
AXA, Türkiye’nin
en iyisi seçildi

Axa Sigorta dünyanın önde
gelen ekonomi

dergilerinden World Finance
tarafından “Türkiye’nin En İyi
Sigorta Şirketi” ödülüne layık
görüldü. Axa Sigorta tarafından
yapılan açıklamada şunlar
belirtildi: “ Yaratılan başarı ve
öncü iş modeliyle Türkiye’de
alınan ödüllerin yanı sıra
uluslararası alanda da takdir
görmekten
memnuniyet
duyuyoruz. Axa
Sigorta’nın yurtiçi ve
yurtdışında birçok
saygın ödüle layık
görülmesi şirketin bu başrısının
tesadüfi değil hak edilmiş
olduğunu gösteriyor.” World
Finance ödülleri 2007 yılından bu
yana finans ve iş dünyasında,
başarı ve en iyi uygulama
açısından referans olabilecek
sektör liderlerine, bireylere,
takım ve organizsayonlara
veriliyor. Axa, 2010 yılında
Euromoney tarafından
“Türkiye’nin En İyi Sigorta
Şirketi” ve “Orta ve Doğu
Avrupa’nın En iyi Sigorta Şirketi”
seçilmişti.

Faaliyetlerine şubat ayında
başlayan 'Ankara Lojistik

Üssü', Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın katıldığı törenle15
Ekim 2010’da resmen açıldı.
Yaklaşık 400 bin metrekare
alanda 2 bin 500 tır ve kamyonun
ihtiyacına cevap verecek Avrupa
standartlarındaki bu devasa
tesis 4 bin kişiye istihdam
olanağı sağlayacak .Başbakan
Erdoğan'ın ilk etabının açılışını
yaptığı, taşımacılık sektöründe
kamu ve özel girişimin bir ürünü
olan Ankara Lojistik Üssü'nde 80
firma faaliyet gösteriyor ve
yaklaşık 700 kişi çalışıyor.
Projenin tamamlanmasıyla firma
sayısının 400'e, çalışan sayısının
da 4 bin kişiye ulaşması, 3 bin tır
ve kamyon/gün yoğunluğu
olması hedefleniyor. 7 yüz bin
metrekare yerleşim alanına
sahip olan üssün, birinci etabı
100 milyon dolara mal oldu.
Gelecek yıl faaliyete geçmesi
planlanan ikinci etabın da 100
milyon dolara mal olması
bekleniyor.
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Türkiye, nakliyat sigortalarında çok ileride
MS Uluslararası Nakliyat'ın bir aracı yurt-
dışında iken yaptığı kaza sonucu büyük
hasar görür. Sigorta şirketinin bir türlü
pert raporu veremediği araç için çözümü
ise acente üretir.

EMS Uluslararası Nakliyat Genel Mü-
dürü Şeref Tıraş, acenteleri sayesinde za-
rarlarını karşıladıklarını söyleyerek,
ülkemizdeki nakliyat sigortalarının Avru-
pa'nın çok önünde olduğunu savunuyor.
Tıraş, kazadan sonra sigorta şirketi ve
acentesi ile yaşadıklarını ŞEMSİYE ile pay-
laştı.

NNaakklliiyyaatt  sseekkttöörrüünnddee  oolldduuğğuunnuuzz  iiççiinn  kkaa--
zzaallaarrllaa  kkaarrşşııllaaşşmmaa  iihhttiimmaalliinniizz  ffaazzllaa..  BBaaşşıı--
nnıızzddaann  ggeeççeenn  bbiirr  oollaayyıı  bbiizziimmllee  ppaayyllaaşşıırr
mmııssıınnıızz??

Nakliyat araçlarımızdan bir tanesi yurt-
dışında kaza yaptı. Söz konusu aracımızın
sigorta teminatı 120 bin TL. Kaza sonra-
sında yapılan çalışmaların ardından, eks-
per, ilk olarak aracımıza pert raporu verdi.
Ancak daha sonrasında, eksper aracımızın
tamir olabileceğine dair bir rapor hazırladı.
Bunun üzerine sigorta acentemiz olan
Evrim Sigortacılık Hizmetleri devreye girdi.
Sigorta şirketinin onarım için verdiği 50

bin TL'yi alarak bize ödeme yaptı. Daha
sonrasında ise aracımızın hurda halini 80
bin TL'ye bizim adımıza bir hurdacıya sata-
rak o parayı da bize ödedi. Sonuç olarak
sigorta şirketimiz bize 120 bin TL tazminat
ödemedi; ancak acentemiz sayesinde za-
rarımızı fazlasıyla karşıladık.

