletleri’nin katkılarıyla Zorlu Perfor-
mans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



Her gün birçoğumuz günün ortalama 2-4 saatini başımız öne eğik şekilde mail, mesaj ya 
da sosyal medya trafiğinde geçiriyoruz. Yani boyun omurlarımıza yılda 700 ila 1400 saat 
ek stres yüklüyoruz. Lise öğrencilerinde ise bu süre yaklaşık 5000 saati buluyor. Acıba-
dem Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, başta cep 
telefonu olmak üzere mobil cihazların kullanımı ve düşük ergonomiye bağlı olarak bel, 
boyun fıtıkları, boyun kökenli baş ağrıları, tendon hasarlanmaları ve sinir sıkışmalarının 
görülme sıklığının arttığına dikkat çekiyor. 

CEP TELEFONU KULLANIRKEN 
BU ÖNERİLERE DİKKAT EDİN

İş, eğlence ya da sosyalleşme adına elimizden düşürmediğimiz cep tele-
fonu başta olmak üzere mobil cihazlarının kullanım süresi arttıkça sağlı-
ğımız üzerinde yarattığı etkiler de ortaya çıkıyor. Özellikle de kas iskelet 
sistemimiz üzerindeki baskı süresinin artması sorunun daha hızlı gün 
yüzüne çıkmasına neden oluyor. Bu sorunların başında da boyun ve bel 
fıtıkları ve bunlara bağlı ağrılar, sinir sıkışmaları, duruş bozuklukları geli-
yor. Omurgamızın uzun süre aynı pozisyonda durmak için tasarlanmadı-
ğını hatırlatan Acıbadem Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Nural Aydın, “İdeal duruş omurga sağlığının yanı sıra genel 
vücut sağlığı ve ruh halimizi de olumlu yönde etkiliyor. Çünkü araştırma-
lar düzgün duruşun serotonin düzeylerini de olumlu yönde etkilediğini 
gösteriyor” diyor.

En çok boyun bölgesi etkileniyor

Başımızı nötral pozisyon denilen sağlıklı ideal açıda tuttuğumuzda, bo-
yun omurlarımıza binen yükün yaklaşık 4.5 - 5 kg civarında olduğu bili-
niyor. Baş statik veya öne eğik haldeyken boyun kasları, çevre tendon ve 
bağlar başı destekliyor. Yapılan çalışmalar, boynun 15 derece eğimi ile 
boyuna binen yükün 12.25 kg, 30 derece eğimi ile 18 kg, 45 derece eğimi 
ile 22 kg’a kadar çıktığını ortaya koyuyor. Bu nitelikteki stresin zaman içe-
risindeki tekrar eden artışıyla da boyun bölgesinde erken dejenerasyona 
ve beraberinde çeşitli boyun rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Dr. Nural 
Aydın bu nedenle aşırı cep telefonu kullanımı ve düşük ergonomi sonu-
cunda sıklıkla karşılaşılan hastalıklar arasında; bel – boyun fıtıkları, bo-
yun kökenli baş ağrıları, tendon hasarlanmaları ve sinir sıkışmalarının yer 
aldığını söylüyor. Genel aşırı kullanım ve duruş bozukluğuna bağlı oluşan 
sakatlanmalara ek olarak, sürüş veya yürüyüş (özellikle düzgün olmayan 
yüzeylerde) gibi tam dikkat gerektiren durumlarda cep telefonu kullanı-
mı da akut yaralanma riskini beraberinde getiriyor. Bu nedenle mevcut 
risklerin farkında olmak ve potansiyel yaralanmaları önlemek için sağlıklı 
adımlar atmak ve güvenlik tedbirleri almak son derece önem taşıyor.

16



Öneriler
• Cep telefonunuzu kullanırken başınızı eğmek yerine telefonunuzu 
kaldırın.
• Ekranı okurken telefonunuzu çene hizası veya biraz altına gelecek 
şekilde konumlandırın. Telefonunuzu kucağınızda veya göğüs yük-
sekliğinin altında tutmaktan kaçının.
• Mesaj, mail yazarken başparmağa alternatif diğer parmaklarınızı 
da kullanmaya çalışın. Telefonu tek elle kullanmak yerine mümkün 
olduğunca düz bir yüzeye koyun ya da bir elle telefonu tutarken di-
ğer elle yazmaya çalışın.
• Başparmağınızla yazarken parmağınızı bükmek yerine parmak 
ayasıyla yazmaya gayret edin.
• Bileklerinizi mümkün olduğunca rahat ve düz tutun.
• Cihazlarınızı kullanırken bilekleriniz ve parmaklarınızdaki gergin-
liğini en aza indirin. Mümkün olduğunca dik bir postürde durun.
• Boyunda düzleşme ve omuz başında içe dönüklüğe sebep olma-
sından dolayı aşağıya uzun süreli bakmaktan sakının.
• Akıllı cihazınızı boynunuzun rotasyon da denilen dönmesine se-
bep olacak bir yere koymayın.
• Mesajlarınızı mümkün olduğunca kısa tutun ya da ses tanıma yazı-
lımlarını kullanın. Fazla tuş vuruşu daha fazla bilek-parmak yorgun-
luğuna neden olacaktır.

