


Musteriye verilen
vaaller tularll olmall

Evrim Sigortacllik Ytinetim Kurulu Ba9kanl ismail
Hakkl ~elebi, "Mu9teri memnuniyetini saglamada
en tinemli nokta, mU9teriye verilen vaatlerin
eylemler ve performanslarla tutarll olmasldlr.
Unutulmamall ki kalite tutarllllktir" dedi.

Evrim SigortaClhk Ycmetim Kurulu
Ba.;;kam ismail HakkI C;:;elebi, iyi bir
sigorta dam.;;mammn i.;;tirak<;:i,a<;:lk,
deneyimli olmasl gerektigini
belirtti. C;:;elebi, "Mu.;;teri
memnuniyetini saglamada en
onemli nokta, mu.;;teriye verilen
vaatlerin eylemler ve
performanslarla tutarh olmasldlr.
Unutulmamah ki kalite tutarhhktlr"
dedi. C;:;elebi, iyi bir sigorta
dam.;;manm ta';;lmasl gereken
nitelikler ve mu.;;terilerin tutumlan
konularinda SiGORTALI'nm

sorulanm yamtladl.
iyi bir sigorta danJ~manmm hangi
nitelikleri ta~lmasl gerekiyor?

iyi bir sigorta dam.;;mam i.;;tirak<;:i
olmah. Mu.;;terinin fikirlerine
katllrnah ve mu.;;terisiyle ortak
hareket edebilrneli. Mu.;;teriyi turn
konularda aydmlatabilmeli. En
onemlisi ins ani duygulannm on
planda olrnasldlr. Dam.;;rnan
mu.;;terilerin sosyal gorunurnuyle
ozle.;;meli, onlann problernlerini
<;:ozrneye katbda bulunma yollanm
aramah. Deneyimli olmah,

mu.;;terilere duygusal aynca mantlkh
yakla.;;abilmeli. C;:;unkiiuyumlu ve
dengeli yakla';;lrn mu.;;terilere se<;:me
ozgtirlugu verir. iyi bir sigorta
dam.;;mam a<;:lkolmah. Mu.;;teriler,
ozellikle kurumsal mu.;;teriler
dam.;;man sec;;erken se<;:ici olurlar.
Bu nedenle dam.;;mamn a<;:lkoImasl
kazanmasml ve geli.;;mesini saglar.
Son olarak dam.;;manm elde tutma
olma ozelligi olmah. Mu.;;terinin
bab.;; a<;:lsmdan hayal edebilmeli ve
pratik du.;;unebilmeli.
Sizce tiiketicilerin bu konuya yakla~lml nasll?
Tiiketicinin sigorta danJ~manJndan en once
beklediiii ~ey nedir?

C;:;ogumu.;;teri dam.;;mana gerek
duymaz, kendi kendisinin
dam.;;mamdlr. Ulkernizde
dam.;;manla <;:ah.;;anmu.;;teri yuzdesi
<;:okaz. Ancak dam.;;manla <;:ah.;;an
rnu.;;teriler bilin<;:live ne istedigini
bilen mu.;;terilerdir.



MU$terilerin dam$mandan temel
beklentileri mesafeli olmamalan,
dam$mam arkada$ gibi
gbrebilmeleri ve hissedebilmeleri
ve anla$ll1r olmalandlr. MU$teriler
dam$manlannm her konuda yamnda
olmasml, bnerilere a<;lkolmaSlm ve
aym zamanda kendileriyle i$birligi
i<;inde olmasilll ister. Dam$malannm
kendilerine deger .vermesini ve
olumlu olumsuz he¥-turlu ele$tiriye
a<;lkolmasml bekler. MU$terilerin
bekledigi diger bir konu ise
fiyatlann ytiksek olmamasldlr.
Tiiketiciler dam~manlarlmse~erkennelere
dikkat etmeli? Tiiketiciler bu noktada en lazla
nerede hata yaplyor?

MU$teriler dam$malanm se<;erken
se<;ici olmal1 Bunun i<;inde ara$tlrma

yapmal1 ve dogru ki$iyi bulmal1.
Ki$iler se<;tigi dam$mamn
konusunda uzman olmasma ve her
zaman Ula$llabilir olmasma dikkat
etmeli. MU$teriler en ucuz se<;meye
<;al1$lyorve bilin<;libir se<;im
yapmlyorlar. Bu nedenle her zaman
konusunda uzman bir dam$man
tercih edilmeli.
~irketlerin mii~teri memnuniyeti i~in
uygulamalarlm yeterli buluyor musunuz?

Verilen hizmette mU$terinin her
zaman destege ihtiyacl oldugunun
unutulmamaSl gerekiyor. Her
mU$terinin dam$man i<;inbnemli.
MU$teriler kendilerine verilen
hizmetin hlZl1olmasml isterler.
~irketler, mU$terilerine iyi hizmet
vermeli ve onlar i<;inzaman

harcadlglm gbsterebumeli. MU$teri
hatal1 da olsa kibar ve 111ml1
davramlmal1. MU$teri i<;inbir
$eyden vazge<;ildiginde fazlasml
al1rsmlz. Guven kazamlmasl i<;in
kendilerini riske atabilmeliler.
MU$teri memnuniyetini saglamada
en bnemli nokta, mU$teriye verilen
vaatlerin eylemler ve
performanslarla tutarl1 olmaSldlr.
Unutulmamal1 ki kalite tutarl1l1ktlr.
Siz Evrim Sigortaclllk Hizmetleri olarak
tiiketici i1e aramzdaki ili~kide nelere iinem
veriyorsunuz?

MU$terimizle aramlzdaki ili$kide
dbrt bnemli nokta var: Her zaman
Ula$llabilirlik, her zaman durustluk,
mU$teriyi korumak, hlZll ve kaliteli
hizmet.

Kurumsal miisteri daha bilincli, ,
Bireysel ve kurumsal mu~teri araslnda kesinlikle fark
oldugunu du~unuyorum. Kurumsal mu~teri daha bilin<;:li,
ne istedigini bilen sadece bu konuyla ilgili departmanlan
olan ve danl~manla birlikte <;:ali~maYIbilen bir kesim.
Kurumsal mu~teriler konulara daha hakim, i~i takip
edebilir hatta danl~manl yonlendirebilir. Bireysel
mu~teriler ise konuya hakim olmasa da direk bir taw
taklnlr. Aynl zamanda her konuyu danl~manln <;:ozmesini
bekler.

Evrim SigortaClhk Hizmetleri
egitim odakh ~ah~lyor
1985 yllinda istanbul'da kurulan ve merkezi istanbul'da
olan Evrim SigortaCilik Hizmetleri, egitim odakli
<;:all~malanile dikkat <;:ekiyor.Turkiye sigorta sektorunun
lider acentelerinden olan Evrim Sigortacillk Hizmetleri
degi~ime ve geli~ime a<;:lkkadrosu ile sigorta sektorune
bir<;:okyenilik katan, tum bran~larda hizmet veren,
surekli karll ve buyume kaydeden bir sigorta acentesi
olarak biliniyor.


