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KiraIayamn araa
t;a1maSIteminat kapsammda
Anadolu Sigorta Genel MUdUr Vdrdlmosl Melin Oguz: Kirahk
ara~lar i~in kasko sigortasl talebi dagltlm kanallarlmlza
ula~tlglnda, kasko tarifemiz ve ozel ~artlarlmlz dogrultusunda
sigortall adaylanna teklif sunuluyor, Sigortall adaylnln onceki
donemdeki hasar sonu~lan, sigortallilk sUresi, odeme
all~kanllgl gibi konular incelenip teklif sunulmaslna karar
veriliyor, Kirahk ara~lar i~in dUzenlenen kasko poli~elerimizin
kapsaml ve teminatlan diger ara~ gruplanyla bir farkllilk
gostermiyor. Aynca mU~terilerimizin talebi dogrultusunda
farkll se~enekler de sunabiliyoruz, Bunun yanl slra araon,
kiralayan taraflndan ~ahnmasl hlrslzllk kapsamlnda degil,
emniyeti suistimal kapsamlnda, Bu nesenle teminat~
kapsamlnda degerlendirilmemesine ragmen soz konusu ara~
grubu i~in "kiralama sUresi i~inde aracln kiralayan taraflndan
~ahnmasl durumunda yUzde 25 muafiyet uygulamasl" ile
teminat veriliyor,

Tiiketici Once kaskoyu SOmyor
Europark Rent A car GenelMUdUrUAli Beyaz: Filomuzdaki
ara~lannkaskolan bulunuyor, Herhangi bir hasar durumunda,
mU~teri alkol raporu tutturup kaza raporu allr ve olay yeri
fotograflnl ~ekip evraklan eksiksiz bir surette taraflmlza iletirse,
mU~teriden zarar tazmin edilmez, YalnlZburada yUzde 100 kusur
oldugu takdirde mU~teriden araon tamir sUresinceyatbgl sUre
boyunca tahakkuk eden kira bedeli sozle~mede hakklmlz
olmaslna ragmen boyle hususlarda azami hUsn-U niyet kaidesini
i~lelip mU~terimize magduriyet ya~abmamayagayret
gosteriyoruz, MU~teri i~inara~kiralamada en ~ok dikkat edilen
husus ise araon kaskosunun olup olmadlgldlr, Kaskosuz arao
kiraya verme ihtimaliniz slflrdlr, MU~teri araon teknik
ozelliklerinden ziyade kaskoyu soruyor ,Araon full kasko olup
olmadlgl hangi hallerde kaskonun ge~ersiz oldugu gibi
hususlarda mU~teri bilgilendirilir ve mU~teriye bu hususlar yazlll
olarak takdim edilir,

Prim avantajl saghyor
Evrim Sigortaohk Hizmetleri MU~eri Temsildsi GUlay5evindik:
Rent a car kullanlm tarzlann klsa sUreliolarak kiralanan ara~lan
i~in,kasko sigortalanna sigorta ~irketleri temkinli yakla~lyor,
Hasar prim dengeleri ve portfoyU degerlendirilerek karar
veriliyor, poli~elerin muafiyetli olarak tanzim edilmesi daha uygun
olabiliyor, Bu durum, sigortallya ciddi prim avantajl saglamakla
birlikte, kU~Ukhasarlann hasarslzllk indirimlerini bozmalanna da
engel oluyor, Rent a car firmalan, araCikiralayan ki~iler a~lslndan
riskli olmayan grubu tercih ediyor, Ornegin; belirli bir ya~Slnlnve
ehliyet ylll belirlenmesi riski azaltlp, portfoyUn hasar prim
dengesinde olumlu sonu~lara sebep olur, Boylelikle, sigorta
~irketlerinin belirledigi kriterlerin en onemlisini yapml~ olur, Poli~e
tanzim a~amaslnda ise kasko sigortaslnda kullanlm tarzl rent a
car olarak yapllmak kaydlyla, diger kullanlm tarzl ara~lardanfarkll
olarak, rent a car firmasl ile arao kiralayan araslndaki kirallk
sozle~me belgesi isteniyor,