• Dokunmatik ekranlı telefonlarda mesajlaşırken, telefonunuzu di-
key bir konumda kullanın. Bu, yazarken tuşa basmak için başpar-
mağınızın ulaşması gereken alan miktarını azaltacaktır.
• Uzun süreli çalışmalar için cep telefonu veya tablet kullanmayın.
• Yazma sürenizi 10-15 dakikaya sınırlayın. Her 15 dakikada en az 
2-3 dakika küçük molalar verin. Telefonunuzu sessize alarak bu kü-
çük molaların kesintiye uğramasını engelleyin.
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Popüler mesajlaşma 
uygulaması WhatsApp 
yeniliklere doymuyor. 
WhatsApp, yeni ortaya 
çıkan özelliği ile kullanı-
cılarını istediği emojiyi 
dakikalarca arama der-
dinden kurtaracak.

WhatsApp, son zaman-
larda çok sık gündeme 
geliyor. Gerek tuşlu te-
lefonlar için çıkartacağı 

uygulamasıyla gerek ise uygulamasına getirdiği açıklamalar ye-
niliği ile çok konuşulan WhatsApp’ın şimdiki hedefi ise emojiler. 
WhatsApp’ın Android için yayınladığı beta uygulamasında görü-
len yeniliğe göre WhatsApp, istenilen emojiyi dakikalarca arama 
derdine son verecek. Şirket, uygulamasının emojiler bölümüne 
bir arama barı ekleyecek ve istenilen emojinin anahtar kelimesi 
girilerek kolayca o emojiye ulaşılabilecek. Örneğin; arama barına 

gülen yüz yazdığınızda WhatsApp, gülen yüz emojilerini önünüze 
serecek. Siz de istediğiniz gülen yüz emojisini seçerek sohbeti-
nizde kullanabileceksiniz. Ancak arama barı bununla da sınırlı 
kalmayacak. 

INSTAGRAM’DAKİ O ÖZELLİK DE WHATSAPP’A EKLENECEK

Arama kısmından sadece emojiler değil çeşitli eğlenceli GİF’ler 
ve sticker’lar da bulunabilecek. Aynı Instagram hikayelerinde ol-
duğu gibi anahtar kelimesini yazdığınız GİF’ler ve sticker’lar par-
mağınızın ucuna sıralanacak. Böylece istediğiniz anlama sahip 
GİF’i veya sticker’ı mesajlaşmanızda kullanabileceksiniz.

WhatsApp, halihazırda bir mesajlaşma uygulaması. Mesajlaşma-
da da bilindiği üzere hızlı olmak çok önemli. O yüzden dakika-
larca istenilen emojiyi ya da gif’i aramak yerine arama kısmına 
anahtar bir kelime yazarak aramak işleri hayli kolaylaştıracak. 
Yeni özelliklerin WhatsApp’ın İOS ve Android için yayınlayacağı 
sıradaki güncelleme ile gelmesi bekleniyor.

WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİĞİ İLE SOHBETLER 
HIZ KAZANACAK

EA, uzun zamandır yapay zeka teknolojisi ile uğraşıyor ve sonunda 
ilginç bir gelişme ile adından söz ettirmeye başladı. Yapay zekanın 
makine öğrenme özelliğini geliştirmek isteyen şirket, bu teknolojiyi 
Battlefield 1 üzerinde test ediyor. 

EA’nın yapay zeka çalışmalarını, SEED olarak bilinen Search for Ext-
raordinary Experiences Division (Olağanüstü Deneyimler için Ara-
yış Birimi) isimli grup yürütüyor. Üretilen yapay zekanın da gelişim 
aşamasında olduğunun altını çizelim.  Yapay zeka, her oyunda nasıl 
oynayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bununla birlikte, kendini gelişti-

rerek daha iyi olmayı hedefliyor. Olağanüstü Deneyimler için Arayış 
Birimi direktörü olan Magnus Nordin, üst seviye ve karmaşık bir oyu-
nu öğrenmenin çok zor olduğunu ve geliştirdikleri yapay zekanın, 
rakiplerine göre de çok iyi olduğunu dile getirdi. Ayrıca yapay zeka, 
insanlar gibi silah ve mühimmat toplamayı da öğrenmiş durumda.

Son olarak Nordin, bazen yapay zekanın insanlara göre çok daha 
iyi oynadığı dile getirildi. Ancak, oynayış bakımından, üst seviye bir 
performans göstermediği de söyleniyor.

