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ONLINE DESTEK 

“Sigorta zamandan tasarruf sağlar”
şyeriniz ya da eviniz, herhangi bir
durumda ortaya çıkabilecek yangın
ya da doğal afetler karşısında
güvence altında bulunmalı. Aksi
takdirde büyük hasarlar ve
altından kalkamayacağınız
maliyetler ortaya çıkabilir. Bunlar
için ortaya çıkan yangın ve doğal
afet sigortaları için Evrim
Sigortacılık Hizmetleri Satış
Uzmanı Yurdanur Sakarya, “Yangın
teminatlarına giren herhangi bir
zarardan dolayı sigortalının
mağdur olması durumunda,
zamandan tasarruf ederek
mağduriyetinin en kısa sürede
giderilmesi sağlanıyor” dedi.
Yangın poliçelerinin önemi
üzerinde duran Sakarya,
poliçelerin ekonomiye katkı
sağladığını ve yaşam kalitesini
yükselttiğini belirtti. 

Kira kaybı sigorta teminatında
Yangın ve doğal afet sigortalarının
teminatları hakkında bilgi veren
Yurdanur Sakarya şunları dile
getirdi: “Bu sigorta ile yangının,
yıldırımın, infilakın veya yangın ve

infilak sonucu meydana gelen
duman, buhar ve hararetin
sigortalı mallarda doğrudan neden
olacağı maddi zararlar, sigorta
bedeline kadar teminat altına
alınmış olur. 

Sigortalılar poliçelerde ek
sözleşme ile grev, lokavt,
kargaşalık, halk hareketleri, terör,
deprem ve yanardağ püskürmesi,
kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer
kayması, fırtına, dâhili su, duman,
taşıt çarpması, kötü niyetli
hareketler, enkaz kaldırma
masrafları, kira kaybı ve intifadan
mahrumiyet, yangın ve infilak mali
sorumluluğu, doğrudan veya
dolaylı olarak meydana gelen her
türlü çevre kirliliği sebebiyle
oluşabilecek bütün zararlar
teminat kapsamına dâhil
edilebiliyor. 

Tüketici bilinçlendikçe
branşlara da ilgi artıyor
Tüketicilerin yangın ve doğal
afetler  branşına ilgisinin eskiye
göre daha iyi durumda olduğunun
söyleyen Sakarya, “Sigorta

şirketleri ve acenteler daha fazla
tüketicilere ulaşarak, daha kaliteli
hizmet vermeye başladı” dedi. Her
geçen sene daha iyi olan sigorta
sektörünün bu branşa da etkisinin
iyi olacağı görüşünü savunan
Sakarya, “Her geçen sene bir
önceki seneye göre daha iyi
olacaktır” diye konuştu.

2009 yılı primleri yaraya
pansuman oldu
Sigorta sektöründe yangın ve
doğal afetler branşının 2010
yılında düşüş yaşaması ve 2010 yılı
sonunda ve 2011 yılında düzlüğe
çıkmasını yorumlayan Yurdanur
Sakarya konu ile ilgili şunları
söyledi: “Sigorta sektörünün 2010
yılı prim üretimi 2009’a göre yüzde
13.6 oranında artarak 14 milyar 125
milyon liraya ulaştı. 2009 yılında
prim üretimi reel olarak azalan
sektör yaralarını tam olarak
saramasa da pansuman yaptı.
Daha çok tüketiciye ulaşıp,
bilinçlendirmek bizlerin başlıca
görevi olup, sorunun çözümünde
önem arz etmektedir.”

Doğal afetlerin yada yangının maliyetlerinin fazla olduğunu ve sigortanın mağduriyet durumunda zamandan tasarruf
sağladığını söyleyen Evrim Sigortacılık Hizmetleri Satış Uzmanı Yurdanur Sakarya yangın poliçeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Özel sigortaların herkes tarafından
yaptırılması gerektiğini belirten Evrim

Sigortacılık Hizmetleri memnun müşterisi
Türkcan Trans şirket sahibi Şaban Özcan,
“Ekonomik koşullar el verdiği kadarıyla
sigorta yaptırılması gerekir” dedi. Özcan,
özellikle nakliyecilerin bütün personele
ferdi kaza poliçesi yapma ve ölüm
teminatını yüksek tutması gerektiğini
düşünüyor.

Yeni araçtansa prim ödemek daha karlı
Firma olarak sigortasız hiçbir araçlarını  tra-
fiğe çıkarılmadığını belirten Özcan, “Bugü-
nün koşularında fazla para kazanamıyoruz.
Herhangi bir kaza sonrasında aracın yerine
yenisini koymak çok kolay değil ama sigor-
taya ödenecek primler taksitli olarak ödene-
biliyor” diye konuştu. Sigorta ürünü alırken
ilk planda ürünün teminatlarına dikkat etti-
ğini söyleyen Özcan, “Fiyat ikinci planda
kalmaktadır önce, sigorta bana hangi temi-
natı veriyor o önemli. Nakliye firmaları ola-
rak büyük risklerle karşı karşıya
kalabiliyorsunuz” dedi.

