
Pazar
Sosyal güvenlik kurumlarındaki nakit açıkları,genç nüfusumuzun çokluğu ve kişi başına düşenGSMH’daki artış, özellikle hayat ve bireyselemeklilik faaliyetleri için önemli bir potansiyeloluşturuyor. Bu potansiyel, gelişmiş ülkelerdeuzun yıllardır uygulanan Bireysel EmeklilikSistemi’nin (BES) ülkemizde de uygulanmasıgereğini doğurdu.Türkiye’de BES’in temeli, 2001 yılındayürürlüğe giren yasal düzenlemelerle atıldı.Hazırlık sürecinden sonra 2003 yılı içinde onhayat sigorta şirketi emeklilik şirketine dönüştü,bir de yeni emeklilik şirketi kuruldu.Toplam onbir şirkete, 2003 Temmuz ve Ağustos aylarındaemeklilik branşında faaliyet ruhsatları verildi.Emeklilik yatırım fonlarının kuruluşu sonrasındayılın son aylarında bireysel emeklilik planı satışlarıbaşladı. 2004 yıl sonu itibarıyla BES’deki katılımcısayısı 338 bine, yapılan sözleşme sayısı ise349 bine ulaştı.Toplanan fon tutarında287 milyon 904 bin 869 YTL düzeyi yakalandı.Sözleşmelerin %80’ini bireysel müşteriler, %20’siniise kurumlar oluşturuyor.2005 yılının ilk çeyreğinde sisteme katılanlarıntoplam sayısı 400 bine, fon büyüklüğü ise      390milyon YTL’ye ulaştı. Sisteme katılanların %42’sini25-34 yaş grubundaki genç kesim oluşturuyor.Tahminler, pazarın hızlı büyüyeceği, katılımcısayısının önümüzdeki on yılda             8 milyonaulaşabileceği yönünde.
Baflar›lar
Başak Emeklilik, yüksek ve son teknoloji ürünüteknik donanımlarla yola çıktı. Bu yapı, BaşakEmeklilik personeline, 24 saat hızlı ve güvenlihizmet verecek şekilde, intranet üzerinden hertürlü bilgi kaynağına ulaşımı mümkün kılıyor.Uluslararası standartlar göz önüne alınarakkurulmuş güvenlik alt yapısıyla müşteriler,kendilerine verilen şifreyle şirketin web sayfasıüzerinden kendi hayat poliçe ve/veya emekliliksözleşmesi bilgilerine haftanın 7 gününde 24 saatboyunca ulaşabiliyor. Müşteriler, gerektiğindekendilerine yetki verilen bazı sözleşme bilgilerinisisteme girerek değiştirme olanağına da sahip.TC Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri ve tüm

acentelerle anında bağlantı,şirkete önemli bir avantajsağlıyor.Yine acenteler, kendisigorta ve emeklilikportföylerindeki hersözleşmenin tahsilat, fon birikimive hasar durumunu dilediğindeizleyebiliyor. Hazırlanan güvenlikplanı çerçevesinde, kullanılanbütün yazılım, donanım veveritabanı bilgilerinin olağanüstüdurumlara ve olumsuz dışetkilere karşı güvenliği veçalışma sürekliliği sağlanmışdurumda.Başak Emeklilik, birinci faaliyetyılını doldurduğu 1999 yılındanbu yana her yıl ödediği kurumlarvergisi miktarıyla ülkeekonomisine yaptığı katkıdandolayı İstanbul Ticaret Odası(İTO) tarafından takdir beratıve altın plaketle ödüllendiriliyor.
