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sıgortacım
TÜRKİYE SİGORTA ACENTELERİ FEDERASYONU’NUN ÜCRETSİZ YAYINIDIR

M. Ayhan Dayoğlu:

ACENTELERİN HASAR ÇÖZÜM
ORTAĞI OLMAK İSTİYORUZ

15 HAZİRAN 2018 SAYI: 28

Can Akın Çağlar:

ACENTELERİ, BİRLİK
MUTLAKA DİNLEMELİ
BERABER ÇALIŞMALI

16 bİne yakın acentenİn kaderİnİ etkİleyen
tüm kararlarda en etkİlİ ve en yetkİlİ kurum olan SAİK
İçİn seçİm sürecİ başlıyor. Sİgorta Acentelerİ İcra
Komİtesİ seçİm sürecİnİn İlk ayağı olan
SAİK İl delegelerİ seçİmİ yapılacak

MESLEĞİNE
TÜSAF’TAN

ÇİFFIRSTATE

SAHİP ÇIK
OYUNU
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Değerli Meslektaşlarım

M

MURAT BÜYÜKÇELEBİ

TÜRKİYE SİGORTA ACENTELERİ
FEDERASYONU BAŞKANI

esleğimiz adına çok zor
mücadelelerle elde edilen
kazanımlarımızı son
zamanlarda kaybetmeye
başladığımızı maalesef hepimiz
yaşayarak görüyoruz. Bu durumu
tersine çevirmek, kazanan, üreten
ve geleceğe güvenle bakabilen bir
meslek olmak için hepimiz
üstümüze düşeni yapmak
zorundayız. Mesleğimiz adına
yapılan, yapılmaya çalışılan her türlü
çalışma oldukça değerlidir ve hepsi
bir şekilde karşılık bulmaktadır.
Yaşamakta olduğumuz ve
yaşayacağımız tüm sorunların
çözümünün bireysel
çalışmalarımızın yanında örgütlü bir
meslek grubu olarak topyekün
mücadeleden ve liyakatli
temsilcilerin seçiminden geçtiğini
unutmamalıyız.
TÜSAF olarak tüm
imkânsızlıklara rağmen mesleğimiz
için verdiğimiz mücadele ve bunun
yanı sıra elde ettiğimiz kazanımları
takdirlerinize bırakıyorum. Bugüne
kadar yaptıklarımızı bizi izleyen
meslektaşlarımız çok iyi biliyorlar;
l Haksızlıklar karşısındaki
duruşumuzu,
l İlk defa örneği olan imza
kampanyalarımızı (promosyon
yapan bir akaryakıt ﬁrmasına geri
adım attırılması, komisyon indirimi
yapan bir şirketin geri adım atması,
komisyon indirimi planlayan bir
şirketin planının iptali gibi),
l Change.org imza kampanyaları
komisyonuma dokunma, mesleğine
sahip çık. Twitter

#sigortaacentesizolmaz
kampanyası,
l Yaptığımız toplantıları ve
panelleri,
l İlk defa yapılan Sigorta
Acenteleri Çalıştayı ve sonrasında
attığımız adımları,
l Tüm bilgilendirmeleri, ilk
haberleri bizden almalarını,
l Web sitemizi
(www.tusaf.org.tr);
l Facebook sayfamızı
(www.facebook.com/tusaf.org.tr);
l Twitter'ı (@tusaforgtr),
l YouTube (TÜSAF),
l Mailingle bülten ve
duyurularımızın tüm acentelere
ulaştırılması,
l İlk defa acentelerin adına
çıkardığımız acentelerin sesi olan
sektörel dergi SİGORTACIM'ı
l Çıkan tüm kararlar ve
yönetmeliklerde lehimize çıkması
için yaptığımız lobi faaliyetleri
(TBMM’de milletvekilleri, grup
başkanları, bakanlık düzeyindeki
ziyaretler, Hazine’nin tüm yetkilileri
ile yapılan sayısız görüşmeler),
l İlk defa yapılan sigorta şirketi
ziyaretleri ve sonrasında alınan
olumlu geri dönüşler, şirketler
üzerindeki STK algısının
iyileştirilmesi,
l TSB, SBM, TARSİM, Tahkim ve
diğer kurumlara yapılan ziyaretleri
ve kurulan ilişkiler,
l Dünya sigorta devi Lloyds’a
ziyaretimiz ve sonrasında devam
eden yakın ilişkimizi;
l Meslektaşlarımıza nefes
alınması için sigorta şirketleri ile
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yapılan görüşmeler ve sonrasında
alınan pozitif sonuçlar
(Dijital satış şirketi olarak yolan
çıkan Quick Sigorta’yı acenteci bir
şirket olması için verdiğimiz katkıyı,
bugün itibariyle 1300
meslektaşımızın çalışmasını
sağlamamızı, acentelik
sözleşmesindeki kazanımları, poliçe
kesilmeyen dönemde nefes
aldırmasını, komisyonların düştüğü
dönemde Neova sigorta’nın
komisyon artışının sağlanmasını),
l AIG ile başlayıp şirket satın
almanın yapılmasından sonra GULF
SİGORTA ile devam eden Mesleki
Sorumluluk Poliçemizi ve
sonrasında içeriğini zenginleştirip
hazırladığımız, teminatlarını
yükselterek tek olan poliçeyi
oluşturmamızı, çalıştığımız tüm
şirketlerde geçerli hale getirdiğimiz
mesleki sorumluluk sigortasını,
l Mesleğimizde ilk defa
sigortacılık dışında iş yapma
yasağını ortadan kaldıran FİNDEKS
ürünlerinin satış yetkisinin
alınması, ( Bu ay pilot çalışma
başlıyor. Temmuz ayından itibaren
tüm meslektaşlarımız satış
yapmaya başlayacaklar. Finansal
aracılığımızın önünü açıyoruz.),
l FİBABANKA ile
meslektaşlarımızın komisyonsuz
teminat mektubu, ücretsiz eft ve
havale yapabildikleri, hesap işletim
ücretinin alınmadığı, kredi kartı
aidatının alınmadığı hizmet
anlaşması sağlanması,
l BP ile yaptığımız indirimli
(%5,75) akaryakıt anlaşması , kredi
kartıyla taşıtmatik sistemi
uygulamasının alınması.
Anlaşmanın ikinci fazı olan vergi
levhası olan sigortalılarımıza aynı

imkânları ve tüketime göre indirim
fazlasını sunabilmeyi, sigorta
satışına katkı sağlayabilme ve gelir
elde edebilme imkanını.
l Devam eden gider azaltıcı
anlaşmalarımızı,
l Oﬁx.com ile tüm oﬁs
ihtiyaçlarında web üzerinden
indirimli alınmasının sağlanması,
l İndirimli e-imza-kep
anlaşması,
l 2C Yazılım ﬁrmasıyla Crm, Kolay
Teklif ve muhasebe yazılımlarının
indirimli alınması,
l Digiturk ile indirimli alım ve
gelir getirici anlaşma,
l Kale Güvenlik’le indirimli alım
ve gelir getirici anlaşma,
l Kurumsal kimlikle ilgili
yaptığımız çalışmalar,
l Federasyon’a TÜRKİYE unvanın
alınması,
l Federasyon merkezinin
tutulması,
l Mobilyasının ve tüm oﬁs
ekipmanlarının alınması,
l Sekreterya,
l Yeni logo tasarımı,
l Kurumsal kimlik evraklarının
hazırlanması gibi daha
yazamadığım bir çok çalışmaları da
gerçekleştirdik.
Sadece bir web sitesi ve laptop ile
devraldığımız Tüm Sigorta Acenteleri
Federasyonu'nu her haliyle kurumsal bir
yapıya çevirdik ve TÜRKİYE SİGORTA
ACENTELERİ FEDERASYONU'na
çevirerek meslektaşlarımızın umudu
haline getirdik.
Yaptıklarımızı ve yazdığımız tüm
icraatları özellikle belirtmek
istiyorum ki
HİÇBİR YETKİ VE MADDİ İMKAN
OLMADAN kendi imkanlarımızla
yaptık. Bunu anlatmamın sebebi

özveri ve tutkuyla yapılan işlerin
eninde sonunda başarılı olmasının
kaçınılmaz olduğunu belirtmektir.
Aynı tutku ve özveriyle yetkili
makamlara gelindiğinde tüm
sorunlarımıza çare olunacağına
inanıyorum.
Değerli Meslektaşlarım
Önümüzdeki günlerde
mesleğimizin en üst temsil organı
olan SAİK seçimleri yapılacaktır.
Tünelden önce son çıkış olarak
nitelendirdiğimiz bu seçim
mesleğimiz açısından bir dönüm
noktası olacaktır. Ya
kazanımlarımızdan bir bir
vazgeçmeye devam edeceğiz ya da
tüm egolarımızdan sıyrılıp meslek
paydasında buluşup topyekün
mücadele verip kazanacağız!
En çok önem verdiğimiz değer birlik
ve beraberliğimizin sağlanmasıdır.
Başardığımız takdirde sorunları bir bir
çözeceğiz. Aksi durumda maalesef
kaybetmeye devam edeceğiz.
Türkiye'nin bir çok ilinde TÜSAF'ın
örgütlü yapısıyla sorunları çok iyi
analiz ederek buna karşılık alternatif
çözüm önerilerimizi hazırladık. Yapısal
ve ekonomik olarak sorunlar
yumağıyla çırpınan mesleğimize nefes
aldıracak çözümlemelerimizi, yetki ve
maddi imkânın olduğu SAİK’te hep
birlikte birlik ve beraberlikle, arkasına
tüm acenteleri alan meslek örgütünün
çözeceğine inanıyoruz.
Bu seçimin ilk adımı olarak ilinizi
temsilen meslektaşlarımız arasından
il delegeleri seçimi yapılacaktır.
5 TEMMUZ 2018 tarihinde
yapılacak olan il delegeliği
seçimlerinde, kendisine değil bizlere
çalışacak kişileri desteklemenizi
bekliyorum.
Saygılarımla
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İ Ç İ N D EK İ L ER . . .
İMTİYAZ SAHİBİ:
Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu
GENEL YAYIN YÖNETMENİ:
Murat BÜYÜKÇELEBİ
SORUMLU YAZI İŞLERI MÜDÜRÜ
Adnan ÇELİK
GÖRSEL YÖNETMEN
Aytekin YILMAZ
YAYIN KURULU
MURAT BÜYÜKÇELEBİ
EMİN MELİH ÇIRPAR
HANİFE KARAMUSTAFAOĞLU
ADNAN ÇELİK
ENGİN AKIN
GALİP BERK
METİN SEVMEZ
MEHMET HÜVİYETLİ
FAHRETTİN ABEŞ
CENGİZ KOLLUGİL
HALİM AĞA USTA
TOLGA CAM
SEDAT ŞAHİN
HALİL KAYA
EMİRE OFLAZOĞLU

‘ACENTELERİN
HASAR ÇÖZÜM
ORTAĞI OLMAK
İSTİYORUZ’
Auto King CEO'su M. Ayhan Dayoğlu
“Acentelerimizin satış hedeﬂerine
ulaşmasını ve en önemlisi müşterisine
güven vermesini sonuna kadar
destekliyoruz. Acenteler müşterileriyle
çay içerken bizler de hasarlarını
yöneterek, farkındalık yaratmak
istiyoruz. Auto King olarak acentelerin
‘Hasar Çözüm Ortağı, Hasar Koçu’
olmak istiyoruz” dedi.

MESLEKİ SORUMLULUK
SİGORTASI HAZIRLADIK

YAYIN YERİ: ŞİLİ MEYDANI PARİS CD. NO:
49-A/1 KAVAKLIDERE / ÇANKAYA - ANKARA
REKLAM REZERVASYON
T: 0312 427 29 77
F: 0312 427 29 78
tusaf@tusaf.org.tr
www.tusaf.org.tr
www.facebook.com/tusaf.org.tr
BASKI
YILTEM REKLAM
BASIM VE TUR. HİZ. LTD. ŞTİ.
Mahmutbey Mh. Deve kaldırım Cd.
2622 Sk. Güven İş Merkezi No:6/21
Bağcılar-İSTANBUL
Tel: 0212 445 02 45
yiltem@yiltemreklam.com
Sigortacım Dergisi'nde yayımlanan yazı
ve fotoğraflar yayıncı izni olmadan
kaynak belirtmedin kısmen veya tamamı
alıntı yapılamaz. Dergide yayımlanan
yazılardan, yazarlar reklamlardaki haksız
rekabet veya yanıltıcı reklamlardan
reklamverenler sorumludur. Dergimizde
yayımlanan köşe yazılarındaki görüşler
yazarların kendilerine aittir. Bu yazılar
karşılığında köşe yazarlarına telif
ödemesi yapılmamaktadır.
Sigortacım Dergisi’ndeki ilanlar tanıtım
nedeniyle ücretsiz yayınlanmıştır.
Sigortacım Dergisi Basın Meslek
İlkelerine uyacağını taahhüt eder.

18

TÜSAF, acentelerin gelirlerini artırmayı
hedeﬂeyen “Geleceğe Adım Projeleri”
kapsamında Gulf Sigorta ile işbirliğine
giderek önemli bir başarıya imza attı. 30

TEKNOLOJİK
İHTİYAÇLARINIZI

DERT ETMEYİN!

‘ACENTELERİ, BİRLİK
MUTLAKA DİNLEMELİ
BERABER ÇALIŞMALI’
TÜSAF’ın Genel Kurulu’na katılan
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın
Çağlar, başkanlığı döneminde Birlik
bünyesinde acentelerin sorunlarının
konuşulduğu bir ortam hazırlamak için
gayret sarf edeceğini dile getirerek
acentelere “Sizler varsanız, biz de
varız” diye seslendi. 64

2C Yazılım ve Türkiye
Sigorta Acenteleri
Federasyonu yaptığı
işbirliği ile sigorta
acentelerinin tüm
teknolojik
ihtiyaçlarına yönelik
çözümler
sunuyor.81

TÜSAF ÜYELERİNE ÖZEL
FİBABANKA PAKETİ
Türkiye Sigorta
Acenteleri
Federasyonu,
Fibabanka A.Ş. ile
anlaşarak üyelerine
özel “TÜSAF
Bankacılık” paketi
hazırladı. 80
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MESLEĞİNE

‘YOL HARİTASI’ ÇIKARILIYOR

SAHİP CIK
OYUNU İHMAL
ETME!

SAİK
SEÇİMİ
BAŞLIYOR
16 bine yakın acentenin
kaderini etkileyen, tüm
kararlarda en etkili ve en
yetkili kurum olan SAİK için
seçim süreci başlıyor. Sigorta
Acenteleri İcra Komitesi
seçim sürecinin ilk ayağı olan
SAİK İl delegeleri seçimi
5 Temmuz Perşembe günü
yapılacak. 14

“GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ
ORTAK HAREKETE HAZIRIZ”
TÜSAF’ın “Gücümüzün Farkındayız, Ortak Hareket İçin Hazırız’ sloganı ile
düzenlediği ‘Hazırlık Çalıştayı’na Türkiye'nin her köşesinden gelen 700’e yakın
sektör çalışanı ve temsilcisi katılırken, yapılan oturumlar sonucunda sektörün
sorunları ve bunların çözüm önerileri çıkarıldı. 66

BES ACENTE
ŞİRKETLER
KÂRLILIKLARINI
NASIL ARTIRIR

48

HUKUK
ACENTELER
ARABULUCULUĞA
HAZIR MI?

50

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
“Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili
faaliyetlerin daha verimli, etkin ve
öngörülebilir olması amacıyla 5 yıllık Gözetim
ve Denetim Politika Belgesi yıl sonuna kadar
hazırlanacak” diye konuştu. 27

“MUTLAKA
ACENTELERDEN
SİGORTA
YAPTIRILMALI”
TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu
“Gündemde sahte poliçeler, korsan aracılar
var. Büyük mağduriyetler söz konusu
olabiliyor. Bunun da önüne geçmek için
muhakkak sigorta acentelerinden sigorta
yapılmalı” dedi. 29

“ACENTELERİMİZ BİZİMLE
KAZANMAYA DEVAM EDECEK”
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet
Yaşar, “Acentelerimize yepyeni ve büyük
bir potansiyeli yaratmak için uğraşıyoruz.
Geçtiğimiz yıl bizimle gelirlerini koruyan
acentelerimiz yine bizimle kazanmaya
devam edecek” dedi. 32

ARAŞTIRMA
SİGORTACILARIN
EN BÜYÜK
KORKULARI
NELER?

46
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SEKTÖRDEN

TÜRKİYE

En sevİlen sİgorta
markaları açıklandı
Ipsos ve MediaCat işbirliği ile
gerçekleştirilen Lovemarks
2017 araştırmasına göre en sevilen
marka Axa Sigorta
oldu. Axa
Sigorta’yı birbirine
yakın skorlarla
Allianz ve Anadolu
Sigorta takip etti.
Katılımcılar ‘İlk
aklınıza gelen
marka’ sorusuna
yüzde 10 ile Axa yanıtı verdi. Hemen
arkasından yüzde 8 ile Allianz geldi.
Bir başka dikkat çeken nokta ise
Axa’nın 35-45 ve C2 SES grubuyla
daha yakın bağ kurmuş olduğuydu.

SBM, sektöre köprü oldu
Sigorta şirketleri ve bilgi teknolojileri yöneticilerinin katılımıyla Sigorta
Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) “SBM-BT Günleri” etkinliği kapsamında
gerçekleştirilen toplantıda sektörde devam etmekte olan ve planlanan yeni
projelerin tanıtımları yapıldı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Genel Müdürü
Murat Hakseven, “İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurarlar.
Biz bugün sektörümüz ile aramızda köprü kurmak için bir araya geldik” dedi.

175 bİn sİgortalı

Katılım sİgortacılığından
229 mİlyon TL prİm

parasını unuttu
175 binden fazla sigortalı,
hayat poliçesinde biriken
parasını ya da aracının hasar
alacağını sigorta
şirketlerinden tahsil etmeyi
unuttu. Güvence Hesabı
Müdürü Abdülkadir Küçük,
sigorta şirketlerinde 10 ya da
20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp
söz konusu tarihler sonunda
hayat poliçesinde biriken
parasını unutup almayanlar
bulunduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB)
verilerine göre katılım
sigortacılığında 2018’in ilk iki ayında
229 milyon 428 bin liralık prim
üretildi. Katılım sigortacılığında
pazarın %96’sını hayat dışı
branşlarından elde edilen primler
oluştururken %4’ünü oluşturan
hayat branşlarında 9 milyon 265 bin
lira prim üretildi. 8 şirketin yer aldığı
pazarın %65’ini elinde bulunduran
Neova Sigorta, 148 milyon
606 bin lira prim üretti.
Sigortacım 08
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MOBiL, PLASTiK ve ALÜMiNYUM ONARIM ANLAŞMALI SİGORTA ŞİRKETLERİ

MiNi ONARIM ANLAŞMALI SİGORTA ŞİRKETLERİ

K.K.T.C.
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SEKTÖRDEN

GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI
EĞİTİMİ YAPILDI

SİGORTA CAMİASININ

ACI KAYBI

İstanbul Ticaret Odası ve Emeklilik
Gözetim Merkezi (EGM) iş birliğiyle
gerçekleştirilen “Emekliliğiniz için
Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi
kapsamında bireysel emeklilik otomatik
katılım zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede
konuşan Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet
Genç de BES’in otomatik katılım diye
yerleştiğini, ancak “iş yeri bazlı emeklilik”
demenin daha doğru olacağını kaydetti. EGM
Başkanı Cemal Kişmir de 2018’de sisteme 4,5
milyon yeni katılımcı beklediklerini söyledi.

Millî Reasürans Genel
Müdürlüğü eski grup
müdürlerinden Baran Nişel,
hayatını kaybetti. Nişel, Millî
Reasürans’ta 1964’te başladığı
görevinde grup müdürlüğüne
kadar yükselmişti. Nişel’in naaşı
İstanbul Erenköy Galip Paşa
Camii’nde kılınan öğle
namazının ardından Karaca
Ahmet Mezarlığı’na defnedildi.
Sigortacım Dergisi olarak,
merhum Nişel’e Allah’tan
rahmet, ailesine ve sigorta
camiasına başsağlığı
diliyoruz.

ALACAK SİGORTASINDA
ÜRETİM NE OLDU?
Alacak sigortasına ilgi artmaya
devam ediyor. 2017 yılında
söz konusu branşta prim üretimi
173 milyon TL'yi aştı. TSB'nin
yayımladığı verilere göre alacak
sigortası branşının hayatdışı
pazarındaki pazar payı yüzde
0,44'te. Bu pay 2016 yılında yüzde
0.48,2013'te de yüzde 0.44'tü. Yine
2017 yılı verilerine göre alacak
sigorta kapsamında ihracat kredisi
sigortası prim üretimi yüzde 14.2
artışla 31.2 milyon lira oldu.

TÜRKİYE

AKTÜERLER DERNEĞİ’NDE TAYLAN MATKAP DÖNEMİ
Aktüerler Derneği’nin yeni başkanı Taylan Matkap oldu. Şirzat
Çetinkaya (Güneş Sigorta) Başkan Yardımcılığı, H. Kerem Özdağ
(NN Hayat ve Emeklilik) Genel Sekreterlik, Cenk Yalçın (Willis Towers
Watson) Saymanlık ve Seda Ekizoğlu (LuxActuaries) Halka İlişkiler,
Organizasyon ve Eğitim Sorumluluğu görevlerini üstlendi.

HACETTEPE’DE 8’İNCİ RİSK GÜNLERİ DÜZENLENDİ
Risk yönetimi ve aktüerya konusu, Hacettepe
Üniversitesi Risk ve Aktüerya Topluluğu’nun (HÜRAT)
düzenlediği 8’inci Risk Günleri’nde de masaya yatırıldı.
Etkinlikte üniversitelerde Aktüerya Bölümü’nün mezun
olup, sigorta sektöründe çalışmak isteyen gençlerin
beklentileri ve gençleri sektörde ne gibi gelişmelerin
beklediği gibi konular da tartışıldı.
Sigortacım 10
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SEKTÖRDEN

DÜNYA

‘Denİz’de beklentİler olumlu
Uluslararası Deniz Sigortaları
Birliği (IUMI) Başkanı Dieter
Berg'e göre, 2018'deki küresel
ekonomi için olumlu beklentiler
deniz sigortacılığı işini hızlandıracak.
Berg, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte
olan ülkeler için tüketim, yatırım ve
uluslararası ticarette küresel olarak
senkronize bir büyümeyi
beklediklerini belirterek, "Bu, deniz
sigortası için iyi bir haber, çünkü prim
geliri ticaret hacmindeki ve değerdeki
büyümeyle bağıntılı" diye konuştu.

Rusya'da
‘zorunlu
trafİk’ alarm
verİyor!

Rusya'da geçtiğimiz yıl 11 sigorta şirketi zorunlu traﬁk
sigortası branşından ayrıldı. Ulusal Rating Kuruluşu
NRA'nın raporunda, zorunlu traﬁk sigortası tarife yelpazesinin
bu yıl genişlememesi halinde segmentte çalışan toplam
sigorta şirketi sayısının 50'nin altına düşebileceği belirtildi.
Bugün itibariyle, Rusya Sigorta Şirketleri Birliği'nin verilerine
göre, şu anda 59 şirket zorunlu traﬁk sigortası satıyor.

ÇİN İŞTAH KABARTIYOR
Kanada merkezli sigorta devi Manulife'ın
Başkanı ve CEO'su Roy Gori, Çin’in hızlı büyüyen
ekonomisinin ortaya çıkmasıyla, düşük sigorta
penetrasyon oranı nedeniyle küresel sigorta şirketleri
için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Gori, ülkenin
nüfusu yaşlandıkça emekli maaşı ve emeklilikle ilgili
ürünlerin artacağını da sözlerine ekledi. Manulife,
dünya çapında 17 pazarda faaliyet gösteriyor.

Gürcİstan sİgortacılığına banka engelİ
Önde gelen sigorta şirketlerinden Unison Sigorta'nın Genel
Müdürü Vasil Arkharadze, büyük bankaların tam hakimiyeti
nedeniyle, Gürcistan sigorta sektörü yanlış bir şekilde geliştiğini
söyledi. Arkharadze'ye göre asıl sorun, bankaların rekabetçi olmayan
ortam yaratan ve endüstrinin gelişmesini engelleyen sigorta
pazarına müdahaleleri. Ülkede bir büyük bankanın elinde sigorta
pazarının % 35'ini kontrol eden iki şirketi bulunuyor.
Sigortacım 12
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SEKTÖRDEN

DÜNYA

Devler yenİden
reasürans pİyasasında
Sigortacılığın dev şirketleri
reasürans piyasasına tekrar
girmeye başladı. Bunu destekleyecek
bir gelişme Fransız sigorta şirketi
AXA'nın 15.3 milyar dolar nakit
karşılığında Bermuda merkezli XL
Group'u satın alması gösteriliyor. Aynı
şekilde, American International
Group (AIG), Bermuda merkezli
Validus Holdings'i satın alması da
bunu destekliyor.

Swiss Re
gözünü
“hayat”a
çevİrdİ

Swiss Re CEO'su Christian Mumenthaler, hayat sigortası
alanında satın almalarla ilgilendiklerini belirtti. Mumenthaler,
“Müşterilerimizin daha rekabetçi olmalarına yardımcı
olabileceğimiz teknolojiye yatırım yapacağız. Bu tür yatırımlar için
bir örnek vermek gerekirse mobil cihazlarda da kullanılabilen bir
otomatik altyazı çözümü olan Magnum'u gösterebiliriz. Otomatik
altyazı çözümü sigortacılar için ölçeklenebilirlik sağlayacak" dedi.

Reasürörler
en kötü yılını
yaşadı
Munich Re
tahminlerine göre,
2017 yılında doğal
felaketlerden kaynaklanan
sigortalı zararları 135 milyar
dolar seviyesine ulaştı.
Sektörün gelirleri net geliri
2017 yılında, 2016 yılındaki
14,3 milyar dolardan 4,9
milyar dolara düştü. Moody's
raporunda reasürörlerin 2017
yılında sadece yüzde 1'lik bir
özkaynak getirisi (ROE)
bildirdiğine dikkat çekildi.
Swiss Re’nin net kârı, 2016
yılında 3.56 milyar dolardan
331 milyon dolara geriledi.
Munich Re’nin net kârı ise
dönem boyunca 2.86 milyar
dolardan 424 milyon
dolara düştü.

Nestlé sİgorta
şİrketİnİ satıyor
Yiyecek ve içecek üreticisi
Nestlé, bebek maması ve
bebek bakım ürünleri üreten Gerber
biriminin bir yan kuruluşu olan hayat
sigortası şirketi Gerber Life'ı satmak
istiyor. Danışman olarak çalışan
Goldman Sachs'ın hayat sigortası
şirketini potansiyel alıcılara yaklaşık
1 milyar dolar teklif ettiği belirtiliyor.
Gerber'in hayat sigortası operasyonu
ABD, Kanada ve Porto Riko'da
yoğunlaşıyor ve 45 milyar dolarlık
bir hayat portföyüne sahip.
Sigortacım 13
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MESLEĞİNE

SAHIP CIK
OYUNU İHMAL
ETME!
16 bine yakın acentenin
kaderini etkileyen, tüm
kararlarda en etkili ve en
yetkili kurum olan SAİK için
seçim süreci başlıyor.
Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi seçim sürecinin ilk
ayağı olan SAİK İl delegeleri
seçimi 5 Temmuz Perşembe
günü yapılacak.
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S

igorta sektörünün en
büyük güç kaynağı olan
acenteler için yeni bir
döneme giriliyor.
Mesleğin temsil noktasında Sigorta
Acenteleri İcra Komitesi seçim
sürecinin il ayağı olan SAİK İl
delegeleri seçimi 5 Temmuz
Perşembe günü yapılacak.
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
5684 numaralı sigortacılık
kanunundan yetkisini ve görev
tanımlamaları alıyor. İcracı tüm
işlemlerle disiplin cezalarının
verildiği, kanunla yetki almış Komite
mesleğin temsil edildiği en önemli
kurum konumunda. 16 bine yakın
acentenin kaderini etkileyen tüm
kararlarda en etkili ve yetkili kurum.

İlk seçim il
delegeleği için olacak
İllerdeki acenteler, kendilerini
temsil edecek, Sektör Meclisi’ni
seçmek için seçilecekler. Sektör
Meclisi seçimlerinde her ilin en az
bir delege ile temsili zorunlu. Ayrıca
her elli il sigorta acentesine bir
delege olmak üzere ilave il delegesi
sayısı belirleniyor. Ancak, il delege
sayısı, sigorta acentesi sayısı
1.000’e kadar olan illerde 15’i,
1.000 ila 2.000 arasında olan illerde
25’i, 2.000 ila 4.000 arasında olan
illerde 40’ı, 4.000 ila 8.000 arasında
olan illerde 50’yi, 8.000’in üzerinde
olan illerde 60’ı geçemiyor.
Örnek verilecek olursa İstanbul
50 delege, Ankara 25 delege,
Antalya 15 delege ile seçimlerde oy
kullanabilecek. 251 acentenin
olduğu bir il 1+5 toplamda 6 delege
olacak. 300 acentenin olduğu il 7
delege ile temsil edilecek. Delege
sayılarında yuvarlama yapılmıyor;
tamamlayan şekilde olması
gerekiyor. 50’nin altında acentesi
olan iller 1 delege ile temsil
edilecek. İl delegesi olabilmek için
levhaya kayıtlı tüzel veya gerçek kişi
acentenin temsile yetkili kişi olması
yeterli. Sektör Meclisi üyesinde
aranan özellikler aranmamakta.
Toplamda bir önceki seçimde 313
delege oluşmuştu.

5 Temmuz’da seçilen il
delegeleri muhtemelen Ağustos
ayında bir araya gelerek 40 kişilik
Sektör Meclisi’ni seçecekler.
(1) Sektör Meclisi üyesi
olabilmek için il delegesinin;
a) En az on yıl bilﬁil sigorta
acenteliği yapması,
b) Mesleğinde itibar sahibi
olması gerekir.
(2) Sektör Meclisi üyelerinde
aranacak itibar, aşağıdaki hususlar
dikkate alınarak değerlendirilir:
a) Vergi borcu bulunmaması
b) Sosyal güvenlik prim borcu
olmaması
40 kişilik sektör meclisi bir araya
gelip kendi için Meclis Başkanı,
Beclis Başkanvekili seçtikten sonra
dokuz kişiden oluşan İcra
Komitesi’nde görev almak üzere
yedi asıl ve yedi yedek üye Sektör
Meclisi üyeleri arasından Birlik
tarafından belirlenen yer ve tarihte
Sigortacım 15

Sektör Meclisince üyeleri arasından
gizli oy ve açık tasnif usulüyle
seçilir. İki üye Birlik tarafından
atanır. Atanan üyelerden biri Birlik
Yönetim Kurulu üyesi, diğeri ise
Birlik Genel Sekreteri veya
görevlendireceği yardımcısıdır;
7 asil ve 7 yedek SAİK üyesini
seçecekler.
Gerçek kişi sigorta acenteleri ile
tüzel kişi sigorta acenteleri
temsilcileri gerçek kişilerden,
geçmiş beş yıl içerisinde disiplin
cezası alanlar ile hakkında sigorta
acenteliğine engel bir suçtan dolayı
kovuşturma açılmasına karar
verilenler kovuşturma
tamamlanana kadar İcra
Komitesi’ne seçilemez ve tüzel
kişiyi temsil edemez.
7 asil SAİK üyesi bir araya gelip
başkan ve başkan yardımcısını
seçer. Süreç bu dört basamaktan
oluşuyor.
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ACENTELERİN
TEMSİL EDİLDİĞİ

3 KURUM
SAİK SİGORTA ACENTELERİ
İCRA KOMİTESİ
Bağlı olduğu kurum: TOBB
Yetki: 5684 Sigortacılık kanunuyla
verilmiş resmi yetkiler ve temsil.
Maddi imkan:
TOBB bütçesinden alınıyor.
Oluşum: 9 kişiden oluşur. 2 kişi
TOBB ataması, 7 kişi sigorta acentesi,
yedek üye sayısı 7 sigorta acentesidir.
40 Sektör Meclisi Üyesi, Meclis
Başkanı ve vekili.
Görevleri:
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
aşağıda belirtilen görevleri
yerine getirir:
a) Sigorta acenteliği faaliyetlerinin
adil ve dürüst bir biçimde yerine
getirilmesi, iş ahlakının sağlanması,
meslek mensuplarının dayanışma ve
sigorta acenteliği mesleğinin
gerektirdiği özen ve disiplin içinde
çalışması için meslek kurallarını
oluşturmak.
b) Sigorta acenteliğinin etik kurallarını
belirlemek ve sigorta acenteliği
uygulamalarında birlik sağlanmasına
çalışmak.
c) Sigorta acenteleri arasında haksız
rekabeti ve haksız uygulamaları
ortadan kaldırmak için gerekli bütün
önlemleri almak ve uygulamak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında
sigortacılık ve sigorta acenteliğine ait
gelişmeler ile idarî ve yasal
düzenlemeleri izleyerek toplayacağı
bilgileri mensuplarına ve ilgililere
ulaştırmak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında sigorta
acenteliği ile ilgili diğer meslek
kuruluşları ile ilişki kurmak.
e) Sigorta acenteliği mesleğinin
geliştirilmesi amacıyla gerektiğinde
kurslar tertip etmek, seminer ve
konferans gibi eğitim faaliyetlerinde
bulunmak.
f) Sigorta acenteliği faaliyeti için
gerekli asgarî ﬁzikî şartları belirlemek.

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere
yıllık rapor hazırlamak.
ğ) Sigortacılık mevzuatı uyarınca
sigorta acenteliği yapabilmek için
gerekli olan levhaya kayıt işlemleri ile
kayıttan silinme işlemlerini yürütmek.
h) Sigorta acenteleri hakkında
sigortacılık faaliyetleri ile ilgili
konularda disiplin cezası vermek.
ı) Sigorta acentelerinde sözleşme
düzenlemeye yetkili personelin
niteliklerini belirlemek ve bunlara
ilişkin sicil tutmak.
i) Müsteşarlıkça verilecek diğer
görevleri yerine getirmek.

TÜSAF TÜRKİYE SİGORTA
ACENTELERİ FEDERASYONU
İl sigorta acenteleri derneklerinin bir
araya gelmesiyle çatı örgüt.
Bağlı olduğu kurum: Bağımsız
Yetki: Yok
Maddi imkan: Üye il derneklerinin
yıllık aidatı yıllık 100 TL.
37 dernek yıllık 3700 TL
Oluşum: 15 asil, 15 yedek yönetim
kurulu üyesi, 5 asil denetleme kurulu
üyesi, 5 yedek denetleme kurulu
üyesi, 3 asil disiplin kurulu üyesi,
3 yedek disiplin kurulu üyesi.
Görevleri: www.tusaf.org.tr’de
bulunan tüzükte belirtilen madde 3
TÜSAF’ın amacı ve madde 4 TÜSAF’ın
Sigortacım 16

çalışma konusunda belirtilen
konular. Bunların birçoğu 2004
yılında yazılırken resmi meslek
örgütü SAİK kurulmamasından
dolayı gönüllük esasıyla üstlenilmiş
görevler. 2007 yılındaki 5684
sigortacılık kanunu ve 2008 yılında
atanan SAİK’ten sonra SAİK’in
konusu olmuştur.
Gönüllük esasıyla yetkisiz olarak
lobicik, görüş bildirme ve
meslektaşlarımızın menfaatine olan
çalışmalarla sınırlı kalmıştır.

TİCARET ODALARI
SİGORTACILIK MESLEK
KOMİTELERİ
Bağlı olduğu kurum:
İl ticaret odaları
Yetki: Yok
Maddi imkan: İl Ticaret Odaları
bütçesinden alınıyor.
Oluşum: İllere göre değişiklik
göstermekle birlikte 5-7-9 asil ve
yedekten oluşur. Bir başkanı, illere
göre 1-2-3 Ticaret Odası Meclis
Üyesi bulunur.
Görevleri: Ticaret Odaları Meclis ve
Yönetim Kurulu tarafından bilgi
istenmesi halinde araştırma yapıp
bilgilendirmek, meslekleri ile ilgili
incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli
tedbirleri görüşülmek üzere Yönetim
Kurulu’na teklif etmek.

SIGORTACIM HAZIRANSON.e$S_Layout 1 6/21/18 7:44 AM Page 17

SIGORTACIM HAZIRANSON.e$S_Layout 1 6/21/18 7:44 AM Page 18

ACENTELERİN
HASAR ÇÖZÜM ORTAĞI
OLMAK İSTİYORUZ
Auto King CEO'su M. Ayhan Dayoğlu, “Acentelerimizin satış hedeflerine
ulaşmasını ve en önemlisi müşterisine güven vermesini sonuna kadar
destekliyoruz. Acenteler müşterileriyle çay içerken bizler de hasarlarını
yöneterek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Auto King olarak acentelerin
‘Hasar Çözüm Ortağı, Hasar Koçu’ olmak istiyoruz” dedi.

Sigortacım 18
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A

uto King CEO'su
M.Ayhan Dayoğlu,
“Auto King’in yıllardır
en önemli felsefesi
dürüstlük, şeffaﬂık ve her zaman
kendini geliştirmek olmuştur.
Sigorta şirketleri ve araç sahipleri
için sektöre kazandırdıkları ile hasar
maliyetlerini düşürürken, kaliteden
ve müşteri memnuniyetinden hiç
ödün vermeden çalışmıştır ve
yıllarca da çalışmaya devam
edecektir” dedi. “Yeni kurduğumuz
‘Kurumsal İlişkiler’ birimiyle de
sigortalılara hizmette fark yaratacak
yatırımlarımızla iş ortaklarımıza
destek oluyoruz” şeklinde konuşan
Auto King CEO'su M. Ayhan
Dayoğlu sorularımızı yanıtladı.