Nakliyeci için en önemlisi
asistans hizmeti
“Nakliye firması olarak bizim en çok önem
verdiğimiz hizmet asistansdır” diyen Özcan,
“Araçlarımız genelde yurtdışında bulunuyor
ve trafik kazası meydana geldiği zaman kur-
tarılması ve çekilmesi işlemlerinde sigorta

şirketinin anlaşma sağladığı asistans firma-
lar tarafında sağlanmaktadır” diye söyledi.
Yakın bir zamanda Bulgaristan’da bir araç-
larının büyük bir trafik kazasına yaşadığını
ve olayda şoförlerinin ağır yaralandığını
söyleyen Özcan, hemen acentelerini araya-
rak durumu bildirdiklerini ve çok hızlı bir şe-
kilde hastanın Türkiye’ye naklinin ve
hastane işlemlerinin yapıldığını kaydetti.
Araç içinde aynı işlemlerin uygulanarak Tür-
kiye’ye getirildiğini belirten Özcan, işlem-
lere hemen başlanarak mağduriyetlerinin
giderildiğini sözlerine ekledi. Bu süreç içeri-
sinde acentesinin kendilerine olumlu ve an-
layışlı olarak yaklaştığını açıklayan Özcan,
“Acentemizin sürekli tarafımızı bilgilendir-
mesi ve hızlı yaklaşımıyla memnuniyetimizi

sağlamış oldu” dedi.

Portföyünden konuşmasına kadar 
her şey önemli
Sigorta şirketini seçerken öncelikle ne kadar
güvenilir olduğuna dikkat ettiklerini ifade
eden Özcan, “Daha sonra portföyüne,davranış
ve konuşma üslubuna,uğradığım zararın kısa
sürede çözümlenmesine ve zararımın ödenme-
sine,sigorta personelinin yeterliliğine, konu
hakkındaki bilgisi sigorta şirketimi belirle-
mede etken unsurdur” dedi. Acente ve sigorta
şirketinden en büyük beklentisinin destek ol-
duğunu söyleyen Özcan, “Poliçe satışından
hasar sonrasına kadar şirketimize ve persone-
limize ilgili yaklaşımını ve her zaman yanı-
mızda olduğunu bilmek istiyoruz” dedi.

Özel sigortanın ekonomik koşullar el verdiği sürece yaptırılması gerektiğini belirtenTürkcan Trans Şirketi Sahibi
Şaban Özcan, özellikle bütün nakliyecilerin personellerinin ölüm teminatlarını yüksek tutmaları gerektiğini söyledi.
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Evrim Sigortacılık Hizmetleri
sunduğu hizmetlerle nakliye
firmalarının hayatını
kolaylaştırmaya devam ediyor.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) ile işbirliğinde çıkarılan
UND Seyahat Sağlık büyük ilgi
görmeye devam ederken,
poliçenin avantajları da
sigortalılara büyük avantajlar
sağlıyor. Poliçe ile birlikte verilen
Şoför Seyahat Sağlık Sigortası
Kartı ile sigortalının poliçesini

yanında
taşımasına
gerek
kalmıyor. 
Şoför Seyahat
Sağlık
Sigortası
Kartı
üzerinde
sigortalının
adı soyadı,
poliçe
numarası,
poliçenin
başlangıç
ve bitiş
tarihi,
coğrafi
sınır ve

poliçenin toplam
teminat bilgileri yer alıyor. Bu
bilgilerin bir kart üzerinde
toplanmış olması sayesinde
sigortalının poliçesini yanında
taşımasına gerek kalmıyor. Ayrıca,
sigortalı kart üzerindeki asistans
numarasını çevirerek anında
asistans hizmetlerine de
ulaşabiliyor.  

UND Seyahat Sağlık hakkında
Evrim Sigortacılık Hizmetleri ve
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) işbirliği ile UND üyelerine
özel olarak düzenlenen ve geniş
teminatlarıyla en uygun fiyatlı
poliçe olma özelliğini taşıyan
“UND Seyahat Sağlık”, vizesiz
seyahat edilebilen 89 ülkede de
geçerli. “UND Seyahat Sağlık”,
sigortalıya yurtdışına çıkışlarda,
benzer sigortalarda 30.000 Euro
olan toplam teminatı, 6 ay süreli
poliçelerde 150.000 Euro ve 12 ay
süreli poliçelerde ise 250.000 Euro
olarak sunuyor. Poliçelerde yurt
dışına her bir çıkışta seyahat
süreleri için azami 75 ve 90 günlük
alternatifler sunuluyor. e-gazete evrim sigortacılık  tarafından ’ya hazırlatılmıştır info@sigortamedia.com  T: 0216 326 83 20 Editör: Seval Karaca 

Motorlu aracın neden olduğu zararlarda
sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu

ve Borçlar Kanunu çerçevesinde
değerlendirilmelidir. 

