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smanlı ve Türk mutfağını geleceğe taşımayı
ve günümüzde unutulmuş mirasa sahip
çıkmayı misyon edinen Güler Osmanlı
Mutfağı’nın sahibi Ali Güler, 2003’te hayata
geçirdiği restoranının sigortasını rüyasında
görüyor ve öyle yaptırıyor. Güler, “2003’te
Güler Kebap’ı, Güler Osmanlı Mutfağı olarak
değiştirdik. Bu sırada da çok masraf ettiğimiz
için, sigortayı ihmal ettik. Biz diyoruz ya,
sigorta ikinci planda. Türk milleti olarak
hastalanmadan, doktora gitmeyiz. Başımıza
bir şey gelmeden sigorta yaptırmayız. Güler
Osmanlı Mutfağı’nı açtıktan sonra, gece
dükkanımla ilgili çok kötü bir rüya gördüm.
Rüyanın üzerine Evrim Sigorta’yı aradım ve
sigortamı hemen başlattım” diyor.  Güvenilir
ve tecrübeli sigortacılarla çalışmanın
avantajlı olduğunu söyleyen Ali Güler, “Ben
bu avantajı Evrim Sigorta’da özellikle 4-5
defa bizzat kendim yaşadım” diyor ve hiç
unutamadığı bir hasarını şöyle anlatıyor: “Bir
keresinde dükkanımı su basmıştı, her yer
kazılmış vaziyette. Dükkanın önü de toprak.
Bu sırada Evrim Sigortacılık Hizmetleri
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Çelebi
de dükkanımızda yemek yiyordu. Durumu
sigortaya bildirip bildirmediğimi sordu. Ben
de, su basmasının poliçeme dahil olduğunu
bilmiyorum. Ardından Evrim Sigorta, 3 saat
içinde eksper gönderdi. Ben restoranın

kapısından çıkmadan, her şeyimi hallettiler.” 

Her şeyim sigortalı
Sigortanın öneminin bilincinde olduğunu
söyleyen Güler, “Sağlığım, evim, arabalarım
ve dükkanlarım sigortalı” diyor. Restoran
işletmesi oldukları için risklerin daha fazla
olduğunu belirten Güler, “ah şimdi ki aklım
olsaydı” demeden insanların bütçesine
uygun olarak mutlaka sigorta yaptırmalarını
öneriyor. Güler, “Türk insanında, sigorta
kavramı yeni yeni oluşmaya başladı. Yıllarca
biriktirdiklerimiz bir anda havaya uçabiliyor.
Bunun için de kendimizi güvenceye almamız
gerekiyor. Sadece bir tane sigorta şirketi
olmadığı için, herkes kendi bütçesine uygun
sigorta bulabilir” diyor. Özellikle sağlık
sigortasını uzun yıllardır kullandığını belirten
Ali Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık
işi önemli, benim ve tüm aile bireylerimin
sağlık sigortası uzun yıllardır var.
Devletimizin sağlık reformu ile birlikte son
yıllarda önemini yitirdiği düşünülse de,
bunun çok da doğru olduğunu
zannetmiyorum. Allah’tan benim ve ailemin
sağlık sigortasını kullanma ihtiyacımız
olmadı. Ama özel sağlık sigortam sayesinde
A sınıfı özel hastanelerden en iyi hizmeti
alabileceğimi biliyorum. Yenileme garantisi
de aldığım için özel sağlık sigortamı devam

ettiriyorum” dedi.  Zorunlu Deprem
Sigortası’nın da önemine vurgu yapan Güler,
bunu bütün herkesin yaptırmasını öneriyor.
“Herşeyi Devletten beklemek doğru değil,
DASK poliçesini yaptırmak bir vatandaşlık
görevidir” diyen Ali Güler, “Bu kadar deprem
riskinin üzerinde olmamamıza rağmen
sigorta yaptırmayanlara şaşıyorum” diyor.

