
Türkiye’de 27 Ekim 2003
tarihinde faaliyete başlayan

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
geride bıraktığı dokuz yıllık süre
zarfında istikrarlı adımlarla
gelişimini sürdürdü. Emeklilik
Gözetim Merkezi (EGM)
tarafından yayımlanan 26 Ekim
2012 tarihli güncel verilere göre
sistemdeki katılımcı sayısı 3
milyon 2 bin 904 kişiye
ulaşırken, katılımcıların toplam
fon tutarı ise 18 milyar 882
milyon 990 bin 812 TL olarak
gerçekleşti. Yatırıma yönlenen
toplam tutar 14 milyar 832
milyon 864 bin 801 TL’yi
bulurken, katkı payı da 15
milyon 257 bin TL olarak
gerçekleşti.

EGM Başkanı ve Vakıf Emekli-
lik Genel Müdürü Mehmet Bos-
tan, verileri değerlendirdi. 1
Ocak 2013’te yürürlüğe girecek
yeni yasanın şimdiden sektöre
hareket getirdiğini belirten Bos-
tan, sektör için önemli bir eşik
olan 3 milyon sınırının beklenen-
den daha hızlı sürede aşıldığını
söyledi. Bostan, 5 ve 10 milyon
sınırlarının da çok uzak olmayan
bir dönemde aşılacağını belirtti.

Bostan “BES, gelişmesini sür-
dürüyor ve yeni katılımcılarla her
gün daha da büyüyor. Katılımcı
sayısının beklenenden daha hızlı
şekilde 3 milyon kişiye ulaşması
geleceğe yönelik beklentilerimizi
haklı çıkartıyor. Çalışanların ve
işverenlerin, çalışanları adına

gönüllü katılımına dayalı bu sis-
teme olan ilginin her geçen gün
artması ve pekişmesi memnuni-
yet verici. Bu gelişmenin önü-
müzdeki yıllarda da artarak
devam etmesi bekleniyor” şek-
linde konuştu.

Katılımcılar neden ilgi
gösteriyor?
Yeni BES yasasıyla uygulamaya
konacak devlet katkısı ile, hem
yeni katılımcıların teşvik edilece-
ğini hem de mevcut katılımcıla-
rın sisteme daha fazla katkıda
bulunmasının sağlanacağını
ifade eden Bostan, “Devlet kat-
kısı ve BES aracılığı ile uzun va-
deli ve emeklilikleri için
tasarrufta bulunanlar, kaldıkları
süre uzadıkça hak edecekleri
teşvik de daha yüksek olacak”
dedi.

Getirilen uygulamaların halk
tarafından benimsendiğine dik-
kat çeken Bostan, yenilikler hak-
kında şunları söyledi: “BES’in
fonlu ve nimet külfet dengesi
tam olan bir sistem olması, katı-
lımcıların kendi birikimlerinin ve
nemalarının ayrı ayrı ve kendine
ait hesaplarda takip edilmesi, bu
hesaplara ulaşım ile hesaplar-
daki fonların kişinin kendi yatı-
rım tercihine göre
yönlendirilmesi, sistemin ol-
dukça güvenli oluşu, bu gelişme-
nin ve katılımcıların ilgisinin
nedenlerinden bazıları olarak
düşünülebilir.”
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Allianz, trafik kazalarını mercek altına alıyor
Allianz Group Teknoloji Merkezi, kazaların aza indirgenmesinde basit önlemlerin altını çizerek, 2020’ye
kadar trafik kazalarındaki ölüm oranlarının gelişen ülkelerde iki katına çıkmasının beklendiğini söylüyor. 

BES, 3 milyon
katılımcıya ulaştı

Dünya sağlık örgütü (WHO)
tarafından yapılan araştırmaya

göre, her yıl trafik kazalarında 1,2
milyon insan ölürken, 50 milyon kişi
ise kazalarda yara alıyor. Gelecek
dönemlerde bu rakamların daha da
artması bekleniyor. Allianz Teknoloji
Merkezi uzmanları tarafından “Allianz
Risk Pulse” olarak açıklanan trafik
güvenliği ve mobilite konulu raporda
yaralanmaları önlemek için emniyet
kemeri takmak gibi küçük önlemlerin
alınması vurgulanıyor. Risk uzmanları
dünya çapında güçlendirilmesi
gereken yol güvenliği için yasal ve
sosyal çerçeveler kapsamında çağrıda
bulunuyor.

