
Pazar
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES)geçmişi çok eskiye dayanmıyor. Kamu sosyalgüvenlik sistemini tamamlamak ve bireylerinemekliliğe yönelik tasarruflarının yatırımayönlendirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulansistem için start 2001'de verildi. Gönüllü katılımave belirlenmiş katkı payı esasına göre düzenlenenbu sistemi düzenleyen yasa 28 Mart 2001tarihinde kabul edildi.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım SistemiKanunu, emeklilik şirketlerinin kuruluş, çalışma,yönetim ve denetimine; kişilerin sisteme katılma,ayrılma ve emeklilik koşullarına; emeklilik yatırımfonlarının kuruluşuna ve bireysel emeklilikle ilgilidiğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.Kanunun kabul edilmesinden sonra şirketlerinbaşvuru ve onay işlemleri TC Başbakanlık HazineMüsteşarlığı Bireysel Emeklilik Dairesi tarafındanyürütüldü. Bu kurumun verdiği yetkiyle şu andaTürkiye'de on bir emeklilik şirketi faaliyetgösteriyor.AK Emeklilik, hazırlıklarını hızla tamamlayarak27 Ekim 2003'te BES'in resmi olarak başlamasıylafaaliyete geçen ilk beş şirketten biri oldu.Türkiye'deki bireysel emeklilik sektörü kısazamanda hızlı bir büyüme gösterdi. 7 Temmuz2005 itibarıyla, 500 binden fazla katılımcı sistemedahil oldu ve 640 milyon YTL fon büyüklüğüneulaşıldı.AK Emeklilik, “Lider şirket olmak ve sektördeilklere imza atmak” hedefi ile işe koyuldu.“Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektöründeyenilikçi hizmet anlayışıyla pazar kurallarınıbelirleyen lider şirket olmak” vizyonu ilefaaliyetlerini sürdürüyor.AK Emeklilik, hedefleri doğrultusunda, sektördefaaliyete geçen ilk şirketlerden biri olmaklakalmadı, aynı zamanda iletişim faaliyetlerinebaşlayan ilk BES şirketi unvanını da kazandı.
Baflar›lar
AK Emeklilik, ilk tanıtım kampanyasını yaptığında,bilinirlikte %33'ler düzeyindeydi. Kampanyasonunda, yani 2003 yılı tamamlandığında, toplamspontan kurum bilinirliği oranı %47'ler düzeyineyükseldi.Reklamlar, yayınlandığı dönemde AK Emeklilikile özdeşleşti.Yapılan araştırmalar, reklamların,%100'e yakın oranda AK Emeklilik'e, yani doğrumarkaya atfedilme oranına ulaştığını ortayakoydu.“Bireysel emeklilikle özdeşleştirilen kurum”olarak algılanmasının oranı kampanya başlarında%25'ler düzeyinde seyrederken, kampanyasonunda tablo ciddi oranda değişti. AK Emeklilik,bu dönemde en yakın rakibi ile başa baş giderken,

kampanyanın sonunda %35 gibi önemli bir oranyakaladı.Kampanyanın kurum imajına etkisinebakıldığında da önemli sonuçlara ulaşıldı. “Reklamve tanıtımda etkili, dinamik, müşteri ihtiyaçlarınıanlayan, dürüst ve güvenilir, tanınmış, bilinen,hizmetlerini anlaşılır bir şekilde aktaran vealanında lider” gibi imaj ifadelerinin hepsindekampanya sonunda belirgin artışlar sağlandı.TNS Piar tarafından 9 Mayıs 2003'ten berihaftalık 35 anket olarak gerçekleştirilen BireyselEmeklilik Sektörü Pazar İzleme Araştırması,MIRIAD (Managed Integrated ResearchInformation and Database) sonuçları, kampanyabaşında sektör açısından “alanında lider”, “yaygınhizmet ağı”, “tanınmış” ve “uzun vadede yoldabırakmayan” gibi kriterlerin, AK Emeklilik'in enyakın rakibi tarafından sahiplenildiğinigösteriyordu. Ancak, kampanyanın sonunda, 2004yılında AK Emeklilik güçlenerek rakibiyle eşitkonuma ulaştı.AK Emeklilik'in bu başarısı, 2005 yılındayapılan araştırmalarda da kendini gösteriyor. Buaraştırmalarda, tüketicilerin “en güvenilir” kurumalgısının güçlendiği görülüyor.Özellikle 2005 yılında gerçekleştirilen “Şahitlik”reklam kampanyasının, tüketicilerin sektöre olanuzaklığını ve önyargısını kırdığı saptandı. Araştırmaşirketleri TNS Piar ve ProCon GfK'nin 2005 yılıverilerine göre hazırladığı araştırmada şu sonuca

da ulaşıldı: “BES'e her statüden insan dahilolabilir.” Araştırma ayrıca, BES'in tüm hedefkitleler tarafından anlaşıldığını ve kabulgördüğünü de ortaya koydu.