Osmanlı Mutfağı’ndan doğal enerji
25’in üzerinde şerbet çeşidine sahip
olduklarını söyleyen Güler, şerbetin
faydalarını da anlatıyor. Osmanlı
Mutfağı’ndan bize miras kalan şerbetler her
derde deva. İçlerinde ilaç olan, enerji veren,
C vitamini deposu olan, kan yapan ve
antioksidan özelliğine sahip birçok Osmanlı
şerbeti var. Bu zenginliğe rağmen şerbet
kültürüne sahip çıkılmadığını söyleyen Güler,
“15 yıl önce sahafları gezerken, bir sahaf
bana bir kitabı almam için ısrar etti. Yalnız
kitabı çevirttirmem gerekiyordu ve iki kişiye
çevirttirdim. Kitapta, Osmanlı mutfağında
olan şerbet, çorba ve yemek tarifleri vardı.
Daha sonra şerbet tariflerini uyguladım ve
şerbetlerin gerçek tadını bilen insanları
çağırdım, eski İstanbullulara tattırdım. Bu
şerbetleri benden başka yapabilen kimse
yok. Telefon ile tüm Türkiye’den siparişler
geliyor” diyor.  www.osmanlimutfagi.com

Evrim Sigorta gibi iyi bir danışman sigortacı ile çalışmanın büyük avantaj olduğunu söyleyen Güler Osmanlı Mutfağı’nın sahibi Ali Güler,
“Kâbus gördüm, ertesi gün hemen sigortacımı arayıp dükkanıma sigorta yaptırdım. Bir sonraki gece rahat bir uyku çektim” diyor. 

Chartis’ten
Samsun’a 
yardım eli
Samsun ve çevresinde meydana

gelen sel felaketi dolayısı ile
Chartis Sigorta, müşterilerine hasar
tazminatı avans çeklerini dağıttı.
Felaketin ardından hemen bölgeye
yetkili kişi ve eksperlerini
görevlendiren Chartis, ilk tespitlerin
ardından, avans ödemelerini
gerçekleştirdi. Mağdur olan
vatandaşlara geçmiş olsun
dileklerini ileten Chartis yetkilileri,
Yılanlıdere Vadisi boyunca ileriye
dönük olarak 40 yıllık çöp depolama
alanı olmasından dolayı, gelecekte
başka doğal afet risklerinde 
benzer sıkıntıların ortaya çıkmaması
için yetkililer tarafından alınması
gereken önlemleri önemle
beklediklerini de ifade ettiler.

O

Kâbus gördüm, sigorta yaptırdım

Yeni “Allianz Arena”lar geliyor!
Almanya’nın Münih kentinde

bulunan Allianz Arena’nın
atmosferini ve başarılarını Fransa
ve İngiltere’ye de taşımaya karar
veren Allianz Group, sene başında
Avustralya’nın Sidney kentinde
bulunan stadyumun Allianz
Stadium adını almasının ardından,
Nice’de Allianz Riviera ve
Londra’da Allianz Park ile
sporseverlerle buluşmaya
hazırlanıyor. Böylece Allianz,
dünya genelinde toplam dört
stadyuma adını vermiş olacak.

Fransa’nın Nice kentinde yer
alan Allianz Riviera stadyumu için
uzun dönemli isim hakkı
anlaşmasına imza atan Allianz,
İngiltere’nin Saracens Rugby Club
ile yapılan ortaklık anlaşmasıyla,
kulübün tamamen yenilenen
stadyumunun ismi hakkını da aldı.

Fransa’nın Nice kentinde inşa
edilen 45.000 kişi kapasiteli yeni
stadyumun 2013 yılında açılması
planlanıyor. A İngiltere’nin
başkenti Londra’nın önemli
kulüplerinden 2011 şampiyonu

Saracens Rugby Club’ın Copthall
stadyumu yenilenerek 2013 yılı
itibariyle Allianz Park olarak
anılmaya başlanacak. Saracens
Rugby Club’ın maçlarını
oynayacağı günlerde Allianz Park,

son sistem teknolojisiyle
geleneksel rugby heyecanını bir
araya getirecek. Allianz Park’taki
ilk maç 16 Şubat 2013 tarihinde
oynanacak.

Yeni çıkan yasa ile birlikte artık evine su ve elektrik bağlanması için bu kurumlara başvuranlardan Zorunlu Deprem
Sigortası (ZDS) poliçesinin gösterilmesi zorunlu olacak. Uygulama 18 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girmiş olacak. 

Afet Sigortaları Kanunu ile zorunlu deprem
sigortasının kapsamı yeniden belirlendi

Afet Sigortaları Kanunu ile zorunlu deprem
sigortasının kapsamı yeniden belirlendi. Buna
göre, binalarda depremin neden olduğu maddi
zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan
yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer
kayması sonucu oluşan zararlar da teminat
altına alındı.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, 3 ay
sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de
yayımlandı. Kanunla binalarda deprem sonucu
meydana gelebilecek maddi zararların
karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu
deprem sigortası ile sigorta şirketlerince
teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde
güçlükler bulunan çeşitli afetler ile riskler
sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni
zararların karşılanmasını sağlamak amacıyla
sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına
ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Tsunami, zorunlu deprem sigortası
kapsamında
Afet Sigortaları Kanunu ile zorunlu deprem
sigortasının kapsamı da yeniden belirlendi.
Buna göre, binalarda depremin neden olduğu
maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya

çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsunami)
ve yer kayması sonucu oluşan zararlar
da teminat altına alındı.