Dikkat edilen ana konu giivenilirlik
Europcar TUrkiyeGenelMUdUrUMurat Akanlar: Europcar
bUnyesinde bulunan ara~lann ozel muafiyetli sigortalan
bulunuyor, Herhangi bir hasar durumunda normal sigorta
i~lemleri dahilinde hareket ediliyor, yani kaza ve alkol raporlannln
araon kaza alanlndan hareket ettirilmeden dUzenlenmi~ olmasl
gerekiyor, Hasar tutannln tespit edilmesini takiben, eger hasar
tutan muafiyet bedelinden az ise hasar tutan, fazla ise muafiyet
bedeli mU~teri taraflndan, muafiyet bedelinin Uzerindeki tutar ise
firmamlz taraflndan kar~llanlyor, Muafiyet bedeli ara~gruplanna
gore degi~mekte olup 500 TL ile1500 TLaraslnda, Muafiyet
bedeli sorumlulugunu bUtUnUyleortadan kaldlrmak i~inyine ara~
gruplanna gore belirlenen gUnlUkek bir sigorta bedeli odemek
yeterli. Vatanda~lann ara~kiralarken dikkat ettikleri noktayl,
sadece kasko olarak slnlrlamak dogru degil, dikkat edilen ana
konu gUvenilirlik. Sirket bazlnda kiralamalara bakbglmlzda
uluslararasl bUyUkmarkalann tercih nedeni olmasl bUtUnUyle
gUven kavramlna dayanlyor, Ancak ~ahls baZindadikkat edilen
ve tercih nedeni alan ana konu fiyat. Burada da ucuz fiyat derken
ozellikle kaza ve hasar durumlannda mU~teriye yansltlian
olumsuz olaylar herkes taraflndan biliniyor,

Dogro fiyatlandmna onemli
Kliavuz Sigorta Brokerligi Genel MUdUrUSerdar GUlkaya:
Maalesef ~uan i~inhali hazlrda sigorta ~irketleri, bazl riskleri
sigorta kapsamlna almamak gibi bir tutum sergileyebiliyor, Tabuki
bunun i~inhakll gerek~eleri mevcut. Ancak sektor aktorlerinin
hangi risk in hangi parametreler ile fiyatlandlnlacagl konusunda,
ortak anlaYI~belirlemesi ve kotU huylu rekabet ~artlannl bir tarafa
blrakarak, bir projeksiyon olu~turmasl ve bunu uygulamaya
ge~irmesi gerekiyor, Bu da ancak aktUerlerin, experlerin,
araCilann,sigorta ~irketlerinin ve sigortailiann ortak ~all~masl ile
mUmkUnolabilir, Kisa sUrelikiralanan ara~lann da sigortaslnln
yapllabilecegini, ancak bunun sigortall a~lslndan,sigorta ~irketi
taraflndan dogru fiyatlandlrma yapllmasl ~artlyla kabul
edilebilecegi dU~UnUyorum.Kurumsal ~ah~anlanndl~lnda,orta ve
kU~Ukol~ekli ~all~anrent a car ~irketlerinden bazllan,bilerek veya
bilmeyerek ara~lan~ahlsUzerine ahyor ve bunlar i~in rent a car
sigortasl degil hususi ara~sigorta poli~esiolu~turuyorlar, Bu da
maalesef hatall fiyatlandlrmaya sebep oluyor ve hasarlarda da
sigortallya sorun olarak geri donUyor, Buradaki fiyatlandlrma
~artlan ve prim tutan, sigortall lie sigortao araslnda ortak
mutabakat ilesaglanir, Ancak rent a car firmalanndaki ara~larda,
ara~sUrUcUsUnUnsUreklidegi~ken olmasl ve ki~inin ehliyet bilgisi
(ka~yllllk, A, B slnlf vs,) konulannda, sigorta ~irketinin bilgi sahibi
olmamasl nedeni ile daha yUksek risk i~ereceginden, rent a car

poli~elerinde, hususi ara~kasko poli~esinden farkll ~art ve prim
uygulanacagl a~ikardlr,Rent a car kaskosu yaptlrmak isteyen
sigortailiann, sigorta ~irketine dogru bilgiler sunmasl ve ara~
kullanan ki~iye ise olu~abilecek hasar durumunda, hangi
durumlarda, nereye kadar sorumlu olacaglnl bildirmesi gerekir,



