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GÜVENCEM ANKARA’M

SİGORTA SEKTÖRÜNDE SON 1 YILDA OLANLAR

DASK YAPTIRAN KAZANIYOR

18-26 YAŞ ARASI GENÇLERE ÖZEL BES  

Sektör medyamızı yıllardır hepimiz büyük 
bir merakla takip ediyor ve okuyoruz. 
Anlatacaklarımız hepimizin düşüncelerine
tercüman olacaktır.

Türkiye Sigorta Birliği TSB Başkanı Atilla 
Benli: Trafik güvenliği sigorta sektörümüzün
en öncelikli konularındandır.

Tacir olmanın hükümlerini “Her tacirin, 
ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli
bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiğini”
emreder.

31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 
düzenlenen “Sigorta Haftası” gerçekleşen 
kapanış panelleriyle tamamlandı.

Türkiye Finans, müşterilerine ihtiyaç 
duydukları hizmetleri banka şubesine
gerek kalmadan yer ve zamandan
bağımsız olarak sunuyor.

HDI Sigorta, her yıl düzenlediği geleneksel 
Acenteler Toplantısı’nı bu yıl pandemi 
şartlarını gözeterek online platformda 
gerçekleştirdi.

Ani ve beklenmedik bir kaza veya deprem
dahil doğal afetler nedeniyle vefatınızda,
çocuklarınızı ve ailenizi gelirsiz
bırakmamanızı sağlıyor.

Müşteriler, anlaşmalı işyeri ve e-ticaret 
sitelerinden yapmak istedikleri alışverişler 
QR kod okutarak finansman başvurusunu
online yapabiliyor.

Sektörümüz 2020 ve 2021 de Covid-19 
pandemisi haricinde büyük değişimleri de
yaşadı. Neler mi oldu?

DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası 
sahiplerine yaptığı ödeme 760 milyon TL’ye
yükseldi.

Türkiye Hayat Emeklilik, 18-26 yaş
arasındaki gençlerimizi BES’le tanıştırmak 
için “Gençliğin BES’i” Emeklilik Planını 
hayata geçirdi.
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llkemizin gözbebeği olan üniversite kurumlarına da ayrı-
calıklı sayfalar ayırarak geleceğimizin teminatı olan gençle-
rimizin bu zorlu yolda başarılarına ve akademik hayatımızın 
yeniliklerine öncelik veriyoruz.

Sigorta sektörünün öz kardeşi olan ‘’oto servisleri ve asis-
tans’’ firmalara tüm renkleriyle zenginlikleriyle sayfalarımız-
da ön sıralarda yer vererek büyük emekleri önünde saygı ile 
eğiliyoruz. Yolda kalan, kapıda kalan, işyerini yangınla 
kaybeden tüm sigortalıların can simidi olan hizmet vericileri 
nasıl ıskalardık ?

Tüketicilerin beklentilerine ve sorunlarına duyarlılık gösterir-
ken ‘’magazinden uzak’’ tamamen çözüm odaklı olarak ha-
berleştirdik. Tüketicilerin sorunlarını fırsata çeviren medya 
çalgıcıları gibi olmayı seçmedik. Sorun yaşayan tüketicileri 
sessiz sedasız sorun yaşadığı marka ile buluşturup sulh 
içinde ve bize yakışır şekilde sorunlarını çözmelerine köprü 
olduk.

Bize daha fazla sayfa ayırsaydınız biz daha yazmaya 
devam ederdik. Fakat bir sonra ki sayımıza da yaza-
caklarımız kalsın istedik. Şimdilik kendinize iyi bakın, 
sağlıkla kalın…Sektör medyamızı yıllardır hepimiz büyük bir merakla takip 

ediyor ve okuyoruz. Sanırım anlatacaklarımız hepimizin 
düşüncelerine tercüman olacaktır.
Gelin beraber yazalım…

Neden mi Farklıyız (?)
Finans ve Sigorta sektöründen haberlere yer verirken bu Finans ve Sigorta sektöründen haberlere yer verirken bu 
sektörlerin diğer paydaşlarına ve tüketicilerine de ses ver-
meyi görev sayıyoruz. Ülkemizin en güçlü sektörlerine 
omuz veren ve sıra neferi olarak destek olan yan sektörleri 
görmezden gelerek sektörümüzün başarılarından bahset-
memiz mümkün müdür sizce ?

Sektörlerin, tüketici haklarından başlayarak sivil toplum 
ödevlerinin de olduğunun bilinci ile Sivil Toplum Projelerine 
özel ilgi göstererek öncelik veriyoruz. Maddi zorluklar nede-
niyle okula gidemeyen çocuklarımızın, ayrımcılık sebebiyle 
eğitim hakkından mahrum olarak erken yaşta evlenmek 
zorunda bırakılan kız çocuklarımızın yaşam ve büyüme 
hakkına katkı sağlayan projeleri ‘’ısrarla ve en güçlü şekil-
de’’ sayfalarımızda okurlarımızın yüksek vicdanına sunduk. 
Hep birlikte destek olduk.

