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Evrim Sigorta'dan Nakliyecilere
••

Hayat Kolayla!jtlran Ozel Poli~eler
- (

EVRiM Sigorta, sundugu
sigortaClhk hizmetleriyle
uluslararasl nakliye firmalan-
mn hayanna kolayla~nnyor.
Lojistik sektorii ile 1990 yl-
lmdan bu yana <;:ah~anve sek-
toriin yakla~lk yiizde 35'ine
hizmet veren Evrim Sigorta,
bir ya.ndan nakliye firmala-
nna yonelik: hazlrlanan ozel
poli<;:elerle jhtiya<;:lara yone-
lik teminatlar sunarken, di-
ger taraftan da bu poli<;:eleri
haZlrlarken tiim riskleri de
hesaba kanyor.

Nakliyecilere; kasko, yqil
kart, zorunlu trafik: poli<;:esi,
CMR poli<;:esive soma da di-
ger iiriinlerle hizmet verdikle-
rini ifade eden Evrim Sigorta

".

bagh egitimler verdiklerini
kaydediyor.

Yiike ozel sigorta
CMR sigortasl kapsamm-

da sunduklan diger bir hiz-
metin de, yiike ozel sigorta
yapmak oldugunu belirten
<;elebi, "Bu nokta ikiye ay-
nhyor: Birinde, nakliyeci
ii<;:iincii~ahlsa ait mah ta~lyor
ve ona ait bir poli<;:evar, bir
de maIm sahibinin poli<;:esi
var. ikisini aYlrmak gereki-
yor. MaIm sahibinin poli<;:e-
sinin kapsaml daha geni~tir,
nakliyecinin poli<;:esiise daha
dardlr. <;iinkii nakliyecideki
poli<;:ede, sigorta ~irketleri
olarak biz kusuru sigortahyo-
ruz" diyor.

toplam ara<;:san~l bu yilm ay-
m aymda yiizde 123 gibi bir
artl~ kaydederek 44 bin 789
adete ula~n. A<;:lklanan 2011
Ocak verilerine gore kasko
poli<;:esinde ge<;:enYllm aym
donemine gore yiizde 30,98
ve ~ubat aYI verilerine gore
de yine 2010 yilmm aym do-
nemine gore yiizde 30,51 'lik
bir artl~ goziikiiyor. Bu ista-
tistiklere gore de ara<;:artl~-
lannda ya~anan artl~m kasko
pazannda da prim iiretimini
arttlrdlgl soylenebilir."

Ozel sigortalara ilgi yok
Tiirkiye'de sigorta alglSlna

da deginen ve ozel sigortalara
olan ilginin Tiirkiye'de halen
istenen seviyeye ula~madlgl-

rin bilin<;:sizligioldugunu soy-
leyen <;elebi, "Olkemizdeki
sigorta sistemi geli~mi~ iilke-
lerdekilerle hyaslandlgmda
mevzuat a<;:lSlndan<;:okbiiyiik
farkllhklann olmadlgml soy-
leyebilirim. SigortaClhk sek-
torii AB standartlanm yaka-
laml~nr. Ozellikle de iilkemi-
ze yannm yapml~ diinya devi
sigorta ~irketlerinin piyasaya
yeni sigorta iiriinleri sunmasl
gerekiyor. Bu konuda da me-
safe kat etmi~ sayabiliriz ken-
dimizi. Olkemizin en biiyiik
eksigi, sigortahhk bilincinin
bireylere yayilmamasldlr" di-
yerek bireysel alglda hala Sl-
kmn yapndlglm vurguluyor.

Yurtdl~mda sunduklan

mesi halinde 15 giine kadar
odeme yapnklanm belirten
<;elebi, baZl yanh~ noktalann
da alnm <;:izerek~unlan soy-
liiyor: "Ozellikle uluslararasl
nakliye sigortalannda dikkat
edilmesi gereken bir konu
var. Nakliyecilerin ara<;:lann-
da ii<;:iincii~ahlslara ait mal
oluyor. Herhangi bir kaza ya
da yangm gibi durumda so-
rumlu taraf nakliyeci degilse
zaten CMR poli<;:esidevreye
girmiyor. CMR poli<;:esinde,
nakliyecinin sorumlulugu
varsa ii<;:iincii~ahlslann ma-
hm koruyoruz. Ancak mal
sahipleri nakliye poli<;:esini
yapnrmlyorlar. Tiim mal sa-
hipleri nakliye poli<;:esiniyap-
mak zorundalar. Nakliyeci
mii§terisini slh~tlrmak iste-
miyor. N akliyeciler ii<;:iincii
§ahlslara nakliyat poli<;:esi
yaptlrmalanm soylemeliler.
N akliyecilerin soyledikleri
ya da yaymladlklan 'malmlZ
CMR poli<;:esiteminan altm-
dadlr' gibi bilgiler yanh§ bir
bilgi. 0 poli<;:elersorumluluk
poli<;:esidir eger nakliyecinin
sorumlulugu yoksa zaten dev-
reye girmez.