SSiiggoorrttaa  şşiirrkkeettiinniizzii  hhaannggii  kkrriitteerrlleerree  ggöörree
sseeççiiyyoorrssuunnuuzz??  YYııllllııkk  ssiiggoorrttaa  bbüüttççeenniizz
nneeddiirr??

Türkiye'de özel sigortalara yıllık 200
bin Euro bütçe ayırıyoruz. Ancak faaliyet
gösterdiğimiz Almanya, İspanya, Türkiye
ve Bulgaristan'ın toplamında sigortaya
600-700 bin Euro kadar bir bütçe ayırıyo-
ruz. Şirketimizin araçları, taşıdığımız mal-
lar ve şirket taşınmazlarımızın tamamı
sigortalı. Sigortacınızla uzun süre çalışma
sebebiniz karşılıklı güvenden kaynaklanır.

Biz acentemiz olan Evrim Sigortacılık
Hizmetleri ile dört yıldır birlikte çalışıyo-
ruz. Sigortacımızın bizim için hasar anında
gayret gösterdiğini görmemiz en önemli
seçim kriterimizdir.

ÜÜllkkeemmiizzddeekkii  ssiiggoorrttaaccııllııkk  sseekkttöörrüü  AAvvrruu--
ppaa’’nnıınn  ggeerriissiinnddee  mmii??

Avrupa'yı sigorta konusunda özellikle

“nakliyat sigortaları” konusunda ülkemiz-
den daha ileride bir noktada zannediyor-
dum. EMS'yi 25 yıl önce Almanya'da
kurduk. Türkiye'ye 90'lı yılların başında
geldik ve burada gördüğümüz sigortacılık
sistemi Avrupa'dan çok daha ileri bir dü-
zeyde. Ülkemizde bir hasar anında sigorta-
cınızı aradığınız zaman hemen sizin
yanınıza geliyor ve çözüm üretiyor. Ancak
Avrupa'da hasar tespiti bu kadar çabuk
yapılmıyor.  Avrupa'da eğer hızlı çözüm is-
tiyorsanız sigortanızın üzerine bir sigorta
daha yaptırmak  zorundasınız.

AAvvrruuppaallıı  DDeevv  FFiirrmmaallaarr  EEMMSS  NNaakklliiyyaatt  İİllee
ççaallıışşııyyoorr..  

EMS Nakliyat Almanya, Türkiye, Bulga-
ristan ve İspanya'da faaliyet gösteren bir
Uluslararası taşımacılık firması. 1984 yı-
lında Almanya'da kuruldu. 1990'lı yılların
başında ise Türkiye'ye yeni bir tesis kurdu.
Avrupalı dev firmalar kimyasal ürünlerinin
taşımacılığı konusunda EMS Nakliyat ile
çalışıyor. Ayrıca büyük bir otomobil firma-
sının da yedek parça taşımacılığını  yapı-
yor. Şeref Tıraş, Türkiye'de bulunan
tesislerinin İstanbul Avrupa yakasının en
büyük antreposu olduğunu savunuyor.

EMS Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Şeref Tıraş sigortacının hasar anında gösterdiği gayretin en önemli seçim kriteri olduğunu belirterek “Yurtdışında
yaşadığımız bir kaza sonrası acentemiz devreye girerek, zararımızı  karşıladı. Türkiye, nakliyat sigortalarında Avrupa'dan çok daha ileri bir düzeyde” diyor.

Ankara Lojistik
Üssü açıldı

Nakliye sektörünün ihtiyaçlarına,
nakliyecilere özel ürün ve geniş

teminatlarıyla hizmet veren Evrim
Sigortacılık Hizmetleri A.Ş. 4-6 Kasım
tarihlerinde 4. kez düzenlenen Logitrans
Transport Lojistik Fuarı’na katıldı. 

EKO Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar
Merkezi 11. Hol Fuaye’de düzenlenen Logit-
rans Transport Lojistik Fuarı kapılarını açtı.
13 ülkeden 102 firmanın 213 marka ile katıl-
dığı Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na nak-
liyecilere özel ve yepyeni poliçeleriyle katılan
Evrim Sigortacılık Hizmetleri ürünlerini 189
numaralı standda ziyaretçilerle paylaştı. 