İşveren ve işçilerin eşit haber hakkından yola çıkarak ülke-
mizin seçkin sendikalarına da sayfalarımızda ses veriyoruz. 
Onların haklı mücadelelerine medyatik olmadan destek olu-
yoruz. Kömür madeninde ülkemizin köklü enerjisine kömür 
taşıyan emekçilerimizin kara gözlerinden umut yeşerti-
yoruz…

İFHA Haber Neden mi(?) Farklı
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Riskler Uyumuyor, Basiretli Tacir Bu 
Ürün İle Sigortasız Kalmıyor
Özellikle 2020 yılında pandemi döneminin getirdiği birçok 
zorluk yanında son yıllarda yaşadığımız giderek artan bir 
çok risk tüccarın esnafın kaygılarını artırdı. Bu kaygıya 
kayıtsız kalmayan Quick Sigorta, Basiretli Tacir İşyeri Sigor-
tası ile işyerlerini güvence altına alıyor.

Quick Sigorta’nın Basiretli Tacir İşyeri Sigortası 3 dakikada 
satın alınabilecek neredeyse tüm rizikoları güvence altına 
alan, son derece basit, yalın, kolay anlaşılır, sigorta işinin 
karmaşasından uzak bir ürün. 3100 Quick Sigorta acentesi-
nin yanında ilk defa %100 online satılabilen bir işyeri sigor-
tası olma özelliğini de taşıyor. Üstelik senelik 300 TL‘den 
başlayan fiyatlarla tüccara, kobiye  sunuluyor.

Quick Sigorta’nın yeni ürünü Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası, 
avantajları ve teminatlarıyla iş insanlarının içini rahatlata-
cak. Basiretli Tacir İş Yeri Sigortası ile  iş yerinizi, eksiksiz 
bir teminat şemsiyesi altına oldukça uygun bir fiyata alabile-
ceksiniz. Üstelik birkaç soru ile fiyat teklifinizi edinebilir ve 
poliçenizi derhal online ya da dilediğiniz Quick Sigorta acen-
tesinden düzenletebilirsiniz.

Quick Sigorta yeni reklam filminde Basiretli Tacirlere işyeri 
sigortasının zorunluluğundan bahsetti. 

Reklam Filmi: 
https://www.youtube.com/watch?v=yAZneMb-bbI

Quick Sigorta’dan Basiretli Tacir Vurgusu
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Güvencem Ankara’m Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklen-
medik bir kaza veya deprem dahil doğal afetler nedeniyle 
vefatınızda; en değerli varlığınız çocuklarınızı ve ailenizi ge-
lirsiz bırakmamanızı sağlıyor. 

Ankara Sigorta, belirleyeceğiniz aylık ödeme tutarını, en-
flasyon oranında artırarak sevdiklerinize 10 yıl boyunca her 
ay ödüyor.

Ankara Sigorta, yıllık 185 TL prim ödemesi ile 10 yıl boyun-
ca aylık 1500TL, yıllık 299 TL prim ödemesi ile 10 yıl boyun-
ca 3000 TL ödeme teminatı sunuyor. Poliçe prim ödemeleri 
kredi kartı ile vade farkı olmaksızın 6 eşit taksitle gerçekleş-
tirilebiliyor.

Talep edilirse büyük risk teşkil eden COVID-19 nedeniyle 
Yoğun Bakım Yatış Teminatı da ilave olarak alınabilir. Ekstra 
masraflara ve iş kaybına destek olması amacıyla, harcama 
belgesine gerek olmadan 30 güne kadar tazminat ödemesi 
yapılıyor. Ankara Sigorta, Güvencem Ankara’m Ferdi Kaza 
Sigortası ile yıllık 43 TL prim karşılığında günlük 500 TL 
ödeme, yıllık 79 TL prim karşılığında günlük 1000 TL ödeme 
teminatı sunuyoteminatı sunuyor.

Ankara Sigorta, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına 
özel olarak Güvencem Ankara’m EGM Mensupları Ferdi 
Kaza Sigortası ile ani ve beklenmedik bir kaza veya deprem 
dahil doğal afetler nedeniyle vefatınızda, çocuklarınızı ve ai-
lenizi gelirsiz bırakmamanızı sağlıyor.

Güvencem Ankara’m EGM Mensupları Ferdi Kaza Sigortası 
kapsamında yıllık 250 TL prim ödemesi ile 10 yıl boyunca 
her ay 2.000 TL ödeme yapılıyor. 

TTerör veya Motosiklet kazası sonucu vefat durumunda 
50.000 TL toplu tazminat ödemesi de EGM mensuplarına 
özel olarak poliçeye dahil edilmiştir. COVID-19 nedeniyle 
Yoğun Bakım Yatış Teminatı da Güvencem Ankara’m Ferdi 
Kaza Sigortası ile aynı şartlarla EGM Mensupları Ferdi 
Kaza Sigortası kapsamına dahil.

TToplu tazminat ödemesine konu riskler, aylık tazminat 
ödeme hakkı doğurmamakta, ayrıca aylık tazminat ödeme-
sine neden olmamaktadır. 

Tazminat ödemeleri her yıl Tüketici Fiyat Endeksi oranında 
artırılıyor. TÜFE oranı yıllık %10 ile sınırlı olmaktadır.

