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Toplantıya Katılanlar :Asilhan ARSLAN, Öner ÇOŞKUN, Fulya TUNÇ, Neşet CANPOLAT, Emrah
AKBULUT, İzzettin KARABULUT, Fatma Gül GÜNAYDIN
Görüşülen Sorunlar ve Çözüm Önerileri;
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan ARSLAN’ın başkanlığında Sigorta
Sektörü istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıda (02.11.2019) görüşülen
konulardan oluşan ortak sorunlar üzerinde yeniden görüşme yapıldı ve bir yol haritası çizilmesi
konusunda ortak karar alındı.
Belirlenen ortak sorunlar;






Sigorta acenteleri arasında mevzuata aykırı olarak poliçe ekran paylaşımı,
Acentelerin komisyon karını sıfırlaması,
Korsan acentelik faaliyetleri,
Acente açılışlarında il bazlı sınırlar getirilmesi,
Acentelik faaliyeti yapacak olan bankaların mevzuat dışında tutulması, ((3) (Değişik: RG16/1/2016-29595) Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak olan
bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar için
bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 12 ve 16 ncı maddeleri ile 14 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkraları uygulanmaz.)



Broker yapının şubeleşmeyle güçlenmesi neticesinde, küçük işletmelerin bu oluşuma karşı
rekabet gücünü kaybetmesidir.

Çözüm Önerileri;








Yapılacak lobi faaliyetleri ve aktivitelerle birlikte, ilimiz sigorta acenteleri arasındaki sorunların
giderilebileceği ve ilişkilerin düzeltilebileceği, karşılıklı diyaloglarla oto kontrolün
sağlanabileceği,
Sigorta acentelerinin ürün gamlarının genişletilebilmesi doğrultusunda PR çalışmalarıyla
Pazarlama faaliyetlerinin başlatılmasına, böylece iş hacminin büyütülmesi,
Broşür, TV Reklamları gibi faaliyetlerle hem nihai tüketici hem de iş dünyasından işverenlerin
bilinçlendirilmesi,
Oda olarak, denetim faaliyetlerinde yetki ve cezai işlemlerin tarafımızca yürütülmesi,
Açılacak olan acentelerin, İl nüfusuna göre sayılarının sınırlaması ile ilgili mevzuat değişliği,
Acente sayısının illerin taşıma kapasitesi üstünde olmasının yanı sıra, şubeleşme faaliyetleri bu
kapsamda değerlendirilmemektedir. Kısa vadede gerçekleşecek olan şubeleşmeyle birlikte bu
oranın daha da fazla artacağından bu riskin öngörülerek gerekli tedbirlerin alınması
öngörülmektedir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
SDDK’nın görev ve yetkileri aşağıda yer alamaktadır;








Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin görev ve yetkileri kapsamında bulunan konularda
düzenlemeler yapmak ve kararlar almak.
Kurumun stratejik planı, performans ölçütlerini amaç ve hedeflerini, hizmet kalite
strandartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun
hizmet birimleri ve bunların görevlerini belirlemek.-Kurumun stratejik planı ile amaç ve
hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.
Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerilerini görüşüp karara bağlamak.
Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak olarak
sıralandı.
SDDK’ya toplam Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 9 Daire Başkanı, 20 Grup Başkanı’ndan oluşan
toplam 357 kişiden oluşacak kadro tahsis edildi.
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