
Ya~nan ekonomik surece dair, seldor derneklerinin nabzlnl tuttuk
Dernekle~ebilmek ve bu bilinci imalattan tiiketi-
ciye kadar geni§ bir mecrada yaygmla§urabilmek,
sekti:irsel geli§imin, kurumsalla§manm en biiyiik
anahtan §iiphesiz. Ta§Ima ve Kaldlfma Uniteleri
Gazetesi olarak, i§ hayatmuzdan, toplumsal haya-
uIlliza, iiretim bi~iminden tiiketim psikolojisine

kadar(f)~:..••.~,l~bilecek en geni§ koordinatlan etki-
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Gazetemizin "Bir Konu
Bir Konuk" ko~esinjn bu
haftaki konugu T.e. Bilim

Sanayi ve Teknoloji Bakanhgl Sanayi Genel Mti-
dtirti Stifyan Emiroglu. Emiroglu, bir~ok onemli
konuda, YaZl i~leri Mtidiliiimtiz Metin ~endil'in
sorulanm yamtlaylp onemli degerlendirmelerde
bulundu. 04-6. sayfa

leyen ve bir §ekliyle belirleyen "sivil inisiyatif'
de diyebilecegimiz demeklerin iilkemizde ki et-
kilerini, gii~lerini ve diinya giindemini belirleyen
konulardaki gorii§lerini merak ettik. Gazete olarak
bu sayIIllizda "Demeklerden" ba§lIgI altmda bir
dosya haZlrladIk.

TA$IMA SISTEM VE
EKipMANLARI
DOSYASI

lOGIST~ LEASING ve KIRALAMA DOSYASI
.:1••1L .•..•. IiiI~%

thelDosya
• 8-26. sayfalarda

T.C. BHim Sanayi ve TeknoloJi
Bakanllgl Sanayl Genel Miidiirii

SUfyan Emiroglu

FUARLARDAN

Ergiin: "Krize ragInen ekonoIniIniz
gu--rle,nm,ei~edevom edOL',ek"B!lim,San.~YiVe!eknOIOjiB~k~m .

.~ Ill... 'J aa..... "'~ Nlhat Ergun, "Dunyada yem blr knz
I;;lksm ya da I;;lkmasm Tiirkiye ekono-
misi giil;;lenmeye devam edecek." dedi.
Tiirkiye Ekonomisi'nin koklerinin
I;;oksaglam oldugunu belirten Ergiin,
iktidar olarak diinyayl siirekli takip
ederek gereken onlemleri aldlklarma
i~aret etti.

Makine imalat~IlarI Birligi'nin iftar
yemegine kaulan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakam Nihat Ergiin Tiirkiye
Ekonomisi hakkmda ~arpICI degerlen-
dirmelerde bulundu. Bu yIlIn ilk 6 ayma
ait rakarnlarmI olumlu buldugunu ifade
eden Ergiin, Tiirkiye ekonomisinin her
anlarnda olurnlu bir tablo ortaya koydu-
gunu dile getirdi. Ergiin, konu§masmda
Tiirkiye'nin ekonomik ve sosyal hedef-
lerine ula§masl i~in dinarnik, yenilik~i
ve rekabet~i bir ozel sekti:ir 0 57. sayfa

Dunyanm zirvesine demir atan
firma: Jungheinrich AG
Diinya Slfalamasmda en biiyiik dort forklift
iireticisinden biri olan Jungheinrich AG,
Depolarna tekniklerinde de Avrupa'run bir
numaralt firmasl olarak sekti:iriinde ula§ll-
masl gii~ bir ba§arlya imza atIlli§ 30 ,r.

o • saYJa

n
Uzmanlar Platform, platform

sektorunde uzman
2003'ten beri platforrnlanrun giinliik, haf-
talIk, ayhk ve her 3 ayda bir MMO ya da
TURKHAK' tan onayll periyodik bakIrnla-
nru eksiksiz yaptIklanru belirten, UzmarI!ar
Platform ve Ay Platform Kiralarnanm Gene!
Miidiirii Yusuf Tursun, gazetemize 0 24. sayfa

