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Can yolda$lnlZ da
sigortall olsun
istemez misiniz?
Yurtdl$'mda oldukf;;a
popOler olan Eveil
Hayvan sigortalan,
OIkemizde ~u anda
uygulanmlyor.
Olkemizde de boyle
bir sigorta urunu
neden olmasm? ..
18> 22 (j
Tercih yapacak universite
ogrencileri i~in

Sigortaclilk
meslegi
onerileri
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Karasu: Sigorta olmadlgl ic;intedavileri c;okmaliyetli
Evrim Sigortaellik Hizmetleri BES
MU~teri remsileisi $ule Karasu: Geli~mi~ •••.•1 .••
U1kelerde hayvanlar sigortalanabiliyor.
Bireyler, eveil hayvanlarlnln risklerini en
az kendileri kadar tinemseyerek hareket
ediyor. Dolaylsl ile meveut sigortalardan
faydalanlyorlar. Ulkemizde kUlturel
anlamda eveil hayvanlara henUz geli~mi~
U1kelerdeki gibi tinem verilmiyor. Aneak
~irketlerimizde klsmi olarak yapllan bazl
sorumluluk sigortalarlnda eveil
hayvanlarln 3. ~atilslara verebileeekieri
zararlarl teminat altlna alan sigortalar
bulun'uyor. Eveil hayvanlara olan ilgi, '
onlarl savunmaslz bir c;:oeukmu~ gibi degerlendirebilmek ve
sahiplenebilmek ayrlealiktlr dive dU~UnUyorum. Bu noktada
eveil hayvanlarlmlzln sagliklarl ile ilgili herhangi bir slklntlya

dU~memiz durumunda onlarl veteriner
hekimlerimize emanet ediyoruz. <;:ok
geli~mi~ kliniklerde yUksek maliyetler
ile tedavilerini yaptlrlyoruz.
Sigortaellik mantlgl ile baktlglmlz bu
noktada, bir sigortael olarak
sigortalanabilir bir risk gtirmekteyim.
Aneak U1kemizde maalesef bu kUltUrUn
olu~masl c;:ok zaman alaeak bir husus
olarak kabul ediliyor.
Bir eveil hayvan sahibi olarak ilgi
duyulabileeek bir konu olarak
gtirUyorum. Aneak, Ulkemizde halen •
sigorta deninee akla ilk gelen ~eyin

arac;:larlmlza yapilan sigortalar olmaslndan dolayl, eveil
hayvanlara yapllaeak sigortalar ilk etapta ilgi uyandlrarak
eveil hayvan sahipleri ic;:in katkl saglayaeak.

Rona: Trafik kazalarl da
kapsam altlnda olmah
TUrkiye Hayvanlarl Koruma
Dernegi Ba~kanl BirgUi Rona:
Eveil hayvan sigortasl
yurtdl~lnda yaygln olarak
kullanlliyor. Bunun TUrkiye'de de
uygulamaya konulmasl yararli
olaeak, c;:UnkUveteriner tedavi
ve ameliyat Ueretleri bir hayli
yUksek. Evcil hayvanl kaza
gec;:iren yahut beklenmedik bir
hastaliga yakalanan pek c;:okki~i
ic;:inbu Ueretleri kar~lIayabilmek
son dereee zor ya da imkanslz.
Biz slk slk vatanda!?lardan
telefonlar aliyoruz, diyorlar ki
"yarali bir hayvan val', araba
c;:arptl, hayvanl gtitUreeek bir
yer bulamadlk, bize yardlm
edin". Bu durumlarda c;:ogukez
artlk anliyoruz ki hayvan aslinda
bizi aravan ki!?iye ait ama
veteriner Ueretinin yUksek
oldugunu bildikleri ic;:inhayvan
sahipsiz sokak hayvanlyml~ gibi
davranarak tedavi
masraflarlnln bizim
taraflmlzdan
kar~llanmaslnl
saglamaya c;:ali~lyorlar.
Hayvan sigortasl
olursa hayvan
sahipleri her ay belli bir
miktarl hayvanlarl ic;:inbir
kenara aylrarak ileride
c;:okyUklU faturalara
kar~1 kendilerini
sag lama alml!?
olurlar. Eveil
hayvanlara
tizel

