
'V$EMSiVE I MEMNUN SiGORTAU

Sigortadan tasarruf ettigimi zannettim
ama bana faturasl 500 binTL oldu
20 ylldlr eksiksiz sigortasllll yaptIran Ali Sahin ge~tigimiz sene 150 bin TL
sigorta primi bdedi. Rbmorklannl sigorta ettirmeyen Sahin, sel felaketinde 2
milyon TL'lik hasanmn 1.5 milyon TL'sini alabilmi§. Sahin "sigortadan tasarruf
etmeye ~alI§makbiiyiik yanh§tl" diyor. .
ALl Sahin, tan man bir isadaml. Sahin,
yillardir nakliyat ve ihracat sektOriinde
basanlara imza atmlS Cagatay ve Sahin-
ler DIS Ticaret sirketinin Y6netim Kuru-
lu Baskanhgl'm yiiriitiiyor. Bunun yam Sl-
ra DEIK (D1S Ekonomik lliskiler Kuru-
lu) ve Uluslararasl Nakliyeciler Derne-
gi'nde de (UND) gorevleri var. Kendisi
sigorta konusunda bilin<;li bir isadaml.
Ne yazlk ki yasanan global kriz slrasmda
ihracat ile paralel olarak nakliyat sektO-
riinde yasanan daralma sirketleri tasar-
ruf etmek zorunda blrakmlstl. Cagatay
DIS Ticaret Sirketi de bu krizden nasibini
aIm IS.Yasanan kriz sonrasmda azalan is
hacmi ve sonrasmda yasanan sel felaketi
o bolgedeki bir<;ok sirketi zor duruma
soktu. Sigortadan tasarruf etmek isteyen
Ali Sahin 20 senedir siirekli yaptlrdlgl si-
gortalann bir kJsmmdan vazge<;ti. Caga-
tay DlS Ticaret Y6netim Kurulu Baskam
Ali Sahin yasanan sel felaketi ve sonra-
smda yasadlklanm Semsiye Dergisi ile
paylastl:

BizE 500 BiN Tl'YE MAL OlDU
1990 yilmdan bu yana sigortalanml ek-

siksiz yaptmyordum. Yenileme zamam
geldiginde sigorta damsmammlz olan
Evrim Sigortaclhk Yonetim Kurulu Dye-
si Ibrahim Aydm ile yaptIracaglmlz sigor-
talan kararlastmnz. Biz bu giderlerimiz
i<;inyIlhk bir biit<;e yapanz. Fakat bu se-
ne kriz ozellikle ihracat ve nakliyat sekto-
riinii vurdugundan yenilemeler slrasmda
sigorta damsmammlzm tUrn lsrarlanna
ragmen romorklanmlzm sigortalanm
yaptlrmadlk.
Yani kJsaca eksik sigorta yaptlrdlk ve

tasarruf ettik zannettik. Ge<;tigimiz yll si-
gorta primleri i<;inaYlrdlglmlz biit<;e yak-
laSlk 150 bin TL civanndaydl. Biitiin
ara<;lanmlzm trafik sigortalan, CMR si-
gortasl, grencard sigortasl gibi bes altl ka-
lem sigorta bransmda sigortalanmlz var.

Sel felaketi sonrasmda firmamlz biiyiik
zarar gordii. YaklaSlk hasanmlz 2 milyon
TL civanndaydl. Bunun 1.5 milyon TL'si-
ni sigorta sirketimiz karsiladi. Ama tasar-
ruf etmek amaClyla sigorta yaptlrmadlgl-
mlZ romorklanmlZm maliyeti bize 500

bin TL. Belki 0 slralar 10-20 bin TL kar
ettigimizi zannettik ama simdi bize mali-
yeti katlanarak oldu.

SiGORTADAN TASARRUF OlMAZ
Sigorta acentemiz Evrim Sigortaclhk'a

ve sigorta sirketimiz Ergolsvi<;re'ye Sem-
siye Dergisi araclhglyla <;oktesekkiir ede-
rim. Ciinkii olay giiniinden bu yana hep
bizim yammlzda oldular Sigorta islerin-
de acentelerin onemini bir kez daha an-
ladlm. Allah hi<; kimseye boyle bir olay
yasatmasm ama eksik sigortada yaptIrmlS
olsam "Iyi ki sigorta yaptlrmlSlm" dedim.
Buradan sektordeki diger dostlanma ses-
lenmek istiyorum. Ne zaman ne olacagl
belli olmuyor, bu nedenle sigortalanmzl
eksiksiz yaptmn. Sigortadan tasarruf ya-
pilmlYor, en iyi ornek benim. Nakliyat
isinde taSldlglmlz maIm sigortasllli da
miisterimiz adma biz yaptmyoruz. Bu ne-
den Ie CMR sigortalan ger<;ekten <;ok
onemli.


