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IV 

GiRiŞ 

insan yaşamı risklerle doludur ve bu risklerle başa 

çıkmada sigortanın önemli bir yeri vardır. ülkemizde kendini 

risklerden korumaya çalışan ve sigorta yaptırmayı düşünen ki

şinin karşısına çıkan ilk sigortacı bir •sigorta acentesi• 

dir. Acente; sigorta şirketi adına bir sözleşmeye dayanarak, 

sigortanın pazarlamasına aracılık faaliyetinde bulunan bir 

olgudur. Sektör prim üretiminin yaklaşık Y. 75'inin sigorta 

acentesi tarafından yapılıyor olması; acentenin önemini daha 

da arttırmaktadır . Yıllık prim üretimi "1 Milyar" Amerikan 

Dolarını bulan sektör içersinde acentelerin payının ne kadar 

büyük olduQu ortadadır. 

Bugün sektörde 53 sigorta çirketi ve yaklaşık 10000 si

gorta acentesi faaliyet göstermekte olup; şirket-acente-müşte 

ri •saç ayaOında•; acenteler sektörün en etkin koludur. Kanu

ni, e konomik ve sosyal bir çok problemi olan acentelerimiz 

hakkında bugüne kadar hem şirketler ve hem de acenteler ba

kış açılı kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Türk si

gorta acentelerinin; yönetim ve organizasyon yapılarını ince

leyen bu •Doktora Tezi• iki alan araştırması ile desteklenmek

tedir. 

Çalışmanın i1k bö1ü19iinde sigorta ve risk kavramı, temel 

risk faktörleri ve risklerde başa çıkmada sigortanın gerekli

liQi üzerinde durulmuş; sigortacılıQın tarih~el gelişimi ve 

Türkiye'de sigortacılık tarihi incelenmiştir. Türk sigorta ya

pısı ve yapıyı oluşturan ögeler, Türkiye'nin sigortacılıktaki 

yeri ile sigorta aracı kuruluşlarx bu bölüm içersinde yer 



v 

almıştır . 

ikinci böıüade; acent e kavramı, s i gorta a c ente s i , sigar 

t a a c entesi v e n ormal a c ente arasındaki iar k, s i gort a acent e-

ler i nin özel likl eri, üçüncü bö1ü19de i s e ; a c entenin kuruluş 

ve ıaal i yet alanlarına ilişkin yönet mel i k özellikleri g özden 

geçirilmiştir. 

Dördüncü bölü•de; çeşitli ülke lerde < Belçi ka, Danimar

ka, Frans a, Almanya, Yunanistan, i rlanda, i t a l y a , Lü ksemburg, 

Hollanda , Porte kiz, ispanya, ingilt ere > iaaliyet göst eren si

g ort a a c entel erinin özellikleri çeşitli k r iterlere g öre muka 

yese yapılmıştır. Beşinci bölü•de; Türk sigorta acentelerine 

genel bakış, sigorta şirketleri bünyesindeki acenteler ve si 

g or ta acenteli~i yapan banka şubeleri belirtilmiştir . 

Altıncı bölü•de sigorta acentelerinin; ekonomik, hukuki 

ve sosyal yapı sorunları belirtilerek, Yed inci bölü•de şirket 

ler ve acentelerde yapılan alan araştırmalarının dökümü yapı 

l ıp, Son b6lü•de bu araştırmanın bir de~erlendirmesi yapılmış

tır. 

Sigortanın halka arzı üç büyük yol ile yapılmaktadır; 

acent e satışl arı, d i rekt şirket satışları v e bankalar. işte 

bu çalışma i le; acentel erin günümüz Türki ye ' sinde sigortanın 

halka sunumun da vazgeçilmez bir yol oldu~unu v e sektör açısın

dan ne kadar önemli oldu~unu görece~iz . 
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1. StGORTACILIK 

1.1. Sigorta ve Risk Kavra•ı 

insanların karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri teh

likelere karşı birleşmeleri, böylelikle de tek ba•larına kat

lanmak durumunda kalacakları kayıpları, aralarında bölüşme 

fikriyle ortaya çıkan sigorta olgusu, zaman içersinde büyük 

aşamalar göstermiştir. Sigortacılık sektöründeki gelişmeler 

esas işlevlerinin yanında Tasarru~ veya yatırılabilir Fon ya

ratma işlevini ortaya çıkarmış ve giderek önem kazanmıştır. 

Belirsizlik bir olayın sonucunun tahmin edilememesi ve 

ya olayın sonucunu etkileyen faktörlerin sonuç üzerindeki ge

nel etkisinin bilinememesi halidir. Risk, zarar ihtimali veya 

arzu edilemeyen bir olayın meydana gelme ihtimali olarak be

lirlenebilir. Bir olayın gerçekleşme ihtimali yüzde 10, ger

çekleşmeme ihtimali yüzde 90 ise, bu olayda belirsizlik fazla 

sayılmaz. BelirsizliOin en yüksek seviyesi iki olasılıOın 

eşit olma durumudur. <1> 

1.1.1. Temel Risk Faktorleri 

Tüm teknolojik ve sosyal gelişmelere raOmen insanlıOın 

ulaştıQı modern dünyada içinde yaşadıOımız ortamın özellikle

rinden biri de risk ve belirsizliklerle dolu olmasıdır. Bire

yin günlük hayatta karşılaşabileceOi olumsuz sonuçları yarata

bilecek faktörleri; sosyal, fiziksel ve ekonomik olmak üzere 

üç temel ba•lık altında incelemek mümkündür. 

<1> Ralph H. Blanchard, Risk and Insurance, Lincoln University 

of Nebraska Prese, 1965, Sayfa;! 
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1.1.1.1. Soayaı Risk Faktör1eri 

Sosyal risk faktörleri kişilerin davranışlarıdır. Kişi

lerin sebebiyet verebilec eOi hasarlar sayılamayacak kadar çok

tur. Sosyal risk faktörleri, bireyin içinde bulundu~u sosyo

kültürel ortamda kural dışı davranan kişilerin yarattıgı dav

ranış ile oluşan risklerdir. <2> 

- Hıraız1ık: Hergün yüzlerce arabanın çalındıQı kapıla

rın kırılıp eşyaların gündüz adeta başkalarının gözü önünde 

çalındıQı bir ortamda yaşamaktayız. 

- Tahripkarlık (Vandaliz•>: BindiQi taşıt aracındaki 

koltuOu kesen, sokakta yanından geçt i Oi aracı çizen pek çok 

insanı görmek mümkündür . 

- Kazalar : insa nlar d ikkatsi zlikleri v e ya özel kusurla

rı sebebiyle başkalarına şahsi v e parasal kazalara yol açar. 

1.1.1. 2 . Fizikseı Risk Faktörl eri 

Bir çok hasarları meydana getiren fiziki olayların ba

zıları tabiattan geldiOi halde, bazıları ise kişilerin yaptı

Oı hatalarla meydana gelmektedir. C3> 

- Yangın : ftal ve can kaybına sebeb olan yangın, çok ö 

zel fiz iksel faktörlerdendir.DoQal olarak çıkanlar da vardır. 

<2> ilhan ErdoQan, Sigorta işlemlerine Karşı Tutum, istanbul, 

Beta Yayınevi, 1993, Sayfa;12 

(3) Kamuran Pekine!, Sigorta işletmeciligi, istanbul, ist.ün. 

işletme Fak. Yayını, 1981, Sayfa;5 
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- Hava Duru•u: Nehirlerin taştıoı, mahsüllerin hasar 

gördüOü yaOmurlar, bazen kuraklık, dolu veya rüzgar çeşitleri 

kayıplara sebebiyet veren hava hareketleridir . Toprak ürünle

rinin su altında kalması , meyva ve sebzelerin dondan zarar 

görmesi, fırtına ve sellerin sebebiyet verdiOi hasarlar, hava 

durumu ile ilgili risklerin sebebiyet verdiOi hasarlardır. 

- Heye1an: Toprak kayması ülkemizin belli bir proble

midir. Bu suretle bir çok ekilebilecek arazi kaybedilmiş olup 

her yıl bir çok yenileri kaybedilmektedir. 

- Depre•: Büyük miktarda insan ve mal kaybına sebebi

yet veren tabii bir afettir. Yurdumuz zerzele bölgesinde oldu 

Ou için, zaman zaman bu yüzden büyük miktarlarda can kaybı ve 

milyarlarca liralık mal hasarı meydana gelmektedir. <4> 

1.1.1.3. Ekonoaik Risk Fakt6r1eri 

Dünya ve ülke ekonomilerindeki gelişmeler, alınan bir 

dizi ekonomik kararlar, bölgesel savaşlar , enflasyon sonucu 

toplumdaki gelir azalmaları ve şirketlerin iflas olayları hep 

ekonomik risk faktörlerine örneklerdir. En önemli risk faktö

rü olan enflasyon para deOerinin azalmasına sebeb olur. Para

nın satın alma gücü daralırken, diOer taraftan mevcut gelir 

grupları arasında haksız servet transferine sebebiyet vererek 

sosyal huzursuzluk yaratırlar. 

<4> Kamuran Pekinel, a.g.e., Sayfa;S 
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1.1.2. Risklerde Başa Çık•ada Sigorta 

insanlar belirtilen bu faktörleri genellikle önleye

mezler. SaOlıklı bir insan evini yakmaz, ama komşu bir bina ya

narken evi hasar görebilir.Depremi, toprak kaymasını, sel fe

laketini de günümüzün teknolojik gelişmelerine raomen önlemek 

olanak dışıdır.istemesek de yaşlanırız, hastalanırız, bazı fi

ziksel ve ekonomik kayıpların da istesek bile önüne geçemeyiz. 

GUnilmüzde birer ekonomik birim olan sigorta işletmele

ri , toplumların yapısal özelliklerine göre kanunlar, sektö

re! örf ve adetler ile teamüller doOrultusunda insanların 

risk faktörlerinin vereceOi zararlarla başa çıkmasına yardım 

eden, bu yardımı sistemli olarak yönlendiren kuruluşlar özel

liOini taşımaktadır. Başka bir deyişle sigorta işletmeleri 

riski yok eden deOil, riskin olumsuzluklarını diOer sigorta 

lıların katkısı ile birey açısından ortadan kaldırmaya çalı

şan işletmelerdir. Sigorta işletmelerinden bu hizmet bir prim 

karşılıOı alındıOı için ; sigorta hizmetlerinden yararlanma 

işlemini bireylerin katlanabilir giderler ile gelecekte karşı

laşabilecekleri ve katlanılması zor olan zararları önleme 

davranışı olarak görmek mümkündür. <5> 

(5) ilhan ErdoOan , a.g.e., Sayfa:15 
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1.2. SigortacılıOın Tarihsel Gelişi•i 

Dünyada sigortacılık kavramına benzer uygulamalar ta

rihte ilk olarak yaklaşık . ft.ö. 3000'lerde Babil Devletinde 

rastlanmıştır. <G> Babilli tüccarların mal bedellerini koru

mak için geliştirdikleri güvence sistemi sigortacılıOın baş

langıcı kabul edilir. ft.ö. 2300 yılı civarlarında Babil kralı 

Hamurabi ' nin ftezopotamya ' da bulunan ve Ha•urabi Kanunları ola

rak adlandırılan yazıtında bu konuya yer verilmiş ve ticaret 

sırasında soyguna u~rayan satıcının mal bedeli nin asıl mal sa

hibine ödenece~i belirtilmiştir. Bu yazıtlardan anlaşıldıOına 

göre günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce işadamları •eott omery• 

olarak bilinen özel bir sigortadan yararlanıyordu. Böylece 

yaklaşık 5000 yıl önce ticaret yapan mal sahibi soygun riski

ni merkezi yönetime sigortalamış oluyordu. 

Esk i Yunand a sig orta hizmetleri tef ecilerle başlamış

tır. Yaklaşık H. S. SOO' lerde başlayan bu uygulamada ; uzun yo

la mal taşıması yapan gemi sahibine borç veren tefeci borcuna 

karşılık gemiyi rehin almaktaydı. Buna karşılık borç veren te

feci, eOer gemi seferden dönmezse borcunu iptal edece~ini de 

kabul etmekteydi. Bu durumda tefeci gemiyi verdiOi borç mikta

rı olarak sigortalıyordu. <7> 

ilk çaOlarda Çin'deki uygulama riak'i azaltma yönünde 

idi. Tek gemide bir kişinin yükünü taşımak yerine birden faz-

CG> John H.Hagee and David L.Bickelhaupt, General Insurance, 

Illinois, Irvin Inc. , 1964, Sayfa; 882 

C7> ilhan ErdoOan, a . g . e., Sayia:19 
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la kişinin yükü taşınarak risk azaltılmaya çalışılırdı. 

Babilliler , Yunanlılar, Romalılar derken günümüz si

gortacılıOına benzer uygulamalar italya'da başlamıştır.Deniz

cilik sigortaları en eski branştır ve 13.-14. yüzyılda CEJIOVA 

da uygulanmaya başlamıştır. Bu uygulamalar italya'dan ispan

ya'ya yayılmıştır. (8) 

Modern sigortacılı~a 17. Yüzyılda ingiıtere'de rast

lanmıştır. 1710 yılında Londra'da kurulan •Tbe Sun Insurance 

O~~ice Ltd.• dünyadaki en eski sigorta şirketi kabul edilir. 

Amerika'da ilk şirket 1735 yılında kurulmuştur. 

1.3. Türkiye'de Sigortacııık 

Se1çuk1u1ar döneminde ticareti desteklemek amacı ile 

bir dizi ulaşım ve konaklama yeri güvenceleri verilmiştir.Ya

pılan kervansaraylarda konaklayanların güvenliQi devlet tara

%ından saQlanmış, bir konaklama yerinden diQer konaklama yeri 

ne hareket eden ticaret kervanlarının mal ve can güvenliQi de 

yine yollarda devletin güvencesi altına alınmıştır. 

Osaanıı iaparator1uftu döneminde Lonca teşkilatı kuru

larak; üyelerin zararı karşılanılmaya çalışılmış; hastalık ve 

6lüm durumlarında %ondaki paralarından kalanlarına verilmiş

tir. Bu tür tarihi olgulara ra~men ülkemizde modern anlamda 

sigortacılıQın başlaması için 19. yüzyıl'ın ikinci yarısını 

beklemek gerekmiştir. Ayrıca dini etkiler sebebi ile impara-

<8> Allen L.Mayerson, Introduction to Insurance, New York, 

The Macmillan Company, 1962, Sayia: 20 
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torlukta sigorta olgusu yavaş gelişmiştir. 

1870 Büyük tstanbul yangınında pek çok ev, iş yeri, 

cami, kilise hasar görmüştür.Bu yangın sonucunda ortaya çıkan 

zararların paylaşımının zorluQu, koruyucu müesselerin yeter

siz kalması, batıda örnekleri görülen örgütlü sigorta çalışma

larının gündeme gelmesine yol açmıştır. <9> 

Olkemizde ilk kez 1872 yılında Sun , Horthern ve 

HorthBritiah adlı üç tngiliz şirketi sigortacılık faaliyetine 

başlamıştır. 1899 yılına gelindiOinde onbir sigorta şirke

ti ülkemizde acentelik çalışması yapmaya başlamıştır.Faaliyet 

gösteren bu şirketler; Osmanlı tmparatorluQu sınırları içinde 

özellikle de istanbul'da faaliyet gösteren şirketler merkezle

rinden aldıkları talimatlara göre hareket ediyorlar, poliçele

rini ingilizce ve Fransızca olarak düzenliyorlardı.Hasar sıra 

sında ortaya çıkacak ihtilaf halinde yetkili mahkeme olarak; 

Londra mahkemeleri veya merkezlerin bulunduOu yerin mahkemele

rini gösteriyorlar, diledikleri zaman poliçeyi fesh ediyorlar 

ve mukaveleri teminattan mahrum bırakıyorlardı. Kapitüıasyon

ıarın etkisi ile pek çok sigorta şirketi kolay yoldan para ka

zanmış ve Sigorta Ah1akı bozulmuştur. <10> 

1893 yılında Oa•anıı U•u• Sigorta Şirketi kurulmuştur. 

1924 yılından itibaren tüm poliçeler Türkçe olup, Türkiye tş 

Bankasının iştiraki olan Anadoıu Sigorta 1925 yılında kuruldu. 

<9> Halim Külünk , SigortacılıOımız, Sigorta Murakabe Kurulu, 

±stanbul, No:15, Toker Matbaası, 1974, Sayfa;14 

<10> ilhan ErdoOan, a.g.e., Sayfa: 28 
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1.4. Türk Sigorta Yapısı 

Sigorta Denetleme 
Kurulu 

Milli Reasürans 
T. A. O 

1 

Aktüerler 
Prodüktörler 
Eksper Derne~i 

Sigorta E~itimi 

±st.ün.11es.Yük.Ok. 
Har.ün.Yük.Lis. 

r 
1 

1 

1 
1 

L 

Başbakanlık 

Hazine Müsteşarı 

Sigortacılık 
Gen.Müdürlü~ü 

- - - - - - - - -
SiGORTA-REASüRANS 

ŞiRKETLERi 

ARACI KURULUŞLAR 
Acente-Prodüktör 

Broker 

- 1 

J 

Sosyo-Kültürel-Ekonomik 
Yapı 

SiGORTALI 

Şekil 1 : Türk Sigorta Sektörünün Yapısı 

Sigorta ve Rea 
Şirket Birli~i 

Acente 
Dernekleri 

Sigorta 
Ens.Vakzı 

Basın 

Sigortacı Gaz. 
Sigorta Dergisi 
Sigorta Dünyası 
Dünya Gazetesi 
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Türk sigortacılıQının yapısı incelendi~inde ; yapının 

çekirdek kısmında sigorta-reasürans şirketleri ve aracı kuru

luşların <acenteler> bulunduOu görülmektedir. Sigorta şirket 

leri ve acenteleri sistemin esas yapı taşlarıdır. Şekilde gö

rUlen diQer birimler yardımı ile sigortacılık yapısı teşekkül 

etmiştir. 

l> Sistemin Yürütme işlevi; BaşbakanlıOa baOlı Hazine ftüste

şarlıQı ve 1995 yılında kurulan Sigortacılık Genel ftüdürlüQü 

tara~ından saOlanır. 

2> Denetim Faaliyetleri : Sigorta Denetle•e Kurulu 

3> Sigorta ve Reasürans Şirketleri BirliOi 

4> Acente Dernekleri: Sigorta Acenteleri BirliOi, Tüm Sigorta 

istihsal . Der., Antalya Sigorta Acen.,Birleşik Sigorta Acen., 

Mersin S igorta Acen., G.Antep Sig. Acen., Bursa Sigorta Acen. 

Ege Sigorta Acenteleri DerneOi, Kocaeli Sig . Acente DerneOi 

5) Aktüerler, ProdQkt6rler, Eksperler DerneOi 

6> Sigorta Enstitüsü Vak:fı 

7> Sigortacılık EOitimi; ftaTW1ara üniversitesi Yüksek Lisans, 

istanbul 6niversitesi ftesıek Yüksek Okulu 

8) Sektörel Basın; Sigortacı Gazetesi, Sigorta Dergisi, Sigor 

ta Dünyası 

9> Sendikal Faaliyetler için; BASiSEH 

10) Sigorta ve Reasürans Şirketleri 

11> Aracı Kurulu•lar;Sigorta Acenteleri, Eksperler, Brokerler 

12> Tüketici; Türk Toplu•u 
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1.4.1. Sigorta Denetıe-.e Kuruıu 

Sigorta ve Reasürans şirketleri ile sigortacılık işle

mi yapan ve y a sigortacılık alanında faali yet gösteren gerçek 

ve tüzel kişiler, sigortacılıkla ilgili hükümler açısından 

Sigorta Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir. Sigortacılık 

alanında faaliyet gösteren acenteler kurulun ilgi alanındadır. 

Sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetleri, var

lıkları, iştirakleri, alacakları, özkaynakları, borçları ile 

mali bünyeyi ve idari yapıyı etki leyen diOer tüm unsurların 

tespi t ve tahlili kurul uzman ve yardımcıları ile aktüer ve 

yardımcıları tarafından yapılır. Kurul Hazine MüşteşarlıOı 

merkez denetim birimi ola r a k f a aliyet gösterir. Sigorta şir

ketleri yıllık primlerinin X 0 .3'ünü bu kurula aidat olarak 

yatırırlar. Denetıe11e kur ulunun me rkezi istanbul'dadır. 

1.4.2. Sigorta ve Reasurans Şirketıeri Bir1i0i 

Birlik kamu kurumu niteliOinde meslek kuruluşu olup, 

merkezi istanbul ' dadır. Sigorta ve Reasürans şirketleri ara-

sında haksız rekabeti önlemek birliOin çıkarları doOrultusun

da önemli kararlar almak amacı ile kurulmuştur. Birlik sigor

tacılık mesleOi n i geliştirmek maksadıyla sektörel alanda araş

tırma, kurs, seminer ve konferanslar düzenlerler . Her şeyden 

önemlisi grup olarak bir •Guç• oluştururlar . Bu güç ile kendi 

çıkarları ilgilendiren pek çok kanun, yönetmelik, kararname 

hazırlanmasında söz sahibidirler.Ayrıca sektör içersinde sos

yal barışı saOlayarak: sigorta ve reasürans şirketleri arasın

da dayanışma ortamı yaratır. 
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1 . 4.3. Ki11i Reasürans T.A.Ş. 

Milli Reasürans 1989 yılında kurulan ilk reasürans şir

ketidi r. Milli reaeürans ' ı di~er sigorta şirketlerinden ayıran 

önemli b i r özellik ; Sigorta şirketleri hayat dışı dallarda 

sa~lamış oldukları sigortaların belirli bir oranını Milli Rea

süran 'a kanunen devretmek zorundadırlar . Bu gün Kasko ve Tra-

:fik sigortalarında bu oran Y. 15'dir. Sigorta şirketleri 

toplam üretimlerini bu belirli oran üzerinden devrederler ve 

karşı~ında k omi syon alırlar. Şirket bu özelliOi nin dışında; 

di~er rea sür ans şirketleri gibi reasürans faali yetlerinde bu

l unur. ( 11> 

1.4.4. Acent e De rnekleri 

Sigorta acentel e r i geçmiş yıllar içersinde bir bütün-

1 ük sergileyememişlerdir . Son yıllarda kanuni düzenlemeler se 

bebi i l e acenteler tarafından haklarını arama yönün d e bu tür 

b i r birli Qe ihti yaç had safhaya ulaşmıştır. Sigor ta acentele

r i nin tems ili açısından çeşitli gruplar bulunmaktadır. En et

kili olanı istanbul'da faaliyet gösteren SAB (Sigorta Acente 

1eri BirliOi> dir. Son dönemlerde sigorta acentelerini yakın

dan ilgilendiren kanun, kararname, tekl i f aşamalarında bu bir 

l i~in acenteler lehine önemli etkisi olmuştur. 

Acenteler birlik haline gelerek; sorunlarını ve talep

lerini daha iyi anlatmışlar ve çözüm yolları aramışlardır. 

<11> Milli Reasilran T.A.Ş. 

1979, Sayfa; 20 

50 . Yıl Raporu, İstanbul, Tekofset 
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1.5. Sigorta Şirketıerinin Yıılık Pri• Oretialeri 

Türk sigorta şirketlerinin 1982 ile 1994 yılları ara-

arasındaki prim üretimleri Tablo 1. 1. 'de görülmektedir. Sek-

tör 1994 yılı haricindeki yıllarda istikrarlı r e el bir büyüme 

göstermiştir. ülkemizde 1994 Nisanında yaşanan kriz sigorta 

sektörünün yakından etkilemiş ve prim üretimi reel olarak 

azalmıştır. <- X 66.1> 

Tablo: 1.1. Şirketlerin 1982 - 1994 Arası Yıllık üretimleri 

D. i. E. Sabit Fiyatla 
Yıl Topl a • Pria üreti•i T.E. F . Endeksi Dire kt Pri• 

<llilyar TL > Artışı <X> Artışı (%) 

1982 33, 8 7 27,0 16,7 

1983 46,31 30,5 4,8 

1984 85, 29 50, 3 22, 5 

1985 129,82 43,2 6,3 

1986 191,Sl 29, 6 13 , 9 

1987 311,99 32,0 23,4 

1988 572,08 68,3 9 ,0 

1989 1.056,39 69,6 8,9 

1990 2 . 211,10 53,1 36,7 

1991 4 . 033,40 59,2 14,6 

1992 8 . 171 ,43 61,4 25,S 

1993 16.926,90 60,3 28,6 

1994 31. 767, 49 149,6 -66,1 

Kaynak: Başbakanlık Hazine MüşteşarlıOı, S i gorta Genel Müd . 
Türk Mali Sisteminin Temel Göstergeleri, Eylül 1994, 5;48 
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1 . 6. TGrkiyenin D6nya SigortacılıQındaki Yeri 

1.6. 1. Kişi Başına Pri• Oreti•i <ABD$) 

Tablo : 1.3. Çeşitli ülkelerde Kişi Başına Prim üretimleri 

Sıra Olke Topla• Hayat Dışı Hayat 

1 i:svi çre 2926,6 1291,0 1635,1 

2 Japonya 2252,S 607,0 1645,5 

3 A. B. D. 1928,7 1105, S 823,1 

s :tngiltere 1775,1 6 29,S 1145,6 

6 Ho lla nda 1613,2 778,3 834, 9 

7 Almany a 1462,8 899,8 563 ,0 

9 Fransa 1316,7 624,3 692,4 

11 Norveç 1289,7 789,8 499,9 

14 Kanada 1216,6 594,8 621,7 

16 Avusturya 1075,4 740,3 335,1 

2 0 tsrail 619,5 391,3 228,1 

21 t talya 524, 2 391 , 2 132, 9 

23 ispany a 431,3 3 10,9 120,3 

25 S i ngapur 325,8 186,7 139,1 

2 7 Kıbrıs <Rum > 224,3 119 ,4 105,0 

31 Yunanist a n 103,9 60, 5 43,S 

42 i:ran 29,0 25,9 3, l 

54 Türkiye 12 ,8 10,2 2,6 

55 Filipin ler 12,4 S,O 7 ,4 

63 Çin 2,5 2 , 0 0,5 

64 Nijer 1, 8 1, 5 0,3 

Kaynak : Başbakanlık Hazine HüsteşarlıOı, Sigorta Genel 11üd. 
Türk Hali Sisteminin Temel Göstergeleri, Eylü l 1994, S;54 
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1.6.2. Pri• üreti•lerinin Killi Gelire Oranı <X> 

Tablo: 1.3. Çeşitli ülkelerdeki üretimin Milli Gelire Oranı 

Sıra ülke Toplam Hayat Dışı Hayat 

1 Güney Kore 11,6 2, 1 9,5 

2 Güney Afrika 10,6 2,1 8,5 

3 ±ngiltere 9,7 3,4 6,2 

4 irlanda 9,5 3,8 5,6 

5 A. B. D. 8,9 5, 1 3, 8 

6 Japonya 8,8 2,4 6,4 

7 Hollanda 8, 1 3,9 4, 2 

8 fsviçre 8,0 3,5 4, 5 

9 Avusturalya 7,6 3,6 3,9 

10 Finlandiya 6,5 2,1 4,4 

13 fsrail 5,7 3,6 2, 1 

14 Kanada 5, 5 2,7 2,8 

21 Tayvan 4,4 1, 3 3, 1 

25 ispanya 3,3 2,3 0,9 

34 it al ya 2,6 2,0 0,7 

38 Fas 1, 9 1, 5 O, 4 

41 Tayland 1, 8 0,8 ı, o 

46 Yunanistan 1, 6 0,9 0,7 

50 Brezilya 1, 4 1,2 0,2 

55 Kısır 0,9 0,7 0,2 

60 Türkiye 0 , 8 0,6 0,2 

61 Nijerya 0,8 0,7 O, 1 

Kaynak: Başbakanlık Hazine Müsteşarlı~ı, Sigorta Genel Müd. 
Türk Mali Sisteminin Temel Göstergeleri, Eylül 1994, S; 55 
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1.7. Sigorta Aracı Kuruıuşları 

S i gorta şirketi ile sigortalı arasındaki organi k baO 

aracı kuruluşlardır. Bu kuruluşların ortaya çıkışı sigorta ol

gusunun doQasından kaynaklanmaktadır. Sigorta işlemlerinin 

özelliOi sigorta şirketlerini kendi kuruluş ve şubeleri dışın

da bir dış organizasyonu gerektirmiştir. 

