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Değerli Müşterimiz;
Maalesef, Türkiye bir afet daha yaşadı. Birçok can ve milyonlarca TL mal kaybı yaşandı.
Sel, dünyanın her yerinde farklı şekillerde yaşanan doğal bir olay. Deprem gibi, yanlış
zamanda yanlış yerde bulunanların ne gibi feci durumlar ile karşı karşıya kalabildiklerini
hepimiz biliyoruz.
Normalde, Amerika ve Avrupa’da genelde iç rahatlatıcı bir düşünce vardır ki, toplam
hasarların en azından %50’si sigortalıdır ve karşılanacaktır diye. 17 Ağustos 1999’da
ülkemizde yaşanan deprem afetinin hemen akabinde, Türkiye’de Sigorta’nın Pazarlanması
üzerine tezimi yapmıştım. Şunu ortaya çıkarmıştım ki, depremden dolayı ortaya çıkan 12
milyar USD’lik hasarın, sadece 1 milyar USD’lik kısmı sigorta teminatına sahipti (hayat
sigorta tazminat ödemeleri dahil).
Aynı yıl, Eylül 1999’da Japonya’da yaşanan kasırga sonrasında ortaya çıkan 5 milyar USD’lik
hasarın, 3 milyar USD’lik kısmı sigorta teminatına sahipti. Yine 1999 yılının aralık ayında,
İsviçre, Almanya, ve Fransa’da yaşanan kuvvetli rüzgarlı kar fırtınası neticesinde ortaya
çıkan 7.5 milyar USD’lik hasarın, 4 milyar USD’lik kısmı sigorta teminatına sahipti.
Depremden doğan 12 milyar USD’lik kaybın, sadece %1.5’luk hayat sigorta tazminatları ve
%5’lik maddi hasar ödemesi yerine, en azından 6 milyar USD’lik kısmı Türk Sigorta Şirketleri
tarafından karşılanabilmeliydi.
Son 10 yıldır neredeyse fazla bir şey değişmediği, yaşanan bu son sel felaketinden sonra
ortaya çıkan hasarlarda sigorta teminatı altına alınmamış olan yüksek miktarlarda maddi
kıymet olduğunu, maalesef maddi varlıkların az bir kısmının sigorta teminatına sahip olup
hasarları sigorta şirketlerince karşılanabilecek durumda olduğunu görebiliriz.
Atasözünde belirtilen “Bir musibet bin nasihatten iyidir” sözünden hareketle, defalarca
sigortanın önemine vurgu yapmış olduğumuz müşterilerimizden, özellikle yakın zaman önce
yaşanan sel felaketi nedeniyle bizzat hasarı yaşayanlar veya yakından hissedenlerin daha
hassas davranmaya başladığı, poliçe teminatlarını öğrenmeye veya düzenletecek oldukları
sigorta poliçelerinde daha dikkatli olmaya başladıklarını gözlemliyoruz.
Tabii bu husus dar bir çevreyi kapsamakta, hasarı bizzat yaşamamış veya yakından şahit
olmamış bazı müşterilerimiz için sigortanın önemi halen önemli bir gündem konusu haline
gelememiştir.
Bu konuda, genel olarak ülkemizde sigorta bilinci açısından eksiklik olduğu görülmekte ve
gelişen dünyada karmaşık hale gelmiş ancak sigortalanabilir çok sayıda riske karşı
müşterilerimizin yeterli bilgiye sahip olamaması veya gerekli önemi vermemesi sebebiyle
sigortalanabilir varlıklarının risk altında olduğunu gözlemlemekteyiz.
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Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak, görevimizin; müşterilerimizi bu hasarlarla karşılaşmadan
önce bilgilendirmek ve sizler için çözümler üretebilmek olduğunun bilincinde olduğumuzu ve
çalışmalarımızı bu yönde sürdürdüğümüzü ifade etmek isteriz.
Bu vesile ile, sigortanın ihmal edilemeyecek önemli bir unsur olduğunu tekrar hatırlatır,
sigortalanabilir kıymetlerinizi güvence altına almak adına gerekli sigorta poliçelerinizi mutlaka
düzenlettirmeli veya sahip olduğumuz poliçelerin ihtiyacınıza uygun yeterli teminatlara sahip
olup olmadığı konusunda profesyonel destek almak suretiyle, sahip olduğunuz kıymetlerinizi
sigorta güvencesine almanızı tavsiye ederiz.

Kadir Gecenizi
ve
Ramazan Bayramınızı
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GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
Şirketimiz,
Ramazan Bayram’ından sonra
23 Eylül 2008 Çarşamba 09.00 – 18.00
saatleri arasında çalışacaktır
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
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