Tarihçe
Başak Emeklilik, finans sektörününiki önemli kurumunun,TC ZiraatBankası A.Ş. ile Başak SigortaA.Ş.’nin ortaklığında, 1997 yılısonunda Başak Hayat SigortaA.Ş. unvanıyla kuruldu. 1998 yılıbaşında Hayat, Sağlık ve BedeniKaza branşlarında faaliyete geçti.Bireysel Emeklilik Tasarruf veYatırım Sistemi Kanunuçerçevesinde Bireysel EmeklilikŞirketi’ne dönüştükten sonraemeklilik faaliyet ruhsatını alarak 1 Aralık 2003tarihinden itibaren bu konuda da çalışmayabaşladı.Başak Emeklilik, ülkenin “güven” kavramınıçağrıştıran en önemli kurumlarından birisi olanZiraat Bankası’nın önderliğinde Hayat Sigortaları,Bedeni Kaza Sigortaları ve Bireysel Emeklilikbranşlarında faaliyet gösteriyor. Hedefi, “çağdaşpolitikalarla, sadece sektörünün değil, ülkenin deen büyük şirketleri arasında yer almak.” %85’iyüksek öğrenimli BaşakEmeklilik çalışanlarının%59’u erkek, %41’ikadınlardan oluşuyor ;yaş ortalaması ise33. Başak Emekliliktüm geleceğini genç,dinamik ve kendinidevamlı geliştiren buinsan kaynaklarındagörüyor.

Ürün
Başak Emeklilikürünleri, BireyselEmeklilik ve HayatSigortası olarak iki ayrıbranş altındatoplanıyor.Bireysel Emeklilikplanlarında,katılımcılara özel

avantajlar sunarak pazarda ürün özelliği ile farkyaratmaya çalışıyor.Örneğin sisteme girerken giriş aidatı almıyor,beş yıl Başak Emeklilik’te kalan ve bu süreye aitasgari katkı payını ödeyen katılımcının bu masrafıödeme yükümlülüğü tamamen sona eriyor.Katkı paylarından yapılacak genel gider kesintisi%8 yerine %7 ile başlıyor ; ödenen katkı paylarıtoplamı asgari ücretin altı katına ulaştığında %5’e,dokuz katına ulaştığında %3’e düşüyor, on ikikatına ulaştıktan sonra hiçbir kesinti yapılmıyor.Bu uygulamadan sisteme girer girmezyararlanmak da mümkün. Her yıl asgari ücretin%25’ini aşmayacak tutarda Özel Hizmet Kesintisiyapılabilmesi mümkünken, Başak Emeklilik,verdiği özel hizmetler için hiçbir kesintiyapmıyor.Grup Emeklilik Planı’nda katılımcılara,bireysel olarak sahip olacakları emeklilikplanlarına göre farklı avantajlar sağlanıyor vedört plan sunuluyor. Lider Emeklilik Planı’ndakatkı payları tamamen işveren tarafındanödeniyor ; plan değişikliği ve emeklilik şirketinideğiştirme gibi haklar işverene ait. GirişimciEmeklilik Planı’nda, katkı payları tamamen işverentarafından ödenirken plan değişikliği ve emeklilikşirketini değiştirme gibi haklar çalışanadevredilebiliyor. Paylaşımlı Emeklilik Planı’ndakatkı payları çalışan ve işveren tarafından ortaködeniyor ; plan değişikliği ve emeklilik şirketinideğiştirme hakkı ise çalışana ait.Katılımlı Emeklilik Planı’nda, katkı payları
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tamamen çalışan tarafından ödenirken işvereninçalışanlara ait katkı paylarını ücretlerden kesintiyoluyla tahsil ederek topluca ödemesi sağlanıyor.Hayat Sigortası branşında, Kişisel BirikimSigortası, Banka Birikim Sigortası, GeleceğeYatırım Sigortası, Başak Güvence Sigortası, SizeÖzel Hayat Sigortası,Yıllık Hayat Sigortası, CanDostu Sigortası, Kritik Hastalıklar Sigortasıpaketleri   yer alıyor. Her bir ürünün gruplaraözel versiyonları da bulunuyor.Başak Emeklilik, buürünlerinin pazarlamasındazengin bir dağıtım kanalınasahip; genel müdürlük, iki bölgemüdürlüğü ile iki bölgetemsilciliği, acenteleri, bireyselpazarlama ekibi ve kurumsalsatış kanallarıyla sektörde eminadımlarla ilerliyor. Şu anda170 özel acentesi, yedi birlik,bir kurumsal acente ve29 broker ile çalışıyor. Ayrıcabütün Ziraat Bankası şubeleriile Anadolubank şubeleri dedağıtım ağının içinde yer alıyor.