Karayolları Trafik Kanunu, aracın neden
olduğu zararlarda sorumluluğun “işleten”e
ait olacağını belirtmektedir. Bunun yanında
zarara sebep olan araç sürücünün işleten
olmaması halinde ayrıca sürücünün de so-
rumluluğu doğacaktır. 

Araçların sebep olduğu zararlarda, araç
sahibinin mutlak olarak sorumlu olacağı
inancı yaygın olmakla birlikte , bu genel ka-
nının aksine yasal düzenlemeler vardır. Zira,
araç sahibi motorlu aracı “işleten” değil ise,
sırf aracın maliki olmasından bahisle zarar-
dan sorumluluğu doğmayacaktır. Aracın,
uzun süreli kiralama ilişkisi ile kiralanmış
olması  halinde zarardan kiracı/aracı işlete-
nin sorumlu olacaktır. Yargıtay’ın uygula-
ması da bu yöndedir. 

Ticari araç sınıfından çekici ve
römorkların verdiği zararları irdelersek ; 
Çekici tipi araçların verdiği zararlardan aracı
işletenin sorumlu olacağını belirtmiştik.
Ancak  römorkun motorlu araç statüsünde
olmaması, her ne kadar trafik sicilinde kaydı
ve müstakil plakası da olsa, kendi başına
hareket kabiliyeti olmadığından motorlu
taşıt statüsünde olmaması karşısında  rö-

morkun verdiği zararlarda sorumluluk kime
ait olacaktır?  

Yargıtay tarafından benimsenen uygu-
lama , “Karayolları Trafik Kanununun 102.
maddesine göre; bir römorkun veya çekilen
aracın sebep olduğu zarardan dolayı çekici-
nin işleteni, motorlu aracın işleteninin so-
rumluluğuna ilişkin hükümlere göre
sorumlu tutulur” şeklindedir. Buna göre, çe-
kilen römorkun maliki için açılan davaların
reddi gerekecektir. 

Özetle;  çekici ya da çektiği römorkun
verdiği zararlarda, aracın malikinden ziyade
“işleteninin” kim olduğunu tespit etmek
büyük önem arz etmektedir. Sorumlunun
yanlış tespit edilmesi , dava açılması 
sürecinde, gerçek sorumludan talepte 
bulunabilmek için yasal sürelerin dolmasına
ve  zaman aşımı nedeniyle zararların tazmin
imkanının ortadan kalkmasına yol 
açmaktadır.  

Motorlu 
araç
işletenin
sorumluluğu 

Şoför Kartı cepte,
poliçeler evde!

‘Geniş kapsamlı poliçeler yaptırılmalı’

Evrim Sigortacılık Hukuk Dan.

Allianz, tatil hazırlığı yapanları evlerini
sigorta yaptırması konusunda uyarıyor.

İster ev sahipleri ister kiracılar, Allianz Tüm Ev
Sigortası ile evlerini ve evlerindeki eşyaları
garanti altına alabiliyor. Allianz Tüm Ev
Sigortası, hırsızlık teminatının yanı sıra yangın,
yıldırım, infilak, sel/su baskını, dahili su, fırtına,
yer kayması, duman gibi felaketleri, kötü niyetli
hareketler ve terör gibi toplumsal olayları, hava
ve kara taşıtları çarpması, enkaz kaldırma
masrafları, yakıt sızması, kira kaybı ve geçici
ikametgah masrafları risklerini de teminat altına
alıyor. Ayrıca, ferdi kaza, elektrik hasarı, kişisel
eşya gasp, kapkaç, yankesicilik teminatları da
yine Tüm Ev Sigortası’nın sigortalılarına
sunduğu teminatlar arasında yer alarak
kiracıların ve ev sahiplerinin kayıplarını
karşılıyor. Tüm Ev Sigortası, yangın, infilak,
dahili su baskını, duman gibi risklerin
sigortalının komşuları, kiracısı veya ev sahibine
verebileceği zararları da teminat kapsamında
tutuyor. Sigortalılar dilerlerse deprem, cam
kırılması hasarlarını ya da fırtına sonucu uydu
anteni ve klima cihazı gibi dış ünitelerde
oluşabilecek zararları da kapsam dahilinde
tutuyor. Tüm Ev Sigortası, kiracıların
yaptırdıkları boya, badana ve sabit dekorasyona
gelecek hasarları da belirli bir limitle güvence
altına alabiliyor. Allianz Tüm Ev Sigortası, bu
teminatları sigortalıların bütçelerini
zorlamayacak uygun koşullarla sunuyor. 
Tüm Ev
Sigortası'nı ilk
kez yaptıranlara
yüzde 10,
hasarsız poliçe
yenilemelerine
ise yüzde 30’a
varan indirim
avantajı
sunuluyor.
Allianz'dan
konut sigortası
yaptıranlar, ev
ve eşyalarını
koruma altına
almanın yanı
sıra, anlaşmalı
sağlık
kuruluşlarından
da indirimler
kazanıyor.

‘Tüm Ev
Sigortası’ ile
yankesicilik de
kapsamda
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Yurdanur 
Sakarya