Dünyanın bin türlü hali var, bana bir şey olmaz demeyin, 
Güvencem Ankara’m Ferdi Kaza Sigortası ile en değerli var-
lığınız çocuklarınızı ve ailenizi güvenceye alın.

Güvencem Ankara’m
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Sigorta Sektöründe Son 1 Yılda Olanlar
İFHA Haberin ‘’Medyada ki Gelişen Gücü’’
Covid-19’un 2020 başından itibaren hayatımıza girmesiyle 
sektörümüzün de bundan olumsuz ve durağan şekilde nasi-
bini aldığı bir gerçek. Bu gerçeği görerek tedbirlerini alan 
tüm sigorta paydaşları bunu en az zarar ile geçirseler de 
sektörümüz önemli bir sınavı nispeten gelişerek ve büyüye-
rek geçirmeyi başarmışa benziyor. 

Aslına sektörümüz 2020 ve 2021 de covid19 pandemisi ha-
ricinde büyük değişimleri de yaşadı. Neler mi oldu?

• Hazine Müsteşarlığı bünyesinde görev yapan Sigortacılık 
Genel Müdürlüğü ve Sigortacılık Denetleme Kurulu tek çatı 
altında birleşerek ve İstanbul’a taşınarak SEDDK çatısı al-
tında sektöre hizmet vermeye başladı. Üstelik de 2 defa da 
yerleşkesini değiştirerek organizasyon yapısını da geniş bir 
alana yaymış oldu. Bu vesile ile SEDDK Başkanı Türker 
GÜRSOY bey’e bu zorlu dönemde ki başarıları nedeniyle 
mesleğimiz adına teşekkür etmek isterim. mesleğimiz adına teşekkür etmek isterim. 

• Trafik Sigortaları havuzu ve uygulamalarını ilgilendiren 
önemli yasa tasarıları meclisten geçti. Bu sayede hem sek-
törün hem de sigortalıların beklentisine yakın bazı karar-
ların alındığını söylemek mümkün. Buna rağmen Trafik si-
gortalarında ki riskin daha dengeli yönetimi konusunda alı-
nacak çok yol olduğunu da bilmemiz gerekir.  

aday sigorta şirketleri ile beraber elementer branşta hizmet 

Havuzun rehabilite edilmesi ve tüm paydaşların eşit fay-
dasına açılması adına yürütülen çalışmalara öncülük eden 
TSB Başkanı Atilla BENLİ’ye de teşekkür etmemiz gerekir. 

• Yeni kurulan sigorta şirketleri ve ruhsat aşamasında olan 
aday sigorta şirketleri ile beraber elementer branşta hizmet 
veren sigorta şirketi sayısı arttı. Bu artışla beraber özellikle 
trafik sigortaları haricinde ki branşlarda rekabetin de kızış-
tığını söylemek olasıdır. Ümit ederiz şirket sayılarının art-
masına paralel olarak ‘’pasta’’ yerinde saymaz ve ‘’pastayı 
büyüterek’’ hep birlikte gerçekçi bir büyüme sağlarız. 

• Tüm bunların yanında, sessiz sedasız sektöre merhaba 
diyen, sigorta şirketleri, bankaları ve diğer finans kurumları, 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sendikalar, meslek örgüt-
leri, kamu kurum ve kuruluşları, asistance sektörü başta 
olmak üzere 32 kanalı kucaklayan İFHA HABER 70.000’i 
aşan aylık okur sayısı ile sektörümüzde ‘’sessiz sedasız’’ 
önemli bir medya gücü haline geldi. Sigorta ve banka sek-
törüne öncelik verse de bir çok paydaşı kucaklayan, eşit 
mesafede ‘’herkese yer veren’’ habercilik anlayışı ile 2020 
ve 2021 sektörümüzde ki bir çok gelişmeyi kamuoyuna 
ulaştırdı. 

Haber temin eden değil ‘’Haber Temin Edilen’’ mecra olmayı 
başaran İFHA Haber bu etkiyi daha da güçlenerek sürdür-
meye devam edeceğe benziyor. 

Tüm okuyucularımıza sevgilerimi sunarım.
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DASK Yaptıran Kazanıyor
“DASK Yaptıran Kazanıyor” kampanyası kapsamında 
DASK Deprem Haftası’nda yüzde 100 sigortalılık 
çağrısı yaptı. DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası sa-
hiplerine yaptığı ödeme 760 milyon TL’ye yükseldi.

1 – 7 Mart Deprem Haftası’nda Zorunlu Deprem Si-
gortası’nın önemini hatırlatan DASK, Türkiye ge-
nelinde sigortalılık oranının yüzde 57 olduğunu 
açıkladı. Depreme karşı önlem almak gerektiğini vur-
gulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, bu kap-
samda “DASK Yaptıran Kazanıyor” kampanyasını 
hayata geçirdiklerini belirterek “Kampanyanın ardın
dan poliçe üretimlerinin artarak devam etmesini be-
kliyoruz” dedi.

30 Ekim İzmir depreminin ardından hasar dos-
yalarının yüzde 94’ünü tamamlayan DASK’ın kuru-
luşundan bu yana gerçekleştirdiği hasar ödemesi mi-
ktarı ise 760 milyon TL oldu.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 1 – 7 Mart 
Deprem Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada de-
preme hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Depreme 
karşı en önemli finansal güvence olan Zorunlu 
Deprem Sigortası ile bugün Türkiye’de 10 milyonu 
aşkın konut güvence altında bulunuyor. Türkiye ge-
nelindeki sigortalılık oranı ise yüzde 57 düzeyinde 
seyrediyor.