sigortanln !?irketler taraflndan
ihmal edildigini dU~UnUyorum.
Btiyle bir UrUnUn de TUrkiye'de
olmasl halinde ilk tinee trafik
kazalarl ve yUksek yerlerden
dU!?meler kapsam ic;:inealinmali.
Binek arabasl saYlsl her gec;:en
gUn artlyor ve maalesef
sUrUeUier ara sokaklarda bile
hem gerektiginden hem de yasal
oland an c;:okdaha hlzli araba
sUrUyoriar. Bu nedenle kedi ve
ktipekler hep arac;: c;:arpmaslna
maruz kaliyor. <;:arpma sonueu
olu~an yaralar ve azellikle
klrlklar hassas ameliyatlar
gerektiriyor. Ayrlea apartman
peneere ve balkonlarlndan
dU~meler de aglr yaralanmalara
sebep oluyor. Bu tUr kazalarln
sigorta kapsamlna alinmaslnl
~art gtirUyoruz. Hastaliklara
gelinee hayvan sigorta olaeagl

zaman saglam raporu alinmasl
gerekebilir, yani sigorta

yaplldlgl anda hayvanln
saglik sorunu
olmadlglnl tespit
etmek ic;:in.Aneak
bu tUr i~lemler de
masrafli olaeaktlr.
Bu nedenle

hastalik tedavisinin
sigorta kapsamlna

alinmasl, Uzerinde
dikkatle dU~U-

nUlmesi
gereken
bir
konudur.

!;ienel:insanlarln
sigortalarlyla aynl olmah
Ankara Balgesi Veteriner Hekimleri Odasl Ba~kanl Dr.
Oytun Okan $enel: insanlarln saglik sigortalarlyla,

hayvan saglik sigortaslnln
aYni ana ~ablona oturtulmasl
mUmkUndUr. <;:UnkUteminat
kapsamlna alinaeak
uygulamalar, insanlarda ve
hayvanlarda bUyUk .
benzerlikler gtisteriyor.
Sigorta ~irketi aC;:lslndan
ya~anabileeek en bUyUk
zorluk, yurdumuzda ev
hayvanlarl ic;:inulusal kimlik
kaylt sistemi bulunmadlgl ic;:in,
tedavi ettirilen hayvanln,

adlna polic;:edUzenlenen hayvan oldugunun tespitidir.
Saglik sigortaslna para lei olarak resmi hayvan kaylt
sisteminin de faaliyete gec;:irilmesi gerekeeek. Aneak;
ba!?langlC;:ic;:insigorta kapsamlna alinaeak hayvanlara
mikroc;:ip uygulama zorunlulugu getirilerek bu sorunun
Ustesinden gelinebilir. Tatmin ediei teminat kapsaml
ve uygun prim tutarlarlyla, hayvan saglik sigortasl
tizellikle bUyUk ~ehirlerde geni~ kitlelere hitap edeeek
ve dogru tanltlldlgl sUreee kolay aliel bulaeak. Boyle
bir sistem, veteriner hekimlere yapllaeak tidemeleri de
dUzene sokaeagl ic;:in,veteriner hekimligi meslek grubu
da bu sigortanln gtinUIiU tanltlm garevini Ustieneeek.
Bu !?ekilde dUzenlenmi~ bir sigorta sisteminin en
tinemli eksik halkasl, sokak hayvanlarlnln durumu
olaeak. Yurdumuzda bu konuda da dUzenleme
yapllmasl gerekiyor. Hayvanlarl Koruma Kanunu,
sokak hayvanlarlna i1i~kin sorunlarl c;:tizme gtirevini
aglrlikli olarak yerel ytinetimlere veriyor. Sokak
hayvanlarlnln fazlaligl, yerel ytinetimlerin tidenekleri
ve istihdam edilen personel sayllarlnln slnlrli olu~u, bu
sorunu C;:lkmazasokuyor. Oysa, tirnegin Zorunlu Trafik
Sigortasl prim tutarlarlnda yapllaeak bir
dUzenlemeyle sokak hayvanlarlnln gec;:ireeegi trafik
kazalarlnda bu hayvanlarln tedavi masraflarl da
teminat kapsamlna alinabilir.


