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Emlakkulisi
 
Tebernüş Kireççi

Tuğba Ekinci: Birinci sınıf insanların 
konut sigortası var!

Tuğba Ekinci, "Birinci sınıf 
insan olmak istiyorsanız 
mutlaka ferdi, hayat ve ev 
sigortalarımızı yaptırmamız 
lazım, sigorta hayatı 
kolaylaştıran bir ortaklık" dedi

 Adanuspark'ta 198 bin TL'ye! 36 
aya sıfır faizle!

 Fiyaka Tuzla'da 4 bin TL 
peşinatla!

 Emlak Konut'tan 510 TL'den 
başlayan taksitlerle 5 proje!

 Gözdağ'da 89 bin TL'ye 2+1! 113 
bin TL'ye 3+1!

 Nish Adalar'da borcunuz borç! 
Ödeme 2015'te!

 Bizim Evler'de 711 TL taksitle!
 Beylikdüzü'nde şimdi al! Seneye 

öde!
 Avrupa Konutları Atakent 2'de! 

217 bin 500 TL'ye!
 Gökova'da 700 metrekare arsa 

200 bin TL!
 Sancaktepe'de 2+1 139 bin TL! 

Hemen teslim!
 55 bin TL'ye 85 metrekare daire
 N Towers'ta 65 metrekare 57 

bin TL!

ÇIKARDIĞI müzik albümleriyle dikkatleri üzerine 
çeken Tuğba Ekinci bilinçli bir sigorta tüketicisi. 
Sigorta danışmam olarak Evrim Sigorta 
Hizmetlerini, seçtiğini belirten Ekinci "her 
sigortalının güvenilir bir sigorta aracısına htiyacı 
vardır" diyor. Sigorta ürünleriyle kendisini ve 
geleceğini garanti altına almanın birinci sınıf 
insanlar için olmazsa olmazlardan birisi olduğunu 
savunan Ekinci, ŞEMSİYE'nin sorularını yanıtladı. 
 
Özel sigortalarla ilgili düşünceleriniz neler? 
Ne yazık ki eskiden sigortacılık insanları sömüren bir kurum gibi anlaşılırdı ama 
artık insanlar arasında sigortalı olmak ve sigortasız olmak diye bir ayırım var. 
Sigortalıysanız birinci, sigortasızsa ikinci sınıf insanmışsımz gibi bir de-
ğerlendirme yapılıyor. Birinci sınıf olmak istiyorsanız mutlaka ferdi, hayat ve ev 
sigortalarımızı yaptırmamız lazım. Sigortanın hayatı kolaylaştırdığım ve çok 
mantıklı bir ortaklık olduğunu düşünenlerdenim. Sigorta şirketim Ergo şirketine 
bağlı olarak çalışan Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri. Bildiğim kadarıyla 
Türkiye'nin en büyük sigorta acentesi.

Sigorta bilinci üzerine sizin söyleyecekleriniz neler? 
Sigorta şirketlerinin pek çok açılımları var. Mutlaka insanların özellerinden biraz 
kısıp, kendilerini sigorta ettirmelerinden yanayım. Çünkü sigorta gerçekten çok 
büyük bir kolaylık. Allah korusun tabii ama başımıza bir anda kötü bir şey 
gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir.

 
Sigorta şirketinizi seçerken nelere dikkat edersiniz? 
Aslında ilk tanışma biraz kader oluyor. Daha iyi bir acente olduğunu genel 
çevrenizden duyuyorsunuz ve çevreniz sisi yönlendirmiş oluyor. Eğer duyduğun 
şeyler de yapıcı şeylerse tanışma başlıyor ve ilk sigorta ettirdiğiniz şey araba 
oluyor. Arabadan sonra o beraber ev sigortasına ve sağlık sigortasına dönüş yor. 
Böylelikle sigorta şirketinizle birli! yol alıp, aileye dönüşüyorsunuz. 
 

 

Dumankaya Modern'de 63 bin 
TL’ye! 696 TL taksitle! 
Dumankaya Modern projesinde fiyatlar 
63 bin TL’den başlıyor…

 Erguvan Konutları'nda 70 bin TL! Hemen teslim
 İzmir Emiralem Konakları'nda 95 bin TL'ye!
 Ali Ağaoğlu'nun 4 milyar dolarlık Milas projesi çöpe gitti
 Alemdağ Emlak Konutları’nda 109 bin 500 TL’ye 2+1!
 Menekşe Evleri'nde 126 bin TL'ye 3+1!
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