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Sigortall Ya$am ve Emeklilik Dergisi

sagll ImlZI emahet ettigimiz
doktorlanmlz da artlk sigortall

olacak. Tlbbi uyg lamalardaki
yanll~uy ulamalar artlk sigorta ile
guvence altma aim bilecek.
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Nursuna Memecan:
"Hasar anlnda
sigortacllar

. mlzlk~llIk
yapmamall" 11;;-'}J



$EMSiVE I SOVLE$i

AKP istanbul Milletvekili Nursuna Memecan:

Hasar anlnda sigortacllar
mlzlkr;lhk yapmamah .
AKP istanbul Milletvekili Nursuna Memecan, "Sigorta §irketleri, tiiketicilerin
ihtiya<;lannl iyi anlamah, uygun sigorta paketi 6nerebilmeli ve hasar anmda
mlZlk<;lhkyapmamah" dedi.

GOLSELi OZDEMiR
AKP Istanbul Milletvekili Nursuna Meme-
can, iilkemizde insanlann olasl problemle-
re kar~1ilk olarak ailelerinden yardlm iste-
diklerini bu nedenle de sigortaYI dii~iinme-
diklerini belirtiyor. Memecan'a gore sigor-
ta ~irketlerinin tiiketicilerin ihtiya<;lanm iyi
anlamasl gerekiyor. "Hasar anmda sigorta
~irketleri mlZlk<;llIkyapmamah" diyen Me-
mecan SEMSIYE'ye sigorta tiiketicisi 01-
manm detaylanm anlattl.

Ozel sigortalar hakklnda ne du~unuyor-
sunuz?
Hayatlmlzl belli bir diizene oturtuyor,

ya~aYlp gidiyoruz. Hayatm zor olan yam
oniimiize <;Ikan aksilikler, kazalar, talih-
sizlikler, hastalIklar oluyor. Bunlarla ba-
~etmeye her zaman hem psikolojik ola-
rak hem de madden hazlrlIkli olmayabi-
liyoruz. Diizenimiz bozulabiliyor, <;are-
siz ve paraslz ortada kalabiliyoruz. Boy-
le durumlara dii~meyelim diye hayatl-
mlzdaki riskleri azaitmaya, tedbirli,
temkinli olmaya cah~IYoruz. Hayatl en-
di~eli ya~IYoruz. Ozel sigortalar hayatl-
mlzl 'daha az endi~eli' ya~amamlzl saglI-
yor. Olabilecek riskier, beklenmedik du-
rumlar, kazalara kar~1 tedbir olarak ozel
sigortalar yaptmp daha rahat uyuyabili-
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yor, daha rahat ya~ayabiliyoruz. Beklen-
medik durumda psikolojik olarak etki-
lenmememiz miimkiin degil. Ama, mad-
den etkilenmememiz ozel sigortalar sa-
yesinde miimkiin olabiliyor. Bu da bii-
yiik rahathk hissi veriyor.
.

f;a1l~lglnlZ sigorta ~irketini neye gore
belirliyorsunuz?
Sigorta ~irketinin giivenilirligi, diizgiin bir
ticari durumu olmasl <;okonemli. Sigorta-
hnm ihtiya<;lanm iyi anlamasl ve uygun si-
gorta paketi onerebilmesi onemli. Hasar
anmda mlZlk<;I!lkyapmamasl onemli.

Evrim Sigorta Araclllk Hizmetleri i1ekal;
Ylldlr l;a1l~lyorsunuz ve onlan tercih et-
me sebebiniz nedir?
Evrim Sigorta Araclhk Hizmetleri ile 20
yIidlr <;ah~lyorum. Daha once sigortala-
nmlzl <;esitli acentelerden yaptmyor-
duk. Evrim Sigortaclhk dam~manhgl-
mlzl yaparak ihtiya<;lar.lmlzl belirleme-
mize yardimci oldu. Ekonomik bir ~ekil-
de 'en endi~esiz' ya~amamlz i<;in sigorta
paketleri diizenlediler. Hasanmlz oldu-
gunda bizi iizmeden hasanmlzlll telafi
edilmesini sa&ladllar. Degi~en, geli~en
sigorta hizmetlerinden haberdar edip,
faydalanmamlzl sagladIiar.

Hangi sigorta urunlerini kullanlyorsu-
nuz?
Ev, saghk, i~yeri, ara<; sigortalanmlz var.

sigortaya yllllk ne kadar butl;e ayJrl-
yorsunuz?
Sigorta biit<;emizi 'endi~esiz ya~ama' kri-
terini goz onunde bulundurarak gerekli
olan prim odel1lelerini hesaplayarak
yapml~tIk. Bu duzen devam ediyor. Di-



Nursuna Memecan:
"Ozel sigortalar hayatlmizi
daha az endi!?eli
ya!?amamizi saghyor."

ger biit<;ekalemlerini sigorta masraflan-
III g6z 6niinde bulundurarak belirliyo-
ruz. Bizim sigorta prim 6demeleri konu-
sunda 6nceligimiz var.