Aygaz heryerde
KOI;;Toplulugu'nun enerji sektoriinde
faaliyet gosteren ilk §irketi olan Aygaz, is-
tanbul Sanayi OdasI'run srralarnasma gore
Tiirkiye'nin 7. biiyiik sanayi kurulu§u. Ay-
gaz, ana faaliyet alaru sIvIla§tIrI!rru§ petrol
gazl (LPG) ticaretinden, elektrik ve dogalga-
za uzanan zengin i§tirak 0 46. sayfa

Gerektiginde il?(fi tulumunu da given
bir il?kadlnl: S. 1l?11Bilgin

Gazetemizin 'Ba§arlh i§ Kadmlarl'
ko§esinin mercegini, bu saylda istanbul
Vin~'in Pazarlarna ve Satl§ Sorurnlusu S.
l§ll Bilgin'e tuttuk. Bilgin, erkek egemen
bir sektorde, yurt dl§mda aldIgI ~ok onemli
akademik egitimini ve koklii bir 039. sayfa

SANAVi $EHRi:

ESKi~EHiR
060-61. sa
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Sigortada Devrim: Evrim Sigorta
i~inde bulunulan yeni ~artlara uyum saglamak, bir
sigorta ~irketi i~in geli~imin en onemli anahtan 01-
sa gerek. Tam da bu noktada Evrim Sigorta, 1985
yIlmda sigortacIllk sektoriine ad 1m atarak, degi~i-
me ve geli~ime apk kadrosuyla, sigorta sektoriine
bir~ok yenilik katml~ ve duayen olmayl ba~arml~
bir sigorta acentesi. Giiniimiiz geli~en sigortaClhk
sektoriiniin bir ad 1m oniinde olmayl hedeflemi~
olan Evrim Sigorta, i~inde bulundugu hizmet
sektoriine dogru bilgiyle, hizmeti ve kaliteyi yay-
maYI sosyal sorumluluk edinmi~ bir firma. Evrim
~igorta'mn kurucusu ve yonetim Kurulu Ba~kam
Ismail Hakkl (:elebi'nin hayat hikayesi de tJpkl
firmasl gibi bir ba~an oykiisii.

Gazetemize ozeJ bir roportaj veren ~eJebi 23 Temmuz
1958 yll111daistanbul'da dogdu. elebi, egitimini
tamamladIlctan soma kIsa bir stire ticaretle ugra~tl.
Daha soma sigortaclhk sektortine merak salan ~elebi,
sigortaclhga ba~lamadan once iki yll hukuk btir!Jsunda
~all~arak olduk~a onemli bir deneyim kazandl. Ismail
HakkJ ~elebi, sigortaclhgl alayh olarak ogrendikten
soma 1985 ylhnda sigorta sekt6rtine adlm atarak, Ev-
rim Sigortaclhk ile ozellikle nakliyat ve mtihendislik
sigortalarlllda sektOre bir~ok yenilik kazandlfdl.

Evrim Sigortaclhk Hizmetleri'nin kurulu~ ~rih~e-
si ve amaci hakkmda, Ta~lma ve Kaldlrma Unitele-
ri Gazetesi okuyuculanm bilgilendirir misiniz?

Evrim Sigortaclhk Hizmetleri 1985 yl1111danbu yana
sigortalarllla hizmet veriyor. Evrim Sigortaclhk, sigor-
talarmm sigorta ihtiya~larml, risklerini dogru tespit
edip bu yonde ~oztimlemeler tiretmeyi ilke edinrni~tir.
Zaten bize bakIldIglllda her ~eyde dogru teminat al-
maya ~all~tlglrmz fark edilecektir. Dolaylslyla, hem
sigorta ~irketleri, hem de mti~teriler bu a~ldan bizi
pek begenmiyor. Mti~teriye gittiginiz zaman hayal
gtictintiztin geni~ olmasl lazlm. Mti~teri size, sadece
"Benim kaskomu yap" diyor. Bu zaten i~ alalllrmzda
ya~anan rutin bir geli~me. Ama i~yerine gittiginiz za-
man, ne tehlikeJer oldugunu daha kaplda anlamah ve
bunu mti~teriye anlatmallsllllz.

