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R. UFUK TEKER İLK ÇEYREĞİ DEĞERLENDİRDİ
P&I s�gortacılığı ve Den�zc�l�k s�gortası alanında Türk�ye’de kurulan �lk ve tek
ş�rket olan Türk P&I S�gorta’nın Genel Müdürü R. Ufuk Teker �lk çeyreğ�
değerlend�rd�.

İlk 3 aylık dönem� genel üret�m performansınız ve
çalışanlarınızın pandem�ye adaptasyonu açısından
nasıl geç�rd�n�z? S�zden bunları öğrenmek
okurlarımız ve müşter�ler�n�z açısından da oldukça
ufuk açıcı olacaktır.

Pandem� sürec�nde dünya da normalleşmeler�n
yen�den başladığını görürken yurt �çer�s�nde �se hala
salgının en ağır etk�ler�n� h�ssett�ğ�m�z bu günlerde
tünel�n sonunu görmeye başlamanın ferahlığı �ç�m�z�
kaplarken y�ne de yolumuzun ne kadar uzun
olduğunu unutmuyoruz. B�rl�kte çalıştığımız bazı
ülkeler tam açılmaya geç�p aşılamayla b�rl�kte zor
günler� ger�de bırakmaya başladı. B�zler �ç�n de o
günler�n çok uzakta olmadığını umuyoruz.

Çalışan ek�b�m�z b�rb�rler�nden gün �çer�s�nde çok
faydalanan ortak karar alan ve b�rb�r� �le sürekl�
tartışan b�r ek�pt�r. Özell�kle tekn�k s�gortalama ve
hasar ek�b� sürekl� b�rb�rler� �le temas �çer�s�nde
bulunmaktaydılar. Fakat bu süreçte esk� anlamda
temas etmek pek mümkün olamamaktadır. Bu
temas eks�kl�kler� y�ne kurulu olan d�j�tal hatlar
üzer�nden tamamlanmaya çalışılmaktadır. Ama �t�raf
etmel�y�m k� aynı tadı ve keyf� vermemekted�r.

Ben özell�kle ek�be yen� katılan genç ek�p
arkadaşlarımız �ç�n kaygılanmaktayım. Her b�r
temasın, �ş arkadaşlarının her b�r telefon
görüşmes�n�n b�r eğ�t�m olduğu ortamdan uzak
kalmak genç arkadaşlarımızın gel�şmeler�nde çok
olumsuz b�r etk� olacaktır. Em�n�m k� bu kısa sürel�
ara vermeden ger� dönüşümüzde aradak� farkı hızlıca
kapanacaktır.
Bu sürec�n ş�rket�m�z �ç�n büyüme sürec�m�z�n devam
ett�ğ� b�r süreç olduğunu gözlemled�ğ�m�z�
bel�rtmel�y�m. Üret�m�m�z yabancı para c�ns�nde %26
oranında artarken, Türk l�rası bazında geçt�ğ�m�z yıla
n�speten %50 n�n üzer�nde b�r büyüme sağladık.
Tekn�k karlılılığımız �se y�ne artış sağladı. Bu olumlu
sonuçlara rağmen �ş arkadaşlarımızdan uzak
kaldığımız bu süren�n b�r an önce son bulmasını
d�l�yoruz.
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S�gorta sektörü ve dahası f�nans sektörü pandem� �le
beraber yen� yaşam ve çalışma şek�ller�ne geç�ş yaptı.
Ş�rket�n�zde k� genel durum ned�r? Yan� personel�n�z�n ne
kadarlık kısmı of�ste, bölgelerde k� çalışma model�n�zde
değ�ş�kl�k oldu mu? Bunun acente, broker ve
müşter�ler�n�ze yansıması, ger� dönüşümü nasıl oluyor?
Detaylı d�nlemek �ster�z…

B�z ek�p olarak tamamen evden çalışma yöntem�n�
ben�msem�ş bulunmaktayız. Sadece b�rkaç k�ş� �mza ve
dokümantasyon �şler�n� yürütmek �ç�n of�se
uğramaktadır. Onun har�c�nde tüm ek�p evden çalışıyor.

İş yaşamımızın son 1 yıllık dönem�n� of�se düzenl�
gelmeden evler�m�zde kalarak �dare ett�k. Hayatımıza son
b�r yılda g�ren d�j�tal toplantı yapma, görüntülü
görüşmeler, s�gortalı ve acente/broker z�yaretler�n�n
yer�n� almaya başladı. Ama bence bu süreç çok geç�c� b�r
süreç olacak. Normalleşt�kçe y�ne yüz yüze �let�ş�m,
b�rb�r�m�z� z�yaret ederek, seyahat ederek �ş �l�şk�ler�m�z�
yürütmeye başlayacağız.

Doğrusunu söylemek gerek�rse, operasyon olarak
s�gortacılığın d�j�tal ortam üzer�nden yapılması oldukça
hızlıca adapte olunab�ld�. Bu süreçte tüm sektörümüz çok
başarılı b�r adaptasyon gerçekleşt�rm�şt�r. Fakat
s�gortacılık mesleğ� karşılıklı güven esası �le yapılan b�r
meslekt�r. Bu güven en üst katmanda s�gortalı ve ş�rket
arasında güven tes�s� olarak görülüyor olsa da; s�gortalı
�le s�gorta acentes� / broker� arasında olan yüz yüze
temas çok büyük önem taşır. S�gortacılığın öneml� �k�
konusunu olan “devamlılık” ve “bağlılık” (cont�nuat�t�on &
loyal�ty) mevcut durum altında tes�s�n�n çok mümkün
olamayacağı kanaat�ndey�m. Bu süreç geç�p
normalleşme başladığında em�n�m k� esk� temaslı günlere
�lk dönen sektörlerden b�r�s� b�z s�gortacılar olacağız.

