
UND yönetiminde
görev teslimi
yapılıyor

Türkiye lojistik sektörünün
ulusal ve uluslararası

arenada sözcülüğünü yapan
Uluslararası Nakliyeciler
Derneği’nin (UND) yönetiminde
görev teslimi yapıldı. 36. Genel
Kurul’da UND yönetimine seçilen
yeni Yönetim Kurulu Üyeleri, eski
yönetimden bayrağı devraldı.
UND'nin seçilen yönetim kurulu
üyelerinin listesi ise şu şekilde
oluştu: Ruhi Engin Özmen - Mars
Lojistik, Adnan Ağaçlı - Ağaçlı
Lojistik, Ahmet Musul - Ekol
Lojistik, Ali Şükrü Okur – Okura
Bahaddin Karakuş - Karakuş
Nakliyat, Edip Bakımcı - Bakımcı
Engin Ergin – Özay, Erdal İlhan -
İlhan , Ergün Bilen – ABC, Fevzi
Çakmak – Plastnak, Kamil Barın –
Barsan, Memik Hilmi Taner –
Şahin, Mustafa Açıkgöz –
Açıkgöz, Mustafa Yılmaz - Cem-
Ay Necmi Çobanoğlu – Simtrans,
Necdet Yazar – İznak, Şahap Çak
- Nedlloyd Road, Şerefaettin Aras
– Hilaltrans, Tahir Aydoğan –
Özsancar, Tamer Türker – Türker,
Tevfik Fikret Kutan - Tan
Transport, Zahit Sağlık – Susa.

Axa, kobilerin
tercihi oldu

Bağımsız araştırma şirketi
TNS tarafından KOBİ’ler

arasında sigorta sektörü için
yapılan araştırma sonuçlarına
göre KOBİ’ler, Axa Sigorta ile
çalışmayı tercih ediyor. Axa
Sigorta açıklamasında, araştırma
sonuçlarına göre işletmelerin
yüzde 75�inin işyeri sigortası
bulunduğu, en çok sahip olunan
ürünün ise işyeri paket sigortası
olduğu belirtildi. Açıklamada,
bunu sırasıyla kasko sigortası ve
işyeri yangın sigortasının takip
ettiği, her üç sigorta ürününde
de KOBİ’lerin en çok tercih ettiği
şirketin Axa Sigorta olduğu
bildirildi. KOBİ’lerin
Axa Sigorta’dan
genel memnuniyet düzeyinin
geçen yıla göre artış
göstererek yüzde 98�ler
seviyesine ulaştığı kaydedildi.
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ONLINE DESTEK 

CMR’ın konusu taşınan emtiadır
MR Konvansiyonu (Eşyaların  Karayolunda
Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleş-
mesi) ; akit ülkelerin, eşyaların karayolun-
dan taşınması  koşullarını standart hale
getirmek ve taşımadan mütevellit emtia za-
rarları ve tazminat sorumluluk / sorumsuz-
luk hallerine ilişkin yeksenak hukuk normu
oluşturmak gayesiyle kabul ettikleri bir söz-
leşmedir. 

Konvansiyon sözleşmeye taraf olan ülke-
ler için, taşımadan mütevellit ihtilaf vuku-
unda öncelikle uygulanması gereken hukuk
normudur. Konvansiyon; malın taşınmak
üzere teslim alındığı yâda teslim edileceği
ülkelerden en az birinin konvansiyona taraf
olması halinde uygulanır. Ülkemiz konvansi-
yona 1995 yılında taraf olmuştur. Anayasa-
mızın 90. Maddesi gereğince konvansiyon
hükümleri kanun hükmünde olup konvansi-
yonda düzenlemeyen konularda ise milli
hukuk uygulanır. CMR sigorta poliçesi de
işte bu konvansiyona paralel olarak uluslar-
arası taşıma konusu emtianın taşıma sıra-
sında uğradığı hasar, ziyan, gecikme, eksik
teslim v.s gibi zarar doğuran olaylara karşı
nakliyeciyi, mal sahibine mal sigortacına
karşı koruma altına alma gayesiyle oluştu-
rulmuş bir sorumluluk poliçesi türüdür.