BATTLEFIELD 
OYNAYAN 

YAPAY ZEKA 
GELİŞTİRİLİYOR
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ROBOT BALIK 
“SOFİ” DENİZ 
ALTINDA ÇEVRE 
DENETİMİNE 
ÇIKIYOR

Büyük Okyanus'ta bulunan Fiji Adası'ndaki gökkuşağı resifinin yeni bir sakini var. 
Bilim insanları her geçen gün gelişen robot teknolojisini günden güne kirlenen de-
nizleri temizlemek için kullanmaya karar verdi. Uzaktan kumandalı robot balık Sofi 
mercan resiflerindeki yaşamı ve su kalitesini inceleyecek.

SoFi adlı uzaktan kumandalı robot balık, ABD'de bulunan Massachuseyts Teknoloji 
Enstitüsü'nde geliştirildi. Robot adını "Soft Robotic Fish"in (Yumuşak robotik balık) 
kısaltılmasından alıyor.  Robot bir dalgıç tarafından, oyun kumandası ile yönetiliyor, 
görevi ise deniz yaşamına zarar vermeden yerinde incelemek.

Yumuşak bir gövdeye sahip olan robot balık "Sofi" yüzgeç hareketleriyle ilerliyor. 
özel kameralarla donatılmış olan Sofi mercan resiflerinin durumunu inceliyor. Araş-
tırmacılar, deniz canlılarının robot balığı hiç yadırgamadıklarını söylüyor. Gücünü 
özel bir cep telefonu bataryasından sağlayan Sofi 40 dakika aralıksız yüzebiliyor ve 
18 metre derine inebiliyor. Uzmanlar robot balık ile doğal yaşamı daha önce hiç ol-
madığı kadar yakından izleyebileceklerini söylüyor. Sofi ile çevre kirliliğinin mercan 
resiflerine etkileri de araştırılacak.

YAPAY ZEKASI İLE PROFESYONEL BASKETBOLCULARI BİLE 
ZORLAYAN ROBOT GELİŞTİRİLDİ

Robot teknolojileri 
oldukça hızlı 
ilerliyor. Yapay 
zekanın 
sayesinde 
artık bize 
yakın seviyede 
öğrenebilen 
robotlar, bu 
sayede kendilerini 
geliştirebiliyorlar. 

İşte bunlardan olan insansı CUE, profesyonel basketbolcuları alt eden per-
formansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Toyota Engineering Society desteği ve 
özel bir ekiple hazırlanan CUE, insansı görünüme sahip bir robot. Buna kar-
şın yürüme özelliği bulunmayan ve sadece kollarını kullanabilen robot, ya-
pay zeka ile kendisini eğiterek profesyonel basketbol oyuncularından daha 
iyi serbest atış yapabiliyor. 

Yakın mesafede yüzde 100 başarı seviyesine yaklaştığı belirtilen CUE, yapılan 
karşılaşmada Japon B ligi takımlarından Alvark Tokyo oyuncularının karşısı-
na çıkıyor. 190 cm boyundaki robot, yapılan atış yarışmasını sıfır hatayla biti-
rerek kazanmayı biliyor. Şimdiye kadar 200 binden fazla atış yaptığı söylenen 
robot, garip görünüşüyle de ilginç duruyor. Slam Dunk mangasından ilham 
alınarak 17 mühendis tarafından hazırlanan robot, takım için çok büyük 
önem arz ediyor. Çünkü çalışan mühendislerin daha önce robotik teknoloji-
ler konusunda deneyimsiz oldukları belirtiliyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfa-
larında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça 
kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve 
değiştirilemez. 

Kaynak: LOG

YOUTUBE'DAN MÜZİK 
DİNLEYENLERE KÖTÜ 
HABER GELDİ

YouTube, platformun müzik din-
lemek için kullananlara rahatsız 
edici sıklıkta reklam göstermeyi 
planladığını açıkladı. South by 
Southwest müzik festivalinde 
konuşan YouTube’un müzikten 
sorumlu yöneticisi Lyor Cohen, platformu ücretsiz 
müzik servisi olarak kullananlara çok sık reklam gös-
termek istediklerini söyledi. Spotify ve Apple Music ile 
rekabet edecek bir müzik servisi üzerinde çalışan You-
Tube, video paylaşım sitesinde ağırlıklı olarak müzik 
dinleyen kullanıcıları reklamlarla yeni servisine yön-
lendirmeye çalışacak.

“Stairway to Heaven’ı dinledikten hemen sonra karşı-
nıza reklam çıktığında mutlu olmayacaksınız” diyen 
Cohen, YouTube’un tıpkı Spotify gibi kullanıcıları rek-
lamlarla önce bunaltıp sonra ücretli üyeliğe cezbede-
ceğinin haberini verdi. Bunaltıcı sıklıktaki reklamların 
uzun süreler müzik dinleyen kullanıcıları hedefleyece-
ği tahmin ediliyor.

Söz konusu reklamların ne zaman devreye sokulacağı 
ve YouTube’un müzik akış servisinin hangi tarihte kul-
lanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.




