
Garanti Bankasl, CMR'nin bor~larlnlreddediyor
Garanti Bankasl Finansal Kiralama A.$. 1,4 milyon do-

lar1J.kanla~maz1Jklar i<;:inNew York Tahkim Kurumu ile
kar~l kar~lya kaldI. Garanti Finansal Kiralamamn avukatlan
(CMR Denizcilik ve Ticaret'in bor<;:lanm sahiplendi-
ginden yola <;:Ikarak)bor<;:larm sahibi olmadIklarml
soyleyerek, reddediyor. Bunker sozle~mesi uyannca,
anl~maz1J.klarm istanbul<laki bir mahkemede <;:oziime
kavu~turulabilecegi belirtiliyor. Ancak burIker teda-

Sunset Denizcilik, gemi c
rik<;:isiNew York merkezli Aqua Marine and Trading, yo-

netici olarak <;:ah~anCMR'nin yakItla birlikte kar-
~llanan deniz ipotegi yapabilme ~ansl oldugtmu

belirtiyor. New York'taki tahkim. 2009 Mart ve
2008 Arahk aymdan beri Kandla, Cidde ve

Fujairah'ta bulunan gemilerin legal mas-
raflan olan 688 bin dolarl 2 istanbul mer-
kezli firmadan istiyor.

Sunset Denizcilik'in sahibi Mahmut Serter yapacaklarl ye
ahmlarla ilgili TradeWinds gazetesinin sorulanm yamtlac
Broker ~irketleri firmamn 150,500-dwt dokme yiik gemi
Nordstar'l (1983 yaplml) 12 Ocak'ta <;inli bir ahClya sattl~
soylese de Serter, resmi satI~m heniiz ger<;:ekle~mediginibelirtiyc
Ancak Serter, $ubat aymm ba~mdan itibaren yeni gemiler sat
almak i<;:intefti~lere ba~layacaklanm ekliyor. Serter aynca, on
miizdeki donemde 5 handymax/ supramax gemi, 5 panamax/kar



Evrim Sigorta, ihtiyaca
gore poli~e diizenliyor

198 5 yrlmda sigortacllIk sekto-
riinde faaliyete ba~layan

ve 1990 yrlIndan bu yana lojistik sek-
toriiyle c;:alI~anEvrim Sigorta AracllIk
Hizmetleri, ~uanda lojistik sektoriiniin
yakla~Ik yUzde 35'ine yaptl~ polic;:elerle
hizmet veriyor.

"Lojistik sektoriinde sigorta ya-
parken sigortaladI~mlz tiim riskleri
yerinde gorerek gerc;:ekle~tiriyoruz"
diyen Evrim Sigorta Yonetim Kurulu
Ba~kam ismail HakkI <;elebi, "Nakliye
firmalanna standart polic;:eler satml-
yoruz. Aksine once konu~up onlarm
ihtiyac;:lanna yonelik teminatlar hazlr-
lIyoruz" ~eklinde konu~tu.

Lojislik sigorlas. larkhdlr
Giiniimiizde sigortacilann genelde

standart polic;:eler sattlklanm ancak
farklI sektorlere odaklanarak uzman-
la~arak sigortaclhk yapan firmalann
sayrlanmn c;:okaz oldugunu ifade eden
<;elebi, "Lojistik sigortalan c;:okfarklIdIr.
Bu polic;:elerde hizmet verilen ~irketlere
kar~1sorumluluklar onceliklidir. <;iinkii
lojistik firmalan iic;:iincii~aluslann ma-
hm depodan indiriyor, bir yerden bir
yere t~lyor ve anahtar teslim yaplyorlar.
Yani bu siirec;:Tiirkiye'den ba~lIyor Av-
rupa'ya, Ortadoguya gidiyor. Biz de bu
noktada onlara bazl avantajlar saglI-
yoruz. Bunlann yam slra lojistik fir-
malarmm kendi degerlerini, arac;:lanm
ve hatta ~of6rlerinin de tUrn risklerini
sigorta ile giivence altma almalanm
oneriyorum" diye konu~tu.

Poli~eyimii,lerisiyle
birlikle hazlrhyor

Polic;:e geli~tirme departmanlan
oldugu kaydeden <;elebi, bir polic;:e
olu~tururken tiim riskleri hesaba ka-
tarak mii~terilerinin kar~lsma C;:lktlk-
lanm soyledi. <;elebi, "brnegin depo-
larla ilgili polic;:emizi olu~tururken, ar-
kada~lanmlz lojistik depoya giderek
orada aylarca incelemelerde bulun-
dular. Uluslararasl nakliye yapan fir-
malara polic;:eolu~tururken de, firma-
nm aracma binip yurtdl~ma gittik. Bu
aracm nerelerde durdugunu, ne gibi
risklerle kar~1 kar~lya kalabilecegini
onceden tespit ettik. Bu risk olaslhk-
lanm yerinde gorerek polic;:eyi ona
gore haZIrladlk" diye konu~tu.

