
4. LOGITRANS
Lojistik Fuarı

EKO Fuarcılık tarafından 4-6
Kasım 2010 tarihlerinde

İstanbul Fuar
Merkezi’nde
dördüncü kez
kapılarını
açacak olan Logitrans Transport
Lojistik Fuarı’na yabancı ilgisi
Türkiye’nin lojistik konumu
sebebiyle ikiye katlandı. Fuar
daha önce 5-6 ülkeden katılımcı
ağırlarken bu sayı şimdiden 11
ülkeden 17 katılımcıya ulaştı.
Logitrans Transport Lojistik
Fuarı’na şu ana kadar doğrudan
ya da temsilci aracılığıyla katılımı
kesinleşen ülkeleri şöyle;
Almanya, İtalya, Polonya,
Yunanistan, İsviçre, Lübnan,
Belçika, İran, Romanya, Rusya,
Letonya. 11 ülke arasında beş
katılımcı ile Almanya başı
çekerken, 3 katılımcıyla Belçika
ikinci sırada yer alıyor. Fuarın
ağırlıklı katılımcı profilini
karayolu taşımacıları, üçüncü ve
dördüncü parti lojistik şirketleri,
demiryolu ve denizyolu
acenteleri, havayolları, liman
otoriteleri, tedarik zinciri
yöneticileri, sigorta ve finans
kurumları oluşturuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Ticaret ve TIR Dairesi

Başkanlığı’nın Geçiş Belgesi ve
TIR Karnesi İstatistiklerine göre;
2010 yılı Temmuz ayında, 2009
yılı Temmuz ayına göre verilen
geçiş belgesi sayısında yüzde
10,73’lük, TIR Karnesi sayısında
da yüzde 6,96’lık bir artış
yaşandı. 2009 yılı Temmuz’unda
69 bin 639 olan verilen Geçiş
Belgesi sayısı bu yılın aynı ayında
77 bin 11’e yükselirken; geçen yıl
50 bin 75 olan verilen TIR
Karnesi, sayısı da 53 bin 562’ye
çıktı. Bu yılın ilk beş ayında
verilen Geçiş Belgesi sayısında
geçen yıla göre yüzde 13.09’luk
ve TIR Karnesi sayısında da
yüzde 16,45’lik bir artış görüldü.
Geçen yılın Temmuz ayında 485
bin 358 olan verilen Geçiş
Belgesi sayısı bu yıl ilk 7 ayda
548 bin 906 olurken, 325 bin 235
olan verilen TIR Karnesi sayısı
378 bin 731’e oldu.
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ONLINE DESTEK 

Geçiş belgeleri 
ve TIR karneleri

Tam Gün Yasası’nda hekimlere
getirilen “Tıbbi Kötü Uygulamaya

İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası” uygulamasına ilişkin usul ve
esaslar  21 Temmuz 2010 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanarak 30
Temmuz 2010’da yürürlüğe girdi. Türk
Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve sigorta
şirketleri arasında tartışma yaratan
“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”
nedir ve uygulama kimleri kapsıyor? 
Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam
Gün Çalışmasına yönelik kanuna bir
madde eklenerek düzenlemeye gidildi
ve yaklaşık 150. 000 hekime mesleki
sorumluluk sigortası yapma zorunlu-
luğu getirildi. Sigorta yaptırmayan he-
kimlere 5 bin TL idari para cezası da
getiren yeni düzenlemeye göre kamu
sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan

tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi
kötü uygulama nedeniyle kendilerine
yapılacak rüculara karşı sigorta
yaptırmak zorunda. Bu sigorta
priminin yarısının hekimler tara-
fından, diğer yarısının ise döner
sermayesi bulunan kurumlarda
döner sermayeden, döner ser-
mayesi bulunmayan ku-
rumlarda kurum
bütçelerinden ödene-
ceği belirtildi. Düzenle-
meye göre mesleklerini
serbest olarak icra eden
hekim, diş hekimi,
uzman ve aile hekimleri
ise sigorta primlerinin ta-
mamını kendisi ödeyecek.
Mesleklerini serbest ola-
rak icra eden hekim, diş
hekimi, uzman ve aile he-

kimleri ise sigorta primlerinin tama-
mını kendisi ödeyecek. Özel sağlık
kurum ve kuruluşlarında çalışanların