Tarihçe
Sabancı Grubu'na 1974 yılında katılan ve1995 yılında hayat ve sağlık branşlarında faaliyetgöstermek üzere Akhayat Sigorta A.Ş. adını alanşirket, 3 Aralık 2002 tarihinde,TC HazineMüsteşarlığı'ndan bireysel emeklilik şirketinedönüşüm izni aldı. Bunun hemen ardından,23 Ocak 2003 tarihinde yapılan Olağan GenelKurul'da adını AK Emeklilik A.Ş. olarak değiştirdi.Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kurucuşirketlerinden biri olmak üzere başlattığıorganizasyon, insan kaynağı ve teknolojikonusundaki yapısal düzenlemeleri tamamlayanAK Emeklilik, 5 Şubat 2003 tarihinde faaliyetruhsatı başvurusunu yaptı ve 7 Temmuz 2003tarihinde Hazine Müsteşarlığı'ndan faaliyet izninialdı.Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığıalanlarında faaliyet gösteren AK Emeklilik,etik değerleri öne çıkaran bir yaklaşımla faaliyetgösteriyor. Ayrıca, güçlü mali yapısı, 20milyon YTL'lik ödenmiş sermayesi ve arkasındaSabancı Grubu'nun desteği ile   “güven”i temsileden bir kurum konumunda.AK Emeklilik, merkezi İstanbul olmak üzere,İstanbul'da üç, Ege, Orta Anadolu, Karadeniz,Güney Anadolu ve Batı Akdeniz'de birer bölgetemsilciliğiyle faaliyet gösteriyor. Ayrıca, sayıları53'ü bulan serbest acentesi, 400'ü aşan finansaldanışmanı ve 600'ün üzerindeki Akbank şubesiile geniş bir hizmet ağına sahip.Türkiye'nin en kârlı ve en güvenilir bankalarıarasında ilk sıralarda yer alan Akbank, %73.41payla AK Emeklilik'in büyük ortağı, aynı zamandayurt geneline yayılmış şube ağı ile ana dağıtımkanalı durumunda. Sigorta sektörünün deneyimlişirketlerinden Aksigorta ise %26 pay ile diğer anaortak konumunda.AK Emeklilik fonları, portföy yönetim sektörününilk üç şirketinden biri olan, Akportföy tarafındanyönetiliyor. Akportföy, fon yönetimindekitecrübesi ve kurumsal yapısı ile katılımcılarınyatırımlarını değerlendiren stratejik iş ortağıkonumunda. Aynı stratejik iş ortaklığının diğer birüyesi olan Ak Yatırım ise fon enstrümanlarındanbir bölümünü içeren hisse senetleri yönetimiaracılığını yürütüyor.AK Emeklilik, 27 Haziran 2005 itibarıyla BESkatkı payı üretiminde %15'lik pazar payına sahip.AK Emeklilik'in misyonu; müşterileringeleceklerini planlarken en çok güvendiği, tercihettiği emeklilik ve hayat sigortası şirketi olmak.