Yurt içinde franchise ağınızı
genişletmeye devam
ediyorsunuz. 2018 yılına nasıl
başladınız? Çalışmalarınızı
öğrenebilir miyiz?
2017 yılında başlattığımız, bireysel
ve kurumsal müşterilerimizin tüm
beklentilerine karşılık
verebilecek, hatta onların
da işlerine katma değerler
yaratacak yeniden
yapılanma sürecimize 2018
yılında da aynı hızla devam
ediyoruz. Özellikle de
geleceği şekillendirecek bilgi
işlem alt yapısına çok önemli
yatırımlar yaptık. Büyüme hamlemiz
içerisinde üç önemli adım var.
Bunlardan bir tanesi mevcut
standartlarımızı geliştirmek ve
gelecekle ilgili standartları
oluşturmak, ikincisi bunların
uygulanmasını sağlamak ve böylece
mükemmelliğe ulaşmak. Son aşama
olarak da sağlıklı, sürekli ve
sürdürülebilir büyüyebilmek için
gerekli fonları bulmak.
2018 yılı içinde hizmetlerimizi
‘Ekspres mini onarım ve bakım
servisleri, ‘Hasar onarım servisleri’
ve ‘Mobil parça onarım servisleri’
olmak üzere üç ana kategori
altında topladık ve bu doğrultuda

Türkiye çapında yeni franchise’lar
atamaya başladık. Hedeﬁmiz, yıl
içerisinde İstanbul’da yetkili
servislerin ve sanayi sitelerinin
olduğu bölgelerde, altı mobil parça
onarım servisi açarken, mini onarım
ihtiyaçlarını hızlıca karşılayıp,
İstanbul traﬁğinde zaman
kaybetmek istemeyen araç
sahiplerine hizmet edecek
altı adet de ekspres mini
onarım ve bakım servisi
açmak. Buna ilave olarak
tüm iş ortaklarımıza model
olabilecek bir hasar onarım
servisi devreye alırken, yılda
10 bin araç onarımı
yapabilecek büyüklükte hasar
onarım servislerini de teşkilatımıza
katacağız. Yeni bayilerimiz, bu
ayrıcalıklı servis modeline de
sahip olacak.

“İSTANBUL’DA
BİRÇOK SEMTTE YENİ
AÇILIŞLARIMIZ OLACAK”
2018 yılı başından itibaren,
Bodrum, Adana, Eskişehir,
İstanbul’da Beylikdüzü ve
Kağıthane olmak üzere, beş Auto
King servis merkezi açtık.
Önümüzdeki aylarda İstanbul’da
birçok semtte daha yeni servis
merkezleri açılışlarımız olacak. Aynı
zamanda, Anadolu’da da yeni servis
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merkezleriyle büyümemize
devam edeceğiz.

Servislerinizi hangi kategoriler
altında yönetiyorsunuz?
Servislerinizden
bahsedebilir misiniz?
Kurulduğumuz günden bu yana
sunduğumuz onarım hizmetlerinden
1.5 milyona yakın sigortalı faydalandı.
Bugün yurt içi ve yurt dışında 57 servis
noktasıyla hizmet veriyoruz. Her yıl,
mini onarım hizmetinden yararlanan
araç sayısı 60 bin adet civarında. Şu
anda 50 bin hasar onarımı yapıyoruz,
2021 yılında ise 150 bin hasar onarımı
yapmayı öngörüyoruz. Auto King’e
diğer servislerden gönderilip onarılan
ve tekrar ilgili servise gönderilen parça
sayısı da 160 bin adet seviyesine
yükseldi. Türkiye’de 120 bin metrekare
toplam kapalı alanda, 120 adet mobil
servis aracı ile 1600 teknisyen ve
yönetici sayesinde, bilgi işlem alt
yapısı, eğitim akademisi ve
operasyonlarla bu süreci yönetebilen
bir başka ﬁrma daha yok. Belirttiğim
gibi 2018 yılı içinde hizmetlerimizi
‘Ekspres, Hasar Onarım ve Mobil Parça
Onarım Servisleri’ olmak üzere üç
ana kategori altında topladık. Bu yeni
servis tipleri ile ilgili tüm detay
projelerinizi hazırladık. Yeni
uygulamaya İstanbul’da iki
semtte başladık.
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Auto King’den dev hizmet!
Ekspres, hasar, mobil hizmetleri verecek olan, 2 bin 970 m2
kapalı alanı ve 7 bin 800 araç kapasitesi ile İstanbul'da önemli
bir ihtiyacı karşılaması beklenen Auto King Kağıthane
14 Mayıs Pazartesi günü hizmete açıldı.

EKSPRES MİNİ ONARIM
VE BAKIM SERVİSLERİ
Ekspres mini onarım ve bakım
servislerimizde boyasız kaporta
göçük düzeltme, boya hasarlı
kaporta göçük düzeltme, boya
onarımı, mini yama, plastik tampon
ve parça onarımı ve alüminyum
alaşımlı jant onarımı yapıyoruz.
Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme:
Aracın kaporta aksamları üzerinde
meydana gelen ve boyanın zarar
görmediği göçüklerin, aracın
orijinal boyasına zarar vermeden
düzeltilerek eski haline
getirilmesi tekniğidir.
Boya Hasarlı Kaporta
Göçük Düzeltme:
Dış darbeler sonucu aracın kaporta
aksamı üzerinde meydana gelen,
boyanın zarar gördüğü, ezik, vuruk
ve göçüklerin düzeltilerek eski
haline getirilme işlemidir.
Boya Onarımı, Mini Yama:
“Mini Yama” yöntemi ile aracın
orijinalliği korunur. “Auto King

Mini Yama” tekniği, genellikle
çamurluklar, kapılar, tamponlar
gibi dikey parçaların kenar
bölgelerindeki boya hasarı
giderilmesinde etkin
şekilde kullanılır.
Plastik Tampon ve Parça Onarım:
Araçların plastik tamponlarının dış
ve iç yüzeylerinde oluşan yırtık,
kopuk, çatlak, deformasyon gibi
(çoğu zaman parçanın yenisi ile
değişmesi sonucunu doğuran)
hasarların garantili olarak
onarılmasıdır.
Alüminyum Alaşımlı
Jant Onarımı:
Üzerinde göçük, çatlak, yırtık,
sıyrık vs. hasarlar bulunan
alüminyum alaşımlı jantlarının
özel düzeltme makinesinde
düzeltilerek ince balans öncesine
getirilmesi ve hasarlı bölgenin
dolgu yapılarak güvenli şekilde
onarılmasının ardından dış
yüzeylerinin boyanarak
yenilenmesi üzerine olan mini
onarım tekniğidir.
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Boya Koruma ve Bakım:
Detaylı iç, dış temizleme, seramik
kaplama, boya koruma, ön cam su
kaydırıcı uygulaması, motor
temizleme ve koruma ve kaput
koruma ﬁlmi hizmetleri
verilmektedir.

HASAR ONARIM
SERVİSLERİ
Otomobil hasar süreçlerimizde her
zaman kaliteli onarıma özellikle
önem veriyoruz ve işin her
aşamasında bağımsız ﬁrmalar
tarafından kalite kontrol yapılıyor.
Mümkün olduğunca parça
değiştirmek yerine onarım yaparak
dosya maliyetlerini düşürüyoruz.
Sigorta şirketleri ile hasar onarımı
konusunda başarılı projelere imza
atarak dosya maliyetlerinde yüzde
40’a varan avantaj sağlıyoruz.
Acenteler açısından, hasar prim
oranlarının iyileştirilmesini sağlıyoruz.
Onarım süreçlerimizin hızlı olması
sayesinde de müşterilerimizin biran
evvel aracına kavuşmasını sağlayarak
memnuniyetini artırıyoruz.
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MOBİL PARÇA ONARIM
SERVİSLERİ
“Auto King Mobil Parça Onarımı”
ihbar, toplama, onarım ve teslim
aşamalarından oluşan bir B2B
hizmet kavramıdır.
Müşteri memnuniyetini daha da
artıracak hangi projelere
hız verdiniz?
Teknoloji ve dijital çağ iş yapış
şeklilerimizi de tamamen değiştirdi.
Yakın gelecekte araçların kaza
anında devreye girecek elektronik
sistemleri, otomatik olarak servis
randevularını kendileri alacaklar,
hatta parça siparişlerini bile
kendileri verecekler. Bu gelişmelere
paralel olarak müşterimizin de
beklentileri her gün biraz daha
yükseliyor. Auto King olarak biz de
yenilenme ve gelişim sürecinin bir
parçası olarak hizmet kalitesini
sürekli artırmaya devam ediyoruz.
Müşterilerimiz, bir kahve zincirinde
gördüğü uygulamayı bir hasar
onarım servis zincirinde de görmek
istiyor. Yenilenmeyi desteklemek için
başlattığımız durum
değerlendirmesini kısa süre önce
tamamladık. Auto King Franchise
sistemine dâhil olan servislerin
standartlarını tekrar tekrar gözden
geçirdik. Standartların arzu ettiğimiz
seviyenin üzerine taşınması için ön
çalışmalarımızı yaptık, gelişim
planlarını hazırladık. Bu planlarımız
doğrultusunda yapılanan yeni
servislerimizin de açılışını
gerçekleştiriyoruz. Bunlara ek
olarak sigortacılık ve servis hizmet
sektörlerinin seyrini değiştirecek
yeni modeller üzerinde çalışıyoruz
ve bu doğrultuda da bünyemize
yeni iş birimleri katıyoruz. Hasar
maliyetlerini optimize etmenin,
müşteri memnuniyetini artırmanın
ve ilişkiyi performans
göstergeleriyle yönetmenin,
sigorta şirketlerinin marka
değerleri için çok önemli
süreçler olduğuna inanıyoruz.

“KURUMSAL İLİŞKİLER’
BİRİMİYLE ORTAKLARIMIZA
DESTEK OLUYORUZ”
Yeni kurduğumuz ‘Kurumsal İlişkiler’
birimiyle de sigortalılara hizmette
fark yaratacak yatırımlarımızla iş
ortaklarımıza destek oluyoruz.
Kurumsal İlişkiler birimi olarak
acentelerimizin satış hedeﬂerine
ulaşmasını ve en önemlisi
müşterisine güven vermesini
sonuna kadar destekliyoruz.
Acenteler müşterileriyle çay
içerken, bizler de hasarlarını
yöneterek farkındalık yaratmak
istiyoruz. Kısacası Auto King olarak
acentelerin Hasar Çözüm Ortağı,
Hasar Koçu olmak istiyoruz.
Auto King’in yıllardır en önemli
felsefesi dürüstlük, şeffaﬂık ve her
zaman kendini geliştirmek
olmuştur. Sigorta şirketleri ve araç
sahipleri için sektöre kazandırdıkları
ile hasar maliyetlerini düşürürken,
kaliteden ve müşteri
memnuniyetinden hiç ödün
vermeden çalışmıştır ve yıllarca da
çalışmaya devam edecektir.
“Ülkemizde bir yılda sigortaya konu
olan, yaklaşık bir milyon sekiz yüz
bin otomobil hasar dosyası açılıyor.
Bu araçların bir kısmı yetkili
servislerde, bir kısmı da
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tamirhanelerde onarılıyor. İki servis
tipi arasında ise ciddi ﬁyat ve işçilik
kalitesi farkı bulunuyor” şeklinde
bir açıklamanız olmuştu. Bu konu
hakkında görüşlerinizi
öğrenebilir miyiz?
Servis merkezi ya da oto sanayi
tüketicinin tercihi ne yönde olursa
olsun aslında, hepsinin altında
ağırlıklı ekonomik modeller yatıyor.
Örneğin oto sanayisine giderek
onarımlarını yaptıranların, araç
modellerine baktığımızda, araçların
eski model, ikinci, üçüncü hatta
dördüncü el olduğunu görüyoruz.
İşlemlerini de çoğunlukla traﬁk
poliçesiyle yapıyorlar. Oraya
gitmelerindeki neden, orasının ucuz
olduğu yönündeki düşünce ve bir
de güven unsuru var tabi. “Benim
orada ustam var, o hem en iyi hem
de en ucuza yapar” inancı. Burada,
araç da eski olduğu için, en hızlıca
ve en düşük maliyetli şekilde
yaptırmak belirleyici oluyor. Eski
aracı, zaten herkes tamir edebiliyor.
Fazla bir bilgiye gerek de yok.
Türkiye’de 65 bin tane servis var.
Bunların sadece 2 bin- 2 bin 500
tanesi yetkili servis. Değişik
markalara ait 4 bin civarında da özel
servis var. Biz de bu kategoride yer
alıyoruz. Geride kalan çok büyük
bölüm ise, oto tamirhanesi
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“Müşteri memnuniyetini
daha da artıracak
projelere hız veriyoruz”
kategorisindedir. Birçok ticari araç
yıllarca bunlarla iş yapmışlar.
Gerekirse akşamları da çalışan bu
iş yerleri sırf bu nedenle dahi
olsa tercih edilmiş.

“ORİJİNAL PARÇAYI
ONARMAYA ÖNCELİK VERDİK”
Anlaşmalı özel servise gitmenin
tüketiciler için en büyük avantajı,
burada yapılan onarımlarda,
sigortaları için muaﬁyet ve kesinti
uygulanmamasıdır. Bununla
birlikte, sigorta şirketlerinin
anlaşmalı servislerde onarım
yapıldığında, ikame araç temini ve
hasarsızlık koruması gibi ilave
avantajlar sunduğu projeler de
mevcuttur. 53 adet yüksek
teknoloji ile donatılmış, Türkiye,
Rusya, Kıbrıs ve Yunanistan’da
hizmet veren servis
merkezlerimizde, kurulduğumuz
günden beri, mümkün olduğunca
parça değiştirmek yerine orijinal
parçayı onarmaya öncelik verdik.
Böylece sigorta şirketlerinin ve
tüketicilerin tasarruf etmesini
sağladık, hem maliyetlerin
düşmesine katkı verdik, hem de

aracının orijinal halini korumuş
olduk. Teknolojik alt yapısı, teknik
ekipmanları, insan gücü ve kalitesi
ile eğitime verdiği önem Auto
King’i farklı bir kategoriye taşıyor.
Bizim gibi servisler, tamirin çok
ötesinde bir iş yapıyor. Bu
durumda da iyi usta, iyi servis
kavramı tarih oluyor. Servisçilik
artık, bir bütünün önemli bir
parçası olmaktan geçiyor. Yani
servislerin büyük bir çatı altında
buluşup, ortak fayda yaratması
gerekiyor. Kurumsal bir marka
çatısı altına girmeyen servislerin,
önümüzdeki süreçte piyasadan
yok olup gitme tehlikesiyle karşı
karşıya kalması kaçınılmazdır.
2018 planlamanızda yer alan
hedeﬂeri öğrenebilir miyiz?
2018 yılının geri kalanın da
hedeﬁmiz; geniş servis teşkilatımız
ve dünyaca kabul görmüş
tedarikçilerimiz ile tüketicilerimize,
sigorta ve ﬁlo sektörlerine, yüksek
kaliteli, güvenilir, elverişli ﬁyatlı,
hızlı ve şeffaf hizmet sunarak
“Türkiye’nin Yetkili Servisi”
iddiamızın altını doldurmaktır.
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Auto King’in Beylikdüzü Servis
Merkezi hizmete açıldı. Auto
King CEO’su M. Ayhan Dayoğlu açılışta
yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin Yetkili
Servisi sloganı ile yola çıktığımız bu
yeni dönemde hızlı ama bir o kadar da
sağlıklı bir büyüme trendine giren Auto
King Ailesi, arasına katılan yeni üyeleri
ile her geçen gün, tüketicisine biraz
daha yaklaşıyor, biraz daha güçleniyor.
Yeni iş ortağımız Beylikdüzü Servis
Merkezi’nin kaliteli ve uygun fiyatlı
parça ve işçilik anlayışı ile gelen
talepleri müşteri memnuniyetinden de
taviz vermeden, hızla ve sistematik
olarak karşılayacağına olan inancım
tamdır” dedi. Dayoğlu, “Müşteri
memnuniyetini daha da artıracak
projelere de hız veriyoruz. Zira
müşterimizin beklentileri her gün biraz
daha yükseliyor. Müşterilerimiz, bir
kahve zincirinde gördüğü uygulamayı
bir hasar onarım servis zincirinde de
görmek istiyor. Yenilenmeyi
desteklemek için başlattığımız durum
değerlendirmesini kısa süre önce
tamamladık. Auto King Franchise
sistemine dâhil olan servislerin
standartlarını tekrar tekrar gözden
geçirdik. Standartların arzu ettiğimiz
seviyenin üzerine taşınması için ön
çalışmalarımızı yaptık, gelişim planlarını
hazırladık. Beylikdüzü bunlara en iyi
örneklerden biri” diye konuştu.
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ACENTELERİMİZİN MÜŞTERİSİNE
GÜVEN VERMESİNİ DESTEKLİYORUZ
A

uto King Kurumsal İlişkiler
Müdürü Ş. Erkan Kıraç,
“Auto King olarak 2018
yılının başında en önemli
iş ortaklarımız arasında yer alan
sigorta şirketleri için Kurumsal
İlişkiler Birimi’ni kurduk. Bu sayede
sigorta şirketleri ile daha kuvvetli bir
iletişim kurarak, olası sorunlara
anında ve yerinde çözüm bulup,
talepleri birebir alarak
değerlendirebiliyoruz” dedi. Erkan
Kıraç’ın açıklamaları şöyle: “Türkiye
çapında toplam 50 servis
merkezimize atadığımız Kurumsal
İlişkiler Birimi’mizde görev alan
kurumsal ilişkiler uzmanlarımız ile
“sigorta acenteleriyle ilişki ve iletişim
yönetimi” konularında özel eğitim
alan uzmanlar ile etkin bir hizmet
vermeyi hedeﬂiyoruz. Sigortacılık ve
servis hizmet sektörlerinin seyrini
değiştirecek yeni modeller üzerinde
çalışıyor; yenilenme ve gelişim
sürecimizin bir parçası olarak hizmet
kalitesini de sürekli artırmaya devam
ediyoruz. Hasar maliyetlerini
optimize etmenin, müşteri
memnuniyetini artırmanın ve ilişkiyi
performans göstergeleriyle

yönetmenin sigorta şirketlerinin
marka değerleri için önemli süreçler
olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda
sigortalılara hizmette fark yaratacak
yatırımlarımız ile iş ortaklarımıza
destek olmaya devam ediyoruz.

“KALİTEDEN HİÇ ÖDÜN
VERMEDEN ÇALIŞIYORUZ”
Acentelerimiz ile sigortalılar
arasındaki ilişkiyi bir çeşit koçluk
olarak düşünüyoruz. Sorunu ne?
Hangi ihtiyacının karşılanmasını
bekliyor? Hangi çözüm sigortalıyı
memnun eder? Auto King olarak
tüm bu soruların cevapları
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konusunda acentelerimizi tek tek
yerinde ziyaret ediyor çözümleri
konuşuyoruz. Bununla birlikte
acentelerimizin müşterisine güven
vermesini sonuna kadar
destekliyoruz. Sigorta şirketleri ve
araç sahipleri için sektöre
kazandırdıklarımızla hasar
maliyetlerini düşürürken, kaliteden ve
müşteri memnuniyetinden hiç ödün
vermeden çalışıyoruz. Acentelerin
sigorta müşterilerine verdiği güveni
daha da pekiştirecek şekilde, onların
hassasiyetiyle yaklaşıp müşterilerine
“Hasar Çözüm Ortağı” olarak hizmet
vermek istiyoruz.”
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SİGORTA BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MEMLEKET MESELESİDİR
2017 yılına ilişkin sonuçları ve gelecek dönem beklentilerini paylaşan Türkiye Sigorta
Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, “Hepimiz aynı topraklarda yaşıyoruz. Sigorta
bilincinin geliştirilmesi memleket meselesidir” dedi.

T

ürkiye Sigorta Birliği (TSB),
sektörün 2017 yılına ilişkin
sonuçlarının ve gelecek
dönem beklentilerinin
değerlendirildiği bir toplantı düzenledi.
Basın toplantısına TSB Başkanı Can
Akın Çağlar’ın yanı sıra TSB Genel
Sekreteri Akif Eroğlu ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Deniz Yurtseven ve

Ahmet Turul da katıldı. Türkiye Sigorta
Birliği Başkanı Can Akın Çağlar
toplantıda yaptığı konuşmada,
sektörün 2017 sonu itibariyle prim
üretiminin geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 15 artışla 46,5 milyar TL
olarak gerçekleştiğini ifade ederek,
sektörün ekonomiye 119 milyar TL fon
sağladığını ve 8,2 milyon konuta, 17,5
Sigortacım Metin
24 Oğuz

milyon araca, 1.5 milyon işletmeye
teminat verdiğini ayrıca 2,7 milyon
kişiye de sağlık teminatı sağladığını
vurguladı. Sektörün tazminat
ödemelerine de değinen Çağlar,
geçen yıl sektörün toplam 28,4 milyar
TL tazminat ödediğini belirterek
bunun günde 112 milyon TL ödemeye
tekabül ettiğini ifade etti.
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Prİm üretİmİ
yüzde 11 azaldı
Başkan Çağlar sözlerine sektör
gündemindeki Zorunlu Traﬁk
Sigortası ile ilgili son gelişmeleri
aktararak devam etti. Çağlar, 2017
yılında prim üretiminin bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 11
azaldığını, poliçe sayısının ise
yüzde 6 artışla 17,5 milyona
çıktığını söyledi. 2017 yılında traﬁk
branşında sektörün elde ettiği her
100 TL için 118,4 TL hasar, 10 TL
acente komisyonu ve 6 TL iletme
gideri olmak üzere toplamda
yaklaşık 134,4 TL ödediklerini
belirtti. Çağlar, katılım
sigortacılığının mevzuat alt
yapısının oluşması ile birlikte
gelişeceğini, bu kapsamda sunulan
ürünlerin çeşitleneceğini böylelikle
toplumda sigorta kapsayıcılığının
artacağını belirtti.

Kefalet ve alacak
sİgortaları gündemde
Kefalet ve alacak sigortalarının da
gündemlerinde olduğunu belirten
Çağlar, kefalet sigortası ile
bankaların teminat mektubu ile icra
ettikleri işlevin sigortacılık
sektörüne de tanınmış olduğunu
böylelikle ﬁnansal erişimin şirketler
nezdinde daha da kolaylaşacağını,
alacak sigortasının ise özellikle
KOBİ’ler için ﬁnansal koruma
sağlamak adına büyük fırsat
olduğunu ifade etti. Devletin sağlık
sektöründeki yükünü azaltmada
önemli bir fonksiyon icra etmesini
bekledikleri Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası’nın (TSS) hızlı bir büyüme
kaydettiğinin altını çizen Çağlar,
son dört yılda tamamlayıcı sağlık
poliçesine sahip kişi sayısının 64
binden 676 bin kişiye ulaştığını
ifade ederek tamamlayıcı sağlık
sigortasının özel sağlık poliçesi
kadar pahalı olmadığını, bu yüzden
daha ulaşılabilir olduğunu ve zor
zamanlarında insanlarımızın
yanında olacağını söyledi.

HESAPLAR ŞEFFAF
Otomatik Katılım sistemi ile ilgili olarak Birlik tarafından yaptırılan
araştırmanın detaylarını da paylaşan Başkan Çağlar, araştırma sonuçlarının
devlet katkısının sistemin en çok bilinen özelliği olduğunu ortaya koyduğunu
ve sistemden çıkanların yaklaşık yarısının geçmişte yaşanan olumsuz
tecrübelerin etkisi ile sisteme olan güvensizliği gerekçe olarak gösterdiklerini
vurgulayarak bu itibarla hükümetin Bireysel Emeklik Sistemini kurgularken
katılımcıların kendi hesaplarını şeffaf bir şekilde görüp, yönetebilecekleri
şekilde kurguladığını bu nedenle de oldukça güvenli olduğunu, devletin
gözetimi ve denetimi altında bulunduğunu ifade etti.

BES’te 6,9 mİlyon
kİşİye ulaşıldı
İnsanlarımızın geleceğe daha güvenli
bakabilmesi adına Bireysel Emeklilik
(BES) ve Otomatik Katılım (OKS)
sistemlerine dâhil olması gerektiğinin
altını çizen Çağlar, bu konuyla ilgili
rakamları da paylaştı. Bireysel
Emeklilik Sistemi ve Otomatik
Katılım’daki güncel verilere değinen
Başkan Çağlar, 2003’ten beri 14 yılda
BES’te 6,9 milyon kişiye, OKS’de ise
1 yılda 3,4 milyon kişiye ulaşıldığını
söyleyerek, 2017 yılında OKS dahil
BES’te katılımcı sayısının 10,3
milyona, fon büyüklüğünün de Devlet
Katkısı dahil 79,6 milyar TL ulaştığını
ifade etti. Fon getirilerine de değinen
Çağlar, Bireysel Emeklik sisteminin on
yılda enﬂasyonun ortalamada 2 puan
üzerinde ve 2017 yılında ise 3,2 puan
üzerinde getiri sağladığını belirtti.
Sigortacım Metin
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CAN AKIN ÇAĞLAR:

ACENTELER İLE

YAKIN DİYALOG ARTIRILACAK
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Olağan Genel Kurulu’nda
yeniden başkan seçilen Can Akın Çağlar, başta acenteler olmak üzere tüm paydaşlarla
var olan yakın diyaloğun yeni dönemde artarak sürdürüleceğini belirtti.

T

ürkiye Sigorta,
Reasürans ve
Emeklilik Şirketleri
Birliği’nin Seçimli
Olağan Genel Kurul Toplantısı
yapıldı. Genel Kurul’da Eureko
Sigorta Genel Müdürü Can
Akın Çağlar, 58 geçerli oyun
57’sini alarak rekor
sayılabilecek bir oyla yeniden
Birlik Başkanı seçildi. Genel
Kurul’daki konuşmasına
başkanlığı dönemindeki
faaliyetlerini anlatarak başlayan
Çağlar,“Sektörümüzün
sorunlarını anlatmak ve
çözebilmek adına kamu
otoritesi ile yakın işbirliğine
önem verdik. Bu çerçevede
başta Başbakan Yardımcısı
Sayın Mehmet Şimşek ve
Hazine Müsteşarı Sayın Osman
Çelik olmak üzere, İçişleri
Bakanlığı, Yargıtay ve Adalet
Akademisi ve diğer kamu
kurumları ile yakın işbirliği
gerçekleştirdik. Bu
işbirliğinden dolayı hepsine
teşekkür ediyorum” dedi.

Sektöre önemli çağrı
Türk ekonomisinin oldukça
dinamik, güçlü ve büyüyen bir
ekonomi olarak bankacılık
dışındaki ﬁnansal piyasaların da
desteğine ihtiyaç duyduğunu
kaydeden Çağlar, şunları
söyledi: “Yeni dönemde 2017
yılı itibariyle doğrudan ve
dolaylı 100 binlerce kişiye
istihdam sağlayan, 28 milyar TL
Sigortacım Metin
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tazminat ödeyen, ekonomiye
127 milyar TL fon arz eden ve
90 trilyon teminat veren bir
sektör olarak yeni alan ve
ürünlerle bu fonksiyonu yerine
getirdik.” Can Akın Çağlar,
11’inci kalkınma planı
çalışmalarında da bu hususa
değinildiğini belirterek,
“Sorunları çözmek,
sektörümüzü büyütmek ve
geleceğe güvenle bakmak için
şimdi el ele verme zamanıdır”
dedi. Çağlar, bu çerçevede
kamu, kamuoyu ve başta
acenteler olmak üzere tüm
paydaşlarla var olan yakın
diyaloğun yeni dönemde de
artarak sürdürüleceğine dikkat
çekti. Toplantıda ayrıca, Hayat
Dışı Yönetim Komitesi, Hayat
Emeklilik Yönetim Komitesi,
Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu
üyelikleri için seçim yapıldı.
Buna göre Hayat Dışı Yönetim
Komitesine: Ali Erlat, Ahmet
Turul, Erdinç Yurtseven, Fahri
Altıngöz, İlhami Koç, Hulki
Yalçın, Ceyhan Hancıoğlu,
Özgür Koç, Baturalp Pamukçu
seçildi. Hayat Emeklilik Yönetim
Komitesine: Emin Çubıkcı, Uğur
Erkan, Taylan Türkölmez, Deniz
Yurtseven, Burak Ali Göçer, Erol
Öztürkoğlu, Ayhan Sincek ve
Mahmut Güngör seçildi.
Denetim Kurulu’na ise Şebnem
Ulusoy, Cenk Tabakoğlu, Emre
Özer; Disiplin Kuruluna Soner
Şahin, Coşkun Gölpınar ve
Gökhan Gürcan seçildi.
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MEHMET ŞİMŞEK:

YATIRIMCILARA

‘YOL HARİTASI’ ÇIKARILIYOR
Sigortacılıkta yatırımcıların önünü açacak ‘yol haritası’ hazırlanacak. Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha
verimli, etkin ve öngörülebilir olması amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika
Belgesi yıl sonuna kadar hazırlanacak” dedi.

E

konomiden Sorumlu
Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, gelişmiş
sigortacılık ve özel emeklilik
sektörlerinin işlem maliyetlerini
azaltarak, likidite yaratarak ve yatırımda
ölçek ekonomilerini kolaylaştırarak
ﬁnansal sistemin verimliliğini artırmaya
yardımcı olduğunu söyledi. Şimşek,
Hazine Müsteşarlığı tarafından
sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili
faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve
öngörülebilir olmasını sağlamak ve
kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık
“Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika
Belgesi”nin hazırlanacağını ve
kamuoyuna duyurulacağını söyledi.
Söz konusu politika belgesinin,
Hazine Müsteşarlığının sigortacılık ve
özel emeklilik sektörlerinin
geliştirilmesine ilişkin hedef ve
önceliklerini somut program ve
eylemlerle hayata geçirmesini
sağlayacak bir yol haritası niteliğinde
olacağını anlatan Şimşek, kamu
otoritesinin sektöre bakış açısını ve
yaklaşımını ortaya koyan bu belgenin
dinamik bir yapı taşıyacağını dile
getirdi. Şimşek, uygulamaların
sonuçları ve sektörün ihtiyaçlarındaki
değişimlerin de dikkate alınarak,
gerektiğinde güncellenebilecek
politika belgesinin yıl sonuna kadar
hazırlanacağını söyledi.

“Yatırımcıların önü açılacak”
Toplum hayatında ve ekonomide
önemli yere sahip sigortacılık ve özel
emeklilik sektörlerindeki gelişme ve
büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir

olmasını sağlamanın önem arz ettiğini
vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:
“Politika belgesi, tüketicilerin
korunması, son yıllarda önemli
ölçüde yabancı sermaye girişinin
bulunduğu sigortacılık ve özel
emeklilik sektörlerinde yatırım
eğiliminin devamlılığının ve mevcut
yabancı sermayenin kalıcılığının
temin edilmesi, yatırımcıların
önünün açılması açısından önem arz
ediyor. Bu belge, kamu otoritesine
etkili bir izleme ve değerlendirme
imkanı da verecektir. 5 yıllık politika
belgesi Türk sigortacılık ve özel
emeklilik sektörlerinin daha başarılı
ve üretken olmasına, ülkemiz
ekonomisinin gelişiminde daha
önemli bir rol üstlenmesine,
sektördeki ürün çeşitliliğinin
artmasına, Tarım Sigortaları Havuzu
Sigortacım Metin
27 Oğuz

ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu
gibi kamu-özel sektör iş birliğinin
başarılı örneklerinin çoğalmasına ve
sigortacılığın toplumsal hayatta daha
fazla yer almasına katkı
sağlamayı amaçlıyor.”

“Sistem istikrarlı ve
güvenilir şekilde işlemeli”
Ekonomik büyümeye katkıda
bulunmak, kaynakları verimli şekilde
dağıtmak, riski yönetmek ve uzun
vadeli hane halkı tasarruﬂarını teşvik
etmek için sigortacılık ve özel emeklilik
sektörlerinin mali açıdan sağlam bir
temelde çalışmasının çok önemli
olduğunu belirten Şimşek, sistemin
istikrarlı ve güvenilir bir şekilde
işletilmesini sağlamak için de etkin bir
ﬁnansal sektör politikası ve kurumsal
çerçeve gerektiğini bildirdi.
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M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

‘MUTLAKA ACENTELERDEN
SİGORTA YAPTIRILMALI’
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Son zamanlarda gündemde sahte poliçeler, korsan
aracılar var. Büyük mağduriyetler söz konusu olabiliyor. Bunun da önüne geçmek için
muhakkak sigorta acentelerinden sigorta yapılmalı, bunu da anlatmalıyız” dedi.

K

ocaeli’de düzenlenen
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Sigorta
Acenteleri Sektör Meclisi
Delege Toplantısı’na katılan TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
sektörün geçtiğimiz sene pek çok
önemli gelişme yaşadığını belirtirken,
“Öncelikle 20 yıllık hayalimizi
gerçekleştirdik. Sigorta acentelerinin
KOBİ kapsamına alınmasını sağladık.
KOSGEB destekleri listesine de dahil
edildik. Tüm bunlar, sektörümüzün
gelişmesine muhakkak önemli katkı
sağlayacak” dedi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu, sektörün yıllardır
vurguladığı bir diğer konunun da
vergisini düzenli ödeyenlerin
ödüllendirilmesi olduğunu belirtirken,
“Bunu da çıkarttık ve sektörümüzün
%5’lik kurumlar vergisi indiriminden
de yararlanabilmesinin yolunu açtık.
Traﬁk sigortasında yaşanan sıkıntı bir
ölçüde çözüldü Sektörümüzün
taleplerinden biri de bilirkişilikti.
Mahkemelerdeki bilirkişilik alanlarına,
sigortacılık sektörünün de ilave
edilmesini sağladık. Ayrıca
acentelerden istenen
muvafakatname işini de kaldırdık.
Acentenin taban komisyon oranı da
belirlendi. Sektörümüzü rahatlatan
tüm bu adımlar, birlikte hareket
etmemizin sonucudur” ifadesini
kullandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
“İşinizden, ailenizden, kendinizden
feragat edip çalıştınız. Ama tüm
acenteleri ve sektörümüzü rahatlatan
adımların hayata geçmesini
sağladınız. Elbette tüm bunlarda, İcra

Komitemizin, sektör meclisimizin
büyük payı var” derken, İcra Komitesi
ile Sektör Meclisi’ne teşekkür etti.

"Tanıtım projesi hazırlıyoruz"
Sektör olarak henüz işlerinin
bitmediğini anlatan Hisarcıklıoğlu
şöyle konuştu: “Bundan sonra tabi
işimiz daha bitmedi. Sigortacılık,
ekonomi için de çok önemli.
Dolayısıyla sektörümüzün ayakta
kalması, büyümesi herkesin
yararına. Yine son zamanlarda
gündemde sahte poliçeler, korsan
aracılar var. Büyük mağduriyetler söz
konusu olabiliyor. Bunun da önüne
geçmek için, muhakkak sigorta
acentelerinden sigorta yapılmalı, bunu
Sigortacım 29

da anlatmalıyız. Bu çerçevede, Başkan
Yardımcım Ender Bey’in
koordinasyonunda bir tanıtım projesi
hazırlıyoruz. Öte yandan,
günümüzde, sanayi, ticaret ve insan
yaşamı büyük bir hızla ve köklü bir
şekilde değişiyor. Bir taraftan yeni
meslekler doğarken, mevcut pek
çok meslek de yok olma tehdidi
altında. Bu süreçte, güçlü bir sektör
meclisine, güçlü bir icra komitesine,
birlikteliğe, dayanışmaya, her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız
var. Ben şuna yürekten inanıyorum.
Hep birlikte çalışarak, sektörümüze
yeni hizmetlerde bulunacağız ve
daha da gelişmesini
el birliğiyle sağlayacağız.”
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MESLEKi
SORUMLULUK
POLiÇESi
HAZIRLADIK
TÜSAF, acentelerin gelirlerini artırmayı
hedeﬂeyen “Geleceğe Adım Projeleri”
kapsamında Gulf Sigorta ile işbirliğine
giderek önemli bir başarıya imza attı.
TÜSAF, daha önce zorunlu olan fakat
sonrasında zorunlu olmaktan çıkarılan
Acente Mesleki Sorumluluk Sigortası ile ilgili
çalışmalarını tamamladı. Sorumluluk sigortalarında
Türkiye’nin öncü şirketlerinden Gulf Sigorta ile
TÜSAF, “Sigorta Acenteleri için Mesleki Sorumluluk
Poliçesini” bir paket program haline getirerek daha

hızlı ve standart bir hizmet verme
yolunda işbirliği yaptılar.Poliçenin
teminatları 50 bin TL’den 1 milyon TL’ye
kadar çıkabilirken, TÜSAF Başkanı Murat
Büyükçelebi, teminatlara göre ödenecek
sigorta primlerinin acente yıllık komisyon
gelirlerine göre belirleneceğinin altını çizdi.
Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatı’na göre
sigortacı, sigortalının mesleki hizmetini yerine
getirmemesi nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından
talep edilen tazminatı sigortalı adına ödeyecek.

Sigortacım 30
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İ
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Mesleki hizmetini yerine getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen,
ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya
yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan
ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmeme anlamına geliyor. Ana
teminatlarda, mesleki sorumluluk, savunma masraﬂarı, mahkemeye katılma
masraﬂarı, ilave teminatlarda da mahkemeye katılma masraﬂarı, uzatılan
bildirim süresi ve kayıp dökümanlar yer alırken; poliçe sigorta acentelerinin
AIG Sigorta hariç olmak üzere tüm sigorta şirketleri ile yapılan işlerinden
doğan hasarlar ve yürütülen mesleki faaliyetleri için dizayn edildi.