CMR Sigorta poliçesi ise; yine uluslararası
karayolu taşımasında, taşımacının nakliye-
sini yaptığı emtianın taşıma rizikolarına karşı
teminat altına alınması gayesiyle tanzim olu-
nan sorumluluk sigortasıdır. CMR sigortası
ile ilgili sigortalılar tarafından dikkate alın-

ması gereken husus; bu sigortanın bir so-
rumluluk sigortası türü olduğudur. Bu poliçe
ile teminat altına alınan zarar; taşıma ko-
nusu emtiadır.

CMR bir sorumluluk sigortasıdır
Nakliyeci CMR sigorta poliçesi ile “nakliye-
sini üstlendiği emtianın taşımadan mütevel-
lit bir sebeple zarara uğraması halinde emtia
sahibine karşı koruma” altına alınır. 
Bu sigortanın sorumluluk sigortası olması
nedeniyle; taşıma sırasında meydana gelen
zararda taşımacının kusuru yoksa yâda
zararın meydana gelmesini öngörme /
önlemeyebilme imkânı mevcut değilse,
emtia zararından taşımacı ve dolayısıyla
sigortası da sorumlu olmaz. CMR Sigorta
poliçesinde taşımacının sorumlu olduğu ve
olmadığı hallerin tespiti de CMR
konvansiyonu gereğince tespit edilir.
Poliçenin temeli; CMR Kon. Md. 17/1. Fık-
rada yer alan “ taşımacı taşınmak üzere
malı teslim aldığı andan alıcısına teslim
edinceye kadar doğan hasarlardan sorum-
ludur” hükmüne dayanır. Yani emtia taşı-
macının uhdesinde iken hasar/ziyan/kayıp
v.s rizikoların meydana gelmesi halinde po-
liçe gereği bu hasarlar CMR sigorta şirketi
tarafından ödenir. 

Taşımacının genel sorumluluk halini dü-
zenleyen md 17/1 fıkrasının devamında taşı-
macının hasardan sorumlu olmayacağı
haller düzenlenmiş olup taşımacı/ CMR si-
gortacısı, iddia olunan hasarın bu hallerden

meydan geldiğini ispatla emtiada meydana
gelen zarar nedeni ile sorumluluktan kurtu-
lur. Poliçe, özetle CMR kon. Md. 17’de yer
alan sorumluluk hallerinin esas alındığı bir
sorumluluk poliçesi iken poliçede yer alan
bir kısım özel hükümlerle; sigorta şemsiyesi
taşımacı lehine korumayı genişletilebilir
yada sınırlama getirilebilir. Örneğin; nakli-
yecinin kusuruna dayalı hatalı ambalaj,
yükleme ve istifleme nedeniyle oluşan ha-

sarlar bazı poliçelerde teminat altına alınır-
ken bazı poliçelerde ise teminat dışında bı-
rakılabilir. Emtia sahipleri ya da sigortacıları
tarafından, nakliyecilere rücu edilen hasar-
larda; ambalaj/ istifleme/yükleme boşalt-
maya dayalı hasarlar önemli bir bölüm
oluşturur. Esasen bu sebeplerden doğan
hasarlarda; söz konusu işlemleri malın gön-
dereni yada alıcısı ifa etmişse CMR
md.17(4)c. gereğince nakliyeci hasardan so-
rumlu değildir. Fakat bu işlemlerden doğan
hasarların yargıya intikali halinde Yerel
Mahkemelerimiz ve Yüksek Mahkeme CMR
Kon. Md. 8 gereğince taşımacının nezaret
yükümlülüğünden bahisle nakliyeciye mü-
terafik kusur yüklemekte ve bu işlemlere
dayalı hasarların CMR poliçesi teminatı ha-
rici olması halinde ise nakliyeci sigortasın-
dan beklediği faydayı sağlayamıyor. 