Herkesin deprem gerçeğinin farkında olması ve bu 
konuda üzerine düşenleri yaparak önlem alması ge-
rektiğini belirten DASK Koordinatörü Erdal Turgut 
şunları söyledi: “Ülkemiz topraklarının büyük çoğun-
luğunun deprem riski taşıdığını her fırsatta ifade edi-

yoruz. Bu riski sadece yaşanan depremlerden sonra 
hatırlamak yeterli değil, her an farkında olmalı ve ge-
reken önlemleri almalıyız. Bu kapsamda DASK 
olarak biz de vatandaşlarımızın çok uygun primler 
ödeyerek evlerini Zorunlu Deprem Sigortası ile gü-
vence altına almalarını sağlıyoruz. Zorunlu Deprem 
Sigortası’nın depreme karşı alınacak en etkili finan
sal önlem olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ancak si-
gortalılık oranlarına baktığımızda hala gidecek yolu-
muz var. Bu nedenle 2021 yılında bir seferberlik 
başlattık. ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyamız 
kapsamında sigortalılarımızın teminatlarını artırır-
ken, prim farkını almıyoruz. Deprem Haftası’nda da 
tüm konut sahiplerini kampanyadan yararlanmaya ve 
sigorta yaptırarak depreme karşı önlem almaya 
davet ediyoruz.”

Kampanya İlgiyi Artırdı
DASK olarak yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalış-
malarını sürdürdüklerini vurgulayan Turgut, “Kap-
samımıza giren tüm konutların Zorunlu Deprem Si-
gortası güvencesine sahip olması için çalışıyoruz. Bu 
amaçla başlattığımız kampanyanın ardından da 
poliçe üretimlerinde artış olduğunu görmek bizim için 
mutluluk verici. Sigortalılık oranlarının daha da art
masını bekliyoruz” dedi. Kampanya kapsamında Tür-
kiye genelinde yıllık prim ortalaması ise 163 TL 
olarak hesaplanıyor. Depremde hasar gören Zorunlu 
Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek te-
minat bedeli ise 268 bin TL’ye yükseldi.

DASK bugüne kadar 760 milyon 
TL ödeme yaptı
2020 yılında 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan 
Turgut, “Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından da 
Zorunlu Deprem Sigortası’na ilgide artış olduğunu 
söyleyebiliriz. Biz DASK olarak yaşanan depremlerin 
ardından ödemeleri hızla tamamlama hedefiyle çalış-
malarımıza başladık. 24 Ocak’ta gerçekleşen Elazığ 
merkezli deprem için 269 milyon TL ödeme yaptık. 
30 Ekim İzmir depreminin ardından açılan hasar dos30 Ekim İzmir depreminin ardından açılan hasar dos-
yalarının da yüzde 94’ü sonuçlandırarak 266 milyon 
TL ödeme yaptık. DASK olarak bugüne kadar yap-
tığımız toplam ödeme miktarı ise 760 milyon TL’ye 
ulaştı” dedi.

Turgut, “En büyük motivasyonumuz depremde evi 
hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin, 
DASK’tan aldıkları ödemelerle kısa sürede hayat-
larını yeniden kurması ve eski yaşam standartlarına 
dönebilmesi oluyor. İzmir depreminden sonra sigor-
talılarımızdan aldığımız teşekkür, Türkiye’yi yüzde 
100 sigortalılık hedefine ulaştırmak için bizleri daha 
da motive etti” diye konuştu.
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18-26 Yaş Arası Gençlere Özel Gençliğin BES’i

Hayallerinin peşinden koşan gençleri güvence altına al-
manın önemli bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Türkiye 
Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel 
Müdürü Atilla Benli, “Genç yaşlarda başlanacak tasarrufun 
emeklilik döneminde yansıması çok daha etkili olacaktır. Bu 
nedenle gençlerimize harçlıklarından veya kazançlarından 
gelecekleri adına tasarruf etmelerini tavsiye ediyorum.” 
dedi.dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin lider şirketi Türkiye Hayat 
Emeklilik, 18-26 yaş arasındaki gençlere küçük tutarlarla ta-
sarruf bilinci kazandırmak ve BES’le tanıştırmak için 
“Gençliğin BES’i” Emeklilik Planı’nı hizmete sunuyor.

Tasarruf bilincinin küçük yaşlarda aileden başladığını ve 
eğitim sistemiyle de pekiştirildiğini ifade eden Türkiye Hayat 
Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü 
Atilla Benli, “Bilinçli, hayatını doğru kurgulayan ve planlarını 
bu yönde yapan genç bir neslimiz var. 

BES’te yaklaşık 7 milyon katılımcı olmakla beraber bunun BES’te yaklaşık 7 milyon katılımcı olmakla beraber bunun 
sadece yüzde 4,19’u 25 yaş altında. Tasarruf konusunda 
gençlerimizin daha çok dikkatini çekecek, farkındalık oluştu-
racak ve teşvikleri artıracak düzenlemelerle sektör olarak 
gençleri birikim yapmaya yönlendirmeliyiz.” dedi. 