Bu aracılar bir şirkete baOlı tücca r veya ticaret şir

ketleri olabileceOi gibi, bir şirkete baQlı olmadan çalışan 

sigorta olmak isteyenlere en uygun sigorta şirketini bulan 

tellal da olabili r. 

Aracılar müşteriye s igorta ihtiyaç ve bilincini aşıla

yıp, yapması gereken sigortal arın neler olduQunu hangi sigor

taların hangi sigortalarla karşılanabileceQini, hangi riziko

ların teminat dışı kaldıOını , h a ngi yükümlülük teminat dışı 

kaldıQını, hangi yüküml ülük ve borçlarını yerine getiremez ve 

ya gecikmeli yerine get irir se neler kaybedeceOi konus unda bil

gi ver ecek şahıslardır. Aracı eQer broke r olar ak çalıyor ise 

bu görevlerine ek olarak en uygun sigortacıyı bulma konusunda 

da sigortalıya yardımcı olacaktır. <12> 

Bu gün ülkemizde sigorta aracıları 7397 sayılı sigorta 

murakabe kanunu ile belirlenmiştir . Brokerlik oldukça yenidir . 

1. Acenteler 

2. Prodüktörler 

3. Brokerler 

<12> Ahmet Tuncer Karakeçili, Sigorta Aracı Kuruluşları, Mar. 

ün. Ban.ve Sig . Ens.,Seminer Çalışması, 1993, Sayfa; 2 
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1.7.l. Prodüktörler 

Prodüktör tanım olarak Türk Ticaret kanunun madde l'de

ki "Ticaret işleri TellallıOına• uyar. 

Bunlar aracılık yapan müstakil tellallardır. Sigorta ve 

Reasürans aracıları hakkındaki yönetmeliOin ikinci maddesinde 

prodüktörlük tanımlanmıştır. Buna göre; herhangi bir sigorta 

şirketinde doOrudan doOruya memur ve mustehdam olmayan, aracı 

sıfatıyla de~işik sigorta dalları hakkında, sigorta olmak is

teyenlere bilgi veren, sigorta sözleşmesinin koşullarını müş

teri ile görüşüp, tehlikenin kapsam ve özelliQine göre sigor

ta teklifnamesi hazırlama yetkisine sahip olan, çalışmaları 

sonucu komisyon alan, prodüktörlük dışında başka bir işle uo

raşmayan, gerçek ve tüzel kişidir. (13> 

Prodüktör sigorta ettirenin tarafından olarak, sigorta 

şirketine açıklaması gereken konuları, sigortalanmak istenen 

riziko ile ilgili gereken konuları tespit ederek teklifnameyi 

hazırlayan ve olay hakkında kendi görüşlerini sigorta şirketi

ne bildiren kişidir. Prodüktör şirketten aldı~ı konuları zama

nında sigortalılara vermek zorundadır. Ayrıca prodüktör yetki 

si varsa prim tahsilatlarını ve ilgili makbuzları süresi için 

de tahsil ederek şirkete vermesi gerekir. 

Prodüktör müşteriyi istediOi sigorta şirketine sigorta 

ettirebilir. Prodüktörün bir şirketle sürekli olarak çalışma

sı bu niteliOi ortadan kaldırmaz. Prodüktör faaliyetlerini ba

Oımsız ve şirket ile arasında sürekli sözleşme olmadan yapar. 

<13> A.Karakeçili, a.g.e., Sayfa; 3 
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1.7.2. Brokerıer 

Brokerlik uygulaması ülkemiz için yeni bir kavramdır. 

Prodüktör kavramına benzetilse de verdikleri hizmet ve sorum

lulukları bakımından büyük xarklılıklar vardır. Brokerler si

gorta ve reasürans piyasasında yalnız sigorta işi ile uoraşan 

özel proxesyonel sigorta aracılarıdır. 

Broker bir sigorta şirketine baOlı deOildir. Broker müş

teriyi bulabileceOi gibi, müşteri de brokeri bulup kendisini 

temsilen çalışmasını isteyebilir. 

Broker müşteriyi biliçlendirir, hangi şartlarda hangi 

sigortayı yaptırabileceOini inceler ve sigortalıya bilgiler 

verir. Müşteri sigorta olmayı kabul ederse broker piyasa bil

gisini kullanarak istenilen teminatların en iyi güvenceyi, en 

ucuz fiyatla satın almasını saOlar. 

Broker sigortalının uOraması muhtemel zararlara karşı 

sigortalının tarafını tutmak zorundadır. Brokerler diOer ara

cılar gibi çalışmalarının karşılıOı olarak sigortacıdan ko

misyon alırlar. Bu komisyon sigorta piriminin belli bir yüz

desidir. Brokerlerin profesyonel konumu ve bundan doOan yüküm

lülüklerinden dolayı komisyon oranları diOerlerinden daha 

yüksektir. 

Acente şirket adına hareket eder ve sigorta işlerinin 

saOlanması amacıyla şirketi temsil eder. Brokerler ise sigor

tada uzman yanlız sigorta işi yapan kişilerdir ve sigortalı

nın tarafında çalışırlar. Acente yanlızca aracılık yapar ve 

ihmaller nedeni ile dava edilemez, broker ise bilgi verme ve 

aracılık ihmallerinden doOan zararlardan sorumludur. 
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Türk Ticaret Kanunun 116. Maddesine göre Ac ente;•Tica

ri mümessi l, ticari vekil, satış memur u veya müstahdem gibi 

tabi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen 

bir yer veya bölge içinde daimi bir surette işletmeyi<Ticari> 

ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme 

adına yapmayı meslek edinen kimse• <14> 

Acentelik kavramı ekonomik gelişmeye ve iht i yaçlara pa

ralel olarak bir gelişme göstermiştir . Bir acen teliOin temel 

unsurları; 

1- BaOımsızlık 

2- Devamlılık 

3 - Bir veya bir k aç işletme için akit yapmak veya onu 

ilgilendiren akitlere aracılık etmek. 

Acentenin, a cent elik faaliyet l erini kendis i ne ko nu alan 

bir ticari işletmesi vardır. işletmenin kendi ünvanı altında 

ve iş sahibine ba~lı olmaksızın işletir . Yerini serbestçe ta

yin eder , çalışma zamanını ve şeklini kendisi seçer. Acente

nin aracılık etmek veya adına akit yapmak bakımından iş sahi

bi için gösterdiOi faaliyet sürekli olmalıdır.Türk Ticaret Ka

nuna göre acenteli k faaliyetlerinin tesadüfen ve arızen yapı

lamaması ger eklidir. Bunlardan dolayı bir meslek olarak icra 

edilmesi mecburiyeti vardır. 

<14> Türk Ticaret Kanunu, üniversiteliler Evi Yazı Dizisi, 

istanbul, 1975, T.K. 116. Maddesi 
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Ayrıca acentelerin faaliyetlerinin bir akte dayandırıla 

rak bir bölge veya yerde yapma zorunluluOu vardır. <15> 

2.2. Sigorta Acentesi 

Türk Ticaret Kanunun 116. Maddesinde belirtilmiş bulu

nan acente, sigorta şirketi ile yapılan acentelik mukavelesi

ne göre faaliyette bulunurlar. Acente olabilme şartları 7397 

sayılı sigorta şirketlerinin kontrolü ile ilgili kanunla gös

terilmiş ve 1 Ocak 1995 tarihinde yanınlanan kararname ile 

deOişikliOe uOramıştır. Buna göre Sigorta Acenteıeri• Her ne 

ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı ol

maksızın, bir sözleşmeye dayanarak belli bir veya bölge için

dede, daimi bir surette Türkiye'deki sigorta şirketlerinin si

gorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirke 

ti adına yapan gerçek ve tüzel kişi. <16) 

Bir sigorta işletmesine baOlı her acentenin çalışma sa

hası ayrıca tespit edilmiş olduOundan, her acente ancak bu sa

hada temsil ettiQi sigorta işletmesi namına sigorta işleri ya

pılabilir. Aynı yerde di~er sigorta işletmelerinin acenteleri 

bulunabilece~inden, acenteler arasında , müşteri temini bakı

mından zorlu bir rekabetin olacaOı meydandadır. Müşteri bulma 

aksi halde sigorta işletmesinin acentelik mukavelesinin iptal 

edilme tehlikesi, acentenin başında De•ok1esin Kı1ıcı gibidir. 

(15> Gülderen Tekinalp , Acenteler Sözleşmesine Uygulanan Ka

nunlar, ±stanbul, Banka ve Tic.Huk.Arş. Ens., 1977, Sayfa; 20 

<16> Kamuran Pekinel, a.g.e., Sayia: 160 
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Acenteler temin etmiş oldukları işler karşılıOında ko

misyon alırlar. Bütün personel ve di~er giderlerini bu komis

yonla karşılamak zorunlulu~unda olan acenteler komisyonları

nın arttırılması için zaman zaman merkeze baskı yapmaktadır. 

2.3. Sigorta Acentesi tıe Hor•a1 Acente Arasında Fark 

Normal acente ile sigorta acentesi arasında fark vardır. 

Bu fark şu şekilde tespit edilebilir : acenteler, ticari bir 

işletmeyi i lgilendir en sözleşmelerde aracılık veya o işletme 

adına yaparken; sigorta acenteleri beli rli bir tip sözleşmede 

yani sigorta sözleşmelerinde , a c entelik faaliyetinde bulunur

lar. Açıkça görüldüOü gib i normal acentenl erin çalışma alanı 

çok geniş olduOu ; bütün sözleşmeleri kavradıOı halde, s i gorta 

acentelerinin çalışma alanı daha dar o l arak tes pit edi lmiş, 

aracılık ve sözleşme ya pma yet k isi sig orta işletmesini i l g i

lendiren t üm işletmelerde tanımlayıp sadece sigor ta akitleri

ne ayrılmıştır. Bu farkın önemli olmadıOı görüşe de vardır. 

Çünkü sigorta sözleşmesi, sigorta işletmelerinin "ilgi Alanı" 

dır ve faaliyetlerin temelidir. <17> 

2.4. Sigorta Pazar1a•ası ve Acente 

Sigorta pazarlamasının geleneksel yapısı pazarlama y ön

lü uygulamalarda daha konservatif davranılmasını zorunlu kıl

maktadır. Bu geleneksel yapının pazar1a•a kavra•'ını kapsadıOı

nı ifade etmekte güçlük çekilmektedir. Pazarlama kavramının 

<17> Gülderen Tekinalp, a.g.e., Sayfa : 160 
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bir ileri aşaması olan toplumsal refaha katkı konusunun henüz 

gündemde olmadıgı görüşü hakimdir. Sigorta pazarlaması, hedef 

tüketici ve toplumun istek ve ihtiyaçlarını tatmin edec ek kar 

sa~lamayı hedeflemektedir. Sigorta pazarlamas ının özünde, tü 

ketici veya müşterinin tabii dengesin i n bozulma ihtimaline 

karşı onu yeniden kuracak veya ikame edecek bir ödUlUn ve bu 

oluşacak bir mutluluOun pazarlaması yatmaktadır . Yani s i gorta 

hizmetiyle ve poliçesiyle, tüketici ve müşteriye • Vaat edil

•iş bir •utluluk• pazarlanmaktadır. (18) 

Sigorta satışının artması ve istenen düzeye ulaşmasının 

e n önemli s ebeblerinden bir i de, saglıklı pazar l ama teşkilatı 

ile yetiştirilmiş bilgili istihs al teşkilatının kurulması ve 

v e başarılı olarak çalışmasıdır . işte sigortanın pazarlanma

sında aracı kuruluş olarak acentelere büyük rol düşmektedir. 

Acentelerin seçimi ve s ürekli olarak yetiştirilmesi başl ı ba

şına bir konudur . 

Şirket adına faaliyette bulunan sigorta acentesi; müşte

riy i bulma, poliçesini düzenleme, ödeme şekillerini belirleme 

gibi konularda yetkilidir. Müşteri ile beşeri ilişkiler ön 

plandadır ve i y i ilişkiler üretim üzerinde olumlu rol oynar, 

bu da şirketlerin toplam üretimlerini etkiler. 

Acentelik yapacak kişilerin bu işi profesyonelce yapıp ; 

bu işi ikinci bir iş olarak görmemeleri gerekmektedir. 

<18> Muhittin Karabulut , Sigorta Pazarlaması, istanbul, ist. 

ün. işletme Fakültesi Yayınları, Sayfa;2 
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2.5. Sigorta Acentelerinin özellikleri 

Sigorta acentesi tanımından yola çıkarak acentenin nite

liklerini şöyle sıralayabiliriz. 

a> Acente Baöı•sızdır: 

Acente ticari temsilci veya vekil gibi sigorta şirketi

ne ba~ımlı bir sıfatı yoktur . Acente şirketin bir memuru gibi 

onun talimatına baQlı bir hizmet akti ile çalışmaz. 

b) Acentelik Sözleşmeye Dayanır: 

Türk Ticaret Kanunun 116. maddesi acentelik sıfatının 

bir sözleşmeye dayanaca~ını öngörmekle birl ikte bu sözleşme

nin şekl i konusunda bir kural öngörmemiştir . Bu nedenle acen

telik sözleşmesi açık veya kapalı olabilir. Fakat acentelik 

vekalet sözleşmesinin bir türü ola rak yazıl ı olar ak yapıl ır. 

c> Ac ente Beli rli Bi r Bölge i ç inde Çalışır: 

Acente aynı yer ve bölge içinde birbiriyle rekabette 

bulunan bir çok ticari işletmeler için acentelik yapamaz . 

d) Acente Sürekli Olarak iş Görür: 

Acentenin ticari işletmeler ile belirli yada belirsiz 

süre için aracılık etmesi gereklidir . Acentenin bu özelli~i 

onu tellaldan ayırır.Tellal taraflardan birine ba~lı deOildir 

e> Acente UOraşını fteslek Edinir. 

Acente ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde, 

aracılık etmeyi veya o işletme adına yapmayı meslek edinir. 
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3. ACENTELERiK KURULUŞ VE FAALiYET ALANLARI 

3.1. Acentelerde Aranacak Nitelikler 

3.1.1. Gerçek Kişi Acentelerde Aranacak Nitel ikler 

Acentelik yapacak gerçek kişilerde aşa~ıdaki nitelik

ler aranır. 

a) Türkiyede ikamet etmek, 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

d> Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa u~ramış olsalar da

hi a~ır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut sigortacılık 

mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden 

fazl a aoır para cezasına mahkum edilmemiş olmaları; cezası ne 

olursa olsun zimmet , ihti las , rüşvet , irtikap , hırsızlık , do

landırıcılık, s a htecilik, inancı k ötüye kullan ma, dolanl ı if

las g ibi yüz kızartıcı suçlar ile r esmi i h a l e ve alım satımla

ra fesat karıştırma, istimal v e istih l ak kaçakçılı~ı dışında 

kalan kaçakçılık suçları, devlet sırlarını açıOa vurma, vergi 

kaçakçılıQı veya vergi kaçakçılıOına teşebbüs suçlarından do

layı hüküm giymemiş olmak, 

e> iflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olmaları <19> 

3.1.2. Tüzel Kişi Acentelerde Aranacak Nitelikler 

Acentelik yapacak tüzel kişilerde belirtilen bu nite

likler aranır; 

<19> RESMi GAZETE, Sigorta Acenteleri Yönetmeli~i, 14 Aralık 

1994, Sayı : 22141, Sayfa;4 
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a> Merkezlerinin Türkiyede bulunması, 

b> ±ilas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olmak, 

c> Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komondit şir

ketlerde tüzel kişi kurucuların ve adi komandit şirketlerde 

tüzel kişi komanditlerin iflas etmemiş v eya konkordato ilan 

etmemiş olmak, 

d) Kollektif şirketlerde ortakların tamamının, anonim, limited 

ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde gerçek ki

şi kurucularının, adi komandit şirketlerde gerçek kişi ortak

larının, e~itim şartı hariç . •Gerçek Kişi Acentelerde• arana

cak n itel i k lerin tamamına sahip o l mak , 

Tüzel k işi a c entelerde temsil ve i lzama yetki l i olan 

y öneticilerinin gerçek kişi acente l e rinde aranılan nitel i kle

re sahip olması şarttır. 

3.1.3. Sözıeş•e Yap•a veya Pri• Tahsil Et•e Yetkiıerine Sahip 

Gerçek Kişi Sigorta Acente1erinde Aranacak Diöer Hitelikıer 

Kendilerine sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetki

leri verilecek gerçek kişilere yukarıdaki niteliklere ilave 

olarak aşa~ıdaki niteliklerden biri aranır. 

a> En az iki yıllık konusu ile ilgili yüksek okul veya dört 

yıllık yüksek okul mezunu olmak veya Sigorta şirketler birli

Qince kabul edilip Hazine Hüşteşarlı~ınca uygun görülen bir 

kursu tamamlamak. 

b) En az iki yıl bir sigorta şirketinde imza yetkisine sahip 

olarak görev yapmış olmak veya en az üç yıl bir sigorta veya 

reasürans aracısı yanında bilxiil sigorta istihsal elemanı 
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olarak çalışmak sureti ile bir mesleki deneyim kazanmış olmak 

c> En az iki yıl aracılık yetkisine sahip acente olarak çalış

mış olmak. 

Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkisi verilecek 

acentelerin yeterli düzey ve nitelikli mekan ve donanımına sa 

hip olmaları gerekir. 

3.1.4. Sözleş•e Yapma ve Pri• Tahsil Et•e Yetkilerine Sahip 

Tüzel Kişi Sigorta Acentelerinde Aranacak Diöer özellikler 

Kendilerine sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetki

leri verilecek tüzel kişi sigorta acentelerinde, yönetmeliOin 

Tüzel Kişilerde aranacak niteliklerine ilave olarak aşa~ıdaki 

nitelikler aranmaktadır. 

a> Hayat, hastalık, zerdi kaza sigortaları ve zorunlu sigorta

larla sınırlı olarak yetki verilen sigorta acenteleri hariç 

olmak üzere, ana sözleşmelerinde sigorta aoenteli~i dışında 

başka bir ticari zaliyetle işkal edeceklerine dair bir hüküm 

bulunmaması 

b) Sermaye şirketi niteli~indeki sigorta acentelerinin, asga

ri ödenmiş sermayelerinin 250.000.000.Türk Lirası ve Hisse se 

netlerinin nama yazılı olması. <20> 

Sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilecek si

gorta acentelerinin yeterli düzey nitelikte mekan ve donanıma 

sahip olmaları gerekir. 

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan yöneticilerin 

(20> Resmi Gazete, a.g.e., Sayza: 5 
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3.l.3'de sayılan niteliklere sahip olması şarttır 

Kuruluşta aranan asgari sermaye miktarı her yıl Devlet 

istatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan toptan eşya fiyat

ları endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla Hazine Hüşteşarlı

~ınca arttırılabilir. 

3.1.5. Acentelik Yapa•ayacakla.r 

AşaOıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler acentelik 

yapamazlar; 

a) ilgili yönetmelikte sayılan nitelikleri kaybedenler, 

b> Sigorta hasar eksperli~i, brokerlik ve prodüktörlük yapan

lar. 

c> Acentelik teminatlarını tahsis edemeyenler. 

d> Sigorta hasar eksperlerine, brokerlere ve prodüktörlere 

ortak olanlar. 

Sigorta şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri 

ile müdürler kurulu üyeleri ve şirket adına imza atmaya yetki 

li olanlar, görevli bulundukları sigorta şirketinin acenteli

Qini ve tali acenteliQini yapamazlar; bu acentelerin yönetim 

ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu acentelere ortak 

olamazlar ve bunlardan ücret karşılıQı herhangi bir iş kabul 

edemezler. Bu sınırlamalar söz konusu kimselerin eş ve velaye

ti altındaki çocukları için de geçerlidir. 
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3.1. 6 . S6z1eş•e Yap•a veya Pri• Tahsiline Yetkili 01arak 

Ça1ışa•ayacak1ar. 

Çeşitl i nedenlerden dolayı, sözleşme yapma v eya prim 

tahsi l yet kilerinden her hangi bir i, bir yıl içersinde ikinci 

defa kaldırılan sigorta acentelerine , bu y etki ler bir daha 

verilemez. 

Bir sigor ta acentesinin yetkilerinin kaldırılması halin

de, aynı ac enteye sözleşme yapma veya pr im tahsil etme yetki

lerini veren başka sig ort a şirketleri de bu durumunun öOrenil

mesinden itibaren en geç bir a y içersinde söz konus u acentenin 

prim tahsil etme veya sözleşme yapma yetkisini kaldırmak zo

rundadır. 

Sigorta sözleşmesi yapma veya prim tahsil etme yetki l e 

ri s igorta şirketine aittir. Bu yetkiler acentelik sözleşme

sinde belirtilmek kaydıyla s igorta acentelerine devredilebi

lir. Ta li a c e ntel e r e sözleşme yapma veya prim tahsil etme yet

kiler i verilmez . 

3.2. Acentelerin Kuruluşu 

3.2.1. Yetkililerin Tescil ve ilanı 

Sigorta acentelerine verilec ek ye t kilerin kapsam ve sı

nırı sigorta şirketlerince, tali acentelere verilecek yetkile

r in kapsam ve sınırı ise sigorta acentelerince usulü dairesin 

de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilandan önce acentelik 

~aaliyetinde bulunamazlar. Bu ilandan sonra bir s igorta acen

tesi faaliyet alanına göre sektörel çalışmalar yapar. 
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3.2.2. Sözleş.e Yap•a veya Pri• Tahsiline Yetkili Sigorta 

Acenteleri Sicili 

S i gorta Şirketleri Birli~i nezninde, y önetmelik hükümle

rine göre kendilerine sözleşme yapma veya pri m tahsi l etme 

yetkileri verilen sigorta acentelerinin kaydolaca~ı bir sicil 

tutulur. 

Sigorta şirketleri, birlikçe gerekli görülen belge ve 

bilgilerle birlikte sözleşme yapma veya prim tahsil etme yet

kileri verdikleri acentelerini, yetkilerin kapsam ve sınırla

rının ticaret sic iline tescil tarihinden 15 gün içinde sicile 

kaydedil mek üzere sigorta şirketleri birli~ine bildirme k zo

rundadırl ar. Birl i k , sicile kaydetti~i s igorta acentesi ile 

ilgil i olarak s icil kaydının teşekkül ettiOine dair bir belge

y i a centenin d osyasında sakl a ma k üzere ilgi li şirkete gönde

r i lir. 

S özkonusu acenteler hakkında yasal kovuşturmaya geçil

mesi, sigorta şirketleri taraiından verilen yetkilerin kaldı

rılması veya acentelik sözleşmesinin sona ermesi halleri de 

yedi gün içinde sigorta şirketleri taraiından aynı şekilde 

sicile işlenmek üzere birliQe gerekçeleriyle bildirilir. <21> 

Yukarıda belirtilen sigorta acenteleri dışındaki sigor

ta acenteleri hakkında yasal kovuşturmaya geçilmesi, sigorta 

şirketleri taraiından verilen yetkilerin geri al ınması veya 

acentelik 1aaliyetlerinin sona ermesi halleri de yedi gün 

içinde sigorta şirketleri taraiından gerekçeleri ile birli~e 

<21> Resmi Gazete, a.g.e., Sayfa: 6 
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bildirilir. Birlik aracılık yapma yetkisine sahip acentelere 

ve sicile kaydı bulunan acentelerin durumundaki de~işiklikle

re ilişkin bilgiyi kapsayan Bülteni her ay Hazine Müşteşarlı

~ına ve sigorta şirketlerine bildirir. 

