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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde; Risk Yönetimi’nin önemi ve sigorta şirketlerinin işyeri sigortası
düzenlenmesi aşamasında göz önünde bulundurdukları hususlar ve işletmelerde bulunmasını
istedikleri bazı önlemler ile ilgili bilgilere yer vermek istiyoruz.

Risk Yönetimi;
“Risk yönetimi” ni kısaca, işletmelerin faaliyetleri sırasında
ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir şekilde ve
detayları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri asgari
düzeye indirecek veya tam olarak ortadan kaldıracak
önlemlerin alınması şeklinde ifade edebiliriz.
Risk yönetiminin, tüm sektörlerde önemli bir husus olması bir
yana, özellikle son dönemlerde sigorta sektöründe daha ön
planda olduğunu, işletmelerin de üzerinde hassasiyetle
durması gereken bir kavram olduğunu görmekteyiz. Özellikle
kağıt ve kimya endüstrilerinde risk yönetiminin öneminin daha
da arttığını söylemeliyiz.
Artık işletmelerin gündemine aldıkları konular arasında, daha ziyade risk yönetimi, riskin
algılanması, ölçümlenmesi ve firmaların riskleriyle ilgili “sigorta yapılması dışında” da neler
yapılabileceğinin öğrenilmesi ve buna uygun olarak aksiyon serginlemesi hususları da ön
planda tutulan konular arasındadır.
Sigortacılıkta Risk Yönetimi’nin önemi;
Özellikle son dönemlerde, kağıt-ahşap ve kimya endüstrilerinde sigorta şirketlerinin riskten
uzak durma eğiliminde olduklarını gözlemlemekteyiz.
Birkaç yıl kadar öncesi herkes tesisini, kurumunu bu günlere nazaran daha kolay
sigortalatabiliyordu ancak sigorta sektörünün bugününe baktığımızda bu alanda bir daralma
yaşanmakta, sigorta şirketleri özellikle bu kurumları sigortalamamaya veya kısıtlı şartlarda
sigortalamaya yönelik riziko kabul kriterleri belirlediklerini görmekteyiz.
Bedelini ödeyeceğiniz her riski sigortalayabilmelisiniz
görüşü; günümüzde maalesef bazı faaliyet kolları için artık
pek mümkün olamamaktadır.
Bazı kurumlar, kurum kârını maksimize etmek için riskini
kabul edilmeyecek seviyelerde üzerinde tutarak, bu risklerini
de sigorta şirketlerine devrederek çözebileceklerini
düşünüyorlarsa, bu tür firmalar sigorta şirketleri nezdinde
sigortalanabilirlik açısından muteber bir işletme olarak
algılanmıyorlar. Bu nedenle, riskin ulaştığı belli bir noktadan
sonra bedeli de ödense, artık bazı risklerin sigortalanamaz
noktaya geldiği unutulmamalıdır.
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** Tüm faaliyet kollarında riski azaltıcı önlemlerin gerekliliğine vurgu yapmakla birlikte, özellikle
kağıt, ahşap ve kimya endüstrilerinde sigorta şirketlerinin işletmelerde veya işyerlerinde dikkat
etmekte olduğu bazı önlem ve düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Sigortalanabilir bir işletme için dikkate alınan bazı önlemler;
* Hırsızlık önlemlerinin kurum risklerine uygun
olarak yeterli derecede alınmış olması, (24 saat
güvenlik, alarm, güvenlik kamerası, demir
parmaklık, kepenk vb. önlemler)
* Faaliyet koluna göre yeterli seviyede yangın
önlemlerinin alınmış olması, (Yangın dedektörleri,
duman algılayıcı springler sistemi, hidrantlar,
yangın hortumları, yangın dolabı, yangın
söndürücüler vb. önlemler)
* Yangın tüplerinin varlığı ve son kullanma
tarihlerinin geçmemiş olması,
* İşletme içinde sigara içme yasağının bulunması ve bu yasağın mutlaka uygulanıyor olması,
* Yuvasından çıkmış veya bozuk fiş ve prizlerin hemen değiştirilmesi, (fişlerin bantlar ile veya
diğer yetersiz önlemlerle kullanılmaya devam edilmemesi)
* Elektrik trafosunun veya sigorta dolaplarının etrafında yanıcı maddeler ve emtia
yoğunluklarının bulundurulmaması,
* Malların depolanmasında standart depolama şartlarına uyulması. Mesela; tavana kadar ve
aralarda hiç mesafe bırakılmadan, palet veya raf sistemi olmadan, veya yığıntı şeklinde
depolama yapılmamalı,
* Yerlerde kağıt, karton veya üretimde kullanılan yanmaya müsait maddeler bulunmaması,
* Olası bir yangın durumunda yangının yayılması ve infilak durumlarının kolayca
gerçekleşmemesi için rizikonun tek bir hacimde yer almaması, üretim üniteleri arasında yeterli
derecede mesafelerin bulunması ve mümkün olduğunca işletme içinde mesafeli yapılanma
olması,
* İşletmedeki ana elektrik hatlarının ve tali kısımlardaki kabloların dağınık ve düzensiz
olmaması,
* Kazan dairelerinin mümkün olduğunca üretim hattına bitişik ya da yakın konumda olmaması,
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; sigorta ihtiyaçlarınız ile ilgili her türlü konuda sizlere
destek olabilir ve var olan risklerinizin doğru ve uygun çözümler ile güvence altına alınabilmesi
için gerekli değerlendirme ve çalışmaları yapabileceğimizi belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.
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