Düzenlemeye göre, sunulacak
sigorta ve reasürans teminatları
bakanlık nezdinde kurulacak
kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal
Afet Sigortaları Kurumu
tarafından verilecek. Kurum ile
kanun kapsamında
gerçekleştirilecek iş ve işlemler,
KİT ve Fonların TBMM Tarafından
Denetlenmesinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun, Sayıştay
Kanunu, Harcırah Kanunu, Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu
ile Kamu İhale Kanunu'na tabi
olmayacak.

Teminatlar DASK
tarafından verilecek
Kanuna göre, zorunlu deprem sigortası
teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu
tarafından verilecek. Bu teminat, risk yönetimi
açısından şartların gerekli kılması durumunda
ve bakan tarafından uygun görülmesi halinde
sigorta şirketleriyle müştereken verilebilecek.

Sigorta şirketlerince teminat verilmemesi

durumunda deprem, sel, yer
kayması, fırtına, dolu, don, çığ

düşmesi ve benzeri doğal
afetler için kamu yararı
açısından gerekli görülmesi
halinde sigortacılık ilkeleri
gözetilerek Kurum
tarafından sigorta veya
reasürans teminatı
verilebilecek. 

Aboneliklerde denetim
Zorunlu deprem

sigortasının kapsamına giren
binalar ve bağımsız
bölümlerle ilgili olarak
yaptırılan su ve elektrik
abonelik işlemlerinde
zorunlu deprem
sigortasının varlığı ilgili
kuruluşça kontrol

edilecek. Bu kontrol,
gerektiği halde, Kurum tarafından elektronik
ortamda sağlanan bilgi ve olanaklarla
yapılabilecek.

Kurum, sigortanın yapılması ve düzenli
olarak yenilenmesi için zorunu deprem
sigortasının kapsamına giren bina ve sitelerin

yönetimleri ile kontrol uygulamaları
geliştirebilecek.

Malik veya intifa hakkı sahibi, binaların ve
her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak
ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek
şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına
karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü
olacak. Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın
projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz
yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya
çıktığının tespit edilmesi durumunda,
sigortadan tazminat alma hakkı kaybedecek.

Tarifeler her yıl bakan tarafından
belirlenecek.

Zorunlu deprem sigortasına ilişkin tarife ve
talimatlar ile azami teminat tutarı, her yıl
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakan
tarafından belirlenecek ve Resmi Gazete'de
yayımlanacak. Sigorta primlerinin tespitinde
binanın yüzölçümü, inşaat türü ve kalitesi,
binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin
özellikleri; deprem riski ve benzeri hususlar
değerlendirilecek.

Zorunlu deprem sigortası bulunan ve
deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin
tazminat ödemesi, gerekli bilgi ve belgeler ile
hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en
geç 30 gün içinde ödenecek. Anadolu Sigorta’nın

Faaliyet Raporu ödül aldı

2200’’yyii  aaşşkkıınn  üüllkkeeddeenn  55  bbiinn  550000’’ddeenn  ffaazzllaa
bbaaşşvvuurruunnuunn  ddeeğğeerrlleennddiirriillddiiğğii