3.2.3. Kuruluş Te•inatıarı 

Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine haiz 

sigorta acenteleri faaliyete başlamadan önce şirket nezdinde 

250 milyon liradan az olmamak üzere teminat göstermek zorunda

dır. Ancak, hayat, hastalık, ferdi kaza sigortaları ve zorun

lu sigortalarla sınırlı olarak yetkilendirilen sigorta acente

leri için asgari teminat miktarı 50 milyon liradır. 

Bu teminatlar, her yıl Devlet istatistik Enstitüsü tara

fından yayımlanan toptan fiyat eşyaları endeksi artış oranı

nı aşmamak kaydıyla müşteşarlıkça artırılabilir. 

Sigorta şirketleri tarafından kabul edilecek de~erler; 

a> Türk Lirası olarak nakten tevdiat ve Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası'nca alım satımı yapılan dövizler. 

b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, Hazine Bonoları, ge

lir ortaklı~ı senetleri ile Devletçe ihraç edilecek di~er 

menkul de~erler, 

c> Sermayesinin en az r. Sl'i Devlete ait şirketlerin seneti, 

d> Müşteşarlıkça kabul edilen di~er sermaye piyasası araçları 

e> Gayrimenkuller, 

~> Banka teminat mektupları. 

Sigorta acentelerinin, acentelikleri sona ermedikçe ve 

şirkete olan borç ödenmedikçe, teminat serbest bırakılmaz. 
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3.2.4. Tali Acenteıik Kuruluşu 

Sigorta acenteleri sigorta şirketlerinin yazılı izni ol

madan tali acentelik tesis edemezler. 

Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkileri verilen 

sigorta acenteleri bu yetkilerini devredemezler . 

Sigorta acenteleri sigorta şirketleri adına her ne su 

rette olursa olsun sigorta teminatı veya tazminata ilişkin 

avans ödeyemezler. 

Bir sigorta acentesi şirketinin onayı ile kendi acente

sine destek olacak bir tali acenteli~i çıkarları do~rultusun

da s erbestçe tesis edebilir. 

3.2.5. Kuruıuş ftasra f ları 

ilk olarak işe başlayan veya bir yıl ve daha uzun süre 

faaliyetlerine ara v e ren sigorta acent elerine bir defa ya mah 

sus olmak üzere ilgili sigorta şirketlerince belge karşılı~ın

da ödenecek kuruluş masraflarının oran veya miktarı sigorta 

şirketlerince serbestçe belirlenir. 

3.2. 6. Bankaların Acentelik Yap•ası 

Bankaların acentelik faaliyetinde bulunması esnasında; 

Sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkilerine sahip tüzel ki

şi sigorta acentelerinde aranacak di~er nitelikler, kuruluş 

teminatları, kimlik zorunlulu~u, ticari faaliyet yasa~ı aran

maz ve banka acentelerine sigorta şirketleri tarafından teş

vik komisyonu ödenmez. 
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3.3. Sigorta Pri•leri 

3.3.1. Sigorta Pri•1erinin Tahsili 

Sigorta primlerinin peşinen tahsi li esast ır. Primin tak

sitle ödenmesi kararlaştırıldıOında, taksi t lerin miktarı, ke

sin ödeme zamanı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe 

ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya 

poliçe üzerine yazılır. 

Poliçenin verilmesi sırasında peşin olarak tahsi l edile

cek miktar, t oplam primin yüzde 25'inden az olamaz. ödenecek 

primin geri kalan kısmı, peşinatın ödenmesini i zleyen aydan 

başlamak şartı ile azami 5 ay içersinde aylık eşit taksit ha

linde tahsil edilir. Ancak, müşteşarlık , sigorta branşları 

iti bariyle uygulanacak prim t a h s iline ilişkin usul ve esasla

rın tara flar arasında s erbes t ç e belirlenece~ine dair d üzenle

me yapılabilir . 

Tekne, uçak, lokomotif sigortaları, inşaat sigortaları, 

makine monta j sigortaları ile zirai sigortalarda peşinat top

lam prim tutarının, yüzde 25 ' inden az olamaz. ödenecek primin 

geri kalan kısmı tekne, uçak, lokomotif ve zirai sigortalarda 

peşinatın ödendiQi tarihten i tibaren en çok 9 ay içersinde 

tahsil edilir; inşaat ve montaj sigortalarında bu süre sigor

ta süresinin üçte ikisi kadardır. 

Bir yıl ve daha kısa süreli hastalık sigortalarında, 

sigorta s üresini aşmamak kaydıyla yapılacak taksitlendirmeler 

için 5 ay şartı aranmaz. 

Bir yıldan daha uzun süreli hastalık ve hayat sigorta

larında prim tahsilinde ilgili branşların teknik esasları uy-
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lanır. Prim tahsilatına il işkin olarak ilg i li mevzuatlar ında 

özel h ük ümler bulunan zorunlu sigortalarda, öncelikle sözkonu

s u hükümler tatbik olunur. Zorunlu sigortaların tahsilinde 

gene aynı şartlar geçerlidir. 

Sigorta acenteleri , sigorta prim alacaOını tesci l veya 

tenzil edemezler. 

3.3.2. Sigorta Pri•lerinin Sigorta Şirketine intikali 

Sigorta acenteleri, bir haita süresinc e tahsil ettikle

ri primle r i n komisyon ve ilgili vergiler düşüldükten sonra 

kalan kısmını , en geç ertesi haitanın son iş gününün bitimine 

kadar sigorta şirketine posta çeki, posta havalesi veya şir

ket adına açılmış bir banka hesabına yatırmak suretiyle y a da 

diOer yollarla intikal ettirme k zorundadırlar. 

Tahsil e dilen primle rden sigorta acentelerine ödenecek 

komisyonların mahsubuna ilişkin usul ve esas lar sigorta şir

ketleri birli~ince düzenlenir. <22> 

Sigor ta acentelerinin tahsil ettikleri primler sigorta 

şirketi ile yapılan cari hesap sözleşmesine konu olmaz. 

3.4. Ko•isyonıar 

3.4.1. Acentelik Ko•isyonları 

S i gorta sözleşmelerinde sigorta acentelerine ödenecek 

istihsal üretim oranı Sigorta ve Reasürans Şirketleri BirliQi 

nin görüşü alınarak Hazine MüşteşarlıOınca belirlenir. 

<22> Resmi Gazete, a.g.e., Sayia: 8 
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SiGORTA !.!ti 

YARGIN SiGORTALARI 

YETKiLi ACER.KOK. 

Yangın 

Yangın Ek Rizikoları 

Deprem 

NAKLiYAT SiGORTALARI 

Emtea ve Kıymet 

Tekne ve Navlun 

KAZA SiGORTALARI 

Oto Kasko 

Oto Mecburi Mali Mes. 

Yeşil Kart 

Cam Kırılması 

Hırsızlık 

Para Nakli 

Emniyet Suistimal 

Ferdi Kaza 

Uçak,Tekne ve Mali Mes. 

ftAKiHA ftOHTAJ SiGORTALARI 

Makina Kırı lması 

±nş . ve Mon . Sigortaları 

Elektronik Cihaz Sig. 

ZiRAi SiGORTALAR 

KAR KAYBI SiGORTALARI 

DiöER SiGORTALAR 

DiöER ZOR.SiGORTALAR 

HASTALIK SiGORTALARI 

Y. 30 

7. 17 . 5 

7. 7.5 

7. 2 2 . 5 

7. 10 

7. 15 

7. 10 

Y. 10 

7. 20 

7. 20 

7. 20 

7. 20 

7. 25 

Y. 10 

7. 15 

Y. 15 

Y. 15 

7. 20 

" 12.5 

Y. 12.5 

Y. 10 

7. 20 

YETKiSiZ ACER. KOK 

Y. 25 

7. 15 

i. 5 

7. 17.5 

7. 7.5 

7. 10 

i. 7 . 5 

7. 7. 5 

Y. 17.5 

i. 17. 5 

i. 17 . 5 

1. 17 .5 

i. 20.0 

7. 7.5 

7. 12.5 

Y. 12.5 

r. 12.5 

7. 17.5 

7. 10 

Y. 10 

r. 7.5 

7. 20 
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Kar paylı hayat sigortalarında sigorta acentelerine öde

necek komisyon oranları, cari yıl 12 aylık prim toplamı temel 

alınarak, birinci yıl yüzde 45'i, ikinci yıl yüzde 20'yi ve 

üçüncü yıl ise yüzde 15'i ve her ne olursa olsun tasdikli ta

rifelerindeki istihsal komisyon oranını aşmamak kaydıyla 

müteakip yıllara yayılabilir. Komisyonların müteakip yıllara 

yayılması durumunda yıllar itibariyle uygulanan komisyon oran

larının toplamı yüzde 80'i geçemez. 

Di~er hayat sigortalarında sigorta acentelerine ödene

cek komisyon oranları ve süreleri şirketlerce düzenlenen ve 

Hazine Hüşteşarlı~ınca onaylanan hayat sigorta tarifelerine 

ait teknik esaslarda belirtilir. 

3.4.2. Teşvik Ko•isyonları 

Sigorta acentelerine, bir takvim yılı içinde hayat dışı 

sigortalardan sa~ladıkları cari yıl net prim istihsalline bir 

önceki yıl sonu muallak hasar ve önceki yıl prim rezervinin 

ilavesi suretiyle bulunan toplam ile <toplam gelir> cari yıl 

ödenen hasar toplamı, cari yıl muallak hasar ve cari yıl prim 

rezervi toplamı (toplam gider> arasındaki olumlu farkın yüzde 

1S'ini aşamayacak şekilde teşvik komisyonunu ödenebilir. 

Teşvik komisyonunun hesaplanmasında, 

a> Het Pri• : Deprem sigortaları, yeşil kart sigortaları, zo

runlu sigortalar, hayat sigortaları ve her türlü sorumluluk 

sigortaları ile uçak ve ona ba~lı sigortalar ve tekne ve ona 

baQlı sigortaların primleri hariç, iptaller düşüldükten sonra 

bedeli nakten tahsil edilip şirket kayıtlarına intikal ettiri-
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len toplam primi, 

b> ftuallak Hasar : Reasüröre isabet edenler dahil yıl sonu 

itibariyle gerçekleşmiş iakat ödenmemiş hasarlar toplamını, 

c> Pri• Rezervi : ilgili yıl net priminin cari rizikolar kar

şılıQını, 

d) ödenen Hasar : Reasürörlere isabet eden hasar dahil cari 

yıl içersinde ödenmiş olan hasar ve bu hasara ilişkin masrai

lar toplamında sovtaj ve rücu hakkının kullanılması sonucu 

elde edilecek deOerlerin düşünülmesi sonucu bulunacak meblaOı 

e> Ko•isyon : Sigorta acentesine şirketlerce ödenen prim ko

misyonlarını iiade e der. 

Aynı sigorta şirketine bir yıldan az süreyle sigorta 

acenteliQi yapan lar ile prim ödeme esasına uymayan ve teminat 

açıQ ı bulunan s i gorta ace ntel e rine ilgil i şirketlerce herhan

gi bir şeki l ve s urette, n akten veya hesaben teşvik komisyonu 

ödenme z. 

3.5. Deneti• 

Acentelerin kanun ve acentelik yönetmeli~i kapsamına 

giren bütün iş ve işlemleri , Kanun ' da belirtilen esaslara gö

re denetlenir. 

Sigorta şirketleri sigorta a c entelerinin kanun ve bu 

acenteler yönetmeliOinde belirtilen nitelikleri taşıyıp taşı

madıOını araştırmak, teminatla ilgili yükümlülüklerinin yeri

ne getirilmesini saQlamak zorundadır . 

Bu zorunluluk sigorta acenteleri için tayin edecekleri 

tali acenteler için de geçerlidir . 
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Acenteler, kanuna göre yetkili o lanların, kanun hükümle

ri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri vermeye ve isteye

cekleri bütün hesap, kayıt, defter ve belgeleri ibraz etmeye 

zorunludurlar . 

Sigorta acenteleri tahsil ettikleri p r imleri poliçeler 

itibarı ile ayrı bir hesapta tutmak zorundadırlar . 

Her ayın ilk on günü içinde, bir önceki ayın üretim, 

tahsilat ve ödemeleri için taraflar arasında mutabakat yapı

lır ve buna ilişkin belgelerin birer örneQi usulune uygun ola

rak saklanır. 

3.6. Tutulacak Deft erler 

Sözleşme yapmaya veya prim tahsiline yetkili sigorta 

a c enteleri, kanunen tutulması zorunlu olan de fterlerden başka 

bir birini takip eden sayfa numaralı , noterce onaylanmış aşa

Qıdaki defter leri t u tmak zorundadırlar. 

3.6.1. Sözleş•e Kayıt Defteri 

Bu defte re, varsa sigorta teklifnamesinin t a rihi, sigor 

ta e t tirenin adı, soyadı, adresi, poliçe ve ek belgenin numa

rası, poliçen in tanzim tarihi, sigortanın başlangıç ve bitiş 

tarihi , r i zikonun t ürü ve mevkii, prim ve ayrıntısı ile tak

s i t tutar ve tarihleri kaydedilir. 

3.6.2. Tek1ifna•e Kayıt Defteri 

Bu deftere, teklifnamenin veriliş tarihi, sigorta söz

leşmesi, yapmak isteyenin adı, soyadı , adresi, yapılmak iste

ne n sigorta sözleşmesinin süresi ve rizikonun türü kaydedilir. 
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Tekl i fname kayıt defteri sadece hayat s igor ta acentele

ri tarafından tutulur. 

3.6.3. Tahsilat De~teri 

Bu deftere, her sigorta sözleşmesine ve ek belgeye ait 

primlerin hangi tarihlerde tahsil edildiQi ve şirkete gönde

rildiQi ve şirkete gönderildiQi tarih, alınan peşinat ve se 

netler i l e pr imi tahsil edilemeyerek şirkete iade edilen poli

çe ve ek belgeler kaydedilir. 

Tahsilat deft eri prim tahsil yetkisine s a h i p sigorta 

acenteleri tarafından tutulur . 

Defterlerle ilgili us ul ve esaslar HüşteşarlıQın uygun 

görüşü alınarak Birlik tarafından tespit edilir. 

Defterler her sigorta şirketi ve branşı tarafından ay

rı ayrı tutulur. 

3 . 7. Ki•lik 

Ger çek kişi acenteler i le gerçek veya tüzel kişi acente 

ler adına ha~eket eden kişilere, yetkileri ni göster ir bir kim

lik veril i r. 

Kimlik, gerç ek kişi sigorta acent e l eri adına aracılık 

faal iyeti nde bulunduQu sigorta şirketleri, tali acentelere si

gorta a c enteler i, gerçek veya tüzel kişi acenteler adına hare

ket edenlere ise, a c enteler tarafından ve r ilir . 

Sigorta acenteleri kimlik verdiOi kişileri sigorta şir

ketlerine bildirirler. Kimlik örne~i sigorta şirketleri bir

liQince belirlenir . 
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Ger çek kişi acenteler ile gerçek veya tüzel kişi acente

ler nezdinde çalışan kişiler ve acente adına istihsal ıaaliye

tinde bulunmaya yetkili olanlar kendi iş yerler i dışında bu 

kimli~i ibraz etmedikçe sigorta sözleşmelerine aracılık yapa

mazlar. 

Acentelik sözleşmesinin ıeshi halinde gerçek kişi acen

telere verilen kimlikler sigorta şirketine veya sigorta acen

tesine derhal iade edilir. 

3.8. Sözıeş•e Yap•a veya Pri• Tahsil Et•e Yetki1erinin Kaldı

rıl•ası 

Tahsi l ettikleri s i gorta primleri n i k anunda öngörülen 

süreler içi nde sigorta şirketine i ntikal e ttirmeyen, i lgili 

mevzuatın asgari peşin tahsilat v e a z ami vad e şartlarına 

ilişkin hükümlerine aykırı işlemler yapa n v e ya sigorta şirke

tince ke ndisine verilen yetkilerin dışına çıkarak sözleşme ak

deden sigorta acentelerinin sözleşme yapma veya prim tahsil 

etme yetkileri sigorta şirketleri taraıından durumun tespitin

den itibaren yedi gün içerisinde kaldırılarak usulü dairesin

de tescil ve ilan olunur. Keyıiyet, tescilden itibaren yedi 

gün içinde sicile işlenmek üzere gerekli bilgi ve belgelerle 

birliOe bildirilir. <23> 

Sigorta şirketleri, sözleşme yapma veya prim tahsil et

me yetkileri kaldırılan sigorta acentelerine, bu yetkileri, 

kaldırıldıOı tarihten itibaren bir ay geçmeden tekrar veremez. 

<23) Resmi Gazete, a.g.e., Say1a: G 
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3.9. Ticari Faaıiyet Yasattı 

Hayat, hastalık, ferdi kaza sigortaları ve zorunlu si

g ortalarla sınırlı olarak yetki verilen sigorta a c enteleri ha

riç olmak ü zere, kendilerine sözleşme yapma vey a prim tahsil 

etme yetkileri verilen sigorta acenteleri, sigorta acenteli~i 

dışında başka bir ticari faaliyette bulunamazlar. 

3 . 10. DiOer Yükü•lüıükler 

Acenteler mevzuata ve kendilerine verilen t alimatlara 

uygun hareket etmek, adına çalıştıkları sigorta şirketlerinin 

veya a centel erinin ve sigortalıların hak ve men f aatlarını ko

rumak v e bunları tehlikeye düşürecek ha reketler den kaçınmak, 

sigortacılı~ın icaplarına u ymak ve görevlerini i yi niye t ve 

dürüstlük l e yürütmekle yüküml üdürle r. 

Sigorta a c enteleri sigorta şirketlerine , tal i a c e nte

ler ise sigorta acentelerine yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge 

veremezler . Acentelerin bu yükümlülükleri sigorta sözleşmesi 

yaptırmak isteyenlere karşı da geçerlidir. 

Acenteler, ünvanlarını, acentelik fonksiyonlarını göz

den kaçıracak vey a gizleyecek şekilde kullanamazlar . Bunların 

ilan, reklam, afiş ve tabelalarında aracılık hizmetlerini be

lirleyen ifadeleri, ünvanları ile aynı puntalarda yazdırmala

rı ve ünvanlarının bir sigorta şirketinin anlamını taşımaması 

şarttır. 
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4. ÇEŞiTLi OLKELERDE SiGORTA ACENTELiKLERi 

Sigorta aracıları kavramı; ülkeden ülkeye farklılıklar 

göstermektedir. Acenteler, brokerler, inspektörler, prodüktör 

ler, tali acenteler vb. ülkelerin çeşitli aracılarıdır. Fa-

kat hemen hemen hepsinde sigorta acenteleri vazgeçilmez ara

cılardır. 

AşaQıda çeşitli ülkelerdeki aracı sayıları verilmiştir. 

Tablo: 4.1. Çeşitli ülkelerde Faaliyet Gösteren Aracılar 

üLKE ADI SiGORTA ARACI SAYILARI 

A. B. D. GGG.100 

Belçika 25.000 

Kanada 70.775 

Finlandiya 53.000 

Fransa 95.500 

Almanya 40.000 

Yunanistan 28.000 

italya 84.500 

Japonya ı. 118. 384 

Hollanda 11. 000 

Portekiz 42.73G 

ispanya 27.176 

isveç 400 

isviçre 12.209 

ingiltere 106.600 

Türkiye 13.105 

Kaynak: OECD Insurance Statistics Year Book, 1993 
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4.1.1. Belçika'daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket:167 Yabancı Şirket:147 

4.1.2. Belçika'daki Sigorta Aracıları 

Toplam Şirket:314 

(24> 

A. Sigorta Şirketlerince istihdam Edilen 

a. Acenteler 

b. Sigorta inspektörü 

B. Bagımsız Aracılar 

a. Brokerler 

b. Acenteler 

4.1.3. Acente Kavra•ı 

Acenteler bir branşta bir şirketle çalışırlar. Şirket 

namına kendi adına hareket ederler.Aralarında sözleşme yapar

lar. Tüm branşlarda çalışabilirler . Acenteye sözleşme yapma, 

prim tahsil etme, hasar kabul yetkisi verilebilir. Haklar ve 

sorumluluklar karşılıklı belirlenir. 

4.1.4. Eöiti• ve Deneyi• 

Belçikada aracılık zaaliyeti için bilgi yeterliliOi ka

nıtı gereklidir. Bunlar; 

a. Orta okul düzeyinde okul veya teknik kurs sertizika 

b. Orta ve Küçük işletmeler BakanlıOının belirlediOi şe-

<24> Şebnem DUMAN, Türk Sigorta Sektöründe Boş Kapasiteler ve 

Ekonomik Kayıplar, istanbul, Bilaraş, 1990, Sayza: 46 
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kilde iş yerinden verilecek mesleki bilgi yeterlilik belgesi. 

c. üniversite Yüksek okul diploması 

En az iki yıl mesleki tecrübe, sigortacı veya broker ya

nında staj yapmak. <25> 

4.1.5. Yaş Sınırı 

Ticaretle uQraşmak için en az 18 yaşında olmak gerekli

dir. 30 yaşından büyükler stajer olamazlar. 

4.1.6. Kayıt oıunacak Kuru• 

Ticaret sicili için; Ticaret Odası 

4.1.7. Aracılarda Aranacak En Az işlet•e Ser•ayeei 

Böyle bir zorunluluk yok. 

4.1.8. Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edil•esi 

Sigorta aracısı tüccar vasiını yitirirse aracılık yapa

maz. Broker ise gerekli şartlarını yerine getiremezse, çalış

maları durdurulur. Sahtekarlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, if

las gibi durumlardan ötürü aracılık yapılması yasaklanabilir. 

4.2. DANiftARKA 

4.2.1. Dani•arka'daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket:192 Yabancı Şirket:6S Toplam Şirket:257 

<25> Insurance Intermediaries in the E.E.C. <Report>, London, 

Patrick Devine of Barlov, Lloyd's Prese Ltd, 1992, Sayfa; 67 
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4.2.2. Dani•arka'daki Sigorta Aracı1arı 

A. BaOımsız Sigorta Brokeri 

B. LLoyd's Brokerleri 

C. Sigorta Müşavirleri 

D. Sigor ta Acenteleri 

F. Tali Acenteler 

G. Genel Sigorta Acenteleri 

4.2.3. Acente Kavra•ı 

Sigor t a Acentesi ; sigorta şirketinin elemanı olarak ve

ya sözleşmel i acente olarak, belirli bir ücret ve komisyon 

esasına göre çalışırlar. Genel Acente : Yabancı bir sigorta 

şirketinden vekaletname alara k onların Danimarka'daki işleri

n i t akip eden gerçek ve tüzel kişilerdir. 

4.2.4. Eöiti• ve Deneyi • 

Dani mar ka ' da aracılarda aranacak öz e l l ikler 

a. Sigortacıdan ve sigortalıdan baOımsız olmalıdır. 

b. Ticari - teknik bilgi ve beceri ye sahip olmalıdır 

c . Min imum e~itim ve deney ime sahip olmalıdır. 

d. Reşit olmalı, ixlas etmemiş olmalıdır. 

e. Kriminal bir suç işlememiş olmalıdır . 

4.2.5. Yaş Sınırı 

Danimar ka'da aracılık faaliyetleri için yaş sınırı yok. 

4.2.6. Kayıt oıunacak Kuru• 

Acentelerin kayıt olduOu bir kurum yoktur . 
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4.2.7. Aracılarda Aranacak En Az işlet•e Ser•ayesi 

Böyle bir zorunluluk yoktur. 

4.2.8. Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edil11esi 

a. Danimarka pazarlama uygulaması kanunu 

b. Şirketler Kanunu 

c. Danimarka ceza kanununa göre uygun çalışmayan sigor

ta aracıların1n yetkileri iptal edilir. 

4.3. FRANSA 

4.3.1. Franea'daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket:308 Yabancı Şirket:168 Toplam Şirket:476 

4.3.2. Fransa'daki Sigorta Aracıları 

A. Genel Acenteler 

B. BaQımsız Brokerler 

C. Sigorta Şirketlerinde ücretle Çalışanlar 

4.3.3. Acente Kavra•ı 

Fransa'da Genel Acente; sigorta şirketi adına acente

lik yapan kişilerdir. Sigortalıyı temsil eder, işe aracılık 

yapar, sigortalıya yardımcı olur ve bilgi verirler. 

4.3.4. Kuruluş Türü 

Acente gerçek kişi, Broker gerçek kişi veya şirket. 

4.3.5. EOiti• ve Deneyi• 

Fransa'da sigorta aracılıOı yapacak olanlar; 
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a. Onaylı e~itim belgesi ve 200 saatlik mesleki kurs, 

veya en az 2 yıl bir sigortacının yanında çalışma veya 

b. Şirkette en az iki yıl idareci-müdür olarak çalış

mış bulunmalı, 200 saatlik mesleki kurs görmeli veya, 

c. 600 saatlik mesleki kurs görüp diploma almalı <26> 

4.3.G. Yaş Sınırı 

Başvuru sahibi en az 21 yaşında olmalıdır . 

4.3.7. Kayıt 01unacak Kurua 

Ekonomi ve Maliye Bakanlı~ı, Sigorta Bölümü 

4.3.8. Aracııarda Aranan En Az işlet•e Ser•ayesi 

Aracılar hükmü şahsiyet olarak kurulursa, 

a. Limited Şirket için 50.000 F.F 

b. Anonim Şirket için 100.000 F.F minimum işletme serma

yesi aranır. 