Ş�rket�n�z�n odaklandığı ya da şu süreçte yoğunluk verd�ğ�
branşlar elbette k� vardır. S�gorta b�l�nc�n�n g�derek arttığı
ülkem�z de ‘’havayı koklayan’’ müşter�ler�n�z�n de merakını
g�dermek �ster�z. Müşter�ler�n�ze get�receğ�n�z yen�
ürünler neler olmuştur? Bu ürünler �le onlara neler
kazandırıyor olacaksınız? Okurlarımız �le paylaşmanızdan
memnun�yet duyarız…

Den�z S�gortacıları maalesef çok �novat�f ve yen� ürünler
�le sürekl� kend�n� yen�leyen değ�l aks�ne tutucu 100
yıldan esk� Mar�ne Insurance Act çerçeves�nde 1980 l�
yılların klozları �le serv�s veren b�r gruptur dersek yanlış
�fade etm�ş olmayız kend�m�z�. Günün gerekler�ne göre
ürünler yen�lense b�le ana anlayışlar nerede �se aynı
omurga üzer�nde oturmaktadır. Mesela karant�na
kavramı belk� modern elementer ve sağlık s�gortacıları
�ç�n yen� b�r olgu olab�l�r ama b�z P&I s�gortacıları son 100
yıldır bu tem�natı s�gortalılarımıza zaten sağlamaktaydık.
O yüzden zaten bütün s�gortacılık kavramları den�z
s�gortacılığından doğmuştur derken abartılı �fadeler
kullanmadığımız b�r defa daha tesc�l olmuş oldu.
Türk P&I olarak b�z�m �ç�n son 1,5 – 2 yıllık süreç
yurtdışına açıldığımız b�r dönem oldu. Öncek� dönemde
yabancı s�gortacıların tem�natları yerl� s�gortalılarımıza
get�ren broker f�rmalar ş�md� b�zden aldıkları tem�natları
yabancı s�gortalılara pazarlamaya başladı. Bu sürec�
terse çev�rmek sanıldığı kadar kolay olmadı.
Şu anda gel�r�m�z�n 60% ı yabancı s�gortacılardan
gelmekte ülkem�ze h�zmet �hracı yöntem�yle döv�z
get�rmekte ve car� açığımıza küçük olsa b�le katkı
sağlamaktayız. Bunu yaparken hele yabancı
reasürörlerden aldığımız tem�natı �ş yeteneğ� �le
b�rleşt�r�p y�ne yurtdışına pazarlamamız �se b�ze ayrı b�r
haz vermekted�r. Umudumuz �çer�s�nde bulunduğumuz
yıl �t�barı �le Türk�ye de b�rkaç s�gorta ş�rket� �le b�rl�kte
Den�z s�gortacılığında Türk�ye p�yasasının güven�l�r ve
güçlü b�r p�yasa olduğunu dünyaya göster�p aldığımız
payı arttırdığımız b�r döneme g�rm�ş oluruz.

Son olarak 2021’n�n kalan dönem� �ç�n düşünce, öner� ve
temenn�ler�n�z� okurlarımız �le paylaşmanızdan büyük
mutluluk duyacağız. Bu ves�le �le de cov�d19 sebeb�yle
kaybett�ğ�n�z mesa� arkadaşlarınız, acenteler�n�z ya da
müşter�ler�n�z var �se onların da �s�mler�n� burada anarak
yad etmen�z dualarımızda yaşamalarına da sebep
olacaktır.
Ben�m �ç�n Cov�d1-9 dönem�n�n kahramanları k�mlerd�r
sorusunun cevabı tab�� k� Sağlık çalışanları �le başlayan
uzun b�r l�ste olsa b�le Den�zc�ler� ayrı b�r yere koymak
gerekt�ğ�d�r. Bu dönemde hep�m�z evler�m�zde kend�m�z�
kapattığımız #evde kal sloganını ben�msed�ğ�m�z
dönemde, den�zc�ler�m�z gem�lerde kaldılar. Normalde 4-
6 ay olan kontrat süreler� dolmasına rağmen seyahat
kısıtlamaları sebeb� �le evler�ne sevd�kler�ne çok uzun
süre ulaşamadılar. Bu süreçte b�z�m �ht�yacımız olan
gıda, mak�ne parçası, yakıt, tekst�l, k�myasal madde,
doğal gaz aklınıza ne gel�rse taşımaya devam ett�ler.
B�zler �ht�yaçlarımızı karşıladıysak Den�zde çalışan gem�
�nsanları, l�manlar, tersane çalışanları ve tüm den�zc�l�k
unsurları sayes�nde oldu. Ben s�z�n huzurunuzda tüm
den�zc�l�k cam�asına teşekkür etmek �st�yorum.

sayfa 2-2

https://www.ifhaber.com/sigorta-haberleri/