sigorta primlerinin yarısı kendi-
leri tarafından, yarısı da istih-
dam edenlerce ödenecek.
Kurum payına düşen %50’lik
kısma isabet eden sigorta
primi, hiçbir isim altında ve

hiçbir şekilde çalışanın
maaş ve sair malî hakla-
rından kesilemeyecek,
buna ilişkin hüküm ih-
tiva eden sözleşme ya-
pılamayacak.
Kamudaki hekimin

kurum katkı yükümlü-
sünü değiştirecek şekilde
iş değiştirmesi halinde,
sigorta sözleşmesi sona
erdirilmemişse, değişiklik

tarihinden sonraki günlere

ait primdeki kurum katkısı 30 gün
içinde sigorta ettiren tarafından ilgili
kuruma ödenecek. Tıbbi kötü uygula-
maya ilişkin zorunlu mali sorumluluk
sigortası, grup sigortası şeklinde yapı-
lamayacak. Risk gruplarının 1'den 4'e
kadar sıralandığı tarifede en düşük
riske sahip alanlar 1. grupta, en yüksek
riske sahip olanlar ise 4. grupta yer
aldı. Buna göre, adli tıp ve anatomi gibi
alanlar 1. gruba; pratisyen hekimlik,
aile hekimliği, askeri psikiyatri ve
çocuk endokrinolojisi gibi alanlar 2.
gruba, ağız, diş ve çene cerrahisi,
çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalık-
ları, harp cerrahisi gibi alanlar 3.
gruba; acil tıp, ağız, yüz ve çene cerra-
hisi, anesteziyoloji ve reanimasyon,
beyin ve sinir cerrahisi, cerrahi onkoloji
ve yenidoğan gibi alanlar da 4. gruba
alındı. Her bir olay içinse azami temi-
nat 300 bin TL olarak belirlendi.

Sigorta
işlemleri
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Kuruluşunun 85. yıldönümünü
kutlayan Anadolu Sigorta,

Anadolu’da kaybolmaya yüz tutan
mesleklere olan ilgiyi artırarak, bu
mesleklerin yeniden canlanmasını
sağlamak üzere 85. yıla özel olarak ‘Bir
Usta Bin Usta Projesi’ni hayata geçirdi.
Arya Sponsorluk ve İletişim
Danışmanlığı tarafından geliştirilen ve
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma
ve Eğitim Müdürlüğü’nün teknik
danışmanlığı ile hayata geçirilen proje
kapsamında Bursa’da üç aylık bir
eğitimden geçen Karagöz Tasvir
öğrencileri sertifikalarını aldı. Aralarında
öğrenci ve öğretmen, ressam, animatör
gibi mesleklerden olan 28 kişinin
katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde
kursiyerler İl Halk Kütüphanesi’nde
toplam 180 saatlik bir eğitim sürecinden
geçti. Sertifikalarını alan öğrenciler
başarılarını Bursa’nın Yörükali Köyü’nde
kurulan sahnede köy halkına Karagöz
oynatarak kutladılar. Kursiyerlerin
eğitimini Karagöz tasvirine gönül veren
İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler
Akademisi mezunu 55 yıllık Karagöz
Ustası Şinasi Çelikkol gerçekleştirdi.

Şinasi Çelikkol tarafından eğitim verilen
katılımcılardan 15’i Karagöz Tasvir’ini
meslek olarak devam ettirmeyi
planlıyor. Yaygınlaşmasına katkıda
bulunacağım” diye konuştu. Anadolu
Sigorta ile T.C Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan
protokole göre, Anadolu Sigorta
belirlenen illerde kaybolmaya yüz tutan

mesleklerin yeniden canlanması için
yürütülecek eğitim çalışmalarına
kaynak sağlıyor. İllerdeki ilgili sivil
toplum kuruluşlarını  kursiyer seçimini
gerçekleştirdiği, T.C Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü’nün teknik danışmanlığı
üstlendiği proje Anadolu Sigorta
tarafından 10 yıl boyunca finanse
edilecek. Her yıl belirlenecek 5 ilde, 3 ila

6 aylık dönemlerde 20-30 kişiye eğitim
verilmesi planlanan projede, yılda
ortalama 100 kişi geleneksel işkolları ile
ilgili mesleki eğitim almış olacak. 10
yıllık bir süreçte tamamlanması
planlanan projenin sonunda 1000
kişinin yaklaşık 50 meslekte yetkinlik
kazanması ve bu mesleklerin
bulundukları illerde sürdürebilir
konuma ulaşması hedefleniyor.