4.3.9. Aracııarın Yetki Be1ge1erinin iptaı Edi1•esi 

Sigorta Yasasına Göre; 

a. Emniyeti Suistimal 

b. Sahtekarlık 

c. Şantaj 

d. ixlas hallerinde aracıların işlemleri durdurulur. 

<26> E.E.C. Report, a.g.e., Sayxa; 105 
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4.4. ALBANYA 

4.4.1. Al•anya'daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket : 408 Yabancı Şirket : 116 Toplam Şirket:524 

4.4.2. Al•anya'daki Sigorta Aracıları 

A. Bir veya bir kaç şirket ile sözleşmeli acenteler 

B. Sigorta ve Reasürans Brokeri 

4.4.3. Acente Kavra•ı 

Bir veya daha çok sigorta şirketi ile sürekli bir söz

leşmeye göre iş yapar ve genel ola rak her branşta çalışır. 

4.4.4. Kuruıuş Türü 

Aracıl ar; Gerçek kişi, Limited şirket ve Anonim şirket 

4.4.5. EOiti• ve Deneyim 

a. Aracılar için genel bir e~itim, deneyim ve mesleki 

nitelik kaydı yoktu r . 

b. Ancak brokerlerin 1 yıldan az olmamak üzere stajer

lik yapmaları veya üniversiteye gitmeleri veya 2- 3 yıl süreli 

bir e~itimden geçmiş olmaları gerekmektedir. 

4.4.6. Yaş Sınırı 

işe başlamak için 18 yaşında olmaları gerekmektedir. 

4.4.7. Kayıt Olunacak Kuru• 

Ticaret odasından Ticaret Sic ili almak gereklidir. 
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4.4.8. Aracılarda Aranan En Az işlet•e Ser•ayeai 

Aracılar hükmi şahiyet olarak kurulursa; 

a. Limited Şirket için: 50.000 D.M. 

b. Anonim Şirket için: 100.000 O.M. min. sermaye şartı 

4.4.9. Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edilmesi 

a. Bildirime aykırı davranan aracılar 

b. işlemlerinde dürüst olamayanlar 

c. Aracılık İaaliyetlerinde suç işleyenler 

d. Bazı durumlarda mesleki bilgi yetersiz görünenlerin 

yetki belgesi iptal edilir. 

4.5. YUNANiSTAN 

4.5.1. Yunanistan'daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket : 89 Yabancı Şirket:83 Toplam Şirket:172 

4.5.2. Yunanistan'daki Sigorta Aracıları 

A. Sigorta Brokeri 

B. Sigorta Prodüktörü 

C. Lloyd's Acentesi 

D. Sigorta Şirketi Elemanı 

a. Prodüktör b. Satış Elemanı 

4.5.3. Acente Kavra•ı 

Yunanistan'da sigorta acentesi kavramı bulunmamaktadır. 

Brokerler, Prodüktörler ve Sigorta şirketi elemanları yardımı 

ile sigortanın halka arzı yapılır. 
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4.5.4. Kuruluş Türü 

Kuruluş şekli olarak bir sınırlama yoktur. 

4.5.5. EOitim ve Deneyi• 

Sigorta aracıları için aşa~ıdaki şartlar aranır. 

a. Suç işlememiş, iilas etmemiş olmalı 

b. Lise diplomasına sahip olmalı 

c. Sigortacı v eya broker firma yanında; 

1. 4 yıl çalışmış olmalı 

2. üniversite mezunu ise 2 yıl çalışmalı 

3. Lisa ns üstü mezunu i se 1 yıl çalışmalı 

4 . Yunan vatandaşı olmalı 

5. Sigorta şirketinde çalışmamalı 

4.5.6. Kayıt Ol unacak Kurua 

Sigorta aracıları sicili , Ticar et ve Sanayi odası 

4.5.7. Aracılarda Aranan En Az işletme Sermayesi 

Böyle bir zorunluluk yok. 

4.5.8. Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edilmesi 

a. Hırsızlık, dolandırıcılık 

b. Sahtekarlık, Şantaj 

c. Karaborsa, Rüşvet 

d. Sahte çek düzenleme 

e. Kaçakçılık , vurgunculuk suçlarını işleyenler ve if

las edenlerin aracılık belgeleri iptal edilir. 
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4.G. iRLAHDA 

4.G.1. irıanda'daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket: 22 Yabancı Şirket : 43 Top lam Şirket:65 

4.G.2. trıanda'daki Sigorta Aracıları 

A. Sigorta Brokeri 

B. Sigorta Acentesi 

C. Ba~lı Acente 

4.G.3. Acente Kavra•ı 

Acenteler; sigortacı taraiından yazılı bir belge i le 

atanmış bir şahsiyettir. Bu sigortacı ile sigorta işi yapar . 

Brokerlik yapamaz ve sigortacı yanında ücretle çalışamaz. 

Ba~lı acente; yaptı~ı bir sözleşmesine ilişkin olarak 

bir anlaşma ve düzenleme yoluyla sigorta aracılı~ı yapan kişi. 

4.G.4. Kuruıuş Türü 

Her hangi bir zorlama yoktur. 

4.6.5. EOiti• ve Deneyi• 

Kayıt olacak aracıların brokerler birliOi taraiından be

lirlenen şartları yerine getirmeleri gerekir. 

4.6.6. Yaş Sınırı 

Yaş sınırı yoktur. 

4 . 6.7. Kayıt Olunacak Kuru• 

Sanayi ve Ticaret Bakanlı~ı 
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4.6.8. Aracııarda Aranan En Az tşıetae Sermayesi 

Genellikle bir zorunluluk olmamakla beraber , brokerler

den minimum sermaye şartı aranabilir. Limited şirket olan ara

cılar için s e rmaye kanunu geçerlidir. 

4.G.9. Aracıların Yetki Beıgelerinin iptaı Edil•esi 

Sigorta yasasına göre aracılar; 

a . iflas etmiş ise, 

b. Kredi kuruluşları ile kendi lehine ilişki var ise, 

c. Müşterilerden aldıQı paralara ilişkin finansal ve ya

sal sorumluluklarını ihma l etmiş ise, 

d . Sahtekarlık yapmış ise ve onur kırıcı işler yapmışsa 

aracıların yetki belgeleri iptal e di l i r . <27> 

4.7. iTALYA 

4.7.1. italya ' daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket : 159 Yabancı Şirket:49 Toplam Şirket:208 

4.7 . 2 . italya'daki Sigorta Aracıları 

A. Ba~lı Sigorta Acentesi 

B. Ba~ımsız Sigorta Brokeri 

4.7.3. Acente Kavramı 

Belirli bir bölge içinde muvekkili adına ücret karşılı

Oında kontratları sonuçlandırmak üzere sürekli çalışan kişi. 

<27> E. E.C. Report, a.g . e., Sayfa; 138 
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4.7.4. Kuruluş Türü 

Aracılar gerçek veya tüzel kişi olabilir. 

4.7.5. EQiti• ve Deneyi• 

Sigorta aracılarında aranacak şartlar; 

a. italyan vatandaşı olmak, italya'da ikamet etmek, 

b. Suç işlememiş, ixlas etmemiş olmak, 

c. Lise diplomasına sahip olmak 

d. Yazılı ve sözlü sigorta sınavını kazanmak veya 3-4 

yıl arası mesleki deneyimi bulunmak. 

4.7.6. Yaş Sınırı 

Bir sınırlama yoktur. 

4.7.7. Kayıt Olunacak Kuru• 

Ticaret ve Küçük Sanayi Bakanlı~ında; acente ve broker

lerle ilgili iki bölüm bulunmaktadır. 

4.7.8. Acentelerde Aranacak En Az işlet•e Ser•ayesi 

Acenteler için böyle bir sermaye aranmamakla beraber, 

brokerler için min. sermaye 200 milyon lirettir . 

4.7.9. Aracıların Yetki Belgelerinin i:pt.al Edil•esi 

a. Finansal suç işleyenlerin 

b. ödeme yapamayanların 

c. iflas edenlerin aracılık belgeleri iptal edilir. 
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4.8. LüKSEKBURG 

4.8.1. Lükse•burg'daki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket : lO Yabancı Şirket: 3 1 Toplam Şirket:41 

4.8.2. Lükse•burg'daki Sigorta Aracıları 

A. Exclusive Acente 

a. Ana Acente 

b. Acente 

c. Tali Acente 

B. S igor ta Brokeri 

4 . 8 . 3. Ac e n te Kavra•ı 

Exclusive Acente ; Te k bir s igorta ilişkili ve sigortalı

larla sigortacıyı temsil ederek çalışır. Ana acente; acente 

veya tali ace nte olabil i r . Ana ace ntenin t emel görevi müşteri 

müşteri bulup, müşterileri sonuçlandırmaktadır. Genelde iull

time çalışırlar. Acente ise part time çalışır , tali acente 

ise ana acentenin yanında çalışanlardır. Çalışma şartları si

gortacı ile yapılan sözleşme ile belirlenir. 

4.8.4. Kuruıuş Türü 

Aracılar gerçek v e tüzel kişi olabilir. 

4.8.5. Eöiti• ve Deneyi• 

a. Exclusive Acente ve Brokerin mesleki bilgi sınavını 

alması gerekir. Sigorta komi~erli~i hangi koşullarda sınava 

gerek olmadı~ını belirler. 



- 53 -

b. Namuslu dürüst kişiler olmalı, iflas etmemiş olmalı, 

c. Lüksemburg vatandaşı olmaları gerekir. 

4.8.G. Yaş Sınırı 

Yaş sınırı yoktur. 

4.8.7. Kayıt Olunacak Kuru• 

Memorial 

4.8.8. Aracılarda Aranan En Az işlet•e Ser•ayesi 

Minimum sermaye gere~i yoktur. 

4.8.9. Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edil•esi 

a. Aracıların; hırsızlık 

b. Sahtekarlık yapmaları 

c. iflas etmeleri durumunda yetki belgeleri iptal olur. 

4.9. HOLLANDA 

4.9.1. Hoııanda'daki Sigorta Şirket Sayısı 

Yerli Şirket:288 Yabancı Şirket:l57 Toplam Şirket:445 

4.9.2. Hollanda'daki Sigorta Aracıları 

A. Ba~ımsız Aracılar 

B. Ba~lı Acenteler 

4.9.3. Acente Kavra•ı 

Hollanda'da hemen hemen aracıların tümü bagımsızdır.Ba~-
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lı acenteleri n sayısı çok azdır. Sigorta satın almak isteyen

ler le sigortacılar arasında her çeşit sigorta işlemine aracı

lık edebili rler. Büyük iş yapan aracı iirmaların bir çoOu ±n

giliz ve Amerikan broker firmalarına baOlıdır. 

4.9. 4. Kuruluş Türü 

Aracılar gerçek veya tüzel kişi olabilir. 

4.9.S. EQiti• ve Deneyi• 

A ve B sev iyesi olarak iki ayrı kalii i kas yon kararname 

ile bel irlenmiştir. 

a. HesleOini iyi bir şekilde yapaca~ı kanaatı olmalı 

b. iflas etmemiş olmalı 

4.9.G. Yaş Sınırı 

En az 18 yaşında olmalıdır . 

4.9.7. Kayıt Olunacak Kuru• 

Sosyal Ekonomik Konseye Ba~lı Sigorta Acente Sicili 

4 . 9.8. Aracılarda Aranan En Az işlet•e Seraayeei 

Genellikle minimum sermaye şartı yoktur. Fakat limited 

şirket aracılar için 40 . 000 Florin şartı vardır. 

4 . 9.9. Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edilaesi 

Kriminal suçlar ve önceki iflaslar endirekt etki eder. 

Güncel iflas olayları kaydın silinmesine neden olabilir. 



- 55 -

4.10. PORTEKiZ 

4.10.1. Portekiz'deki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket:20 Yabancı Şirket:27 Toplam Şirket:47 

4.10.2. Portekiz'deki Sigorta Aracııarı 

A. Ba~ımsız Aracılar 

B. Ba~lı Acenteler 

C. Brokerler 

4.10.3. Acente Kavramı 

Ba~ımsız Acente; sigorta sözleşmesi yapmak üzer e çalı

şan ve araştırma yapan , sigorta sözleşmesine ilişkin olarak 

sigortalıya hizmet eden gerçek veya tüzel kişidir. Sigortacı 

prim tahsil etme yetki si verebilir . Ba~lı acente yukarıdaki 

işleri yapa n ancak sözleşme ile bir sigortacıya ba~lı olan 

aracılardır. 

4.10.4. Kuruıuş Türü 

Acenteler gerçek ve tüzel kişiler olabilir . 

4 . 10. 5. Eöitim ve Deneyim 

Şahıslar için 

a. Nüfus KaQıdı, Suçsuzluk Belgesi , Diploma, 

b . ±f las etmemiş olmaları gerekir. 

4.10. 6. Yaş Sınırı 

Yaş sınırı en az 18 olmalıdır. 
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4.10. 7. Kayıt 01unacak Kuru• 

Por tekiz Sig orta Enstitü s ü 

4 . 10.8. Aracııarda Aranan En Az işletme Ser•ayesi 

Limited Şirket Aracılar: 400 .000 Ese. 

Gerçe k Kişi Aracılar 5 .000.000 Ese. 

4.10.9. Aracıların Yetki Belgelerinin i ptal Edil•e si 

a . Aracı r iski kendi üzerin d e g i bi gösterirse, 

b . Sigortalı üzerinden başka me nfaat sa~larsa, 

c. Komisyonu sigortalı ve 3. şahıslarla paylaşırsa, 

d. Yanlış beyan ve bilinçli hatalı beyan verirse, 

e. S i g o rta şözleşmesi şartlarını farklı olarak gösterir

se yetki belgeleri iptal edilir. <28> 

4 . 11. iSPAHYA 

4.11.1 . i spanya'daki Sigorta Şirket Sayısı 

Yer l i Şirket:603 Yabancı Şirket : 33 Toplam Şirket ;636 

4.11. 2 . ispanya'daki Sigorta Aracıları 

A. özel/Tüzel Kişiler 

B. Acentele r 

C. Br oker ler 

D. Şirket Çalışanları 

E. Tali Acente ler 

<28> E.E.C. Report, a.g.e., Sayfa ; 18 3 



- 57 -

4.11.3. Acente Kavra•ı 

Sigorta şirketini temsil yetkisine haiz olan veya olma

yan ba~lı acenteler vardır. Sigortacı ile bir sözleşme vardı~ 

4.11.4. Kuruluş Türü 

Aracılar gerçek ve tüzel kişi olabi l ir. 

4.11.5. EOiti• ve Deneyi• 

a. ispanyol vatandaşı olmalı, 

b. Ka n uni bir engeli bulunmamal ı, 

c. i~las etmemiş olmalı, 

d. Sigorta aktüeri olmalı veya yeterlilik testi almalı 

veya hukuk, ekonomi, işletme, iş idarisi diploması olamalı ve 

ya daha üst seviyede bir e~itim görmüş olmalı. 

4.11.6. Yaş Sınırı 

En az 18 yaşında olmalıdır. 

4.11.7. Kayıt Oıunacak Kuru• 

Ekonomi ve Maliye Bakanlı~ı; Sigorta Genel Direktörlü~ü 

4.11.8. Aracılarda Aranacak En Az işlet•e Seraayeai 

Genel olarak minimum işletme sermayesi aranmaz. Aracı 

limited şirketler için 10.000.000. Pta. gereklidir . 

4.11.9. Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edilaeai 

a. Yürürlükteki mevzuata aykırı uygulama yapması, 
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b. Hırsızlık, sahtekarlık, zimmet gibi kriminal suçlar 

c. i1las ederse araçların işlemleri durdurulabilir. 

4.12. iNGiLTERE 

4.12.1. ingiltere'deki Sigorta Şirketi Sayısı 

Yerli Şirket:363 Yabancı Şirket:79 

4.12.2. ingitere'deki Sigorta Aracıları 

A. Kayıtlı Brokeri 

B. Lloyd's Brokeri 

c. Kayıtsız Aracılar 

a. Genel Sigorta 

b. Yatırımsız Hayat Sigortası 

D. Hi zmet Kanuna Göre 

a. Ba~ımsız Aracı 

b. Ba~lı Acente 

4.12.3. Acente Kavra•ı 

Toplam Şirket:442 

Genel sigorta aracıları; müşteri adına hareket eder,ona 

karşı sorumludur. Bir veya en çok 6 şirketle "acente". Hayat 

sigorta satanlar aracılar ve poliçeyi tanıtanlar tanıtıcılar. 

4.12.4. Kuruluş Türü 

Gerçek ve tüzel kişi olabilir . 

4.12.5. EOiti• ve Deneyi• 

a. Gerçek Kişiler için belirli bir süre deneyim gerekli 
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b. Konseyin kalifikasyonlarını belgelemesi, 

c. Konsey aracının kişili~ine ve uygunlu~una inanmalı . 

4.12 .6. Yaş Sınırı 

Yaş sınırlaması yoktur 

4.12.7. Kayıt Olunacak Kuru• 

Broker kayıt konsey i, Lloyd 's Konseyi 

4 . 12 .8. Aracılarda Aranacak En Az işletae 

Sigorta aracıları ve şirketlerinin minimum işletme s e r 

mayesinin 1.000 Pound olması gerekir. 

4.12 . 9 . Aracıların Yetki Belgelerinin iptal Edil•esi 

Kayıt konseyi disiplin komitesi, sigorta brokerleri ya 

sasında bel irtil en duruml a r a g öre aracıların yetki be l geleri

n i i ptal eder. 
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S. TüRK SiGORTA ACEHTESi 

5.1. Türk Sigorta Acenteıerine Geneı Bakış 

Bu gün Türkiye'de 53 sigorta şirketi faali ye t g ös t ermek

te o lup; bu şirketlerin tüm illere yayı lmış yaklaş ık 10.000 

acentesi bulunmaktadır. 

Genel olarak acenteler iki ana grupta toplanır. Yetkili 

ve yetkis iz acente . 

Yetki1i Acente: Şirket adına sözleşme yaparlar <Po l i çe tanzim 

ederler > , Prim tahsil edebilirler. Şirketin imza yetkisine 

s ahipt i rler, hasar ödemesi yapamazlar. 

Yetkil i acenteleri ; prim tahsiline yetkili acente veya 

poliçe tanzimine yetkili a cente olarak sınıflandırabiliriz . 

Yetkisiz Ace nte: Şirket adına sözleşmelere aracılık e d e rler 

<Po l içe tanzimi yoktur> , kayıt olayını yaparlar, prim tahsil 

edemezler , h asar ödeme si yapa mazla r. 

Tür kiyede faaliyet gösteren sigorta acenteleri yaptıkla

rı işler ve çalışma alanları olarak gruplandıracak olursak; 

1. Pr ofesyonel Acenteler 

2. ikinci iş olarak çalışan acenteler 

3. Banka Acentelikleri 

4 . Tali Acentelikler 

5. Sigorta Şirketinin Kendi Holding Acentelikleri 

6. Çeşitli Derneklere Verilen Acentelikler < Nakliyeciler 

DerneQi > 

7. Kamu Kuruluşlarına Verilen Acentelikler 

8. Büyük işlerden Dolayı Verilen Acentelikler 
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Genel Acente; Bazı sigorta şirketleri belirli bir bölge 

için sadece tek bir acenteye yetki verirler. Bu acente de sa

dece bu sigorta şirketi ile çalışır. Bu sistem, acentenin o 

bölgedeki acente potansiyelini verimli kullanabildiOi ölçüde 

sa~lıklı bir şekilde yürür. Bunun içinde acente örgütünü müm

kün olduOunca geniş tutmak zorundadır. Ancak acente bölgesin

deki potansiyeli verimli bir şekilde kullanamadıOı takdirde 

sigorta şirketi o bölge için ikinci hatta üçüncü acenteyi ta

yin edebilir. 

Profesyonel acenteler, sigortacılıQı tek bir meslek ola

rak görürler ve başka bir işle u~raşmazlar. Geçimlerini sade

ce sigortacılıkla sa~larlar ve son derece profesyonel kişiler

dir. <29> 

Bankalar ve leasing kuruluşları ve bunun gibi diQer fi

nansman kurumları sürekli müşterilerle ilişki içindedirler. 

Bu ilişki neticesinde müşteri ile kredi borç zincirinden dola

yı girift bir hale gelirler.Verilen bu kredi sayesinde müşte

rinin sigortaları yapılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken husus, bankanın sigortadan sorumlu personelin sigorta 

cılı~ı benimsemesi, sevmesi ve özellikle teknik bilgisinin ye

terli olması gerekir. Çünkü genel olarak sigorta bilincinden 

yoksun, sigorta poliçesine verdi~i parayı soka~a atılmış bir 

para olarak gören müşterinin ; sigortalarının deQerlerinden 

eksik yapılması toplam sigorta portföyünden önemli kayıptır. 

<29> Kemal ÇiÇEK, Sigorta Şirketlerinde Satış Teşkilatlandır

ması, istanbul, Mar.ün.Sig.Ens., Yük Lis.Tezi, 1993, Sayfa;58 
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Bugün bazı bankalar sigorta işlemleri için sadece bir 

veya iki memurunu görevlendirirken bazıları ise < özellikle 

kredi ve ihtisas bankacılı~ı yapan bankalar> sigorta faaliyet 

leri için ayrı bir bölüm oluşturmuşlardır. Sigorta işlemleri

ni ayrı bir bölüm halinde yürüten bankalar kredi müşterileri

nin sigortalarını yaptıktan sonra tıpkı bir profesyonel 

acente gibi aktif sigorta pazarlaması yaparak porföyünü art

tırabilirler. 

Yurt içinde veya bazen de şubeleri ile yurt dışında ör

gütlenmiş bazı büyük şirketler, kendi gruplarının işlemlerini 

kendi sigorta sevisleri vasıtası ile yapmaktadırlar. Bu gün 

yurdumuzda bu tip sigorta acentelerine çok sık rastlanmakta

dır. Hatta bu şirket veya holdingler birden fazla sigorta şir

keti acenteliklerini bünyesinde toplayarak rekabet ortamı ya

ratmakta ve kendileri için çok avantajlı ve cazip fiyatlar 

saOlamaktadırlar. 

Part-Time tipi acenteler, profesyonel acentelerin aksi

ne sigortacılı~ı asıl mesleklerinin yanında ek iş olarak yap

maktadırlar. Yurdumuzda özellikle muhasebeciler, oto galerici 

leri, emlakçılar, gümrük komisyoncuları, trafik muamelecileri 

yedek parçacılar gibi insanlarla direkt ilişki içinde olan bu 

kimseler bu tip acentelik yapmakta ve oldukça başarılı olmak

tadırlar. öyle ki bazıları bazıları ek iş olarak gördüQü si

gortacılıOı zaman içersinde çok iyi noktalara getirmekte ve 

asıl işini bırakarak sigortacılıOa yönelmektedir. 

Kooperatif, vakıf ve dernekler kendi üyelerine poliçe 

satmak için sigorta şirketlerinden acentelik almaktadırlar. 
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5.2. Şirketlerin Bünyesindeki Sigorta Acenteleri 

5.2.1. Türk Şirketleri 

SiRKETi:N ADI ACENTE SAYISI 

AK 706 

ANADOLU 547 

ANADOLU HAYAT 367 

ANKARA 209 

BATI 218 

BAŞAK 344 

BAYI NDIR 90 

BAYINDIR HAYAT 13 

Bi RL iK 98 

CIGNA-SA 4 

DEMi R 60 

DEMi:R HAYAT 7 

DOtjAN 2 

EGE 50 

EMEK 130 

EMEK HAYAT 39 

EMi:N 48 

GENEL 194 

GüNEŞ 618 

GüNEŞ HAYAT 419 

GüVEN 384 

HALK 441 

HALK YAŞAM 326 

HüR 230 



iHLAS 

±NAN 

i:SVi:ÇRE 

i:SV±ÇRE HAYAT 

MERKEZ 

OYAK 

RAY 

RUl'IELi: 

RUMELi HAYAT 

ŞARK 

ŞARK HAYAT 

ŞEKER 

TiCARET 

UN±VERSAL 

UNiVERSAL HAYAT 

5.2.2. Yabancı Şirketıer 

SfRKETi:N ADI 

AGF GARANTi 

AGF GARANTi HAYAT 

AMER±CAN HOME 

AMERtCAN L:tFE 

ASSICURAZIONI GENERAL! 

ASSITALIA 

COMMERCIAL UNION 

COl'IMERCIAL UNION HAYAT 

il'lTAŞ 
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215 

172 

496 

100 

300 

482 

269 

l 

4 

461 

210 

179 

100 

220 

48 

ACENTE SAYISI 

90 

2 

57 

7 

130 

42 

87 

15 

142 



il'1TAŞ HAYAT 

MAGDEBURGER 

NORDSTERN 

PRE.FONCIERE 

TüRK Ni:PPON 
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27 

150 

160 

o 

180 

5.3. Sigorta Acenteıiöi Yapan Banka Şubeıeri 

SiRKETiN ADI 

AK . . . 

BANKA ADI 

Akbank 

ANADOLU . . . . . . . iş Bankası 

Dışbank 

ANKARA . . . . . . . . Etibank 

Türk bank 

Dış bank 

iş Bankası 

BAŞAK . . . . . . . . Ziraat Bankası 

Tarişbank 

Toprakbank 

BATI . 

BiRLiK . 

Tütün bank 

Halkbank 

EGE . . . . . • . . . Egebank 

El'IEK . . • • . . . . iktisat Bankası 

GENEL . . . • . . . . Pamukbank 

GüNEŞ . 

GüVEN . . 

in ter bank 

Vakıf bank 

. . . . Emlakbank 

Halkbank 

SUBE ADEDi 

522 

Tüm Şubeleri 

21 

Tüm Şubeleri 

413 

21 

902 

1273 

42 

67 

62 

756 

29 

13 

154 

10 

339 

120 

718 
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HALK . . . . . . . . Yapı Kredi Bankası 

interbank 

iSViÇRE . . . . . . • Türk Ekonomi Bankası 

MERKEZ SiGORTA .... Tekstilbank 

Demir bank 

OYAK . . . . . . . . Emlak Bankası 

RAY ... , ..... Emlak Bankası 

Dış bank 

RUMELi . . , . . . . imar Bankası 

Ada bank 

ŞEKER . • . . . • . . Şekerbank 

Es bank 

Ti:CARET . 