MAHKEMEYE
KATILMA MASRAFLARI

İLAVE LAR
AT
TEMİNLER?
NE

Poliçe teminatında bildirilen bir talep ile
ilgili bir mahkemeye şahit olarak katılan
kişiler için, savunma masraﬂarı,
mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her
bir gün için, günlük olarak aşağıdaki
masraﬂarı içerecek.
Sigortalının her bir sahibi, ortağı veya
yöneticisi için: 500 TL
Herhangi bir çalışan için: 250 TL
Bu ilave için hiçbir muaﬁyet
uygulanmıyor.

UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ
Sigortacının yenilememesi durumunda
sigorta ettiren bu yenilememenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 30
gün içinde, ilk kez bu dönemde
sigortalıya talepte bulunulmuş olmak
şartı ile herhangi bir talebi sigortacıya
ihbar etmek hakkına sahip. Sigortalı
tarafından prim ödenmemesi veya bu
poliçe koşullarına aykırılık da
bulunulması ve bu poliçenin veya
teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan
bildirim süresi uygulanmayacak.

KAYIP DÖKÜMANLAR

Lİ
GEREKLAR
KOŞUL R?
NELE
n TEKLİF SÜRECİNDE DOLDURULACAK
OLAN KAŞELİ VE İMZALI KISA SORU FORMU
n TÜRKİYE’DE YERLEŞİK VE HİZMET VERİYOR OLMAK
n BİLİNEN-BEKLENEN HASAR OLMAMASI VE BEYAN EDİLMESİ
n EN AZ 2 SENE DEVAM EDEN FAALİYET BİLGİSİ
(Acentenin komisyon geliri esas alınmakta)
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Sigortalının yasal sorumluluğunda
bulunan ve sözleşme dönemi içinde
yalnızca mesleki hizmetlerin yerine
getirilmesi veya yerine getirilmemesi
sırasında tahrip olmuş, zarar görmüş,
kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya
unutulmuş olan şahıslara ait
dökümanları yenilemek veya onarmak
için yaptığı makul orandaki masraf ve
giderleri karşılar. Bu ek teminat, 100 bin
TL tutarında bir maksimum Alt
Sorumluluk Limiti’ne tabi. Poliçe teminat
limitinin 100 bin TL’den küçük olduğu
durumlarda poliçe teminat limitleri
çalışıyor. Bu ilave kapsamındaki her bir
talep için poliçede belirtilen
muaﬁyet uygulanacak.

İletişim: sekreterya@tusaf.org.tr
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ACENTELERİMİZ BİZİMLE
KAZANMAYA DEVAM EDECEK
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Acentelerimize yepyeni ve büyük bir
potansiyeli yaratmak için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl bizimle gelirlerini koruyan
acentelerimiz yine bizimle kazanmaya devam edecek” dedi.

Q

uick Sigorta Genel Müdürü
Ahmet Yaşar, “Acenteler
sahada sahip oldukları nitelikli
güçleri ile şirketlere karşılıklı
gelir artırıcı projeler, yeni ürünler ve
hizmetler konusunda baskı oluşturmalı
enerjilerini bu yönde kullanmalıdır” dedi.
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet
Yaşar, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Quick Sigorta’nın kuruluş
öyküsünü anlatır mısınız? Türkiye
genelindeki yapılanmanızdan
bahseder misiniz?
Quick Sigorta sizlerin de yakından
tanıklık ettiği bir süreçle, Sn. Levent
Uluçeçen tarafından kuruluş
çalışmaları başlatılarak, çekirdek ekibin
oluşturulmasından markaya,
teknolojiden teşkilatlanmaya kadar tüm
stratejilerinde son derece titiz bir
çalışma ve istişare döneminden sonra
12 Mayıs 2017 tarihinde ilk poliçesini
düzenledi. Bir “insurtech startup”
modeliyle yola çıkan Quick Sigorta
ekibin büyük tecrübesiyle kısa sürede
olması gereken yeri aldı. Kuruluş
döneminde TÜSAF başta olmak üzere
tüm sektör bileşenleri ile bir araya
gelen Quick Sigorta, poliçe satışına
başladığı dönemde acentelerin ve
sigortalıların yaşadığı büyük sıkıntıları
bertaraf ederek piyasada özellikle traﬁk
sigortaları konusunda yaşanan arz
sorununu çözerek piyasada arz
güvenliğini sağladı ve büyük bir
kırılmanın önüne geçti. Bu dönemde
acentelerimizin bizlere ulaştırdığı “Her
Sigortacım Metin
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iki bayramda da sayenizde evimize
ekmek götürdük” mesajlarını
unutmamız mümkün değil.
Quick Sigorta ilk tam yılında 6500’ü
aşan acente başvurusu aldı; 1250
acente kuruluşu gerçekleştirdi.
1.500.000 poliçe ve 750 milyon lira
prim hacmine ulaştı. 81 ilin tamamında
ve 400’den fazla ilçede örgütlendi. 1.
yılımızı doldurmadan belirlediğimiz
bazı alanlarda sektör birinciliklerine
ulaştık, sektörün ve acentelerin
lokomotiﬁ olan traﬁk sigortalarında ilk
10’da yer aldık, toplamda da ilk 20
sigorta şirketi içine girdik. Tüm bu
başarıyı haksız rekabet yapmadan
yakaladık. Acentelerimize gece yarıları
makine başında tıklama seansları
yaptırmadık, poliçe düzenleyemez hale
getirmedik ve bize başvurmuş hiç bir
sigortalıyı teminatsız bırakmadık.
Dijital çalışmalarınızın merkezinde
ne yer alıyor? QBLOG ile neleri
hedeﬂiyorsunuz?
Quick Sigorta kuruluş kodları
itibariyle “Sigortacılığın dijital hali”
olarak doğdu yani moda deyimle
“dijital dönüşen” değil, dijital doğan bir
sigorta şirketi. Bizim dijital
sigortacılıktan anladığımız ise
internetten sigorta poliçesi satmak
değil. Biz her şeyiyle bütünleşik bir
yaklaşımdan söz ediyoruz. Dijital
teknolojiler bizim için çok önemli ama
teknolojiyi insana hep daha iyiyi
sunmak için bir araç olarak görüyoruz.
Bireyi odağına alan, teknolojiyi
kullanırken insanı odaktan düşürmeyen
ve bireye nitelikli hizmet veren bir
sigortacılık anlayışını benimsiyoruz.
Sigortalıları sadece sayısal bir kimlik,
plaka ya da poliçe numarası olarak
görmüyoruz. Nitelikli hizmetleri
sigortalıların kayıt numaralarına değil
bizzat kendilerine sunacak “işte bu”
dedirtecek deneyimi yaşatacak bir yapı
kurguluyoruz.

“BİZE ÖZGÜ BİRLEŞİK KANAL
YAPISINI GELİŞTİRİYORUZ”
Dijital ve teknoloji kavramları çok
geniş bir dünyayı kapsıyor. Artık bu
kavramlarla sadece bir kanaldan ya da
sanal bir ortamdan söz etmiyoruz.
Hayatın her yerinde var olan ve iç içe
geçtiğimiz bir olgudan söz ediyoruz.

“ŞİRKET YENİ, BİZ DEĞİLİZ”
Quick Sigorta CEOsu Levent Uluçeçen ve Genel Müdürü Ahmet Yaşar, şirketin çok kısa
sürede ortaya koyduğu başarılı performansa ve acenteler ile oluşan büyük birlikteliğin
sırrına ilişkin sorularımıza net bir cevap olarak; en başından bu yana titizlikle seçilen
ekiplerine dikkat çekerek artık bir Quick Sigorta mottosu olan “Şirket Yeni, Biz Değiliz”
mesajını veriyor ve uzmanlardan oluşan güçlü birlikteliği ortaya koyuyor.

Bu artık bir bir yaşama hali. Bir sigorta
şirketi olarak Quick bu iç içe
geçmişliğin tam içinde yer almak
istiyor. İnsanların rasyonalitesine değer
veriyor, tercihlerini önemsiyor ve
onlara rahat edecekleri, güvende
hissedecekleri, keyif alacakları kendi
müthiş deneyimlerini yaratacakları
ortamları sunmak için çabalıyor. İşte bu
yüzden “Cepten Netten Acenteden”
diye özetlediğimiz “çoklu kanal
yapısıyla” hareket ediyor ve
acentelerimizle oluşturacağımız bize
özgü birleşik kanal yapısını geliştirmeye
çalışıyoruz. Hem sigortalılarımıza hem
de acentelerimize onların haklarına
saygılı, haksız rekabet yapmayan, iyi
niyete prim veren akılcı ve
sürdürülebilir bir platform olmaya
çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik açısından
baktığımızda bir sigortalının klasik bir
sigorta şirketi ile işler iyi giderken yani
hasar yokken ne için iletişimde
olacağının cevabı yok? Son yıllarda
sigorta şirketlerinin hasar alan
Sigortacım Metin
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müşterileri sistem dışına itme
yaklaşımlarını da dikkate alırsanız
iletişim açısından daha da garip bir
durum ortaya çıkıyor. Biz bu durumu
değiştiriyor ve tüm insanlara ulaşmayı
hedeﬂiyoruz.

"ETKİN VE SAMİMİ BİR İLETİŞİM
İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"
Dijital çalışmalarımızın merkezine
QBLOG’u alma sebebimizde bu. Biz
sigortalılarımızla ve diğer insanlarla
hem sigortacılık yaparken hem de
hayatın her alanında etkin ve samimi
bir iletişim içinde olmak istiyoruz,
QBLOG tamamen kendi
arkadaşlarımızın oluşturduğu hayata
dokunan özgün, zengin ve keyiﬂi
içerikleri ile bize bu iletişimi sağlayan
ana kanalımız, üstelik QBlog İngilizce
ile ülkemizde yaşayan yabancılarla da
iletişim kurma şansımız artıyor. QBlog
ve sosyal medya mecralarımızla
başlayan özgün içerik üretme ve
paylaşma yolculuğumuz, LOG Dergisi

SIGORTACIM HAZIRANSON.e$S_Layout 1 6/21/18 7:45 AM Page 34

“GERÇEK MOBİL
SİGORTACILIK DENEYİMİNİ
ACENTELERİMİZLE
BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ”
Biz dijital teknolojileri insanlarla aramıza
makinalar girsin diye değil aksine
insanların işini kolaylaştırmak için
geliştiriyoruz. Mevcut “Quick Sigorta Mobil
Uygulamamız” üzerinden ambulans, çekici,
çilingir, camcı, en yakın acente, tamirhane
gibi yardımlar alabiliyorsunuz. Acentenin işini
yaparken bu büyük bir kolaylık. Mobil
uygulamamızın yeni sürümü storelarda yayın
bekliyor. Türkiye’de ilk defa sigortalılar
poliçelerini uygulama üzerinden satın alacak,
bunu yaparken acentelerimizle rekabet
etmeyeceğiz. Acentemiz uygulamayı
indirtirken kendi partaj numarasını sisteme
kaydedecek ve sigortalısının her işlemi
acente üzerinden mobil uygulama ile
yapılıyor olacak. Böylece zaman ve kaynak
maliyetinden tasarruf ederken hızlı hizmet
vermiş olacak. Tüm bu geliştirmeleri
yaparken acentenin komisyonunda gözümüz
olmadığını tekrar etmek isterim.

ile birlikte satılan QMAG dergisi ve
sigortacılığın tabana yayılmasını
sağlayacak QSÖZLÜK ile devam ediyor.
Tüm bu kanallarımızda yürüttüğümüz
iletişim çalışmalarımızda insanları sıkıcı
soğuk sigortacılık içerikleri yerine
oldukça keyiﬂe okunan, dinlenen,
seyredilen hayatın içinden,
çevremizden, merak edilen, görmek
istenilen içerikleri üretiyor ve
paylaşıyoruz.

alanlarda sektör birinciliklerine ulaştık.
Bunların başında motosiklet traﬁk
sigortaları geliyor. Kasko sigortalarında
en geniş ve özgün teminatlar yanında
bize özel indirim ve kampanyalarla
hem sigortalılarımızın hem de
acentelerimizin nitelikli ürünlerle
tanışmasını sağladık.

Öncelikli olarak hangi
alanlara yoğunlaştınız?
Elbetteki esas işimiz sigortacılık ve
sigorta sektörünün lokomotiﬁ de oto
sigortaları, Quick Sigorta bir yandan
dijital stratejilerini kurgularken diğer
yandan oto sigortaları konusunda
önemli bir pazar payı elde etti. Oto
sigortaları pazarında yerini alırken de
kendi stratejilerine uygun olarak
sahiplenmek istediğimiz alanlarda
sosyal mecralarımız, iletişim
kanallarımız özel kampanya ve
sponsorluklarımızla en başından
itibaren varlığımızı hissettirdik ve bazı

Oto sigortalarında ulaştığımız
yüksek pazar payının yanında oto
dışında enerji ve inşaat başta olmak
üzere mühendislik sigortaları, yangın,
nakliyat, seyahat, ferdi kaza, tarım
sigortalarında portföy sahibi olduk. Oto
da olduğu gibi oto dışında da branşın
uzmanı sigortacıları bir araya getirdik.
Acentelerimizin bu branşlarda teknik ve
pazarlama faaliyetlerini bir arada
gerçekleştirebilecek uzmanlarımızla
hızlıca sonuç almalarını hedeﬂedik.
Bundan sonrasında oto sigortalarındaki
payımızı korurken diğer branşlardaki
payımızı artıracağız. Oto sigortalarında

“DİĞER BRANŞLARDAKİ
PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ”
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yeni türev ürünler sunacağız.
Bunlardan biri sürücü sorumluluk
sigortası olacak ve bu ürün Türkiye’de
bir ilk olacak. Tamamlayıcı traﬁk ve
tamamlayıcı kasko adında iki farklı
ürünümüzü de piyasaya süreceğiz.
Onun dışında ruhsat zamanlamamız
sebebiyle hazır olan ama bizden önce
piyasaya çıkan ürün sebebiyle
beklettiğimiz Kiram Quick’ten ürününü
piyasaya süreceğiz. Onun dışında
KOBİ’lere ilişkin Siftah isminde bir
poliçe üzerinde çalışıyoruz.

"KEFALET VE ALACAK
SİGORTALARINA ÖNEM
VERECEĞİZ"
Tamamlayıcı sağlık ve acil sağlık
konusunda birtakım çalışmalarımız var.
Orada da piyasadan farklı bir ürün
üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki
dönem ağırlık vereceğimiz projelerin
başında kefalet ve alacak sigortaları
geliyor. Kefalet Sigortaları konusunda
yeni bir açılım yaratacağımıza
inanıyoruz, bu konuda yoğun bir
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çalışma içerisindeyiz. Acentelerimize
yepyeni ve büyük bir potansiyeli
yaratmak için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz
yıl bizimle gelirlerini koruyan
acentelerimiz yine bizimle kazanmaya
devam edecek.
Türkiye sigorta sektörünün 2018
özelinde bir değerlendirmesini
yapar mısınız? Sektör yıla nasıl
başladı? Bundan sonraki süreç nasıl
geçer? Sektörün aksadığı
alanlar hangileri?
2018 ilk neticelerine göre sektör
enﬂasyonun üzerinde %7 reel büyüme
gerçekleştirdi. Dolayısı ile sektörün
2018’in ilk çeyreğindeki büyüme
oranları beklentiler doğrultusunda
gerçekleşti. Sağlık ve kredi sigortaları
prim büyümesinde öne çıkarken
ortalama büyüme konusunda oto
sigortaları belirleyici konumunu devam
ettiriyor. 2018 yılı ilk neticelerinde
dövizdeki hareketlilik ve iklim
sorunlarından kaynaklanması beklenen
hasar artışları ise henüz tam olarak
rakamlara yansımamış durumda. Döviz
kurlarındaki yükseliş toplam
maliyetlerde %30’a yakın artış yaratacak
konumda. Buna karşın faizlerdeki
yükseliş mali gelirlerin artmasını
sağlayacak. Böyle bir ortamda oto
sigortalarında ﬁyat rekabeti kendini
göstermeye başladı. Maalesef sektör
alışkanlıkları itibariyle istikrarlı bir tutum
sergileyemiyor. Zaman zaman haksız
rekabet ve onun getirdiği olumsuz
sonuçları hep birlikte yaşıyoruz. 2018’in
ikinci yarısında rekabetin sertleşeceğini
ve iyileşme sürecinde olan bazı teknik
neticelerin bozulabileceğini
düşünüyorum.
Mehmetçiğe destek olmak için
gittiğiniz Reyhanlı’da ‘2Teker 2
Yürek’ ekibiyle bir araya
gelmiştiniz. Bu ve benzeri sosyal
projelerinizi anlatır mısınız?
Biz bölge teşkilatı olmayan ama
sürekli bölgelerde olan bir sigorta
şirketiyiz, son derece mobiliz ve sürekli
sahada acentelerimizin yanındayız.
Ayrıca yürüttüğümüz sosyal
sorumluluk projeleri ile daha ilk yılında
adından çokça söz ettiren bir sigorta
şirketi olduk. Türkiye’de ilk defa
Sigortacılık Yüksek Okulları ve
Fakülteleri için yatırım yaptık ve

öğrencilerin sadece teoriyle değil pratik
olarak da sistemler üzerinden teklif alıp
poliçeleştirebilecekleri yazılım ve
donanım projelerini “Teoriden Pratiğe
Atlayış Serbest” ismiyle Sivas Zara’dan
Cumhuriyet Üniversitesi ile başlattık.
Başkent , Ankara, Atatürk, Dumlupınar
ve son olarak İstanbul Üniversitesi
SBMYO ile projemiz devam ediyor. Bu
sosyal sorumluluk projemiz Amerika’da
verilen en önemli ödüllerden HERMES
ödülünü Gold olarak aldı.
Motosikletlilerin traﬁkte farkedilmelerine
yönelik sosyal sorumluluk projelerimiz
ve onlara sahip çıkan uygulamalarımız
ve ürünlerimizde bizi motosiklet
kulüpleri ile bir araya getirdi.
Mehmetçiğe destek vermek üzere
acentelerimizle bir araya geldiğimiz
Reyhanlı’da 10Riders ve 2 Teker 2 Yürek
ekibiyle de bir araya geldik. Bu ve
benzeri sosyal sorumluluk projelerimiz
hızla devam edecek, bu arada elbette
olmamız gereken yerde olmaya da
devam edeceğiz.
Hazırladığınız 1 Nisan şakası
kamuoyunda ilgi görmüştü.
Bu proje ile nasıl bir
farkındalık yarattınız?
Oldukça yaratıcı ve teknolojiyi
yakından takip eden bir ekibimiz var,
gündemde yer alan ve sigortacılığı da
yakından ilgilendiren sürücüsüz
otomobiller konusu 1 Nisan’la
birleşince bize özel sürücüsüz
Sigortacım Metin
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otomobil çıktı, gerçekten çok ilgi
gördü, hala daha aracın gerçekten
sürücüsüz olduğunu düşünenler var.
Bahsettiğim gibi biz insanlarla iletişim
içinde olmak istiyoruz, keyif alarak iş
yapıyoruz insanlarında hayattan keyif
almalarını istiyoruz. Sigortacılığın en
temel misyonu sürdürülebilirliği
sağlamak ve insanları mutlu etmek,
içeriklerimizin ortak paydası da
sigortayı tabana yayarken eğlendirmek
ve öğretmek.
Acente seçiminde nelere dikkat
ediyorsunuz? Acentelerin size olan
ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Söylediğim gibi ilk yılımızda 6500’ü
aşkın acente başvurusu aldık, 1250
adet acentenin kuruluşunu
gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar bu
sayının 2000 olmasını hedeﬂiyoruz.
Türkiye’nin 81 ilinde varız. Acentemizin
olmadığı hiçbir il yok. Bununla birlikte
Türkiye’de 957 ilçe bulunuyor. TOBB’a
göre bu ilçelerin 700’ünde lisanslı
acente bulunuyor. Biz bu 700 ilçenin
420’sinde resmi olarak varız. Hedeﬁmiz
yılsonuna kadar tüm ilçelerde var
olmak. Türkiye genelindeki genç
acentelere ve girişimcilere yönelik bir
kontenjan oluşturduk. Yeni lisans alan
acentelere sektörde ilk olarak “Sektöre
hoş geldin” maili yolluyoruz ve
kendimizi tanıtıyoruz. Özellikle Doğu
Anadolu Bölgesi’nde insanlar acentelik
almakta çok zorlanıyor. Sigorta
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şirketlerinin önemli bir kısmı Sivas’tan
doğusunda pek bulunmak istemiyor.
Girişimcilere ve öğrencilere acentelikler
verdik bunları ayrıca takip ediyoruz ve
destekliyoruz. Acentelerimizin bir kısmı
bizimle daha çok derinleşmiş durumda.
400 kadar acentemizle daha farklı
alanlarda iş birliği yapıyoruz. Şu ana
kadar acente kuruluşu için ekstra bir
pazarlama faaliyeti yapmış değiliz.
Bundan sonraki süreçte özellikle oto
dışında olmak istediğimiz kefalet,
nakliyat, yangın ve mühendislik
alanlarında hızlı çözümler üreten
konusunun uzmanı yetkili
underwriterlarımızla spesiﬁk
hamleler yapacağız.

“ACENTELER
ENERJİLERİNİ
NİTELİKLİ HİZMETE
HARCAMALI”

“TÜSAF VE EKİBİYLE BİRÇOK
KONUDA İŞ BİRLİĞİ YAPTIK”
Biz en başından itibaren açık bir
iletişimde olduk, TÜSAF ve ekibiyle birçok
konuda iş birliği yaptık, yapacaklarımızı ve
yapamayacaklarımızı net olarak ortaya
koyduk. Acentelik sözleşmelerimiz
sektörün acente lehine en geniş hakları
içeriyor. Hedef baskısı kurmadan
acentelerin rasyonel kararlarıyla bizimle
çalışmalarını sağladık. 2. fazımıza
geçtiğimizde kendi ön yüzümüzde yani
nihai müşteriye ulaştığımız yerde
acentelerimizle birlikte yer alacağız. Bizim
call centerımız yok, bizim için uzman
olan danışman olan sigorta acentesidir.
Bununla ilgili köklü bir altyapı çalışması
yapıyoruz. Acenteler bizi gerçek, samimi
ve sürekli bir iletişimde olduğumuz için
seviyor, elbette ki 30 yılı aşkın sigortacılık
tecrübesini taşıyan ekibimizin aynı anda
günümüz teknolojisine ve uygulamalarına
hakim olması da ayrı bir etken.
Acentelere tavsiyelerinizi
öğrenebilir miyiz?
1989 yılında henüz bir üniversite
öğrencisiyken sigorta acentesi olarak
sigortacılığa başladım, masanın
bulunmadığım yeri kalmadı, acente,
hasar, bölge, teknik, IT, pazarlama,
broker, danışman, yönetim, sivil toplum
ve tabii sigortalı olarak da dolayısı ile 30
yıldır acentelerle bir aradayım, aynı
şekilde Quick Sigorta olarak
kurulduğumuz andan itibaren
acentelerin en yakınındayız. Çalıştığımız,
çalışmadığımız acentelerimiz bu
ilişkideki samimiyetimizi bilir, doğru

bildiğimizi söylediğimizi, popülizm
yapmadığımızı da. Buna dayanarak
acentelerin son dönemlerde aynı
konular üzerinde fazla patinaj yaptıklarını
ve enerjilerini doğru yere
harcamadıklarını söyleyebilirim. Online
brokerlara, bankalara, PTT ye gereksiz
yere takılıyorlar, hacim ve büyüklük
itibarıyla baktığımızda son on yılda
acenteler özellikle yoğunlaştıkları oto
sigortalarında pazar paylarını korurken
toplam pazar payları %65 ile %62
arasında değişim göstermekte, bununla
birlikte mutlak üretim rakamları ise 4
kata yaklaşan büyüme göstermiş
durumda. Kısaca anlatmak istediğim
konu aslında toplam üretim büyümesi
açısından acenteler bir kayıp içerisinde
değilken diğer kanalların üretimde
sağladıkları çeşitlilik sebebi ile toplamda
pazar payı kaybı yaşanmaktaymış gibi
algılanmaktadır. Aslında portföyün
büyümesi ve çeşitlenmesi acentelerin bu
büyümeden elde edecekleri mutlak gelir
ve kazanımları artıracaktır.
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Acenteler enerjilerini
uzmanlaşmaya ve verdikleri
nitelikli hizmeti katma değer
sağlayacak şekilde sunmanın
yollarını araştırmaya harcamalıdır.
Kendilerini geleceğe taşıyacak
yapılara destek vermeli popülist
yaklaşımlara mesafeli davranarak,
değişen koşullara hızla uyum
sağlamalarını öneren reçeteleri
dikkate almalıdır. Şu anda
hepimizden çok daha dijital bir
yaklaşımla Whatsapp’tan
sigortalısına anlık hizmet sunan
acentelerin bu güçlerini görmek ve
geliştirmek yerine online satış
yapan internet aracılarını hedef
almaları zaman ve kaynak maliyeti
açısından bir israf. Acentelerin çok
büyük güçleri var, bunu ön plana
çıkarmaları gerekiyor. Taleplerinde
daha somut olmalılar, bu duruma
bir örnekleme yapacak olursak;
iptal komisyonlarına ilişkin
taleplerinde ısrarlı ama belirsiz
söylemler yerine 29084 sayılı
Resmî Gazete’de yer alan
Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortasında Tarife Uygulama
Esasları Hakkında Yönetmeliğe
eklenen “Geçici Madde 9 ile
belirlenen Trafik Sigorta
poliçesinin sonlandırılması
durumunda, sigorta şirketine
tahakkuk eden prim 13 TL’den az
olamaz. Bu primin 10 TL’si acente
komisyonu olarak tahakkuk
ettirilir.” Hükmüne “Bu rakam her
yıl yeniden değerleme oranında
artar” şeklinde bir ek düzenleme
talep edilmiş olsa, dayanağı olan
bir talep olur ve bu sorun belli bir
noktada çözülür ve rakam şu anda
18 TL olur. Buda % 40 artış
demektir. Buna benzer örnekleri
artırabiliriz. Acenteler sahada
sahip oldukları nitelikli güçleri ile
şirketlere karşılıklı gelir artırıcı
projeler, yeni ürünler ve hizmetler
konusunda baskı oluşturmalı
enerjilerini bu yönde kullanmalıdır.
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ACENTELERİ İLE BÜYÜMEK İSTİYOR
Groupama, acenteleri ile bir araya geldiği “Bugün, Yarın ve Daima” konseptli
toplantıda 2018 hedeﬂeri paylaşıldı. Groupama Genel Müdürü Francis Desmazes
“Acentelerimiz ile birlikte üretmek ve büyümek istiyoruz” dedi.

G

roupama, acenteleri ile bir
araya gelerek 2017’nin
değerlendirmesini yaptı,
2018 yılı hedeﬂerini
paylaştı. “Bugün, Yarın ve Daima”
konsepti ile yapılan toplantıda
Groupama Genel Müdürü Francis
Desmazes “2018 yılına çok iyi
başladık. Acentelerimiz ve diğer iş
ortaklarımızla kurmuş olduğumuz
yakın ve güçlü bağlar sayesinde kârlı
büyüme planımızı
gerçekleştireceğimize eminim. Ortak
ve daimi hedeﬁmiz ise müşterilerimize
en iyi hizmeti sunmak” dedi.
Acenteleri daha iyi anlamak, onların
sorularına en doğru şekilde cevap
vermek adına üst yönetim dahil çok
daha sık sahaya indiklerini ifade eden
Groupama’nın satıştan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Arda Tuncay da
“Sizden gelen talepler
doğrultusunda süreçlerimizi
sadeleştirmeye çalışıyoruz ve
yakında hayata geçecek olan yeni
bilgi sistem alt yapımızı siz
acentelerimizin hayatını
kolaylaştıracak şekilde tasarlıyoruz.
Son 6 ay içerisinde siz değerli
acentelerimizin katılımı ile çok
sayıda çalıştay ve toplantı yaptık.
Sizden aldığımız geri bildirimler
bizim için çok kıymetli. Birbirimize
duyduğumuz güven sayesinde
birlikte kazanmaya, birlikte
büyümeye devam edeceğiz”
şeklinde konuştu. Pazarlama ve
Kurumsal İletişim Birimlerinden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Frederique Tayar da inovasyon ve

dijitalleşme çerçevesinde, yakında
lanse edilecek olan Groupama’nın
sağlık branşındaki yeni uygulaması
ile ilgili bilgilendirme yaptı.

“Gelecek Bizim Elimizde”
Sunumların ardından sahneye
çıkan Sabancı Üniversitesi Finans
Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür
Demirtaş sunumunun ilk bölümünde
dünya ve Türkiye ekonomisinin
karşılaştırmalı analizini yaptı.
Sunumun ikinci kısmında teknolojinin
geldiği nokta hakkına bilgiler veren
Demirtaş, yapay zekânın hayatımıza
nasıl yön vereceği ile ilgili çarpıcı
örnekler paylaştı. Diğer yandan
Groupama, “Vizyon Toplantısı”nda ise
tüm çalışanları ile bir araya geldi.
“Gelecek Bizim Elimizde” konsepti ile
Sigortacım Metin
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Hilton Bomonti Hotel’de
gerçekleştirilen toplantıda,
Groupama’nın hedefleri ve stratejisi
paylaşıldı. Groupama Genel Müdürü
Francis Desmazes yaptığı konuşmada,
“Bugün hepinizi burada görmekten
büyük mutluluk duyuyorum.
Groupama geleceğe emin adımlarla
yürüyor ve hedeflerimize ulaşmada
her birimize büyük görevler düşüyor.
Bu zamana kadar sigorta sektöründe
birçok başarılı işe imzamızı attık,
bundan sonraki süreçte de aynı
motivasyonla çalışmaya devam
edeceğiz. Teknolojinin her alanda
giderek daha çok hayatın içine girdiği
ve vazgeçilmez olduğu bu dönemde,
müşterilerimize inovatif ve farklı
ürünler sunarak büyümeyi
hedefliyoruz” dedi.
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YENİ NESİL İŞ MODELLERİNE

DESTEK OLACAK
İstanbul Teknik Üniversite’nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI Teknokent
girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla Allianz Türkiye ile iş birliği yaptı.
Bu işbirliği çerçevesinde yeni iş modellerine destek verilecek.

i

stanbul Teknik
Üniversite’nin Teknoloji
Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI
Teknokent, girişimcilik
ekosistemine katkı sunmak amacıyla
desteğini aldığı paydaşlarına bir
yenisini ekleyerek Allianz Türkiye ile
iş birliğine gitti. Allianz Türkiye ile
yapılan işbirliği kapsamında İTÜ ARI
Teknokent’in erken aşama
girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek
tarafından düzenlenen Big Bang adlı
girişimcilik yarışmasında Allianz
Türkiye Özel Ödülü verilecek.
Toplam 125 bin Türk lirası
değerindeki Allianz Türkiye Özel
Ödülü, sigorta teknolojileri
(insurtech) ve önleyici çözüm
girişimlerinden seçileceklere takdim
edilecek. Tüm Türkiye’den başvuran
girişimler arasından yaptığı elemeler
sonucunda, melek yatırım ağlarını,
yatırımcıları ve kurumsal şirketleri bir
araya getiren Big Bang,
ticarileştirilebilir ürünlerin ortaya
çıkarılmasını amaçlıyor. Bu yılın
Kasım ayında 7’ncisi düzenlenecek
Big Bang’de başarılı bulunarak,
toplam 17 milyon Türk lirasından
fazla ödül veya yatırımla buluşacak
olan girişimler, İTÜ Çekirdek Erken
Aşama Kuluçka Merkezi’nde de bir
yıl süreyle network, yatırım ve satış
desteklerinden yararlanacaklar.

125 bin liralık ödül
İTÜ Çekirdek’in, sigortacılar ve
sigortalıların hayatlarını
kolaylaştıracak tüm ticarileşebilir

Aylin
Somersan
Coqui

inovatif teknolojilere yönelik çağrısı
Allianz Türkiye desteğiyle açıldı.
2018’in Kasım ayında
düzenlenecek Big Bang’e Allianz
Türkiye’nin sigorta teknolojileri
alanında vereceği 125 bin Türk
lirası değerindeki özel ödülün yanı
sıra diğer tüm ödül ve yatırım
desteklerine de aday
olmak isteyen girişimlerin
www.itucekirdek.com adresinden
başvurmaları bekleniyor. Başvurusu
kabul edilenler, girişimlerini İTÜ
Çekirdek girişimcisi olarak
geliştirerek, network, yatırım, satış
Sigortacım Metin
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Kenan
Çolpan

desteğiyle buluşacak ve Allianz
Türkiye çalışanlarının
mentorluklarından
yararlanabilecekler. “Sağlık
sigortacılığı ve önleyici çözüm
girişimlerine destek vermeyi
amaçlıyoruz” diyen Allianz Türkiye
CEO’su Aylin Somersan Coqui,
şöyle devam etti: “Sigortacılığın tüm
alanlarında hizmet veren, geniş
yelpazeli bir kurum olarak
liderliğimizi inovasyon ve girişimcilik
ekosistemine verdiğimiz destekle
pekiştirmekten mutluluk
duyuyoruz. Çıktığımız bu yolda
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kendi alanında lider olan ve
başarısını global ölçekte de
kanıtlamış olan İTÜ ARI
Teknokent kapsamındaki İTÜ
Çekirdek ile başladığımız iş
birliğinin yaratacağı sinerjiye
inancımız tam. Bu iş birliğinde bir
yandan sektörümüze ve
çalışanlarımıza girişimcilik
becerilerini kazandırmayı, diğer
yandan da yeni nesil iş
modellerine hızlı entegre olmayı
ve sigortacılık bilgi birikimimizi
girişimlerle paylaşmayı
hedeﬂiyoruz. Türkiye’de sigorta
teknolojileri alanını geliştirirken
sağlık sigortacılığı ve önleyici
çözüm kapsamında yaşamın her
noktasında güvenceyi içeren
girişimlere ve yeni nesil iş
modellerine destek vermeyi
amaçlıyoruz.”

Çolpan: Ekosisteme
katkıda bulunacağız
İTÜ ARI Teknokent CEO’su
Kenan Çolpan ise gerçekleştirilen
iş birliği ile ilgili olarak, şunları
söyledi: “UBI endeksine göre
dünyanın en iyi 3’üncü kuluçka
merkezi olan İTÜ Çekirdek olarak
Allianz Türkiye’yi de paydaşlarımız
arasına aldığımız için çok
mutluyuz. Sigorta teknolojileri
alanındaki girişimler artık Allianz
Türkiye’nin de desteğiyle İTÜ
Çekirdek girişimcisi olarak,
çalışmalarını geliştirecek. Bizler de
sigorta sektörüne daha fazla
girişimci yetiştirerek, ekosisteme
katkıda bulunacağız. Sektörlerinin
inovasyon potansiyelini yepyeni
girişimlerle daha da ileriye taşımak
isteyen tüm kurumsal ﬁrmaları
destekçilerimiz arasına katılmaya
davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu
yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli
destek ve ortamla buluştuğunda
ilgi duyan tüm sektörleri inovasyon
ile dönüştürme potansiyeli taşıyor.
Allianz Türkiye’ye, çalışanlarının İTÜ
Çekirdek mentorları arasına
katılmasıyla bu sürece yapısal bir
nitelik kazandırdığı için ayrıca
teşekkür ederiz.”

Sigortalının hasar sorununa

‘video’ ile hızlı çözüm
Üç yılı aşkın süredir uyguladığı
‘Hasar Danışmanı’ projesi ile
müşterilerine tüm hasar
sürecinde bir telefon uzaklığında
bilgilendirme yapan Allianz, yeni
uygulamaya başladığı
‘Kişiselleştirilmiş Video’larla da
sigortalarının hasar sürecinin
çözümünü önemli oranda
hızlandırıyor. Allianz Türkiye
Operasyonlar Genel Müdür
Yardımcısı Tolga Gürkan, 1.5
dakikalık videolarla müşterileri
bilinçlendirdiklerini söyledi.
Allianz olarak teknolojik
altyapılarını sürekli
geliştirdiklerini belirten Gürkan,
bu sayede müşterilerinin hasar
anında yanında olmayı
amaçladıklarını vurguladı.
Gürkan, hasar anında
sigortalılarına gönderdikleri
‘Kişiselleştirilmiş Video’larla ilgili
şu bilgileri verdi: “Biliyorsunuz
hasar süreci oldukça komplike
bir durum. İçine asistans
ﬁrmaları, anlaşmalı servisler gibi
birçok farklı kurum giriyor.
Müşteri hasar sürecinde
belirsizlikler yaşayabiliyor ve ne
yapması gerektiğini tam
bilemiyor. Biz de müşterilerimize
bu sürede ne yapması
gerektiğini anlatan 1.5 dakikalık
‘video’lar gönderiyoruz.
‘Kişiselleştirilmiş Video’larımızın
altyapısını müşterilerimize hem
poliçe üretildiği anda hem de
hasar anında otomatik olarak
gönderilecek şekilde oluşturduk.
Böylelikle müşterilerimiz hasar
sonrasında nasıl bir yol
izlemeleri gerektiğini
kişiselleştirilmiş videolardan
öğrenebiliyorlar.”