I:l:'k
arttl
Sinav stresinden kurtulmak i~inslnav
sonraslnda lunaparka giden 18
ya~lndaki Hatice Ataman bindigi -
Discovery adlimakineden emniyet
kemerinin a~llmaslyla du~erek olmu~tu.
Benzer bir olay da Ballkesir'de
ya~anml~,22 ya~lndaki HalilAn bindigi
Gondol'dan du~mu~tu. Aynca yll i~inde
Trabzonve AdIyaman'da da benzer
lunapark kazalan ya~anml~tl. Son
gunlerde ya~anan bir ba~kakazada,
Antalya'da lunapark gorevlisi Ozkan
Kayhan, "Typhoon" isimli oyuncagln
~arpmasl sonucu hayatlnl kaybetti,

Ziyaret~ sigorta ile konuunah
.unasan Genel Miidiirii M. Feza Moramollu: Sezon boyunca toplam
'iyaret~i saYlmiz ise 2 milyon ki~icivannda, Mu~teri profilimiz ise her ya~
irubu olup,~ocuk,gen~ ve aile aglrlikli, Bildigimiz kadanyla ulke
;aplndaki tUm lunaparklarda uygulanmakta olan teknik anlamda bir
iuvenlik standardl bulunmuyor, Ancak Park Lunasan - EglenceParkl
Jlarakbu konuda ihtiyari olarak bir guvenlik sistemi geli~tirdik ve bu
;istemi a~agldaki periyotlarda uygulamaya koyduk, Tumlunapark
Jyuncaklannln periyodik baklmlan (gunluk, haftallk ve ayllk olmak
jzere) muhendis ve teknisyenlerimiz taraflndan surekli olarak
lapllmakta ve bu kontrollerin kaYltlan tutuluyor, Her sene sezon
Ja~lamadanonce baglloldugumuz meslek kurulu~u olan izmit l1caret
Jdasl kanallyla mevcut tum lunapark taklmlannln, ~all~acaglsure gbz
Jnune allnarak teknik kontrol raporlan yetkili makine muhendisi onaYIile
31lnlyor,Aynca her sene lunapark ziyaret~ilerimizin ba~lnagelebilecek
ler tUrlu kaza ihtimaline kar~13,~ahlsmali sorumluluk sigortasl
{aptlnllyor, Lunaparklarda ziyaret~ilerin guvenliginin saglanmasl i~in
:eknik baklmlann dl~lndasigorta guvencesi ile korunmall. Hatta bu
<onununulke ~aplndada yayglnla~tlnlmasl gerekiyor, Sadece bizim degil
:umeglence sektbrunun guvenlik standardlnln bulunmasl ve kontrollerin
Jygulanmasl gerekiyor,

Lunaparklarda sonunuluk
sigortalan Onem ~r
Evrim Sigortaclilk Hizmetleri Mii~eri Temsilcisi Derya Sipor: Lunaparklar tUm
ya~grubundan ziyaret~isi olan, populer eglence merkezlerinden biri,
Sigorta sektbru her ge~enyll kendini daha da geli~tirmi~tir, Bu tarz halka a~lk
eglence merkezlerinde sorumluluk sigortalan bnem ta~lyor. Lunaparklar
yangln ve ek teminatlannln yanl slra u~uncu ~ahlslaraverilebilecek zararlar
degerlendirilerek sorumluluk poli~eleri ile teminat altlna allnmalidlr, Hayatln
her alanlnda fertlerin ya da tUzel ki~iliklerin u~uncu ~ahlslarakar~1sorumlulugu
mevcuttur, Lunapark i~letmeclliginde birazdaha riske a~lk durum sbz konusu
ancak, sigorta ~irketleri bazl bn ~artlar sunarak guvence konusundaki ihmali en
aza indirmek kaydlyla durum degerlendirmesi yapabilir,