Hekimlere Zorunlu Sigorta başladı
‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ kamuda çalışan, tıpta uzmanlık mevzuatına
göre uzman ve diş tabibi yaklaşık 150 bin hekime mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getiriyor

Bir Usta Bin Usta’nın ilk mezunları

THY, yapılan ihale sonucunda
yaklaşık 24 bin poliçeye 17

ay süre ile hizmet vermek üzere
Groupama Sigorta ile anlaştı.
THY'nın, Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda (KAP) yayımlanan
açıklamasında, ''Ortaklığımız ile
Anadolu Anonim Türk Sigorta
Şirketi arasında imzalanan
anlaşma ile 1 Ocak 2009 tarihi
itibariyle tüm personelimize
sağlık sigortası temin edilmişti.
Ancak Anadolu Anonim Türk
Sigorta Şirketi'nin sözleşme
bitimine 17 ay kalmasına rağmen
aile fertleriyle birlikte yaklaşık 24
bin poliçeye hizmeti ifadan
vazgeçtiğini resmi olarak
bildirmesi üzerine yapılan ihale
sonucunda, Anadolu Anonim
Türk Sigorta Şirketi tarafından
hizmeti kesilen  yaklaşık 24 bin
poliçeye 17 ay süreyle hizmet
vermek üzere Groupama Sigorta
ile anlaştı'' denildi.

THY sağlık
sigortaları

Groupama’da

Ergo’nun ana sponsorluğuyla
önce İstanbul’da, ardından

Ankara ve İzmir’de seyircilerle
buluşacak olan bu çok özel buz
gösterisi, Mickey Mouse, Minnie
Mouse ve dostlarının
Disneyland’da geçirdikleri renkli
bir macerayı konu alıyor.
“Disney On Ice – Disneyland
Macerası” Türkiye’de ilk olarak
Abdi İpekçi Arena’da 29 Eylül-10
Ekim tarihlerinde gerçekleşecek
.Ayrıca Ankara ve İzmir ilk defa
bir Disney gösterisine
evsahipliği yapacak. 13-17
Ekim’de Yeni Ankara Arena’da
ve 20-24 Ekim’de İzmir
Halkapınar Spor Salonu’nda
gerçekleşecek buz gösterilerinin
biletleri Biletix’te satışta…
“Disney On Ice – Disneyland
Macerası” Türkiye’ye, Ergo
sponsorluğunda, İstanbul Çocuk
Tiyatrosu tarafından getiriliyor. 

Ergo
Disneyland’ı

Türkiye’ye taşıdı

İşinizden dişinize kadar 
geniş kapsamlı güvence;

Evrim Sigortacılık Hizmetleri A.Ş. ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) işbirliği ile UND üyelerine özel olarak sunulan ve “zorunlu
olduğu için değil, ihtiyaçtan” sloganıyla hareket eden “UND Seyahat Sağlık”,  250.000 Euro teminatı ve ucuz primleriyle ile fark yaratıyor.

E
vrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Uluslararası Nakli-
yeciler Derneği (UND) işbirliği ile UND üyelerine özel, iki al-
ternatifli seyahat süreli vize sigortasında, sağlık
konusunda geniş teminatlar sunuluyor. “İşinden, dişine
kadar” sloganı ve geniş teminatlarıyla en uygun fiyatlı po-
liçe olma özelliğini taşıyan “UND Seyahat Sağlık”, şofö-
rüne değer veren nakliyat firmalarının hizmetine sunuldu.

Sigorta sektörünün deneyimli markası Evrim Sigorta
Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) 6 Eylül 2010 tarihinde UND'nin üyelerinin seyahat
sigorta ihtiyaçlarına cevap verebilmek için işbirliği sözleş-
mesine imza attılar. UND üyelerine özel olarak sunulan
“UND Seyahat Sağlık”, sigortalıya yurtdışına çıkışlarda,
benzer sigortalarda 30.000 Euro olan  toplam teminatı, 6
ay süreli poliçelerde  150.000 Euro ve 12 ay süreli poliçe-
lerde ise 250.000 Euro olarak sunuyor. Bununla birlikte
poliçelerde yurt dışına her bir çıkışta  seyahat süreleri için
azami 75 ve 90 günlük alternatifler sunuluyor.