Aynca atlanmamasl gere-
ken diger bir nokta da sigor-
talarla ilgili <;:ah§anlann ha-
talandlr. Sigorta verilerinde

mi ile birlikte geli~tiriyoruz
ve Tiirkiye'nin her yerinden
uluslararasl ta§lmaClhk yapan
20- 30 nakliyeciye sorular yo-
neltiyoruz. Ya Tiirkiye'deki
sigorta ~irketlerini ya yurtdl-
~mdaki reasiirans firm alan ya
da sadece 0 i~e ozel sigorta
yapan firmalan bulup onlar-
dan hizmet almaya bahyo-
ruz. Ge<;:ensene ba§ladlglmlz
Seyahat Saghk Poli<;:emizin
turulmasmm sebebi budur.
Oradaki ana ilkemiz §uy-
du: Ki~inin kronik hasta-
hklar dl§mda ge<;:mi§ten var
olan hastahgml da kapsayan
tatil veya <;:ah§maozgiirliigll
vardlr dedik. Bu yakla§lm
ile projeyi ger<;:eklqtirdik.
Saghk poli<;:elerinde ge<;:-
mi~ten var olan hastahklar
normalde teminat dl§1
ama biz bunu farkll hldlk.
Seyahat Saghk Poli<;:esinde
<;:okfarkll degi§ik teminatla-
n ilave ettik. Kasko Sigortasl
haricinde bu yil egitim sertifi-
kaSI da vermeye ba§layacaglz.
Bu egitimi de iicretsiz suna-
caglZ" diyor.

insana yatmm poli~e
maliyetini dii§iiriir

Uluslararasl nakliyeciler
ve lojistik sektoriiniin sigorta
olmadan i§ yapamayacaklan-
m ifade eden <;elebi, §unla-



Kurulu Ba~kam ismail Hakkl
<;elebi, ozel poliereler hakkm-
da ~u bilgileri veriyor: "UND
ile yaptlglmlz anla~ma ererere-

polieresinde zarara ugradlgml
soyleyen <;elebi, "Sektoriin
zaran, 400 milyon Avro'nun
iizerinde. Sigorta ~irketleri

Evrim Sigorta Aractltk Hizmetleri Yonetim
Kurulu Ba~kant jsmail Hakkt C;elebi.

vesinde ilk once kasko olarak
UND Kasko ve daha sonra-
smda UND Seyahat Saghk
ile UND'nin tiim iiyeleri-
nin teminatlanm belirledik.
Seyahat saghkta, ki~i yurtdl-
~mda hastalamrsa cebinden
para odemiyor. Sigortahya
bir numara veriyoruz, soz ko-
nusu numaradan bize 24 sa-
at ula~abiliyor. Sigortah bize
yerini bildirdiginde en yakm
hastaneye yonlendiriyoruz."

UND ile ilgili erall~malan-
nm sadec€: poliereye yonelik
olmadlgml ve firmalann eral1-
~anlannm egitimi ile ilgili de
bir projelerinin oldugunu ifa-
de eden <;elebi, ~oforiin dik-
kat egitiminden, depolarda
dogru yiik elleerlenmesine ve
psikoteknige kadar sigortaya

100 TL alml~sa 120 TL ode-
mi~. Uluslararasl nakliyeciler-
de ise bu 130 TL civannda.
Yani 100 TL ahwmz 130
TL verirsiniz. 100 TL ierinde
genel giderler ve acente ko-
misyonlan da var. Onlan da
dii~iindiiguniizde 70' e 120-
130 gibi bir rakam er1byor as-
lmda. Sigorta ~irketleri kasko
bedellerinde yiizde 20 yiizde
30 daha fazla odeme yaplyor"
~eklinde konu~uyor.

Araer artl~l
poliereleri etkiledi

<;elebi, ticari araerlar pa-
zanndaki biiyiime ve satl~
rakamlanndaki artl~m poli-
ereleri etkiledigini soyleyerek,
konuyla ilgili istatistikleri
ise ~oyle aer1kl1yor:"2010 ylh
Ocak aymda 20 bin 95 olan