En Son Geliflmeler
Başak Emeklilik, bireyselemeklilik branşında faaliyetegeçişiyle birlikte kurumsalkimlik çalışmalarını ve sloganınırevize etti; yeni unvanınauyumlu logo tasarımınıtamamladı. Unvan değişikliğinebağlı logo revizyonu; tüm yazılı,görsel, işitsel iletişimçalışmalarında revizyonu daberaberinde getirdi. Buparalelde şirketin “HayatPaylaştıkça Güzel” sloganı“Hayat, Emeklilikte de DevamEdiyor” şeklinde yenilendi.Başak Emeklilik, BireyselEmeklilik Sistemi’ndeki yasaldüzenlemeler çerçevesinde,1 Ekim 2003 tarihi itibarıylasağlık branşındaki satışfaaliyetine son verdi.Bu gelişme sonucumüşterilerini ve bu branştaçalışan personelini kurucuortağı Başak Sigorta A.Ş.’yedevretti.
Promosyon
Başak Emeklilik’in çizgi üstüçalışmaları incelendiğinde,kolay anlaşılır, sade, mesajınıdoğrudan ileten bir dilkullanmayı tercih ettiği;mesajlarında güvenilirliğinden,sermaye yapısının gücünden,ürünlerinin sunduğu fayda vefarklardan söz ettiği görülüyor.Başak Emeklilik, kurucuortağı Başak Sigorta’nın40 yıllık sigortacılık deneyimisebebiyle bilinen, tanınan vegüvenilen bir marka. Bu artıdeğerler, yeni kurulan şirketinmarkalaşmasında önemlikatkılar sağlıyor.Başak Emeklilik, ayrıcakurumsal imajını sosyal vekültürel açılımlarla destekliyor,bu doğrultuda sosyalsorumluluk projelerinigerçekleştirerek varoluşsebebini güçlendiriyor.Türk dilinin etkin kullanımınadestek projesi kapsamındagerek sözel, gerekse yazılıolarak şirket çapında bukonuya özel önem veriyor ;

tüm iletişim çalışmalarında buna dikkat ediyor.1999 yılı çalışma raporunda dilin doğrukullanılması ve öz Türkçe’ye sahip çıkılmasınaönemle değinen şirket; sigorta terimlerinin yenive eski versiyonlarını da bu konuya dikkat çekmeamacıyla kullandı.Başak Emeklilik’in,Tebrikler Sokak Çocuklarınaprojesi, çocukların eğitim ihtiyaçlarınınkarşılanabilmesi amacını taşıyor. Şirket, 1999’dabaşlattığı projeylesigortalılarına, işbirliğindebulunduğu kurumlara, sektördostlarına yılbaşı vebayramlarda tebrik kartıgöndermek yerine SokakÇocuklarını Koruma Vakfı’nabağış yaptı. Bu çalışmayı, ilk yılulusal gazetelere verdiği basınilanlarıyla duyuran şirket,Tebrikler Sokak Çocuklarınadiyerek dikkatleri çekti.Başak Emeklilik, 1999’daINSEV (İnsan Sağlığı ve EğitimiVakfı) işbirliğiyle Ümraniye veçevresindeki dar gelirli ailelerinyaklaşık 500 çocuğunu ücretsizsağlık taramasından geçirdi,muayene sonuçlarına göretedavilerini gerçekleştirdi.Bu çalışma, gelir düzeyidüşüklüğü sebebiyle özel sağlıkkurumlarından yararlanamayanve yeterli sağlık hizmetininulaştırılamadığı yeni yerleşimmerkezlerindeki çocuklarınsağlıklarına kavuşmalarınısağladı.1999 yılında Adapazarı’ndayaşanan deprem felaketindehasar gören Sakarya DevletHastanesi Fizik Tedavi veRehabilitasyon Ünitesi yapımınıüstlenerek halk sağlığına kalıcıyarar sağlama yönündemisyonunu yerine getirdi.Başak Emeklilik, 2000yılından itibaren kesintisizolarak dört yıl üst üste BilişimFuarı’nın sigorta sponsorluğunuüstlendi. Fuarda tek sigortaşirketi olarak yer alan BaşakEmeklilik, fuar süresinceziyaretçilere hayat, sağlık vebireysel emeklilik ürünlerinintanıtımını ve satışınıgerçekleştirdi.