UNIVERSAL . 

. . Türkbank 

. • Yatırım Bankası 

Dış bank 

A.G.F ......... Garanti Bankası 

COMMERCIAL •... • . Finansbank 

iMTAŞ HAYAT . . . . • Osmanlı Bankası 

5.4. Sigorta Acentelerinin iiiere Daaııı•ı 

iL 

i:st anbul 

Ankara 

i:zmir 

ACEKTE SAYISI 

4153 

1106 

702 

370 

12 

11 

1 5 

150 

316 

51 

16 

150 

36 

190 

50 

54 

10 

21 

196 

5 

Tüm Şubeleri (30) 

<30> Sigorta Murakabe Kurulu. 

istanbul, 1995, Sayfa~l46 

1994 Yılı Sektör Raporu, 
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6. SiGORTA ACEHTELER±HiH SORUNLARI 

Sigor ta acenteleri, sigorta şirketleri ile yapmış o lduk

ları •Acente1ik• mukavelesine göre faaliyett e bulunurlar. Bu 

f aaliye t Tü rk ticaret kanunu'nu n 116. maddesi nde belirlenmiş

tir. Acenteler temin etmiş oldukları işler karşılı~ında aldık

ları k o misyonla; bütün personel ve diOer masraflarını karşıla

mak zorundadırlar . 

Bu gün sigorta poliçelerinin halka pazarlamasını yapan 

en önemli aracılardan birisi de sigorta acent eler idir. Sigor

ta a centelerinin sorunlarının belirlenme si aşamasında; sigor

tacılık sektörünün sorunlarını incelemek daha doOru olacaktı~ 

Sigortanın pazarlanmasında • s aç Ayaoı• olan; Şirket - Acente 

ve Müşteriden kaynakla nan s orunlar sonuçta acenteleri etkile

mektedir. 

Sigortacılık sektöründeki dar bo~azlar ve problemler de 

dolaylı olarak sigorta acentelerini etkilemektedir. Bir de 

acentelerin kendi bünyesinden kaynaklanan problemleri ekledi 

Oimizde , bu gün sigorta acentelerinin bir çok sorunu bulun

maktadır. 

Acentelerin sorunlarını üç başlık altında toplayabili

riz; Yasal, Ekonomik v e Sosyo-Kültürel. <31) 

(31> Hakan öZCAN , Acenteler Sektörel Sorunlardan En Fazla 

Etkilenen Kesim , istanbul , 

Sayfa ; 5 

Sigorta Dergisi , Eylül 1993 
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6.1. Yasaı Faktörıerden Kaynakıanan Sorunıar 

Uzun yı l lar boyunca sigorta acenteler i nin yer leri belir

lenememiştir . Bu da her zaman düzenleme ihtiyacını zorunlu kıl

mıştır . 2 4 Ekim 1991 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan •si 

gorta v e Re asürans Aracıları Hakkında Yönetmeli k• ile; sigor

tacılık s e ktörünün aracı kuruluşlarından, acenteler in yerle 

ri resme n belirlenmiştir. Bu yönetmelik ile acentelik şartla

rı , acentelik yet kileri, sicil, teminatlar, tutulması gere

ken defter ler ve acentelerin denetiminine açıklık getir ilmiş

tir. 

Sigorta acenteleri açısından kurulca denetim işlevi tam 

olarak yerine getirilememektedir. Çeşitli dönemlerde acentele

r i n tahsila t yetkilerinin kaldırılması da gündeme gelmiştir. 

Mesela 1991 yılında sigortacılık sektöründe toplam istihsalin 

4.2 Trilyon TL olmasına karşılık , bunun 1.8 Trilyon TL ' s inin 

s igorta şirketlerine dönmedi~i ve acentelerin ü z erind e kaldı

~ı görüşü vardır. 1 Ocak 1995 tarihinde yür ürlüOe giren karar

name ile bu açıOa bir çekidüzen verilmeye çalışı lmıştır. 

Sigorta acentelerimiz açısından, denetimin sıkı ve iti

nalı yapıldıQı s öylenemez. Her meslek g rubunda olduQu gibi 

sigorta acen t e leri arasında da usulsüz ve hatalı çalışan acen

telere rastlamak mümkündür. Kurul taraxından bunlara gerekli 

işlemler yapılmadı~ı sürece bu t i p acenteler ile işine önem 

verip ve layıkı ile yapanlar arasında fark kalmayacaktır. 

Daha da öneml isi acenteler camiasının tamamı hakkında 

olumsuz görüşün oluşmasına neden olacaktır. 
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6.2. Ekono•ik Faktör1erden Kaynak1ardan Sorun1ar 

S i gorta acenteleri açısından en önemli sorunlar. ekono

mik olanlardır . Sorunları şu alt gruplar altında belirlemek 

mümkündür. 

6 . 2.1 . Pri• Tahei1atında Peşinat 

Acentelerin tahsilatta toplam primin t. 25 ' inden az olma

mak üzere peşinat almak ve kalanına azami 5 ay eşit taksit 

vade yapma zorunluluQu vardır. Geçmiş döne mlerde acenteler 

müşterilerinden alabildikleri kadar peşinat alıp, kalanına 12 

aya kadar vade yapabilmekte idi fakat şirkete geri ödeme pla

nı normal olarak yapılmaktadır . Şirkete öd e me p lanını aşan li

mitlerde acente direkt o larak e tkile nme ktedir . 

6.2.2. Persone l ihtiyacı 

Bu s e k t ör d e yetişmiş ele man ihtiyacı had safhadadır. 

Müşteri i le di r ekt ilişkide bulunan ace nte pe rsonelinin sigor

ta pazarlamasında etkisi çok büyüktür. Masrafların etkisi ile 

çok personel çalıştırmak mümkün deOildir. 

Hem az h em de kaliteli <Uzman > çalıştırma zorunluluQu 

acenteler in en önemli sorunlardandır. Sigorta mevzuatının kar

maşıklı~ı konu hakkında bilgili kişileri çalıştırmayı zorunlu 

kılmaktadır. 

6.2.3. Acente Giderleri 

Acentelerin hayatını devam ettirebilmesi için bir dizi 

harcamalar yapması gerekmektedir. Şehir içi ve merkezlerdeki 

yüksek kiralar, çalışan personele en~lasyonist bir ortamda 
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ödenen maaş, reklam, büro malzemeleri giderleri gibi bir çok 

giderleri vardır. 

Gelir, yanlız yapmış oldu~u poliçeden aldı~ı komisyon

dur . Bu ise acente sahiplerini ya ikinci bir u~raş bulmaya 

< Reklamcılık, Komisyonculuk, Matbacılık v . b. > yada aynı süre 

içersinde bir kaç sigorta şirke ile çalışmaya itmektedir . Bazı 

sigorta şirketleri ise acentelerine başka sigorta şirketleri 

ile çalışma yasa~ı getirmiştir . 

G.2.4. Rakipler 

Sigorta şirketlerinin izl edikl eri acentelik da~ıtma po

litikaları ve aynı b ölge deki ace ntelerin çoklu~u; b u s ekt ör

den g eçimini sa~layan acentel eri zor d urumda bırakmaktadır. 

Gerçekte ülkemizdeki sig orta şirketlerinin sayısı iyi 

bir sektör için yeterlidir . Anca k sigortacılık sektöründeki 

ilerlemeler daha z iya de şirketin faa liyet alanlarının ve iş 

hacimlerinin artmasıyla yakından ilgilidir . En önemli sorun; 

sigorta şirketlerinin acentelik da~ıtırken gerekli incelemeyi 

yapmadan aynı bölgede birbirine yakın kişilere acentelik ver

meleridir . <32> 

6.2.5. Tahsilatta Karşılaşılan Güçlükler 

Acenteler sigorta şirketi adına tahsilat yaptıkları i

çin; sigortalıdan tahsilatla yaşanan problemlerde direkt 

olarak etkilenirler. Enılasyonist bir piyasanın hakim olduOu 

(32> Hakan öZCAN, a.g. e., Sayıa ; 6 
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Türkiye'de insanlar Türk Lirası borcunu ne kadar geç öderler

se, o kadar kazançlı olacaklarından; acentelerin müşteriler

den para tahsilatı sırasında büyük güçlükler gözlenmektedir. 

Bazı acentelerin müşterileri namına para ödemesini şir

kete önceden yapması sonucu, geciken borçlardan dolayı acente 

açısından mali bir problem ortaya çıkmaktadır. Bu ise acente

leri müşteri temininde seçicili~e itmektedir. •tyi bir acente• 

demek; o yıl içersindeki Hasar/istihsal oranınızın çok düşük 

olmasıdır. Acente müşterilerinin yanlış beyanları sonucu; o 

dönemki hasarları yüksek çıkabilir. 

Bu ise acentelerin o yıl •Teşvik Ko•isyonu• almasını 

engellemektedir. Böyle durumlarda tanınmış ve köklü sigorta 

acenteleri; tanıdıklarının dışındaki kimselere sigortalama 

yapmamaktadırlar. 

6.3. Sosyo-Küıtürel Kökenıi Sorunlar 

Sosyo-Kültürel kökenli sorunlar sigortanın müşteriye 

pazarlamasını etkilemektedir. Yani sigortanın pazarlaması ile 

toplumun sosyo-kültürel yapısı arasında yakın bir ilişki var

dır. Aşa~ıda belirledi~imiz alt başlıklar; Türk toplumu ve si

gortalanma arasındaki ilişkileri açıklamaktadır. 

6.3.1. Türk Toplumunun Sigortaya Bakışı 

Geçmiş yıllardan gelen bir alışkanlık olarak sigorta 

daima refah düzeyi yüksek kesimler için bir gereksinim olarak 

görülmüştür. Gelir düzeyi düşük olan kesimler ise sigortayı 

lüx olarak görmektedirler. Tabii ki gelir düzeyi yüksek olan 

kesimlerin toplumda azınlık olmaları sebebiyle sigorta toplu

mun küçük bir yüzdesini ilgilendirmiştir. Bu gün gene de top-
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lumun her kesiminde •sigortalan•a• tam olarak anlaşılamamış

tır. <33) 

Toplumumuzun bireyleri bir olayı yaşadıktan sonra, ge

lecekteki olaylar için daha duyarlı ve tedbirli olmaktadırlar. 

Arabası çarpıldıktan veya evi soyulduktan s onra sigortalanan 

bir çok insan vardır . Yani Türk toplumu en aOır ö~renme biçi 

mi olan •Yaşayarak ö~renmeyi• tercih etmektedir . 

Do~u toplumu insanının özellikler inden bir tanesi de 

umursamazlıktır. Olayların ardında kaderci bir düşünce zihni

yeti vardır. Tabii ki rahatlık ve genişlikten kaynaklanan er

telemel er de önemli bir etmendir. Bu gün giderim yarın gide 

rim diyerek sigortalama işleri ihma l edil mektedir . 

6.3.2. Gereks i z Görme 

Toplumda bir ç ok b i rey önemli ol ayların ( kaza, a iet, 

yangın , vb . > bek lenme dik zamanl arda olaca~ını bildiklerinden; 

bir daire için yangın sigortası öde meyi gereks iz görmek tedir

ler. Fakat son yıllarda traiikteki araç sayısına paralel, 

traiik kazalarının artmasından sonra kasko sigortalarında bü

yük bir artış olmuştur . 

6.3.3. Yanlış Bilgi 

Müşterinin hasar ı durumunda yanlış bilgi sebebi ile a

cente zor durumda kalmaktadır. Hasar miktarını yüksek göster

me, hırsızlık durumunda listeye ilaveler yapma, poliçe tarihi 

üzerinde bir dizi uygunsuzıuklar rastlanan önemli sorunlardı~ 

(33> ömür Şakir BABAOöLU, Sigortacılı~a Giriş, istanbul, ±st. 

On.Yayınları, 1989, . Sayia~ 75 
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7. ARAŞTIRKA 

Sigorta acentelerinin yönetim ve organizasyon yapı özel 

liklerini saptamaya yönelik bu çalışma iki araştırma i le des

teklenmiştir . 

Araştır•a 1: Sigorta şirketlerinde yapılan sigorta 

acentelerine yönelik olan çalışma . 

Araştır•a 2: Sigorta acentelerinde yapılan acentelerin 

kendilerine y önelik çalışma. 

Araştır•anın A•acı ve Sınırıarı: 

Araştırmanın amacı ; Türk s i gorta acentelerinin yönetim 

ve organi z a syon özell i kler i n i , a c e nteler ve şirketler bakış 

açısı ile i ncelemektir. 

Bu amaca ulaşmak i çin xarklı 2 anakütle araşt ı rma kap

samına alınmıştır . Birinci anakütle tüm sigorta şirketlerini 

kapsamaktadır . ikinci anakütle ise i s tanbul ' da f a aliyet göste

ren Pro~esyonel ve ikinci iş olarak çalışan yetkili -yetkisiz 

sigorta acentelerini kapsamaktadır . Banka, tali, holding, 

dernek ve vakıx, kamu kurum ve büy ük işlerden dolayı verilen 

sigorta acentelikleri bu araştırmanın kapsamı dışındadır. 

Araştır•a Yönteai: 

Bu araştırmada esas olarak bir durum saptaması amaçlan

dı~ından tanımlayıcı bir araştırma modeli uygun görülmüştür. 

ilgili konu ile hazırlanmış hem şirketler hem de acentelerin 

bakışını birlikte içeren bir araştırma daha önce yapılmamış 

ve konuyu direkt ilgilendiren kapsamlı bir literatüre rastla-
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namamıştır. Konu ile ilgili yaklaşık üç yıllık birikimlerimin 

bu çalışmanın hazırlanmasında katkısı olmuştur. 

Evren ve örnekle•e: 

ilk araştırma için evren tüm sigorta şirketleridir.1995 

A~ustos tarihi itibari; ile şirket sayısı 53'tür. Şirket mer

kezlerinin 52'si istanbul'da l'i ise Ankara'dadır. Bu ilk 

araştırmamızda şirketlerin tamamına ulaşılmış, tam sayım yapı

larak veriler toplanmıştır. 

ikinci araştırma için evren; istanbul'da faaliyet göste 

ren tüm sigorta acenteleridir. Bu rakam şirketler araştırma

sından alınan veriler neticesinde 4153 olarak saptanmıştır.Bu 

da Türkiye genelinin r. 40'ına denk gelmektedir. örnek kütle 

olarak anakütlenin yaklaşık X lO'u olan 400 rakamı kabul 

edilmiş ve rastgele erişi~ yöntemi ile alan araştırması yapı

larak 400 iş yerinde bu çalışma tamamlanmıştır. Rastgele eri

şimde; oranlı, sistematik ve küme metodları kullanılamamıştı~ 

Bazı iş yerleri birden fazla şirketin acenteliQini yap

maktadırlar. Bundan dolayı görüşülen gerçek acente sayısı 400 

ün üzerine çıkılarak 636'e ulaşılmıştır.Fakat 400 iş yeri he

deflendiQi için bu işletmelerin kuruluş, yönetim, organizas

yon yapıları incelenmiştir. Bu 400 acentenin tespiti için ya

zılı bir listeden seçim yapılamamıştır. Çünkü 53 şirketten 

tüm acentelerini gösterir listeleri almak imkansızdır. Bunun 

sebebi şirketlerin rekabet ve transfer endişesidir. 

iki sene önce tarafımdan hazırlanan acenteler araştırma 

sının bu çalışma esnasında çok büyük faydası olmuştur. 200 
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acenteyi kapsayan ve daha amatörce olan b u çalışma esnasında 

istanbul'da acentelerin sıkça bulunduQu bölgeler tespit edil

miştir. 400 acentelik bu çalışma; istanbu l'un çeşit li b ölgele

rinde rastgele erişim yöntemine g öre aıan araştıraası olarak 

tamamlanmıştır. 

Verileri Top1ama Yönte•i: 

Veri toplamada •Anket Yönte•i• tercih edilmiştir . Anket 

uygulaması esnasında; cevaplama oranının yüksekliQi gözönüne 

alınarak kişiseı görüş•e <yüzyüze •ü1akat> yapılmıştır. Veri 

toplama işl eminde yardımcı anketör kull anılmamış, tüm şirket- . 

ler ve acenteler araştırması taraiımdan yapılmıştır. Bunun 

araştırmaya en büyük avantajı ; a nketin cevaplarının alınmasın 

dan sonra, mülakat ile sektörel ve a centeler ile i l g ili d iQer 

hususlar görüşülmüştür . Ayrıca g özlem y olu i le cevaplandırıla

cak sorular; şirket ve acente yöneticisine hissettirilmeden 

tarafımdan cevaplandırılarak ilgilinin yükü azaltılmıştır. 

Şirketlerdeki araştırma, acenteler departmanında en yet

kili kişi ile yapılmıştır. Yetkili kişi kimi şirkette müdür, 

kiminde koordinatör, kiminde de genel müdür yardımcısıdır. 

Acenteler deki araştırma acente yetkili kişisi ile yapıl

mıştır . Bu çalışma 400 acente sayısına ulaşana kadar devam et

miştir. Araştırma esnasında kimi acente görüşme talebini ka

bul etmemiş, kimi meşgul oldu~unu beyan etmiş, kiminde yetki

li bulunamamış, kiminin ise kapalı olduQu görülmüştür. Fakat 

anakütledeki di~er örneklere gidilerek ~ 10 olan 400 rakamına 

ulaşılmıştır. 
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Top1anan Verilerin DeOerıendiril•esi: 

Bu araştırmalardan toplanan şirketlerle ve acentelerle 

ilgili veriler ayrı ayrı de~erlendirilip; DEöERLEND±RftE bölü

münde bu bilgilerin birbirleri ile mukayesesi yapılacaktır. 

7.1. Araştıraa 1. Bulguıarı 

53 Sigorta şirketinde yapılan bu araştırmadan elde edi

len sonuçlar aşaOıda sıralanmıştır. 

ŞiRKETLERiH TOPLAR ACENTE SAYISI: 

Tabıo: 7.1 . Toplam Acente Sayılarının Şirketlere DaOılımı 

ACENTE SAYISI TOP.ŞiRKET SAYISI x 

o - 100 22 t. 41.5 

100 - 200 11 t. 20.7 

200 - 300 8 t. 15 

300 - 400 5 t. 9.4 

400 - 500 4 t. 7.5 

500 üZERi 3 t. 3 

Topla• 53 x 100 

Yukarıdaki tablonun incelenmesi ile görüleceOi gibi si

gorta şirketlerinin t. 41'inde 0-100 arası acente sayısı var

dır. Y. 21'inde 100-200 arası acente, r. 15'inde 200-300 arası 

acente bulunmaktadır.Şirketlerin büyük çoOunluOunda 0-300 ara

sı acente sayısına rastlanmaktadır. Sektörde 53 sigorta şirke

ti ıaaliyet göstermekte ve şirketlerin toplam 9915 acentesi 

bulunmaktadır. Şirket başına düşen ortalam acente sayısı 187 

dir. 
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Şi:RKETLERi:N i:STAHBUL'DAKi ACENTE SAYILARI: 

Tablo: 7 . 2. Şirketlerin istanbul ' daki Acenteleri 

ACENTE SAYISI TOP.ŞiRKET SAYISI x 

o - 50 23 r. 43.3 

50 - 100 17 r. 32 

100 - 150 6 r. 11. 3 

150 - 200 4 r. 7.5 

200 OZERi 3 r. 5.6 

TOPLAI! 53 r. 100 

Yukarıdaki tablonun incelenmesi ile görülece~i g ibi; 

sigorta şirketlerinin r. 43'ü istanbul'da O - 50 arası acente 

sayısına sahiptir. Y. 32'sinde 50 - 100 arası acente, r. ll'in 

de 100 - 150 arası, r. 7'sinde 150 - 200 arası, Y. 5'inde ise 

200'ün üzerinde acente bulunmaktadır. istanbul'daki acentele

rin en yoQun oldu~u aralık O - 100 arasıdır . Şirketlerin yak

laşık Y. 75'inde bu aralıkta acente sayısına raslanmaktadır. 

ACENTELERiNi SIHIFLANDIRl!AYA TABi TUTAN ŞiRKETLER: 

Tabıo: 7.3. Şirketlerde Acenteliklerin Sınıilandırılması 

SINIFLANDIRl!A TOP. ŞiRKET SAYISI x 

HAYIR 21 r. 40 

DEöERLENDiRllE 11 r. 20.7 

BüYüK-KüÇüK 10 Y. 18.8 

ŞEH:i:R-TAŞRA 4 Y. 7.5 

VER:i:l!L:i: 7 r. 13.2 

TOPLA!! 53 r. 100 
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Tablo: 7.3'de görüleceOi üzere; sigorta şirketlerinin 

t. 40'ı acentelerini bir sınıflandırmaya tabi tutmamaktadır. 

t. 20'si yanlız deOerlendirme maksadı ile acentelerini bir 

gruplandırma yapmaktadır. Şirketlerin Y. 19'u acentelerini 

Büyük - Küçük, Y. 7'si Şehir - Taşra, t. 13'ü Verimli - Verim

siz kriterine göre bir sınıflandırmaya almaktadır.Sınıflandır

ma yapmayan X 40'a deOerlendirme için olan X 20'yi eklersek; 

şirketlerin X GO'ı gündelik işlemlerinde acentelerini bir sı

nıflandırma gere~i görmemektedir. 

YILLIK PRiK üRETiKLERiHDE ACEHTELERiH PAYI: 

Tablo: 7.4. Şirket Yıllık üretiminde Acentelerin Payı 

ACENTENiN PAYI TOP.ŞiRKET SAYISI x 

x o - 20 3 t. 5.6 

x 20 - 40 6 Y. 11.3 

x 40 - 60 8 t. 15 

x 60 -00 12 t. 22.6 

x 80 - 100 24 'l. 45.2 

TOPLAR 53 t. 100 

Tablo 7.4'de görüleceOi gibi şirketlerin t. 4S'inde 

üretimlerinin t. 80 -lOO'lük kısmı acentelerden gelmektedir. 

Şirketlerin X 22'sinde X 60 - 80'lik üretim, X lS'inde X 40 -

60'lık üretim, X ll'inde r. 20 - 40'lık üretim, X S'inde 

X O - 20'lık üretim acenteler tarafından sa~lanmaktadır . Şir

ketlerin büyük ço~unlu~unda < X 68 > üretimin yaklaşık r. 60 -

100 kısmı şirketlerin en önemli aracı kuruluşları olan acente

ler tarafından sa~lanmaktadır. 
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ŞtRKETLERiN DtREKT SATIŞ ORGAHiZASYONU: 

Tab1o: 7.5. Şirketlerin Direkt Satış Organizasyonu 

Di:REKT SATIŞ TOP.ŞiRKET SAYISI x 

VAR 37 x 69.8 

YOK 16 x 30.2 

TOP LAK 53 x 100 

Tablo 7.5' görüleceOi üzere; şirketlerin X 70'inin di 

rekt satış organizasyonu vardır. r. 30'u ise satış işlemleri

ni yalnız aracılar ile sürdürmektedir. 

Di:REKT SATIŞ VAR iSE; Tü!I üRETiK iÇiHDEKi PAYI: 

Tab1o : 7.6. Direkt Satış Yapan Şirketlerin Tüm üretimde Payı 

DiREKT SATIŞ TOP.Şi:RKET S AYISI x 

x o - 10 19 x 51. 3 

x 10 - 20 7 'l. 19 

x 20 - 30 2 x 5.4 

x 30 - 40 3 x 8 

x 40 - 50 3 'l. 8 

x 50 OZERt 3 'l. 8 

TOPLA!I 37 x 100 

Direkt satış organizasyonu olan şirketlerin tüm üretim 

içersindeki bu satışın payı; X 51'inde X O - 10 arasındadır. 

Bu pay; r. 19'unda X 10 - 20 arası, X 5'inde X 20 - 30 ara 

sı, X 8 ' inde X 30 - 40 arası, X 8'inde X 40 -50 arası, r. 

8'inde X 50'in üzerindedir. Direkt satış organizasyonu olan 

şirketlerin yaklaşık yarısından fazlasının üretiminde; bu sa

tışın payı X lO'un altındadır. 
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ACENTENtN SEÇffti: 

Tabıo: 7 . 7. Acent e l e r in Şirketler Tarafından Seçi mi 

ACENTE SEÇifti Ş:tRKET SAYISI x 

B:tZ BULUYORUZ 7 Y. 13 . 2 

ONLAR B:l:Zi BULUYOR 8 Y. 15 

HER :l:KiSi 38 Y. 71. G 

TOPLAR 53 Y. 100 

Acentenin şirketler tarafından seçiminde t ü m şirketle

rin Y. 72 'sine g öre ; acenteyi hem şirket bulmakta ve hem de 

acent e şirketini bulmaktadır. Şirketlerin Y. 15 ' inde acentele

r in şirketlerini bulduQu, Y. 13'ünde ise şirketlerin ace ntele

ni bulduQu görülmüştür. Gene l olarak şirketlerin büyük ç oQun

lu~unda; şirketler acentelerini bulurken hem de acentelerden 

gel e n teklifler do~rultusunda seçimini yapmaktadırlar. 