Evrim Sigortacl1lk Hizmetleri olarak samnm
Tiirkiye'de nakliyat sigortalan konusunda bir ~Iglr
a~tmlz

1990 ylhndan itibaren nakliyat sigortalarl poli~esi ke-
sen Evrim SigortaClhk Hizmetleri, bu ge~en zamanda
nakliyat sektortindeki firmalara, sigortaclhk konusun-
da dalll~manhk hizmeti veriyor. Evrim Sigortac111k
HizmetJeri ozellikle Nakliyat sigortalarl konusunda

GlinlimUzdc sigorta mU~terinin ozel durumuna gore
butik sigorta yapJlmaktadlr. KIsaca kapldan kaplya
diycbiliriz. BtiyJeJikle sigortah I ttiketici risklerini
"X' dan "Z" ye gUvence altma alabilir. Butik sigor-
tadan kastllTI ihtiyaca gtire sigortadlr. Bir kurumunl
kim~ ihtiyaclIlm. ta~ldlgl riske gore ozel oJarak
halJrlanan poli"elerdir. butik sigortaJar. Evrim
Sigorta Hizmctleri tarafmdan hazlrlanan "UND Se-
yahat Saghk Poli"esi" bir butik sigortadlr ornegidir.
Bu poli"e, sadece Uluslar araSl Nakliyeciler Derne-

Ttirkiye'nin uzmanla~tnl~ tek sigorta araclSldlf. Bu ko-
nuda sigorta ~irketlerinden allllml~ saYlslz odtillerimiz
buJunuyor.

Bunun dl~mda, Evrim Sigorta'mn fark yaratan
ozelliklerinden bahseder misiniz?

Bizim tercih edili~imizin en onemli nedenlerinden
biri; bizim biJgi aktarmaya ve aym zamanda mti~teri-
lerimizi tUm yeniliklerden haberdar etmeye ~ah~ma-
tnlz. Hasar tespitirniz ~ok kuvvetli. Yonetirn kadrosu,
hasar kadrosu, tahsiHit kadrosu, muhasebe kadrosu, i~
denetim kadrosu, mti~teri temsilcisi kadrosu vs. Bun-
larm hepsi btinyemizde olu~an birimJer. Ayn birimler
oldugu zaman mti~terilere daha iyi hizmet veriyorsu-
nuz. Mti~terilere odedigirniz hasarlar, benim haberirn
olmadan odeniyor. Dogrusu da budur. Ben aksilik 01-
dugunda devreye giriyorum. Bu bir ekip ~ah~masldlf.
Biz 25 Ylldlr bunu yaplYoruz.

'Evrim Sigorta artJk markala~tJ' diyebilir miyiz?

Tabii ki. Sonu~ta 0 kadar emek verilmi~. Ben vefat et-
tikten soma c;:ah~anlarm bunu gottirmesi laZlm. Bunun
mantlgl bu. Bir marka yaratmak istiyoruz ve belli bir
noktaya kadar marka olarak geldik sanmm. Ozellikle
nakliyat sekt6rtindeki deneyimirniz, bizim ulusJar ara-
Sl nakliyecilerle birlikte olmarmzl sagladl. Uluslar ara-
Sl nakliyeciler derken sadece onunla bitmiyor. Onlann
da ytizlerce i~leri var. Mesela seyahat saghk projesi
var. Seyahat saghk projesinde bizim yaptlglmlz man-
tik bir devrimdir bence.

YurtdI~llla C;:lkanki~ilerin, seyahat-saghk poJi~esinden
bahsediyoruz. Bu poli"e,insanlarlll yurtdI~lllda ba~la-
nna gelebilecek kazalarla, hastallklarla ilgili verilen
acil bir teminattrr. Hastallglll giderilmesi degil, 0 and a
mtidahale edilmesini esas ahr. Mesela Romanya'da
kaza oluyor, hava ambulansl yolluyoruz doktorlarla
birlikte, hemen Ttirkiye'ye getiriyoruz.

"Mal satInak isteyen, arkasmda sigortacl olmadan
hi~bir karar almamah"

Vin~, i~ ve hizmet makineleri konusunda
Tiirkiye'de sigortaclhk ne durumda? Firmalar bu
konuda yeteri kadar bilin~li mi?