Fuarı lojistik sektörünün önemli bir bu-
luşma noktası olarak gördüklerini belirten
Evrim Sigortacılık Yönetim Kurulu Başkanı İs-

mail Hakkı Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lojistik sektörünü, büyüyen Türkiye’nin
hızla büyüyen sektörü olarak görüyoruz. Lo-
gitrans Transport ve Lojistik Fuarı sektör
temsilcilerini ve kuruluşlarını bir araya geti-
ren önemli bir etkinlik. Evrim Sigortacılık ola-
rak uluslararası saygınlığa sahip olan
Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na katıl-
maktan dolayı mutluyuz. Fuar boyunca ziya-
retçilerimize transport konularında
Taşımacılık Hizmetleri Sigortaları ve yan
ürünlerini tanıttık. Freight Forwarder (Mali
Mesuliyet Poliçesi), UND Kasko, UND Seya-
hat, Hukuksal Koruma ürünlerimiz büyük ilgi
gören ürünlerimiz arasında yer alıyor. 2011
yılında da Evrim Sigortacılık sektöre yönelik
fuarlarda yerini alacak.”
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Türkiye’nin en ünlü spor kulüplerin-
den Galatasaray ile Alman sigorta devi
HDI, sigorta sektöründe bir ilke imza ata-
rak yeni bir marka yarattı. İki dev kurulu-
şun güç birliği ile oluşan GSSİGORTA HDI
markası, yenilikçi, yaratıcı ve kendi po-
tansiyelini doğuran büyük bir proje ola-
rak tüketicilerle buluştu. 3 Kasım
Çarşamba sabahı Swıss Otel İstanbul’da
gerçekleştirilen ve Sigortahaber TV’den
de canlı yayınlanan basın toplantısında
GSSİGORTA HDI markasını kamuoyuna
duyuran iki büyük kuruluş, projenin olu-
şum sürecini basın mensuplarıyla pay-
laştı ve işbirliğinin imza törenini
gerçekleştirdi. 

Galatasaray Spor Kulübü adına Baş-
kan Adnan Polat ve Galatasaray Pazar-
lama A.Ş. İletişim Direktörü Hakan
Aydınol’un katıldığı imza törenine, HDI
Gerling International Yönetim Kurulu
Üyesi ve HDI  Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı Matthias Maak, HDI Sigorta Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
Enis Talaşman, HDI Gerling International
Türkiye Sorumlusu ve HDI Sigorta Yöne-
tim Kurulu Üyesi Orhan Arıkçı ve Proje
Koordinatörlüğünü üstlenen NGI Sigorta
ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu
Başkanı Çiğdem Ergelen katıldı. Enis Ta-
laşman,“Proje kapsamında açılacak özel
konsept acenteliklerle taraftara her türlü
sigorta ürünü sunulacaktır. Şu anda ta-
raftarlar tüm HDI Sigorta acentelerinden
GSSİGORTA HDI markalı sigorta ürünle-
rini satın alabilecek olup, sonrasında ilk
etapta belirlenen 20 ilde açılacak GSSİ-

GORTA HDI özel acentelerinde bu sigorta
hizmetiyle buluşabileceklerdir” dedi.

Türkiye’de bir ilk
Projenin amacının Galatasaray Spor Ku-
lübüne sürdürülebilir gelir kaynağı sağ-
lamak olduğunu belirten Talaşman “Bu
proje sıradan bir proje değil, Türkiye’de
bir ilk. İki eski markanın bir araya gel-
diği çağdaş bir proje. Projenin amacı
dünya kulübü olan Galatasaray’ın
Manchester United, Barcelona seviye-
sine gelmesidir” dedi.

Taraftar GSSİGORTA’yı tercih
ederek kulübe destek olacak
Polat ayrıca, Galatasaray taraftarının GS
Sigorta’yı tercih ederek, ilgi göstererek
kulübün ekonomik gücüne katkıda bulu-
nacağını söyleyerek, “Kurumsal yapıya
paralel olarak, gücümüzü artırmak için
geliştirdiğimiz projeler bir bir hayata ge-
çiyor. GSHDISİGORTA da bu projelerden
biri. Türkiye nüfusunda sporla özellikle
futbolla ilgilenenlerin yüzde 37’si Galata-
saray Spor Kulübü taraftarı. GS’dan iki
yaş daha büyük olan, dünyanın en eski

sigorta şirketlerinden birisi olan HDI In-
ternational ile ortaklığa imza attık.”
Daha önce GS Sigorta 
A. Ş.’nin kurulduğunu belirten Polat, “Si-
gortacılık bizim işimiz değil. Türkiye ge-
nelinde GS Sigorta’nın pazarlama ve
satış hakkını sözleşme ile HDI’a verdik.”
dedi. 

