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Dodeko Genel Müdürü Merter Demirdelen:

Dodeko sınaî hasar 
onarımında da uzman

s
igorta flirketleri baflta olmak üzere, kurum
ve kurulufllara hasar onar›m hizmeti veren
Dodeko Hasar Onar›m, ticari ve s›naî ifllet-
melerden okullara kadar farkl› yap›larda
gerçekleflen her tür hasar›n onar›m ve yeni-

den imalat›n› gerçeklefltiriyor. Dodeko’nun sigor-
ta sektörüne sa¤lad›¤› faydalar hakk›nda konufltu-
¤umuz Genel Müdür Merter Demirdelen, Dode-
ko’nun hizmetlerini anlatt›. 

SSiiggoorrttaa sseekkttöörrüü iiççiinn oonnaarr››mm hhiizzmmeettlleerriinniinn ffaayy--
ddaallaarr››nnddaann bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

Hasar onar›m hizmeti, sigorta sektörünün ha-
sar maliyetlerini düflürmekte, sahte veya müker-
rer hasarlar› engellemektedir. Hasar onar›m servi-
si eksperlerin en büyük yard›mc›s›d›r. Bunlar ye-
terince konufluldu ama as›l önemli olan, sigortal›
için hasar onar›m servisinin önemi yeterince an-
lat›lamad›. 

Sigortac›l›k, pazarlaman›n tüm unsur ve me-
totlar›n›n kullan›lmas›n› gerektiren, hatta pazar-
lama metotlar›n› gelifltiren, yönlendiren bir sek-
tör. Türkiye’nin en h›zl› geliflen sektörlerinden
biri. Bu sektörde kalite ve hizmet ç›tas› sürekli
yükseliyor. Bir dönem ‘hasar› ödeyen flirket’ ol-
mak önemliydi. Sonraysa ç›ta ‘hasar› h›zl› ödeyen’
flirkete yükseldi. Hasar ne kadar h›zl› ödenirse si-
gortal›lar hayata o kadar erken kat›labiliyor, o ka-
dar erken katma de¤er yarat›yor ve bu katma de-
¤er sigorta sektörüne prim olarak dönüyor. Ha-
sar› ödemek yerine onarmak, sektörün ‘hizmet ve
h›z’ ç›tas›n›n en üst seviyeye yükseltilmesi anla-
m›na geliyor. Bu, sektör için neredeyse bir dev-
rim. 

YÜZDE 99 MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ    
DDooddeekkoo oollaarraakk oottoo dd››flfl›› bbrraannflflllaarrddaa hhaassaarr oonnaa--

rr››mm hhiizzmmeettii vveerriiyyoorrssuunnuuzz.. NNee ttüürr hhaassaarrllaarraa hhiizz--
mmeett vveerriiyyoorrssuunnuuzz??

Dodeko Hasar Onar›m’›n yang›ndan tesisat
hasarlar›na kadar her tür bina hasarlar›nda
önemli bir yap› oldu¤u biliniyor. Ancak Dodeko
yaln›zca konut ve iflyeri bina hasarlar›nda de¤il,
baflkaca hasar türlerinde de oldukça yetkin bir
kurulufltur. Dodeko Hasar Onar›m bina hasarla-
r›nda betonarme, kagir, ahflap-kagir, ahflap, çelik
ve hafif çelik yap› ve konstrüksiyon uygulamalar›
konusunda, s›nai hasarlarda yang›n, su ve çökme

hasarlar›nda, makine temizlik ve onar›m› konu-
sunda,  her tür ortam, malzeme ve materyalin
kimyasal, zehirli, afl›nd›r›c› likit ve gazlar ile ya¤,
is, çamur ve su boflaltma, ar›tma, ar›nd›rma, de-
zenfeksiyonunda, her tür tekstil ürünü temizli-
¤inde, her tür çat› ve d›fl cephe giydirme sistem
ve uygulamalar›nda, montalama, izolasyon iflleri
konusunda, mermer, granit, mozaik ve di¤er tafl
iflçiliklerinde, tarihi eser restorasyonunda, her tür
ahflap iflleri ve imalat› ve oyma ifllerinde dene-
yimlidir. Ayr›ca Dodeko Hasar Onar›m hasarl›
ürünlerin sovtaj de¤erini art›r›r. 