I.w1apark
sigOrtasma
SlCak balalnuyor
Ali Bayiilken Sigorta Acenteligi Genel
Miidiirii Ali Bayiilken: Turkiye'de lunaparklar
tUm ya~grubundan ziyaret~isi olan yerler,
Heyecan ya~anmasl adlna tUrlu ekipmanlar
mevcut olup, bunlann i~inde az,orta, yuksek
risk ta~lyan ekipmanlann hangi a~amada
baklmlannln kontrolu, hangi merci taraflndan
denetlendigi ve bu konudaki periyotlann
nasll ve hangi slkllkla yaplldlgl bnem arz
ediyor, TrafikZorunlu Mali Sorumluluk
Sigorta Poli~esi'nini~levinin ne oldugu artlk
biliniyor, Turkiye'de sigorta ~irketlerinin
lunapark sorumluluk sigortalanna neden .
slcak bakmadlklannda bunun altlnda yatan
ger~ek nedenler ve iyile~tirmelerin neler
olduklannl ara~tlfmak gerekir, Konu olduk~a
ciddidir, zira burada maddi riskten ziyade
manevi risk, yani yaralanma, sakat kalma ve
blum sbz konusudur, Gbnul ister ki,
lunaparktaki i~leyi~mukemmel olsun sigorta
~irketleri de sorumluluk poli~elerini
ger~ekle~tirsin ve 3'uncu ~ahlslar guvence
altlna almn, AIllnl ~izmek istedigim nokta ise
poli~enin uretilebilmesi, gerekli
duzenlemelerin yerine getirilmesi sonucu
mumkun olabilir ve poli~eninvarligl, tazminat
bdenmesinin btesinde, hasan bnlemenin
kavramlnl olu~turmasldlf. Sigortanln ana
prensiplerinden birinin "hasan bdemek degil
hasan bnlemek" oldugu inanCindaylm.
Gerekli duzenlem'eler ve denetlemelerin
oldugu durumda sigorta ~irketinin istedigi
~artlann yerine getirilmesi durumunda
poli~enin tanzim edilebilmesinden sonra
hasarlann miniminize edilmesi ka~lnllmaz,



yaplya sahip oldugunu sbyleyen Ergiil,
i:;;verenlerin ilk bnce bu yiikiimliiliikleri
eksiksiz ve kusursuz :;;ekilde
uygulamalan gerektigini belirtti, Aksi
durumda ~ok biiyiik maddi ve manevi
kaylplarla sonu~lanacagml sbzlerine
ekleyen Ergiil, ,'Bu sorunlann davalara
muhatap olmalan ka~mllmaz" dedi. Bu
tiir yiiksek tutarh davalarla muhatap
olmamak i~in yapllmasl gerekenleri
anlatan Ergiil sbzlerine :;;byledevam etti:
,'Oncelikle mevzuat gereklerini
i:;;yerlerinde eksiksiz verine getirmeleri
veya bzel sigortaclhk uygulamalan ile
tahmin edilemeyecek ve kendilerini zora
sokabilecek durumlara kar:;;lbnlem
almalanm tavsiye ediyorum."

Odalar yUzUnden mevzuat
karma~ai~inesUrUklendi

AB'ye giri:;;siireci kapsammda 2003
yllmda yaylmlanan i:;;Kanunu ve
beraberinde yaylmlanan klf ka yakm
ybnetmelikle geli:;;mi:;;iilkelerle aym
seviyede bir mevzuata sahip oldugumuzu
sayleyen Ergiil, "Bu mevzuatm
i:;;yerlerinde uygulamaya almmasl anemli,
Ancak bunun ba:;;anlamamasl sebebiyle
I:;;kazalan canlar yakmaya, ocaklar
sandiirmeye ve ekonomik a~ldan
iilkemize biiyiik zararlar vermeye devam
edecek" :;;eklinde konu:;;tu. "Oiellikle 2003
yllmdan bu yana bir klSlm odalann siirekli
olarak yaymlanan ybnetmeliklere kar:;;l
dava a~malan sonucu I:;;diinyasml
ilgilendiren mevzuat biiyiik bir karma:;;a
i~ine siiriiklendi" diyen Ergiil, Tiirkiye'nin
en biiyiik problemlerinden biri olan I:;;
kazalanm anleme konusunda herkesin ve
her kesimin rant kayglsmdan uzakla:;;arak
yaplcl ybnde katkl saglam~sl gerektigini
sayledi.

i~gUvenligi uzmanlan
iwerlerine zarar verebiliyor

Ergiil, I:;;giivenligi hizmetlerinin belirli
bir standartta verilebilmesini saglamak
i~in bakanhk OSGB'lerden (Ortak Saghk ve
Giivenlik Birimleri) hizmet ahmml
azendirilmesi gerektigini belirterek,
,'i:;;verenler I:;;giivenligi mevzuatmm
gerektigi gibi uygulanmasml saglamak
baklmmdan Bakanhk tarafmdan
yetkilendirilmi:;; profesyonel
kurulu:;;lardan destek almal!. Kendi
biinyelerinde istihdam ettikleri ve I:;;
giivenligini bir dolgu malzemesi gibi ek I:;;
olarak slrtma yiikledikleri ki:;;ilerile
mesafe alamazlar" dive sayledi, "Kendini
geli:;;tirmeye flrsat bulamayan, yaptlgl
ba:;;ka i:;;lersebebiyle aS11i:;;iolan I:;;
giivenligi konusuna yeterli zamam
aYlramayan I:;;giivenligi uzmanlan
kendileri ile beraber i:;;yerlerine de biiyiik
zararlar verebiliyor" dive konu:;;an Ergiil, I:;;
giivenliginin anemli bir uzmanhk alam
oldugunu ve uzun ylllann birikimleriyle
kazamldlgml sazlerine ekledi,