“Özel hayat” riskleri de kapsamda
“UND Seyahat Sağlık”, sigortalının mesleki faaliyeti dı-
şında kalan özel hayatı sırasında oluşacak kişisel sorumlu-
luk risklerini de teminat altına alıyor. Sigortalıya seyahatle
ilgili uyarı ve güvenlik bildirileri, sigortalıya ulaşılamadığı
durumlarda radyoda kişisel mesaj yayınlanması, prog-
ramda değişiklik olması durumunda veya acil durumlarda
üçüncü kişilere haber verilmesini sağlayan teknik asistans
hizmetleri de veriliyor. Kaza sonucu oluşan tıbbi tedavi hiz-

metlerinde de sigortalının yanında olan poliçe, ameliyatlar
dahil olmak üzere yatarak ve ayakta tedavilerde, ilaçlar ve
bandajlarda hatta yine kaza sonucu diş tedavisinde de hiz-
met veriyor.  Bu süreçte sigortalının hiçbir ödeme yapma-
sına gerek kalmıyor.

Doğru teminat, doğru fiyat 
Geniş teminatlarla 6 ay ve 12 ay süreli olmak üzere
iki alternatifle sunulan poliçenin primleri ise şöyle;
75 günlük çıkışlarda 6 ay süreli alternatifte 22 Euro
ve 12 ay süreli alternatifte 39 Euro; 90 günlük çıkış-

larda 6 ay süreli alternatifte 25  Euro ve 12 ay süreli
alternatifte 44 Euro. 

“Her bir olayda 50,000 Euro’ya kadar teminat”
“UND Seyahat Sağlık” ürününde teminatların geniş
kapsamlı olduğunu ifade eden Evrim Sigorta Aracılık
Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı
Çelebi  “Bu poliçede 30.000 Euro olan teminatlar
250.000 Euro’ya çıkarıldı. “UND Seyahat Sağlık” si-
gortasının bu kadar geniş teminatla piyasanın en ucuz
poliçesi olduğunu söyleyebilirim.  “UND Seyahat Sağ-

lık” poliçesi satın alındığında verilen şoför kartlarında,
asistans hizmetlerine ulaşılabilecek telefon numarası
ile sigortalılara büyük avantajlar sağlanıyor. Telefon-
ları Türkçe cevaplayan çağrı merkezleri, sigortalıları-
mıza 7 gün 24 saat her konuda hizmet veriyor.  “UND
Seyahat Sağlık”  poliçesini tercih etmiş şoförlerimiz,
aynı zamanda “Yol arkadaşı” da kazanmış olacak.” Si-
gortalıların yurtdışında karşılaşacağı olaylar sırasında
para ve fatura ile ilişkisi olmamasının da sigortalılar
için büyük avantaj olduğunu dile getiren Çelebi “Şofö-
rüne değer veren nakliyat firmaları  “UND Seyahat
Sağlık”  sigortasını tercih etmeli” diyor.

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü; “Her bir olayda
50.000 Euro’ya varan teminatlar sunuyoruz. 6 ay sü-
reli poliçelerde toplam limit 150.000 Euro ve 12 ay sü-
reli poliçelerde toplam limit 250.000 Euro’dur.” Tıbbi
ve teknik asistansın dahil olduğu poliçe kapsamında
yer alan teminatlar ise şöyle; Tıbbi Tedavi, Geri
Dönüş/Tıbbi Nakil, Cenazenin Yurda Getirilmesi
50.000 Euro, Kefalet için avans ödemesi 10.000 Euro.
Bireysel Sorumluluk 20.000 Euro.

“Sigortalı yurtdışına çıkış sürelerinde serbest”
Evrim Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Hakkı Çelebi;  “Biz her yurtdışına çıkışa
tercihe göre 75 ya da 90 gün geçerlilik süresi sağlıyo-
ruz. Avantajı ise sigortalının istediği kadar çıkış yapa-
bilmesi ve 75 ya da 90 güne kadar kalabilmesi.” dedi.

‘UND Seyahat Sağlık’