‘‘AAmmeerriikkaann  İİlleettiişşiimm  PPrrooffeessyyoonneelllleerrii  LLiiggii’’
((LLeeaagguuee  ooff  AAmmeerriiccaann  CCoommmmuunniiccaattiioonnss
PPrrooffeessssiioonnaallss  ––  LLAACCPP))  ttaarraaffıınnddaann
ddüüzzeennlleenneenn  uulluussllaarraarraassıı  ffaaaalliiyyeett  rraappoorruu
yyaarrıışşmmaassıınnddaa,,  bbuu  sseennee  ‘‘SSiiggoorrttaaccııllııkk’’
kkaatteeggoorriissiinnddee  ggüümmüüşş  mmaaddaallyyaayyıı  kkaazzaannaann,,
AAnnaaddoolluu  SSiiggoorrttaa  22001111  YYııllıı  FFaaaalliiyyeett
RRaappoorruu  oolldduu..  YYaappııllaann
ddeeğğeerrlleennddiirrmmeeddee
rraappoorr,,  ttooppllaamm
110000  üüzzeerriinnddeenn  9977
ppuuaann  aallıırrkkeenn,,
kkeennddii  sseekkttöörrüünnddee  yyaarrıışşmmaayyaa  kkaattııllaann  eenn  iiyyii
ffaaaalliiyyeett  rraappoorrllaarrıınnddaann  bbiirriissii  oollaarraakk
ssıınnııffllaannddıırrııllddıı..  AAnnaaddoolluu  SSiiggoorrttaa  FFaaaalliiyyeett
RRaappoorruu,,  ‘‘İİllkk  İİzzlleenniimm’’,,  ‘‘HHiisssseeddaarrllaarraa  MMeessaajj’’,,
‘‘RRaappoorruunn  AAnnllaattıımmıı’’,,  ‘‘YYaarraattııccııllııkk’’  vvee  ‘‘BBiillggiiyyee
EErriişşiimm’’  ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  bbaaşşllııkkllaarrıınnddaann  ttaamm
ppuuaann  aallddıı..  JJüürrii  üüyyeelleerriinniinn  yyaazzııllıı
ddeeğğeerrlleennddiirrmmeelleerriinnddee,,  rraappoorruunn
pprrooddüükkssiiyyoonn  kkaalliitteessiinniinn  bbuu  yyııllkkii  yyaarrıışşmmaannıınn
eenn  iiyyiilleerriinnddeenn  bbiirriissii  oolldduuğğuu  vvee  ffiinnaannssaall
bbööllüümmddeekkii  ssuunnuummuunn  ssıırraaddıışşıı  bbuulluunndduuğğuu
iiffaaddee  eeddiillddii..  

Finansbank, HDI Sigorta’nın
acenteliğini yapacak

HHDDII  SSiiggoorrttaa  iillee  FFiinnaannssbbaannkk,,  TTeemmmmuuzz
22001122  ttaarriihhii  iittiibbaarriiyyllee  iillee  ssiiggoorrttaaccııllııkk

ffaaaalliiyyeettlleerriinnddee  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappmmaakk  üüzzeerree
aacceenntteelliikk  ssöözzlleeşşmmeessii  iimmzzaallaaddıı..  TTüürrkk  ssiiggoorrttaa
sseekkttöörrüünnüünn  yyüüzzddee  110000  AAllmmaann  sseerrmmaayyeellii  iissmmii
HHDDII  SSiiggoorrttaa  iillee  FFiinnaannssbbaannkk  aarraassıınnddaa
iimmzzaallaannaann  ssöözzlleeşşmmee  iillee  bbuunnddaann  ssoonnrraa
FFiinnaannssbbaannkk’’ıınn  ttiiccaarrii  vvee  kkuurruummssaall  şşuubbeelleerrii
aarraaccııllıığğıı  iillee  HHDDII  SSiiggoorrttaa  ttaarraaffıınnddaann  hhaazzıırrllaannaann
eelleemmeenntteerr  bbrraannşşttaakkii  ttüümm  üürrüünnlleerriinniinn  ssaattıışşıı
ggeerrççeekklleeşşttiirriilleecceekk..  22001111  yyııll  ssoonnuu  iittiibbaarriiyyllee
552222  şşuubbeessii  vvee  1111  bbiinnee  yyaakkllaaşşaann  ççaallıışşaannııyyllaa
FFiinnaannssbbaannkk,,  kkuurruummssaall  bbaannkkaaccııllııkk,,  ttiiccaarrii
bbaannkkaaccııllııkk,,  KKOOBBİİ  bbaannkkaaccııllıığğıı  vvee  ppeerraakkeennddee
bbaannkkaaccııllııkk  aallaannllaarrıınnddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerriiyyoorr..
HHDDII  SSiiggoorrttaa,,  FFiinnaannssbbaannkk’’ıınn  kkuurruummssaall  vvee
ttiiccaarrii  bbaannkkaaccııllııkk  mmüüşştteerriilleerriinnee,,  bbaannkkaannıınn
ffiinnaannssmmaannıınnıı  ssaağğllaaddıığğıı  pprroojjeelleerrddee,,  mmüüşştteerrii
rriisskklleerriinnee  uuyygguunn  ssiiggoorrttaa  üürrüünnlleerriinnii  ssaattıışşaa
ssuunnaaccaakk..  

ZDS’si olmayana su ve elektrik yok