Teminat harici durumlar araştırılmalı
Bu ve bunun gibi CMR sigorta poliçesinin
özel hükümlerinde yer alan teminat harici
durumların sigortalılar tarafından özellikle
tetkik edilmesi gerekir. CMR sigorta poliçesi-
nin en önemli hükümlerinden biri de; hasar
vukuunda taşımacının uygulayacağı prose-
dürdür. Tüm poliçelerin özel şartlarında; si-
gorta ettirenin, sigorta şirketine karşı
sorumlulukları düzenlenmiştir. Buna göre;
sigortalı, hasar vukuunda derhal sigortacıya
ihbarda bulunmak, taşıma  belgelerini eksik-
siz sigortasına temin etmek, zararın artma-
sını önlemek için gereken gayreti göstermek,

sigortacının onayı olmaksızın hiçbir talebi
kabul etmemek veya kabul edeceğini taah-
hüt etmemekle yükümlüdür.  Mevcut düzen-
lemenin gayesi CMR sigortasının bir sorum-
luluk poliçesi olması nedeni ile sigorta şirke-
tine; zarar miktarını ve tarafların sorumluluk-
larının tespiti yönünden imkân sağlamaktır.
Yine nakliyeci tarafından sorumluluğun kat’i
olarak tespitinden evvel mal sahibi ya da si-
gortacısına ödeme yapılması yâda taahhü-
dünde bulunması bu sigorta türünün
yapısına aykırıdır.

Özetle; Konvansiyonun birinci maddesi
gereği; taşınmak üzere eşyanın teslim alın-
dığı yada teslim edileceği ülkelerden en az
birinin konvansiyona taraf olması halinde ,
taşımadan doğan ihtilaflarda konvansiyon
hükümleri uygulanır. CMR sigorta poliçesi de
CMR kon. Md. 17 gereği taşımacının sorumlu
olduğu hasarlardan mütevellit tazminat ta-
leplerini teminatlandıran bir poliçe türüdür.
Sorumluluk poliçesi olması nedeni ile poliçe
gereği zararın karşılanması, zarardan taşı-
macının sorumlu olmasına ve bu sorumlulu-
ğun sigorta poliçesi özel şartlarında teminat
harici bırakılmamış olmasına bağlıdır. Sigor-
talıların poliçelerinin kapsamını ve teminat
harici durumları doğru tetkik etmesi ve bu
poliçenin bir sorumluluk poliçesi olduğunu
gözeterek sigorta şirketine ihbar  süresi ve
şekline riayet etmesi, sigortacının onayı ol-
maksızın zarar kabul beyanında ve taahhü-
dünde bulunmaması gerekir.  
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Evrim Sigortacılık Hukuk Danışmanı Avukat Deniz Meltem Kırgıl, Karayoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığı (CMR) sigortasının sorumluluk
sigortası türü olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek poliçe ile teminat altına alınan konunun “taşıma konusu emtia” olduğunu söyledi.

Anadolu Sigorta, yeni ürünü
"Nefes Sağlık Sigortası"yla, acil

sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
kalanların, acil cerrahi ve acil dâhili
yatış, oda-yemek-refakatçi, yoğun
bakım ve ambulans hizmetlerini
sadece 125 liraya teminat altına
alıyor. Üstelik doğuştan gelen
rahatsızlıklarınızda bile...

Anadolu Sigorta’nın yeni ürünü
"Nefes Sağlık Sigortası", acil sağlık
sorunu yaşayanların; acil cerrahi
yatış, acil dâhili yatış, oda-yemek-re-
fakatçi, yoğun bakım ve ambulans gi-
derlerini 10.000 TL’ye kadar teminat
altına alıyor. "Nefes Sağlık Sigor-
tası"yla acil durumları güvence al-
tına alan vatandaşların yıllık poliçe

bedeli ise sadece 125 lira. 
Yoğun bakım teminatında gün sı-

nırlaması bulunmayan “Nefes Sağlık
Sigortası” ile kişilerin doğuştan gel-
diği tespit edilen rahatsızlıklarına ait
akut krizlerine yönelik tedavi gider-
leri, teminatlar dahilinde Anadolu Si-
gorta tarafında karşılanıyor.

