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En bliyi.ik risk. hangi riske
sahip oldugumuzu bilmemek
Baynak Uluslararasl Nakliyat Genel Mtidtirti Murat Baykara, "Hayatta
kar§l1a§abilecegimizbin:;ok risk var. Onemli olan sahip oldugumuz riski gorerek
kendimizi gtivence altma almak" dedi.

BAYNAK Uluslararasl Nakliyat Ge-
nel Miidiirii Murat Baykara, uluslara-
rasl ta~lmaclltk yapan ~irketlerin, bir-
e;ok riskle kar~l kar~lya kalabilecegini
ve bu yiizden de sigortayla devamlt ie;
ie;e olunmasl gerektigini soyledi.
Evrim SigortaClhk Hizmetleri

memnun mii~terisi Baykara, "Ya~adl-
glmlz Ro-Ro yangmmda ozel sigorta-
lann onemini anladlk. Kapsamlt si-
gorta polie;esi olanlar, az bir kaYlpla
hasarlannl tanzim ettiler ancak sigor-
tasl olmayan bire;ok arkada~lmlz mag-
dur oldu. Aynca istanbul'da ya~anan
biiyiik sel baskmmda da olduke;a faz-
la hasara maruz kaldlk" ~eklinde ko-
nu~tu.
Baykara, ya~am boyunca bire;ok

riskle kar~Ila~Ilabilecegini ancak en
biiyiik riskin, hangi riske sahip oldu-
gunu bilmemek oldugunu ifade etti.
Giinliik i~ hayatlannda firmalanllln

planlanm tehdit eden pek e;ok tehlike
ile kar~Ila~tlklanm, i~lerinin ve plan-
larmm her zaman olumlu ~ekilde so-
nue;lanmadlgml belirten Baykara, si-
gortaya duyduklan ihtiyacI, "Sirketleri-
mizi ve insan ya~amml tehdit eden tehli-
keler, ister istemez risk kavramml olu~-
turuyor. Ne yaZlk ki, iilkemizde dogal
afetler ve etkileri konusunda e;ok ~ansl-
mlz yok. Her an yiiz ytize oldugumuz ve
aslmda bizim ba~lmlza hie; gelmeyecek
sandlglmlz risklerin verece-
gi zararlardan korunmak
ie;in, kendimizi hayatm her
anmda ortaya e;lkabilecek risklere kar~1
giivence altma almamlZ gerekir. lleride
meydana gelmesi muhtemel tehlikeler-
den dogacak zarann giderilmesi ie;in si-
gortaya ihtiyae; duyduk" sozleriyle ifade
etti.

Murat
Baykara

Policenin icerigi
fiyattan daha onemli
Sigorta tirtinii satm ahmrken, fiyatm

oncelikler arasmda yer aldlgml ancak
polie;enin ie;eriginin ve ie;indeki klozlann
fiyattan daha onemli oldugunu vurgula-
yan Baykara, "ilk once ne aldlgmlZl bile-

ceksiniz ki, ona gore para ode-
yesiniz. Giiniimiizde genel
olarak sigorta ihtiyacml kar~l-

Jarnak amaclyla, acentenin ilk etapta
sundugu sigorta primine bakilarak bir kl-
yaslama yaplhyor. Bu durumda sigorta
poJie;esinin teminatlan, hizmet kalitesi
ve hasar odemesi e;ogunlukla ikinci plan
veya daha altmda kalabiliyor. Fakat si-

gorta polie;esinin kalitesini, sundugu
teminatlarla ~irket hizmetlerinin be-
lirledigi de unutulmamah. Polie;e satm
altmrken, teminatlann sorgulanmasl
yerine fiyatma bakilmasl, herhangi bir
hasar anmda maliyetin bir kIsmmm
giderilmesi sonucunu dogurarak, bek-
lentilerin kar~Ilanmamasma yol ae;abi-
liyor" ~eklinde konu~tu.
Baykara, sigortanm firmalan ae;lsm-

dan onemini ~u sozierle ae;lkladl: "Biz
firma olarak e;alt~tlglmlz sigorta ~irke-
tini ve acentemiz Evrim Sigorta'YI, an-
la~mah avukatlmlz veya anJa~malt
mii~avirlerimiz gibi gortiyoruz. Dam-
~IP fikir altyoruz ve i~lerimizi de ona
gore yonlendiriyoruz."

Guvenilirlilik,hlz ve insani deger
Sigorta ~irketini see;erken oncelikli

oJarak ~irketin giivenilirligine, hasar
odemelerindeki hlzma ve insana ver-
dikleri degere dikkat ettigini bel"irten
Baykara, "Sigorta ~irketi veya acente-
sinde bulunan gorevlinin yakla~lml,
konu hakkmdaki bilgisi ve mii~terisini

bilgilendirmesi, en iyi poIie;eyi en uygun
fiyata sunmasl gibi etkenler, sigorta ~ir-
ketimizi belirlememizde onem ta~lyor"
dedi.
Baykara, sigorta ~irketi ve acentesin-

den olan beklentilerini ise, "Sigorta ~ir-
ketimden her an yalllmda olmasml bek-
liyorum. Benim yaptlglm i~e tam anla-
mlyla vaklf olmasl, bilgili olmasl, satl~
anmdan hasar sonrasma kadar bana hep
aym ilgi ve alakayla yakla~masml isterim.
Mii~teri odaklt hizmet anlaYl~1 ile sorun-
Ian anlayabilen, dinleyebilen ve bunlara
cevap verebilecek tecrtibeli personele
sahip olmasl benim ie;in belli ba~h konu-
lardlr" sozleriyJe ifade etti.