Bunlara biz Mtihendislik sigortalarl demekteyiz.
Bahsedilen mtihendislik sigortalarl montaj ve makina
kInlmasl gibi sigortalarl i~eriyor. Bu noktada ise olaya
sadece montaj sigortasl veya makine kInlma sigortasl
olarak bakIlmamah. Sigorta konusuna, hem imalat~l,
hem de mti~teri tarafmdan (yani imal edileni alan
firmalar, fabrikalar.) bakIlmall. imaJat~l tiretirnini,
projelerini, depolama stirec;:lerini sigortalamall bence.
Aynca sorumluluk poli~eleri ~ok onemli. Ornegin;
Vin~ Operatorleri i~in 'sorumluluk sigortasl', ~irket-
leri i~inse 'mesleki sorumluluk sigortasl' gibi. Yani:

Mtihendislik sigortalarma;

1) Uretici
2) SektOrde c;:ah~anfirmalar olarak bakmak ~arttlr.

Proje sigortalan olarak dti~tintin. Bir fabrika pI'
ban a getirir. Ben onlara 'A'dan 'Z'ye poli~esin
narlm. Riskini kendi degerlendirir, bu olasJllk I
azdlr ~oktur; alIr almaz, 0 ayn konu.

Oretici sektOrde mal satmak istiyorsa ( Buna b
sektorJer de dahil), arkasmda sigortacl olmaBal
karar almamah.

'imalatm en onemli ayrmtIlarmdan biri sig<
diyebilir miyiz?

Mesela size ~oyle ornekleyeyirn; deprem, yang
oldu, zarar gordtintiz. Poli~ede yazllan kurallar
vesinde, bu olumsuzluklardan biri oldu ve fab
duo imalat~l ti~ ay boyunca zarar gordti J,3utic;:
kaybml biz odtiyoruz.

Bunlar dogal afetlerden kaynaklanan durun
Durum, diger konularda nasIl?

'Kredi sigortasl' dedigimiz bir 'Alacak sigorta1
Alacak sigortasl nedir? ImalatC;:l~ah~tlgl mti~tl
parasllll alamazsa, bu paraYl biz odtiyoruz. Bur
belli kIstaslar var tabi ki.

"SektOriimiiziin bilin~lenmesi ve bilin~lendil
lazlm"
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ba§ltyor. Onun dJ§lI1dabu tiir poli~elere
~ok steak bakJlmJyor. Maliyet a~JsJndan
boyle dli§linlilUyor tabii. Bu konuda
sektbrlimlizlin imalat~JYJ bilin~lendir-
mesi lazJm . .';)irndibireysel emeklilik
sigortalan var. Bu ~ok da glizel bir fon.
Aynea bu fonun denetimi de ~ok iyi.
Onun bile sao§l bankalardan zoraki
yapiliyor. lnsanlar kriz donemleri bi-
tinee bu fonu hemen iptal ediyor. Tabi
ki bunda ekonomik degerler de soz
konusu.

Devletin sigortaclhga bakl§ a~lslm de-
gerlendirir misiniz? Sanayi Bakanhgl
1?unu bir §art olarak koyamaz ml?
Ozellikle i§ makineleri ~ok onemli, i§
ve i§~igiivenligi soz konusu sonu~ta.

.';)imdiyava§ yava§ bu konular ge-
li§iyor. Tlip gaz poli~eleri zo-
runlu hale geldi, benzin istas-
yonlarJ ile ilgili li~lineli §a-
hJs poli~eleri geliyor. Ama
bu iyile§me slireei sektore
bu §ekliyle yanslyamaz.
Yani zorunluluk getiremez-
siniz. Zorunlu yaporaeagll1lZ
poli~eler ~ogunlukla ii~lineli
§ahJslara vereeeginiz zararlardJr.
Kendi maltl1lzJ sigortalamayabilirsiniz.
o sizin llikslinliz. Ama li~lineli §ahJslara
vereeeginiz zararlar sizin mal varltgl-
I1lZJda gotlireeegi..i~in burada bir zo-
runluluk olabilir. Omeklersem; arab arm
~alt§an elemal1lma verdim ve eleman
kaza yapo. 0 kazal1ln sonu~larJ yliksek
boyutlara varabilir. Orada 0 poli~eyi
yaptmnazsam ben zor duruma dli§erim.
Yani siz evinizin konut poli~esini yap-
tlITl1Jyorsal1lz,o sizin llikslinliz. Ama
evinizde li~lineli §ahJslara zarar vereeek
§ekilde yangll1 ~Jkmasl, su basmasl
gibi dururnlar i~in mutlaka bu sigortayl
yaptJlmahsll1Jz. Evinizde ~Ikabileeek
bir yangll1 size 20 milyar zarar verebilir.