Poliçenin diğer özelliği ise, poliçe
süresinde kullanılmak üzere, sigorta-
lıya bir defalığa mahsus 8 güne
kadar “Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigor-
tasını” ücretsiz vermesi. 

Sağlık sigortasında çeşitliliği artı-
rarak, ekonomik primlerle hizmet
vermeyi hedefleyen Anadolu Si-
gorta, "Nefes Sağlık Sigortası" ürü-
nünde teminat limiti olarak 3

seçenek sunuyor.  
Buna göre;  “Nefes Sağlık Sigor-

tası 1” poliçesini satın alanlar, acil
durumda karşılaşacakları acil cerrahi
yatış, acil dâhili yatış, oda-yemek-re-
fakatçi, yoğun bakım ve ambulans gi-
derleri için toplam 10 bin lira
teminata sahip oluyorlar. Yıllık tutarı
sadece 125 lira olan bu paket için 5
eşit taksitle ödeme imkânı bulunu-
yor.  

“Nefes Sağlık Sigortası 2” poliçe-
sini satın alanlara aynı tedavi gider-
leri için teminat tutarı 20 bin lira.
Yine, 5 eşit taksitle ödeme fırsatı su-
nulan poliçe için sigortalının yıllık
ödemesi gereken toplam bedel 155
lirayla sınırlı. 

Yılda sadece 200 lira ödenerek te-
minat limitini 30 bin liraya yükselten,
“Nefes Sağlık Sigortası 3” poliçesi
de, acil sağlık sigortası teminatlarına
sahip olmak için 5 taksitle ödeme fır-
satı sağlıyor.
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Sigorta
işlemleri

hakkında detaylı 
bilgi için online

destek
hatlarımızdan 

bize
ulaşabilirsiniz
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BES ve sağlık sigortalarında vergi avantajı
Bireysel Emeklilik, Hayat, Ferdi Kaza

veya Sağlık poliçesi yaptırdığınızda,
ödeme yaparken de kazanabildiğinizi
biliyor musunuz? Gelir Vergisi Kanunu’nun
63. maddesine göre ücretlinin
şahsına,eşine ve küçük çocuklarına ait
hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık,
işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs
sigorta poliçeleri için hizmet erbabı
tarafından ödenen primler ile bireysel
emeklilik sistemine ödenen katkı
payları,ücretin net değeri hesaplanırken
indirim konusu yapılmaktadır. Ancak
indirilecek tutar bireysel emeklilik katkı
payları için ödendiği ayda elde edilen brüt
ücretin %10’unu,diğer şahıs sigortaları için
ise brüt ücretin %5’ini geçemez. Ayrıca
bireysel emeklilik katkı payı ve sigorta
poliçesinin birlikte olması durumunda
toplam indirim oranı %10’unu
geçemeyecek ve bu %10 içerisinde şahıs
sigorta primleri için %5’lik kısım ayrıca
aranacaktır.Bunun yanında bir takvim yılı
içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs
sigorta primleri ile ilgili olarak
yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin
yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama

yıllık bazda dikkate alınacak olup,yıl içinde
asgari ücret tutarında meydana gelebilecek
değişikler,indirim yapılacak tutarların
hesabında dikkate alınır. 

Örneğin asgari ücret alıyorsanız; brüt
ücretten SGK primini düştükten sonra
kalan vergi matrahınız 677,03 TL kalıyor
ve siz bu tutardan brüt ücretin %10’u
olan 79,65 TL'yi çıkarıp ( 677,03-79,65=
597,38 TL) vergi matrahı bulup bunun
üzerinden 89,61-TL gelir vergisi ödüyor-
sunuz. Halbuki bireysel emeklilik primini
düşmeseydiniz 677,03 x %15 = 101,55 TL

gelir vergisi hesap edilecekti. Aradaki
fark 101,55 – 89,61 = 11,94 TL sizin vergi
avantajınız oluyor. 