Ttirkcan Trans'm sahibi ~abanOzcan:
I

Ttirkcan Trans'm sahibi
$aban Ozcan, acente ve
sigorta ~irketinden en
btiytik beklentisinin
destek oldugunu soyledi.
EvrimSigortaClhkHizmetlerimemnun mU:;;terisi
TUrkcanTrans'msahibi $aban bzcan,
,'Ekonomikko~ullarelverdigikadanyla sigorta
yaptmlmah" dedi,bzcan, azelliklenakliyecilerin
bUtUnpersoneline ferdikaza poli~esiyaparak,
alUmteminatml da yUksek tutmasl gerektigini
ifadeetti.

Firma olarak sigortaslz hi~biraraCltrafige
~lkarmadlklanm belirten bzcan, ,'BugUnUn
ko~ullannda fazlapara kazanamlyoruz,
Herhangi bir kaza somasmda araClnverine
yenisini koymak ~okkolay degilama sigorta i~in
primler taksitli olarak adenebiliyor"dive
konu~tu, SigortaUrUnUallrken ilkplanda
~rUnUnteminatma dikkat ettigini sayleyen
Ozcan,,'~igortasatm allrken fiyatikinciplanda
kallyor.Onceliklesigortanm bana hangi
teminatlan verdigianemli,Nakliyefirmalan
olarak bUyUkrisklerle kar:;;lkaqlya
kalabiliyorsunuz" dedi.

Magduriyetimizgiderildi
,'Nakliyefirmasl olarak bizimen ~okanem

verdigimizhizmet asistansdlr" diyen bzcan,
,'Ara~lanmlzgenelde yurtdl~mda bulunuyor ve
trafik kazasl meydana geldigizaman
kurtanlmasl ve ~ekilmesi i~lemlerindesigorta
:;;irketininanla~ma sagladlglasistans firmalan
yardlmlffilzako~uyor" :;;eklindekonu~tu. Yakm
bir zamanda Bulgaristan'da bir ara~lanmn
bUyUkbir trafik kazasl ya:;;adlgmlve olayda
~ofarlerininaglr yaralandlgmrsayleyen bzcan,
hemen acentelerini arayarak dururnu
bildirdiklerinive ~okhlzllbir ~ekildehastamn
TUrkiye'yenaklinin ve hastane i:;;lemlerinin
yaplldlglrukaydetti. Ara~i~indeaym i:;;lemlerin
~ygulanarak TUrkiye'yegetirildiginibelirten
Ozcan,i~lemlerehemen ba~lanarak
magduriyetlerinin giderildiginisazlerine ekledi,
BusUre~i~erisindeacenteleri Evrim
SigortaClllk'mkendilerine olumluve anlayl:;;ll

olarak yakla:;;tlgmla~lklayan bzcan,
"Acentemizin sUreklitaraflmlzl
bilgilendirmesive hlZhyakla:;;lmlbizleri
memnun etti" dedi.

Sigorta ~irketinive acentesini
se~erken ancelikle ne kadar gUvenilir
olduguna dikkat ettiklerini ifadeeden
bzcan, ,'Daha soma portfayU,davram~
ve konu:;;maUslubu,ugradlglm zaran
klsa sUrede ~azUmlenmesive zararlffil
adenmesi, sigorta personelinin
yeterliligive konu hakkmdaki bilgisi
sigorta :;;irketimibelirlemede etken
unsurdur" dedi,Acente ve sigorta
:;;irketindenen bUyUkbeklentisinin
destek oldugunu sayleyen bzcan,
"Poli~esatl:;;mdanhasar somasma
kadar ~irketimizinve personelimizin
her zaman yamnda oldugunu bilmek
istiyoruz" :;;eklindekonu:;;tu,