Rahat Bir Emeklilik Dönemi İçin 
BES’te Devamlılık Büyük Önem
Taşıyor
Gençlere hayalini kurdukları gelecekleri için şimdiden tasaGençlere hayalini kurdukları gelecekleri için şimdiden tasa-
rruf etmeye başlamalarını tavsiye eden Atilla Benli, “Uzun 
vadeli tasarruf etme aracı olan Bireysel Emeklilik Sistemi; 
öğrencisinden memuruna, ev hanımından çiftçisine kadar 
herkesin kazandığı bir sistem. Bireylerin daha iyi bir emekli-
lik dönemi yaşamaları açısından BES’te devamlılık büyük 
önem taşıyor. Gençlerimizin önünde uzun bir ömür var. 

Genç yaşlarda başlanacak tasarrufun emeklilik dönemine 
yansıması çok daha etkili olacaktır. Bu nedenle gençlerimi-
ze, harçlıklarından veya kazançlarından gelecekleri için ta-
sarruf etmelerini tavsiye ediyorum. Her ay kenara attığınız 
küçük birikimlerin geleceğinizin teminatı olabileceğini unut-
mayın.” şeklinde konuştu.

Aylık 50 TL’den başlayan ödemelerle 
biriktirmeye bugünden başlayın!
Genç yaşlarda küçük rakamlarla tasarruf etmeye başlayarak Genç yaşlarda küçük rakamlarla tasarruf etmeye başlayarak 
ilerleyen dönemde daha büyük birikimlere ulaşılacağını be-
lirten Atilla Benli, “Gençlerimiz; hayallerinin peşinden koşar-
ken birikim yapmaya şimdiden başlayabilir. Asgari katkı payı 
tutarı 50 TL olan Gençliğin BES’i planımızdan tercihlerine 
göre faizli ve faizsiz fon alternatifleri ile birikim yapabilir, fon 
dağılımını yılda 6 defa ile sınırlı olmak üzere değiştirebilirler. 

Sisteme erken yaşta dâhil olmanın getirdiği yüksek birikim 
avantajının yanı sıra yatırılan katkı payının %25’i oranında 
bireysel emeklilik hesabına ödenen devlet katkısından fay-
dalanabilirler. 

Tasarrufların şeffaf bir biçimde takip edilmesine imkân 
sunan sistemde katılımcılarımızın gerekli durumlarda öde-
meye ara verip, devam etme hakları da bulunuyor. Üstelik 
Gençliğin BES’i planımızda; yönetim gider ve ara verme ke-
sintisi ile peşin giriş aidatı da bulunmuyor.” dedi.
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Atilla Benli Önce Güvenlik Dedi!
azaltmada yüzde 50 düşüş hedefini tutturan iki ülke-
den biri oldu.” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığımızın Trafik 
Güvenliği Çalışmalarını
Destekliyoruz
Trafik güvenliğinin sağlanmasında İçişleri Bakan-
lığı’nın üstün gayret ve yönlendirmelerinin çok 
önemli olduğuna vurgu yapan Benli, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Can ve mal kayıplı trafik kazalarının azal-
tılması için yürütülen istikrarlı strateji ve yıldan yıla 
kat edilen yol, son derece kıymetlidir.

Emniyet kemeri takma, trafik kurallarına uyma, hız 
sınırını aşmama, çocuk koltuğu takma, alkollü araba 
kullanmama artık neredeyse tartışmaya kapalı konu-
lar haline geldi, edinilmiş birer davranış olarak haya-
tımızdaki yerini aldı. Aynı şekilde en kısa zamanda 
direksiyon başında telefonla konuşmama ve yazış-
mamayı da alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. 
Özellikle gençlerimizi bu konuda bilinçlendirecek 
projeler geliştirmek ve uygulamak büyük önem taşı-
yor.

Bilindiği üzere ülkemiz 2017’de yaya öncelikli trafik 
düzenine geçti. Bu kapsamda hayata geçirilen ön-
lemler ve artırılan cezalar trafik kazalarının azal-
masında büyük rol oynadı. Aynı şekilde ulaşım alt-
yapımızın büyük yatırımlarla hızla modernleştirilmesi 
de ölümlü trafik kazaların azaltılmasında belirgin bir 
azalışa etken olurken, bilinçlendirme çalışmalarına 
da büyük önem veren İçişleri Bakanlığımız 7’den 
77’ye toplumun tüm kesimlerine ulaşacak projeler 
hayata geçirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 3 Şubat 
2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “Karayolu 
Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Ka-
rayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’na (2021-2023)” 
ilişkin genelgeyle trafik kazalarının küresel ölçekte 
insan hayatına olumsuz etki eden nedenlerin başın-
da geldiği belirtilerek, bu durumun ulusal ve ulusla
rarası düzeyde trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu 
bulunan tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içinde 
sistematik biçimde çalışmalarını zorunlu kıldığının 
altı çizildi. 