Şirket, Başak Emeklilikunvanını aldıktan sonra sosyalsorumluluk çalışmalarındasanatsal projelere de yervermeye başladı. İlk olarakİstanbul AKM’de sahnelenençocuk müzikallerininsponsorluğunu üstlendi vemüşterilerinin çocuklarınıkonuk etmeye başladı. Sanatayaptığı desteği, resim sergisisponsorluğuyla devam ettirenBaşak Emeklilik son olarakİstanbul AKM’de sahnelenenEmrah ile Selvihan Balesi’ninana sponsoruydu.
Marka De¤erleri
Başak Emeklilik, ülke çapındayaygın dağıtım kanallarısayesinde, tüketicilerinkendisine kolay erişebilmesineolanak sağlıyor. Kolayerişilebilirliği, bir marka içinvazgeçilmez unsurlardan biriolarak görüyor. Sigortacılığıngüven esasına dayalı olduğugerçeğinden yola çıkarak

sadece satış öncesinde değil, satış sonrasında dasigortalı ve katılımcılarının güvenini kazanmastratejisini izliyor.Genç, dinamik ve yeniliklere açık felsefesi,nitelikli insan kaynaklarıyla eğitime her zamanönem veriyor. “En iyiyi gerçekleştirme” isteğinisürekli canlı tutuyor.“Teknolojik yenilikleri yakından izleyen şirketolma” stratejisini benimseyen Başak Emeklilik,kuruluşunun ilk yılından itibaren Oracle altyapısıile hizmet vererek sektörde bu yönde bir farkyarattı.BES planlarında sunduğu “sıfır kesinti”stratejisiyle sektörde farklı bir yere sahip olanşirket, planlarını “cazip” seçenekler üzerinekuruyor.Başak Emeklilik’in tercih edilirliği ve hizmetanlayışının sorgulandığı pazar araştırmasısonuçlarına göre, ilk sırada tanınmış, güvenilir vegüçlü sermaye yapısına, ikinci sırada uygun ürünseçeneklerine sahip olması önem taşıyor.
www.basakemeklilik.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Başak Emeklilik, 1999 yılında yönetmeni,yapımcısı, oyuncuları, ses teknisyeni, dekorcusuve suflörü şirket personelinden oluşan sektörünilk tiyatro kulübünü kurdu. Kulüp, NoelCoward’ın “Ruhlar Gelirse” adlı oyununusergiledi.
Tiyatro Kulübü, 2002 yılındaki ikinci etkinliğinde,yine sadece şirket çalışanlarının tüm ayrıntılarıylailgilendiği şiir, dia gösterisi, dans ve müziktenoluşan bir performans hazırladı.
1995’ten beri düzenlenen ve birçok finansşirketinin katıldığı Basisen Halı Saha FutbolTurnuvası’nda, Başak Emeklilik 2004 yılında64 takım içinde dördüncü oldu.Takımın tümoyuncuları ve teknik direktörü, yine şirketçalışanlarından oluşuyor.
2001’te e-Akademi adlı uzaktan eğitim projesinibaşlattı ve sektörde ilk e-learning uygulamasınıgerçekleştirdi. Böylece gerek şirket çalışanları,gerekse acenteler kişisel ve mesleki eğitimlerdenzaman ve mekân sınırlaması olmaksızınyararlanma olanağı elde etti.
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