Sigortacım Metin
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Tolga
Gürkan

EV VE OTO HASARLARINDA
KULLANILMAYA BAŞLANDI
‘Mobil Hasar Danışmanı’
uygulamasını ev ve oto ile ilgili
hasarlarda kullanmaya başladıklarını
ifade eden Gürkan, şunları söyledi:
“Mobil Hasar Danışmanı
uygulamamız sayesinde,
sigortalımız hasar dosya uzmanı ile
görüntülü görüşme yaparak evdeki
hasarlı bölgeler kayıt altına alınıyor,
hasar dosyasına transfer ediliyor ve
görüşme daha sonlanmadan
onaylanıyor. Ayrıca görüşme
yapıldığı andaki müşteri lokasyonu,
sistemimize yansıyarak, sigortalının
konutundan farklı bir adres ise
görüntülenebiliyor.” Gürkan, traﬁkte
kazaları önlemek için geliştirdikleri
yeni projeler hakkında ise şöyle
konuştu: ‘Telematik’e yatırım
yapmayı uzun zamandır planlıyoruz.
Allianz Grubu’nda çok başarılı
örnekler var. Onlarla görüşüyoruz.
Burada odağımız akıllı telefon
kullanarak müşteriye nasıl faydalı
olabileceğimiz. Ben de kullandım.
Yola çıkış anından itibaren
sürücünün kullanımını puanlıyor. Ne
kadar çok ani duruyor, sert dönüş
yapıyor, ne kadar hızlanıyor; buna
bakıyor. Müşteri gerçekten
iyi kullanıyorsa riski azdır.
O da fiyatına yansımalı.”
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YENİ İŞ FİKİRLERİNE DESTEK İÇİN

‘KULUÇKA’YA YATTI
Anadolu Sigorta, İTÜ ARI Teknokent ile işbirliği protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında Anadolu Sigorta buradan çıkacak ortak projeleri
gerçekleştirip, girişimcilere destek sağlayacak.

A

nadolu Sigorta, İTÜ ARI
Teknokent ile işbirliği
protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında İTÜ
ARI Teknokent’in erken aşama
kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’ten
çıkan teknolojik girişimcilerle ortak
projeler gerçekleştirip, destek
sağlayacak. Her yaştan girişimcinin
bugüne kadar 50 milyon TL’yi aşan
yatırım aldığı İTÜ Çekirdek, İTÜ ARI
Teknokent bünyesinde 2012
yılından bu yana faaliyet gösteriyor.
İTÜ Çekirdek’in dünyanın en iyi
üçüncü kuluçka merkezi olduğunu
kaydeden Anadolu Sigorta Genel
Müdür Yardımcısı Levent Sönmez,
gerçekleştirilen bu işbirliğinden
duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Daha önce de start-up’larla pek çok
görüşme ve ortak proje
geliştirdiklerini hatırlatan Sönmez,
“Start-up ekosisteminde yer alan
birçok ﬁrma var. Bunların içinden,
kendi iş modellerimize uygun
olanları elimizden geldiğince
desteklemek ve büyüme
süreçlerinde yanlarında olmak
istiyoruz. Hackathon’lar
düzenleyerek insurtech alanında
yeni uygulamalar ve işbirliği fırsatları
yaratmaya çalışıyoruz. Bu çalışma
metodu; iyi ﬁkirleri başlangıç
aşamasında yakalayıp
sahiplenmemizi, ortak ürün ve
hizmetlerle, yeni alan ve fırsatlar
geliştirmemizi sağlıyor.

İnanıyoruz ki İTÜ ARI Teknokent’le
gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden de
çok güzel sonuçlar elde edeceğiz”
dedi. İşbirliğinin kapsamına da
değinen Sönmez şunları söyledi:
“Anadolu Sigorta olarak İTÜ
Çekirdek’in ﬁnal etkinliği Big Bang
Startup Challenge destekçileri
arasında yer alıyoruz. Ancak
protokolümüzün çerçevesi daha
geniş bir desteği de tanımlıyor.
Etkinlik öncesi ve sonrası
desteklerimizi devam ettirmeyi
istiyoruz.” Anadolu Sigorta Genel

Levent
Sönmez

Sigortacım Metin
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Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı ise
Anadolu Sigorta’nın sektöründe
yenilikçi uygulamalar ve dijitalleşme
konusundaki öncülüğüne işaret
ederek şöyle konuştu: “Bu alandaki
yatırımlarımızı artırarak devam
ettiriyoruz. Mükemmel müşteri
deneyimi için, işimizin her
aşamasında teknolojiden
faydalanıyoruz. Müşterilerimize hızlı
ve kaliteli hizmet sunmak,
acentelerimizin ise operasyonel
yükünü haﬁﬂetmek için teknolojinin
her alanına yatırım yapıyoruz.
Geçtiğimiz yıl bizim için iki temel
başlık olan yeni iş ﬁkirleri ve
teknolojiyi birleştiren başarılı bir
Hackathon etkinliğine de imza attık.
Buradan çok güzel iş ﬁkirleri çıktı.
Bu yıl da ikincisini düzenlemeyi
planlıyoruz. Önümüzdeki dönem
bu ﬁkirlerden beslenerek, yenilikçi
uygulamalar geliştirmeye
devam edeceğiz.”

Üçüncü sırada yer alıyor
İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan
Çolpan ise gerçekleştirilen işbirliği
ile ilgili olarak, şunları söyledi:
“Sigorta sektöründe yaşanan dijital
dönüşüme, İTÜ Çekirdek’te
yürütülen projeler sayesinde
yakından şahit olan bir kurum
olarak, Anadolu Sigorta’nın iş
birliğini almaktan dolayı mutluyuz.
Kendi alanında yürüttüğü
çözümlerle birçok ilke adım atan
Anadolu Sigorta ve girişimcilerimizi
buluşturarak birçok ürün ve

Mehmet
Abacı
hizmetin oluşacağına inanıyoruz.
Dünyadaki “üniversitelere bağlı
kuluçka merkezleri” sıralamasında
üçüncü sırada yer alan bir
girişimcilik merkezi olarak,
sektörlerin inovasyon potansiyelini
yepyeni girişimlerle daha da ileriye
taşımayı hedeﬂiyoruz.”

Ortak Alan Paket Sigortası
Diğer yandan Anadolu Sigorta,
site ve apartman gibi toplu yaşam
alanlarında gerçekleşecek riskler ile
buralardaki yöneticilerin
sorumluluklarını da içeren geniş
kapsamlı “Site/Apartman Yönetimi
Ortak Alan Paket Sigortası”nı
sigortalıların hizmetine sundu. Bu
poliçe ile ortak yaşam alanları ve bu
alanlarda bulunan demirbaşlar,
elektronik cihazlar, makinetesisatlar, nakit para ve kıymetli

evrak ile cam, reklam panosu,
totem gibi kıymetler; yangından
depreme, sel-su baskınından
doluya, elektronik cihaz
arızalarından makine kırılması
hasarlarına, cam kırılmasından,
hırsızlığa kadar pek çok riske
karşı tek bir poliçe ile teminat
altına alınıyor.
Ayrıca, kapsamı bu ürüne özel
olarak belirlenen yönetici
sorumluluk, site yönetiminde
çalışanların sorumluluğu, yangın
mali sorumluluk, taşınan para
hırsızlığı ve çalışanlar tarafından
yapılacak emniyeti suiistimal gibi
teminatlar da poliçede yer alıyor.
Anadolu Sigorta Genel Müdür
Yardımcısı Levent Sönmez,
“Şehirleşme ve modernleşmeyle
birlikte kalabalık nüfusları barındıran
sitelerin de sayısı hızla artıyor. Bu
siteler ve apartmanlar her gün
yangından fırtına ve doluya,
hırsızlıktan sel-su baskınına kadar
sayısız riskle karşı karşıya kalıyor.
Toplu yaşam alanları için
geliştirdiğimiz Site/Apartman
Yönetimi Ortak Alan Paket Sigortası”
ile tüm bu risklere karşı güvence
verirken, apartman ve site
yöneticilerinin sorumlulukları,
üçüncü şahıslara olan
sorumluluklar, taşınan para, işveren
sorumluluk, emniyeti suiistimal,
elektronik cihaz, makine kırılması,
cam kırılması gibi pek çok riski de
tek bir poliçe ile teminat altına
alıyoruz” dedi.

ANADOLU SİGORTA’YA İKİ ÖDÜL BİRDEN
Türkiye’nin önde gelen markalarının yarıştığı Müşteri Deneyimi
Arenası ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Sigorta iki kategoride
birden ödül aldı. Anadolu Sigorta, Turbojet ile “Müşteri Deneyimine
İnovatif Yaklaşımlar” kategorisinde “Büyük Düşünce” ödülü, 7/24
Sağlık Danışmanlığı ile de “Dijital Müşteriye Yaratılan Deneyim ve
Süreç Entegrasyonu” kategorisinde “İyi Fikir” ödülünün sahibi oldu.
Tamamı müşteri deneyimi hakkında ilk etkinlik olma özelliği taşıyan
Müşteri Deneyimi Arenası’nda yarışmaya başvuran markalar,
alanında uzman ve sektöre hakim akademisyenlerden oluşan jüri
tarafından değerlendirildi. Ön değerlendirmenin ardından toplam
24 proje Arena’da aday olarak yarışmaya hak kazandı.
Sigortacım Metin
41 Oğuz

SIGORTACIM HAZIRANSON.e$S_Layout 1 6/21/18 7:45 AM Page 42

5. YILINI ÇALIŞANLARI VE

ACENTELERİYLE KUTLADI
Fibaemeklilik, 5. yaşını çalışanları, iş ortakları ve acentelerinin katıldığı bir etkinlikle
kutladı. Ev sahipliğini Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu’nun yaptığı gecenin
sloganı 5 yıl gibi kısa bir sürede elde edilen başarılar nedeniyle “Hayallerin Ötesinde” oldu.

F

çalıştık, beşinci yılımızın sonunda,
hep birlikte, hayallerimizin de
ötesinde bir başarı elde etmenin
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

ibaemeklilik’te beşinci
yıllarını doldurarak
başarının mimarı olan
kadro, plaketlerini Fiba
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hüsnü Özyeğin’in elinden aldı.
Özyeğin, törende yaptığı konuşmada
Fiba şirketlerinin genel başarısında
profesyonel yöneticilerin önemli bir
payı olduğunu vurguladı. Hüsnü
Özyeğin, kurulduğu günden bu yana
Fibaemeklilik bünyesinde görev
yapan tüm çalışanlara teşekkür
ederken bu başarıda iş ortakları ve
acentelerin de büyük katkısı
olduğunu, acenteleri Fibaemeklilik’in
ortakları olarak gördüklerini vurguladı.

"Pek çok ilke imza attık”
Gecede bir konuşma yapan
Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol
Öztürkoğlu ise şunları söyledi:
“Geçtiğimiz 5 yılda Fibaemeklilik; bir
taraftan pek çok ilke imza atarak
sektörde öncü rol üstlendi, diğer
taraftan da hem müşterilerimizin
hem de iş ortaklarımızın takdirleriyle
rüştünü ispat etti. Rekabetin oldukça

Neler yapıldı?

zorlu olduğu bir sektörde, 5 yıl gibi
kısa bir sürede; doğru bir vizyon ve
doğru bir stratejiyle büyüdük, esnek,
yenilikçi ve farklı bir iş modeliyle
hareket ettik, dijitalleşmeye, çağın
gereğini işimize uygulamaya önem
verdik, deneyimli ve dinamik bir
kadro istihdam ettik, gücünü Fiba
Grubu’ndan alan bir hayale inandık
ve bu hayali gerçekleştirmek için
tüm ekip olarak büyük bir özveriyle
Sigortacım Metin
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Fibaemeklilik, 5 yıl içerisinde sigorta
sektöründe; fon marketi, sektör içi
satın alım, portföy devralımı, online
BES satışı, sağlık sigortası satışı, BES
müşterilerine yönelik fon
bilgilendirmeleri gibi pek çok ilke imza
atarak öncü rol üstlendi. 5 yıldır kadın
sağlığı alanında farkındalığı artırmak
üzere Pembe Kurdele projesini
yürüten Fibaemeklilik, ilk günden bu
yana Pembe Kurdele paketinin gelirini
MEVA ve AÇEV ile paylaştı. 2017
sonunda kârı 21 milyon liraya ulaşan
şirket, sektörde hayat sigortası prim
üretiminde son iki yılda yüzde 200’ün
üzerinde büyüyen tek şirket oldu. Fon
büyüklüğünü 1,5 milyar TL’ye taşırken
BES Fon büyüklüğünde de 15. sıradan
11. sıraya yükseldi. Fibaemeklilik’in
2017 yılında 326 olan acente sayısı,
Groupama portföy devri sürecinin
tamamlanmasıyla 750’yi bulacak.
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ALMANYA DIŞINDA DA

BÜYÜMEK İSTİYOR
Talanx grubunun sigorta şirketi HDI Global, doğal afetler nedeniyle 2017 yılında
kârda düşüşe rağmen, Almanya'daki ana üssü dışında da büyümek istiyor.

H

DI, “2017 yılında doğal
felaketlerden kaynaklanan
olağanüstü yüksek bir yük”
nedeniyle net kârda yüzde
62,2 azalma bildirdi. Grubun net
geliri, 2016 yılındaki 241 milyon
eurodan 2017 yılında 91 milyon
euroya düştü. HDI Global yönetim
kurulu başkanı Christian Hinsch,
"Ağustos ortasına kadar rakamlarımız
hala çok iyi görünüyordu. Ancak, üç
kasırga Harvey, Irma ve Maria'dan
büyük hasar aldık. Daha sonra
Meksika'daki depremler ve diğer
doğal olayları da etkiledi "dedi.
Şirketin genel olarak, prim geliri
yaklaşık yüzde 4,4 oranında artarak
2017 yılında 4.5 milyar euroya çıktı.
Döviz kuru etkilerinin
düzeltilmesinden sonra, büyüme
yüzde 5.2 oldu. HDI Global için
büyümenin ana motoru, özellikle
Avustralya, Brezilya, İngiltere,
Fransa ve Japonya'nın olduğu
yurtdışından geldi.

Pert araçlara özel kasko
HDI Global ayrıca, hem
Almanya'da hem de yurtdışında
küçük ve orta ölçekli işletmelerde
(KOBİ) ve orta ölçekli işletmelerde
büyümeye devam etmeyi planlıyor.
Şirket, örneğin spor sigortası ve
seyahat sigortası gibi yeni sigorta
ürünlerini tanıttı. Ayrıca, HDI
müşterilerinin online olarak yeni
politikalar çıkarmasını sağlamak için
yeni satış platformları oluşturdu.
Hinsch, "Son zamanlarda önemli
sanayi bölgelerinde Berne ve Lille'de

yeni satış oﬁsleri açtık. Gelecek
yıllarda yeni yerlerde yeni satış
oﬁsleri açmaya devam edeceğiz"
dedi. Diğer yandan HDI Sigorta,
sektörde bir ilki gerçekleştirerek pert
araçlara da güvence sunuyor. HDI
Sigorta Pert Araç Genişletilmiş
Kasko ürünüyle, güvenli sürüşe
uygun şekilde onarılmış pert
araçlara da artık kasko sigortası
yaptırılabiliyor. Pert olup sonradan
onarım görmüş araçlara genelde
kasko yapılmazken, HDI Sigorta’nın
bu ürünü ile pert araç sahipleri de
olası bir kaza sonucunda karşı
karşıya kalabilecekleri masraﬂarı
Sigortacım Metin
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güvence altına alıyor. Pert Araç
Genişletilmiş Kasko’nun sunduğu
ücretsiz ekspertiz hizmetiyle aracın
sürüşe uygun olup olmadığı da
inceleniyor. Bu ekspertiz esnasında
sigortalının, yolcuların ve traﬁkteki
diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye
düşürecek bir problem tespit
edilirse durum sigortalıya bildiriliyor
ve gerekli onarım yapıldıktan sonra
poliçe yapılıyor. HDI Sigorta, bu
ürünüyle araçları ekspertizden
geçirerek, araç kusuru kaynaklı
maddi ve bedeni hasarları en aza
indirerek toplumsal faydayı
artırmayı hedeﬂiyor.
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ACENTELERİNİ
ENDÜSTRİ 4.0’A HAZIRLIYOR
Axa Sigorta, Türkiye’nin dört bir yanındaki acentelere 4.0 vizyonunu anlatmak
üzere harekete geçti. Bu kapsamda geleneksel olarak düzenlenen bölge
toplantılarının teması “Endüstri 4.0 ve Sigorta 4.0” olarak seçildi.

A

xa Sigorta, geleneksel olarak
gerçekleştirdiği bölge
toplantıları sayesinde
Türkiye’nin dört bir
yanındaki acenteleriyle bir araya
geliyor. Bu yılki bölge toplantıların
konusu ise dünyanın da gündeminde
olan ‘Endüstri 4.0 ve Sigorta 4.0’
olarak belirlendi. Axa Sigorta’nın
Dördüncü Sanayi Devrimi vizyon ve
stratejisini paylaştığı toplantılara Axa
Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ve ION
Academy Kurucusu ve Endüstri 4.0
Platformu Organizasyon ve Saha
Sorumlusu Ali Rıza Ersoy konuşmacı
olarak katılıyor. Buluşmaların ilki
Bursa’da gerçekleştirildi. Yavuz
Ölken’in Axa Sigorta’nın Endüstri 4.0
vizyonunu anlattığı buluşmada,
Türkiye’de otomasyon ve bilgi
teknolojileri alanında pek çok ilke
imza atmış olan Ali Rıza Ersoy da
endüstri 4.0’ın ülkelerin ekonomileri
ve şirketin iş yapış biçimlerine
etkilerinden bahsetti.

Pek çok risk var
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin
sigorta şirketleri için yarattığı fırsatlarla
birlikte pek çok riski de beraberinde
getirdiğini ifade eden Axa Sigorta
CEO’su Yavuz Ölken, “Artık sigortacılık
teknolojinin de gelişimiyle bundan 10
yıl önce aklımıza gelmeyecek riskleri
bile göz önünde bulundurmamız
gereken bir noktaya geldi. Axa Sigorta
olarak uzun yıllardır endüstri 4.0’a

giden yolda önemli atılımlar
gerçekleştiriyoruz. Şangay ve San
Francisco’da kurulan AXA Lab
inovasyon laboratuvarı, start-up’lara
destek verdiğimiz Kamet ve Kamet’ten
çıkan dijital dönüşüm ﬁkirlerine yatırım
yapan AXA Strategic Venture bunlardan
yalnızca bir kaçı. Geçtiğimiz günlerde
de ticari ve kurumsal sigortacılık
alanında tüm fırsatları değerlendirmek
amacıyla son 10 yılın en büyük satın
almalarından birine imza attık.
Türkiye’de de bu yatırımların olumlu
etkilerini çok yakın zamanda görmeye
başlayacağız” diye konuştu.

4.0 vizyonu nelerden oluşuyor?
Axa’nın endüstri 4.0 vizyonunun
müşteri, acente, süreç ve çalışan
olmak üzere dört bacaktan
oluştuğunu belirten Ölken; bu
Sigortacım 44

vizyonu MyAXA mobil uygulaması ve
telematikli kasko ürünü AXA GO ile
müşterilerinin, AXA Acentem ve
Acente 365 gibi uygulamalarla da
acentelerinin hayatına yansıttıklarını
söyledi. Ölken, ayrıca operasyonel
süreçlerde gerçekleştirilecek önemli
değişiklikler ve otomasyon
sayesinde hem hizmet kalitelerini
artıracaklarını ve portföylerini daha
etkin yöneteceklerini belirterek,
şunları söyledi: “Tabi ki bütün bu
değişimin merkezinde çalışma
arkadaşlarımız yer alıyor. İnanıyorum
ki çalışma arkadaşlarımızın da
inovasyon ve ürün geliştirme
konusunda elini güçlendirecek olan
bu bakış açısı, verimliliğimizi ve
müşteri odaklılığımızı da
destekleyecek ve bizi bu yeni
dünyaya hazır kılacak.”
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GENELGE

RESMİ GAZETE

HURDA
ARAÇ TEŞVİKİ
SEKTÖRÜ
CANLANDIRACAK
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Resmi Gazete’de yayımlanıp
yürürlüğe giren hurda araç
teşvikinin otomotiv piyasasını
canlandıracağını söyledi.

M

aliye Bakanı Naci Ağbal,
kamuoyunda “hurda araç
teşviki” diye bilinen Resmi
Gazete‘de yayımlanarak
yürürlüğe giren düzenlemenin
ayrıntılarını açıkladı. Sadece otomobil
değil, 16 ve daha büyük yaştaki arazi
taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet,
otobüs ve minibüs türü araçların
hurdaya ayrılması veya ihraç edilmesi ve
karşılığında yeni araç alımı halinde
önemli bir ÖTV teşvikinden
yararlanılacağının altını çizen Ağbal,
şunları kaydetti: “Söz konusu Bakanlar
Kurulu kararıyla, bu durumda
sağlanacak ÖTV teşviki tutarları ile
hurdaya çıkartılacak veya ihraç edilecek
araçların teslim edilmesi gereken yerler
veya kişiler ve bunlarda aranacak
nitelikler belirlendi. Buna göre, yeni
alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının
vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar
için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila
80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira,
vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3
bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız. Bu
tutarları yerli üretimin rekabetçiliğini
destekleyecek şekilde belirledik.
Otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan
ve yeni alınacak kamyon, kamyonet,

otobüs, minibüs ve panelvan cinsi
araçlarda ise fiyat ayrımı yapılmaksızın
10 bin lira ÖTV indirimi yapılacak.”
Elinde 16 yaş üzerinde aracı olanların
bu düzenlemeden nasıl yararlanacağını
da anlatan Ağbal, şöyle devam etti:
“Vatandaşımız, elinde 16 yaşından
büyük otomobil, arazi taşıtı, panelvan,
kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüsü
varsa, teşvikten yararlanmak için bu
araçlarını öncelikle Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu Hurda
Müdürlüklerine, büyükşehir
belediyelerine, il özel idarelerine veya
özel sektör tarafından işletilen Ömrünü
Tamamlamış Araç Toplama
Merkezlerine teslim edecek. Ayrıca,
vatandaşlarımız araçlarını hurdaya
ayırmak yerine doğrudan veya aracı
ihracatçılar vasıtasıyla ihraç ederlerse de
bu indirimden yararlanabilecek. Daha
sonra bu yerlerden aldıkları belgeleri,
trafik tescil kuruluşlarına verecekler ve
araçlarının kayıt ve tescilinin silinmesini
talep edecekler. Aracının kayıt ve
tescilinin silindiğine dair belgeyi alan
vatandaşlarımız, yeni araç alımı için
otomotiv bayisine gittiğinde, bu
belgeleri bayiye teslim edecek ve
kendisinden, teşvik tutarı kadar kısmın
tahsil edilmemesini talep edecek. Bayi
de vatandaştan devlete yatırmak üzere
tahsil edeceği vergilerden, teşvik tutarı
kadar kısmını almayacak. Dolayısıyla
vatandaşımızı uğraştırmayacağız. Bu
işlemleri otomotiv bayileri yapacak.
Vatandaşlarımız, hurdaya ayırma yerine
ihraç etme seçeneğini tercih etmesi
Sigortacım Metin
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halinde de belgesini gümrük
idaresinden alacak ve sonrasındaki
işlemler aynı şekilde ilerleyecek.”

Araçlar aynı cinsten olmalı
Ağbal, teşvikten yararlanılabilmesi
için, yeni alınacak aracın hurdaya
çıkarılan veya ihraç edilen araçla aynı
cinsten olması gerektiğine işaret ederek,
“Örneğin, kamyonetini hurdaya ayıran bir
kişi, yeni kamyonet alımında teşvikten
yararlanacak. Diğer araçlar için de aynı
kural geçerli” diye konuştu. Ağbal, bu
düzenleme ile otomotiv piyasasının
canlanacağını, özellikle getirdikleri fiyat
aralıkları sayesinde yerli üretimin
destekleneceğini bildirdi. Bu düzenleme ile
aynı zamanda can ve yol emniyetinin
artacağının da altını çizen Ağbal, “Eski,
fazla yakıt tüketen, çevreyi daha çok
kirleten araçlar piyasadan kalkacağı için
her açıdan hem vatandaşımızın hem de
ülkemizin yararına olacak bir düzenlemeyi
hayata geçirmiş bulunuyoruz” dedi.

Zorunluluk yok
Ağbal, düzenlemeden yararlanmak
isteyen vatandaşların bu işlemleri 2019 yılı
sonuna kadar bitirmesi gerektiğini
belirterek, “Ülkemizde 16 ve daha büyük
yaşta 4.3 milyon otomobil ve arazi taşıtı
olmak üzere, yaklaşık 5.7 milyon bu
madde kapsamına giren araç var. Tabii
burada kaç vatandaşımızın bu
düzenlemeden yararlanacağını kestirmek
zor. Aracını piyasadan çekmek ve bu
teşvikten yararlanmak, tamamen
vatandaşımızın takdirinde”
ifadesini kullandı.
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EN BÜYÜK KORKULARI NELER?
Dünya çapındaki sigorta liderleri teknolojik değişimin hızı ile diğer sektörlerin
liderlerinden daha fazla endişe duyarken, sektördeki hemen hemen tüm CEO'lar aşırı
regülasyonlar ve siber tehditleri en önemli korkular olarak görüyor.

P

wC'nin 100 sigorta liderinin
de yer aldığı 21. Küresel CEO
Anketi'ne göre dünya
çapındaki sigorta liderlerinin
% 90'ından fazlası, kuruluşlarının
gelecek üç yıldaki gelir beklentilerinin
yukarı yönlü olduğunu belirtti. Ancak
ankette sektördeki gerçek büyümenin
genellikle beklentilere cevap vermediği
ortaya çıktı. Anketin önemli bulguları

arasında şunlar dikkat çekti: Sigorta
CEO'larının en büyük üç endişesi aşırı
regülasyon, siber tehditler ve teknolojik
değişimin hızı. Sigorta CEO'larının %
80'inden fazlası dijital becerilerin
eksikliğinden endişe duyuyor. Bu oran
herhangi bir sektördeki en yüksek
yüzde. Sigorta CEO'larının % 49’u bir
sonraki yıl boyunca kârlılığı ve
büyümeyi teşvik etmek için yeni bir
Sigortacım 46

stratejik ittifak veya ortak girişim
planlıyor. Araştırmaya göre, teknolojik
değişimin hızı sigorta CEO'ları ile ilgili
olabilir ancak PwC'ye göre onlar için de
fırsatlar yaratıyor. Örneğin, dijital
ortama taşınan daha fazla işletme
sahibi ile siber sigortaya olan talep
artıyor. PwC'deki Birleşik Krallık sigorta
lideri Jim Bichard, “Sigortacılık, küresel
ekonomide en çok kesintiye uğramış
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%42

%57

Önümüzdeki 12 ayda şirketinin
gelirinin artacağına "çok güvenen"
küresel CEO’ların oranı

Önümüzdeki 12 ay
içerisinde küresel büyümenin
artacağını düşünen küresel
CEO’ların oranı

%45

Önümüzdeki 3 yılda şirketinin
gelirinin artacağına "çok güvenen"
küresel CEO’ların oranı

sektörlerden biri olmaya devam ediyor,
ancak iyimser olmak için birçok neden
var. Teknolojik değişim tüm endüstrileri
etkiliyor ve tüm dünyadaki şirketler iş
yapma şeklini değiştirdikçe, yeni risklere
karşı korunma ve kendi büyümelerini
destekleme konusunda yardım almak
için sigorta sektörüne bakacaklar.
Sigortacıların yenilikçi yeni ürünler
sunması ve toplumu esnek iş gücü,
bağlantılı evler ve siber tehditler ile
bağlantılı yeni risklerden korumaya
yardımcı olması büyük bir fırsat.
Araştırmaya göre bu durum sigorta
şirketlerinin uyum sağlamasının
gerekmediği anlamına gelmez. Sigorta
CEO'larının yüzde % 66'sı şirketlerinin
daha kısa zaman çizelgeleriyle sonuç
elde etme yönünde artan baskılar
olduğunu ve % 78'inin tüketici
davranışındaki değişiklikleri büyüme
için bir tehdit olarak gördüklerini
belirtti" dedi. PwC, “Sigorta şirketleri,
uzun vadeli dönüşümsel değişimin
dijital olarak etkinleştirilmiş müşteri
odaklı organizasyonlara olan
ihtiyacını küçümsememeli”
açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki CEO'lar
daha ihtiyatlı
Küresel çapta bin 293 CEO’nun
katılımıyla gerçekleşen çalışmaya
göre, önümüzdeki 12 ayda küresel
büyümeye ilişkin iyimserlik dikkat
çekiyor. Araştırmada sorunun
sorulmaya başlandığı ilk yıl olan
2012’dan beri ilk kez CEO’ların

KURDA DALGALANMA
ENDİŞESİ

çoğunluğu küresel ekonomik
büyümenin artacağını düşünüyor.
Türkiye’deki CEO’ların % 51’i
önümüzdeki 12 ay içerisinde küresel
ekonomik büyümenin daha iyi
olacağını düşünürken, küresel olarak
bu oran % 57. Küresel CEO'ların %
42'si kendi şirketlerinin gelecek 12 ay
içinde büyüme potansiyeline "çok
güveniyor." Türkiye'deki CEO'lar %
32'lik oran ile daha ihtiyatlı.
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CEO’lar gelecek konusunda oldukça
iyimser olsalar da bir o kadar da
endişe ettikleri konular var.
Türkiye’den ankete katılan CEO’lar,
jeopolitik belirsizlikler, döviz kuru
dalgalanması ve terörizmi şirketlerinin
büyüme potansiyelini etkileyebilecek
tehditlerin başında sıralıyor. Jeopolitik
belirsizlikler küresel olarak da tüm
CEO’lar için en önemli tehdit iken, aşırı
regülasyon ve artan vergi yükü diğer
önemli tehditler olarak ilk sıralarda yer
alıyor. İşlerini direkt etkileyebilecek
tehditler sorulduğunda ise, siber
tehditler hem Türkiye’deki hem de
dünya genelinden tüm CEO’lar
tarafından en önemli tehdit olarak
gösteriliyor. PwC Küresel Başkanı Bob
Moritz, “Her bölgeden CEO’lar, kısa
vadede küresel ekonomik büyüme ile
ilgili olumlu beklentilere sahipler.
Bununla beraber, özellikle piyasanın
doğasından kaynaklanmayan
alışılmadık tehditlerle karşılaştıkça
kendi şirketlerinin uzun vadeli gelir
artışı beklentileri hakkında
endişeliler” derken; PwC Türkiye
Başkanı Halûk Yalçın ise “2017 yılı,
küresel ekonominin 2011’den beri
neredeyse en iyi yılı olarak hissedildi.
Genel bir toparlanma ve yeni bir
dengeye yönelim var. CEO'lar 2018
için oldukça iyimser ama bir o kadar
da ihtiyatlı” diye konuşuyor.
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BES

ŞİRKETLER KÂRLILIKLARINI

NASIL ARTIRABİLİR?

acente

Deloitte Türkiye'nin, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelik hazırladığı “Bireysel
Emeklilik Sektöründeki Beklentiler ve Trendler’ başlıklı raporuna göre bireysel emeklilik
şirketlerinin kârlılıklarını artırılabilmeleri için fon hacimlerini büyütmeleri, bunun
yanında operasyon maliyetlerini de minimuma indirmeleri gerekiyor.

%60

2017 yıl sonu itibariyle
otomatik katılımdan
cayma oranı

3.5yıl
Sistemdeki
sözleşmelerin
ortalama kıdemi

3.4
mİlyon
Otomotik katılım ile
sisteme dahil edilen
çalışan sayısı

D

eloitte Türkiye, ‘Bireysel Emeklilik
Sektöründeki Beklentiler ve Trendler’ başlığı
altında hazırladığı raporda sektördeki
değişimler, beklentiler ve sıkıntılar gündeme
taşındı. Raporda öncelikle 2013 yılında hayata geçen
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bu süre
içindeki geçirdiği evrelere yer verildi. Deloitte’in
Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden
derlediği bilgilere göre raporda öncelikle şu
verilere yer verildi: “2013 yılında bir önceki yıla
göre katılımcı ve sözleşme/sertiﬁka
sayısında yüzde 33’lük gibi yüksek bir
artışın olduğunu görüyoruz. Bu yıldan
itibaren ise 2017 yılı sonuna kadar
katılımcı ve sözleşme/sertiﬁka artış
oranlarında kademeli olarak düşüş
gözükmektedir. Bu alanda 2017 yıl sonu
artış oranı yüzde 5 olarak gözükmektedir.
Katılımcıların fon tutarında ise en yüksek
artış oranının yüzde 38 ile 2014 yılında
olduğunu görüyoruz. Bu yüksek oran ile
2013 yılında kazanılan müşterilerin fon
hacimlerinin artırıldığını anlıyoruz.
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2013 yılında bİr öncekİ yıla göre katılımcı ve sözleşme/sertİfİka
sayısında yüzde 33’lük gİbİ yüksek bİr artışın olduğu görünüyor.

Diğer yıllarda bu alanda artış oranı
ortalama yüzde 23 seviyelerinde
seyretmektedir. En son 2017 yılında
yüzde 27 seviyesinde bir artış olmuştur.
Bu veriler doğrultusunda bireysel
emeklilik büyüme rakamlarında
katılımcı sayısındaki artışın azaldığını
söylemek mümkün. Bu doğrultuda
mevcut müşterilerin korunması ve fon
hacimlerinin artırılması önem
kazanmaktadır.”

Yeni düzenlemeye ihtiyaç var mı?
Raporda Otomatik Katılım Sistemi ile
ilgili veriler de yer aldı. OKS ile ilgili
raporda şu bilgilere yer verildi: “2017 yıl
sonu itibariyle otomatik katılımda
durumu değerlendirdiğimizde,
düzenlemenin hayata geçmesi sonrası,
3,4 milyonun üzerinde çalışanın sisteme
dahil edilmesi sağlanmıştır. Fon tutarı
ise 1.793,1 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Otomatik katılımdan çıkış oranının 2017
yıl sonu itibariyle yüzde 60 gibi yüksek
bir oran olması bu alanda gelişimi
sağlayabilmek için yeni düzenleme
ihtiyacı olduğunu göstermektedir.”

BİREYSEL EMEKLİLİK BÜYÜME VERİLERİ

Cayma oranı yüzde 60

OTOMATİK KATILIM 2017 YIL SONU VERİLERİ

Katılımcılar ilk 3 yılda
kendi isteği ile çıkıyor
Peki, tüm bu düzenlemeler emeklilik
şirketlerini nasıl etkiledi? Raporda bu
konuda ayrıntılı olarak yer aldı. Buna
göre raporda çözüm önerisi olarak,
“Bireysel emeklilik şirketlerinin kârlılıklarını
artırılabilmeleri için fon hacimlerini
büyütmeleri, bunun yanında operasyon
maliyetlerini de minimuma indirmeleri
gerekiyor” cümlesi yer alırken, diğer
tespitler şu şekilde sıralandı: “Hayata
geçen bu düzenlemeler, emeklilik
şirketlerinin fon hacimlerini büyütmekle
birlikte operasyon maliyetlerini ciddi
ölçüde artıracak ve hizmet kalitesini
etkileyecek gelişmelerdi. Çünkü bu
düzenlemeler sisteme birçok müşterinin
ve firmanın dahil olmasını sağlayıp
bunun yanında işlem adetlerinde büyük
bir artış oluşturmuştur. Tüm bu etkiler
karşısında emeklilik şirketleri tarafından
alınan aksiyonları değerlendirdiğimizde,
şirketlerin maliyeti düşük olan alternatif
dağıtım kanallarına yatırım yaptığını

potansiyel bulunuyor. Sektör oyuncuları
ile yapılan görüşmelerde müşterilerin
bakış açıları ile farklı sorunlar ön plana
çıkıyor. Bireysel emeklilik sistemi her ne
kadar emeklilik adına yapılan bir yatırım
olsa da sistemden erken çıkışların da
oldukça fazla olduğunu görüyoruz. EGM
verilerini incelediğimizde sistemdeki
sözleşmelerin ortalama kıdeminin 3,5 yıl
olduğunu, katılımcıların ağırlıklı olarak ilk
3 yıl içinde isteğiyle sözleşmesini
sonlandırdığını görüyoruz.”

gözlemlemekteyiz. Kullanıcı deneyimini
ön planda tutan bireysel internet ve
mobil uygulamalarda birçok yeni işlem
ve özellik devreye alınmıştır. IVR
uygulamaları geliştirilerek bireysel
müşterilerin işlemlerini herhangi bir çağrı
merkezi yetkilisine bağlanmadan
tamamlaması sağlanmıştır. Kurumsal
ﬁrmaların personelleri ile ilgili işlemlerini
doğrudan yapabilmesi için kurumsal
internet kanalı geliştirilmiştir. Kurumsal
müşterilere hizmet verecek çağrı
merkezi kanalları kurulmuştur. Müşteri
ihtiyaçlarını karşılamak için hala gelişim
alanı var Gerçekleşen düzenlemelere
rağmen, sektörün gelişebilmesi için hala
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Raporda yer verilen tespitlerden birisi
de 2017 yıl sonu itibariyle otomatik
katılımdan cayma oranı yüzde 60
olduğuydu. Bu tespitler ışığında raporda
2018 yılında bireysel emeklilik
sisteminde tüketicileri ne gibi
düzenlemeler bekliyor? sorusuna da
yanıt verildi. Raporda konuyla ilgili şu
bilgiler yer aldı: “Bu düzenleme yatırım
stratejilerinin değişmesine neden
olacaktır. Bunun yanında otomatik
katılım tarafında ise Türkiye genelinde
mahalli idareler, KİT’ler ve 50-100
çalışanı olan özel sektör kapsama
alınacak. Başarı için doğru stratejiler
önemli bireysel emeklilik şirketlerinin
hedeﬂerine ulaşmak için doğru
stratejiler belirlemesi ve bu stratejiler
doğrultusunda süreçlerini ve
sistemlerini geliştirmesi gerekmektedir.
Bu stratejilere baktığımızda; Müşteri
deneyimini de göz önüne alarak dijital
dönüşümün gerçekleştirilmesi ile
müşteri memnuniyetinin artırılması,
satış fırsatlarının yakalanması ve
maliyetlerin düşürülmesi, müşterilerin
fonlara ilişkin getiri memnuniyeti
artıracak akıllı sistemler kurarak
otomatik yatırım danışmanlığı yapılması,
yapay zekâ kullanarak operasyonel iş
yükü yaratan tekrarlı işlemleri otomatize
edip maliyetlerin düşürülmesi, etkin
hizmet ve operasyon modelleri
kurgulayarak süreçleri ve insan kaynağı
kullanımının verimli hale getirilmesi,
müşteri verilerini ve davranışlarını
teknolojik olanaklarla inceleyerek
müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet
sunulması gerekiyor.”
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ACENTELER ARABULUCULUĞA HAZIR MI?
lkemizde ve dünyanın bir
çok yerinde insanlar
arasındaki uyuşmazlıkların
giderilmesi için başvurulan
dava açma yolu uzun yargılama
süreleri, kişisel ve ticari sırların aleni
hale gelmesi gibi nedenlerle
uyuşmazlığın taraﬂarının adalet
duygusunun tatmin olmasına engel
olmaktadır. Gerçekten de yapılan
araştırmalar, dava açma yoluna giden
taraﬂarın yargılama sürecinde
karşılaştığı sorunlar nedeniyle
mahkemeden çıkan karar ne yönde
olursa olsun maddi ve manevi adalet
duygusunun tam anlamıyla tatmin
edemediğini bizlere göstermektedir.
Bu nedenler ile yargısal dava yoluna
alternatif olarak taraﬂar arasındaki
uyuşmazlıkların çözümü için farklı
yollara birçok yerde başvurulmuştur.
Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda uzun
yıllardır başarılı bir şekilde
uygulanabilen taraﬂarın serbest
iradelerine bağlı, hızlı, ekonomik ve
gizli olması ile cazip hale gelen,
taraﬂarın maddi ve manevi tatminini
sağlamayı öngören yollardan biri olan
arabuluculuk müessesesi de son
yıllarda ülkemizde de yoğun bir şekilde
tercih edilmeye başlanmıştır. Hatta işçi
ve işveren uyuşmazlıklarında
arabuluculuk yoluna başvurulması
01.01.2018 tarihinden itibaren
zorunlu hale gelmiştir.