Trafik kazaları dünya çapında ölüm
nedenleri arasında ilk sıralarda yer al-
masına rağmen küresel sağlıkta göz
ardı ediliyor. Allianz Teknoloji Merkezi
Başkanı Christoph Lauterwasser ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Trafik
uzmanları ülkelerdeki trafik güvenli-
ğini bir tarafta tutup ekonomik durum-

larını ve teknik standartlarını açıkça
gözlemleyebiliyorlar. Trafik kazala-
rında yaşanan ölümlerin artan sayı-
sına karşın yeni bir güvenlik kültürü
edinmeliyiz. Trafikteki güvenlik un-
suru içinde bulunanların uydukları ku-
rallar kadar güvenlidir. Kişi başına
düşen milli gelir ne kadar düşük
olursa, trafik kazalarının artma riski
yükselir. Böylelikle trafik güvenliğinin
refah ile doğru orantılı olmadığı açık-
tır” dedi.

Yol güvenliği konusunda
danışmanlık hizmeti sunuyoruz
Allianz’ın Türkiye CEO’su Alexander
Ankel ise konuyla ilgili olarak “İşimi-
zin önemli bir parçası sigortalılarımı-
zın karşılaşabilecekleri riskleri
yönetmek. Onların risk yönetim ortağı
olarak aktif bir rol oynuyor, kaza ön-
leme ve yol güvenliği alanında lider ve
yenilikçi çalışmalara imza atıyoruz. 40
yılı aşkın süredir, otomobil ekspertiz-
leri için Almanya’daki araştırma mer-

kezimizde yol güvenliği konusunda da
danışmanlık sunuyoruz. Bugüne
kadar faaliyet gösterdiğimiz ülke-
lerde, zorunlu emniyet kemeri uygula-
ması da dâhil birçok güvenlik
gelişimine katkı sağladık” dedi. 
Birçok ülkede pasif ve aktif güvenliğin
sağlanması amacıyla bazı takviyelere
ihtiyaç duyuluyor. Pasif güvenliği sağ-
lamak için kemer kullanmak, çocuklar
için oto koltuk kullanmak ve kask ta-
kamak en önemli unsurlar arasında
yer alıyor. Aktif trafik güvenliği ise,
okullarda trafik eğitimiyle ve daha sıkı
düzenlemelerle kuvvetlendirilebilir.

OECD’nin verilerine göre trafik ka-
zalarındaki ölüm oranı %32 olurken,
bu oranın %10’luk kısmını ise alkolün
neden olduğu kazalar oluşturuyor. Bu
bilgilere göre yasal düzenlemelerin
daha da sıklaştırılması gerektiği ger-
çeği ortaya çıkıyor. Sürücü destek sis-
temleri özellikle zengin ülkelerde,
kazaları önlemek için önemli bir katkı
sağladı.

Eureko Sigorta,
kadınlarda sıkça görülen

meme kanseriyle mücadele
için kadın sigortalılarına
önemli bir fırsat sunuyor.
Eureko Sigorta’nın sağlık
sigortası ürünlerinden
Prime, Plus ya da Elit Sağlık
sahibi olan 40 yaş üstü
kadınlar, yılda bir kez
çektirilmesi gereken
mamografi için ücret
ödemiyor. Sigortalılar, Plus ve Elit
Sağlık Sigortaları kapsamındaki
check-up hizmetleri sayesinde diğer
yüksek maliyetli, ileri tanı
kontrollerini de ücretsiz
yaptırabiliyor.

Eureko Sigorta Pazarlama ve Ku-
rumsal İletişim Grup Müdürü Noyan
Güvenç, Ekim ayının meme kanseri
bilinçlendirme ayı olması dolayısıyla
yaptığı açıklamada sadece hasta-

lıkta değil sağlıkta da müşterilerinin
yanında olmaya önem verdiklerini
belirterek şunları ifade etti: “Eureko
Sigorta olarak sunduğumuz ürün-
lerde en önemli farkımız, yepyeni te-
minat ve hizmetlerimizdir. Tedavi
gerektiren durumlarda müşterileri-
mizin kaliteli sağlık hizmetine erişi-
mini sağlamakla kalmıyor, sağlığı
korumaya yönelik önleyici hizmetler
de sunuyoruz. Sağlık sorunlarının,

oluşmadan önlenmesine
yönelik ücretsiz koruyucu
sağlık hizmetleri, erken
tespit edilmesine yönelik
ücretsiz check-up hizmet-
leri bunlar arasında yer
alıyor. Prime, Plus ve Elit
sağlık ürünlerimiz bu an-
lamda hem erkeklere
hem kadınlara seçenekler
sunuyor.”