Yaapptt››¤¤››nn››zz iiflfllleerrddee mmüüflfltteerrii mmeemmnnuunniiyyeettiinnii aarr--
tt››rrmmaakk iiççiinn nneelleerr yyaapp››yyoorrssuunnuuzz?? SSiiggoorrttaall››llaarr vveerr--
ddii¤¤iinniizz hhiizzmmeetttteenn ssoonnrraa ssiiggoorrttaa kkoonnuussuunnddaa nnaass››ll
bbiirr iizzlleenniimmee ssaahhiipp oolluuyyoorrllaarr ssiizzccee??

Dodeko Hasar Onar›m kurumsal imaj›n› ke-
sintisiz, her alanda sürdüren, flirketlerin kurumsal
imajlar›na da katk›da bulunan bir kurulufltur.
Kendine has giysi dizayn›, özel e¤itimli ekipleri,

ifl kalitesi, garantisi ve dakikli¤i ile yüzde 99 müfl-
teri memnuniyeti seviyesini yakalam›flt›r. Ayr›ca
Dodeko Hasar Onar›m’›n tekrarlayan hasar› da
bulunmamaktad›r. Çok noktadan hareket eden
Dodeko ekiplerinin çal›flmalar› sürekli olarak de-
netlenmektedir. ‹flin teslim al›nmas› ve çal›flma
sonunda teslim edilmesi belirli prosedürlerle yü-
rütülmektedir. Gerçeklefltirilen her iflin sonunda
kalite kontrol amaçl› anket çal›flmas› da yap›l-
maktad›r. 

‘EKSPERLER BİZE GÜVENİYOR’
DDooddeekkoo iillee ççaall››flflmmaann››nn eekkssppeerrlleerr aaçç››ss››nnddaann

aavvaannttaajjllaarr›› vvaarr mm››?? BBuu aavvaannttaajjllaarrddaann bbaahhsseeddeebbiilliirr
mmiissiinniizz??

Eksperlerimiz bir hasara bakar ve tahminen
kaça mal olaca¤›n› da bilir. Ancak her hasar boya
hasar› gibi flu kadar m2, öyleyse flu fiyat denecek
flekilde hesaplanamaz. En basit tesisat hasar›nda
bile kapal› bir duvar-zeminin aç›l›p, bir tesisat›n
onar›lmas› 100 ile 1000 TL aras› bedele mal ola-
bilir. Eksper, kendisi uygulay›c› olmad›¤› için,
uygulay›c›lar›n verecekleri en kötü senaryoya gö-
re hesaplanm›fl teklife etkili itirazda bulunama-
yacakt›r, çünkü olabilir! Dosya bu bedelle kapa-
t›ld›¤›ndan, sorun çok daha küçük bedelle hallol-
sa bile sigorta flirketi bu avantajdan faydalana-
mam›fl olacakt›r. Dodeko, tahmini hasar bedelini
ve do¤abilecek riskleri bildirir, ifllemin sonunda
oluflmayan riskler hasar bedelinden indirilir. 

Sigortal›lar bir yandan hasar›n flokundayken,
öte yandan teklif toplay›p onaylanmas› sürecinde
10-15 gün boyunca onar›ma bafllayamamaktad›r.
Bu süreç eksper için de zordur. Örne¤in kendi
dairesinden kaynaklanan ve baflka daireleri de
etkileyen ‹zmit’teki yang›n hasar›nda sigortal›-
n›n “di¤er sigorta flirketlerinin eksperi sizden ön-
ce gelip teklif toplamaya bafllad›” serzenifline eks-
perin yan›t› çok netti: “Ben sizden teklif almaya
de¤il, hasar›n›z› onarmaya geldim; yan›mdaki ar-
kadafl sigorta flirketinizin hasar onar›m ekibin-
den.” Ayn› gün temizlik ve onar›m bafllad›¤›nda,
di¤er sigorta flirketlerinin sigortal›lar› da ifllemle-
rini bizim yapmam›z› istediler. Gerçekten de biz
iflleme bafllad›¤›m›zda henüz akçeli rapor olufltu-
rulmam›flt› bile… Bence eksperlerin bu güveni
ve sigortal›lar›n inanamaz bak›fllar› her fleye de-
¤er. 

Dodeko Hasar Onarım’ın yangından tesisat hasarlarına kadar 
her türlü bina hasarında bilinen bir marka olduğunu söyleyen
Demirdelen, Dodeko’nun sınaî hasarlar gibi farklı alanların 
onarımında da uzman olduğunun altını çizdi.
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