Ü

Nasıl uygulanıyor?
Arabuluculuk ancak taraﬂarın
serbest iradeleriyle karar verebilecekleri
yani kamu düzenini ilgilendirmeyen ve
cebri icraya elverişli konularda
uygulanabilmektedir. Bu kapsamda işçi
ve işveren tazminat alacakları, tacir,
tacir alacak, borç ilişkileri, özelde
acente ve sigorta şirketi, sigorta şirketi
Sigortacım Metin
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Arabuluculuk ancak tarafların serbest İradelerİyle karar
verebİleceklerİ yanİ kamu düzenİnİ İlgİlendİrmeyen ve
cebrİ İcraya elverİşlİ konularda uygulanabİlİyor.

ve sigortalı arasındaki serbest
iradeleriyle karar verebilecekleri
uyuşmazlıklar vb. hızlı, gizli ve
ekonomik çözüm arayan taraﬂar
arabuluculuğu tercih edebilmektedir.
Ancak örneğin ceza davaları veya
nüfus kaydı davaları gibi taraﬂarın
serbestçe tasarrufta
bulunamayacakları konularda
arabuluculuk yoluna
başvurulamayacaktır. Arabuluculuğun
sigorta sektöründeki bir uygulama
alanı da geçtiğimiz yıl Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Hazine Müsteşarlığı’nın
“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair
Genel Şartlar” tebliği ile de zorunlu
traﬁk sigortalarında, zarar gören ile
sigortacı arasındaki uyuşmazlıkların
çözümü için “arabulucu” devreye
girebilecek. Bu husus yargı yoluna
alternatif olarak kurulan Sigorta
Tahkim Komisyonu ile birlikte
arabuluculuğu da bir başka çözüm
yolu olarak sigortacılık alanındaki ilgili
taraﬂara sunulmaktadır.

Arabuluculuk kurumunu
nasıl kullanacaksınız?
Uyuşmazlığın tarafı olarak Adalet
Bakanlığı arabulucu siciline kayıtlı
herhangi bir arabulucuyu
seçmekte özgürsünüz
(www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/).
Ancak hemen belirtelim ki
seçeceğiniz arabulucu, bu süreçte
karar veren kişi değildir. Taraﬂar
uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak
çözerler. Arabulucunun işlevi,
taraﬂarın aralarındaki asıl uyuşmazlığı
ve menfaatlerini tespit ederek bu
konularda tartışmalarını ve çözüm
bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada
taraﬂar kendi çözümlerini kendileri
üretirler ve bunu yaparken birbirlerini
anlamaya çalışırlar. Taraﬂarın tıkandığı
ve öngöremediği bir çözüm önerisini
arabulucu da önerebilmektedir.
Arabulucu faaliyetlerini yürütürken
gizlilik esası ile çalışmak ile

yükümlüdür. Taraﬂarın izin verdiği
ölçüde süreç esnasında öğrendiği
bilgileri karşı tarafa açıklayabilmektedir.
Taraﬂar bir kere arabuluculuğa
başvurarak ne dava açma haklarından
ne de başka bir yolu tercih etme
hakkından vazgeçmiş sayılmaz.
Tamamen taraﬂarın serbest iradelerine
bağlı olarak yürütülecek arabuluculuk
faaliyeti talep edilen her zaman
sonlandırılabilir.

Masraﬂar da azalıyor
Ancak arabuluculuk süreci
esnasında taraﬂarın bir anlaşmaya
varması halinde bu anlaşma taraﬂarı
bağlayıcı mıdır sorusu da akla
gelebilecektir. Bir anlaşmaya varılması
halinde arabulucu tarafından
düzenlenecek belge yetkili ve görevli
mahkemeden talep edilecek icra
edilebilirlik şerhi verilmesi ile İlam
niteliğinde bir belge olarak sayılacaktır.
Arabuluculuk sürecinin bir başka
avantajlı yanı ise bu süreç
Sigortacım Metin
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sonuçlanıncaya kadar taraﬂar, davadan
farklı olarak herhangi bir harç yatırmak
zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık
ve keşif gibi giderler de ödemezler.
Sadece, faaliyet süresine göre
arabulucuya, arabuluculuk asgari ücret
tarifesine uyarınca aksi
kararlaştırılmadıkça taraﬂarca eşit
olarak ücret ödenir. Ayrıca, özel bir
toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu
masraﬂarın ödenmesi gerekir.
Tüm bu açıklamalarla beraber
sigorta sektöründe faaliyet gösteren
tüm aktörlerin gelişen ve değişen iş
hayatı kurallarına vakit kaybetmeksizin
uyum sağlamaları önem arz etmektedir.
Karşılaştıkları uyuşmazlıkların çözümü
için uzun yıllar sürecek maddi ve manevi
külfetler ile uğraşmaktan ise en hızlı ve
tatmin edici çözümlerden biri olan
arabuluculuk müessesini akıllarında
tutmalarında yarar olacaktır.Yine
http://www.adb.adalet.gov.tr/
adresinden arabuluculukla ilgili
detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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R6k6m1arın DİLİ

HER
100 KİŞİDEN
14'Ü TASARRUF
EDİYOR
Türkiye’nin Tasarruf
Eğilimleri Araştırması’nın
2017 yılı dördüncü çeyrek
sonuçlarına göre kentsel
nüfusta tasarruf sahipliği oranı
yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.
BES fonları yüzde 34 ile en çok
tercih edilen araç olarak
dikkat çekti.

%29

Yakın gelecekte tasarruf
yapmayı planladığını
söyleyenlerin oranı

%38

“Geleceğe yatırım”
amacıyla tasarruf edenlerin
oranı 9 puan geriledi

I

NG Bank'ın kentsel tasarruf
sahipliği oranlarını ve
tasarruf eğilimlerini
belirlemek amacıyla 2011
yılının Ekim ayından bu yana yaptığı
Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri
Araştırması’nın 2017 yılı dördüncü
çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırma
döneminde kentsel nüfusta tasarruf
sahipliği oranı yüzde 13,6 ile birinci
çeyrekte ölçümlenen yüzde 13,3’lük
seviyenin üzerine çıktı. Araştırma
döneminde kentsel nüfusta tasarruf
sahipliği oranında bir önceki çeyreğe
göre gerileme yaşandı. 2017 yılı
üçüncü çeyreğinde kentsel nüfusta
tasarruf sahipliği oranı yıl içindeki en
yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 15,4
olmuştu. Öte yandan 2017’nin
üçüncü çeyreği haricinde diğer
çeyreklerin birbirine yakın bir seviyede
kaldığı görülüyor. Araştırma
döneminde yakın gelecekte tasarruf
yapmayı planladığını söyleyenlerin
oranı yüzde 29; gelecek 3 ay içinde

%24

“Beklenmedik
durumlara karşı
güvence için” tasarruf
edenlerin oranı
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%16.6

Gelecek 3 ay içinde tasarruf
edeceğini söyleyenlerin
oranı 2 puan arttı

SIGORTACIM HAZIRANSON.e$S_Layout 1 6/21/18 7:45 AM Page 53

tasarruf edeceğini söyleyenlerin oranı
bir önceki döneme göre 2 puanlık
artışla yüzde 16,6 oldu. Öte yandan,
tasarruf yapma gerekçeleri arasında en
öne çıkan “Geleceğe yatırım” amacıyla
tasarruf edenlerin oranı 2017’nin 4.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 9
puan geriledi ve %38 oldu.
“Beklenmedik durumlara karşı
güvence olması için” gerekçesi ise bir
önceki çeyrek döneme göre yüzde
17’den yüzde 24’e yükseldi. Çocukları
için tasarruf yapanların oranı 2 puan
düşüşle yüzde 24; ileriki bir dönemde
yapacağı harcama için para
biriktirenlerin oranı ise 4 puanlık
yükselişle yüzde 14 oldu.

ARAŞTIRMA
NASIL YAPILDI?
Türkiye’nin Tasarruf
Eğilimleri Araştırması, Sabancı
Üniversitesi’nden Alpay
Filiztekin’in gözetiminde IPSOS
KMG tarafından 26 ilde her ay
tesadüfi olarak seçilen 800 kişi
ile yapılan görüşmeler sonucunda
gerçekleştirildi. 18 yaş ve üzeri
tüm eğitim ve sosyo-ekonomik
grupları kapsayan araştırma ile
kentsel nüfusun tasarruf sahipliği
oranı, toplumdaki tasarruf
dinamikleri ve eğilimleri
ortaya konuyor.

BES fonları yüzde 34 ile
en çok tercih edilen araç
Düzenli tasarruf yapanların oranı
2017’nin dördüncü çeyreğinde yüzde
68 olarak önceki dönemle aynı
seviyede kaldı. Düzenli tasarruf
yapmayanlar arasında son 3 ay içinde
tasarruf yapmış olanların oranı artarak
yüzde 36’dan yüzde 42 oranına ulaştı.
Gelecek 3 ay içerisinde tasarruf
yapmayı planlayanların oranı ise aynı
kaldı. "Geleceğe yatırım”ın alt
gerekçeleri olarak ilk belirtilen
gerekçeler içerisinde yüzde 40 ile
“emekliliğimde / yaşlandığımda zor
durumda kalmamak için” öne çıkıyor.
Toplam belirtilen alt gerekçeler olarak
da bu ifade ile birlikte “kimseye
muhtaç olmamak için” ifadesi ilk sırada
geliyor. “Çocuklarım için”in alt
gerekçelerinde ise “çocuklarının eğitim
masrafları için” yüzde 41 ile ilk sırada
yer aldı. Beklenmedik olaylara karşı
tasarruf edenlerin alt gerekçeleri
içerisinde bu dönem de geçen dönem
olduğu gibi yüzde 31 ile “ani sağlık
sorunlarında kenarda birikmiş olması
için” gerekçesi ilk sırada geldi. Bu
dönemde “bireysel emeklilik fonları”
yüzde 34 ile en çok tercih edilen
tasarruf aracı oldu. “Yastık altı altın ve

nakit” geçen dönemden bu döneme
en çok artış gösteren araç oldu. 7
puan artışla yüzde 23’e yükseldi.

“Yeterli gelirim yok”
diyen 2 puan azaldı
Tasarruf edememe sebeplerinde
“tasarruf edecek yeterli geliri
olmadığını” söyleyenlerin oranı önceki
döneme göre 2 puanlık düşüşle yüzde
82 olarak gerçekleşti. “Borçlarından
dolayı” tasarruf edemeyenlerin oranı ise
3 puan artarak yüzde 12’ye ulaştı.
Tasarruf yapamama sebebi olarak “gelir
yetersizliği”ni belirtenlerin oranı 9 puan
azalarak, yüzde 57’ye geriledi. Gelir
yetersizliğinin alt gerekçeleri olarak
“Temel giderlerden kaynaklı gelir
yetersizliğini” gösterenlerin oranı ise
önceki döneme göre 18 puanlık yükseliş
kaydetti ve yüzde 83 oldu. “Çocuklara
yapılan masraflardan dolayı gelir
yetersizliği” alt gerekçesi ise bir önceki
dönemle benzer seviyede kalarak yüzde
22’den yüzde 24’e yükseldi. Bu arada
ING Bank Bireysel Bankacılık Genel
Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz,
sonuçları şöyle değerlendirdi:
“Türkiye’nin tasarruf açığını kapatma
Sigortacım Metin
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amacıyla ülkemizdeki tasarruf
eğilimlerini ortaya koyduğumuz
çalışmamızda 7 yılı geride bıraktık. Her
dönem farklı etkilerin tasarruf
alışkanlıklarını etkilediğini görüyoruz.
2017 dördüncü çeyrek TTEA sonuçları,
bize gelecek kaygısının hala önemli bir
tasarruf etme motivasyonu olduğunu
gösteriyor. Diğer bir çarpıcı sonuç da
gelecek üç ay içerisinde tasarruf
yapmayı planlayanların oranı yüzde
16,6 iken, tasarruf yapamayan ve
gelecek üç ay içerisinde bunu
planlayanların oranı yükseldi ve yüzde
24,9’a ulaştı. Bu veri bize, önümüzdeki
dönem daha önce tasarruf
yapmayanların tasarruf yapmaya
başlamasıyla tasarruf sahipliğinin
artabileceğini gösteriyor. ING Bank
olarak Türkiye’nin tasarruf bankası
olma odağımızı, müşterilerimizin her
zaman ve her yerde yanında olmamızı
sağlayan ürün ve hizmetlerimizle
destekliyoruz. Turuncu Damla gibi
gelecek kuşaklara tasarruf alışkanlığını
kazandıracak sosyal sorumluluk
çalışmalarımızla da ülkemizin tasarruf
açığının kapatılmasına destek
olmayı sürdürüyoruz.”
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BİTCOİN

NEDİR?

NASIL
ALINIR?

Türkiye'de “Bitcoin”e olan
ilgi her geçen gün artıyor.
Yatırım yapmak isteyenler
Bitcoin nedir ve nasıl alınır?
gibi soruların cevabını arıyor.
İşte Bitcoin hakkında
bilinmeyenler...

itcoin’in internet çağının
doğal ürünlerinden biri
olduğunu, ona inanan veya
inanmayan herkes söylüyor.
İşlemlerin, alım satımların,
rezervasyonların, hatta doğum günü
sürprizlerinin bile internet aracılığıyla
yapıldığı bir devirde ortaya çıkan ve
sadece şifreli olarak kullanılabilen bir
para bu. Paranızı gerçek hayatta bir
alım-satım (veya takas) yaparak sanal
hayata transfer etmenin ve bu parayı
internet ortamında en özgür, en
kontrolsüz şekilde kullanmanın bir
aracı da diyebiliriz. Gerek internette

B

bazı siteler aracılığıyla, gerekse çoğu
Amerika Birleşik Devletleri’nde
bulunan Bitcoin ATM’lerinden, sahip
olduğunuz dolar, avro, Türk Lirası
veya herhangi bir para birimiyle önce
Bitcoin satın alıyorsunuz. Nasıl
gerçek parayı cüzdanda barındırıyor
ve saklıyorsanız, Bitcoin’lerinizi de
sanal bir cüzdanda saklıyorsunuz. Bu
sanal cüzdan yüksek ve fazlasıyla
gelişmiş bir şifreleme sistemiyle
korunuyor. Burada kullanıcının en
dikkatli olması gereken husus,
Sigortacım 54

şifresini oluşturup koruması ve sanal
cüzdanından parasının çalınmaması
için azami özen göstermesi.

Nasıl ortaya çıktı?
Bu aşamadan sonra bilgisayar
başına geçerek istediğiniz ülkeye
SWIFT kodu olmadan, devlet, vergi ya
da sorgulama olmaksızın
Bitcoin’lerinizle ödeme yapabilir veya
ödeme kabul edebilirsiniz. Ülkeden
ülkeye gerçekleşen para akışları
normalde devletler tarafından kontrol
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edilirken Bitcoin için böyle bir
mekanizma şu aşamada yok.
Bitcoin’in 2008 yılında Satoshi
Nakamoto müstear ismini kullanan
bir kullanıcı tarafından ortaya
çıkarıldığı söyleniyor. Bitcoin’in
yaratıcısı bir kişi veya grup veya bir
sistem de olabilir. Neticede Bitcoin, 8
yıldır kripto (şifreli) para piyasalarında
işlem görüyor ve kimin tarafından
ortaya çıkarıldığı bilinmiyor. İlk çıktığı
zamanlarda çok ucuz olduğu için
sadece merak nedeniyle bile Bitcoin
alan, ancak daha sonra bu yatırım
sayesinde epey zengin olan kişiler
var. Sanal cüzdanınızı Bitcoin’lerle
işlem yaparak, alım ve satımlar
yoluyla daha fazla doldurunca,
Bitcoin ile markete gidip ekmek
almanız mümkün olmadığı için,
gerçek dünyada kullanılabilecek bir
para birimine geri çevirmeniz
gerekiyor. Bunu özellikle ﬁyatı
yükseldiği sırada yapan yatırımcı da
epey yüksek oranda kâr ediyor.
Bitcoin ile işlem yapmak kısaca
böyle. Kripto paralardan sadece biri
olan Bitcoin şu aralar en revaçta
olanı. Bitcoin gibi kripto para
borsalarında işlem gören Litecoin,
Ethereum, Ripple, Monero, Dash
gibileri de var. Bütün bu sanal paralar,
normal borsalardan farklı olarak açılış
ve kapanış saatleri olmayan ve
herhangi bir ülkeye bağlı olmadan
çalışan kripto para borsalarında
işlem görüyor.

Balon patlar mı?
Bitcoin konusunda 2013 yılında
Türkiye’de ve dünyada çok şey
yazıldı. Sonra kendisini bir süre
unuttursa da ﬁyatındaki hızlı
yükselişle 2017 yılında tekrar
gündeme oturdu. Bitcoin iktisatçılar
ve para teorisi çalışanlar için pek
güven vermeyen bir kripto para
birimi. ‘Volatilitesi’ çok yüksek, yani
değerindeki iniş ve çıkışlar hem ani
hem de çok fazla. Yakın gelecekte
değerinde daha da yükselme
bekleniyor. Fransa Merkez Bankası
Başkanı François Villeroy de Galhau
Bitcoin’i “Kripto para bile değil,
sadece spekülatif bir varlık”
olarak tanımlıyor. Nobel ödüllü ünlü
iktisatçı Joseph Stiglitz yaptığı

açıklamada dijital para birimlerinin
tehlikelerine değinirken, Bitcoin’in bir
balon olduğunu iddia ediyor. Bu
balonun patlaması durumunda
tüketicilerin büyük kayıplar
yaşayacağını belirterek Bitcoin
yatırımcılarını uyarıyor. Lakin Stiglitz,
Bitcoin devletin para basma
fonksiyonuna bir tehlike teşkil ettiği
için böyle bir açıklama yapma gereği
duymuş izlenimi veriyor. Bitcoin’e
yaklaşım konusunda iktisatçılar
çekinceli ve şüpheli. Finans sektörü
biraz tereddüt etse de olası fırsatları
kaçırma ve gelişmelere kayıtsız
kalmanın doğuracağı geri kalma
ihtimalinden korkuyor ve Bitcoin’in
"olumlu bir endişe" ile izlenmesi
gerektiğini savunuyor.
Bilişim sektörüne gelecek olursak,
Bitcoin sanki normal paralardan bir
paraymış ve hiçbir dezavantajı
yokmuş, zaten 21. yüzyılın para birimi
bu tarz bir para olacakmış gibi
Bitcoin’i sahiplenenler çoğunlukla
bu sektörden.
Bitcoin’e olan talebin artmasında
büyük borsa işletmecilerinin
Bitcoin’de opsiyonlar sunması ve
Bitcoin işlemleri yapmaya başlaması
önemli bir etken. Böylelikle
yatırımcılar, zamanla Bitcoin’in işlem
göreceği borsa sayısı ve kâr fırsatları
artacak sinyali alıyor. 2017 yılına bin
dolar seviyelerinde giren Bitcoin ﬁyatı
Sigortacım 55

12 bin doları da aştı. Bitcoin’deki bu
inanılmaz değerlenmenin gelecek
beş yılda 55 bin dolara kadar
tırmanacağını söyleyen Wall Street
stratejisti Tom Lee’ye göre,
yatırımcılar Bitcoin’i altın yerine
geçecek bir yatırım aracı olarak
görmeye başlıyorlar. Miktarının sabit
olması da Bitcoin’in değer
kaybetmesine engel olacak bir faktör.

Avantaj ve dezavantajları
Bitcoin’e olan aşırı rağbetin önemli
sebeplerinden biri, işlemlerin gizliliği.
İşlemler dağıtık bir sistemde farklı
noktalarda kayıt altına alındığı için
kayıtların kaybolma ihtimali yok.
Fakat programın özelliği gereği kimin
ne kadar Bitcoin sahibi olduğu veya
Bitcoin ile hangi miktarlarda ne tip
işlemler yaptığı tamamen gizli kalıyor.
Bitcoin’in pek çok ülkede kabul
görüp kendisine sağlam bir yer
edinmesini sağlayan öncelikli
fonksiyonu işte bu gizlilik. Herhangi
bir devlete vergi ödemek
istemeyenler ve yasal olmayan
yollardan kazanılan paraları aklamak
isteyenler bu yeni şifreli para birimine
yöneldiler. Hatta Bitcoin’in daha çok
kara para aklamak için kullanıldığı
söylemleri, belki de diğer
özelliklerinin önüne geçip kendisi
hakkında negatif bir imaj
oluşturdu diyebiliriz.
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İŞTE
YAŞATACAK TEKNOLOJİLER!
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi
EY genombilimden, teletıp ve 3D biyobaskıya sağlık
hizmetlerini dönüştürecek ve insanları daha sağlıklı
kılacak yeni teknolojileri mercek altına aldı.

GENOMBİLİM
Artan bilgi işlem gücü DNA analizinin
gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya
başlıyor. Kişiselleştirilmiş test ve
tedaviyi gerçek anlamda mümkün
kılan genombilim, çok sayıda farklı
hastalığın tedavisinde alınan
sonuçları değiştirebilir.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ
Kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri toplayan akıllı sağlık izleme sistemleri
daha sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik ederken, aynı zamanda
medikal araştırma için gerekli verinin toplanmasına da yardımcı olacak. Bazı
şirketler şimdiden giyilebilir teknolojileri performansı artırmak amaçlı
oﬁslerinde kullanmaya başladı bile. Şirketler çalışanlarının stres seviyesi ve
sağlık durumunu takip ederek daha sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesini
teşvik ediyor; bu da üretkenliğin artırılmasına ön ayak oluyor.

MİNYATÜR
ORGAN ÜRETİMİ
DNA sekanslama ve kök hücre
araştırmalarında kaydedilen
ilerlemeler, araştırmacıların
hastanın DNA’sını temel alarak
minyatür organlar
üretmelerine imkân tanıdı.
Elektronik sensörlere bağlanan
bu organlar sayesinde hücre
seviyesinde uygulanan bir
tedaviye hastanın nasıl tepki
vereceği önceden test
edilerek hangi metodun en
başarılı olacağı tespit
edilebiliyor.

GENETİK MÜHENDİSLİK
Hastalıklarla mücadele amacıyla
insan DNA’sının genetik
mühendisliğinin yapılması çok
tartışmalı bir konu ancak hastalıklarla
mücadelede gen terapisi ve genetiği
değiştirilmiş virüslerin kullanımı
gittikçe daha yaygın hale geliyor.
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SOSYAL MEDYA HASTANE DEĞERLENDİRMELERİ
Sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlar ile birlikte düzenleyici kurumlar da artık
sosyal medyada hastalar tarafından yapılan değerlendirmeleri ve dijital
anketleri potansiyel sorunları tespit etmek için gittikçe daha fazla kullanıyor.
Sosyal medyanın doğası gereği dolaysız oluşu ve hem pozitif hem de negatif
mesajları geniş kitlelere yayma potansiyeline sahip olması sağlık hizmet
sağlayıcılarının geri bildirimlere hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde yanıt
vermeye itiyor. Sosyal medya bu anlamda sağlık hizmetlerini sürekli olarak
optimize eden bir geri bildirim mekanizması haline gelebilir.

CERRAHİ ROBOTLAR
Daha hassas ameliyatların kolayca
yapılmasını ve iyileşme süresinin
hızlanmasını sağlayan robotik cerrahi
ekipmanların kullanımı aynı zamanda
cerrahların hastalarını uzaktan tedavi
edebilmelerine imkân tanıyor. Bu da
yolculukta kaybedilecek zamanın
önüne geçerken, cerrahların daha fazla
hastaya ulaşmasına yardımcı oluyor.

İLAÇTA BÜYÜK VERİ ETKİSİ
Daha fazla DNA’nın analiz edilmesi, giyilebilir teknolojilerin yaşam tarzına
ilişkin daha fazla veri toplaması ve medikal kayıtların dijital ortama taşınması
ile birlikte çok daha detaylı ve karşılaştırmalı bir hasta analizinin yapılması
mümkün hale geliyor. Benzer DNA, yaşam tarzı ve medikal geçmişe sahip
hastaların tedaviye verdiği tepkinin karşılaştırılması, sağlık risklerinin ve farklı
tedavilerin yarattığı etkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

DİJİTAL TRENDLERİN
İZLENMESİ
Belirli medikal semptomlarla ilgili
online araştırmalara yönelik
trendler, sosyal medya ve arama
motorlarındaki anahtar kelime
aktiviteleri aracılığıyla takip
ediliyor. Bu yolla olası bir hastalık
salgınının tespit edilmesi ve
çözüm sürecinin hızlandırılması
hedeﬂeniyor. Söz konusu metot
sağlık sektöründe faaliyet
gösteren tüm şirketler için fayda
sağlayabilir ancak bu yanı sıra iş
gücünün bu trendlerle uyumlu
olmasını isteyen tüm işverenler
için de kullanışlı olabilir.

3D BİYOBASKI
ABD’de bulunan Wake Forest
Rejeneratif İlaç Enstitüsü Şubat 2016’da
hayvanlar üzerinde ilk 3D kemik, kas ve
doku implantı çalışmasını başarıyla
gerçekleştirildiğini duyurdu. DNA
analizi sayesinde gelecekte vücudun
farklı bölümlerini yenileyebileceğiz.
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Axa Sİgorta’da
üst düzey atama

ATAMA

Axa Sigorta’nın Satış ve
Pazarlama Başkanlığı’na
sektörde 20 yıla yakın tecrübesi
bulunan Firuzan İşcan getirildi. İşcan’ın
şirketin bölge müdürlüklerinin
yönetimi, dağıtım kanallarının satış ve
pazarlama faaliyetlerinden, acente
satış geliştirme ve performans
yönetimi, banka ve ﬁnansal kurumlar,
sağlık ve hayat emeklilik satış, müşteri
şikayet yönetimi ve pazarlama
departmanlarından sorumlu
olacağı açıklandı.

Mapfre’de görev değİşİmİ
Mapfre Sigorta’da Oto ve
Sağlık Sigortaları Teknik
Genel Müdür Yardımcılığı görevini
yedi yıldır sürdüren Tolga Dağlıer,
bu görevinden 31 Temmuz itibarıyla
ayrılıyor. Mapfre Sigorta’dan
yapılan açıklamada, “Dağlıer, 31
Temmuz’a kadar mevcut
sorumluluklarını sürdürecek olup, 1
Ağustos 2018 tarihi itibariyle Oto ve
Sağlık Sigortaları Teknik Genel
Müdür Yardımcılığı altındaki tüm
fonksiyonlar Eurasia Regional
Committe onayının ardından
Ticaret ve Endüstriyel Sigortalar
Teknik Genel Müdür Yardımcısı
Volkan Babür’e bağlı olarak
yönetilecek” denildi.

Aegon Emeklİlİk’te terfİ
Aegon Emeklilik ve Hayat’ta
Bütçe Planlama ve Muhasebe
Bölümlerinden Sorumlu
Direktör olarak görev yapan
Gamze Korkmaz, Genel Müdür
Yardımcılığı’na terﬁ etti.
Korkmaz, Mali İşlerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak
görevine devam edecek. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi
İşletme Bölümü mezunu olan
Korkmaz, kariyerine bağımsız
denetim sektöründe vergi
denetimi ile başladı. Korkmaz,
10 yılı aşkın süredir de sigorta
sektöründe yer alıyor.

Rus sİgortacılığının başına yenİ İsİm
Rusya Merkez Bankası'nda
kolektif yatırım ve güven
yönetimi bölümünün Direktörü olan
Philip Gabunia, Sigorta Piyasası
Dairesi'nin yeni direktörü oldu. Önceki
direktör İgor Zhuk, 2 Mart'ta görevden
alınmıştı. Philip Gabunia, 2014 yılında
Rusya Merkez Bankası'nda kolektif
yatırım ve güven yönetimi
bölümünün müdürü
olarak atandı.
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ATAMA

Fahrİ Altıngöz güven tazeledİ
Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin
2018 yılı Olağan Genel Kurulu
gerçekleştirildi. Fahri Altıngöz, Faruk
Ömrüuzak, Menekşe Uçanoğlu, Muhittin
Karaman, Ahmet Yaşar, Bülent Somuncu ve
Mehmet Kalkavan’dan oluşan Yönetim
Kurulu, önümüzdeki iki yıllık dönem için
daha göreve devam edecek. STD Yönetim
Kurulu yaptığı toplantıyla Fahri Altıngöz’ü
tüm üyelerin desteği ile yeniden Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na seçti.

Londra’da güçlü bİr İsİm İşbaşında
Roy White daha önce üç yıl başkan yardımcılığını yaptığı
Londra Uluslararası Sigorta Aracıları Derneği'nin başkanı
oldu. Marsh'ın İngiltere başkanı olan White, Arthur J Gallagher
Ltd'den Andrew Agnew'in yerine iki yıllık bir dönem için seçildi. Roy
White, “Sigorta sektörünün bu kadar önemli bir zaman diliminde bu
rolü üstlenmekten onur duydum. LIIBA’nın misyonu, Londra’yı
dünyadaki rekabetçi konumunu güçlendirmek" diye konuştu.

Evren Ayorak

Kaan
Günay

ALLİANZ TÜRKİYE’DE İKİ YENİ ATAMA
NN Group'ta önemlİ İstİfa
Hollanda sigorta ve varlık yönetimi
şirketi NN Group'un uluslararası
sigortacılık CEO'su Robin Spencer 1 Haziran
2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
görevinden istifa etti. 1 Temmuz itibariyle
Robin Spencer, Prudential Corporation Asia'ya
(PCA) katılacak. Spencer, Ağustos 2014'te
yönetim kurulunun bir üyesi olarak NN
Group'a katıldı ve o yılın Eylül ayında
uluslararası sigortacılığın CEO'luğuna atandı.

Allianz Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür
Yardımcısı Kaan Günay, Almanya’da yer alan Allianz
Teknoloji’nin global analitik başkanlığı görevine getirildi. Günay,
yeni pozisyonundaki sorumluluklarına ek olarak, Haziran ayına
kadar Allianz Türkiye’ye de destek vermeye devam edecek.
Kaan Günay’ın Türkiye görevlerini ise bilgi teknolojilerinde
hayat emeklilik yazılım geliştirme ve dönüşüm direktörü
olarak görev yapmakta olan Evren Ayorak, “direktör” olarak
üstlendi. Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Direktörü olan
Ayorak, yeni sorumluluklarına ek olarak Allianz İş Sistemleri
dönüşümündeki mevcut görevine de devam edecek.
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Aksigorta’dan chat hızında trafik teklifi

ŞIRKET

Aksigorta traﬁk sigortası tekliﬂerini
Dijital Asistan üzerinden chat hızında
vermeye başladı. Teklif için gerekli bilgileri
alan Dijital Asistan, CRM’e ilettiği bu bilgileri
yetkili acentelerle paylaşarak hızlı bir
şekilde teklif oluşturuyor. Aksigorta
müşterileri, traﬁk sigortası tekliﬂerini Dijital
Asistan üzerinden chat hızında alıyor.

HABERLER

Prim iadeli
Hayat Sigortası
Groupama Emeklilik’in hem
yaşam hem de vefat teminatı
içeren “Esnek prim iadeli Hayat
Sigortası” ilgi görüyor. Groupama
Banka ve Hayat Satış Müdürü
Kadri Şahin, “Hem yaşam hem
vefat teminatı içeren ‘Esnek prim
iadeli Hayat Sigortası’ ile
müşterilerimize birçok avantaj
sunuyoruz. Her türlü vefat
riskinin gerçekleşmesi halinde
tazminat ödemesi yapılırken
riskin gerçekleşmemesi
durumunda ise sigorta primleri
geri ödenebiliyor” dedi.

Anadolu Sigortalılara OSEM sertifikası
OSEM’in sigorta şirketleri için hazırladığı Sigorta Hasar Modülü 1., 2.
ve 3. seviye eğitimlerini tamamlayan Anadolu Sigorta oto hasar
uzmanları OSEM sertiﬁkalarını aldı. Sertiﬁkalar, kazalar sonucunda oluşan
hasarların yönetimi ve kontrolü kapsamında, şirketlerin taleplerine göre
hazırlanan müfredat çerçevesinde verilen eğitimler; uzmanların kontrol
ettikleri dosyalardaki hasar onarımı suiistimallerini görmelerini ve
engellemelerini sağlayacak teorik ve pratik bilgileri içeriyor.

Allianz Türkiye’den
deprem laboratuarı
Allianz Türkiye, bu yıl içinde ülkemizin ilk
akredite deprem laboratuarı olacak Allianz
Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim
Merkezi’nin temellerini atacak. Allianz Türkiye
CEO’su Aylin Somersan Coqui 5 milyon avroluk
yatırımla, Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi
kampüsü içinde kurulacak olan Allianz Teknik
Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’nin
temellerinin 2018 yılında atılacağını söyledi.
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2. Acente Temsilciler Komitesi işbaşında

ŞIRKET
HABERLER

Neova acentelerinin
bölgelerinden kendi aralarında
seçim yolu ile belirledikleri 2. Acente
Temsilciler Komitesi göreve başladı.
Acenteleri ile daha sıkı bir bağ kurmak
ve onlara kendilerini anlatmaları adına
temsil hakkı tanımak amacıyla kurulan
komite, aynı zamanda acentenin özlük
hakları ile ilgili her türlü oylamada
şirket ile eşit oy hakkına sahip.

Vakıf Emeklilik'ten
eğitim sigortası
Vakıf Emeklilik, müşterilerine
sunduğu yenileme garantili Vakıf
Eğitim Sigortası ile hayatta başlarına
gelebilecek risklere karşı
çocuklarının eğitim hayatını garanti
altına alıyor. Vakıf Eğitim Sigortası,
ebeveynlerin veya bir çocuğun
eğitim masraﬂarını üstlenmek
isteyen kişilerin yaşamlarını
kaybetmesi durumunda
çocuklarının eğitiminin yarıda
kalmaması için ihtiyaç duyulan
ﬁnansmanı sağlıyor.

Allianz Türkiye Akademi’den bir ilk
Üniversite ve sektör işbirliğiyle yeni sinerjiler yaratmak, yeni
nesil sigortacılar yetiştirerek sektöre nitelikli insan gücü
kazandırmak amacıyla faaliyetlerini yürüten Allianz Türkiye Akademi,
genç yetenekleri bulmak ve kazanmak üzere bir ilki gerçekleştirdi.
Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde başlayan ve lisans düzeyindeki ilk
olan ‘Risk Mühendisliği’ dersi, Allianz Türkiye çalışanlarından oluşan
iç eğitmen kadrosu tarafından verilmeye başlandı.

Trafik kazalarına ‘Mobileye’ çözüm
Tur Assist, sektörde farklı bir uygulamayı hayata geçirdi.
Mobileye adı verilen uygulama ile gerçekleşmesi
muhtemel traﬁk kazalarının önüne geçilirken, doğru
yönlendirmelerle ortalama yüzde 5.5 oranında ekstra yakıt
tasarrufu da sağlıyor. Biyonik göz mantığıyla çalışan akıllı bir
görsel kamera sayesinde, yol üzerindeki araç, bisiklet, yaya gibi
hareketli nesneleri ve potansiyel tehlikeleri algılayarak
sürücüyü uyarıyor. Erken uyarı sistemleri sayesinde,
gerçekleşmesi muhtemel traﬁk kazalarının önüne geçilebiliyor.
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TARSİM’e ‘Yılın Projesi’ ödülü

ŞIRKET
HABERLER

Kurumların liderlik,
performans, hizmet,
insan kaynakları ve satış
gelişimi ile markalaşmış
kurum ve yaşayarak
öğrenme kültürü süreçlerine
yönelik eğitim ve
danışmanlık faaliyetlerini
sürdüren PDR International
tarafından düzenlenen Proje
Ödülleri sahiplerini buldu.
TARSİM bu yıl, Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri için tasarlanan ‘TARSİM’in Yol
Arkadaşı’ eğitim projesiyle rakiplerini geride bırakarak, ‘Yaşayarak Öğrenme
Kültürü’ alanında ‘Yılın Projesi’ ödülünü almaya hak kazandı.