iilkelerde ki~i ba~ma dii~en
prim oram ortalama 1000
dolarla ifade edilirken biz de
heniiz 109 dolarlarda. Fakat
SigOrtallhk oranmda bireysel
tarafta sigortahhk oranmm
daha dti~iik oldugunu soyle-
yebilirim. Kurumlar sigorta-
lanm bir ~ekilde yaptmyor.
Nakliyat sigortalanna gelin-
ce, bu sektorde de SigOrtallhk
oram istenilen seviyelerde de-
gil ama yine de sektorii sigor-
taya duyarh bir sektor olarak
tammlayabilirim" aerlklamasl-
m yaplYor. Tiirkiye'de sigorta
aynlan yiizdenin erokaz oldu-
gunu belirten <;elebi, ~unlan
soyliiyor: "Poliereleri uluslara-
raSlnakliyeciler bir ekonomik
gider olarak goriiyorlar. Bu
hepsi ierin geererli olmamakla
birlikte erogunlukta. Daha po-
lierelerin onemi anla~llmadl.
Nereden ne kadar bsabiliriz
diye baktyorIar. Tiirkiye'de
bu sigorta anlammda ha-
la doymaml~ bir pazar var.
T iirkiye' de ~u anda 100 lirasl
olan sigorta ierin 1 lira harcl-
yor. Yurtdl~mda ise herkesin
maa~mm yiizde 15'i sigorta-
ya yatmhyor. Aynca oradaki
poliereler Tiirkiye'dekilerden
daha ciddi, daha katl ve daha
giizel."

SigortaClhk bilinci
bireylere yaYllmadl

SigortaClhk sektoriindeki
en onemli sorun un, bireyle-

"Biz yurtdl~mda ere~itli~irket-
lerin acenteligini yaplYoruz.
Axa, Allianz, Ergo, Eureko,
Anadolu ve HDI Sigorta ~ir-
ketlerinin acenteligini yaplYo-
ruz. Son olarak kredi sigorta-
Clhgmda diinyada onemli bir
y'ere sahip olan Euler Hermes
ile acentelik sozle~mesine im-
za attlk" diyor.
• Nakliyeci sorumlulugu

onemli
Herhangi bir hasar duru-

munda evraklann tam gel-
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30'luk klSlm ret hasardlr. polieresi bu i~in aynlmaz bir
Yiizde 30 ret hasar incelen- biitiiniidiir. Bunun ierin en
diginde ise yiizde 30 ierinde dogru yerin UND oldugunu
yiizde 40'ml erall~anlann geer da gordiik. Bizim bir avantajl-
bildirimi olu~turuyor. Bu ne- mlZ var, biz 15 Ylldlr bu i~iya-
denle eral1pnlann egitimi de P1YOruZ.Evrim Sigorta olarak
onem kazamyor." uzman kadromuzla SigOrtall-

'Yeni pr9jderyolda ~la hizmet veriyoruz. Bizim
Evrim Sigorta olarak su- amaClmlZ insana yatlnm yap-

nacaklan yeni hizmetlere mak. insana dogru yatmm
de degi~en <;elebi, "Bu se- yaparsak hatalar azalacak ve
ne ierinde 4-5 tane yeni proje ~irketlerin poliere maliyetleri
geli~tiriyoruz. Bu projeleri de dii~ecek" diyerek sigorta-
geli~tirirken UND yoneti- nm onemini vurguluyor.

E-Giiven imzala-Gonder ile
•
Imza Takibini Kolayla,tlrlyor
nik serti6ka hizmet sagIaytClsl
E-Giiven yeni iiriinii imzala-
Gonder sayesinde imza ta-
kibini kurumlar ierin ciddi
i§ yiikii aniamllla gelen bir
konu olmaktan er1k1yor.Web
tabanh bir uygulama olan
imzala-Gonder ile mobil veya
elektronik imza ile imzala-
nan dokiimamn ba~ka ki~i ve
sistemlere aktanlabilmesi ve
sistemde tammh kullamCl-
lar araslllda dola~lml
saglamyor.

Ornegin banka ta-
limatl ierinlslak imzall
klasoriin kurum ierinde
dola~tmlmasl, bankaya
faks erekilmesi, gonde-
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rak teyit allllmasl ve bankayla
kurum araslllda gererekle~tiril-
mesi gereken saylSlz telefon
ve e-mail gorii~mesine gerek
kalmlYor. Hem kurum ieri
kurulum hem de abonelik/
kiralama modelleriyle eral1pn
imzala-Gonder hier bir ilk
yatmm ve kuruluma gerek
kalmakslZln bir kaer saat gibi
kisa bir siirede kurumlann

-1<" i~ siireerlerini
elektronik

imzah ola-
rak ger-
erekle~tir-
melerine
olanak
saghyor.

imzala-Gonder ile kulla-
mCllar her tiirlii dokiimam
imzall olarak gonderebiliyor.
Aynca sisteme tammlanabi-
len imza siired pro611eri sa-
yesinde birden erok ki~inin
imzasllll gerektiren belgeler
otomatik olarak bir sonraki
imzaClyailetiliyor.

Kurumlann birbirleriyle
ileti~iminde zaman ve para
tasarrufu saglayan. imzala-
Gonder, bankaClhglll yam Sl-
ra kurum ierindehukuk, insan
kaynaklan, muhasebe, 6nans
biitere departmanlan ve iist
yonetimde de kullamlabili-
yor. Bunun yamnda bayiler
araslllda ileti~imde de kolay-
hk saghyor.


