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Sigortalı Yaşam ve Emeklilik Dergisi



Zararları karşılıyor
güvence sağhyoruz

Evrim Sigortacılık Hizmetleri
Müşteri Temsilcisi Müdürü Demet
Kulaksız: Sigortalılarımıza
sunduğumuz sel/su baskını
teminatını, yangın poliçesine ek
teminat olarak veriyoruz. Bu
kapsamda; sigorta konusu şeyler
civarındaki nehir, çay, dere ve
kanalların taşmasının, denizlerin
gelgit olayları ve deniz depremi
(tsunami) dışında kabarmasının,
yağışlar nedeniyle meydana gelen

sel veya su baskınının, pis suların kanalizasyon ve
fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin
ve her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, riziko
konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar
konusunda güvence sağlıyoruz. Bu teminat, sigorta
yaptıracak vatandaşlar tarafından özellikle sorgulanan bir
teminat olmamakla birlikte, genelde paket poliçe
teminatlarının içerisinde seçeneksiz olarak sunuluyor.
Ancak seçenekli olarak sunulan ürünlerde de, bu teminat
mutlaka sigortalı tarafından tercih edilen önemli bir
teminatı meydana getiriyor. Sigorta yaptırırken, özellikle
de kendisinde veya etrafında sel/su baskını riski
gerçekleştiğinde ya da böyle bir risk olabileceği yönünde
duyumlar aldıktan sonra, vatandaşın bu konuya yönelik
talebi çok daha fazla olabiliyor.

Şiddetli yağışların
artması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürü ismail
Güneş: Dünyanın birçok yerinde
olduğu gibi, Türkiye'de de peş peşe
gelen şiddetli sağanak yağışlar
veya uzun süren hafif yağışlar
sonucunda oluşan seller dolayısıyla
büyük can ve ekonomik
kayıplarımız oluyor. Ülkemizde her
yılortalama iki yüze yakın sel
felaketi yaşanıyor ve meydana
gelen can kayıplarının yanı sıra, yüz
milyonlarca liralık büyük ekonomik

kayıplar da gözleniyor. Küresel iklim değişikliği ile birlikte
insan yerleşimindeki değişimler de, sel afetlerinin
sayısında büyük roloynuyor. Son yıllarda şiddetli
yağışlarda önemli bir artış eğilimi var ve bu eğilimin iklim
değişikliğinin kuvvetlenmesi ile beraber daha da artması
bekleniyor. Türkiye'nin özellikle sel riski taşıyan
bölgelerinde meydana gelebilecek sellerde, şiddetli yağış
tetikleyici unsur olmakla beraber, topoğrafya, çarpık
şehirleşme ve sel yataklarına ev yapımı gibi diğer
faktörler de etkili oluyor. Bu durumda dere yataklarına
yapılaşma engellenmediği, dere ıslah çalışmaları
yapılmadığı ve halk seller konusunda daha bilinçli
davranmaya teşvik edilmediği sürece, daha az şiddette
meydana gelen yağışlar dahi afetlerin hazırlayıcısı olacak.

Şehir selleri, sektör
zararını artırıyor

Sigorta Eksperi Mustafa Nazlıer: Sel
konusu için ciddi ve gerçek anlamda
risk analizi çalışmalarına ihtiyaç var.
Sigorta sektörü, şehir selleri
kavramını bir başlık olarak
inceleyerek mutlak aksiyonlar almalı
çünkü yol açtığı zararlar, sektör için
beklentilerin çok üzerinde
seyrediyor. Beklentileri fazlasıyla
aşan hasarlar ve miktarları, sektör
zararının artmasında önemli rol
oynuyor. Vatandaş ise sadece sel

riski değil, genelolarak sigortadan faydalanma konusunda
hala zayıf. Her yıl birbirinden farklı felaketlere alışmaya
başlamış olmakla beraber, toplum karakteristiği her zaman,
her konuda çok geç tepki vermek üzerine kurulu. Vatandaş
çok uzun yıllardır her şeyi kamu otoritesinden yardım,
destek, bağış vb. şeklinde almaya çok daha fazla alışık. Kamu
otoritesi de hatalı bu alışkanlıklarından kurtulmadıkça,
toplum sigorta sisteminden faydalanmayı geç öğrenecek.
Ayrıca ülkemizde yaşanan sel felaketlerinin hemen hemen
yüzde 15'ini doğal afetler meydana getiriyor. Bunun dışında
kalan tüm sel hadiseleri de, kamu otoritesinin siyasal
uygulamalarından kaynaklanıyor. Bu konuda sık
karşılaştığımız hususları ise, şehir planlamalarının ve gereği
olan bilimsel çalışmaların hiç yapılmaması, hizmet alınmaması
ve hatalı yapılanmalar meydana getiriyor.
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Felaketler, sigortahhk
oranını artırıyor

Eureko Sigorta Pazarlama ve
Kurumsal iletişim Grup Müdürü
Noyan Güvenç: Son yıllarda
kasırga, sel gibi doğal afetlerde bir
artış olduğu görülüyor. iklim
değişikliğiyle dünyanın çeşitli
bölgeleri bu gibi risklere maruz
kalıyor. Sektörümüz de iklim
değişikliğinden doğrudan
etkileniyor. Önümüzdeki yıllarda da
iklim değişiklikleri nedeniyle
meydana gelen sigortalı kayıplar

artacak. Yaşanan olaylar ve konunun medyada yoğun bir
şekilde işlenmesi, ülke genelinde sigortalılık oranının
artışına katkı sağlıyor. Buna paralelolarak, iklim
değişikliğinin yol açtığı ekonomik kayıpların gittikçe artan
bir payı sigortacılar tarafından karşılanacak. Çalışmaları
süren Taşkın Risk Haritası'nın ise, sigorta şirketlerine
risk analizi ve prim bedeli hesaplama konusunda önemli
bir veri kaynağı olacağını düşünüyorum. Biz de Eureko
Sigorta olarak, ev sigortası ürünlerimiz kapsamında sel
hasarlarını da teminat altına alıyoruz. Ev pollçelerine ek
olarak tüm ticari yangın, mühendislik poliçelerimize de sel
teminatını ekliyoruz. Evim Garantide ve Evim Garantide
Plus ürünlerimiz ise, evde gerçekleşebilecek her türlü
riske karşı teminat sunuyor.
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