Axa Sigorta
en yenilikçi marka
Bağımsız araştırma şirketi TNS’in
Türkiye’de gerçekleştirdiği marka
tercih araştırmasında “Marka
farkındalığı”, “Değerlendirme eğilimi”
ve “Tercih etme” kategorilerinde Axa
Sigorta birinci oldu. AXA Sigorta
Pazarlama Direktörü Alper Tanyer,
tüketicilerin değişen
davranışlarına ve satın
alma beklentilerine yanıt
verebilmek için hızla
çalıştıklarının altını çizdi.
Tanyer, “İnsanların ve
kurumların
hayatlarına değer
katan bir ortak
olmak için
çalışıyoruz”
dedi.
Alper Tanyer

Groupama, El Clasico keyﬁ yaşattı
Yıl içerisinde Pattaya, Belgrad, Venedik gibi dünyanın farklı
noktalarına acente gezileri düzenleyen Groupama, kasko, konut, ferdi
kaza, sağlık branşlarında düzenlediği kampanya kapsamında büyüme
kriterlerine göre üretim artışı gösteren acentelerini Barselona’ya götürdü.
Groupama ekibi ve acenteleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezmenin
yanı sıra, Barcelona-Real Madrid arasında oynanan, dünyanın en önemli
derbilerinden olan El Clasico keyﬁni de birlikte yaşadı.

Anadolu Sigorta acenteleri
İtalya’yı gezdi
Anadolu Sigorta başarılı acentelerini İtalya’ya
götürdü. 2017 yıl sonu itibariyle portföy
büyüklüğü, kârlılık ve ürün çeşitliliği kriterlerine göre
en yüksek başarıyı elde eden 25 acente İtalya’nın
Sorrento şehrinde bir araya geldi. Anadolu Sigorta
Genel Müdürü İlhami Koç, I. Genel Müdür Yardımcısı
Filiz Tiryakioğlu, Acente ve Kanal Yönetimi Müdürü
Murat Yüksel ve Kurumsal İletişim Müdürü Berna
Ergüntan’ın eşlik ettiği gezi dört gün sürdü.
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ERDOĞAN ERTÜRK
VERGİ VE SGK BORÇLARI
YENİDEN YAPILANDIRILIYOR
Vergi ve SGK borçlarının da yeniden yapılandırılmasını içeren 7143 Sayılı yasa 18 Mayıs 2018 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sigorta prim borçları ile vergi borçları
affa uğrayacak ve yeniden yapılandırılacak.

7

143 sayılı yasa kapsamında
31 Mart 2018 tarihi ve
öncesinde ödenmemiş tüm
vergi borçları yeniden
yapılandırma kapsamında olacak.
7143 sayılı yasa ile 31 Mart 2018
tarihinden önce ödenmemiş olan;
• Vergi ve vergiye bağlı cezalar,
• Traﬁk cezaları,
• Öğrenim kredisi borçları,
• Motorlu taşıtlar vergisi borçları,
ve yukarıda belirtilmemiş olan 2018/Mart
ayı öncesi tüm vergi borçları yeniden
yapılandırma kapsamında olacak.

Cezaların ne kadarı silinecek?
Vergi borçlarına ait gecikme zamları
ve faizleri silinecek. Anapara
üzerinden Yİ-ÜFE oranına göre
yeniden hesaplama yapılacak. Peşin
ödeme yapıldığın da enﬂasyon farkının da
büyük bir kısmı tahsil edilmeyecek. Yine
vergi borçları 36 aya kadar taksitle
ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir
ödenecek. Taksitli ödeme seçeneği tercih
edildiğinde 2018/Mart ayı öncesine ait
vergi borçlarının gecikme zamları ve
faizleri silinecek. Seçilecek taksit sayısına
göre hem taksit farkı hem de enﬂasyon
farkı uygulanacak. Vergiye bağlı cezalar,
vergiye bağlı olmayan usulsüzlük cezaları
ve traﬁk cezalarının hem gecikme zammı
ile faizleri silinecek, hem de ödeme
seçeneklerine göre kanunda belirtilen
oranlarda anaparalarında da indirim
yapılacak. Vergi borcu yapılandırma
başvurusu; 01 Haziran 2018 - 31 Temmuz
2018 tarihleri arasında, ilgili vergi dairesine
ya da internet vergi dairesi aracılığıyla
başvuru yapılabilmektedir.
SGK borçlarının yapılandırılması
31 Mart 2018 tarihi itibariyle son

ödeme vadesi geçmiş;
• Sigorta prim borçları,
• İşveren ssk prim borçları,
• 4b bağkur prim borçları,
• İşsizlik sigortası prim borçları,
• Sosyal Güvenlik Destek
primi borçları,
• İsteğe bağlı sigorta prim borçları,
• Topluluk sigortası prim borçları,
• Ek 5 tarım sigortası borçları,
• SGK idari para cezası borçları,
• Damga vergisi, özel işlem vergisi ve
eğitime katkı payı borçları ve yukarıda
belirtmediğimiz 2018 Mart ayı
itibariyle kesinleşmiş olan tüm SGK
prim borçları yeniden yapılandırma
kapsamında olacak.

Cezaların ne kadarı silinecek?
2018/Mart ayı öncesine ilişkin Sosyal
Güvenlik prim borçlarınızın gecikme
zammı ve faizleri silinecek. Anapara
üzerinden Yi-ÜFE değişim oranlarına
yani enﬂasyona göre yeniden
hesaplama yapılacak. Prim borcu için
peşin ödeme seçeneğinde enﬂasyon
farkının da %10’si tahsil edilecek.
Prim borçlarının ödenmesinde 36 aya
kadar taksitlendirme hakkı mevcuttur.
Taksitle ödeme seçeneğinde 2018/Mart
ayı öncesi SGK prim borçlarının gecikme
zamları ve faizleri silinmiş olacak.
Seçilecek taksit sayısına göre taksit farkı
ve enﬂasyon ile birlikte yeniden
hesaplama yapılacak. SGK idari para
cezalarının gecikme zammı ve
faizlerinin tamamı silinecek. Anaparanın
%50’si tahsil edilecek. Peşin ödeme
halinde idari para cezasının sadece
yarısını ödenir. İdari para cezasının
taksitle ödenmesi durumda seçilen
taksit sayısına göre taksit farkı ve
enﬂasyon farkı uygulanır.
Sigortacım Metin
63 Oğuz

Başvurular nereye
ve nasıl yapılacak?
SGK yapılandırma başvurusu; 01
Haziran 2018 - 31 Temmuz 2018
tarihleri arasında, ilgili Sosyal güvenlik
merkezine ya da SGK internet
sitesinden başvuru yapılabilmektedir.
Kasa affı
7143 Sayılı yasa ile kayıtlarda yer aldığı
halde işletmede mevcut olmayan kasa
mevcudu ile ortaklardan alacakların
beyan edilerek gerçeğe uygun hale
getirilmesi imkanı sağlanmıştır.
Kimler yararlanabilir?
Bilanço esasına göre defter tutan
kurumlar vergisi mükelleﬁ
yaralanabilecektir.
Beyan nasıl, hangi
sürede ve nasıl ödenecek?
31.12.2017 tarihli bilançoda yer alan,
ancak işletmede mevcut olmayan,
• Kasa mevcudu,
• Esas faaliyet konusu dışındaki
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve
benzer nedenlerle ortaya çıkan)
ortaklarından alacaklı bulunduğu
tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu
tutarlar arasındaki net alacak tutarları,
• Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer
alan işlemler,
31 Ağustos 2018 tarihine kadar internet
vergi dairesi aracılığıyla, beyan edilerek
kayıtlar düzeltilebilecektir.
Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3
oranında vergi hesaplanarak, 31 Ağustos
2018 tarihine kadar ödenecektir.
Beyan edilen tutarlar nedeniyle
herhangi bir tarhiyat yapılmayacak
olup, geçmişe yönelik ceza ve faiz
uygulanmayacak.
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CAN AKIN ÇAĞLAR:

ACENTELERİ, BİRLİK MUTLAKA
DİNLEMELİ, BERABER ÇALIŞMALI
TÜSAF’ın Genel Kurulu’na katılan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın
Çağlar, başkanlığı döneminde Birlik bünyesinde acentelerin sorunlarının
konuşulduğu bir ortam hazırlamak için gayret sarf edeceğini dile getirerek
acentelere “Sizler varsanız, biz de varız” diye seslendi.

2

6 Mayıs 2017 tarihinde
yapılan Türkiye Sigorta
Acenteleri
Federasyonu’nun (TÜSAF),
Genel Kurulu’ndan önce sektör
sorunlarının en üst düzeyde
temsiliyle bir toplantı düzenlendi .
Bu boyutta ve içerikte yapılan ilk
toplantı özelliğiyle birlikte,
Türkiye’den gelen 300 TÜSAF
delegesinin katılımı toplantıya ayrı bir
değer kattı. Toplantı sonrası yapılan
TÜSAF Genel Kurulu’nda Murat
Büyükçelebi ikinci kez başkanlığa oy
birliğiyle, tüm delegelerin oylarını
alarak seçildi. Türkiye Sigorta
Acenteleri Federasyonu, 6. Olağan
Genel Kurulu’nda sektör temsilcilerini
bir araya getirerek, önemli bir
başarıya daha imza attı. Ankara DSİ
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
Kurul’dan önce, “Sigorta
Acentelerinin Geleceği ve Sektör
Sorunları” başlıklı toplantıya
dönemin Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürü Dr. N.
Şerif Çakırsoy, Türkiye Sigorta Birliği
(TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, TSB
Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu
ve TÜSAF Başkanı Murat
Büyükçelebi katıldı.
Murat Büyükçelebi’nin
moderatörlüğünde düzenlenen
toplantıda TSB Başkanı Can Akın
Çağlar, sektörün en önemli
parçasının acenteler olduğunu

belirtti. Çağlar, şunları ifade etti:
“Bizleri sokakta temsil eden en
önemli iş ortaklarımız olmanız
sebebiyle sektörümüzün temsilcileri
olan acentelerimizin sorunları
birlikte konuşulmalı. Bundan sonra
Birlik bünyesinde sizlerin temsil
edilmesi ve sektörün sorunlarının
tartışıldığı ortama sizlerin de
katılmanız gerektiğini
düşünüyorum” dedi.
Başkanlığı döneminde Birlik
bünyesinde acentelerin sorunlarının
Sigortacım 64

konuşulduğu bir ortam hazırlamak
için gayret sarf edeceğini dile getiren
Çağlar, acentelere “Sizler varsanız, biz
de varız” diye seslendi. Kamunun
yaşadığı sıkıntıları hissetmek
gerektiğini söyleyen Çağlar, “Kamuya
sorunları sizler ayrı, bizler ayrı
iletiyoruz. Kamuyu bu konuda çok
yorduğumuzu düşünüyorum. Ben
kamunun hangi sorunların altında
ezildiğini, kamuyla nasıl konuşulması
gerektiğini bilen biriyim. Sorunlarımızı
birliktelikle kamuya aktaralım. Bu
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sektör olarak üstlenmeliyiz.”
Acentelerin traﬁk ve kasko sigortaları
arasına sıkıştığını ifade eden Çağlar,
acentelerin çapraz satışa yönelmesi
gerektiğini kaydederek, sektör
hakkında tüketiciyi bilgilendirmede en
önemli görevin acentelere
düştüğünü vurguladı.

yüzden bu toplantıları çok
önemsiyorum. Eğer uygun
görürseniz bu tarz toplantıları çok
daha sık yapalım. Ortak çalışma
toplantıları yapmak isteriz. Sizin
sorununuz, bizim sorunumuz diye bir
sorun yok. Eğer biz kazanıyorsak siz
kazanıyorsunuz, siz kazanıyorsanız
biz kazanıyoruz” diye konuştu.

Traﬁk sigortasında
tavan ﬁyat uygulaması

“Bu primle acentelerin
evini geçindirmesi zor”

Konuşmasına traﬁk sigortasında
tavan ﬁyat uygulaması ile ilgili açıklık
getirerek başlayan dönemin Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel
Müdürü Dr. N. Şerif Çakırsoy da
uygulama kapsamında ellerindeki
verilerle mümkün olduğunca alt
kırılımları da kullanarak bir sayısal
model oluşturduklarını ve bu
konudaki sayısal tabanlı, somut,
görüş, eleştiri ve önerilere açık
olduklarını ifade etti. Şu anda traﬁk
sigortasında gelişmeler sonrası üç,
dört sigorta şirketinin Sigorta
Denetleme Kurulu ve Rekabet
Kurumu’nun denetiminde olduğunu
belirten Çakırsoy, denetimler sonrası
gerekeni yapacaklarını kaydetti.
Çakırsoy, sorunlu şirketler yüzünden
ne sektörün kılcal damarı olarak
nitelendirdiği acentelerin ne de
tüketicilerin mağdur olmasına
müsaade etmeyecekleri konusunda
kararlı olduklarını söyledi.

Türkiye’deki 10 bin 533 acentenin
1 milyon liranın altında, 7 bin 672
acentenin de 500 bin liranın altında
prim ürettiğini açıklayan Çağlar, bu
prim üretimiyle evini geçindirebilen
acentelerin gerçekten takdire şayan
işler yaptığını belitti. Çağlar, sözlerine
şöyle devam etti: “Türkiye’de kişi başı
prim üretimi 142 dolarken bu
Avrupa’da 1.634’tür. Gelin hep
beraber sektörü büyütelim. Bugün
500 bin lira ya da 1 milyon lira prim
üreterek ne sizler kalıcı olabilirsiniz ne
çocuklarınızın geleceğini burada
görebilirsiniz ne de bizler bu kârlılıkla
daha fazla yatırım yapabilecek
noktaya gelebiliriz. Türkiye’deki
toplam prim üretimi GSMH’nin ancak
yüzde 1.5’i olabilir. Avrupa ölçeğine
baktığımızda yüzde 6’larda olduğunu
görüyoruz. Sektörümüzü Avrupa
ölçeğine getirmek sadece sizlerin
yükü olmamalı. Bu sorumluluğu
Sigortacım 65
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“GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ

ORTAK HAREKETE HAZIRIZ”
Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu, bir ilki daha gerçekleştirerek, sektörün geleceği
açısından önemli bir organizasyona evsahipliği yaptı. TÜSAF’ın “Gücümüzün Farkındayız, Ortak
Hareket İçin Hazırız’ sloganı ile düzenlediği ‘Hazırlık Çalıştayı’na Türkiye'nin her köşesinden gelen
700’e yakın sektör çalışanı ve temsilcisi katılırken, yapılan oturumlar sonucunda sektörün
sorunları ve bunların çözüm önerileri çıkarıldı.
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T

ürkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu’nun (TÜSAF),
17-18-19 Kasım tarihinde
Kuşadası Pinebay Hotel’de
‘Gücümüzün Farkındayız, Ortak
Hareket İçin Hazırız’ sloganı ile
düzenlediği ‘Hazırlık Çalıştayı’nda
sektörün sorunları ele alındı, çözüm
önerileri dile getirildi. Üç gün süren
Çalıştay’ın Cumartesi günü yapılan
büyük oturumunda “Sektörel
sorunlar ve çözüm önerileri”, “DASK,
traﬁk, zorunlu sigortalarla ilgili son
gelişmeler ışığında yaşanan
sorunların çözüm önerileri”,
“Sigortalılık oranını artırmak için
öneriler”, “Tanıtım faaliyetleri nasıl
yapılmalı, projeler neler olmalı?” ve
“Ortak hareket etme kültürünün
yerleşmesi için öneriler?” konu
başlıkları görüşüldü. Oturumun
moderatörlüğünü TÜSAF Başkanı
Murat Büyükçelebi yaparken,
Hazine Müsteşarı Yardımcısı Dr.
Ahmet Genç, Türkiye Sigorta Birliği
(TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif

Eroğlu, Tarım Sigortaları Havuz
İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü
Yusuf Cemil Satoğlu, Neova Sigorta
Genel Müdürü Özgür Bülent Koç ve
Quick Sigorta Genel Müdürü Levent
Uluçeçen konuşmacı olarak yer aldı.

BÜYÜKÇELEBİ: HİÇBİR DÖNEMDE
YAŞANMAYAN İLETİŞİMİ YAKALADIK
TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi,
üç günlük oturumlarda hiçbir
dönemde yaşamadıkları iletişimi
yakaladıklarını belirterek, “Çok güzel
bir ortam yakalandı, herkes
buradaydı. Bu anlamda davetimizi
kırmayarak buraya gelen
meslektaşlarımıza, dernek başkanları

ile meslek komitesi başkanlarımıza ve
şirket yöneticilerine çok teşekkür
ediyoruz” diye konuştu. Büyükçelebi
şöyle devam etti: “Bizler TÜSAF
olarak meslektaşlarımızın sorunlarını
olabildiğince çözmeye çalışıyoruz.
Bu Çalıştay’ın da en önemli içeriği,
artık belli olan sorunların tespiti değil
de bu sorunların çözümleriyle ilgili
önerileri bulabilmek. Üç gün
boyunca yapılan Çalıştay
oturumlarında çok başarılı işler çıktı
diye düşünüyoruz. Bunları bir rapor
haline getirerek ilgili makamlara
ileteceğiz.”

GENÇ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ
EN İYİ ŞEKİLDE YAPIYORUZ
Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr.
Ahmet Genç ise toplantıdaki
konuşmasında sigortacılığın
gelişmiş olduğu Batı Avrupa, Kuzey
Amerika ve Japonya ile
karşılaştırıldığında Hazine olarak
üzerlerine düşeni en iyi şekilde
yaptıklarını belirtti. “Traﬁkte Havuz
Sistemi”ni de değerlendiren Genç,
“Havuz sistemi Amerika, Belçika ve
Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde de
var. Amerika gibi liberal bir ülkede
bile yüksek riskli araçları ayrı bir
kategoriye alıyorlar, biz niye
almayalım?” dedi.
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çok büyüyen branşlar DASK, traﬁk ve
TARSİM olmuş. Başka sigorta türlerini
de satmak istiyoruz. Ancak iş bu
poliçelerin sigortalıya önerilmesi
kısmına geldiğinde, tüketicilerin
zorunlu olmayan sigorta ürünlerini
almadığını görüyoruz” dedi.
Quick Sigorta CEO’su Levent
Uluçeçen de yaptığı konuşmada
“Sigorta şirketleri büyük emek vererek
ürün yapıyor, acentelere veriyor ama
satılmıyor. Bu yüzden onlardan geri
dönüş bekliyoruz. Niye satılmadığını
tartışalım? Böylece sektör, ürün
çöplüğüne dönmesin” dedi.

EROĞLU: BANKALAR
YENİ ÜRÜNLER ÇIKARIYOR
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel
Sekreteri Akif Eroğlu da haksız
rekabete yol açan bir şey varsa
bununla Türkiye Sigorta Birliği’nin
ilgileneceğini ifade etti. Eroğlu, “Bu
sorunlardan her zaman bizim
haberimiz olmayabilir. Bunları
bugünkü Çalıştay gibi oturumlarda
duyarız. Bu yüzden Türkiye Sigorta
Birliği Yönetim Kurulu olarak Birlik
tarihinde ilk defa dağıtım kanalları
komitesini kurduk” dedi. Acente
çalışanlarının, bankacıları rakip değil,
dağıtım kanalları için piyasa
oluşturucu bir mekanizma gibi
görmeleri gerektiğinin altını çizen
Eroğlu, bankaların faydasının
olduğunu, onlar sayesinde yeni
ürünler ortaya çıktığını, bunun da
acenteleri desteklediğini söyledi.
Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür
Bülent Koç ise “10 yıl önce ile bugün
arasındaki trendlere bakıldığında en

SATOĞLU: ÜRETİCİLERİN
HEP YANINDAYIZ
TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil
Satoğlu da yaptığı konuşmada, Kasım
ayı içinde üç kez hortum nedeniyle
Antalya’ya gitmek zorunda kaldığını,
bu durumun tarım alanlarında ve
seralarda ciddi bir kayba neden
olduğuna değindi. “İklim değişikliği
artık Türkiye’yi de vuruyor” diyen
Satoğlu, yaşanan durumun bir kez
daha tarım sigortasının önemini ve
gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.
Zorunlu DASK ve traﬁk sigortası
satmanın daha kolay olabileceğini
fakat aynı hassasiyeti tarım sigortası
satan acentelerin de göstermesi
gerektiğini vurgulayan Satoğlu, hava
koşulları ve iklim değişikliğine bağlı
olarak bu durumdan zarar gören
sigortalı bütün üreticilerin de yanında
olduklarını söyledi.
Sigortacım 68
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ÖNE ÇIKAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
devlet desteği gibi DASK için de
devlet desteği sağlanarak (%25 gibi)
ve toplumda konu ile ilgili aktif
bilgilendirme çalışmaları yapılarak,
yeterli katılım sağlandıktan sonra,
yenilemesi yapılmayan poliçeler
için cezai müeyyideler uygulanarak
(yenileme yapılmayan her yıl %2040-60 şeklinde artan sürprim
uygulaması gibi) katılımın sürekliliği
sağlanabilir. DASK’ın kapsamı
deprem dışında sel gibi devlet
tarafından ödenmek durumunda
kalan doğal afetleri karşılayacak
şekilde genişletilmeli.

İŞLEM ÜCRETİ
Sorunun temelinde kavram
kargaşası olduğu inancındayız.
Sigorta şirketi teminat veren, sigorta
acentesi ise poliçenin satışına aracılık
eden kurumdur. Sigorta şirketi aldığı
primi verdiği teminatın bedeli olarak
almaktadır. Acente ise poliçenin
satışına karşılık verdiği hizmetin
bedeli olarak komisyon almaktadır.
Poliçenin iptali sonrası sigorta
şirketinin verdiği teminatı bittiği için
sorumluğu biter ve geri kalan primini
iade etmesi gerekir. Acente poliçeyi
düzenlemek için verdiği hizmetin
(uygun prim bulma, ﬁnans, teslimat
v.s.) bedelini de iade ediyor. Poliçe
iptallerinde sigorta şirketi ile acente
aynı hizmeti veriyormuş gibi
değerlendirilmesi, komisyon
iadesinin yapılması haksızlıktır. İptal
iadelerde komisyon iadesi
yapılmamalıdır. Devletin soruna bakış
açısını bildiğimizden birden fazla
alternatif çözüm önerisi bildiriyoruz.
İşlem ücreti
a- Komisyonun tamamının
acenteye verilmesi, iptallerde
komisyon iadesinin yapılmaması.
b- Poliçe primi üzerinden %3 işlem
ücreti + hakkedilmiş komisyon.
c- 50 TL işlem ücreti (40 TL’si
acente 10 TL’si şirket).
Taban komisyon
Havuz min %10
Havuz dışı %15
DASK taban komisyon 15 TL
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DASK UYGULAMA ÖNERİLERİ
Bu bağlamda DASK kapsamına
giren tüm konutların adres
kodu üzerinden takibi yapılabilir.
DASK sistemi ile Adres kodu
ilişkilendirilerek DASK yapmamış
konutlar tespit edilebilir. Sistem
DASK poliçesi yaptırmamış kişileri
(sms-e-posta-mektup) uyararak 30
gün içinde poliçesini yapmasını aksi
takdirde kademeli sürpirim
uygulanacağı bildirmelidir. Sistem
adres kodu üzerinden en yakın
acenteyi tespit yönlendirme
yaparak poliçesinin yapılmasını
sağlayabilir. Devlet her doğal afet
döneminde koruyucu kollayıcı
olarak afetten zarar görenlere
çeşitli yardımlarda bulunmaktadır.
Bu yardımlar uzun vadede ciddi
maddi külfet oluşturmakta. Bu ve
bunun gibi ne zaman ortaya
çıkacağı belli olmayan
maliyetlerden kurtulmak ve DASK’ın
tüm Türkiye’de zorunlu olarak mülk
sahiplerince yaptırılabilmesi
gerekmektedir. Devlet, depremle
ilgili sigorta kapsamında olup da
sigortasını yaptırmayan mülk
sahiplerine ödeme yapmayacağını
bildirsin. Bunun için tıpkı bireysel
emeklilikte ve TARSİM’de verilen

2
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SAİK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
DİSİPLİN CEZALARIYLA İLGİLİ
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
a- 5684 sayılı kanun ile sigorta
poliçesinin satışına aracılık
edecek olan kurumlar belirtilmiştir.
SAİK mevcut haliyle sadece sigorta
acentelerini kapsayacak şekilde
teşekkül etmiştir. Alınan tüm kararlar
ve yaptırımlar sadece sigorta
acentelerini kapsamaktadır. Halbuki
sigorta poliçesinin satışına sigorta
acentesi gibi diğer dağıtım kanalları da
aracılık etmektedir. Acente için
uygulanan tüm yaptırımlar diğer
dağıtım kanallarını da bağlamalıdır.
Aksi durumda haksız rekabet ortamı
oluşmakta ve acenteler satış ve sonrası
hizmetlerinde yetersiz kalmaktadır. Bu
durumun bir an önce değiştirilmesi ve
sigorta aracılarının bir çatı altında
toplanması gerekmektedir. Sigorta
Acenteleri İcra Komitesi’nin adının
Sigorta Aracıları İcra Komitesi olarak
değiştirilmesi bir çok sorunun
giderilmesine yardımcı olacaktır.

3
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b- Mevcut haliyle denetim ve
disiplin uygulamalarının yetersiz
olduğu tüm kesimler tarafından
kabul edilmektedir. Disiplin
cezalarının etkinleştirilmesi amacıyla
uyarma, kınama ve men cezalarına
ait ﬁil ve eylemlerinin açık
tanımlarının yapılması için 5684
sayılı kanunda gerekli düzenlemenin
yapılması elzemdir. Örneğin; sahte
poliçe tanzim eden, ﬁziki şartlara
uymayan v.b. gibi disiplin suçları ve
cezalarının yorumdan uzak net hale
gelmesi gerekir. SAİK bünyesinde
bekleyen disiplin soruşturmaları ile
yeni eklenecek soruşturmaların vakit
kaybetmeden sonuçlanmasını
gerekmektedir. Mevcut durumda 1
yıla kadar süren soruşturma
sonuçlanma zamanının 30 güne
çekilmesi adaletin hızlı tecelli etmesi
açısından önemlidir. Yaşanılan
sıkıntının ana kaynağı olarak mevcut
müfettiş sayısının yetersizliğindendir.
Müfettiş kadrosunun bir an önce
tüm sorunları kısa zamanda
çözecek şekilde genişletilmesi
gerekmektedir.
c- Acentelik sözleşmelerinin tekrar
gözden geçirilmesi, sözleşme
maddelerinin yoruma açık
olanlarının daha net hale getirilmesi
oldukça önemlidir. Sözleşme
maddeleri TTK, Borçlar kanunu ve
sözleşme hukukuyla çelişmemelidir.
Haklı fesih hallerinin neler olduğu
hangi hallerde geçerli olacağı açıkça
belirtilmelidir. Haklı Fesih şartlarında
acente aleyhine olan kabul
edilemez maddeler bulunmaktadır.
Portföy mülkiyet hakkının işler hale
getirilmesi sektörün geleceği
açısından büyük önem arz
etmektedir. Denkleştirme
tazminatının sözleşemeye net bir
şekilde yazılması gerekmektedir.
Hasarda (ölümlü kazalar v.s.)
sözleşmenin fesih edilmesinin
sonlanması gerekmektedir.
Sigorta; hasarın gerçekleşmesi
sonucu poliçede belirtilen şartlarda
zararı maddi olarak gideren bir
sistemdir. Sigorta acentesi poliçe
satışına sigorta şirketi adına aracılık
eden kurumdur. Yani sigorta
acentesi sadece sigorta poliçesine
doğru ve nizami bir şekilde aracılık
etmekle yükümlüdür. Poliçe primini

belirlemek, poliçe özel şartlarını
hazırlamak, doğru underwriting
yapmak, hasarı karşılamak, acente
komisyonunu belirlemek v.s. sigorta
şirketinin asli görevidir. Oluşacak
herhangi bir hasardan acenteyi
sorumlu tutarak acentelik
sözleşmesini fesh etmek adaletsiz
bir yaklaşımdır. H/P sözleşme
feshine konu olmamalıdır.

Çözüm önerisi
Hazine hakemliğinde SAİK ve TSB
birlikte sözleşme üzerinde
çalışmalıdır.
Sigorta şirketlerinin SAİK’in
hazırlattığı her iki taraf için makul
olan sözleşme üzerinde oturup
mutabık kalmalarını umut ediyoruz.

DAĞITIM KANALLARI
ARASINDAKİ HAKSIZ
REKABETİN GİDERİLMESİ
Sigorta acentelerinin en büyük
problemlerinden biri halini,
almış olan dağıtım kanalları
arasındaki haksız rekabet sektör ve
acentelerin itibarına zarar
vermektedir. Sigorta şirketlerinin
uzantısı olan bankalar, bazı internet
siteleri vakıf ve derneklerin
düzenledikleri poliçelerin kapsamı
ve primi acente ile farklılık
göstermektedir. Bu ayrışma ortadan
kaldırılmalı ve haksız rekabet
sona erdirilmelidir.
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Çözüm önerisi
Sigorta şirketlerinin sigorta
poliçesine aracılık eden tüm
kurumların poliçe teminat, prim ve
tüm detaylarda eşit hareket edeceği
ortamı hazırlamalıdır. TSB ile konu
hakkında görüşülmelidir.
Sigortacım 70

ACENTELERİN TANITIMI İLE
İLGİLİ ÇEŞİTLİ MECRALARDA
ÇALIŞMA BAŞLATILMASI
Sektörün en büyük eksikliği
olarak gördüğümüz tüketici
bilinçlendirme çalışmaları maalesef
hep söylemde kaldı bugüne kadar.
Beraberinde bu sorunun sektörel bir
sorun olduğunu görmekteyiz.
Sektörün en büyük eksikliği olarak
gördüğümüz tüketici bilinçlendirme
çalışmaları maalesef yetersiz
kalmaktadır. Sigorta şirketlerinin
ürünlerinin tanıtımı ile ilgili yaptığı
bireysel çalışmalar istenilen etkiyi
karşılamamaktadır.

5

Çözüm önerisi
Acente tanıtımıyla ilgili SAİK’in,
sektör tanıtımı için TSB-HAZİNETOBB ortak çalışma yürütmeli ve
sigorta satın almanın bir ihtiyaç
olduğunu gelişen toplumların
temelinde sigorta bilincinin yattığını
tüm kesimlere kamu spotu, reklam
ve tanıtım projeleriyle hayata
geçirilmelidir.
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haldedir. Acentelerin güçlerini
birleştirmeleri kaçınılmaz bir hal
almıştır. KOSGEB desteklerinin
özellikle birleşme desteğinin
acenteler lehine kolaylaştırılması
sağlanmalı.

Çözüm önerisi

MESLEKİ SORUMLULUK
POLİÇESİ’NİN TEKRAR
ZORUNLU HALE GELMESİ
Sigorta acenteleri teknik bir iş
yapmaktadır. İnsan eliyle
yapılan her işte olduğu gibi
sigortacılıkta da sehven hatalar
yapılmaktadır. Yapılan bu hatanın
bedelini ne acente nede sigortalı
ödememelidir. Bunu yolu Acente
Mesleki Sorumluluk Poliçesi’dir. İlk
başta çok düşük teminatlı olan
sonrasında da zorunlu olmaktan
çıkarılan ve şirketlerin yapmaktan
kaçındıkları Acente Mesleki
Sorumluluk Poliçesi, TÜSAF
öncülüğünde oldukça yüksek
teminatlarla tekrar hayata
geçirilmiştir.
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KOSGEB’te 5 olan birleşme
sayısı 3’e indirilmelidir. Şartların
kolaylaştırılması için
görüşmeler yapılmalı. Diğer taraftan
alternatif olarak düşük maliyetli
Finansman sağlayacak imkanların
sağlanılması için görüşmeler
yapılmalıdır.

ZORUNLU SİGORTALARIN
SAYISININ ARTIRILMASI

Çözüm önerisi
Acente Mesleki Sorumluluk
Poliçesi’nin tekrar zorunlu hale
gelmesi tüm meslektaşlarımızı ve
sigortalılarımızı koruyacaktır.
Zorunlu olması sigorta priminde de
ciddi düşüş gerçekleşecektir.

ACENTE BİRLEŞMELERİ İLE İLGİLİ
KOSGEB DESTEKLERİNİN
ARTIRILMASI VE GÜNCELLENMESİ
ALTERNATİF FİNANSMAN
SAĞLANMASI
acenteleri son yıllarda
7 Sigorta
ciddi gelir kaybına uğramıştır.
Artık gelirler giderleri karşılayamaz

c-)Acente servis çalıştırmasını
geliştirmek için öneriler
Acente temsilcisi ve acente iletim
hattı kurulması. Bölgesel toplantılar
yapılması, ﬁnansmanı sigorta
şirketleri tarafından karşılanmalıdır.
Şirket, servis, acente arasında
hizmette yaşanan sorunların
çözümü için öneriler:
En çok sorunlu alanın parça tedarik
alanı olduğu tespit edildi. Sigorta
şirketlerinden tedarik sürecinin
iyileştirilmesi ve standartlaştırılması
talep edilmesi gerekliliği ön görüldü.

MİNİ ONARIM VE
SERVİS HİZMETLERİNDEKİ
AKSAKLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Mini onarım
a-) Ölçüsel ve adetsel limitler Öneri:
ve acentelerin
8 Şirketlerin
müşteriye poliçe onayından
önce bilgi verilmesi. İlgili ﬁrmaların
web sayfalarında ölçüsel ve adetsel
limitlerinin anlaşılır bir şekilde
yayınlanması talep edilmiştir.
b- Randevu Süresi
Öneri: Gerekli teknolojik yapının
sağlanması. Randevu süresinin
kısaltılması talep edildi.
Öneri: Mini onarım, ﬁrmaların poliçe
üzerinde seçimlilik hale getirilmesi.
Yapılacak olan süreç iyileştirilmeleri ile
randevu ve onarım verimliliği
arttırılarak mevcut kapasite kullanımı
kısaltma yönünde iyileştirilmelidir.
Sigortacım 71

İşveren mali mesuliyet başta
olmak üzere yeni zorunlu
sigortaların yapılmasının
sağlanılması.

9

EĞİTİM ÇALIŞMALARININ
ARTIRILMASI
Sigorta şirketlerinin önceki
dönemlerde verdikleri eğitim
çalışmalarının artırılmasının
sağlanılması.

10
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SONUÇ
BİLDİRGESİ
“Bilindiği üzere, 2007 yılında 5684 sayılı
Kanun ve sonrasında çıkarılan
yönetmelikler ile sektör bir düzen
içinde çalışmaya başladı. Zaman
içerisinde günün şartlarına göre yapılan
birçok değişiklik bazı sorunları giderse
de uygulamalarda aksaklıklar
yaşanmaya devam etti.
Acentelerin etkinliğinin artırılması,
yakın gelecek tehditlerinin
derinlemesine ele alınması ve
sonrasında sonuç alınması adına
gerekli adımları görüşmek, gerek
mevzuat gerekse de uygulamalar
anlamında karşımıza çıkan aksaklıkları
belirlemek, ilgili tüm paydaşların
görüşlerini almak üzere 17-18–19
Kasım 2017 tarihinde onlarca çalışma
grubundan oluşan bir Çalıştay
düzenledik. Bu çerçevede, acenteler
açısından yaşanan kronik sorunlar
düzenlemiş olduğumuz Çalıştay
oturumlarında meslektaşlarımız
tarafından ele alındı. Türkiye'nin hemen
hemen tüm illerinden gelen yaklaşık
700 meslektaşımız, akademisyenler ve
tüm muhataplar konuşulmadık,
tartışılmadık hiçbir konu bırakmadılar.
Bu Çalıştay’da asıl amaçlanan;
sektörün tüm paydaşlarının ve tüm
STK'ların, mesleği için sözü olan
herkesin demokratik bir ortamda
kendini ifade edebilmesiydi. Diğer
taraftan bir bütün olduğumuzun
resmini herkese göstermemiz oldu.

Sorunlar belirlendi
Meslektaşlarımız çalışma gruplarında
aşağıdaki sorunları belirlemişler ve
çözüm önerilerini sunmuşlardır:
1- İptal iadelerdeki komisyon sorunu,
2- Acentelik sözleşmeleri muğlak ve
yoruma dayalı bölümlerin netleşmesi,
3- Acentelerin tanıtımı ile ilgili çeşitli
mecralarda çalışma başlatılması,
4- Hasarda (ölümlü kazalar) sözleşmenin
feshedilmesinin sonlanması,
5- SAİK işleyişi (tüm dağıtım kanallarını
kapsaması) disiplin ve denetimin
yetersizliğinin giderilmesi,
6- DASK konusunda acentenin ön
planda olduğu bir satış yöntemi,

7- Mesleki sorumluluk poliçesinin
tekrardan zorunlu hale gelmesi,
8- Acente birleşmeleri ile ilgili
KOSGEB desteklerinin artırılması ve
güncellenmesi,
9- Traﬁk Sigortalarındaki sorunların
kalıcı olarak çözülmesi,
10- Portföy mülkiyet hakkının
işler hale getirilmesi,
11- Dijital satış ile ilgili yeni
düzenlemeler yapılması, acentenin bu
mecrada güçlü olmasının sağlanması,
12- Eksper-acente ilişkileri,
13- 5684’e uygun hareket etmeyen
yapılar (fatura tahsilat büroları,
callcenter, direk satış vs.),
14- Acente özlük hakları,
15- Zorunlu sigortalardaki
komisyon artırımı,
16- Acente servis ve mini
onarım aksaklıkları,
17- Tüm acente örgütlerinin ortak
hareket etmesi,
18- Acentelik sözleşmelerinde fesih
uygulamalarının net hale gelmesi,
19- Dağıtım kanalları arasındaki haksız
rekabetin giderilmesi,
20- Devletim tüm süreçlerde taraﬂar
arasında hakemlik yapması.

