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n dergisi Gbru~ 'vur sava~lan'nl ele aldl
ani G6ru$ dergisi arallk saylslnda kuresel ekonominin en 6nemli gundem maddelerinden biri olan kur
lie aid I. "3. Dunya Sava$1ekonomide mi <;:Ikacak?" kapak sloganl ile <;:Ikanderginin yeni saYlslnda israil
kanl Stanley Fischer ile yapilan s6yle$iye yer verildi. TusiAD Ba$kanl Umit Boyner, dalgall kur
kurun olu$abilmesi i<;:inideal politika tercihi oldugunu vurguladl. ~ Sayfa 11 'de

I orbR Ya a Tasansl b6lunecek, MB Torba'dan
Torba Yasa Tasansl'ndaki tartl$mall maddelerin tascIndan <;:Ikanlacaglve Torba Yasa TasanSI'nln ikiye b61'
Buna g6re vergi ve prim bor<;:lannlnyeniden yapllandlrllmaslnl 6ng6ren maddelerden olu$turulacak dar k
6ncelikle yasala$tlrllacak. Bir diger iddiaya g~6reise b61unme olmayacak ancak u<;:madde tasandan <;:Ikanla
araslnda Merkez Bankasl'nln ta$lnmaSI ve bitmi$ 6zelle$tirmelerle ilgili maddeler var. ~ Sayfa 12'de
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birlikte sahtehasarlardaartl$meydanageldi.Polisindevre-
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ERGOSigortaOtoHasar,Hukuk&Riicu,Mii~eri ili~ileri
NakliyatSigortalanndanSorumluGenelMiidiir
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Devamlnln gelmesi lazlm
Hazlne'nin bu degi$iklige,sigorta
$irketlerininmagduriyetleriniyogun ERGO
olarak aktarmalan sonucu erek '
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Su rucu leri
sigortacllar egitiyor
Trafik kazalannda ne yazlk
ki dunya ortalamalannda 01-
dukya yukanlardaylz. Bunun
biryok nedeni oldugu kesin.
Biz gene Ide trafik kazalan
somaslnda "Hatali solama"
ya da "$ofor direksiyon ba-
ii1nda uyudu" gibi ba9liklar
goruruz gazetelerde. Hemen
hem en butUn kazalann da
surucu hatalanndan kay-
naklandlgl belirtilir. Gerye-
gine bakacak olursak, trafik
kazalannln biryok nedeni
var. Yollanmlz, teknik baklml
yapllmayan eski araylar, dik-
katsiz suruculerimiz vb. bir-
yok etken soz konusu ola-
bilir. Geli9miii ulkelerde bizde.ki aksakliklann dliilnda
trafik kazalannln yuzde 80'inin fren mekanigi ve lastikten
kaynaklandlgl araiitlrmalarda ortaya YlkIYOr.Biz de ka-
za somasl olay yeri incelemesi yaplimasllldaki yeter-
sizlik ne yazlk ki kazalann olUii iieklini genelde surucu
hataslna baglanmaslna neden oluyor. Surucu kursla-
nnln ogrencileri ne kadar egitebildiginin tartliilldlgl ul-
kemizde trafikte dolaiian onbinlerce acemi surucunun
varhgl hepimizi tedirgin ediyor.

EKTOR
i~iNDEN

Trafik maym dotu !
"Bunu da yapmaz" dedigimiz biryok aracln trafik-

te zikzaklar yizerek cirit attlglnl hepimiz goruyoruz. Ben "Be-
nim hamm yeni ehliyet aldl, ona paryaSI UCllZbir otomo-
bil alip bir de kasko yaptlk ml, saliverecegim trafige" den-
digine bir90k kez tamk oldum. Aslinl s6ylemek gerekirse,
kaskoyu da riski yuksek kiiiileryaptlrlyor. Trafik sigortala-
nndaki serbest tarifeye geyiii sonraslnda fiyatlann fazlaca
yukseltildigi konusunda benim etraflmda bile soylenenler
yogaldl. Bunu yeterli gorup, "Buna bu kadar para verdikten
soma gidip bir de kasko yaptlrllmaz" dendigini duydum.
Aman sevgili okurlanm Zorunlu Trafik sigortalan ile Kas-
ko araslndaki farkJbilmekte yarar var. Zorunlu trafik sigortasl
ka~lnlzdaki kiiii veya aracln zarannl ka~lliyor. Siz kusur~
lu ylktlglnlZda kendi araClnlZI kendiniz tarnir ettirrnek zo- I

runda kalabileceginizi unutmayln. Gitliniz duvara yarptlnlz,
araclnlz durup dururken yandl, yalindl Zorunlu Trafik Si-
gortasl bunlan ka~llamIYor.