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Kısa sürede yakaladığı başarıyı sürdürüp,sektörün lider kuruluşu olarak kalmayıhedefleyen AK Emeklilik, bunu da “Müşterimemnuniyeti, güvenilirlik ve süreklilik, AKEmeklilik çalışanları, etik değerlere bağlılık, takımçalışması, kurum içi iletişim, sürekli geliştirilenetkin hizmet kalitesi ve sürekli güçlenerekbüyüme” gibi “değerleri” ile gerçekleştirmeyiplanlıyor.
Ürün
Türkiye'de 27 Ekim 2003 tarihinde uygulamasınabaşlanan BES, bireylerin emeklilik dönemlerindeek gelir ile refah düzeylerinin artması amacıylamevcut kamu sosyal güvenlik sisteminitamamlamak üzere oluşturulan gönüllü katılımadayalı bir özel emeklilik sistemi.Sistem, bireyleri uzun dönemli tasarrufateşvik ederken, bu tasarrufları şeffaf bir biçimdegüvence altında tutmayı hedefliyor. BES'ekatılanlar, sistemde en az on yıl, 56 yaşına kadarkalmak kaydı ile, emeklilik yaşına geldiklerinde,birikimlerini toplu ödeme ve/veya maaş şeklindealabiliyorlar.BES, sosyal güvenlik sistemine destek olma vesosyal güvenlik kapsamının genişletilmesiylekamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünüazaltma gibi önemli yararlar sağlıyor. Ancak,bunların yanı sıra, BES'in şu önemli katkıları davar : Ekonomiye uzun vadeli fon birikimi, istihdamartırıcı yatırımlara kaynak, kamu ve özel kesimin

borçlanabilme olanağının genişlemesi, piyasadavadelerin uzaması, para ve sermaye piyasalarınınderinleşmesi, sürdürülebilir büyümeye veenflasyonla mücadeleye katkı.Sistemin ilk oyuncularından olan AK Emeklilik,farklı risk gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak planönerileri geliştirdi. Deneyimli ve iyi eğitimliFinansal Danışman ekibi, müşterilerinin ihtiyaçlarıve risk profillerini değerlendirip, bunlarınsonucuna göre uygun buldukları plan önerilerinisunuyor.
En Son Geliflmeler
AK Emeklilik, 2004 Aralık ayında, bireyselemekliliği tüketicilere daha yakınlaştırmak için“Şahitlik” kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya,gerçekten AK Emekli olan, dört farklı hedefkitleden seçilen kişilerin katılımı ilegerçekleştirildi. “Ev kadınları”, “Beyaz yakalıçalışanlar”, “Memurlar” ve “KOBİ yöneticileri” gibidört gruptan oluşan bu kampanya, BES'in,herkese ve her keseye uygun bir yatırım olduğuanlayışını desteklemeye büyük katkıda bulundu.AK Emeklilik, bu kampanyası ile 2004 yılındatüketicilerden pozitif yorumlar aldı.Reklam kampanyasının dönüşü sadeceyorumlarla sınırlı kalmadı. Kampanya dönemindeemeklilik planı satışları %50 oranında arttı.Üstelik, bireysel emeklilik konusunda bilgiedinmek için çağrı merkezinden FinansalDanışmanlara referans olarak aktarılan telefonsayısı %1.036 oranında artış gösterdi.