Ama itfaiyenin SIktIgl su bu zararll1 on-
larea misli fazlasll1a tekablil edebilir.

"Sigorta poli~esi, sektOriin var olabil-
mesi i~in §art"

Sigorta.poli~esi var olaeak ki sektor var
olsun. Ornegin, saglIk poli~esi ~Iktl,
ozel hastaneler doldu. Tlirkiye'de hu-
kuksal koruma poli~esi olaeak ki insan
haklarll1dan tutun bir~ok §ey geli§sin.
Hukuksal koruma poli~esi nasil olur?
Ki§inin li~lineli §ahJslara a~tIgJ daval1ln
avukat ve dava masrafll1l oder, kaybetti-
gi daval1ln masraflllJ degil. i§te 0 poli~e
dal1l§manlIk yapar.

.';)imdisizin ta§lma ve kaldJrma sek-
torlinlize bakalim. Bu sektbrde

bazl yaptmmlar olaeak ki bu
sektbrdekiler dogru i§ yapa-
bilsin. Biz poli~elerimizi
denetliyoruz. Her vin~~iye
de poli~e yaprmyoruz. Di-
yelim, vin~ bir ylikli aldJ,
kaldJrdJ ve bagl koptu ve bir

hasar meydana geldi . .';)imdi
vine in bu bagl eskiyse, degi§ti-

rilmediyse, biz bu hasarl ode me-
yiz. Ben biraz daha iddialt konu§ayJm.
Biz mli§terilerimize §unu soylliyoruz:
':Senaryoyu yazll1, poli~enizi verelim".
Ozellikle yurti~i ta§rmalarla ilgili ~ok
teklif geliyor. Biz bu tekliflere belli fi-
yatlar bi~iyoruz. 0 fiyat yiiksekse veya
teminat vermezsek, firmalar ihaleye
kendi mal varhglyla giriyor. Hasar olur-
sa kendi mal varlIgll1l ortaya koyaeak.
Yani sigorta poli~esi yoksa ve hasarh
bir durum olursa, bu hasan kendi mal
varhgll1dan odeyeeek. Bu bir teminat
i§idir nihayetinde.

Balun bizim ayneahklanrmzda biri
de §u; uluslar araSJ nakliyeei firmalara

artIk ekspertiz yolluyoruz. Ara~lannll1
degerlendirrnesini yapJyoruz. Soma
geliyoruz risk degerlendirrnesini yapJ-
yoruz . .';)ofbrlerin risk degerlendirmesi
de ~ok onemli. Buna imalat~Jlarda ~all-
§an elemanlarll1 risk degerlendirrnesi de
diyebiliriz. Biz artlk §ofbrler ne hasar
yaprm§ bunun tlim verilerini yava§
yava§ ~Ikarrnaya ba§ladIk. Bunun i~in
ozel programlar yazdIk.

2011'deki hedefteriniz neler?

Uluslararasl Nakli yeeiler Dernegi' yIe
ilgili eyllil ayll1da 2-3 proje ba§lataea-
glZ. Bu yllIn sonuna dogru birka~ §ir-
ketten daha aeentelik alaeaglz. Bunun
dl§lI1da hedefimiz, eiromuzu ve kiirlth-
glrmzl artormak. Ama bunu yaparken
de kontrollli olmak gerek. Her i§e
giremiyoruz ~linkli . .';)imdiki ekonomik
durumdan korkuyoruz. 0 ylizden ~ah-

~,..
5. Lojistik EndListrisi, Ta~lmaClhk, YLikleme, Bo~altma, istifleme, Depolama Ara<;,Donanlm, Sistem ve Teknolojileri