Biz egilime pek slcak bakmaylz. Hele bir de gidip kas-
ko yaptlrdlglmlzda "Size guvenli suruii egilimi verelirn de-
seier" bize angarya gelir. Fransa da Groupama'nln misa-
firi oldugumuzda, Fransa genelinde "Guvenli SUru9teknigi
egitimi" veren istasyonlarda sigortaltlara uygun ucretle bu
egilimin verildigine tanlk oldum. Riski yonetmek bOyle bir
gey degil mi ? Hasar oluiimadan bu riski en aza indinrnek
iyin gerekli tedbirler alinlyor. Biryangln sigortasl yaplltrken,
riski belir1ernekiyin analiz yapan kiiiiler, "9uraya yangln son-
durucUieri, bu hammaddeyi 90yle bir panel ile riskli b61-
geden aYlnrnaltYlz"demiyor mu ?Yeni ehliyet a1ml9ve tra-
fige ylkacak kasko yaptlrmlii surucunun de klsa bir egi-

?



te hasarlamoeadeledeayntkararliliglndevamettirilmesi ge-
rekiyor.HazinevesigortaSlrketleridOrOstsigortalilann hak-
klnl korumak ildlna daha fazla isbirligi yapmalldlr diye do-
SOnOyoruz.5igorta Sirketlenolarak,sahte hasarlamoeade-' .!
lede, Hazine'yidahaetkin bir sekildeyanlmlzda gormek is- I
teriz. 5ahte hasarlamoeadelealanlndan baktlglmlzda "5i-
gortali-Hazine-5igortaCl"ociosonOn,birbiriylekoordinelidav- I
ranmasl her kesimin yarannaolaeak.

Ektedblrler gerekli
Kaza tespit tutanaglnln degisiklik yapil-
maSlnlnbirineil nedenikazatespit tutana-
gl uygulamaslndansomaeiddiboyutta ar-
tan sahte hasar ve suistimallerin onOne
geeilmesininsaglanmasl.5ahtetutanakdOzenlenmesinintes-
piti somas1 uygulanaeakeezaiyaptlflm tutanaklaraeklendi.
AyneayOksekriskli mOsterilereuygulanaeaksorprim de ha-
tlrlatrlarakisinmaddi boyutuda on planaCikanldlveen aZIn-
danbuyondendesahtehasarlaraybnelikbireaydlflCletklsag-
lanmaslhedeflendi.Kazatespittutanaglnayen!eklenenb mad-
desl lie de kazasomasltrafik aklSlntengellenmemesineyb-
nelik hatlrlatma yaprldl.Yapllandegisiklikler ile hedefienen
noktayaeoUazla gelineeeginidosonmemekteyiz.Bu mad-
delereekolarakkazatespit tutanagluygulamaslnaybnelikde
bazldegisiklikleregidilmeli. Ornegin;kazaanlndahasarharae
vekazayenninresmlni~eekilrnesininzorunluhalegetirilmeSi,
KTIverilerinegorekusurluaraesorOeOlerinetrafik.paraeezasl
kesllmesigibi ek tedbirler de getirilebilir.

eticikararlarlna
ch'teri teminat

fumluluk Sigortasl (Directors & Officers
Liability), tamamen yoneticilerin gorevlerini
yerine getirirken kar~lla~abilecekleri riskle-
re yonelik olarak tasarlanml~ bir sigorta
iimnii. Biz de Zurich Sigorta olarak bu risk-
lerin ve beraberindegetirebilecegi sonud,ann
farkmdaYIz ve sigortahlanmlza bu alanda da
destek olmak iizere Zurich\n diinya ~apm-
daki bilgi birikimini bu bran~ta da sunuyo-
ruz." dedi.

"Yonetici S'orumluluk Sigortasl"m, Zu-
rich'in global networkii araCllIglyla 140'tan
fazla iilkede yerel. yasalara uygun olarak
sagladIklanru dile getiren Ertugrul Bul, sadece
Yonetici Sorumluluk hasarlannda uzman-
la~ml~ 120'yi a~km hukuk~udan olu~an gii~-
Iii bir kadroya sahip olduklanm soyledi. Er-
tugrul Bul, "Zurich olaraJ< sahip oldugumuz
giid,ii finansal yaplffilz, mt~terilerimiz hasaria
kar~l kar~1Ya kaldlgmda, c;ok kIsa siirede bu
hasarlan tazmin etmemiz anlamma geliyor.
Bir diger onemli nokta ise, mii~terilerimize
saglayabildigimiz yiiksek sorumluluk limitleri.
Teminat limitimiz polic;e ba~ma 25 mi~yon
USD'ye kadar ~lkabiliyor" dedi.