BES fonu hedefimiz var
Polat, GSSİGORTAHDI ile iki sene so-
nunda arzu edilen rakamlara ulaşıldığı
takdirde Bireysel Emeklilik Sistemi he-
defleri olduklarını belirterek “Kulübün
büyük bir ekonomik yapı içerisine gir-
mesi gerektiğini düşünerek planlama-
mızı yapıyoruz. Meyvesini alabilmek için
belirli bir süreç gerekiyor, sabırlı olmak
gerekiyor.” Dedi. Polat ayrıca sakatlan-
malar sebebiyle kulüplerin yaşadığı gelir
kaybını giderecek bir sigorta ürünü üze-
rinde çalıştıklarını da belirtti. 

Hedef kitle tüm Galatasaray
taraftarları
Bu projede yer alacak acentelikler; kas-
kodan konuta kadar tüm elementer
branşlarda GSSİGORTA HDI marka kon-
septinde dizayn edilmiş sigorta poliçele-
rini Galatasaray taraftarlarına
satabilecek. Böylece Galatasaraylının
tüm değerleri GSSİGORTA HDI ile ulus-
lararası sigorta devinin güvencesi altında
olacak ve bu projeyle taraftarlar hem
kendi değerlerini hem de takımlarını ko-
ruma altına alacaklar. 

Evrim, Logitrans Lojistik Fuarı’ndaydı

İki dev kuruluş bir ilke imza attı

Anadolu Sigorta’nın yeni
Orta Karadeniz Bölge

Müdürlüğü’nün resmi açılışı,
Anadolu Sigorta Genel Müdürü
Mustafa Su, Genel Müdürü
Yardımcısı Musa Ülken ve
Bölge Müdürü Mustafa
Alperdem’in de katıldığı bir
törenle gerçekleştirildi. Yeni
Orta Karadeniz Bölge
Müdürlüğü Anadolu
Sigorta’nın; Samsun, Sinop,
Tokat, Ordu, Çorum, Amasya
ve Sivas illerindeki sigortacılık
faaliyetlerinden sorumlu
olacak. Kendisine ait 35 kişilik
konferans salonu, toplantı,
arşiv ve muhaberat odaları
olan yeni Orta Karadeniz Bölge
Müdürlüğü 500 metrekarelik
net alanı ile çalışanlarına ve
ofisi ziyaret edecek olan
konuklar, konforlu ortamda iş
yapma ve biraraya gelme
fırsatı sunuyor. 

Anadolu Sigorta
yeni Bölge

Müdürlüğü açtı

TCDD, Lojistik Derneği ve
üniversiteler işbirliği ile

gerçekleştirilen “Lojistik Eğitim
Treni” Türkiye turunu
tamamladı. 2 bin 500
kilometrelik yolculuk boyunca
300 personel ve 100 öğrenciye
eğitim verildi. Haydarpaşa
Garı’ndan kalkan Lojistik Eğitim
Treni 2 bin 500 kilometre yol kat
ederek Türkiye turunu
tamamladı. TCDD bünyesinde
yük birimlerinde çalışan ve
lojistikten sorumlu tüm
demiryolcuların, gelişen lojistik
kavramlarını, taşıma
stratejilerini, pazarlama ve
dağıtım sistemlerini öğrenerek
hayata geçirmelerin amaçlayan
proje kapsamında ilk eğitim
İstanbul Maltepe
Üniversitesi’nde verildi.
Eğitimler kapsamında Lojistikte
Yeni Trendler, Gümrük Kanunu,
Lojistik Köyler, Lojistikte
Müşteri Hizmetleri, Lojistik ve
İnovasyon konuları işlendi.

‘Lojistik Eğitim
Treni’ Türkiye’yi

dolaştı 

Galatasaray Spor Kulübü ve HDI Sigorta büyük bir
işbirliğine imza atarak Türkiye’nin en çok taraftara sahip

sigorta markasını yarattı. GSSİGORTA HDI ile bundan
böyle hem Galatasaray, hem de Galatasaraylılar kazanacak

Şeref Tıraş