Çözüm önerileri iletildi
Tüm konular enine boyuna tüm
katılımcılar tarafından tartışıldı.
Toplantının sonuç bölümünde
çözümün muhataplarına sorunlar ve
çözüm önerileri iletildi. Yetkililerin bu
şekilde bir Çalıştay ile acentelerin bir
araya gelmesinden dolayı memnun
olduklarını defalarca dile getirmesi bizi
ayrıca mutlu etmiştir. Aldığımız ilk
intiba sorunların çözümsüz olmadığı
üzerinde çalışılması gerektiği
şeklindedir. Çok yakın zamanda birkaç
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sorunun çözüleceğidir. Diğer
sorunlarımızın da birlik beraberlik
içinde zaman içerisinde çözüleceğine
inanıyoruz. Bugüne kadar çeşitli
sebeplerden dağınık görünen yapımız
düzenlediğimiz bu Çalıştay sayesinde
tek vücut olmuş herkesin
gücümüzün farkında olmalarını
sağlamıştır. Bu tür toplantıların daha
sık yapılması ve her şeyi bir kenara
bırakarak ortak aklın öncelenmesi
TÜSAF olarak benimsediğimiz bir
durumdur. Davetimizi geri
çevirmeyip katılım gösteren Hazine
Müsteşar yardımcımız Sayın Dr.
Ahmet Genç'e, TSB Genel Sekreteri
Sayın Mehmet Akif Eroğlu'na, Neova
Sigorta Genel Müdürü Sayın Özgür
Bülent Koç'a ve ekibine, Quick Sigorta
Ceo'su Sayın Levent Uluçeçen'e,
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr.
İsmail Kızılbay'a, Sayın Ahmet Yaşar'a,
TARSİM Genel Müdürü Sayın Yusuf
Cemil Satoğlu'na, Rs Servis Genel
Müdürü Sayın Ünal Ünaldı'ya,
Autoking Genel Müdürü Ayhan
Dayoğlu'na, değerli basın
mensuplarına, Sayın Can Kantar'a,
Sayın Çetin Erdoğan'a, Sayın Birant
Yıldız'a, destek olan tüm
sponsorlarımıza, değerli
akademisyenlerimiz Murat Özbolat'a,
Sayın Mehmet İsel'e, eksperlerimize,
Ticaret Odaları Sigortacılık Meslek
Komiteleri’ne, TÜSAF içinde bulunan
bulunmayan tüm acente dernek
başkanlarına ve yönetimlerine,
Çalıştay’a olağanüstü bir ilgi gösterip
mesleklerine sahip çıkan, ceplerinden
ciddi para harcayarak ve vakit ayırarak
çözümün bir parçası olarak katılım
gösteren tüm meslektaşlarımıza
şükranlarımızı sunuyoruz.”
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murat büYÜKÇELEBİ:

İnanılmaz bİr sİnerjİyle bİr çok
çözüm önerİsİ ortaya çıkardık

T

ürkiye Sigorta Acenteleri
Federasyon (TÜSAF)
Başkanı Murat Büyükçelebi,
Çalıştay ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Saatlerce süren tüm
katılımcıların katkı verdiği, bugüne
kadar örneği olmayan, inanılmaz bir
sinerjiyle birçok çözüm önerisi ortaya
çıkardık” dedi. TÜSAF Başkanı
Büyükçelebi’nin açıklamaları şöyle:
“Değerli meslektaşlarım,
mesleğimizle ilgili sorunların
çözümünü sağlayacak önerileri
bulabilmenin önemli olduğunu
hepimiz biliyoruz. Sorunların
tespitinin herkes tarafından çeşitli
yöntemlerle dile getirildiğini hepimiz
görüyoruz. Ancak tespitten öteye
gitmeyen sadece sorunların
konuşulduğu ve yazıldığı ortamların
sektöre katkıda bulunduğunu
söylemek mümkün değil. Tüm
meslektaşlarımızın ﬁkirlerinin çok
önemli olduğunu düşünerek
sorunları değil de çözümleri
konuşmak ve tartışmak için 17-18-19
Kasım’da “Gücümüzün Farkındayız”,
“Ortak Hareket İçin Hazırız” Hazırlık
Çalıştayı’nda 700’e yakın
meslektaşımızla bir araya geldik.

Sektörün en önemli kurumları
düzenleyici, denetleyici
konumundaki Hazine Müsteşarlığı,
işin üreticisi TSB, en büyük dağıtım
kanalı sigorta acenteleri önderliğinde
Sektörel Çalıştayımızı gerçekleştirdik.

"Türkiye’nin her
köşesinden katılım oldu"
Sigorta şirketlerinin genel müdürleri,
genel müdür yardımcıları,
koordinatörler, bölge müdürleri,
acente temsilcileri, eksperler, servisler,
yazılımcılar, acente ve eksper Stk’ları ve
Türkiye’nin her köşesinden gelen
acente meslektaşlarımız bir ilki
gerçekleştirdiler. Sorunları acente idari
ve yapısal, sektörel ve gelişim
inovasyon ana başlıklarıyla birlikte,
acente idari, yapısal, acente – devlet
ilişkileri, acente – sigorta şirketi, sigorta
şirketi – devlet, acente – eksper, dijital
satışta acente entegrasyon alt
başlıklarını içeren 20 sorunun
kapsamında birçok sorunun
çözümünü 6 oturumda tartıştık.
Saatlerce süren tüm katılımcıların katkı
verdiği bugüne kadar örneği olmayan,
inanılmaz bir sinerjiyle birçok çözüm
önerisi ortaya çıkardık.”
Sigortacım 73

‘ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’
“Sizlerle hazırlık olarak kabul
ettiğimiz devamını getirmeyi
düşündüğümüz Çalıştay’ın
sonuçlarını paylaştık. Sonuçları ilgili
kurumlarla paylaşıp çözüm
önerilerinin gerçekleşmesi için
takipçi olacağımızı da ayrıca
belirtmek isterim. Hazine Müsteşar
Yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Genç,
TSB Genel Sekreteri Sayın Mehmet
Akif Eroğlu, Neova Sigorta Genel
Müdürü Sayın Özgür Bülent Koç,
Quick Sigorta Ceo’su Sayın Levent
Uluçeçen, TARSİM Genel Müdürü
Yusuf Cemil Satoğlu başta olmak
üzere tüm sigorta şirketleri
yöneticileri, Mini onarım şirketleri
genel müdürleri, yazılım şirketleri
genel müdürleri, acente Stk.
başkanları, eksperler ve Stk.
başkanları, maddi manevi fedakarlık
gösteren Türkiye’nin her köşesinden
gelen acente meslektaşlarımıza
katılım ve katkılarından dolayı
teşekkür ediyorum”.
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BİR İLKİ BAŞARDIK, TÜRKİYE UNVANINI ALDIK
Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu (TÜSAF) olarak 19
Şubat 2015 tarihi itibarıyla resmi olarak
“Türkiye” unvanını aldık.
Federasyonumuz artık Türkiye Sigorta
Acenteleri Federasyonu olarak anılıyor.
Başkanımız Murat Büyükçelebi, “Türkiye
ismini almak bizim için şereftir” diyerek
şöyle konuştu: “2004 yılında kurulan
TÜSAF o tarihten beri “Türkiye” unvanıyla
ilgili birkaç başvuruda bulunulmuştu.
Yönetimin başına geldiğimiz günden beri
unvan ile ilgili çalışmalar yürüttük.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
Hazine Müsteşarlığı ile görüşmeler
sağladık. Faaliyetlerimizi, çalışma
alanlarımızı, misyonumuzu,
vizyonumuzu paylaştık. Her iki kurum da
bizi dikkatle dinlediler. Kamusal alanda
ciddi anlamda çalışmalarımız olduğu için

UNVANIMIZA YAKIŞIR LOGO TASARLADIK
Eski logodaki güven zincirini Türkiye unvanına layık bir logo ile
taçlandırmak gerekiyordu. Altı aylık çalışmanın sonucunda ABD’de
gerçekleştirilen dünyadan yüzlerce graﬁkerin katıldığı yarışma yüzlerce
örnek çalışmadan sonra Türkiye’nin hilâlı dünyanın yıldızı, bilgi, tecrübe,
güven ve profesyonel hizmet güçbirliği özelliklerine sahip Türkiye
Sigorta Acenteleri Federasyonu’nu temsil edilen logomuza sahip olduk.

WEB SİTEMİZ
YENİLENDİ
Sigortacım 74

kendilerinden aldığımız onay neticesinde
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı’na ‘Türkiye’ unvanını almak için
başvuruda bulunduk. Süreç başladı ve 19
Şubat itibarıyla ‘Türkiye’ unvanına sahip
olduk. Türkiye ismini almak bizim için
şereftir. Çünkü Türkiye ismi her kuruma
verilmiyor. Sigorta sektöründe de bu
unvanı alan ilk ve son federasyon olduk.
Türkiye unvanını almasıyla birlikte
işlerimiz daha aktif yürüteceğiz. TÜSAF’a
bağlı bulunan 28 derneğin, 35’e yakın ilin
desteğini alarak bu ismi aldık. Türkiye’
unvanı daha fazla hizmet vermemizi
kolaylaştıracak. Türkiye unvanının
alınmasının ardından kurumsallaşma
alanındaki eksiklileri gidermek ve
TÜSAF’ın kurumsal kimlik çalışmalarına
hız vererek işe Türkiye unvanımıza yakışır
bir logo ile başladık”.
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TÜSAF Yönetimi’ni üstlendiğimiz günden bugüne
gerçekleştirdiğimiz projelerin detaylarını yazmaya kalksak
herhalde sayfalar yetmez… Türkiye unvanını aldık logomuzu
oluşturduk merkezimizi açtık, Facebook ve Twitter’da artık
varız, web sitemizi kurduk, sektörümüzün tek dergisi
Sigortacım’ı çıkardık, acentelerimizin gelirini artırıcı birçok
projeyi hayata geçirdik ve daha niceleri…

HAYALDİ GERÇEK OLDU!

GENEL MERKEZİMİZE KAVUŞTUK
2004 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük acente sivil
toplum örgütü Federasyonumuz; 2014 yılının ortasında
göreve başlayan yeni yönetimi ile birçok ilke imza attı. 2004
yılından bugüne kadar başkanlarımızın oﬁslerinde faaliyet gösteren
Federasyonumuz, ilk kez kendine ait genel merkezi hizmete aldı.
Meslektaşlarımızın Ankara’da çalışabilecekleri, misaﬁrlerini
ağırlayabileceği bir evi bir oﬁsi var artık. Ankara’nın en merkezi
yerinde açılan TÜSAF Genel Merkezi artık tüm meslektaşlarımızın
hizmetinde. Açılışa Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.
Ahmet Genç, sigorta şirketi temsilcileri, TÜSAF Yönetim Kurulu,
TÜSAF kurulları, TÜSAF delegeleri ve bir çok meslektaşımız
katılarak bizleri onurlandırdılar.
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‘ORTAK SES, ORTAK TAVIR’İLE GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ!
Merkezini 24 Ekim’de Ankara
Kavaklıdere’de açan Türkiye
Sigorta Acenteleri Federasyonumuz, 11
Kasım Çarşamba akşamı da Hilton
Hotel’de düzenlediği bir toplantı ile
hem “Geleceğe Adım Projeleri”ni
açıkladı, hem de sektörün ilk ve tek
dergisi olan SİGORTACIM’ı tanıttı.
Sektörün önde gelen isimleri ile
Türkiye'nin birçok noktasından gelen
acente derneklerinin katıldığı toplantıda
Başkanımız Murat Büyükçelebi,
acentelerin iş yapış şekillerini
kolaylaştıracak ve onlara kazandıracak
projeleri açıkladı. Büyükçelebi'nin açılış
konuşmasıyla başlayan toplantıda,
öncelikle yeni yönetimin bir yıllık
süreçte gerçekleştirdiği projeler tanıtıldı.
Büyükçelebi'nin "ortak ses, ortak tavır"
vurgusu yaptığı konuşmasının ardından
acentelerin mesleki konumlarını
sağlamlaştıracak ve acentelere
kazandıracak projeler katılımcılarla
paylaşıldı. Ayrıca TÜSAF'ın resmi dergisi
olan ve acentelere ait ilk ve tek yayın
organı olma özelliği taşıyan
SİGORTACIM Dergisi de acentelere
tanıtıldı. Büyükçelebi, Kredi Kayıt
Bürosu ile yapılan anlaşma
çerçevesinde artık poliçelerde kredi
notlarının da devreye girdiği bir
dönemin başlayacağını ifade etti.
"Böylelikle kredi notu yüksek kişilerin

poliçe primleri düşük kalırken, notu
düşük kişiler için yüksek primli poliçeler
kesilecek" diyen Büyükçelebi, bu
noktada acentelere kredi notunu
artıracak ürünleri satabilmelerine
olanak tanıyacak kapının açıldığını ifade
etti. Acentelerin gelirlerini artıracak bir
diğer gelişmenin artık ﬁnansal ürünler
de satabilecek olmaları olduğunu
belirten Büyükçelebi, sigorta
acentelerinin Findeks ürünlerini satma
yetkisine sahip olacağını söyledi.
Büyükçelebi, Sigorta Bilgi ve Gözetim
Merkezi (SBM) ile yapılan anlaşma
çerçevesinde sigorta acentelerinin artık
SBM sorgulama ürünlerini de
sigortalılara sunabileceğini ifade etti.
Büyükçelebi, "OtoKontrol 5664
uygulamasıyla yapılan sorgulamaların
hepsi artık sigorta acentelerinde ürün
olarak satılabilecek. Konuyla ilgili tüm
hazırlıklar tamamlandı. Geriye bir
tek anlaşmanın imzalanması kaldı" dedi.
Sektörün nitelikli eleman açığı olduğunu
belirten Büyükçelebi, bu konuda da
büyük bir anlaşma yaptıklarını belirtti.
Marmara Üniversitesi ve Başkent
Üniversitesi ile yapılan anlaşma
sonucunda büyük bir CV havuzu
oluşturulacağını ifade eden Büyükçelebi,
"Yaptığımız eğitim işbirliği çerçevesinde
acenteler eleman arayışlarını bu
havuzdan yapabilecek” dedi.
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FİNDEKS ÜRÜNLERİNİ SATMA YETKİMİZ OLDU
İlk kez sigorta
acentelerinin sigortacılık
faaliyeti dışında iş yapabilmesinin
yolunu açtık. Sigorta acentelerine
gelir getirecek yeni ürün
oluşturduk. Yaptığımız anlaşma ile
acentelerin ﬁndeks ürünlerini
satma yetkisi aldık. Ayrıca sigorta
acentelerinin etkin risk yönetimi
yapabilmelerine ve bu sayede
taşıdıkları riskleri azaltmalarına
olanak sağlamak amacıyla Kredi
Kayıt Bürosu ile bir protokol
imzaladık. Bu işbirliği sayesinde
acenteler, Findeks üzerinden artık
ﬁnansal hayata ilişkin bilgileri daha

yakından takip etmeye
başlayabildiler ve kredi notunu
öğrenebildi. Aynı zamanda
bankalardan kredi kullanırken
olduğu gibi, emlak, araç ve eşya
alım, satım, kiralama işlemlerinde
acenteler kredi notuna bağlı
olarak hizmet ve ödeme
ayrıcalıkları edinme imkânı
yakaladı. Acenteler, Findeks
platformunu sigortalıları ve
sigortalı adayları için de
kullanabildi. Sigortalıların onayıyla
Kredi Notlarını ve bankalardaki
ödeme geçmişlerini görme
imkânı oldu. Böylece açık çalışılan
sigortalıların ödeme
alışkanlıklarına dair ﬁkir sahibi
olarak acenteler ilişkilerini
buna göre yönlendirebildi.

Acentelere ne fayda sağlıyor?
n Acenteler kendi ﬁnansal döngülerinin takibini yapabildiler
n Müşteri alacak risklerini daha etkin yönetebildiler
n Müşterilerini somut verilere göre seçerek, ticari kararlarını hızlı ve doğru
istihbarata dayanarak verebildiler
n Portföylerindeki müşterilere sağlayacakları hizmetleri, müşterilerinin
ﬁnansal performanslarına paralel olarak sınıﬂandırabildiler
n Müşterilerine sağlayacakları ödeme koşullarını bu
raporlara göre belirleyebildiler

Genç sİgortacılara İş İmkanı
Genç sigortacılara
iş imkanı sağlamak
için web Staj Ağı
Projesi’ni Marmara
ve Başkent Üniversitesi ile hazırladık. Proje ile
sigortacılık mezunu öğrencilere
zorunlu staj ve mezuniyet
sonrası işe yerleştirme
imkanı yaratmayı ve
acentelerin kaliﬁye
personel ihtiyacını
karşılamayı hedeﬂedik.
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SOSYAL MEDYADA BİNLERCE ACENTEYE ULAŞIYORUZ
Sosyal medyanın en etkili kamuoyu yaratma ve acenteleri bilgilendirme adresi olduğuna inanarak
internet adresimizi güncelledik, Facebook sayfamızı yeniledik, Twitter’ı aktif olarak kullanmaya başladık.
Duyurularımız ve projelerimiz Türkiye olduğu kadar dünyanın her ucundan yakından takip ediliyor ve
artık binlerce acentenin bir tık uzağındayız…

FACEBOOK
SAYFAMIZ AÇILDI
TÜSAF’ın faaliyetlerini,
aldığı/alacağı aksiyonları, sektör
ile ilgili haberlerden tüm
meslektaşlarımızın haberdar olması
için Facebook’ta yerimizi aldık.
Binlerce meslektaşımız sayfamızı
direkt takibe almıştır. Yapmış
olduğumuz paylaşımlar on binlerce
takipçi tarafından görüldü. Sayfamızın
daha fazla meslektaşımıza ulaşması
için tüm Yönetim Kurulu olarak çaba
sarf etmekteyiz.

ARTIK
TWITTER’DA DA
VARIZ!
Tüm iletişim araçlarını
kullanarak meslektaşlarımızla
ve sektörle ﬁkirlerimizi
paylaşmaya devam ediyoruz.
Facebook sayfamızın
ardından Twitter hesabımızı
da açarak acentelerin
sesi olduk.
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İnternette fırsat yarattık
İnternet ortamında
milyonlarca ziyaretçiyi
bilgilendiren web sayfalarına her
geçen gün yenisi ekleniyor. Biz de
ModernAcente Web Hizmetleri ile
bir protokol imzalayarak sigorta
acentelerinin web sitelerinin
oluşturulmasına yönelik bir
çalışma başlattık. ‘Acenteler İçin
Web Kurumsallaşma Destek
Projesi’ kapsamında imzalanan
protokol ile sigorta acentelerinin
internette kurumsallaşmasının
sağlanması hedeﬂedik. Acenteler
için uygun şartlarda oluşturulan
iki farklı Web Kurumsal İhtiyaç
Paketi ile acentelerin web
sitelerinin tasarım kalitesi
artırıldı. Acenteler kampanya
kapsamında, Web Kurumsal
İhtiyaç Paketi’nin ilkine 100 TL’ye,

e-imza artık dert değil!
Türkiye SigortaAcenteleri Federasyonu (TÜSAF), sigorta acentelerine
e-imza ve KEP sağlanması konusunda EDM Bilişim ile işbirliğine gitti.
Buna göre, TÜSAF üyesi acenteler 1 yıllık e-imza+ 1 yıllık hediye
KEP’e 100 TL’ye, 3 yıllık eimza + 3 yıllık hediye KEP’e 190 TL’ye sahip
olabiliyorlar. E-imza acentelere Mersis kaydı başta olmak üzere
tüm resmi işlemlerde gerekli oluyor.

Ofix.com’dan
ekstra indirimle
alışveriş imkanı!
Oﬁx.com ile yaptığımız
anlaşma çerçevesinde
Sigorta acentelerinin tüm oﬁs
ihtiyaçların, kırtasiye, temizlik
ürünleri, gıda maddeleri,
kartuş-toner,oﬁs elektroniği,
oﬁs mobilyaları, oﬁs yapı
ürünlerinin ekran ﬁyatından
kurumsal ﬁyata yapılan %5
indirimin dışında
+ %2 indirim yapılıyor.
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ikincisine ise 150 TL’ye sahip oldu.
Web sitesi sahibi olmak isteyen
acentelere bir adet “com, net, org,
info, biz, com.tr, gen.tr, web.tr”
alan adı ile site açılabildi. Web
Kurumsal İhtiyaç Paketleri’nde,
alan adı başına
5 GB mailbox boyutu ve web mail
hizmeti verildi. Paketler; 10 GB
disk alanı, limitsiz ziyaretçi ve FTP
hesabı, 10 adet subdomain (farklı
alt hesaplar) de sundu. Web sitesi
tasarım çeşidi için acenteler
sunulan demolar ile istediği
seçimi yapılabildi.
Canlı demolar için
http://www.modernacente.com
/tasarim-secenekleri-2/
adresinden örnek çalışmaları
görebilen acenteler, dilerse
sitelerini yıllık yenileyebildi.
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TÜSAF ÜYELERİNE ÖZEL FİBABANKA PAKETİ
Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu, Fibabanka A.Ş. ile anlaşarak
üyelerine özel “TÜSAF Bankacılık” paketi hazırladı.
Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu’ndan (TÜSAF)
yapılan açıklamada, “Fibabanka ile
yaptığımız anlaşmayla ilgili bankadan
hesap açılması ve çalıştığınız sigorta
şirketlerinden komisyon ödemesinin
en az birinin ilgili bankaya yatırılması
ön şartıyla teklifte yer alan tüm
imkânlardan yararlanılacaktır.
Özellikle teminat mektubu, ücretsiz
bankacılık işlemleri ve taksitlendirme
imkânının getirdiği sanal POS
uygulamasının meslektaşlarımıza
fayda sağlayacağını düşünüyoruz”
denildi. Fibabanka’dan anlaşmaya
yönelik yapılan açıklamada ise şu
ifadelere yer verildi: “Acentenize ait
komisyon tutarlarının bankamız
hesabınızdan geçmesi kaydıyla;

TÜSAF üyelerine özel
Teminat Mektubu ﬁyatlaması
n 30.000 TL’ye kadar ücretsiz
(Toplam tutarı 30,000 TL’yi
geçmemek üzere 1’den fazla teminat
mektubu talep edilebilir. Maksimum
2 yıl süreli teminat mektupları
için geçerlidir.)
n 30.000 – 50.000 TL %0,5
komisyon (Toplam tutarı 50.000 TL’yi
geçmemek üzere 1’den fazla teminat
mektubu talep edilebilir. Maksimum 1
yıl süreli teminat mektupları için
geçerlidir.)
n 50.000 TL %1 komisyon
(Maksimum 1 yıl süreli teminat
mektupları için geçerlidir.)

TÜSAF Tarifesi
TÜSAF Tarifesi; sıkça kullandığınız
bankacılık işlemlerinden doğan
maliyetlerinizin azalmasını sağlayan,

belirli bir adette ve sürede
kullanımınıza sunulan
ürünümüzdür. TÜSAF Tarifesi
sayesinde daha uygun ﬁyata daha
çok bankacılık işlemi
gerçekleştirirsiniz. İşlemlere
ayıracağınız bütçeyi önceden bilir;
her işlem için ayrı ayrı ücret
ödemezsiniz.

Tarifenin detayları
n 6 ay süreli
n 90 adet ücretsiz EFT (Şube ve
internet bankacılığı kanalından)
n 90 adet ücretsiz Havale (Şube
ve internet bankacılığı kanalından)
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n Mobil bankacılık kanalından
sınırsız adette ücretsiz EFT/Havale
n Hesap İşletim Ücreti muaﬁyeti (6
ay süreli olup, tarife yenilendikçe
muaﬁyet devam edecektir.)
n Periyot sonunda otomatik
yenilemeli
n Yaklaşık 7.500 TL değerindeki bu
hizmet ilk 6 ay süre boyunca
ücretsizdir.
n Tarifeniz ile ilgili tüm diğer
konularda şubeniz ile görüşebilirsiniz.

Fibabanka Bonus
Business Kredi Kartı
n İlk yıl kart aidatı muaﬁyeti
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TEKNOLOJİK
İHTİYAÇLARINIZI

DERT
ETMEYİN!
2C Yazılım ve Türkiye
Sigorta Acenteleri
Federasyonu yaptığı
işbirliği ile sigorta
acentelerinin
tüm teknolojik
ihtiyaçlarına yönelik
çözümler sunuyor.
Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu (TÜSAF)
acentelerinin teknolojik ihtiyaçlarına
2C Yazılım ve Danışmanlık ile işbirliği
yaparak çözüm buldu. Yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2C
Yazılım ve Danışmanlık ekibi olarak
Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu ve 2C Yazılım ve
Danışmanlık işbirliği ile sigorta
acentelerinin A'dan Z'ye tüm teknoloji
ihtiyaçları için danışmanlık yapmaktan
ve yazılım alanında çözüm ortağı
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2C
Yazılım ve Danışmanlık 10 yıldır
sigorta sektörüne odaklı yazılımları
sektöre kazandırmış ekibi, edinilen
tecrübe profesyonel anlayış ile
sektörde olumlu farkındalıkları
kazandırmak için var gücü ile
çalışmaktadır. Yazılım alanında
teknopark Ar-Ge gücü ile yenilikçi
bakış ile siz değerli acentelerin çözüm
ortağı olmaktadır. Teklif süreçleri,

poliçe yönetimi, müşteri yönetimi,
muhasebe kayıtları, tahsilat,
performans ölçümleri gibi daha pek
çok alanda acentelerimizin hayatını
kolaylaştıran 2C Yazılım yeni
tasarlanan programları
acentelerimizin hep yapmak istedikleri
fakat bir türlü gerçekleştiremedikleri
tüm yenilikçi düşünceleri destekler.
Sadece bugünü değil gelecek için
yapmak istediğiniz tüm projeleriniz
için bir sistem altyapısını hazır bir
şekilde kullanımınıza sunulmaktadır.

Faydaları neler?
2C Yazılım programlarında
kullanılan yeni teknoloji ile ne tür
faydalar kazanırsınız?
İşte onlardan bazıları:
n İşinize profesyonellik katar.
n Zaman kazandırır.
n Operasyon yükünüzü haﬁﬂetir.
n Günlük işlemlerinizi hiç olmadığı
kadar düzenli hale gelir. Satışlarınıza
artı katkılar sağlar.
n Yenileme işlemlerinize disiplin getirir.
n Yeni müşteriler kazandırır.
n Kârlılık odaklı çalışmanıza
zemin hazırlar.
n Yenilikçi projeleriniz için
mükemmel bir zemin hazırlar.
n Profesyonelliğimiz sizden gelen
teknoloji alanındaki destek
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taleplerinizi doğru değerlendirip
ihtiyacınıza en uygun çözümü size
özel bir teklif ile değerlendirmenize
sunmaktan gelmektedir. 2C Yazılım,
sadece yazılım alanında değil aynı
zamanda web tasarımı ve yazılımı,
kurumsal kimlik çalışmaları, sosyal
medya yönetimi gibi ajans
hizmetlerini de BrainBox Creative
markası adı altında yürütüyor. Yapılan
anlaşma çerçevesinde, Türkiye
genelindeki tüm acenteler için
geçerli olan kampanyamız, TÜSAF
aracılığı ile bize ulaşmaları halinde 2C
Yazılım ve Danışmanlık olarak
hizmetlerimizden avantajlı olarak
yararlanabilecekler. Kampanya
dâhilinde tüm acentelerimize özel
şartlar ve ﬁyatlar ile yazılım
ürünlerimiz ve teknoloji danışmanlığı
gerçekleştirilecektir.

Üç ay ücret alınmayacak
2C Yazılım ve Danışmanlık ile ilk kez
tanışan tüm acentelerimiz anlaşma
gereği aylık kullanımları esnasında ilk
üç ay ücret alınmayacaktır. Acente
yapıları üzerinden oluşturulan
kampanya ﬁyatları her bütçeye uygun
şekilde düzenlenmiştir. Kampanyadan
yararlanmak için
2cyazilim.net/icerik/tusaf adresinden
kayıt olmanız yeterlidir.”
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ÇİFTE FIRSAT YARATTIK
1

TÜSAF üyesi acenteler
Digiturk’e indirimli
abone olabilecek

2

TÜSAF üyesi acentelerden
sigorta işlemlerini yapanlar %50
İndirimden yararlanabilecek

Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu (TÜSAF), hem
üyelerine hem de sigorta
kullanıcılarına kazandırmaya devam
ediyor. Digiturk ile anlaşma yapan
TÜSAF, üyelerinin çok uygun
koşullarla Digiturk’e abone olma
fırsatı yarattı. Ayrıca TÜSAF üyesi
acentelerden sigorta işlemlerini
yapan vatandaşlar da yine
Digiturk’ten %50 indirimli
faydalanabilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI
n Kampanya TÜSAF üyelerine
özel (TÜSAF Bünyesinde bulunan
acente çalışanları kampanyadan
faydalanabilirler).
n Kampanyadan yararlanmak
için www.digi-tusaf.com web sitesi
üzerinden başvuru oluşturulmalı.
Başvuru oluşturulduktan sonra 0212
986 06 69 numaradan geri aranarak
başvuru adımları tamamlanmış oluyor.
n Kampanya süresince ilk 6 ay
%50 indirim, Veri işleme ve paylaşım
izni verenlere 1 ay sporun yıldızı, 2
ay ﬁlmin yıldızı paketleri hediye.
n Uydu alıcı, üyelik süresi
boyunca kullanıma veriliyor.
Digiturk uydu alıcısı, üyelik
boyunca, Digiturk garantisi altında,
arızalanması durumunda çalışan bir
uydu alıcı ile değiştiriliyor.

DETAYLAR
Ailenin Yıldızı paketi 12 ay
taahhütle ilk 6 ay ayda 13,5 TL,
kalan aylarda ayda 27 TL.
Aboneliğin taahhüt süresi
dolmadan iptal edilmesi/kampanya

şartlarına aykırı davranış
durumunda, iptale kadar geçen
süre boyunca sunulan,
ücretsiz/indirimli hizmetler BTK’ya
uygun şekilde Digiturk tarafından
faturalandırılıyor. Eutelsat uydusu
üzerinden yapılan üyeliklerde
kampanya kapsamında 24 ay
taahhüt verilmesi halinde, taahhüt
süresi boyunca aboneliğin
kurulum yapıldığı adresine arıza
için verilecek “malzeme hariç eve
teknik servis hizmeti bedeli”
ücretsiz olacak.
Hediye olan paketlerden
faydalanmak için; üye olunan
tarihten sonraki ilk 15 gün içerisinde
Online İşlemler Merkezi’nden veya
0212 473 73 73 no’lu Digiturk
Müşteri Hizmetleri'ni arayarak
hizmetlere, kampanyalara, projelere
yönelik servis, avantaj ve tekliﬂere
veri işleme ve paylaşım izni
verilmesi gerekiyor. Kredi kartı
kampanyası kapsamında belirtilen
ﬁyatlar 12 ay kullanım sözlü Ailenin
Yıldızı paketi için geçerli. Belirtilen
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toplam bedel tek çekim olarak veya
Garanti, İşBankası, Yapı Kredi, HSBC,
Akbank, QNB Finansbank'a ait
(taksit özelliği olan) kredi kartlarıyla
12 taksit olarak ödenebiliyor.
Aktivasyon ve iç kurulum
ücretsiz; 80’lik-90’lık çanak anten
ile dış kurulum hizmet bedeli ayda 10
TL olmak üzere 12 ay taksitle
Digiturk'e veya tek seferde 95 TL
olarak Digiturk yetkili servisine
ödeniyor. beIN CONNECT’i
kullanmak için internete bağlanabilen
Digiturk uydu alıcısı gerekiyor. beIN
CONNECT ile paket dahilindeki
içeriklere (Box Office hariç) ek bir
ücret ödemeden, Türkiye sınırları
içinden ulaşılabiliyor. İçerikleri beIN
CONNECT ile internete bağlanabilen
akıllı cep telefonundan veya tabletten
izlemek için uygulamanın indirilmesi
gerekiyor. Bu servis için
gerçekleştirilen internet ve data
kullanımı operatörünüz tarafından
ücretlendiriliyor. Digiturk, kanal/paket
içeriğini ve kampanya şartlarını
değiştirme hakkını saklı tutuyor.
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YAKIT MALİYETLERİ AZALIYOR

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARTIYOR
Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu, üyelerinin uygun maliyetle akaryakıt
alabilmeleri amacıyla BP Türkiye ile işbirliğine gitti. Bu çerçevede BP Taşıtmatik
sistemine aracını kaydeden TÜSAF üyeleri araçlarından inmeden akaryakıt
alımlarında indirim ve benzeri birçok avantajdan yararlanıyor.
Kampanya ile ilgili olarak
yapılan açıklamada; “BP
Taşıtmatik KOBİ kanalı yetkili satıcısı
olan Taşıtyakıtsistemi.com ekibi
olarak; Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu (TÜSAF) ve BP
Taşıtmatik işbirliği çerçevesinde siz
sigorta acentelerimize, akaryakıt
alımlarınızı BP Taşıtmatik Sistemi
aracılığıyla indirimli olarak tedarik
edebilmeniz için destek olmaktan
memnuniyet duyuyoruz. Yapılan
anlaşma çerçevesinde araç
sayınızdan bağımsız olarak;
n Türkiye genelindeki BP Taşıtmatik
hizmeti veren 622 BP istasyonundan
yapılacak akaryakıt alımlarında
sisteme dahil olan acentelerin
araçlarında,
n KDV dahil akaryakıt pompa satış
ﬁyatı üzerinden %5,75 oranında
indirim ve dilediğiniz kredi kartı ile
kolay ödeme seçeneği
uygulanacaktır.
Aylık 20.000 TL ve üzeri tüketimleri
olan acentelerimizin
tusaf@tasityakitsistemi.com adresine
mail atarak ya da 0216 548 12 32
nolu numaramızdan arayarak bizlerle
iletişime geçmelerini rica
ederiz” denildi.

Hediye kazanma fırsatı!
Bu arada TÜSAF, acentelerin
rekabette geri kalmaması için BP ile
önemli başka bir işbirliğine daha imza
attı. Vergi levhasına sahip gerçek veya
tüzel kişi sigortalılarınıza BP’den
akaryakıt tüketimlerine göre özel
indirimler tanımlatabiliyorsunuz. Bir

n Sizler, rakiplerinize karşı
müşterileriniz için bir fark yaratırken,
ayrıca sisteme yönlendireceğiz
müşterilerden puan toplama sistemi
ile hediye kazanma imkanına sahip
olacaksınız.
n Bu ürün web tabanlı bir sistemdir
ve tüm süreçler web üzerinden
hızlıca tamamlanmakta ve her
aşaması kolayca takip
edilebilmektedir.

Genel işleyiş
aracı dahi olsa indirimlerden
yararlanabiliyor. Acenteler de bu
yönlendirmelerinden dolayı
sigortalıların akaryakıt
tüketimlerinden hediye kazanıyor.
Kampanya ile ilgili olarak TÜSAF’tan
şu açıklama yapıldı: “Türkiye Sigorta
Acenteleri Federasyonu olarak,
sadece BP Taşıtmatik Sistemi’ne dahil
olan siz değerli acentelerimize yeni
bir ürün olan BP Taşıtmatik Acente
Sistemi’ni sunmaktan
memnuniyet duyuyoruz.

BP Taşıtmatik Acente
Sistemi’nin faydaları
n Sistem sadece BP Taşıtmatik
sistemine dahil olmuş acentelere
önerilmektedir.
n Sistem; siz acentelerimizin sigorta
satışlarını destekleyecek ve
müşterileriniz için fayda yaratacak bir
ek ürün, müşterilerinize sunacağınız
ilave bir değerdir.
n Ürünün sizlere herhangi bir
maliyeti yoktur.
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n Acente www.tasityakitsistemi.com
sitesine girerek “Acente Girişi”
menüsünden “Acente Olmak
İstiyorum” ya da
tasityakitsistemi.com/acente-kayit/
linkine tıklayarak sisteme dahil olmak
için ilgili formu doldurarak
talepte bulunur.
n Sisteme dahil olan acente yine web
üzerindeki kendi sayfasından
müşterileri için teklif üretir.
n Tekliﬁ kabul eden ve merkez
tarafından sözleşme gönderilen
müşterilerin de sözleşmelerini takip
eder ve imzalanan sözleşmeleri şirket
evrakları ile birlikte merkeze kargolar.
n Diğer tüm süreçlerin kontrolü ve
sisteme dahil olan müşterilerin
yönetimi merkez ekip tarafından
yapılacaktır.
BP Taşıtmatik Kobi Kanalı Türkiye
yetkili satıcısı olan ve bizim tüm
operasyonumuzu yönetecek bir
SuEnerji markası olan
TaşıtYakıtSistemi ekibinin iletişim
bilgileri aşağıda bilgilerinize
sunulmuştur.”
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NEOVA SİGORTA’DAN KOMİSYONLARDA DESTEK
Neova Sigorta trafik sigortası komisyonlarında havuz poliçeleri hariç + %5
artış yaparak acentelere zor günlerinde destek oldu.
Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu (TÜSAF),
acente komisyonlarının
düşürüldüğü dönemlerde üyelerine
tam destek oldu. Kamuoyunda
acentelerin sesi olan TÜSAF
Yönetimi komisyonların artırılması
yolunda şirketlerle görüşerek,
birçok temasta bulundu.
Neova Sigorta da TÜSAF’ın bu
temaslarına olumlu yanıt vererek,
acentelere destek oldu.
TÜSAF’ın Neova’nın diğer
şirketlere örnek olacak bu tavrı ile
ilgili açıklaması ise şöyle: “Değerli
Meslektaşlarımız,
Neova Sigorta ile yaptığımız
görüşmede sektörümüzle ilgili
sıkıntı ve problemlerimizin çözümü
konusunda bilgi paylaşımı yaptık.
Özellikle son dönemlerde sigorta
acentelerinin gelirlerinin ciddi
anlamda düştüğü, bir çoğunun

kapanmak zorunda kalacağı
tespitimize Neova Sigorta da
katıldığını belirtti.