Mapfre Genel Sigorta surucu egitiyor
Ben bu i:;;i kafaya taktlm. Bu konu i1ei1gilibu yazlyl ya-

zacaglm slrada, Mapfre Genel Sigorta'dan bir bulten eli-
me ula:;;tl.FundacI6n Mapfre bOnyesinde kurulmu:;; olan
Mapfre Yol GOvenligi EnstitUsO , uzman ekibi araclliglyla,
yol govenligi bilincini yayglnla:;;tlrmak ve sOrO:;;esnaslnda
ahnabilecek basit ama hayat kurtanci tedbirlere ili:;;kinfar-
I(lndaltk yaratarak, trafik kazalannl onlemek amaclyla
"GOvenli Soro:;; Teknikleri" DVD'sini hazlrlaml:;;. .

GOvenli SOrO:;;Teknikleri DVD'sinde direksiyon ba-
:;;Indaki dogru davranl:;;lardan yanll:;; ali:;;kanliklara ve ba-
Zl az bilinen SOnU:;;tekniklerine kadar bin;ok konu ele all-
nlyOr. DVD'nin TOrkiye'deki dagrttml Mapfre Genel Sigorta
taraflndan yOrOtUlecek. Bu konuyu r;;ok onemsiyorum.
Mapfre Genel Sigorta yoneticilerini de boyle bir giri:;;imde
bulunduklan i<;:inkutluyorum.

TIR ~oforlerigurbet
ellerde sigortaya emanet
TIR :;;oforlerinin ge<;:mi:;;tengelen saglrk riskleri sigorta kap-
samlnda. "UND Seyahat Sag Irk" vizesiz seyahat edilebilen
Olkelerde de ger;;erli.Evrim Sigorta Aracllrk Hizmetleri A$ ve
Uluslararasl Nakliyeciler Dernegi (UNO) i:;;birligi ile UNO Oye-
lerine ozel, "UNO Seyahat Sag Irk" polir;;esi lie sagllk. konu-
sunda geni§ teminatlar sunuluyor. Yapilan ar;;lklamaya gO-
re, UNO Oyelerine ozel olaraksunulan "UNO Seyahat Sag-
Ilk", sigortallya yurtdl:;;lna r;;lkl:;;larda, benzer sigortalarda
30.000 Euro olan top lam teminati, 6 ay sOreli poli<;elerde
150.000 Euro ve 12 ay sOreli polir;;elerde ise 250,000 Eu-
ro olarak sunuyor. Bununla birlikte polir;;elerde yurt dl:;;lna
her bir <;Ikl:;;taseyahat sOreleri ir;;inazami 75 ve 90 gOnlOk
alternatifler sunuluyor. Polir;;e, U1k13mizdenvizesiz seyahat
edllebllen 89 Olkede de ge<;erli.

Turk KlziiaYI Genel MOdOrlugO, r;;e:;;itlicins ve miktarda ,
ara<;:larve arar;; donanlmlannlfl kasko ve trafik, aynca de-
polardaki malzemelerin sigortaslnl yaptlrmak Ozere iha- ,
lea<;:tl. ihaleler, kapall zarfla teklif allnmak suretiyle ger-
<;:ekle:;;tirilecek. Sigorta ihalelerinde firmalar, teklif ettikleri '
fiyatln en az yOzde 3'0 nispetindeki ger;;ici teminatl tek-
lifleri lie birlikte verecekler. istekliler :;;artnameyi her iha-
Ie ir;;in ayn bedel odeyerek Ankara'da G~nel MudOrlOk- '
ten, istanbul'da ise istanbul MOdOrlOgOnden satin alabi-
lecekler. $artnameye gore hazlrlanacak olan teklif mek-
tuplan ise 14 Aralik 2010 tarihinde saat 1O.OO'akadarGe-
nel MOdurlOk idari i:;;lerBirimine verilecek. Buna gore tek- ,
lifler aynl gOn aynl yerde ar;;llacak.

HDl'dan 'iki Klta
iki Yaka' sergisine destek
HDI Sigtirta.:Galatasaray Oniversitesiogrencilerinin hayata ge- I

<;irdigi'iki Krta iki Yaka' fotograf sergisine sponsor olarak des- ,
tek veriyor. Galatasaray Oniversitesi ileti:;;im FakO~esiogren- ,
cileri taraflndan <;:ekilenBogazir;;ifotograflannln yer aldlgl "iki
Klta iki Yaka" fotograf sergisi, 30 Ocak 2011 tarihine kadar
Galatasaray Onivers~esi KOltOrve Sanat Merkezi'nde gezile- •
bilecek. HOI Sigorta Genel MOdOrEnis Tala§man, "30 Ocak .,
2011 tarihine kadar sanatseverlerle bulu:;;acak serginin og- ,
rencilerin mesleki ve sosyal geli§imlerine katklda bulunaca- ~
glnl dO§Onliyoruz. HOI Sigorta olarak sanata ve gl'Jnr;;lerimize
verdigimiz destegi farkll projelerle de sOrdOrecegiz" dedi.