TSB olarak tüm paydaşlarımızla birlikte biz de 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde trafik güvenliği ko-
nusunda üzerimize düşen görevleri eksiksiz bir şekil-
de yapmaya devam edeceğiz.”
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Sigorta Buluşmaları Panellerinin Son Günü Yapıldı
Türkiye’de sigortacılığın çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği 
(TSB) tarafından 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 
düzenlenen “Sigorta Haftası”, bugün gerçekleşen kapanış 
panelleriyle tamamlandı. Sigorta Buluşmaları Panellerinin 
son gününde uzman konuklar doğal afetler ve pandemi 
karşısında sigortacılık sektörünün başarılı yönetiminin yanı 
sıra kapsayıcı ve güvence veren konumunun altını çizdi. 
Uzmanlar ayrıcaUzmanlar ayrıca Trafik Sigortası konusunda yeni kanuni 
düzenlemenin önemine de değindi.

Panelde değerlendirmelerde bulunan DASK Yönetim Kurulu 
Başkanı Mete Güler deprem konusuna değinerek “DASK 
olarak ülkemizde önemli bir misyonu yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Deprem maalesef ülkemizin bir gerçeği ve bu 
konuda farkındalığı, bilinci artırmak zorundayız. Dünya’daki 
pek çok deprem riski taşıyan ülkeye baktığımızda, yüzde 58 
oranında yaygınlaşan DASK açısından Türkiye iyi bir 
durumdadır diyebiliriz.durumdadır diyebiliriz. Ancak hedef yüzde 100 yaygınlık ol-
malıdır. Depremleri yaşadıkça değil, depremler olmadan ön-
lemlerimizi almaya mecburuz. Geçtiğimiz yıl bizleri kedere 
boğan iki büyük deprem hadisesi yaşandı. Keşke olmasa 
dediğimiz bu depremler sonucunda toplam 640 milyon TL 
tazminat ödemesi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yanın-
da olduk. Vatandaşlarımıza, DASK poliçelerini ihmal 
etmeme konusunda bir kez daha çağrı yapmak istiyorum”, 
dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 
Hizmetleri Genel Müdürü ve DASK Yönetim Kurulu Üyesi 
Vedad Gürgen ise panelde şu ifadelere yer verdi: “Deprem, 
sigortacılık anlamında en hassas konulardan ancak sel, he-
yelan gibi doğal afetlerle birlikte ne yazık ki insan eliyle 
ortaya çıkan felaketler de var. Doğanın depremler gibi 
kaçınılmaz gerçekleri malumumuz. Ancak depremin yıkıcı 
etkilerinin önüne geçmenin sağlam binaların inşa edilmesietkilerinin önüne geçmenin sağlam binaların inşa edilmesi-
yle mümkün olduğu da ayrıca gerçek. Bu bilinç, 1999 de-
premiyle ancak kavranabildi. Maalesef, İzmir depreminde 
yıkılan bina sayısı 7 ancak kayıp sayımız neredeyse 200’le-
re yakın. Kentsel dönüşüm konusunun bu anlamda kritik 
öneme sahip olduğunun altını çizmek istiyorum.”
Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı ve DASK Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdal Turgut da DASK’ın her türlü senaryo 
üzerinde çalıştığına vurgu yaparak “DASK olarak bütün se-
naryolarımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Muhtemel büyük bir 
depremde en büyük yıkımın Marmara Bölgesi’nde olabile-
ceğini öngörüyoruz ve DASK kapsamında sigortalanmış 
kaybın ortalama 40 milyar TL dolaylarında çıkacağını 
tahmin ediyoruz. Bu noktada DASK olarak bu hasarı 
karşılayabilecek güce sahibiz. Zorunlu DASK sigortasına 
sahip hanelerin oranı ülkemizde yüzde 58 seviyelerinde. 
Son 20 yılda yüzde 4 seviyelerinden bu noktaya geldik, 
önümüzdeki süreçte bu seviyeleri daha da yukarılara taşı-
mak istiyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Deprem konusunda Türkiye’deki uzman isimlerden olan 
Prof. Dr. Naci Görür ise “Marmara Bölgesi 1999 yılındaki 
depremlerin ardından bir sonraki deprem için bir tehdit alanı 
haline gelmiştir. Kuzey Anadolu fayının bir özelliği vardır; 
her nerede büyük bir deprem olursa, onun batısı bir sonraki 
deprem için hedef haline gelir. 1999 yılındaki depremler 
sonucu Marmara’nın altında sismik bir boşluk oluştu. Bu se-
bepten de Marmara Bölgesi maalesef olası bir depreme gebepten de Marmara Bölgesi maalesef olası bir depreme ge-
bedir” yorumunda bulundu.

Kentsel dönüşüm konusunda da değerlendirmelerde bulu-
nan Görür “Kentsel dönüşüm konusunun temeline can em-
niyeti ve deprem güvenliği koyulmalı. Bir yerde kentsel 
dönüşüm yapılıyorsa rant değil başta can güvenliği olmak 
üzere, hız ve ekonomi konuları ön plana çıkmalı” dedi.

