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Ozel sigorta a ihtiya~
var her $ey evletten
beklenmemeli

Reklam mtiziklerinde btiytik
ba~anlara imza atan ve kendine ait

bir albtimti alan Atakan llgazdag,
"Oylebir tilkede ya~lyaruzki bazl

~eyleriflevletten beklememek
lazlffi. Bu ytizden ozel sigartalara

ihtiya~var" dedi.

2005 yJhnda ITndsi diizenJenen Kristal Elma'da en
iyireklam miizigi dahnda Fiat Panda Hebirincilik,
Beko DifuzyonHeikincilik,Ko~bank Hede
ii~iinciiliik odiillerini alarak iistiin bir ba~an
gosteren Atakan Ilgazdag kendine ait soz ve
bestelerin bulundugu albi.imlede ba~arlSlrtl
kamtlJyor.Devlet tiyatrosu sanat~lsl olan
teyzesinin ondaki miizik kulaglrtl fark etmesiyle
miizik hayatma achmatan Atakan Ilgazdag,ilk
olarak TRT~ocuk Korosu'na soma da Gen~lik
Korosu'na se~Hdi.Oniversite hayatmda da giizel
sanatlar fakiiltesini tercih eden Ilgazdag,9 Eyliil
Oniversitesi'nde Ses Miihendisligi egitirni aldt,
Atakan Ilgazdag,2008 yJhndakurdugu Sonici.d,
~irketiyle birlikte ~uanda ikinci albi.im
~alJ~malarma da devam ediyor,

Her konuda sigorta iiriiniim var
Yaptlglreklam miizikleriyle ve albiim

~alt~malanyla dikkatleri iizerine ~eken Atakan
Ilgazdag,sigorta konusunda da bilin~libir tiiketici,
Sigorta danl~maru olarak Evrirn Sigorta'YItercih
eden Ilgazdag ihtiyao oldugunu dii~iindiigu her
konuda sigorta iiriiniine sahip olmaya dikkat

ettigini soyleyerek, 'Bireysel emeklilik, sagltk, i~
yeri, evimle Hgilisigortalar ve ara~ sigortalanm var'
dedi, bzel sigortalara her konuda ihtiya~
duyuldugunu belirten Ilgazdag, 'byle bir i.ilkede
ya~IYoruzki baZl~eyleri devletten beklememek
lazrrn' diye ekledi,

Sorulanma cevap verebilen bir ~irketle~h~lnm
'insanlar kendince degerli gordiikleri

birikimlerini, i~ini,aHesini,evini, araODlya da daha
ba~ka ~eyleri giivenceye almak ister' ,diye
konu~an miizisyen, bu ihtiya~lar sonucunda
sigorta Hetam~tlglrtl soyledi, i~yerinin ve
hayatlrun biiyiik onem ta~ldtglrtlifade eden
Ilgazdag sahip oldugu sigortalan ~oyle a~lkladl:
"Benim de i~yerimde biitiin hayatlml
banndlrdlglm bHgisayarlanm var, hard disklerim
var, enstri.imanlarlm var bunJarm sigortalt
olmasml istedim, Daha soma bireysel emeklilik
ortaya ~tkmca ondan da faydalanmak istedim,
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birligi(MSG)
iiyesiyim ve iiyelere ozel bir takrrn sigorta iiriinleri
oldugunu ogrendim. Farklt bankalann daha uygun
ko~ullu sagltk sigortalan ya da hayat sigortalarl
oldugunu ogrendim ve ihtiya~larlm
dogrultusunda sahip olmaya ~alJ~lYorum,'dedi,

Ilgazdag,Evrirn Sigortactltk Hizmetleri He
tavsiye iizerine tam~tlglrtl daha soma yaptlgl
ara~trrmalar neticesinde ikna olarak ~alt~maya
karar verdigini belirtti. Sigorta iiriinleri konusunda
Evrim Sigortaoltk Hizmetleri temsHcilerinden
destek gordiigiinii dilegetiren Ilgazdag,
'GiivenebHecegirn, kafama her takJ1anacevap
bulabHecegirn bir ~irketle ~alJ~maYJtercih ettirn ve
son derece merrmunum' dedi,