Promosyon
AK Emeklilik, ilk kampanyasına BES henüzfaaliyete geçmeden, rakiplerinden önce başladı.Bu kampanya, ürünle ilgili henüz hiçbir bilgisiolmayan Türk tüketicisini bilgilendiren ilk şirketolma amacıyla gerçekleştirildi. Böylece, markabilinirliği ve sektör liderliği algısının yerleştirilmesihedeflendi.Kampanyanın hedef kitlesi, 30-45 yaşındadüzenli gelirleri olan tüketiciler olarak belirlendi.Tüketicilerin gelecek hayalleri üzerine kurgulanankampanya ile bunları gerçekleştirmenin yolununmucizeler değil, “AK Emeklilik” olduğu mesajıverildi. Mucizeleri temsil etmek için ise bir “Peri”karakteri oluşturuldu.Yaratıcı stratejide özellikle“emekli olmak” ve “AK Emekli olmak” arasındakifark da vurgulandı.Bunu, yine “gelecek hayalleri” üzerine kurulu,ancak daha duygusal bir tonda olan “35 yaş”kampanyası izledi. Kampanyanın ana mesajı,“geleceğe dair kurulan hayallerin güvenilir birkurum olan AK Emeklilik tarafından güvencealtına alındığı” üzerine kuruluydu. “35 yaş filmi”,aynı zamanda “AK Emeklilik'in hedef kitlesikimdir” sorusuna da yanıt vermeyi hedefledi.İlk iki kampanyasını marka imajı üzerinekurgulayan AK Emeklilik, bu kampanyalarlaAK Emeklilik “kurum güvenirliliği”ne yatırımyapmış oldu.Sistemin birinci yılını, sektör sözcülüğünüüstlenmiş bir kurumdan beklenecek şekilde,tüm katılımcılara teşekkür ederek kutlayanAK Emeklilik, yine Türkiye'de bir ilkigerçekleştirerek üçüncü kampanyasında sözümüşterilerine bıraktı. “Şahitlik” sistemi kullanılanbu çalışmada amaç, sistemle ilgili yeterli miktardabilgi sahibi olmayan, önyargıları bulunantüketicilere, BES'in yararlarını kendileri gibiinsanların dilinden anlatmaktı. Kampanyanın ençarpıcı özelliği, filmlerde gerçek müşterilerinkendi hikâyeleri ile yer alması oldu.
Marka De¤erleri
Sektöründe lider olmayı hedefleyen AK Emeklilik,markasını bulunduğu sektörde en ihtiyaç duyulankavram olan “güven” üzerine konumlandırdı vebu kavramla birlikte anılıyor.Bu doğrultuda markasına değer katmakamacıyla yaptığı yukarıda belir tilen planlı iletişimçalışmalarının sonuçları, mevcut/potansiyeltüketiciler nezdinde yapılan araştırmalarla

ölçümleniyor. MIRIAD'ın Mart 2005 bulgularınagöre, AK Emeklilik ile özdeşleştirilen en önemliimaj unsurları “dinamik, kendini geliştiren veyenilikçi” olarak ortaya çıkıyor. AK Emeklilik ileözdeşleştirilen “tanınmış olması”, “güçlüsermayesi”, “reklam ve tanıtımda etkili olması”diğer önemli unsurlar olarak sıralanıyor.
www.akemeklilik.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

3 Aralık 2002'de bireysel emeklilik şirketinedönüşüm izni alan Akhayat, 20'yi aşkınoyuncunun bulunduğu sektöründe onuncusırada yer alırken, dönüşüm sonrasında sektörliderliğini hedefledi. AK Emeklilik bugün katılımcısayısı ve yarattığı fon büyüklüğü itibarıyla ilk üçarasında yer alıyor.
AK Emeklilik,TNS Piar'ın 2005 araştırmasınagöre, marka bilinirliği bakımından %36 ilesektörde akla gelen ilk kurum. BES ve EmeklilikGözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre,AK Emeklilik, kurumsal satışlarda %41 ile sektörbirincisi.
AK Emeklilik, sektörde Bağımsız FinansalDanışmanlar kanalını kuran ilk şirket.
AK Emeklilik, gerçekleştirdiği sponsorluklarlasanatı destekliyor. Atatürk Kültür Merkezi'ninkurumsal sponsoru olan AK Emeklilik, ses ve ışıkdüzeninin yenilenmesi için de kaynak sunuyor.Ayrıca, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin üçoperasına sponsor olarak destek verdi.
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