Bireysel emeklilik sistemine ödenen
katkı payları ile şahıs sigorta primlerinin
gelir vergisi matrahından düşülebilmesi
için aşağıdaki şartlar gerekmektedir;

1) Bireysel emeklilik şirketinin, emeklilik
branşında ruhsat almış şirketlerden ol-
ması,şahıs sigorta şirketlerinin ise Tür-
kiye’de yerleşik ve merkezlerinin
Türkiye’de olması

2) Ödenen katkı payı ve sigorta primleri-
nin belgelendirilmesi

3) Katkı payı veya prim ödemesinin,mü-
kellefin şahsı,eşi veya 18 yaşını doldurma-
mış ve mükellef tarafından bakmakla
yükümlü olunan çocukları adına yapılması

4) Yıllık beyannamede indirim konusu
yapılacak katkı payı veya primlerin,beyan-
namenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve
bu yılın sonuna kadar ödenmesi,ücretlere
ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay
ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin so-
nuna kadar ödenmiş olması
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Hatay Valiliği Basın ve
Halkla İlişkiler

Müdürlüğü'nden yapılan
açıklamada Hatay’ın,
Ortadoğu’ya yakınlığı, iki
gümrük kapısının bulunması,
İskenderun Körfezi'nde sayıları
8’i bulan liman ve iskelelerin
varlığı ayrıca kara, deniz, hava
taşımacılığında gelinen nokta
göz önüne alındığında Hatay’da
bir lojistik merkeze olan
ihtiyacın gündeme geldiği
bilgisi verildi. Hatay’da halen
sanayinin planlı alanlarda
oluşturulabilmesi için yapılan
çalışmalar sonucunda tüzel
kişilik kazanan 5 adet organize
sanayi bölgesinden üçünün
faaliyette olduğu bildirilen
açıklamada, genelinde
faaliyette olan Antakya ve Payas
Organize Sanayi bölgelerinde
238 bin 21 hektarlık net sanayi
parselinin tamamının
yatırımcıların kullanımına
sunulduğu, sanayi tesislerinde
ise 7 bin 504 kişini istihdam
edildiği aktarıldı. UUllaassiimm  oonnlliinnee

Hatay'a lojistik
merkezi geliyor

Türkiye’nin güçlü sigorta
şirketlerinden HDI Sigorta,

2010 yılı lig şampiyonu ve Türk
futbolunun yükselen değeri
Bursaspor ile büyük bir projeye
imza attılar. İki dev kuruluş
yaptığı işbirliğiyle HDI Sigorta
bünyesinde oluşturdukları
“BURSASPOR Sigorta HDI”
markasını 2 Şubat Çarşamba
günü düzenlenen basın
toplantısıyla kamuoyuna
duyurdu. İmza törenine,
Bursaspor Kulübü adına 2’inci
başkan Haluk Özkıyıcı, Yönetim
Kurulu Üyesi İlhan Uslu ile HDI
Sigorta adına Yönetim Kurulu
Üyesi Orhan Arıkçı, Yönetim
Kurulu Üyesi ve HDI Sigorta
Koordinatörü Ahmet Yaşar katıldı.

“Timsahlar”
sigortalanacakAcil durumlarda ‘nefes’iniz Anadolu’dan

Acentelik hizmetleri kapsamında
Anadolu Sigorta’nın da acenteliğini
yapan Evrim Sigortacılık
Hizmetleri’nden “Nefes
Sağlık Sigortası”nı temin
edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için:

0216 571 1 571
www.evrimsigorta.com.tr
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Anadolu Sigorta yeni ürünü “Nefes Sağlık Sigortası” ile acil sağlık sorunlarını sadece 125 liraya teminat altına alıyor.
Yoğun bakım teminatında sınırlama bulunmayan poliçede doğuştan gelen rahatsızlıklarda teminat kapsamında.

Serdar Kaşıkçı kimdir?
1972 yılıda Adapazarı’nda doğan Serdar

Kaşıkçı, 1997 yılında Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi İşletme
bölümünden mezun oldu. Evrim

Sigortacılık Hizmetleri’nde çalışmaya
başlamadan önce sigorta sektöründe on

yıl hizmet veren Kaşıkçı, Evrim
Sigortacılık Hizmetleri ailesinde  ise üç

yıldan bu yana hizmet veriyor.

Deniz Meltem KIRGIL

Serdar Kaşıkçı