Vizesiz seyahat edilebilen
iilkelerde de ge~erli

Evrim Sigorta Araclltk Hiz-
metleri ve Uluslararasl Nakli-
yeciler Oernegi (UNO) i~birligi
ile UNO tiyelerine ozel, "UNO
Seyahat Sagllk" polic;:esiile TIR
~oforlerinin gec;:mi~tengelen
sagllk riskleri ilk kez sigorta
kapsammda. "i~inden,di~ineka-
dar" slogaOlyl;:lyola C;:lkanve ge-

"'artlar deii~drse
poli~ededegi,ir"

Geli~en teknolojiye ayak uydurmak
ve mii~terilemizle birlikte hareket etmek
zorundayrz diyen ismail HakkI <;elebi,
mii~terilerinin var olan standardInda
bir degi~iklik oldugunda firmamn ken-
dilerine haber verdigini ve ona gore
polic;:eleri tekrar gozden gec;:irdiklerini
anlatt!. Bu durumun fiyatlara da yan-
sldI~m soyleyen <;elebi;'Bunun c;:okor-
negini ya~IYoruz. Nakliyecilerin tekno-
lojiye yaptI~ yatmnIlar ile sigorta prim-
leri de yan yanya dii~iiyor. <;iinkii bizim
riskimiz de azallyor. Bu c;:okonemli bir
konu. brnegin; 30 y~mdaki bir geminin
navlun iicreti ucuzdur. Fakat geminin
ya~lI olmasl nedeniyle riski fazladrr ve
sigorta primi de yiiksektir. Bunun ya-
nmda yeni geminin navlun iicreti pa-
halIdlr ama giivenilirligi ve hasar oram
azdIr. Dolayrslyla sigorta primi de dii-
~iiktiir. Aym ~ey karayolu arac;:lan ic;:in
de gec;:erlidir" ac;:Iklamasml yapt!.

isleyene isledigi kadar
sigorla

Lojistik sektoriinde sigorta giiven-
celerinin tiimiinii kullanan ~irketlerin
yanmda, sadece olmasl gereken poli-
c;:eleri alanlannda oldugunu
kaydeden <;elebi, ulus-
lararasl nakliyecile-
rin kullandlgl
polic;:eleri ~oyle
slraladI; "Kasko,
ye~il kart, zo-

ni~teminatlanyla en uygunfiyatll
polic;:eolma ozelligini ta~lyan
"UNO Seyahat Sagllk:', vizesiz
seyahat edilebilen 89 i.ilkede de
gec;:erli. Her bir olayda 50 bin
Euro'ya kadar teminat veren po-
lic;:ede~ofortini~ya~antlsldl~rnda
ki ozel hayat riskleri de kapsam
dahilinde.

44UND kasko"
ilklere imza atlyor
UNO tiyelerine sunulan "UNO
Kasko'da "slflr km" arac;:larm
1 yll ic;:erisindepert olmasl ha-
Lindeodenecek tazminat aracin
ilk gi.inkti degerinden hesapla-
nlyor. UNO Kasko yurtdl~lnda
kaza yapan arac;:lannTi.irkiye'ye
getirilerek arac;:lannonanmmrn
burada yapllmaslOl saglayan
tek polic;:eolma ozeUiginita~lYor.

runlu trafik polic;:esi, CMR polic;:esi ve
soma da digerleri geliyor. Ama biz 10-
jistik firmalannm giivenilir bir i~ orta-
~yrz. Hangi firma olursa olsun bizden
ayn i~yapamazlar. <;iinkii sermayelerini
kaybederler. Onlann seqnayelerinin i~
giivencesi biziz. Onlann ii1;:iincii~ahIS-
lara ta~ldI~ mallann ve onlarm verdigi
zararlarm teininatl biziz" ifadelerini
kullandI.

dedikleri ~ofcirseyahat saglIk polic;:esiyJ
ilgili satl~lmlz var. 0 polic;:elerin ic;:er
ginde, ki~i yurtdI~mda hastalamrsa Cl

binden para odemiyor. Bir kart veriyc
ruz. Oradan telefon ile ula~tIklannd
24 saat Tiirkc;:easistan hizmeti alabil
yodar. $ofcir nerede oldugunu soyliiyo
asistan firmasl onlan en yalcmhastane)
yonlendiriyor" ~eklinde konu~tu. Si
riicillerin lojistik firmalan ic;:inne kad,
onemli oldugunun altml c;:ize
<;elebi;'$oforler olmazsa uluslarara:
naldiyecilerin arac;:lanmkim kullanacal<
o zaman ~of6rlere c;:okiyi balalma:
1=.Yilda 22 Euro vererek bu arac;:laru
kullanan siiriicillerini sigortalatabilirle
50-60 liralIk bu polic;:e c;:okgeni~ kat
samlI bir polic;:e.Firmalar eger ~ofciderin
deger veriyorlarsa bu polic;:eyisatm a

malIlar. Biz polic;:elerin tern
natlan 250 bin Euro'ya k,

dar C;:lkIyor.$u anda p
yasada 30 bin Eur
teminatlI farklI pol
c;:elerlebizim bu pc
lic;:enin primi nen
deyse aym" ifadeleriI

kullandI.

OND'ninliim poli~elerini
yap.yoruz

Uluslararasl Nakliyeciler Dernegi
. (UND) ile yaptIklan anla~ma ile ilk
once kasko'polic;:eleriyle ba~ladIklanm
anlatan <;elebi, artIk UND'nin tiim iiye-
lerinin teminatlanm belirlediklerini ve
bu ihtiyac;:lara yonelik UND Kasko ve
UND Seyahat Saghk polic;:elerini C;:I-
karttlklarml soyledi.

'olore yurld.,.nda
24 saal hizmel

Uluslararasl nakliye-
cilere ~ofor seyahat po-
lic;:esiyaptlklarml soyle-
yen <;elebi, "$unda tiim
uluslararasl nakliyeci
firmalann vize