ACENTE SEÇiftiNDEKi KRiTERLER : 

Tablo: 7.8. Şirketlerin Acente Seçiminde önemli Kri terler 

SEÇift KR:tTERi TOP.Ş:tRKET SAYISI x 

TAHSiL DURUJtU 4 2 Y. 79.2 

TEJtiNAT YETERLiLiöi 3 9 Y. 73.5 

DAHA öNCEKi UöRAŞ 9 Y. 17 

FAAL.KONU.iLE SiG.AR. iLiŞ. 32 Y. 60.3 

iŞ YERiNiN KONURU 14 Y. 26.4 

SOSYO-KOLTOREL YAPISI 5 Y. 9.4 

GEHiŞ ÇEVRE <PORTF6Y BEK.> 46 Y. 86. 7 

DAHA öHCE SiGORTA YAPJtASI 2 3 Y. 43.4 

EKOHOftiK GOCO 4 Y. 7 .5 



- 81 -

Şirketler acentelerini seçerken bazı kri terleri dikkate 

almaktadırlar . Tablo 7.8'de görüleceOi g i bi; Şirketlerin X 

8 7 'si acente seçiminde geniş bir çevreyi <portföy beklentisi> 

aramaktadır . X 79 Tahsil durumunu , r. 73 teminat yeterliliOi, 

X 60 faaliyet konusu ile sigortacılık arasındaki ilişkiyi, 

X 43 daha önce sigortacılık yapıp yapmadıOına bakmaktadır. 

Şirketlerin X 26 ' sı acentenin iş yerinin konumuna, X 17'si 

daha önceki uQraşına, r. 9'u acentenin sosyo - kültür el yapısına 

'l. 7 . 5'i ise eko nomik güce önem vermektedir. Şirketlerin acen

te seçiminde en çok tercih ettikleri kri t erler; Geniş çevre 

<Portföy bekl entisi>, tahsil durumu ve teminat yeterliliOidir. 

ŞiRKET ACENTELERiNiH BAŞKA ŞiRKETLERLE ÇALIŞKA i ZNi : 

Tab1o : 7 .9. Şirketin Acen teye Başka Şirketle Çalışma i zni 

ÇALIŞftA iZHt TOP.ŞiRKET SAYISI % 

iZiN YOK 8 r. 15 

iZf N VAR 42 r. 79. 2 

Ki Ki ZAKAN 3 r. 5.6 

TOPLAft 53 r. 100 

Tablo 7 . 9 ' da görüldüOü üzere şirketlerinin r. 79'u ; 

acentelerinin başka sigorta şirketleri ile çalışmasına engel 

olmamaktadır. r. lS'i acentelerin başka şirketlerle çalışmala

rına engel olmamakta, r. G'sı ise kimi zaman engel olmaktadır. 

Şirketlerin çok büyük çoOunluQu acentelerinin başka şirketler

le çalışmalarına karşı çıkmamaktadır . 
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ÇEŞiTLi KURUK VE KURULUŞLARA ACENTELiK DAöITKA POLiTiKASI 

Tablo: 7.10. Şirketlerin Kurum ve Kuruluşa Acentelik DaOıtımı 

BU TOR ACENTE TOP.ŞiRKET SAYISI x 

VAR 13 r. 24. 5 

YOK 15 x 28. 3 

SICAK BAKIYOR 14 x 26.4 

SICAK BAKMIYOR 11 Y. 20 .7 

TOPLAR 53 x 100 

Tablo 7 .lO ' da görülece~i üzere; şirketlerin Y. 24'ünde 

çeşitli çeşitli kurum - kuruluş ve dernek acenteleri vardır. 

28 ' i nde ise bu tür acenteliklere rastlanamamaktadır. Şirketle

rin X 26'sı bu tür acentelikle re sıcak bakmakta, r. 20'si ku 

rum - kuruluş ve dernek acenteliklerine pek sıcak bakmamakta

dır. Şirketlerin yaklaşık yarısının bu konu hakkındaki görüşü 

olumlu, di~er yarısının ise olumsuzdur. 

ŞtRKETLERtN BANKA ŞUBE ACENTELiKLERi: 

Tablo: 7.11 Şirketlerin Banka Şube AcenteliOi 

BANKA ACENTESi TOP.ŞiRKET SAYISI x 

VAR 3 8 Y. 71. 6 

YOK 15 Y. 28 . 3 

TOPLAR 53 x 100 

Tablo : 7.ll ' d e görülece~i üzere şirketlerin r. 72 ' sin

de banka acentelikleri vardır. Ger i kalan Y. 28 şirkette ise 

banka acenteliOi bulunmamaktadır. Yaklaşık her 4 şirketten 3 

tanesinin banka acentelikleri bulunmaktadır. 
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BAHKA ACEHTELiöi YAPILKA SEBEBi: 

Tab1o : 7.12 Şirketlerin Banka Acenteli Oi Yapma Sebe bi 

BANKA ACEN. SEBEBi TOP.Ş:iRKET SAYISI x 

ORTAKLIK i:Li:ŞKiSi 30 % SG. G 

HAZIR PORTFöY 18 x 3 3 . 9 

GENiŞ HiZllET AöI 9 x l G.9 

TEKiZ PORTFöY 7 x 13. 2 

Tablodan g örüleceOi üzere şirketlerin banka acenteliOi 

yapmasındaki s e bebl er ; şirketlerin X 56' sının bu bankalarla 

ortaklık ilişkileri vardır. Banka acenteliOi yapan şirketle-

rin X 34'ü bankanın hazır portföyünden yararlanabilmek i çin 

bu ilişkiye girmiştir. Y. 17' s i geniş hizmet aoı. x 13'ü ise 

temiz portföy <dürüst - iptal oranı düşük> için banka acente-

liOi yapmaktadır. Banka ace nteliQi yapan şirketlerin büyük ço

OunluQunda baQlı ortaklıkların büyük e t k isi vardır. 

ACEHTELiK SöZLEŞllESiHiH HAZIRLAHllASI: 

Tablo: 7.13 Acentel ik Sözleşmesinin Hazırlanması 

SöZLEŞllE HAZIRLAllA TOP.ŞiRKET SAYISI x 

ŞiRKET HAZIRLIYOR 53 Y. 100 
·-

ŞtRKET-ACENTE HAZ. - -

Şirketlerin hepsinde acentelik sözleşmeleri bizzat şir

ketler tarafından yapılmaktadır. Acentelerin sözleşmeler ha

zırlanırken her hangi etkisi yoktur; şirketlerin tamamında bu 

sözleşme matbu bir belgedir. 
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ACEHTELiK SöZLEŞllELERiHDE DEöiŞiKLiK YAPILllASI: 

Tab1o: 7.14 Acentelik Sözleşmesinde De~işiklikleri Yapılması 

DEöi:ŞiKLiK YAPKA TOP.ŞiRKET SAYISI % 

YAPIYORUZ o -

YAPllIYORUZ 38 x 71. 6 

BAZEH YAPIYORUZ 15 x 28.3 

TOPLA.K 53 x 100 

Tablodan görülece~i gibi şirketlerin hiç biri acentele

rin sözleşmelerinde de~işikli~i kabul etmemekte; sadece X 28' 

lik bir kısım şirket sadece ufak tefek de~işiklikleri yapmak

tadırlar . Şirketlerin X 72'lik kısmı hiç bir surette acente

lik sözleşmelerinde de~işikli~e gitmemektedir. 

ACEHTELER BiRilliHiH ORGAHiZASYOH YAPISI: 

Tab1o: 7.15 Şirket "Acenteler Biriminin" Organizasyon Yapısı 

BiRill TOP.ŞiRKET SAYISI x 

ACENTELER llüDüRü 25 x 47 

ACEM.VE PAZARLARA ftüDüRü 6 x 11. 3 

ACEM.VE TAHSil.AT llüDüRü 4 1. 7.5 

PAZARLAllA llüDüRü 4 x 7.5 

PAZ.-TAHS:l:LAT VE ACEN. llOD. 3 1. 5.6 

GRUP llODORO 3 x 5.6 

GENEL llOD.YARDillCISI 4 x 7.5 

ACENTE KOORDiNAT6Rü 2 x 3.7 

ACENTE VE HUKUK llOŞAV:l:R:I: ı x ı. a 

FiHANSllAN VE llUHASEBE llüD. l x ı. 8 

TOPLA il 53 x ·100 



- 85 -

Şirketlerin acenteler biriminin organizasyon yapısı in-

celendiQimizde Tablo 7.lS'de görüleceQi gibi , bu depart-

manın başında; şirketlerin X 47'sinde acenteler müdürü, X 11' 

inde acenteler ve pazarlama müdürü, X 7'sinde acenteler ve 

tahsilat müdürü, X 7'sinde pazarlama müdürü bulunmaktadır. 

Şirketlerin X 7'sinde direkt genel müdür yardımcısına , X 

6'sında grup müdürüne, X 4'ünde ise acente koordinatörüne 

baQlıdır. Acentelerin faaliyetleri şirketlerin Y. 2'sinde Fi

nans ve muhasebe müdürü, X 2'sinde Acente ve Hukuk Müşavirli

~i tarafından yürütülmektedir. Bu rakamlara göre şirketlerin 

yaklaşık yarısında bu faaliyetler acenteler müdürü tarafından 

yürütülmektedir . 

ACENTELERE DESTEK HiZftETi VERiLEH KORULAR: 

Tabıo: 7.16 Şirketlerin Acentelere Destek OlduQu Alanlar 

KOH ULAR TOP.Ş:i:RKET SAYISI x 

TEKNiK DONAHift 28 h 52.8 

POL:i:ÇE TANZ:i:lli 41 h 77.3 

PAZARLAllA 39 h 73.5 

EötTtll 53 x 100 

tŞ KAYDIRllA 12 % 22.6 

YOHLENDiRllE 26 Y. 49 

TAHSiLAT 18 h 33.9 

tlALt DESTEK 3 x 5 . 6 

HUKUKt DESTEK 25 h 47.1 

DtöER 2 h 3.7 
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Tablo 7.lG'da görüleceQi üzere; sigorta şirketleri 

acentelerine şu konularda destek olduklarını belirtmişlerdir. 

Şirketlerin tamamı e~itim alanında, Y. 77'si poliçe tanziminde 

7. 74'ü pazarlamada, Y. 53'ü teknik donanımda, Y. 49'u yönlendir-

mede, Y. 47'si hukuki alanlarda, 7. 34'ü tahsilatta, 7. 22'si 

iş kaydırmada, 7. S'i ise mali alanlarda acentelerine destek 

hizmeti vermektedir. 

ACENTELERE EöiTift DESTEöi VERiLEN ALANLAR: 

Tabıo: 7.17 Acentelere EQitim OesteQi Verilen Alanlar 

KONULAR TOP.Şi:RKET ŞtRKETi: x 

TEKHiK 23 7. 43.4 

PAZARLAMA 27 7. 50.9 

KEVZUAT<YöNET!IELiK> 25 7. 47. l 

üRüN TANITIKI 17 7. 32 

KALi 4 7. 7.5 

TE!IEL EöiT:i:!I 19 7. 35.8 

Bir önceki tablodan görUleceQi gibi şirketlerin tamamı 

acentelerine eQitim desteQi vermektedir. Verilen bu destek 

şirketlerin 7. 43'ünde teknik, 7. SO'sinde pazarlama, 7. 47'sin

de mevzuat <yönetmelik> alanlarındadır. 7. 32'si ürün tanıtımı 

7. 7.S'i mali, 7. 36 ' sı da temel eQitim alanlarında destek ol

maktadır. Sigorta şirketleri aQırlıklı olarak yeni tahsis olu

nan acentelere; temel eQitim ve mevzuat bilgileri verilmekte 

zaman içersinde seminerler ve toplantılar tertip edilerek mev

cut acentelerin, pazarlama, teknik ve yeni ürünlerin tanıtı

mında bilgilendirilmektedir. 
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ŞiRKETLERiH ACENTELERi iLE iLiŞKiLERiHi GELiŞTiRftE PROGRAKI: 

Tabıo: 7.18 Şirketlerin Acente ile ilişkilerini Geliştirmesi 

PROGRAft QEŞiDi TOP.ŞiRKET SAYISI x 

PLANLI PROGRAKLAR 34 x 64 

PLANSIZ PROGRAK 19 x 36 

Yukarıdaki tablodan g8rülece~1 gibi şirketlerin tamamı

nın acenteleri ile ilişkilerini geliştirmek için programları 

vardır . Şirketleri Y. 64 ' ünün bu programı planlı, Y. 36'sının 

ise plansız programı vardır. 

ACEHTEHi H ŞiRKET TARAFINDAN DEHETi fti; 

Tabıo : 7. 19 Acentelerin Şirketleri Tarafından Denetimi 

ACENTE DENETiKi TOP. ŞiRKET SAYI SI x 

YAPILI YOR 49 Y. 92.5 

YAPILl!IYOR 4 7. 7.S 

TOPLAl'I 53 x 100 

Tablodan 7.19'dan anlaşılaca~ı üzere şirketlerin Y. 93 ' 

acentelerini denetlemektedir. Y. 7'si ise denetleme ihtiyacı 

duymamaktadır. Rakamlardan anlaşılaca~ı üzere şirketleri 

hemen hemen tamamı acentelerini kontrol altında tutmaktadır. 

ACENTE DENETiftiNiN YAPILDiöI ALANLAR: 

Tabıo: 7 . 20 Acente Denetiminin YapıldıOı Alanlar 

ALANLAR TOP. StGORTA Şi:RKET:t x 

TAHSiLAT 40 x 75.5 

iŞLEllLERE UYGUNLUK 48 Y. 90 

DiöER 18 r. 34 
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Acentelerin denetiminde; şirketlerin % 75'inde tahsilat 

ön plandadır. Y. 90'ı sigorta işlemlerine uygunluk konusunda 

denetim yapmaktadır. Şirketlerin Y. 34 ' lük kısmı; hasar kontro

lü, sigortalı ile ilişkiler, teknik donanım, iş yerinin konu 

mu, eksperlerle ilişkiler ve seri noları kontrol ü konusunda 

denetim iaaliyeti göstermektedir . Görüldügü üzere şirketle 

rin hemen hemen tamamı acentelerini tahsilat konusunda sıkı 

denetime almaktadırlar. Acenteleri ile yapmış oldukları söz 

leşme maddelerine göre de kont r eller yapılarak sigorta işlem

lerine uygunlugu sa~lanmaktadır. 

ACENTEHi H ZOR DURUKA DüŞKESi: 

Tab1o: 7 .21 Acentel erin Zor Duruma Düşmesi Esnasında Şirketin 

izleyeceQi Stra teji 

ALTENATiFLER TOP. ŞiRKET SAYIS I x 

TEKiNATI HAKTE ÇEViRiRiK 1 % 1.8 

ACEHTELiöi iPTAL EDERiK 2 % 3.G 

YARDIMCI OLURUZ 50 r. 94.3 

TOPLAft 53 /. 100 

Yukarıdaki tablodan görüldü~ü gibi; acentenin zor duru

ma düşmesi durumunda; şirketlerin /. 94'ü sorunlarına eQilip 

aşmasında yardımcı olmaktadır. % 4'ü acenteligini hemen iptal 

etti~ini % 2'si ise teminatını nakte çevirecegini bildirmiş

tir. Genellikle böyle durumlarda şirketlerin büyük ço~unlu~u 

acentelerine yardımcı olarak sorunlarını aşmasında destek hiz

meti vermektedir. 
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ACENTE üRETilliHiN HIZLI AZALllA DURUllU: 

Tab1o: 7.22 Acente üre t iminin Hızlı Azalma Duru mu 

STRATEJiLER TOP. ŞiRKET SAYISI x 

SEBEB ARARill 34 x 63 

YARDillCI OLURUll 6 x 11. 3 

SORUNLARINA EöiLiRill 9 x 16.9 

BEKLERiZ 4 x 7 .5 

TOPLAll 53 x 100 

Tablo 7. 2 2 ' de görü leceOi üzere, şirketlerin X 63 'U 

acente l e r inin üret i mler inde hızlı b i r azalma o lursa; bunun 

s ebeblerini arama yoluna g i tmektedir . X l l'i acenteler ine 

yardımcı olmakta, X 17'si sorunlarına eOilmekte, X 7'si ise 

bir d önem beklemeyi tercih etmektedir. Şirketlerin yarısın-

dan fazlası acentelerinin hızlı bir üretim kaybında; bunun 

sebebini arama yoluna gitmekte ve bulunan sebeblere göre bir 

s trateji tayin etmektedir. EOer üretim başka bir şirkete kay

dırıldıysa veya başka bir sebeb bulunuyorsa şirketlere g öre 

ayr ı çözümleri vardır. 

ACENTE iLE iLiŞKiLER BOZULDUöU ZAllAH: 

Tab1o: 7.23 Acente ile ilişkilerin Bozulma Dur umu 

ALTENETtFLER TOP.ŞiRKET SAYISI x 

HEllEN iLiŞKiLERf KESERiZ 6 1. ı ı. 3 

GEÇiŞ <YUKUŞAt!A> DöNEllt 27 Y. 50 . 9 

UYARIP iLtŞKtLERE DEVAll 19 x 3 5 . 8 

Di öER l Y. l. 8 

TOP LAKA 53 Y. 100 
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Tablo: 7 . 23'ü incelendi~inde; şirketlerin acenteleri 

ile ilişkilerinin bozulması durumunda (acentelerden kaynakla-

nan>; şirketlerin yaklaşık X 51'i bir geçiş <yumuşama> dönemi 

izlenmektedir. Y. 36'sı acentelerini uyarmayı tercih ederken, 

Y. ll'i ilişkilerini hemen kesmektedir. Şirketlerin acenteleri 

ile bu ilişkisinde şirket büyüklü~ünün < acente sayısının > 

büyük etkisi vardır. 

ACENTELiK SöZLEŞKELERiNiN iPTAL EDiLKESi DURUMU: 

Tabıo: 7.24 Acentelik Sözleşmelerinin iptal Edilmesi Durumu 
-- . 

iPTAL DURUMLARI TOP.ŞiRKET SAYISI x 

SöZLEŞKEYE AYKIRI 36 % 67.9 

TAHSiLATA UYftADiöI 29 i. 54.7 

YANLIŞ POLiÇE TANZi!li 7 i. 13.2 

SAHTEKARLIK 13 i. 24.5 

DüŞüK PORTFöY 11 i. 20. 7 

HAKSIZ REKABET 3 i. 5.6 

ACENTE iSTEDiöi ZAMAH 3 i1. 5.G 

Tablo: 7.24 görülece~i üzere şirketlerini. 68'i sözleş-

melerere aykırı davranan acentelerinin sözleşmelerini iptal 

etmektedir. Sigorta şirketlerinin Y. 55'i tahsilata uymayan, 

% 13' yanlış poliçe tanzim eden, Y. 25'i sahtekarlık , Y. 21'i 

ise düşük portföye sahip olan acentelerin sözleşmelerine son 

vermektedir. i. 6 ' sı ise haksız rekabet eden, i. 6'sı ise ken-

di iste~i ile ilişkilerini koparmaktadır. Şirketlerin yarı-

sından fazlası sözleşmelerine aykırı davranan ve tahsilata 

uymayan acentelerin sözleşmelerini iptal etmektedir. 
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SöZLEŞBESi iPTAL EOiLEN ACENTEHiN PORTFöYü: 

Tabıo: 7.25 Sözleşmesi iptal Edilen Acentenin Portföyü 

PORTFöY TOP.ŞiRKET SAYISI x 

ACENTEDE KALIR 24 % 45.2 

Ş:i:RKETE KALIR 17 % 32 

KOŞTERtYE BiLD1:R:tLiR 12 % 22.6 

TOPLAM 53 % 100 

Tablo 7.25'den anlaşılaca~ı gibi iptal edilen acentenin 

portföyü; şirketlerin X 45 ' ine göre acent ede kalmaktadır . X 

32'sinde şirketin porföyüne aktarılır. Şirketlerin X 23' ünde 

i se müşterilerle temas kurularak durum açıklanır. Müşterile

rin merkezle veya kendisine yakın bir acente ile temas kurma

sı istenir. 

ŞiRKETiH ACEHTELiK SAYISI iLE üRETiKi ARASIHOAKi iLiŞKi: 

Tablo: 7.26 Acentelik Sayısı ile üretim Arasındaki ilişki 

ÇOK ACENTE ÇOK üRETiK TOP.ŞiRKET SAYISI x 

HAYIR 50 x 94.3 

EVET 3 % 5.6 

TOPLAlt 53 x 100 

Yukarıdaki tabloda görülece~i gibi şirketlerin X 94'üne 

göre acente sayısı ile üretim arasında bir ilişki yoktur.Yani 

çok acente çok üretim demek de~ildir. Şirketlerin ancak 'l. 6' 

lık kısmında göre böyle bir ilişki vardır ve daha çok üretim 

elde etmek için daha çok acentelik tahsis edilmesi gerekir. 
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ŞiRKETLERE GöRE iYi ACENTE PROFiLi: 

Tabıo: 7.27 Şirketlere Göre iyi Acente Proxil i 

iYi ACENTE PROFiLi TOP.ŞiRKET SAYISI 'X 

NAKUSLU-DOROST 16 x 30. 2 

GENiŞ ÇEVRESi OLAN 12 'l. 2 2 . 6 

DEHGELi PORTFöYO OLAN 14 'l. 26.4 

VERiKLi PORTFöYO OLAN 14 x 2 6 .4 

Ti:TiZLtK 7 'l. 13.2 

tYi PAZARLAltACI 18 x 33. 9 

PROFESYOHEL- tNANÇLI 3 1 x 58.4 

TEKSiL YETEHEö i OLAN 19 Y. 35.8 

YASALARA SAYGI LI 12 x 22.6 

TEIHZ PORTFöY 4 1. 7 . 5 

BüRO DONAIH NA SAHiP 1 1. ı. 8 

Şirketlere göre iyi a c ente prof ili araştırıldıOında pek 

çok kriterin oldu~u görülmüştür. Şirketlerin /. 58'inde göre 

acentenin bu işe inanan ve profesyone l olması gerekir. /. 36 

sına göre temsil yeteneOi, /. 34 ' ünde g öre iyi pazarlamacı ol

ması gerekir . Şirketlerin 'l. 30'unda namuslu ve dürüst olması, 

X 26'sında dengeli portföyü olması, /. 26'sında verimli port

föyü olması, Y. 23'ünde • geniş çevresi• olması i y i acente kri

teri dir. 'l. 22 'sinde yasalara saygılı, 'l. 13' ünde titiz çalışan 

1. 7' sinde temiz portföyü olan, X 2 ' sinde gerekli büro donanı

mına sahip acente •iyi acentedir•. Şirketlerin iyi acente pro 

filine göre yukarıdaki kriterlerden sadece biri de~il, birkaç 

tanesi de önemli olmaktadır . 
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ŞiRKETLERiN ACENTELER± iLE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR : 

Tab1o: 7. 28 Şirketlerin Acenteleri i le Karşılaştı~ı Sorunlar 

SORUNLAR TOP.ŞiRKET SAYISI x 

TAHS:tLAT 29 r. 5 4. 7 

VERi!fS:tZLiK 1 2 t. 22 . 6 

SORUNU!fUZ YOK 12 t. 2 2. 6 

DUYARSIZLIK 9 x 16. 9 

DENGESiZ PORTFöY 8 t. 1 5 

GAYR± CiDDiLi K 8 r. 1 5 

BiLGi YETERStZLtö:t 8 x 1 5 

HASAR YAKLAŞI!fl 8 r. 15 

KiTELi KLi ELEKAH 7 t. 13.2 

PORTFÖY YETERSiZLiöi 6 r. 1 1. 3 

iPTAL ORANLARI Yü KSEK 6 r. 11. 3 

iYi NiYETLi DEöiLLER 5 t. 9.4 

TEl'IBELLi K 4 t. 7.5 

DiNAl'li:K PORTFÖY 4 t. 7.5 

HEDEFSi:ZLtK 3 r. 5. 6 

REKABET 2 x 3 . 6 

Şirketlerin t. 5 5 ' ine göre ; ace n t eleri i le karşılaştıkla

rı sorunların başında tahsilat gelmektedir . X 23'e göre verim

s iz çalışma, 1. 17' e göre duyarsızlık, 1. lS'e göre dengesiz 

portföy, gayri cidd i çalışma, bilgi yetersizliOi ve hasar yak

laşımı sorun oluşturmaktadır. 1. 13'üne göre nitelikli eleman 

sorunu, 1. ll'e göre portföy yetersizliOi ve iptal oranları, r. 

4'ünde dinamik portföy ve rekabet başlıca sorundur. Şirketle

rin X 27'sine g öre acenteleri ile sorunları bulunmamaktadır. 
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7.2. Araştır•a 2. Buıguıarı 

örnek kitleyi oluşturan 400 sigorta acentesinde yapılan 

bu araştırmadan elde edilen sonuçlar aşa~ıda sıralanmıştır. 

ACENTE TiPi:: 

Tablo: 7.29 Acentenin Yetkili-Yetkisiz Durumu 

ACJ.:NTJ-: TiPi TOP.ŞiRKET SAYISI x 

YETKiLi 302 Y. 75.5 

YETKiS:lZ 98 Y. 24.5 

TOPLA fi 400 Y. 100 

Yukarıdaki tablonun incelenmesi ile görülece~i gibi; 

araştırmanın örnek kitlesini oluşturan 400 acentenin t. 75'i 

yetkili acentedir. Geri kalan 7. 25 ise yetkisiz olarak çalı

şan sigorta acenteleridir. GörüldüQü üzere; acenteler tarafın

dan genellikle yetkili acentelik tercih edilmektedir. 

YETKiLi TiPi: 

Tablo: 7.30 Yetkili Acente Tipleri 

YETKiL:l TiPi TOP.ACENTE SAYISI x 

SöZLEŞBE YAPftAYA o -
PRift TAHSiLiHE o -

HER iKiSi 302 Y. 100 

Tablo 7.30'da görüldü~ü gibi yetkili acentenin hepsi 

hem sözleşme yapmaya hem de prim tahsiline yetkilidir. Ocak 

95'de yürürlüOe giren kararname ile yetkili acente; hem söz

leşme yapmaya hem de prim tahsiline yetkili olabilmekte idi. 

