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Ali Şahin, tanınan bir işadamı. Şahin, yıllardır nakliyat ve ihracat sektöründe başarılara imza atmış Çağatay ve Şahinler Dış Ticaret şirketinin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Bunun yanı sıra DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nde de (UND) görevleri 
var. Kendisi sigorta konusunda bilinçli bir işadamı. Ne yazık ki yaşanan global kriz sırasında ihracat ile paralel olarak nakliyat sektöründe yaşanan 
daralma şirketleri tasarruf etmek zorunda bırakmıştı. Çağatay Dış Ticaret Şirketi de bu krizden nasibini almış. Yaşanan kriz sonrasında azalan iş hacmi 
ve sonrasında yaşanan sel felaketi o bölgedeki birçok şirketi zor duruma soktu. Sigortadan tasarruf etmek isteyen Ali Şahin 20 senedir sürekli yaptırdığı 
sigortaların bir kısmından vazgeçti. Çağatay Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahin yaşanan sel felaketi ve sonrasında yaşadıklarını Şemsiye 
Dergisi ile paylaştı: Yaptırmadığımız sigorta bize 500 bin TL’ye mal oldu. 1990 yılından bu yana sigortalarımı eksiksiz yaptırıyordum. Yenileme 
zamanı geldiğinde sigorta danışmanımız olan Evrim Sigortacılık Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aydın ile kararlaştırırız. Biz bu giderlerimiz için yıllık 
bir bütçe yaparız. Bu sene kriz özellikle ihracat ve nakliyat sektörünü vurduğundan yenilemeler sırasında sigorta danışmanımızın ısrarlarına rağmen 
römorklarımızın sigortalarını yaptırmadık. Yani tasarruf ettik zannettik. Geçtiğimiz yıl sigorta primleri için ayırdığımız bütçe yaklaşık 150 bin TL 
civarındaydı. Bütün araçlarımızın trafik sigortaları, CMR sigortası, grencard sigortası gibi beş altı kalem sigorta branşında sigortalarımız var. Sel 
felaketi sonrasında firmamız büyük zarar gördü. Yaklaşık hasarımız 2 milyon TL civarındaydı. Bunun 1.5 milyon TL’sini sigorta şirketi]miz karşıladı. 
Tasarruf etmek amacıyla sigorta yaptırmadığımız römorklarımızın hasar maliyeti bize 500 bin TL. Belki o sıralar 10-20 bin TL kar ettiğimizi zannettik 
ama şimdi bize maliyeti katlanarak oldu.

Benzer Yazılar
Hangi genel müdür “Kimi kurumlarla işbirliğimizi bitirmekten çekinmeyiz” dedi?•
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, tüketicileri hangi konuda uyardı?•
Aktüerlik sınavları ne zaman başlıyor?•
Eureko Sigorta hangi ilginç uygulamayı başlattı?•
Devlet Bakanı Cemil Çiçek, depremin yıldönümünde neler dedi?•
AKUT, kimlere depremi yaşattı?•
Olay yerine giden eksper neyle karşılaştı?•
Prim üretiminde hangi şirket lider oldu?•
Hangi Genel Müdür, Türkiye’de sigorta konusundaki bilinçsizliği eleştirerek “Sigorta yaptırmayacak kadar zengin değiliz” dedi?•
Türk futbolunu hangi şirket güvence altına aldı?•

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Sigorta Haber 
Gazetesi veya http://www.sigortahabergazete.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
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 TURGAY diyor ki: 
Mayıs 21, 2010, 10:30 

oh iyi olmuş.bir musibet bin nasihattan iyidir.başına gelmeseydi tasarruf adı altında yavaş yavaş dşğer sigortalarıda kısar ne iyi iş yaptım diye 
hayıflanırdı.o yüzden iyi olmuş.
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 semra ekşi diyor ki: 
Mayıs 23, 2010, 19:05 

geçmiş olsun.Sigortalılar ekonomi iyide olsa sadece primi konuşuyorlar poliçenin içerğini konuşan çok az.Bu yüzden sigortaları olduğu halde 
teminat eksikliğinden zarara uğruyan da çok.
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