Sigorta Sektörü Pandemi Sınavından 
Tam Not Aldı
Türkiye’de sigortacılığın referans merkeziTürkiye’de sigortacılığın referans merkezi Türkiye Sigorta 
Birliği’nin (TSB) bu yıl 10. kez düzenlediği, sigorta sek-
törünün en önemli buluşmalarından Sigorta Haftası, “Türki-
ye Doğal Afetlere Karşı Nasıl Hazırlanıyor? Sigorta Sektörü 
Bu Süreçte Nasıl Bir Rol Üstlenecek?” ve “Sigorta Sektörü 
Pandemide Nasıl Bir Sınav Verdi? – Trafik Sigortasındaki 
Son Gelişmeler” başlıklı iki panelle sona erdi.

Hafta boyunca deneyimli gazeteci Hakan Çelik’in modera-
törlüğünde gerçekleşen panellerde sigorta sektörünün eko-
nomiye katkısı, COVID-19 sürecinde sektörün ortaya koy-
duğu performans, gelecek trendleri, sağlık, trafik, alacak si-
gortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi birçok 
önemli konu uzmanlar tarafından ele alındı.

Doğal Afetlere Karşı Tedbir Almak
Mümkün
Sigorta Haftası’nın kapanış günü oturumlarının ilkinde “TürSigorta Haftası’nın kapanış günü oturumlarının ilkinde “Tür-
kiye Doğal Afetlere Karşı Nasıl Hazırlanıyor? Sigorta Sek-
törü Bu Süreçte Nasıl Bir Rol Üstlenecek?” isimli panelde 
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 
Genel Müdürü ve DASK Yönetim Kurulu Üyesi Vedad 
Gürgen, Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı ve DASK 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Turgut ve Jeoloji Uzmanı Prof. 
Dr. Naci Görür yer aldı.
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Türkiye Finans’a IDC Türkiye’den Ödül

Türkiye Finans’a IDC Türkiye’den Ödül. IDC Türkiye 
tarafından düzenlenen IDC Financial Services 
Summit 2021’de Hızlı Finansman ve Ödeme Platfor-
mu projesi ile Üye İşyeri ve Bayi Kanallarında Finan-
sal Çözümler kategorisinde ikincilik ödülü kazanan 
Türkiye Finans, müşterilerine ihtiyaç duydukları hiz-
metleri banka şubesine gerek kalmadan yer ve za
mandan bağımsız olarak sunuyor.

Hızlı Finansman ve Ödeme
Platformu Projesi
Türkiye Finans Katılım Bankası sektörde bir ilk olan 
Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu projesi ile IDC 
Türkiye tarafından düzenlenen IDC Financial Servi-
ces Summit 2021’de Üye İşyeri ve Bayi Kanallarında 
Finansal Çözümler kategorisinde ikincilik ödülü ka-
zandı. Banka, daha önce aynı proje ile Payment Sys-
tems Magazine tarafından düzenlenen PSM 
Awards’da katılım bankacılığı kategorisinde gümüş 
ödüle layık görülmüştü. 

Türkiye’de yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gös-
teren Hızlı Finansman bayileri ile 2020 yılında eko-
nomiye 1 milyar lira değerinde katkı sağlayan Türki-
ye Finans, Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu 
üzerinden taşıt ve ihtiyaç finansmanı, kredili cari 
hesap ve kredi kartı başvurusu, sigorta teklifi ile 
fatura, aidat, finansman ve kredi kartı ödemesi gibi 
farklı bankacılık hizmetlerini tek bir noktadan müşte-
rilerine sunuyor. Şubeleşmek yerine; eğitimden 
sağlığa, beyaz eşyadan mobilyaya, elektronikten 
taşıt sektörüne kadar farklı alanlarda faaliyet...

Yerinde tüketici finansmanı olarak tanımlanan ve se-
ktörde bir ilk olan Hızlı Finansman ve Ödeme Plat-
formu ile bankacılık ihtiyaçlarını yer ve zamandan 
bağımsız şube dışına taşıdıklarını belirten Türkiye 
Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür 
Yardımcısı Fahri Öbek IDC Türkiye tarafından veri-
len ödül için teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu: 
“Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile tüm bayile-
rimiz adeta birer banka şubesi gibi çalışmakta olup; 
çok çeşitli bankacılık hizmetlerini fiziki şube veya 
çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın müşterilerimizin 
ihtiyaçlarının doğduğu an ve yerde anında sunu-
yoruz. 

Platformumuz minumum veri girişi gerektirmesi, oto-
matik yapılan istihbarat ve risk sorgulamaları, yapay 
zeka tabanlı skorlama ile başvuruların dakikalar içe-
risinde değerlendirilmesi, dijital sözleşme onayı, oto-
matik rehin işlemi gibi özellikler ile etkili bir müşteri 
deneyimi sunuyor. Sadeleştirilen ve otomatize edilen 
bayi edinim süreçlerimiz ile bayilerimizin sisteme ka
tılma süreçleri de sektördeki örneklerine göre çok 
daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleşiyor. Dijital alt 
yapısı ve kolaylığı ile öne çıkan Hızlı Finansman ve 
Ödeme Platformu, yenilikçi yaklaşımlarla sunduğu-
muz açık bankacılık uygulamalarımızın başarılı örne-
klerinden biridir

gösteren bayileri birer banka şubesine dönüştüren 
Türkiye Finans, müşterilerinin bankaya gitmesine ve 
ek prosedürlerle uğraşmasına gerek kalmadan, 
onlara ihtiyaç anında ihtiyacın doğduğu yerde çeşitli 
finansman destekleri, başvuru ve ödeme kolaylığı 
sağlıyor.

Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile müşteri ve Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile müşteri ve 
bayilerin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayan 
Türkiye Finans, sürekli geliştirdikleri alt yapı ve 
süreçler ile Türkiye’nin 12 bin farklı noktasında müş-
terilerine yer ve zamandan bağımsız, aynı noktadan 
hızlı ve kolay erişilebilen bir müşteri deneyimi sunu-
yor. Banka, Türkiye genelinde Hızlı Finansman bayi
lerini genişletmeye devam ediyor.
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Kuveyt Türk’ten Bir İlk: Yerinde Finansman
Müşteriler, anlaşmalı işyeri ve e-ticaret sitelerinden yapmak 
istedikleri alışverişler için Kuveyt Türk Mobil uygulaması 
üzerinden QR kod okutarak finansman başvurusunu online 
yapabiliyor. Başvurusu anında onaylanan müşteriler, alışve-
rişlerini 36 taksitle gerçekleştirebiliyor. Yerinde Finansman 
hizmeti 7 gün 24 saat kullanılabiliyor.

Birçok Avantaj Sunuyor
Kuveyt Türk’ün Yerinde Finansman hizmetinin müşterilere 
yönelik birçok avantajı bulunuyor. Müşteriler, Yerinde Fi-
nansman hizmeti sayesinde anlaşmalı mağaza ve e-ticaret 
sitelerinde yapacakları alışverişleri yasal taksit sınırları 
gözetilerek 36 aya kadar taksitlendirebiliyor. 

Üstelik müşteriler satın almak istedikleri ürünlerle ilgili 7/24 
finansman kullanabiliyorlar. Kuveyt Türk müşterisi olmayan-
lar da uzaktan görüntülü görüşmeyle Kuveyt Türk Mobil 
üzerinden birkaç dakikada müşteri olup Yerinde Finansman 
işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor. Yerinde Finansman hiz-
metinden faydalanmak isteyen müşteriler, anlaşmalı işyeri 
ve e-ticaret sitelere Kuveyt Türk web sitesi üzerinden ulaşa
biliyor.

Anlaşmalı İşyeri ve E-Ticaret Sitesi
Sayısını Arttırıyoruz 
Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Oral, hayata geçirdikleri yeni finansman hizmetiyle 
ilgili yaptığı açıklamada, “Tüketiciler, alışveriş yaparken 
anında finansmana ihtiyaç duyabiliyor. İhtiyaç duydukları fi-
nansmana diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde 
ulaşmak isteyen tüketiciler, tüm bunları yaparken de mesa-
fesiz, kolay ve akıllı şekilde yapabilecekleri çözümler talep 
ediyorlar.

Kuveyt Türk olarak biz de müşterilerimizin bu taleplerini 
karşılamak amacıyla Yerinde Finansman hizmetimizi hayata 
geçirdik. Müşterilerimize Kuveyt Türk Mobil aracılığıyla sun-
duğumuz Yerinde Finansman, faizsiz finans yöntemlerinden 
murabaha (peşin al, vadeli sat) temeli üzerine kurulu. Bu 
hizmetimiz kapsamında anlaşma yaptığımız iş yeri ve e-ti-
caret sitesi sayısını her geçen gün daha da artırarak müşte
rilerimizin ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı hedefli-
yoruz. 

Bayiden satış, araç ve konut finansmanı başta olmak üzere 
farklı alanlarda da Yerinde Finansman hizmetini aktif etmek 
yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar da uzaktan görüntülü 
görüşmeyle Kuveyt Türk Mobil üzerinden birkaç dakikada 
müşteri olup Yerinde Finansman işlemlerini hızlıca ta-
mamlayabiliyor. Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu 
Kuveyt Türk, müşterilerinin alışverişe yönelik finansman ihti-
yacını kolay ve hızlı şekilde karşılayan “Yerinde Finansman” 
hizmetini hayata geçirdi. 

Yeni dönemde müşteriler, alışveriş yapmak istedikleri anlaş-
malı mağaza ve e-ticaret sitelerinde ödeme yaparken Yerin-
de Finansman hizmetini kullanarak ürünlerini taksitli şekilde 
satın alabiliyor. 

Yerinde Finansman hizmetini kullanmak isteyen müşterile-
rin, ödeme ekranında yer alan QR kodu, Kuveyt Türk Mobi-
l>QR Kod İşlemleri>Ödeme Yap menüsünden okutarak fi-
nansman başvurusunda bulunması yeterli oluyor. Finans-
man başvurusu onaylanan müşteriler, seçtikleri ürünleri 
başvuruda belirledikleri taksit sayısıyla satın alabiliyor. Müş-
teriler, kullandıkları finansmanla ilgili bilgilere Kuveyt Türk 
Mobil’deki “Finansmanlarım” menüsünden ulaşabiliyor.
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Müşteriler, anlaşmalı işyeri ve e-ticaret sitelerinden yapmak istedikleri 
alışverişler QR kod okutarak finansman başvurusunu online yapabiliyor.

KUVEYT TÜRK’TEN BİR İLK
YERİNDE FİNANSMAN