Fakat yetkili acenteler her ikisini birden tercih etmektedir. 
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ACENTELERiH SEKTöRDEKi HiZKET SüRELERi: 

Tablo: 7.31 Acentelerin Sektördeki Hizmet Süreleri 

YIL TOP.ACENTE SAYISI Y. 

o - 5 105 Y. 2 6 .5 

5 - 10 124 Y. 3 1 

10 - 15 79 t. 19.7 

15 - 20 33 x 8.2 

20 - 25 3 3 % 8. 2 

25 üZERi 26 Y. 6 . 5 

TOP LAK 400 t. 10 0 

Ta b l o 7.31 ' de görülece~i üzere örnek kitleyi oluşturan 

acentelerden t. 31'i 5 - 10 yıl hizmet grubundadır. r. 26 'sı 

O - 5 yıl , t. 20'si 10 - 15 yıl , t. 8'i 15 - 20 yıl, Y. 6 'sı 

ise 25 yılın üzerinde sektörde hizmet göstermektedir . Acen

telerin yarısından fazlası O - 10 yıl sektörde faaliyet g ös 

termektedir. 

ACENTENiN SiGORTACILIK DIŞINDAKi UöRAŞI: 

Tabıo: 7 . 32 Acentenin Sigortacılık Dışındaki U~raşları 

DiöER UöRAŞ TOP.ACEHTE SAYISI x 

!IUHASEBEC:lLiK 68 x 17 

AVUKATLIK - 3 Y. 0 . 7 

PAZARLAMA 35 Y. 8 . 7 

REKLAMCILIK 26 t. 6 . 5 

EllLAKÇILIK 15 Y. 3.7 

iTHALAT-iHRACAT 7 t. ı. 7 

OTOllOBiL BAYii 2 5 Y. 6.2 
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ViDEOCU 1 ,, 0.2 

DOViZ BüFESf 1 ,, 0.2 

ALIK- SATIK iŞLERi 28 ,, 7 

tNŞAAT IUKARLIK 16 ,, 4 

OTO KiRALAKA 5 ,, ı. 2 

PROFESYONEL ACENTE 170 r. 42. 5 

TOPLA il 400 Y. 100 

örnek kitlemizi oluşturan acentelerin % 42'si profes

yonel acente olup sigortacılık dışında hiç bir işle u~raşma

maktadır. Y. 17 Muhasebe-mali müşavirlik, Y. 9'u pazarlama, Y. 6 

reklamcılık, Y. 6 otomobil bayiliOi, % 7 alım - satım işleri, 

% 4 emlakçılık, Y. 4'ü de inşaat-mimarlık işleri ile uOraşmak

tadır. Bunun dışında ithalat - ihracat , videoculuk, döviz bü

fesi, oto kiralama vb. işleri ile u~raşam acenteliklere r ast

lanılmıştır. 

AYLIK KES±LEN POLiÇE ADEDi: 

Tabıo: 7.33 Acentelerin Aylık Kesilen Poliçe Adet leri 

POLiÇE ADEOi TOP.ACENTE SAYISI x 

o - 50 112 Y. 28 

so - 100 123 Y. 30 

100 - 150 64 % 16 

150 - 200 32 Y. 8 

200 - 250 31 % 7.7 

250 üZERi 38 Y. 9 .5 

TOPLA il 400 Y. 100 
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Acentelerin üretimlerini saptamak için yanlız acente

nin kestiOi poliçe sayısını bilmek kafi deQildir. Bununla be

raber kesilen poliçenin deQeri de önemlidir. Çünkü bir acente 

çok poliçe kesebilir, fakat üretim miktarı deQer olarak düşük 

olabilir. Tablo 7.33'de görüleceOi üzere acentelerin aylık 

kestikleri poliçe adedi; Y. 28'inde O - 50 civarında, Y. 30'un

da ise 50 - 100 arasındadır. Y. 16'sında 100 - 150 , Y. 8'inde 

150 - 200, r. 8'inde 200 · - 250 arası, Y. 9'unda 250'nin üze-

rindedir. Aylık kestikleri poliçe adedi; acentelerin yaklaşık 

t. GO'ında O - 10 0 arasındadır. 

AYLIK KESiLEN POLiÇE DEöERi: 

Tablo: 7. 3 4 Acentelerin Aylık Ke s i l e n Po liç e DeOer ler i 

POLiÇE <Kt LYON TL> TOP.ACENTE SAYISI x 

o - 250 109 Y. 2 7 . 2 

250 - 500 147 Y. 36.7 

500 - 1000 69 Y. 17 .2 

1000 - 2000 41 Y. 10. 2 

2000 üZERt 34 Y. 8.5 

TOPLAtl 400 Y. 100 

Acentelerin kesilen aylık poliçe deOerleri; t. 37'sinde 

250 - 300 Milyon TL aralı~ındadır. Y. 17'sinde 500 Milyon - 1 

Milyar TL, r. lO'unda l - 2 Milyar TL, Y. 9'unda ise 2 Mil-

yar TL'nin üzerindedir. Acentelerin yaklaşık 3 ' de 2 ' sinde 

O - 500 milyon TL aralıQında aylık üretim söz konusudur . 
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ACENTE YETKiLiSi •YAŞ• DURUftU: 

Tab1o: 7.35 Acente Yetkilisini n • Yaş• Durumu 

YAŞ TOP.ACENTE SAYISI x 

20 - 30 118 x 29.5 

30 - 40 165 Y. 41. 2 

40 - 50 79 x 19. 7 

50 üZERi 38 x 9. 5 

TOPLAft 4 0 0 x 100 

Tablo 7 .35 ' den görüldü~ü gibi ör nek kitlemizdeki acente 

ye t kililerinin 7. 30'u 20 - 30 yaş arasındadır. X 41'i 30-40 

yaş, 7. 20 ' si 4 0 - SO yaş, Y. lO'u ise SO yaş üzerindedir. 

Ac ente yetkililerinin büyük çoOunluOu genç yaş grubundadır . 

Sektörde babadan evlada geçen bir süreç vardır . 

ACENTE YETKiLfSiHiH •CtNSiYET• DURUftU: 

Tabıo: 7.36 Acente Yetkilisi "Cinsiyet" Du r u mu 

CiNSf YET TOP.ACENTE SAYISI x 

ERKEK 3 3 9 7. 84. 6 

KADIN 61 % 15 .3 

TOPLAft 400 7. 100 

Tablo 7 .36'dan görüldü~ü üzere araşt ırmamıza katılan 

acente yetki l i ler i nin X 8S ' i erkektir . Geri kalan Y. 15 ' i ise 

kadındır. S i gorta acente sekt öründe a~ırlıklı olarak "erkek 

acente yetkilileri" faaliyet göstermektedir. 
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ACENTE YETKiLiSi •EöiTtft• DURUllU: 

Tablo : 7.37 Acente Yetkilisi "EOitim" Durumu 

EöiTtft DURUKU TOP.ACENTE SAYISI x 

tLK - o 

ORTA 4 t. l 

LiSE 194 t. 48.5 

YOKSEK 193 1. 48.2 

YüKSEK L:i:SANS 9 x 2.2 

TOP LAK 400 t. 100 

Araştırmamıza katılan acentelerin t. ! ' inde orta okul 

mezunu yetkililer vardır. /. 49'u lise mezunu, /. 50'si ise yük

sek okul mezunudur. Tablodan anlaşılaca~ı üzere /. 2'sinin yük

sek lisans yapmış olması sektör açısından sevindirici bir so

nuçtur . Ocak 95'teki yönetmelik gere~i ancak lise ve üzeri e

~itim sahibi olanlar acente olabilmektedir. Orta okul mezunu 

acenteler daha önce şirketi ile sözleşme yapan acentelerdir. 

ACENTE YETKiLiSiNiN •ftESLEKi EöiTtft• <YüKSEK> DURUKU: 

Tablo: 7.38 Acente Yetkilisinin Mesleki EOitimi <Yüksek> 

llESLEKi EöiTift TOP.ACENTE SAYISI x 

iŞLETllE 28 x 13.8 

iKTi:SAT 99 x 49 

HUKUK 6 t. 2 . 9 

ftüHEHDiSLiK 28 t. 1 3 .8 

Si:G.llES.OKULU 9 x 4 .4 

DiöER 62 t. 15.8 

TOPLA it 400 x 100 
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ACENTE YETKiLiSiNi N •nESLEKi KURSA KATILnA· DURUKU: 

Tab1o: 7 . 39 Acente Yetki l erinin Meslek i Kurs a Katılmaları 

KATILDINIZ tH ? TOP.ACENTE SAYISI x 

EVET 9 " 2 . 2 

HAYIR 391 " 97 . 8 

TOPLA il 400 Y. 100 

ACENTEHiN SiGORTA ŞiRKETiHCE VERiLEH SElliHERLERE KATILKASI: 

KATILDINIZ nI ? TOP. ACENTE SAYISI x 

EVET 400 'l. 100 

Tablo 7.39'dan görüldü~ü üzere acente yetkilerinin Y. 

98'i bir mesleki kursa katılmamıştır. Sadece Y. 2'lik çok 

k ü ç ü k bir yüzdesi mesleki bir kursa katılmamıştır. Fakat acen

telerin tamamı , sigorta şirketince verilen seminer ve e~itim 

programlarına katılarak; pazarlama, mevzuat , ürün t anıtımı, 

temel e~itim ve teknik konula rda b ilgilendiri lmişlerdir . 

ACEHTEHiH HUKUKU YAPISI: 

Tab1o: 7.40 Acentelerin Hukuki Yapısı . 

HUKUKi YAPI TOP. ACENTE SAYISI x 

GERÇEK KiŞi 128 Y. 32 

TOZEL KtŞi 2 7 2 x 68 

TOPLAll 4 0 0 'Y. 100 

Tablodan görüldü~ü gibi acentelerin hukuki yapısı Y. 32' 

s inde gerçek kişi acenteli~idir. 'Y. G8'inde ise tüzel kişi 

acentelik tespit edilmiştir. Bugün acentelerimizin büyük ço

~unlu~unda hukuki yapı olarak; tüzel kişi tercih edilmektedir. 
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ACEHTEHiN YATIRDiöI TEftiHAT: 

Tabıo: 7.41 Acent elerin Yatırdıqı Teminatlar 

TE1U:HAT TüRü TOP.ACENTE SAYISI x 

TüRK LiRASI/DöViZ 36 r. 9 

HAZiNE BONO/TAHV:i:L 42 r. 10.5 

ŞiRKET SENETLER± o -

GAYRiftENKUL iPOTEöi 193 r. 48. 2 

BANKA TEftiNAT !IEKTUP 12 9 r. 32.2 

TOP LAK 400 r. 100 

Tablo 7 . 4l ' den görüldüqü üzere; örnek k i tlemizi oluş-

t uran acentelerin Y. 48'i •acentelik teminatı• olarak gayrimen-

kul ipote~ini tercih etmiştir . Y. 32'si Banka Teminat Mektubu 

Y. lO 'u Hazine Bonosu- Tahvil, Y. 9'u Türk Lirası -Döviz teminatı 

yatırmıştır. Acentelerin yaklaşık yarısı gayrimenkul ipote~ i-

ni t ercih etmektedir. Gayrimenkul sahibi acenteler için bu 

yo l ko l ay ve masrafsız bir y oldur. 

ACENTEN:i:N SiGORTA ŞiR.KETi SEÇifti: 

Tablo: 7.42 Acentel erin Şirket Seçimindeki Kriterleri 

TERCiH NEDENi TOP.ACENTE 

ŞiRKETiN ADI 86 

GüVENiRLi:öi 228 

BüYüKLOöÜ' 6 6 

EN iYi HiZltET 212 

YERLi/YABANCI 26 

DiöER 19 

SAYISI x 

Y. 21. 5 

r. 59.5 

Y. 16.5 

Y. 5 3 

r. 6 . 5 

x 4 

r.c. YUKSEKÖGRETİM KURULU 
DOKÜMANTASYON MERl<tll 
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Sigor ta acenteler inin şirket seçiminde <kuruluşta > pek 

ç ok kriter ö nemli rol oynamaktadır. Tabloda görü ldüOü üzere 

acenteleri n i. 59 ' unda sigort a şirketinin g üven irliOi; seçim 

içi n en önemli kriterdir. i. 53 'ü şirketlerinin iyi h i zmet ver

mes i, i. 21 ' i ş irketin adı, Y. 17 ' si şirketin b ü yüklüOü, Y. 6 'sı 

şirketin yerli-yabancı oluşuna göre ter cih yapmaktadır . Acen

tenin şirketi seçiminde; güvenirlik ve i y i hizmet en önemli 

tercih nedenidir. 

ACENTENiN BiRDEN FAZLA ŞiRKETiN ACENTELiöiNi YAPftASI: 

Tab1o : 7 .43 Ace ntenin Birden Fazla Şirketi ile Çalışması 

ÇOK ACENTELiK TOP. ACENTE SAYISI x 

VAR 168 Y. 42 

YOK 232 Y. 58 

TOPLA" 400 Y. 100 

Yukarıdaki tablodan görülece~i üzere; acentenin i. 42 'si 

birden fazl a şirketin acenteli~ini yapmaktadır . Tabi ki i. 58' 

i i s e yanlız bir şirketin acenteli~ini yapmaktadır . 

BiRDEH FAZLA ACENTELiK YAPAH ACENTELERiN ŞiRKET SAYILARI: 

Tab1o : 7.44 Acentelerin Çalıştıkları Şirket Sayıları 

ŞiRKET SAYISI TOP.ACENTE SAYISI x 

2 131 Y. 7 8 

3 22 Y. 1 3 

4 8 Y. 4. 7 

4 OZERi 7 Y. 4.1 

TOPLAM 168 Y. 100 
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Birden fazla şirketin acenteli~i yapan acentelerin Y. 78 

i iki şirket ile sözleşme yapmıştır. Y. 13'ü 3 şirket, Y. 5'i 

ise 4 şirket, r. 4'ü ise 4'den fazla şirkettir . Görüldü~ü ü

zere çok şirket ile çalışan acenteler için; 2 acentelik pek 

ço~unda tercih nedenidir. Arkadaki tabloda görüldü~ü üzere 

her bir acentenin şirketler bazında toplamı alırsa: araştır

ma yaptıOımız gerçek acente sayısının 636 olduOunu görürüz. 

ACEHTENtH BiRDEN FAZLA ŞiRKETLE ÇALIŞftA HEDENi: 

Tabıo: 7.45 Acentenin Birden Fazla Şirketle Çalışma Nedeni 

ÇALIŞftA NEDENi TOP.ACENTE SAYISI x 

ELE"ENTER+HAYAT 7 0 Y. 41.6 

BAZI AVANTAJLAR 43 % 25 . 5 

GENiŞ HiZ"ET 51 Y. 30. 3 

DiöER 4 Y. 2. 3 

TOPLAft 168 Y. 100 

Acentelerin bir kısmı aynı anda bir kaç şirketin acente 

liOini yapmaktadır. Bu acentenin kuruluş esnasında veya sonra

ki dönemlerdeki bir tercihi olup çeşitli nedenleri vardır.Yu

karıdaki tablodan görüleceOi üzere: acentelerin birden fazla 

şirketle çalışmalarının nedenlerinin başında; Y. 42'sine göre 

hizmet tamamlaması <Elementer + Hayat ) gelmektedir . 7. 25'ine 

göre; bazı şirketlerde bazı branşlar daha avantajlıdır. Y. 30' 

una göre daha çok şirketle çalışmak daha geniş bir hizmet yel

pazesi sa~lamaktadır. Bazı şirketler acentelerinin başka şir

ketlerle acentelik yapmasına pek sıcak bakmayarak; acentenin 

böyle bir tercihini engellemektedirler. 
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KURULUŞTA BüRO YERi SEÇiftiNi ETKiLEYEN KRiTERLER : 

Tablo : 7 . 46 Kuruluşta Bür o Yeri Seçimini Etkileyen Kriterler 

SEÇi.K KRiTERLERi TOP.ACENTE SAYISI x 

DEVAK EDEN iŞ 99 Y. 24.7 

.KERKEZi BiR SE!IT 237 r. 59.2 

KEHD:t GAYRi.KEHKULU 40 Y. 1 0 

YAKINDA ACENTE YOK 7 9 Y. 19. 7 

ŞiRKETE YAKIN 2 Y. 0 .5 

iLGiLi iŞE YAKIN 68 Y. 17 

DilıER 12 % 3 

Tablo 7.46'dan anlaşılaca~ı üzere acentele rin büro 

yeri seçimind e; Y. 59'una göre büronun merkezi bir semtte olu

şu önemli bir kriterdir. Y. 25'ine göre acente bürosunda önce

den devam eden bir işi var, Y. 25'ine göre yakın bir bölgede 

fazla sigorta acentesi yok, Y. l O'una gör e kendi gayrimenkulu 

Y. 17'sine göre ilgili işe yakınlık büro yeri s e çiminde önemli 

bir kriter olmuştur . 

ACEHTEHiH •KiRA• DURUKU: 

Tablo: 7.47 Acente Bürosunun Kira Durumu 

BüRO KiRA llI ? TOP. ACENTE SAYISI x 

EVET 336 % 84 

HAYIR 64 % 16 

TOP LAK 400 % 10 0 

örnek kitlemizi oluşturan 400 acente bürosunun Y. 84'ü 

kiradır. Ancak Y. 16'sının kendi mülk ü olup, kiracı de~ildir. 
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ACENTEDE BiLGiSAYAR DOHANillI: 

Tab1o: 7.48 Acentelerde Biıgisayar Kullanımı 

DONANIK VAR KI? TOP.ACENTE SAYISI x 

EVET 336 Y. 84 

HAYIR 64 Y. 16 

TOPLA il 400 'l. 100 

Tablo 7.48'de gBrülecegı Uzere acentelerin Y. 69'unun 

bilgisayar donanımı mevcuttur. Y. 31'inde ise bilgisayar dona-

nımı yoktur. Gelişen teknoloji, bilgileri saklama kolaylı~ı, 

basit işlem avantajı acenteleri bilgisayar kullanımına itmek

tedir. Şirketlerinde destegi ve isteOi ile <Bilgisayar, prog 

ram vb. acentelerin bilgisayar kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

ACENTELERiN ŞiRKETLERiHDE BAöLI OLDUKLARI BiRiftLER: 

Tab1o: 7.49 Acentelerin Şirketlerde Baglı Oldukları Birim 

Bf RiK TOP.ACENTE SAYISI % 

ACENTELER KüD. 186 Y. 46.5 

BöLGE KüDüRü 27 Y. 6.7 

GENEL llOD. YARD. 34 'l. 8.5 

ACENTELER DEPT. 153 'l. 38.2 

TOPLA il 400 Y. 100 

Acentelerin Y. 47'sine göre; şirkette "Acenteler Müdürü• 

şirketle-acente arasındaki koordinasyonu sa~layan birimdir. 

Bu görevi Y. 38'inde acenteler departmanı, 'l. 7'sinde bölge mü

dürü, Y. 8'inde genel müdür yardımcısı bu görevi yürütmektedir 

Esasen acentenin şirketin hangi biriminde sorunu varsa; direk 

olarak o departmanla temas kurabilmektedir. 
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ACENTENiH TALi ACEHTELiöi: 

Tablo: 7.50 Acentelerin ftTali Acentelikleri" 

TALi ACENTELiK TOP.ACENTE SAYISI x 

VAR 64 x 16 

YOK 336 x 84 

TOPLA!! 400 x 100 

Tablo 7.50'den anlaşılacaQı üzere görüşme yaptıQımız 

acentenin Y. 16'sının Tali Acentelikleri vardır. Y. 84'ünün 

ise tali acenteliQi yoktur. Tali acentelik tahsisi direkt 

olarak acenteyi ilgilendirmektedir. Tabi ki şirketin izni var-

dır ama her türlü formalitede ana acente sorumludur . Bu ise 

acenteleri tali acente seçiminde hassas davranmaya itmektedir. 

TALi ACEHTELtKLERiH SAYISI: 

Tablo: 7.51 Acente Tali Acenteliklerinin Sayısı 

TALi AC.SAYISI TOP.ACENTE SAYISI x 

1 34 Y. 53.l 

2 16 Y. 25 

3 6 Y. 9.3 

3'DEN FAZLA 8 Y. 12.5 

TOPLA!l 64 Y. 100 

Tali acenteliQi olan acentelerin Y. 53'ünün bir tali 

acenteli~i vardır. Y. 25'inin 2 tali acenteli~i, Y. 9'unun 3 

tali acenteli~i, Y. 13'ünün ise 3'den fazla tali acenteliOi 

vardır. Tali acenteligi olan sigorta acentelerinin; yaklaşık 

yarısının tercihi •bir tali acenteliktir•. 
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TAL± ACENTELiKLERLE YAŞANAN SORUNLAR; 

Tab1o; 7.52 Tali Acentelikler ile Yaşanan Sorunlar 

SORUN VAR IH ? TOP.ACENTE SAYISI x 

VAR - o 

YOK 64 x 100 

TOPLA.ti 64 x 100 

Acentelere göre tali acenteleri ile yaşadıkları bir so

run yoktur. Çünkü tali acentelik direkt olarak acente ile il

gilidir. Acente kendisine sorun yaratan tali acenteyi barın

dırmayı düşünmemektedir. Dolayısı ile acente ve tali acente 

arasında çok büyük sorunlar yaşanmamaktadır. 

ACENTEDE ÇALIŞAH PERSONEL SAYISI; 

Tab1o; 7.53 Acentelerde Çalışan Personel Sayıları 

PERSO.NEL SAYISI TOP.ACENTE SAYISI x 

o - 2 136 'l. 34 

2 - 4 128 'l. 32 

4 - 6 48 'l. 12 

6 - 8 42 x 10.5 

8 - 10 33 x 8.2 

10 üZERt 13 x 3.2 

TOPLA il 400 x 100 

Yukarıdaki tabloda görülece~i gibi; örnek kitlemizi o

luşturan 400 acentenin 'l. 34'ünde 0-2 personel sayısı vardır . 

'l. 32'sinde 2-4 kişi, 'l. 12'sinde 4-6 kişi, 'l. lO'unda 6-8 ki-

şi, 'l. 8'inde 8-10 kişi, 'l. 3'ünde lO'un üzerinde personel 

bulunmaktadır. Acentelerin yaklaşık 3'de 2'sinde 0-4 arası 
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personel çalışmaktadır . Bu personelin bir kısmı daimi, di~er 

kısmı da part-time çalışan personeldir . 

ACENTEDE PART-TiKE PERSOHEL ÇALIŞKASI: 

Tablo: 7 . 54 Acentelerde Part - Ti me Personel istihdamı 

PART-TiKE PERS. TOP.ACENTE SAYISI x 

VAR 8 2 x 20 . 5 

YOK 318 Y. 7 9.5 

TOP LAK 400 x 100 

Tablo 7.54'den görüldü~ü üzere acentelerin /. 20'sinde 

part- time personel çalışmaktadır. Kala n !. SO'inde ise tüm 

personel sürekli personeldir . 

ACENTEDE ÇALIŞAN PART-TiftE PERSONEL SAYISI: 

Tablo: 7.SS Acente Çalışan Part - Time Persone l Sayısı 

PERSONEL SAYISI TOP.ACENTE SAYISI x 

o - 2 3 2 r. 3 9 

2 - 4 28 Y. 34. l 

4 - 6 13 x 15.8 

6 üZERi 9 Y. 10.9 

TOPLAll 82 t. 100 

Part -time pers onel çalıştıran acentelerin; t. 39 ' unda bu 

rakam O - 2 kişidir . Y. 34'ünde 2 - 4 kişi, Y. lG'sında 4 - 6 

kişi , /. ll ' inde 6 kişinin ü z erindedir. Part-time personeli 

olan acentelerin büyük ço~unlu~unda bu rakam O - 4 kişidir. 
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ACENTEDE ÇALIŞAN PART-TiKE PERSONELiH YAPISI: 

Tablo: 7.56 Acentelerde Çalışan Part-Time Personelin Yapısı 

PART-TiftE PERS. TOP.ACENTE SAYISI x 

ôtıRENCi 26 x 31. 7 

iK±NCi iŞ 36 x 43.9 

EftEKLi 20 x 24.3 

TOPLAft 82 % 100 

Part-time personel çalıştıran acentelerin; X 32'sinde 

bu personel öOrencidir. r. 44'ünde "ikinci iş" olarak çalışan 

part - time personel, X 24'ünde ise "Emekli" olarak çalışan 

part -time personel bulunmaktadır. 

ACENTELERiN EN öNEftLi DIŞ ÇEVRE SORUNLARI: 

Tablo: 7.57 Acentelerin En önemli İÇ Çevre Sorunları 

DIŞ SORUNLAR TOP.ACENTE SAYISI x 

RAKiPLER 86 x 21. 5 

KANUNLAR 255 x 63.7 

SOSYO-KüLTOREL 282 r. 70. S 

D±tıER 27 r. 6.7 

Tablo 7.57'den anlaşılaca~ı üzere; acentelerin % 70'i-

ne göre en önemli dış çevre sorunu, Türk toplumunun sosyo-

kültürel yapısıdır. % 64'üne göre; sigorta ve aracıları ile 

ilgili kanun ve yönetmelikler, % 22'sine göre şirket ve acen

acente rakipleri; acentelerin en önemli dış çevre sorunları

dır. Acentelerin dış çevresini şekillendiren; sosyo-kültürel 

çevre ve kanun-yönetmelikler aynı zamanda, en önemli sorunla

ları teşkil eder. 
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ACENTELERiN EN öNEKLi iÇ ÇEVRE SORUNLARI: 

Tab1o: 7.58 Acentelerin En önemli iç Çevre Sorunları 

iG SORUNLAR TOP.ACENTE SAYISI x 

ŞiRKETLE SORUNLAR 72 Y. 18 

YETiŞlliŞ PERSONEL 31 2 Y. 7 8 

ACENTE GiDERLERi 222 Y. 5 5 

DilıER 16 Y. 4 

Tablodan görüldüOü üzere acentelerin Y. 78'in e göre en 

önemli iç çevre sorunu; acentelerinde çalışacak yetişmiş 

personelin bulunamayışıdır . Gerçek tende sektörü n her b i rimin

de oldu~u gibi, acenteler camiasında yetişmiş pers onel sorunu 

had safhadadır. örnek kitle mizi oluşturan ace ntelerin Y. 55 'i 

ne g öre acente giderlerinin fazlalı~ı en önemli bir sorundur. 