Doğum teminatı da bulunuyor
Eureko Sigorta’nın kadınlara özel
hizmetleri arasında Elit Sağlık Sigor-
tası kapsamında hamilelik ve doğum
teminatı da bulunuyor. Bu ürün, be-
beklerin sağlığını hamilelik sürecin-
den başlayarak annesiyle beraber
güvenceye alıyor. Eureko Sigorta’nın
sağlık sigortası ürünleri; acenteler,
Garanti Bankası şubeleri ve 444 66
60 Alo Eureko’dan satın alınabiliyor.

Eureko Sigorta’dan kadınlara
ücretsiz mamografi hizmeti 

HDI Sigorta’dan sokak
hayvanlarına destek 

HDI Sigorta, sosyal
sorumluluk

projeleri kapsamında
sahipsiz sokak
hayvanlarına gösterdiği
desteği sürdürmeye
devam ediyor. HDI
Sigorta’dan yapılan
açıklamaya göre, sosyal
sorumluluk
çalışmalarının
yoğunlukta olduğu bu dönemde, Dünya
Hayvan Hakları Günü için şirket içinde mailing
çalışması yapıldı. Bu çalışmayla, öncelikli
olarak şirket içindeki bilinci ve farkındalığı
artırmayı hedefleyen HDI, sahipsiz dostlara
olan sağduyularını bir kez daha göstermiş
oldu. Şirket daha önce Bolluca Ormanı’nda
bulunan hayvan barınağında yaşanan
zehirlenme olayında yaptığı yardımlarla ve
Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı’na
gerçekleştirdiği projelerle de biliniyor.

Axa, Azerbaycan’da yılın
sigorta şirketi seçildi
2011 yılından itibaren Azerbaycan’da Axa

Mbask ünvanı ile çalışamalarını sürdüren
Axa, Azerbaycan’da yılın sigorta şirketi seçildi.
Axa Mbask, 2011 ve 2012 yıllarında
Consulting&Business Dergisi tarafından Yılın
Sigorta Şirketi seçildi. 2010 yılının Ekim ayında
Azerbaycan’da 19 yıldır faaliyet gösteren
Mbask şirketinin hisselerini alan Axa Grubu,
gelişmekte olan ülkelerde faaliyetlerini artırma
stratejisi doğrultusunda 2011 yılının Ocak
ayından itibaren Axa Mbask ünvanı ile
çalışmalarını sürdürüyor. Axa Mbask CEO’su
Yavuz Ölken yaptığı açıklamada, “Şirketin
değişim sürecinde Axa Sigorta’ın Türk Sigorta
sektöründeki deneyimlerinden gerekli her
alanda faydalanılmaktadır. Axa Sigorta’daki iş
yapış şekillerinin mümkün olduğu kadar
Azerbaycan yerel pazarına uygulandığı bu
değişim sürecinde bugüne kadar sürdürülen
başarılı çalışmalar nedeni ile Axa Mbask, 2011
ve 2012 yıllarında Consulting & Business
Dergisi tarafından ulusal boyutta ‘Yılın Sigorta
Şirketi’ seçilmiştir” dedi.

akliyat sektörü, sorumluluğu ve riski
çok yüksek olan bir alan. Özellikle de
dünyaca ünlü markaların ürünlerini
taşıyorsanız, sorumluluğunuz daha da
artıyor. Tur Transit Uluslararası
Nakliyat ve Ticaret Kollektif Şirketi de
sorumluluklarını bilerek, hem
araçlarının hem de sürücülerinin
sigortalarını aksatmamaya özen
gösteriyor. 

Tur Transit Uluslararası Nakliyat ve
Ticaret Kollektif Şirketi, ikisi
İstanbul'da ve bir tanesi de Bursa'da
olmak üzere üç firmadan oluşuyor.
Bursa ve Gemlik'te bulunan, ve
Gölcük'te inşaatı devam eden üç
antreposuyla da hizmet veren nakliyat
şirketi, dünyaca bilinen markaların
ürünlerinin de taşımacılığını
üstleniyor. Tur Transit Uluslararası
Nakliyat ve Ticaret Kollektif Şirketi,
120 tane çekici ve 260 tane de
römorku ile hizmet veriyor. Şu ana
kadar bir çok riskle karşı karşıya
kaldıklarını söyleyen Tur Transit
Uluslararası Nakliyat ve Ticaret
Kollektif Şirketi İdari İşler Müdürü
Erkan Konur, Almanya'da bir

sürücüsünün aort damarının
incelmesi sonucu rahatsızlanarak
hastaneye kaldırıldığını ve bu süreçte
Evrim Sigorta'dan yaptırdıkları
Seyahat ve Sağlık Sigortası'ndan
yararlandıklarını anlatıyor. Evrim
Sigorta’nın hizmetinden çok memnun
kaldığını dile getiren Konur, nedenini
de her şeyi hızlı bir şekilde
halletmelerine ve verdikleri hizmete
bağlıyor. 