+ %5 artış yapıldı
Bu tespitle ilgili olarak sigorta
acentelerine destek olabilmek
amacıyla zararı da göze alarak traﬁk
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sigortası komisyonlarda havuz
poliçeleri hariç + %5 artış yaparak
acentelere zor günlerinde destek
olacaklarını bildirdiler. Neova
Sigorta’ya, Genel Müdür Yardımcısı
Oğuz Karahançer’e teşekkür ederiz.
Diğer sigorta şirketlerinden de bu
şekilde bir destek bekliyoruz.”
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QUICK SİGORTA ACENTE AĞIRLIKLI ŞİRKET OLDU
TÜSAF, yaptığı görüşmeler sonucunda Quick Sigorta’nın acente ağırlıklı bir
şirket olmasında önemli destek oldu.
Türkiye Sigorta Acenteleri
Federasyonu (TÜSAF), dijital
platformda üretim yapma
düşüncesiyle yola çıkan Quick
Sigorta ile yaptığı sayısız görüşmeler,
toplantılar sonucunda acente ağının
dağıtım kanalının önemi görülerek,
acente ağırlıklı bir şirket olarak yola
çıkılması gerçekleşti. Bugün itibariyle
1300 acentenin çalıştığı sigorta
şirketi olan Quick Sigorta süreç
içinde acentelerin Nisan 2017’de
ortaya çıkan tavan ﬁyat
uygulamasına şirketlerin tepki
gösterdiği ve poliçe kesmediği
dönemde, acentelere nefes aldırdı.
TÜSAF’tan konuya yönelik yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Quick Sigorta, ciddi bir sosyal
sorumluluk örneği göstererek
vatandaşın traﬁk sigortası ihtiyacını
da karşılayarak önemli bir rol
üstlendi. Acentelik sözleşmelerinde
acentelerin sorun olarak gördüğü
birçok konuda adım atarak uygun

maddeleri Federasyonumuzla
yapılan toplantılarda uygun görerek
işleme aldı. Sözleşme maddelerini
değiştirdi. Bugün birçok branşta
birçok ürünle acenteler vasıtasıyla
vatandaşımıza sunulmasını sağladı.
Quick Sigorta Ceo’su Sayın levent
Uluçeçen, Genel Müdür Sayın
Ahmet Yaşar ve yönetim kadrosu
tüm bu konularda irade sergileyip
inanılmaz bir çalışma örneği
gösterdiler.”

QUICK SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEKİ

KAZANIMLAR

1

Sektörde ilk defa Quick Sigorta
sözleşme koşullarında ve acente
komisyon oranlarında, acente aleyhine
değişiklik yapabilmek için 4 ay önceden
acentesine bildirim yapmak zorunda.
Quick Sigorta, levha kaydı silinen ya da
acentelik yetkileri geçici veya sürekli olarak
kaldırılan acentelerin mevcut portföylerine ilişkin
devam eden işlemler bakımından sigortalıların,
hak sahiplerinin ve acentelerin menfaatlerinin
korunması için gerekli tedbirleri alır, söz konusu
acentenin, son poliçesinin vadesi bitene kadar
ilgili ekranlara erişim sağlamasına izin verir.
Quick Sigorta hasar prim sebebiyle
acenteyi direkt fesh etmez, hasarla prim
arasındaki dengesizliğe dikkat çeken uyarılar
yapar. Acenteler oluşan dengesizliği
gidermeye yönelik tedbir almaya yönlendirilir.
Acente tarafından verilecek teminatların
iadesi-serbest bırakılması, mesuliyet ve
yükümlülüklerinin eksiksiz olarak ifa edilmiş
olduğu koşulların gerçekleşmesine bağlı
olarak sözleşmenin sona ermesine müteakip
7 gün içerisinde karşılanır
İyi niyete prim verir, kötü niyetle
mücadele eder.

2

3
4
5
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Haksızlıklara “HAYIR” demek için birçok eylem yaptık. Öyle ki sesimizi duyurmak
için yetkili mercilere binlerce faks gönderdik, kampanyalar düzenledik, sosyal
medyayı aktif olarak kullandık. İşte o eylemlerden bazıları…
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PD÷GXUODUROXúWXUGX÷XQXELOGLUPLúWLN$QFDNG|QHPG|QHPEXQXX\JXOD\DQJF\OHKDNVÕ]UHNDEHW\DSDUDNELUEDúNDWLFDUHW

6D\JÕODUÕPÕ]OD

6LJRUWDúLUNHWLQLQLQWHUQHWWHQYHoD÷UÕPHUNH]OHULQGHQ FDOOFHQWHU DFHQWHNRPLV\RQXQXGúHUHNLúRUWD÷Õ\OD
UHNDEHWHJLUPHVLLúRUWD÷ÕQÕQSRUWI|\Q\DVDOROPD\DQ\|QWHPOHUOHHOGHHGHUHNGDWDODUÕVDWÕQDODUDNYHLú
RUWD÷ÕQÕ]RUGXUXPDGúUHUHNVDWÕú\DSPDVÕLúDKODNÕQDVÕ÷PDPDNWDGÕU

7VDI<|QHWLP.XUXOX
0XKDWDSùLUNHWøOHWLúLP%LOJLOHUL
6+(//7h5.ø<(0HUNH]2ILV

0HYFXWGDWDODUDFHQWHOHULQDOÕQWHUL\OH\ÕOODUÕQHPH÷L\OHROXúPXúWXU%XGDWDODUÕNXOODQPDQÕQUHWLFLQLQHNWL÷L
PDKVXOQEDúNDVÕWDUDIÕQGDQKDNVÕ]\|QWHPOHUOHDOÕQPDVÕQGDQIDUNÕYDUPÕGÕU"

.DUDPDQFÕODUøú0HUNH]L*OEDKDU0DK
6DOLK7R]DQ6RN1R%%ORN
(VHQWHSHùLúOL
7HO
)DNV

.RPLV\RQGúUPHQLQGÕúÕQGDPHVOH÷LQLWLEDUÕQÕYHVD\JÕQOÕ÷ÕQÕ]HGHOH\HQ352026<21¶ODUODVLJRUWD
SROLoHVLQLQELOJLWHFUEHYHKL]PHWLKLoHVD\DUDNYHULOPHVLNÕVDG|QHPGHID\GDVD÷OD\DFDNJLELJ|UOSRUWD
YHX]XQYDGHGHYHUHFH÷LE\N]DUDUODUÕQJ|UOPHPHVLWDPDQODPÕ\ODVRQG|QHPOHUGHJ|UG÷P]\|QHWLFL
SURILOLQHX\JXQGXU*QNXUWDUDQNÕVDG|QHPJ|]ER\D\DQLVWLNUDUGDQX]DNVDGHFHVHNW|UH]DUDUYHUHQ
oDEDODUGDQ|WH\HJLWPHGL÷LGHKHSLPL]LQELOGL÷L|UQHNOHUYHUDNDPODUODVDELWWLU



+D]LQH0VWHúDUOÕ÷Õ6LJRUWDFÕOÕN*HQHO0GUO÷



øQ|Q%XO1R(PHN$1.$5$

.DOGÕNLEXLúL\DSDQúLUNHWOHULQVÕUDODPDODUÕQÕQGH÷LúPHGL÷LDNVLQHKDUFDGÕNODUÕE\NSDUDODUYHKDVDU
WD]PLQDWODUÕLOHNHQGLOHULQHYHVHNW|UH]DUDUYHUGLNOHULPDOL\DSÕODUÕQÕER]GXNODUÕELOLQHQELUJHUoHNWLU

7HO
)DNV




+D]LQH0VWHúDUOÕ÷Õ6LJRUWDFÕOÕN*HQHO0GUO÷QH

%XNRQXGDVHUPD\HVDKLSOHULQLGHX\DUÕ\RUX]EXX\JXODPDODUÕQ|UQHNOHULQLGHQH\HQOHUWDULKWHN|WL]OHU
EÕUDNPÕúODUGÕU6D÷OÕNOÕE\PHQLQ\ROX6LJRUWDFÕOÕ÷ÕPHVOHNKDOLQHJHWLUPLúDFHQWHOHUGHQJHoHU

6LJRUWD\HUL6LJRUWDYH5HDVUDQV%URNHUOL÷LYH6KHOO¶LQRUWDNODúDG]HQOHPLúROGX÷XSURPRV\RQ
NDPSDQ\DVÕQÕ|÷UHQPLúEXOXQPDNWD\Õ]

øQWHUQHWYHFDOOFHQWHUVDWÕúODUÕQHEL]OHULoLQQHGHVLJRUWDúLUNHWOHULLoLQX\JXQGH÷LOGLU5HNDEHWLQGDKDID]OD
DUWDFD÷ÕNDUOÕOÕ÷ÕQGúHFH÷LNDoÕQÕOPD]GÕU9DWDQGDúÕPÕ]LoLQLONEDNÕúWDNDUOÕJLELJ|]NVHGHKL]PHWWHNL
VRUXQODUYH|]HOOLNOHELOJLHNVLNOL÷LQLQVRQXFXQGDHOGHHGHFHNOHUL]DUDUODUIL\DWWDHOGHHWWLNOHULNoNDYDQWDMODUÕ
RUWDGDQNDOGÕUDFDNWÕU

<DSÕODQWPSURPRV\RQODUÕQPHVOHNLLWLEDUÕGúUG÷Q6LJRUWDSD\ÕQÕQDUWPDVÕQGD\DUDUÕ
ROPDGÕ÷Õ6DGHFHYDURODQSDVWDGDQJoOQQLPNDQODUÕQÕNXOODQDUDN(PHNOHROXúWXUXOPXúRODQ

%L]DFHQWHOHUUHNDEHWWHQGH÷LOKDNVÕ]UHNDEHWYHPHVOH÷H]DUDUYHUHQ\|QWHPOHUGHQúLND\HWoL\L]dD÷DD\DN
X\GXUPDN]RUXQGDROGX÷XPX]XQGDIDUNÕQGD\Õ]$\UÕFDøQWHUQHWWHQVDWÕú\DSÕOÕUNHQVLJRUWDúLUNHWOHULQLQ
EURNHUOHUHZHEVHUYLVOHULQLDoÕSDFHQWHOHULQHDoPDPDODUÕoLIWHVWDQGDUWGH÷LOPLGLU"

SRUWI|\HOGHHWPHQLQELUEDúND\|QWHPLROGX÷XQXPDDOHVHIEL]6LJRUWD$FHQWHOHUL\DúD\DUDN
|÷UHQL\RUX]
%URNHU¶OHULQKHUWUO\ROXGHQH\HUHNEL]LPJLUPHPL]HL]LQYHULOPH\HQ\HUOHUHNÕVÕWODQGÕ÷ÕPÕ]

øVWH\HQúLUNHWVDGHFHLQWHUQHWWHQYHFDOOFHQWHU¶GHQVDWÕú\DSDELOLUDQFDNDFHQWHVLQGHQGDKDXFX]IL\DW
YHUL\RUVD\DDFHQWHOHULYHGL÷HUGD÷ÕWÕPNDQDOODUÕ\ODD\QÕIL\DWÕYHUHFHN\DGDDFHQWHOHUOHoDOÕúPD\DFDNWÕU

KHU\HUHJoOHULYHGL÷HULPNDQODUODJLUGLNOHULQLGQ\DGDNL|UQHNOHULQGHQoRNX]DNWDNXUXPVDO

VDWÕúYHUHDVUDQVLúOHUL\DSDFD÷ÕQDELUH\VHOWUDILNVLJRUWDODUÕQDNDGDUGúPHOHULQHDQODP



6DWÕúÕQELUPDOL\HWLYDUGÕUEXPDOL\HWDFHQWHOHUHNRPLV\RQRODUDNYHULOPHNWHGLU+HUNHVoRNL\LELOPHNWHGLUNLEX
PDOL\HWYHULOHQNRPLV\RQODUÕQ]HULQGHGLU



YHUHPL\RUX]6LJRUWD¶QÕQJD\ULVDILPLOOLKDVÕOGDNLSD\ÕEXúHNLOGHPLDUWDFDN6LJRUWDUQOHULQH

6LJRUWDúLUNHWOHULLúRUWDNODUÕ\ODRUWDNDNÕOODUHWLPLDUWWÕUPDOÕYH³ND]DQND]DQ´DQDKHGHIL\OHSURMHOHUUHWPHOLGLU
.RPLV\RQXPDOL\HWRODUDNJ|UPHNGR÷UXEDNÕúDoÕVÕGH÷LOGLU



XODúDPD\DQ9DWDQGDúODUPÕYDU"'ÕúDUÕGDEHQVLJRUWD\DSWÕUPDNLVWL\RUXPDQFDNVLJRUWDFÕ
EXODPÕ\RUXPúHNOLQGHIHU\DWPÕHGL\RUODU"



%XPHVOHN|UJWQQVD÷ODGÕ÷ÕøVWLKGDPÕNLúL\H\DNÕQ%LUNDoWDQHVHUPD\HRGD÷ÕLQWHUQHW

'H÷HUOLPHVOHNWDúODUÕPÕ]

VLWHVLYH\DVDWÕúNDQDOÕPÕ\HULQHJHWLUHFHN"2]DPDQEL]OHUGHúLUNHWOHULPL]LNDSDWDOÕPRUWDNELUVLWH

'LNGXUPDVÕQÕELOPHNYHWHNVHVRODUDNWHSNLPL]LRUWD\DNR\PDN]RUXQGD\Õ]

NXUDOÕPRUDGDQVDWDOÕPKHUUQEXNDGDUNLúL\LLVWLKGDPHWPH\HOLPVLJRUWDOÕQÕQHYLQHLú\HULQH

%XJQVHVLPL]LoÕNDUPD]YH |÷UHWLOPLúoDUHVL]OLN LoLQGHER\XQH÷HUVHN\DUÕQKLoELUNRQXGDúDQVÕPÕ]
NDOPD\DFDNGHPHNWLU

D\D÷ÕQDNDGDUJLWPH\HOLP



%L]GUVWJYHQLOLUXODúÕODELOLUYHELOJL\HGD\DOÕKL]PHWYHULUNHQVLJRUWDOÕDGD\ODUÕ]HULQGHNLJFNXOODQDUDN
VDGHFH)ø<$7YH352026<21UHNODPODUÕLOHSROLoH\DSPDN(7ø.ROPD\DQIÕUVDWoÕOÕNWDQEDúNDELUúH\GH÷LOGLU

%XWLSNDPSDQ\DODUÕQ5HNDEHWHX\JXQROGX÷X\DSÕOPDVÕQDPDQLROPDGÕ÷ÕDoÕNODPDODUÕLWLEDUYH
VD\JÕQOÕ÷Õ\HUOHELUHGHFHNKHUWUOSURPRV\RQXQX\JXODELOLUKDOHJHOPHVLQLQVLJRUWDVHNW|UQH



ID\GDVÕROPDGÕ÷ÕQÕGúQ\RUX]

$FHQWHOHUL\OHUHNDEHWHJLUPLúúLUNHWOHULQDFHQWHOL÷LQL\DSDQDFHQWHOLNDOPDNLVWH\HQPHVOHNWDúODUÕPÕ]ELUDQ
|QFH\DúDQDQODUÕQIDUNÕQDYDUPDOÕNÕVDYDGHGHID\GDHOGHHWWLNOHULGúQFHVLQGHQNXUWXOPDOÕYHJHOHFHNWHKHP
PHVOHNWDúODUÕQDKHPGHPHVOHNOHULQH]DUDUYHUHFHNOHULQL|QJ|UPHOLGLUOHU

+D]LQH0VWHúDUOÕ÷Õ6LJRUWDFÕOÕN*HQHO0GUO÷QQEXNRQXGDJHUHNOLG]HQOHPH\L\DSDFD÷ÕQD\UHNWHQ
LQDQÕ\RUX]
6LJRUWD$FHQWHOHUL





'H÷HUOLPHVOHNWDúÕPÕ]

6KHOO*HQHO0GUO÷QH

d|]PV]GH÷LOL]



%LUOLNYHEHUDEHUOLNLoLQGHKDUHNHWHGHUVHNVHVLPL]oRNGDKDJoOoÕNDFDN*FP]YHWHSNLPL]L
\DSDFD÷ÕPÕ]H\OHPOHUOHVDGHFHEXúLUNHWOHUHGH÷LOD\QÕWDYUÕVHUJLOHPH\LGúQHQ\DGDGúQHFHNRODQWP
úLUNHWOHUHGHJ|VWHUPLúRODFD÷Õ]

WDULKLQGH6LJRUWD\HUL6LJRUWDYH5HDVUDQV%URNHUOL÷LLOHRUWDNODG]HQOHPL
ROGX÷XQX].DPSQ\D¶QÕQGQOPHGHQOJLOL%RUHNHU¶ÕQ\DQOÕ\|QOHQGLUPHOHUL\OH
\DSÕOGÕ÷ÕQÕ

%XVRQX\DUÕGÕU%L]DFHQWHOHUEXKDNVÕ]X\JXODPDODUÕKHUIÕUVDWWD\DVDO\ROODUODYHJ|VWHUHFH÷LPL]WHSNLOHUOH
YDUJFP]OHHQJHOOHPH\HoDOÕúDFD÷Õ]gQP]GHNLG|QHPOHUGHEXQXQODLOJLOL\DVDOG]HQOHPHOHULGHKHS
ELUOLNWHJ|UHFH÷L]

GQPHNLVW\RUX]
 6LJRUWDDFHQWHVLEHUDEHULQGHoDOÕDQODUYHDLOHOHUL\OHELUOLNWHNLQLQHQ
|QHPOLV

6D\JÕODUÕPÕ]OD



PLO\RQNLQLQ6LJRUWDLKWL\DFÕQÕNDUÕOD\Q6LJRUWD$FHQWHOHULQLQHPHNOHUL\OHROXDQ7UN
6LJRUWD

7h5.ø<(6ø*257$$&(17(/(5ø)('(5$6<218

6HNW|UQQ.ÕVDG|QHPND]QoHOGHHWPHNYHKDNÕROPDGÕ÷ÕSROLoHOHULPHVOHNLLWEDU
GUF

<|QHWLP.XUXOX

\|QWHPOHUOHNHQGLVLQHoHNPH\HoDOÕDQODUDDUDFÕOÕNHWPH\HFH÷LQL]XP\RUX]



OJLOL.DPSQ\DQÕQHQNÕVD]DPQGDVRQODQGÕUÕOPDVÕQÕDNVLKDOLQGHJFP]VRQXQDNDGDU

/WIHQEXUD\DWÕNOD\DUDNø0=$.$03$1<$6,1$NDWÕOÕQÕ]

NXOODQDF÷ÕP]ELOGLULUL]
6LJRUWD$FHQWHOHUL



















7h6$)7UNL\H6LJRUWD$FHQWHOHUL)HGHUDV\RQX



7h6$)7P6LJRUWD$FHQWHOHUL)HGHUDV\RQX
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Sigorta sektöründe gün geçmedi ki bir yönetmelik
değişmesin, yeni bir uygulama hayata geçmesin!
Yeni uygulamalardan acentelerimizin vakit
geçmeden haberdar olması için zamanla yarışarak
bu uygulamaların avantaj ve dezavantajlarını
duyurduk, hiç usanmadan yılmadan…







'X\XUX














<HQLdÕNDQ6LJRUWD$FHQWHOHUL<|QHWPHOL÷L+DNNÕQGD%LOJLOHQGLUPH

'X\XUX












)HGHUDV\RQXPX]XQgUQHN$FHQWHOLN6|]OHúPHVLdDOÕúPDVÕ



'H÷HUOL0HVOHNWDúODUÕPÕ]

'H÷HUOL0HVOHNWDúODUÕPÕ]

$FHQWHOHU<|QHWPHOL÷LQGH(NLPWDULKLQGHUHVPLJD]HWHGH\D\ÕQODQDQ$FHQWHOHU
<|QHWPHOL÷LQGHNLGH÷LúLNOLNOHUELOJLOHULQL]HVXQXOPXúWXU





WDULKLQHNDGDUX]DWÕODQ$FHQWHOHU<|QHWPHOL÷LQLQ0DGGHVLQHX\JXQG]HQOHQPLúgUQHN
$FHQWHOLN6|]OHúPHVLQLQ)HGHUDV\RQXPX]WDUDIÕQGDQoDOÕúÕODQ|UQH÷LHNWHGLU

7$/(3('ø/(1

øOJLOLdDOÕúPD\Õ*HGL]QLYHUVLWHVL6LJRUWDFÕOÕN%|OPg÷UHWLP*|UHYOLOHUL*|NúHQ7RSX]%HUQD)ÕúNÕQYH
)HGHUDV\RQXPX]<.\HOHULNÕVÕWOÕLPNDQODUÕ\OD$PHULND$OPDQ\DYHøQJLOWHUH GHQHOGHHWWLNOHULV|]OHúPH
|UQHNOHULYH77.6LJRUWDFÕOÕN.DQXQXYH<|QHWPHOLNOHUGHQLQFHOH\HUHNKD]ÕUODPÕúWÕU

7]HONLúLOHUGHNL]RUXQOXWHNQLNSHUVRQHOVUHVLQLQSHUVRQHODOÕPÕQÕQ\HULQH
JHWLULOHELOPHVLDPDFÕ\ODX]DWÕOPDVÕ 1LVDQX]DWÕPÕQÕQVRQROGX÷XYHJHULDGÕP
DWÕOPD\DFD÷ÕV|\OHQL\RU

6DUÕUHQNOHLúDUHWOHQHQE|OPOHUG]HOWPHYHHNOHPHOHULLIDGHHGHU

d|]P\ROODUÕQGDQELULJHUoHNNLúLDFHQWHOL÷LQHJHULG|Qú 1HYLGH÷LúLNOLNOHULQGH
OHYKDND\ÕWFUHWLDOÕQPÕ\RU

6$ø.¶LQ\DSDFD÷ÕoDOÕúPD\DGHVWHNROPDVÕLoLQKD]ÕUODQPÕúWÕU



0GUOHULQ6(*(0EHOJHVLDOPDVÕ]RUXQOXOX÷X|]HOOLNOHLOHUL\DúODUGDNLúLUNHW
PGUOHULQL]RUOX\RUGX %XQGDQGDJHULDGÕPDWÕOPD\DFD÷ÕV|\OHQL\RU

WDULKLQH\DNODúWÕ÷ÕPÕ]GDQYHED]ÕúLUNHWOHULQHNUDQNDSDWPDODUÕWHKGLWOHULQGHQGROD\Õ

 6$ø.¶LQoDOÕúPDVÕELWPHGLEHNOL\RUX]LIDGHVL\OHV|]OHúPHOHULLP]DODPD\ÕQÕ]
 gUQHNV|]OHúPHGHNLPDGGHOHUHJ|UHG]HQOHPHLVWH\LQL] JHOHQV|]OHúPHOHULQWDPDPÕ\|QHWPHOL÷H

d|]P\ROODUÕQGDQELULQHYLGH÷LúLNOL÷LKLVVHGHYULYHPGUONGHYULRODELOLU

D\NÕUÕGÕU 

7HNG]HQKHVDSSODQÕQGDWDKVLODW\HULQHUHWLOHQSULPLIDGHVLQLQG]HOWLOPHVL

 7DULKLQX]DPDVÕLKWLPDOLQLGúQHUHNVRQWDULKHNDGDUEHNOH\HELOLUVLQL]
 6$ø.¶LQoDOÕúPDVÕQÕQ76%LOH\DSÕODFDNJ|UúPHOHULYHPXWDEDNDWÕGDGúQUVHNX]D\DFD÷ÕQÕ6LJRUWD

$FHQWHOHULQVDGHFHVLJRUWDúLUNHWLED]ÕQGD\D]GÕNODUÕSULPLDOGÕNODUÕNRPLV\RQODUÕYH







'X\XUX








ùXEHOHUOHLOJLOL+D]LQH0VWHúDUOÕ÷Õ6LJRUWDFÕOÕN*Q0GO÷'X\XUXVX







%OWHQ










'H÷HUOL0HVOHNWDúODUÕPÕ]



8]XQVUHGLUúXEHOHUWDOLDFHQWHOLNWUHYOHULYHúXEHDGÕDOWÕQGDLúSD\ODúÕPÕRUJDQL]DV\RQODUÕ\ODLOJLOL
\DSWÕ÷ÕPÕ]ELOJLOHQGLUPHOHULQYHVXQXPODUÕQVRQXFX+D]LQH0VWHúDUOÕ÷Õ6LJRUWDFÕOÕN*HQHO0GUO÷HN WHNL
GX\XUX\X\D\ÕQODPÕúWÕU

'H÷HUOL0HVOHNWDúÕPÕ]
'H÷HUOL0HVOHNWDúÕPÕ]

%XYHEHQ]HULúHNLOGHoDOÕúDQODUODPHVOHNLWLEDUÕQÕD\DNODUDOWÕQDDODQODUODPHVOHNWDúÕQÕQ\DúDGÕ÷Õ]RUGXUXPX
NXOODQDQRQODUÕQ]HULQGHQQHPDODQPD\DoDOÕúDQODUODPHVOHNWDúÕQÕ]RUGXUXPDGúUSHNPH÷LQHKDNVÕ]
\|QWHPOHUOHRUWDNROPD\DoDOÕúDQODUODPFDGHOHPL]VRQXQDNDGDUGHYDPHGHFHNWLU

7UDPHU¶GHQDOÕQDQ5HIHUDQVODUÕQ8\JXODPDVÕQGD\DúDQDQSUREOHPOHUYHNXOODQÕPWDU]ÕQÕQDUDoNRGODUÕQÕQ
7
UDPHU ¶GHQDOÕQDQ5HIHUDQVODUÕQ8\JXODPDVÕQGD\DúDQDQSUREOHPOHUYHNXOODQÕPWDU]ÕQÕQDUDoNRGODUÕQÕQ






PRGHO\ÕOODUÕQÕQGH÷LúWLULOPHVLQHGHQL\OH\DúDQDQSUREOHPOHULQo|]PLoLQoDOÕúPD\ÕVRQODQGÕUPDN]HUH\L]
P
RGHO\ÕOODUÕQÕQGH÷LúWLULOPHVLQHGHQL\OH\DúDQDQSUREOHPOHULQo|]PLoLQoDOÕúPD\ÕVRQODQGÕUPDN]HUH\L]
%XVUHoWHEL]HJHOHQVRUXQODUÕ6%0µ\H\|QOHQGLUGLN6RUXQDNDOÕFÕo|]PEXOXQPDVÕLoLQ\DúDGÕ÷ÕQÕ]
%XVUHoWHEL]HJHOHQVRUXQODUÕ6%0µ\H\|QOHQGLUGLN6RUXQDNDOÕFÕo|]PEXOXQPDVÕLoLQ\DúDGÕ÷ÕQÕ]



VVRUXQODUÕQWDPDPÕQÕEHOJHOHUL\OHELUOLNWHYHYDUVDo|]P|QHULOHULQL]LWXVDI#WXVDIRUJWUDGUHVLQHJ|QGHUPHQL]L
RUXQODUÕQWDPDPÕQÕEHOJHOHUL\OHELUOLNWHYHYDUVDo|]P|QHULOHULQL]LWXVDI#WXVDIRUJWUDGUHVLQHJ|QGHUPHQL]L
EHNOL\RUX]
EHNOL\RUX]

6D\JÕODUÕPÕ]OD



%XOGX÷XPX]ED]Õo|]POHULVL]OHUOHSD\ODúÕ\RUX]
%XOGX÷XPX]ED]Õo|]POHULVL]OHUOHSD\ODúÕ\RUX]



7h6$)<|QHWLP.XUXOX

7UDILN6LJRUWDODUÕSULPOHULQGHNDUÕúÕNOÕ÷DVLVWHP\DQÕOWDUDNDFHQWHOHUDUDVÕQGDSULPIDUNOÕOÕ÷ÕQDVHEHSRODQ
7UDILN6LJRUWDODUÕSULPOHULQGHNDUÕúÕNOÕ÷DVLVWHP\DQÕOWDUDNDFHQWHOHUDUDVÕQGDSULPIDUNOÕOÕ÷ÕQDVHEHSRODQ
YHEXVHEHSOHúLUNHWOHULGH]DUDUDX÷UDWDQED]ÕROXPVX]OXNODUÕQG]HOWLOPHVLDGÕQDDOÕQDFDN|QOHPOHU
YHEXVHEHSOHúLUNHWOHULGH]DUDUDX÷UDWDQED]ÕROXPVX]OXNODUÕQG]HOWLOPHVLDGÕQDDOÕQDFDN|QOHPOHU


'X\XUX\DXODúPDNLoLQOWIHQEXUD\DWÕNOD\ÕQÕ]

5XKVDWODUGD7ø3ø\D]DQNÕVÕPODUGDDUDoNRGODUÕQÕQ\D]ÕOPDVÕNXOODQÕPWDU]ÕQÕQ\D]ÕOPDVÕ$UDoODUÕQ
5XKVDWODUGD7ø3ø\D]DQNÕVÕPODUGDDUDoNRGODUÕQÕQ\D]ÕOPDVÕNXOODQÕPWDU]ÕQÕQ\D]ÕOPDVÕ$UDoODUÕQ
\XUWGÕúÕQGDQ\DQLJPUNJLULúOHULQGHVWQGHNLHNVWUDODUÕQGDDUDoNRGODUÕQGDDOWNRGDoÕODUDN\DGDEDúNDELU
\XUWGÕúÕQGDQ\DQLJPUNJLULúOHULQGHVWQGHNLHNVWUDODUÕQGDDUDoNRGODUÕQGDDOWNRGDoÕODUDN\DGDEDúNDELU
o|]POHHNOHQPHVL
o|]POHHNOHQPHVL






6%0YH(*0
6%0YH(*0 GHQJHOHQELOJLOHULQ6LJRUWDùLUNHWOHULHNUDQODUÕQGDNLX\XúPD]OÕNODUGD58+6$7ø%5$=,ø/(
GHQJHOHQELOJLOHULQ6LJRUWDùLUNHWOHULHNUDQODUÕQGDNLX\XúPD]OÕNODUGD58+6$7ø%5$=,ø/(
'(öøùø./øöø1ø/*ø/øùø5.(7/(5&(<$3,/0$6,%D]ÕVLJRUWDúLUNHWOHULQGHNLDoÕNODUGDQGROD\ÕDFHQWH\H
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Ak Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen - TÜSAF Yk. Ü̈yesi Çetin Erdil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk
TÜSAF Yk. Üyesi Bülent Yük

Hazine Sigortacılık Genel Müdürü̈
Dr. Nedret Şerif Çakırsoy

CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök

TSB Genel Sekreter Mehmet Akif Eroğlu
ve Genel Sekreter Yrd. Erhan Bozkurt

İçişleri eski Bakanı Selami Altınok
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İlber Ortaylı
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TÜSAF yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden
bugüne sigorta acentelerinin sorunlarını anlatmak için
çalmadık kapı, görüşmediğimiz yetkili kalmadı.
TÜSAF’ın bilinirliğini artırmak ve kamuoyunda etki
yaratmak için yaptığımız bu görüşme ve ziyaretlerimiz
o kadar çoktu ki fotoğraflamayı, yer vermeyi
unuttuklarımız varsa özür dileriz…

TÜSAF’a üye olmayan İstanbul dernek yöneticileri ile toplantımız

Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu -TÜ̈SAF Yk. Üyesi Çetin Erdil

Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk ve TÜSAF Yk. Üyesi Engin Akın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon TÜSİD Başkanı İbrahim Sertel

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mükerrem Ünlüer
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik
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TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN LOBİSİNİ YAPTIK
Türkiye’de yatırım için gün
sayan dünya sigorta
sektörünün devi Lloyd’s bizi işbirliği
yapmak için İngiltere’ye davet etti.
Lloyd’s’un üst düzey yöneticileri ile
Mayıs ayının ilk haftasında
yaptığımız görüşmeler Türk sigorta
sektörünün en güçlü aktörlerinden
TÜSAF’a yurtdışından verilen önemi
de ortaya koydu. 17. yüzyılın ikinci
yarısında İngiltere’de temellerinin
atılmasıyla birlikte dünya sigorta

sektöründe yeni bir dönemi başlatan
Lloyd’s’un yöneticileri Başkanımız
Büyükçelebi ve beraberindeki Yönetim
Kurulu üyeleri ile yaptığı görüşmelerde
Türk sigorta sektörüne de mesajlar
iletti. Bu mesajların en önemli ise
Lloyd’s EMEA Bölge Başkanı Cameron
Murray’ın “Türkiye’de acenteler yüzde
70’lik paya sahip bir dağıtım kanalı.
Burada ciddiye alınmak isteyen
sigorta şirketi, TÜSAF ile iş ortağı
olmalı” sözleri oldu.
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Dünya sigorta devi Lloyd’s’un daveti üzerine
Londra’da temaslarda bulunduk. Lloyd’s’un üst düzey
yöneticileri ile görüşmeler yaparken aynı zamanda
Türk sigorta sektörünün yurtdışında lobisini de yaptık.
Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce acentenin
sorunlarını her platformda gündeme taşımamız
yanında yurtdışında da acentelerin sesi olduk.

”TÜSAF İLE ÇALIŞMAYI
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”
Murray, “Türkiye, Lloyd’s için gerçekten
çok ama çok önemli bir piyasa. Ekonomi
geliştikçe, uzmanlık büyüdükçe
Türkiye’de yatırımlarımızı büyütmek
istiyoruz. Acenteler yüzde 70’lik paya
sahip bir dağıtım kanalı. Herhangi bir
sigorta şirketi Türkiye’de ciddiye alınmak
istiyorsa TÜSAF ile yakın bir iş ortaklığı
olmalı. En kısa sürede Türkiye’de
faaliyetlerimizi yürütmeyi ve TÜSAF ile
çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

ÇALIŞMA SİSTEMİNİ
YERİNDE İNCELEDİK
TÜSAF Yönetim Kurulu üyeleri olarak,
Lloyd’s EMEA Bölge Başkanı Cameron
Murray ile yaptığımız görüşmenin
ardından Lloyd’s’un ﬁziksel olarak nasıl
çalıştığını görme imkanı elde ettik.

IMF İLE DÜNYA BANKASI’NIN
HEYETİ ZİYARETİMİZE GELDİ
19 Nisan 2016 tarihinde IMF
ve Dünya Bankası
temsilcilerinden oluşan Finansal
Sektör Değerlendirme Programı
(The Financial Sector Assessment
Program-FSAP) Heyeti, Türkiye
temasları çerçevesinde
Federasyonumuz’u da ziyaret etti.
Bu ziyaret uluslararası anlamda
Federasyonumuz’a verilen değerin
göstergesi de oldu. Finansal
ürünlerin şeﬀaﬂığı, bu doğrultuda
poliçe üzerine komisyonların
yazılması hakkında görüşlerimiz
belirttik; Türkiye'de sigortacılık
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sektörü ve acente yapısı hakkında
bilgilendirmelerde bulunduk.
Türkiye'de sigorta bilincinin yeterli
düzeyde olmaması, poliçe üzerine
yazılacak komisyonun fazladan
ödenen bir tutar gibi algılanacağını,
hizmetin ve danışmanlığın getirdiği
bir bedel olarak anlaşılamayacağı
nedeniyle sakıncalı olduğunu
belirttik. Hemen hemen hiçbir
meslek grubunda kâr ve aracı
gelirlerinin yazılmadığı,
belirtilmediği bu nedenle Türkiye'de
sigortacılık sektörünün buna hazır
olmadığını ilettik.
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MARMARA
ÜNİVERSİTESİ

26 Mart 2015 tarihinde Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nu ziyaret ettik. Okul yöneticileriyle karşılıklı
görüş alışverişinde bulunduk. Okul yönetiminin düzenlediği söyleşide öğrencilerimizde bir
araya geldik. TÜSAF olarak üniversitelerle her türlü işbirliğine açık olduğumuz belirttik.

KARATAY
ÜNİVERSİTESİ
Konya Ticaret Odası
(KTO) Karatay
Üniversitesi İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi Sigortacılık ve
Sosyal Güvenlik Bölümü, TÜSAF
Başkanı Murat Büyükçelebi’yi
ağırladı. Türkiye’de ilk olarak
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Bölümü’nü kurarak eğitim veren
KTO Karatay Üniversitesi’nde
gerçekleşen programda
sektörün temsilcileri ile
öğrenciler buluştu. Program,
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Bölümü öğrencilerinin sektöre
dair sorularının cevaplanması
ile son buldu.
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Kaliteli eğitimin nitelikli eleman
yetiştirilmesinde öncelik olduğuna inanarak
üniversitelerle işbirliği yaptık düzenlenen
toplantılara katılarak da öğrencilerin iş
hayatına hazırlanmasına destek olduk.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI
SİGORTACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi, 6-12 Mayıs
tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Beypazarı
Sigortacılık Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği
“Sektörle Buluşma ve Kariyer Günleri Programı”na da
katıldı. Büyükçelebi “Sigorta Acentesi Açma Koşulları
ve Kariyer Planlaması” konulu panelde
öğrencilere deneyimlerini anlattı.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi’nin öğretim görevlisi
Gökşen Topuz ve Berna Fışkın ile birlikte hazırladığı
“acentelerin birleşmeleriyle ilgili proje”nin sunumu Hacettepe
Üniversitesi’nin Beytepe Kampüsü'nde yapıldı. Rekabet
ortamında acentelerin işbirliği yaparak, ortaklıklarla birleşmesi
üzerine hazırlanan proje büyük ilgi gördü.

DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ

TÜSAF Başkanı Büyükçelebi, Dumlupınar Üniversitesi Risk Topluluğu’nun 27-28 Nisan’da
düzenlediği ve 2 gün süren etkinliğine katılarak geleceğin sigortacılarıyla deneyimlerini paylaştı.
TÜSAF Başkanı Büyükçelebi, öğrencilere ayrıca sigorta acenteleri ve sektörle ilgili bilgiler de verdi.
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