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Ran Lojistik Hizmetleri Lojistik Grup Ba~kan Yardimeisl Erhun Ozdel:

Sigorta ~irketleri,lojistik
sektOrii ile c;ozi.imortagl olmah
Ran Lojistik Hizmetleri Lojistik Grup Ba~kan Yardlmclsl Erhun Ozdel "Sigorta
~irketlerinin, lojistik sektoru ile yakm diyalog ve mesai anlaYl~lile ~ozum ortagl
~eklinde bir ~ah~ma sistemi hedefleri olmahdlr" dedi.
YURTiCi ve yurtdl§llldan bin;ok kurulu§a
ta§lmaClhk hizmeti veren ve IMKB'de i§-
lem goren ikinci lojistik firmaSl olan Ran
Lojistik'in Lojistik Grup Ba§kan Yardlmcl-
Sl Erhun Ozdel, ozel sigortalar, i;ah§tIklan
acente ve nakliyat sektbrii ile ilgili gorii§le-
rini SEMSiYE ile payla§t!.

Ozel sigortalar hakklnda neler
du!?unuyorsunuz?
Ozel sigortalann, risklerin ileride yaratabi-
lecegi olumsuz sonui;lar ihtimalini azalttl-
gillI ve giiven unsuru olmasl baklmllldan
i;ok onemli teminatlar verdigini dii§iiniiyo-
ruz. Polii;e tip ve ozelliklerine gore gerekti-
ginde sermaye birikimi yaratmasl, kredi
olanaklan saglamasl ve tasarruf araCI oldu-
gu gibi, insan hayatllllll her doneminde de-
gi§ik vesileler ile giivence yaratmasl bakl-
mllldan da vazgei;ilmez bir hizmet sektbrii
olarak degeriendiriyoruz.

Lojistik sektorunun riskleri yUksek. Ran
Lojistik olarak bu konuda slklntl
ya~dlmz ml? Bizimle payla!?lr mlslmz?
Uzun siiredir Evrim Sigorta AraCllIk Hiz-
metleri ile i;alI§lyoruz. Firmamlz bugiine
dek biiyiik slklntIlar yaratacak bir hasar ile
kar§l kar§lya kalmadI. En biiyiik ve onemli
hasanmlz, bir araClmlZlll yanan UN RoRo
gemisinde pert olmasldlr. Bunun haricinde
ya§anan slkllltIlar, genellikle lojistik sektb-
riiniin ve ta§lma hizmetinin dogasl geregi
ufak i;apta emtia hasarlandlr. Bu tiir hasar-
lanmlz Uluslararasl Nakliyeci Sorumluluk
Sigortasl'mn (CMR) giivence limitleri da-
hilinde i;oziime kavu§turuldu.

Ya~dlglnlz bu olay sonraslnda sigorta
!?irketinizin ya da acentenizin yakla!?lml
nasI Ioldu?
Araclmlzlll pert oldugu olayda ve ufak i;ap-
II hasarlanmlzda, iistiin hizmet anlayl§l ve
hasarlan biiyiik ya da kiii;iik olarak nitelen-

dirmeden aym ozen ve hlZ ile i;oziime ka-
vu§turmasl ile acentemiz Evrim Sigorta
AraCllIk Hizmetleri ile uzun yillardir biriik-
te i;alI§lYoruZ.Aynca bu konuda her ai;ldan
kendilerinden memnuniyet duyuyor ve
kendilerini takdir ediyoruz. Sigorta §irket-
lerinin, biz lojistik §irketler ile yakln diya-
log ve mesai anlayl§l ile i;oziim ortagl olma
hedefi bizim ii;in biiyiik onem ta§lY0r.

Sigorta !?irketinizi hangi kriterlere gore
sel;iyorsunuz? Ozel sigortalara
aylrdlglnlz bir butl;eniz var ml?
Bu konuda acentemiz Evrim Sigorta
Araclhk Hizmetleri'nin tUrn sigorta i§-
lemlerimizin yenilenme siireci geldigin-
de yapml§ oldugu hazlrhk i;ah§malan ve
sunumlanna gore karar ahyoruz. Sei;im
kriterierini belirieyen ve bize optimum
polii;e tekliflerini sun an Evrim Sig<Xta
AracllIk Hizmetleri'nin i;ah§ma sonui;la-
flm degeriendirerek ilgili yl1ve donemin
biiti;esini beliriiyoruz. Genel toplamda
yl1IIk 500.000 TL prim odemeli sigorta
i§lemimiz bulunuyor.

Turkiye'de lojistik sektorunun yeri
nedir?
Tiirkiye'de lojistik sektorii, yl1dlZl son

be§ yl1 ii;erisinde artarak pariayan bir
sektor konumuna geldi. Her gei;en yl1ar-
tan" dl§ ticaret hacmimiz ile dogru orantl-
h olarak entegre lojistik hizmetler sunan
bizim oli;egimizdeki firmalann da i§ hac-
mi bir 0 kadar artl§ gosterdi ve bizleri
buyume yolunda onemli karariar verme-
ye yoneltti. Ran Lojistik 2009 ylh sonun-
da onemli bir ad 1m atarak halka arz i§-
lemlerimiz sonucunda IMKB'de i§lem
goren ikinci lojistik firmasl olarak yer ai-
d!. Halka arz i§lemimize olan yogun ta-
lep, sektorumuzun yatmm amaclyla rag-
bet gormekte oldugunun da onemli bir
gostergesi.

Olkemizdeki IOjistik sektoru ile
Avrupa'daki lojistik sektorunu
kar!?lla!?tlrdlgmlzda U1kemizi nerede
goruyorsunuz?
Sektbrumuziin, son Ui; yl1 ii;erisinde ya-
pl1an atIlImlar ile Avrupa lojistik sektoru
ile aym kalite ve hizmet anlaYl§ma sahip
bir konuma ula§tlgml du§uniiyoruz. Biz-
ler, Avrupah partnerierimiz ile sektorii-
muzde modernizasyon, teknolojik geli§-
meleri takip eden ve uygulayan bir yapl-
da oldugumuz siirece daha da iyi yerlere
ula§acaglmlza inaillYoruz.