Antrepolara sigorta şart 
Riski sürekli yaşadıkları için sigortanın
nakliyat sektöründe gerekli olduğunu
belirten Konur; zorunlu trafik
sigortalarının dışında, özel araçlarının
da istisnasız kaskolarının yapıldığını,
sürücülerinin ise Seyahat ve Sağlık
Sigortaları'nın olduğunu söylüyor. İş
yerlerinin ve antrepolarının da
sigortaları olduğunu söyleyen Konur,
gümrük tarafından zorunlu tutulan
sigortaların da olduğunu kaydediyor.
Konur, özellikle de antrepolara sigorta
yapılmasının gerekli olduğunu dile
getirerek, “Antrepolara mal alıyoruz.
Örnek veriyorum, Tofaş'ın malı var.

Allah korusun, mallara bir şey olsa
kimse bunun altından çıkamaz.
Gümrük zorunlu tutmasa, Tofaş da
sigorta istemese bile; yangın, su
basması, hırsızlık olayı gibi meydana
gelebilecek riskler var” diye

konuşuyor. Bu gibi risklerden dolayı
Konur, sigortanın bir masraf olduğunu
düşünmediğini sözlerine ekliyor. 

Evrim Sigorta devreye girdi
Konur, şoförlerine Evrim Sigorta’dan

Seyahat ve Sağlık Sigortası
yaptırdıklarını da söylüyor.
Almanya’da bir sürücüsünün
rahatsızlandığını ve sonrasındaki
süreçte Evrim Sigorta’nın vakit
kaybetmeden devreye girdiğini

anlatan Konur, olayı şu sözlerle
aktarıyor: “Almanya’da bir sürücü
arkadaşımız rahatsızlandı ve tehlikeli
bir hastalığı olduğunu öğrendik.
Sürücümüzün aort damarında bir
incelme olmuş. Hemen hastaneye
kaldırılıp, yoğun bakıma alınmış. Önce
ameliyat uygun görülmüş fakat
iyileşme görülünce, kendi ülkesinde
ameliyat olmasını uygun görmüşler.”

Hastane raporlarının gelmesinin
ardından hemen Evrim Sigorta ile
iletişime geçtiğini söyleyen Konur,
“Evrim Sigorta’yı arayarak, ilgili
kişinin ismini aldım. Erkan Bey’e
hastane bilgilerini mail yoluyla
kendisine ilettim. Şoförün adını,
soyadını ve poliçe numarasını
gönderdim. Şoförün Almanya’dan
doktor müşadesinde uçakla
getirilmesi gerekiyordu. Uçak biletine
varıncaya kadar alındı ve arkadaşımız
buraya getirildi” diyor. Evrim
Sigorta’nın hizmetinden çok memnun
kaldığını dile getiren Konur, nedenini
de her şeyi hızlı bir şekilde
halletmelerine ve verdikleri hizmete
bağlıyor. 

Yurtdışında bir çalışanının ani rahatsızlanması sonucu acentesinden satın aldığı Seyahat ve Sağlık Sigortası'ndan faydalandıklarını
söyleyen Erkan Konur, “Acentemiz vakit kaybetmeden hastaneyle iletişime geçti. Uçak biletine kadar ilgilendiler” dedi.

N

Almanya’da rahatsızlanan çalışana “sigorta desteği”
AsistAns hizmeti de
sAğlAndı 
Konur, evrim sigorta'nın bu
süreçte kendilerine asistans
hizmeti de verdiğini belirterek;
“evrim sigorta bu esnada bize,
asistans hizmeti sundu. Ben çok
uzaktayım, ne kadar uğraşmak
istesem de Almancam yok.
Fransızcam ve ingilizcem var
fakat ne kadar yeterli olabilir.
Bir doktorun oradaki doktorla
görüşmesi var, bir de benim
görüşmem var. Yabancı dilim,
doktor ile sürücümün
hastalığını teknik konuda
konuşmam için yeterli olmaz.
hastaneyle irtibata geçen 
evrim sigorta oldu. 
hastaneden gerekli bilgileri,
evrim sigorta aldı. iletişimi de
evrim sigorta'dan 
sağladım ve bilgileri onlardan
aldım” diye konuşuyor. 