Sigorta polic;esinde once teminatlara
ml bakarslnlz yoksa fiyata ml?
Endi§esiz ya§ayahm derken, elimizdeki
avucumuzdakini verip de 'endi§esiz' ya-
§ayahm demiyoruz. Bu bir dengedir. <;e-
§itli sigorta §irketlerinin teminat ve
primlerini inceleriz. Bunlardan kendi
durumumuz i<;inen optimal olanl se<;e-
riz. Ne teminattan vazge<;eriz,ne de en
az prim 6demekten.

Yurtdl~lnda uzun sure ya~ml~ bir ki~i
olarak U1kemizdeki sigorta alglslnl
yurtdl~1 ile klyaslar mlslnlz?
Bir d6nem Amerika'da ya§adlm. Orada
sigortalanma se<;melibir konu gibi degil.
Bir 6ncelik. Sanki orada daha koruma-
SIZ bir ortam yard!. Burada geni§ aile
diizeni bir yere kadar bir koruma sagla-
dlgmdan insanlar hala buna giiveniyor.
Orada hemen ba§vurulacak yakm aile
destegi pek olmadlgmdan herkes biraz
daha temkinli. Zorunlu sigortalann da
insanlarda sigorta ah§kanhgl geli§mesi-
ne katklSI olmu§.

Nursuna Memecan
kimdir?

Nursuna Memecan, 23 Temmuz
1957'de istanbul'da dogdu. Bogazil;i
Oniversitesi MOhendislik FakOltesi
EndOstri MOhendisligi BolOmO'nO
bitirdi. YOksek lisansml ABO'de
Temple Oniversitesi'nde i~letme
alanmda tamamladl. New York
Oniversitesi'nde Uluslararasl
ili~kiler Programl'na devam etti.
ABO'de yazlhm mOhendisi olarak,
TOrkiye'de Citibank'ta Elektronik
Bankaclhk'ta, Yapl Kredi Yatlrlm'da
Kurumsal Finansman biriminin
kurulu~unda, tizel Bankaclhk
biriminde l;ah~tl. Kendi kurdugu
yaymclhk ~irketi, ~irket dergileri
yaymclhgl, tamtlm, reklam
i~lerinden sonra l;ocuk yaymlarl ve
lisans ve telif haklan pazarlamasl
alanlarmda faaliyet gosteriyor.
Robert Kolej Mezunlar Oernegi ve
TOrk-Amerikan i~ Forumu'nda aktif
olarak dernek faaliyetlerine katlldl.
KarikatOrist Salih Memecan ile evli.

Milletvekili olarak U1kemizdeki sigorta
bilincinin geli~irilmesi ic;in sizce neler
yapllmasl gerekiyor?
Sigorta bilincinin geli§mesi i<;in sigorta
§irketlerinin bilin<;lendirmekampanyala-

Sigo~ ~irketlerine vermek istediginiz
bir mesaj var ml?
Sigorta §irketleri istismara kar§l <;oktitiz
olmahlar. Hasar tespitleri adil olmah. Sis-
temi istismar .edenler yiiziinden sigorta
primlerinin artmasma izin vermemeliler.
Sistemden faydalanabilecek insanlar i<;in
sigorta primlerinin caydmcl hale gelme-
mesine dikkat etmeliler.

Sigorta ile ilgili ba~lnlzdan gec;en ilginc;
bir olay varsa bizimle payla~lr mlSlnlz?
Amerika'da bir arkada§lm ak§am evde
otururken internetten araba sigortalan-
III incelemi§. <;ok da fazla dii§iinmeden
kendi sigortasmdan daha uygun fiyath
bir sigorta bulunca gece gece 0 pakete
ge<;i§yapml§. 0<; kuru§ kazandlm diye
mutlu mutlu yatml§. Ertesi sabah, hem
de yogun trafikte, aglr aglr giderken
6niindeki araca <;arpml§. 0 da onun
6niindekine <;arpml§.Hayatmda hi<;ka-
za yapmaml§ olan ve <;okda iyi bir §of6r
olan arkada§lm bir gece 6nce yeni aldlgl
paketin kapsammm sllllrlanlll farket-
memesi yiiziinden kar§l taraftaki mag-
durlara on binlerce dolar 6demek 20-

runda kaldl. Aynca, sa<;mlba§ml yoldu.