Y. 18'inde ise sigorta şirketi ile yaşanan sorunlar mevcut t u r. 

ACENTEYE GöRE SiGORTA ŞiRKETiH ACENTELiK DAöITKA POLiTiKASI: 

Tab1o: 7.59 Acenteye Gö re Ş irketinin Ac ent e l ik Da~ıtması 

ACENTEYE GöRE TOP.ACENTE SAYISI x 

OLUKLU 287 x 71. 7 

OLUKSUZ 113 x 28. 2 

TOP LAK 400 r. 100 

Acentelerin Y. 7 2 's1 şirketlerinin acentelik daOıtma po 

litikasını olumlu bulunmaktadır. Geri kalan Y. 28 ise sigorta 

şirketinin acentelik da~ıtma politikasından memnun deOildir. 

Acentelerin şirketlerle ilişkilerinde acentelik daOıtım poli

tikasının önemli bir e tkisi vardır . 
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ACENTEHiH SiGORTA FAALiYET ALANI : 

Tabıo: 7.60 Acentelerin Sigorta Faaliyet Alanları 

SiGORTA TüRü TOP.ACENTE SAYISI x 

HAYAT 58 r. 14. S 

HAYAT DIŞI 219 r. 54. 7 

HER i:Ki:Si 123 r. 30. 7 

TOPLAI! 400 r. 100 

örnek kitlemizi oluşturan 400 acentenin r. 14'ü yalnız 

hayat acenteli~i yapmaktadır. Tablodan görüldü~ü üzere; r. 55 

hayat dışı <elementer > acenteli k, r. 3l'lik oran ise hem ele-

ment e r hem de hayat acenteli~i yapmaktadır. Genel likl e sade 

ce hayat acenteli~i yapan acente sayısı azdır. Hayat çalışa

c ak a cente aynı zamanda da elementer çalışmayı istemektedir . 

HAYAT DIŞI ACEHTELi:KLERiH EN ÇOK ÇALIŞTiöI BRANŞLAR : 

Tabıo: 7.61 Acentelerin En Çok Çalışt ı~ı Branşlar 

ELElfEHTER TüR TOP.ACENTE SAYISI x 

YANGIN 282 r. 70.5 

NAKLiYAT 126 r. 31. 5 

KAZA 360 r. 90 

llAKiHA- ftOHTA.J 28 r. 7 

ZORUNLU 169 r. 42.2 

Tablo 7.61'den görüldü~ü üzere; örnek kitlemizi oluş

turan acentelerin r. 90'ı kaza a~ırlıklı çalışmaktadır. r. 71' 

i yangın, r. 4 2 'si di~er zorunlu sigortalar, r. 32'si nakli-

yat a~ırlıklıdır. Son yıllarda ülkemizde artan araç ve kaza 

sayısına paralel olarak kaza sigortalarında artış vardır. 
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ACENTEDE SiGORTA PAZARLAKASI: 

Tablo: 7.62 Ac entenin Sigorta Pazarlama Metodları 

PAZARLAKA KET ODU TOP.ACENTE SAYISI x 

PAZARLAKA ELE!IAN! 106 r. 26.5 

TANIDIK-EŞ DOST 321 r. 80.2 

DUYANLAR 185 r. 46.2 

REKLAlt - PROKASYON 28 % 7 

DiöER 48 % 12 

Yukarıdaki tabloda görUldU~ü üzere acentelerin sigorta

nın pazarlamasında kullandıkları metod; tanıdık - eş dosttur. 

t. 46'sında müşteriler vasıtası ile duyup gelenler, r. 26'sında 

pazarlama elemanları, f. 7'sinde ise reklam ve promasyon yolu 

ile sigortanın pazarlaması yapılmaktadır. Bu gün bir acente 

için en yaygın pazarlama metodu; hazır portföy oluşturan müş

teriler ve bu müşterilerin yakınlarıdır. Süresi biten poliçe 

hazır portföy içersinde yenilenerek acentede sürekli bir müş

teri sa~lar. 

ACENTENiN TEŞViK KOKiSYONU ALKASI <1994 YILINDA>: 

Tablo: 7.63 Acentelerin Teşvik Komisyonu Alması <1994 Yılı> 

TEŞViK KOIUSYONU TOP.ACENTE SAYISI x 

ALDil'I 160 % 40 

AL!IADift 240 % 60 

TOPLAlt 400 r. 100 

Tablodan görüleceqi gibi sigorta acentelerinin f. 40'ı 

1994 yılı faaliyetlerine esas olarak; teşvik komisyonu almış 

lardır. Kalan yaklaşık r. GO'lık olan bu faaliyetlerine esas 
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olarak bu teşvik komisyonunu almaya hak kazanamamıştır. Tabi 

ki acentelerin aldı~ı teşvik komisyonu; acentelerin hasar ve 

üretim miktarına göre farklı oranlarda da~ıtılmaktadır. 

ACENTELERiN SiGORTA ŞiRKETLERiHCE DEHETil'li: 

Tab1o: 7.64 Ac entelerin Sigorta Şirketince Denetimi 

ŞiRKET KONTROLÜ TOP.ACENTE SAYISI x 

EVET 186 t. 46.5 

HAYIR 214 x 53.5 

TOPLA fi 400 t. 100 

örnek kitlemizi oluşturan 400 acenteye göre; acentele

rin t. 46'sı şirketi tarafından kontrol edilmektedir. Kalan 'l. 

54'e göre şirketler bir denetim yapmamaktadır . 

ACENTELERiH ŞiRKETLERiHDEH DESTEK ALDIKLARI ALANLAR: 

Tablo: 7.65 Acentelerin Şirketlerden Destek Aldıkları Alanlar 

ŞiRKET DESTEöi TOP.ACENTE SAYISI x 

TEKNtK DONANI il 46 'l. 14.5 

POLiÇE TANZilU 158 t. 39.5 

PAZARLARA 39 x 9.7 

EöiTtft 308 x 77 

iŞ KAYDIRl!A 13 t. 3.2 

YöHLENDiRl'IE 132 t. 33 

TAHSiLAT 46 t. 11. 5 

ltALi DESTEK 7 t. ı. 7 

HUKUKi DESTEK 92 t. 23 

DitıER - o 
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Tablo 7 . GS'den görüldü~ü üzere acenteler şirketlerinden 

pek çok alanda destek almaktadır. Acentelerin % 77'sine göre 

e~i timde, Y. 40'ında poliçe tanzimi, % lO'unda pazarlama, 

1. 12'sinde tahsilatta, % 23'ünde hukuki destek, /. 33 ' de yön-

lendirme, 1. 15'de teknik donanım hizmeti almaktadır. Fakat 

acentelere göre destek alanı çok olmasına ra~men; toplamda 

acenteler bazında oranlar çok düşüktür. 

ACENTELERiH MURAKABE KURULUNCA DEHETiKi: 

Tablo: 7.66 Acentelerin Murakabe Kurulunca Denetimi 

KURUL DENET illi TOP. ACENTE SAYISI x 

EVET 59 1. 14.7 

HAYIR 34.1 % 85.2 

TOPLAll 400 Y. 100 

Araştırma yaptı~ımız 400 ace nte ye göre; ace nte ler in % 

85'i murakabe ku r ulunca h iç denetlenmemişt ir . Anc a k 1. 15'i 

böyle bir denetlemeye tabi tutulmuştur. Bu denetleme oranının 

düşük olmasında; murakabe kurulunun genellikle şirketleriyle 

sorunu olan acenteleri denetlenmesinin etkisi büyüktür. 

ACENTELERiH KESLEKi BiR KURULUŞA üYELiöi: 

Tabıo: 7.67 Acentelerin Mesleki Birliklere üyelik Durumları 

üYE l'liSiNiZ ? TOP.ACENTE SAYISI x 

EVET 38 % 9.5 

HAYIR 362 Y. 90.5 

TOP LAK 400 % 100 
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Tablo 7.67'den anlaşılacaOı gibi; acentelerin t. 90'ı 

bir mesleki kuruluşa üye deOildir. Yaklaşık /. lO'luk oran bir 

mesleki kuruluşa üyedir. Bu oranın çok düşük olması; acentele

rin henüz bir birlik içinde olmadı~ını göstermektedir. 

ACENTELERiN ftESLEKi BiR KURULUŞA üYE OLKAftALARININ SEBEBi: 

Tabıo: 7.68 Acentelerin Mesleki Birliklere üye Olmama Durumu 

HAYIR tSE; HiQ:tH TOP.ACENTE SAYISI 'X 

HABERt YOK 65 f. 17. 9 

ftEVCUT DERNEK iLGiSiZ 116 1. 3 2 

GEREK GöR!lüYOR 145 f. 4 0 

ZENGiN ACENTE HiZftETi 20 f. 5.5 

ŞiRKET iSTEfttYOR 27 1. 7 . 4 

TEKSi L GOCO YOK 59 f. 16.2 

ACENTELERE ULAŞA!IIYOR 43 1. ı ı. 8 

Tablo 7.67'de görüldü~ü üzere acentelerin çok küçük 

bir yüzdesi bir mesleki kuruluşa üyedir. Bunun sebebi araş-

tırıldıOında acentelerin X 40 'ı bir üyeli~i gerek görme-

mekte, X 32 ' si mevcut dernekleri acentelere karşı "ilgisiz" 

bulmakta, f. 18 ' inin ise bu kuruluşlardan haberi bulunmamakta

dır . Acentelerin i. lG'sına göre bu kuruluşların acenteleri 

temsi l gücü yoktur ve Y. 7'sine göre de sigorta şirketi böyle 

üyeli~e olumsuz bakmaktadır. Acentelerin 1. 12'sine göre bu 

mesleki kuruluşların acenteleri temsil gücü bulunmamakta olup 

Y. 7'sine göre de bu birlikler zengin ve büyük acentelere hiz

met vermektedirler. 
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ACENTELER ARASI iLiŞKiLER: 

Tabıo: 7.69 Acentelerin Birbirleri Arasındaki ilişkiler 

ı ACEHTE iL±ŞK±s±JToP.ACEHTE sAYısıJ 
VAR 159 1. 39. 7 

YOK 73 1. 18. 2 

KISl'IEH VAR 168 1. 42 

TOPLAft 400 1. 100 

Araştırmamıza katılan örnek kitleye göre; acentelerin 

birbirleri ile aralarında farklı seviyede ilişkiler bulunmak-

tadır . Yukarıdaki tabloya göre acentelerin /. 40 'ının birbirle 

r i i le ilişk ileri vardır . /. 18 'in e göre acent eler arası i liş-

ki yoktur ve /. 42 ' sin e göre kısmen ilişki vardır. Ac e ntelerin 

yaklaşı k /. 80 ' inde kısmende olsa ilişkiler sö z konusudur. 

ACEHTELERiN YEHi YöNETl'IELiK HAKKI HDAKi GöRüŞLERi: 

Tabıo: 7.70 Acentelere Göre; Yeni Yönetmelik 

YEHi YöHETKELiK TOP.ACENTE SAYISI x 

OLUl!LU 39 1. 9.7 

OLUftSUZ 159 1. 39.7 

KISKEH OLUKLU 28 1. 7 

KISftEN OLUftSUZ 174 1. 43. 5 

TOPLAft 400 1. 100 

Ocak 95'de yürürlü~e giren yönetmelik acentelerde fark-

lı şekillerde de~erlendirilmiştir. Acentelerin /. 4 3 'üne göre 

yönetmelik olumsuzdur. 'l. 10 olumlu, 'l. 40 kısmen olumlu, 'l. 7' 

de kısmen olumsuz bulmaktadır. Yeni yönetmelik önemli yapısal 

de~işikliklerden dolayı acenteler camiasından tepki görmüştür 
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ACENTELERE GöRE; SEKTöRüN BUGüNKü DURUKU: 

Tablo : 7.71 Acentelere Göre; Sektörün Bugünkü Dur u mu 

SEKTöRüN DURUKU TOP.ACENTE SAYISI x 

GELiŞKEKTE 28 Y. 7 

YAVAŞ GELiŞllEKTE 165 % 41. 2 

HIZLA GEL:i:Şl'IEKTE 5 3 Y. 13. 2 

TOPLU!tuN KüÇüK YüZDESi 86 Y. 21. 5 

KANUNLAR YETERSiZ 81 Y. 20.2 

SEKTöR SAHiPSiZ 27 Y. &.7 

DURUi! KöTü 73 Y. 18. 2 

:i:STENEN DüZEYE GELKED:i: 47 Y. 11. 7 

Acentelere göre sigorta sektörünün bugünkü durumu acen

teden acenteye farklılık göstermektedir. Y. 41.2'sine göre sek

tör yavaş adımlarla gelişmekte, Y. 22'sine toplumun küçük bir 

yüzdesine ulaşılmış, 1. 20'sine göre kanunlar yetersiz, Y. 13 

üne göre de hızla gelişmektedir. Acentelerin Y. 18'ine g öre 

sektör sahipsiz, Y. ll'ine göre sektör istenen düzeye ulaşama

mıştır. 

ACENTELERE GöRE; KOftiSYONl.ARIN TESPiTi: 

Tablo: 7.72 Acentelere Göre; "Acentelik Komisyonu• Tespiti 

KOftiSYOHLAR TOP.ACENTE SAYISI x 

SABiT 286 Y. 71. 5 

PAZARLIK 114 Y. 28.5 

TOP LAK 400 1. 100 

Tablodan görüldü~ü üzere acentelerin r. 7 l'ine göre acen

telik komisyonlarının sabit olması gerekl idir . 1. 29'una göre; 



- 118 -

ise acentelik komisyonları şirket le pazarlık sonucu belirlen

melidir. Acentelerin büyük çogunlugunun komisyonların sabit 

olmasını istemelerinin sebebi; böy le bir pazarlı9ın sektö r de 

haksız bir r ekabeti do~uracaOına inanmalarındandır. 

ACENTELERE GöRE; BANKA ACENTELiKLERi: 

Tablo: 7.73 Acentelere Göre; Banka Acentelikleri 

BANKA ACENTESi TOP.ACENTE SAYISI x 

OLUftSUZ 372 Y. 9 3 

OLUKLU 28 Y. 17 

TOPLAft 400 % 100 

Tablo 7.73'den görüldügü üzere; acentelerin % 93 'ü ; 

bankaların sigorta acentelik yapmasına olumsuz bakmaktadır. 

Anc ak kalan Y. 7'i bu acenteli~e sıcak bakmaktadır. 

ACENTELERE GöRE ; SEKTöREL SORUNLAR: 

Tablo: 7.74 Acente lere Göre; Sektö r ün Sorunları 

SORU HL.AR TOP.ACENTE SAYISI x 

TüKETtCi BiLiNÇSiZ 277 % 5 6 . 7 

TANITIK EKSiKLi~i 173 % 43.2 

TAHSi:LAT SORUNU 68 Y. 1 7 

KANUNLAR 138 % 34.5 

Şi:RKETLER GüVEN VERlliYOR 7 3 Y. 18. 2 

ACEHTELtK DAı:iITIKI 66 % 16.5 

SOSYO- KüLTüREL YAPI 80 % 20 

HAKSIZ REKABET 198 % 49.5 
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KOKiSYOHLAR DOŞüK 19 % 4.7 

KALiTELi PERSONEL YOK 79 % 19.7 

SEKTöR SAHiPSiZ 53 Y. 13.2 

SEKTöR DENETiftSiZ 39 Y. 9.7 

DtYALOG EKStKLiöi 33 r. 8.2 

örnek kitlemizi oluşturan 400 acentenin Y. 57'sine göre 

tüketici bilinçsiz, Y. 43'ine göre tanıtım eksikli~i vardır. 

Acentenin 1. 35'i tahsilat durumunu, 1. 18'i şirketlerin güven-

sizli~ini, % 16'sı acentelik da~ıtma politikalarını, r. 49'u 

haksız rekabeti, 1. 20'si kaliteli personeli, 1. 20'si ise top

lumun sosyo-kültürel yapısını sorun olarak görmektedir. 
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8. DEöERLEKDiRllE 

Dünyada sigortacılıOın başlangıcı günümüzden yaklaşık 

5000 yıı öncelerine kadar dayanır.Türkiye'de ilk 1872 yılında 

yabancı bir şirketle başlamış ve 1925 yılında kurulan Anadoıu 

Sigorta ile sektör önemli bir atılım yapmıştır. 1995 Türkiye

sinde 53 Sigorta şirketi ve 4 Reasürans şirketi taaliyet gös

termekte olup, büyük bir pazarın oluşmasını sa~lamışlardır. 

Şirketlerin yıllık primlerinin yaklaşık Y. 73 - 75'i ara

cı kuruluş olan sigorta acenteleri taratından sa~lanmaktadır. 

Yıllık üretimi yaklaşık 1 Milyar $'ı bulan sektör içersinde 

acentelerin önemi her geçen gün artmaktadır. 

8.1. TüRKiYE VE ÇEŞiTLi üLKELERDE SiGORTA ACEHTELERi: 

Türkiye'de ve 12 Avrupa ülkesinde sigorta acentelerinin 

özellikleri incelendiOinde durum aşaOıdaki gibidir. 

TüRKiYE: 

Olkemizde sigorta acentelerinin yetkili ve yetkisiz ol

mak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Sigorta şirketleri tara

tından ihtiyaç durumuna göre; Tali, banka, şirket, vakıt-der

nek, kamu kurum , özel işlerden dolayı verilen, ikinci iş ve 

protesyonel acentelikler daOıtılır. Acente gerçek ve tüzel ki 

şi olabilir. Acente olabilmek için; Türkiye'de ikamet etmek, 

en az lise ve dengi okul mezunu olmak, medeni hakları kullan

ma ehliyetine sahip olmak gereklidir. Acentelik kurabilmek 

için en önemli şartlardan biri; acentelik teminatıdır. Kanun

yönetmeliklere ve şirketi ile imzaladıOı sözleşmelere aykırı 

davranan acenteliklerin sözleşme yapma ve prim tahsil etme 

yetkileri kaldırılır. 
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BELÇtKA: 

B•lçika'da sigorta acenteleri iki çe.ittir.Sigorta şir

ketl•rinc • istihdam edilen acenteler ve baOımsız acenteler. 

Acenteler bir branşta bir şirketle çalışırlar. Şirket namına 

kendi adına hareket ederler. Aralarında s6zleşme yapma, prim 

tahsil etme, hasar kabul yetkisi verilebilir. Haklar ve sorum

luluklar karfılıklı olarak belirlenir. Yaf sınırıı Belçika'da 

ticaret yapmak için en az 18 yaşında olmak gereklidir.EOitimı 

En az ortaokul mezunu veya yüksek okul mezunu olmak. Tecrübe; 

En az 2 yıllık tecrübe, sigortacı ve broker yanında çalışmak 

gereklidir. Acente tüccar vasfını yitirdiQi zaman ve yolsuz

luk , sahtekarlık, iflas , dolandırıcılık durumlarında yetki 

belgeleri iptal edil ir. 

DAHiMARKA: 

Danimarka 'da s i gorta ace nteleri üç çeşittir; Sigorta a

centesi, tali acenteler ve genel sigort a a c enteleri . Sigorta 

acentesi ; sigorta firketinin elemanı olarak veya s6zleşmeli 

acente olarak, belirli bir ücret ve komisyon esasına g6re ça

lışır. Genel a c ente; yabancı bir sigorta •irketinden vekalet

name alara k onların Danimarka ' daki işlerini takip eden g•rçek 

ve tüzel kişilerdir. Acenteler için yaş sınırı yoktur. Fakat 

yetkili re.it olmalı, ticari bilgiye sahip olmalı, minimum 

eOitim ve tecrübeye sahip olmalı ve kriminal bir euç işleme

miş olmalıdır. Danimarka pazarlama, şirketler ve ceza kanunla

rına aykırı davranların yetki belgeleri iptal edili r. 

FRANSA : 

Fransa'da sigorta acenteliOi ; genel acente kavramına 
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denk gelir. Genel Acente: sigorta şirketi adına acentelik ya

pan kişilerdir. Sigortalıyı temsil eder, işe aracılık yapar, 

sigortalıya yardımcı olur ve bilgi verirler. Acente olabilmek 

için; onaylı eOitim belgesi ve 200 saatlik mesleki kura ve en 

az 2 yıl bir sigortacının yanında çalışmak veya bir şirkette 

idareci olarak 2 yıl çalışmak veya 600 saatlik mesleki kurs 

gereklidir. Başvuru için en az 21 yaşında olmak gereklidir. 

iflas, sahtekarlık , emniyeti suistimal, şantaj durumlarında 

acentelerin yetki belgeleri iptal edilir. 

AL"ANYA: 

Almanya'da acenteler bir veya daha çok sigorta şirketi 

ile s ürekli bir sözleşmeye göre iş yapar ve genel olarak her 

branşta çalışırlar. Acenteler için genel bir eOitim, deneyim 

ve mesleki nitelik şartı yoktur. işe başlamak için 18 yaşında 

olamaları gereklidir. işlemlerinde dürüst olmayanlar, suç iş

leyenler ve mesleki bilgi yetersizliOi görünenlerin yetki bel

geleri iptal edilir. 

YUNANiSTAN: 

Yunanistan'da sigorta acentesi kavramı bulunmamaktadır. 

Brokerler, Prodüktörler ve sigorta şirketi elemanları yardımı 

ile sigortanın halka arzı yapılır. 

iRLANDA: 

±rlanda'da acenteler ; sigorta acentesi ve baOlı acente 

olarak iki çeşidi vardır. Acenteler; sigortacı tarafından ya

zılı bir belge ile atanmış bir sahsiyettir. Acenteler sigorta 

lama işini yaparlar. Brokerlik yapamazlar ve sigortacı yanın

da ücretle çalışamazlar. BaOlı acenteJ yaptıOı bir sözleşmeye 
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göre; sigortalı ile anlaşma ve düzenleme yolu ile aracılık ya

par. Yaş sınırı yoktur. iflas eden, onur kırıcı davranışlar

da bulunan ve sahtekarlık yapanların acentelik sözleşmesi ip

tal edilir. 

iTALYA: 

italya'da baOlı sigorta acentesi; belirli bir bölge 

içinde muvekkili adına ücret karşılıOında kontratları sonuç

landırmak üzere sürekli çalışan kişidir. italya'da acente ola

cak şahıslardanJ italyan vatandaşı olmak, suç işlememiş olmak 

lise diploması sahibi olmak ve yazılı-sözlü sınavı kazanarak, 

3 - 4 yıllık mesleki tecrübe aranır. Yaş için bir sınırlama 

yoktur. Finansal suç işleyenlerin, ödeme yapamayanların ve if

las edenlerin aracılık belgeleri iptal edilir. 

LOKSEnBURG : 

Olkede 3 çeşit acente vardır; Ana acente, acente ve ta

li acente. Exclusive; tek bir sigorta şirketi ilişkili ve si

gortalılarla sigortacıyı temsil ederek çalışır. Ana acente; 

acente ve tali acente olabilir. Ana acentenin temel görevi 

müşteri bulup, işlemleri sonuçlandırmaktır. Genelde full-time 

çalışırlar. Acente ise part-time çalışır, tali acente ise ana 

acentenin yanında çalışanlardır. Çalışma şartları sigorta şir

keti ile yapılan sözleşme ile belirlenir. Ac•nte olmanın şart

ları; ülke vatandaşı olmaları, namuslu dürüst olmaları ve mes

leki ve mesleki sınavı almaları gereklidir • Acentelik için 

bir yaş sınırı yoktur. Acentelerin hırsızlık, sahtekarlık ve 

tarafların karşılıklı istekleri durumunda yetki belgeleri ip

tal edilir. 
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HOLLANDA: 

Hollanda;da acentelik faaliyetleri ; baOımsız aracılar 

ve baOlı acenteler tarafından yürütülür. Olke;de hemen hemen 

aracıların tümü baOımsızdır. BaOlı acentelerin sayısı çok az

dır. Hollanda'da A ve B tipi aracı sınıflandırması vardır. 

Acentelik alabilmek için kişinin acenteliOi iyi yapabileceOi

ni ispat etmeli ve iflas etmemiş olmalıdır. Yaş sınırı 18'dir 

Kriminal suçlar ve iflas olayları, acenteliOin y•tki belgesi

nin iptaline sebebiyet verir. 

PORTEKiZ: 

Portekiz;de iki çeşit acente bulunur; baOlı ve baOımsız 

acenteler. BaOımsız acente; sigorta sözleşmesi yapmak üzere 

çalışan ve araştırma yapan, sigorta sözleşmesine ilişkin ola

rak sigortalıya hizmet eden gerçek ve tüzel kişidir. Şirket 

prim tahsil etme yetkisi verebilir. BaOlı acente; yukarıdaki 

işleri yapan ancak s6zleşme ile bir sigortacıya baOlı olan 

aracılardır. Acente kurabilmek için; suçsuzluk belgesi,diplo

ma ve ve iflas etmemiş olmak gereklidir. Yaş sınırı en az 18' 

dir. Acente sözleşme şartlarına aykırı davranır, yanlış beyan 

verirse, haksız menfaat saOlarsa yetki belgesi iptal edilir. 

iSPANYA: 

ispanya'da acente ve tali acente olmak üzere iki tip 

acente vardır. Sigorta şirketini temsil etme yetkisine haiz 

olan veya olmayan baOlı acenteler vardır. Bu sigorta şirketi 

ile olan anlaşma ile belirlenir. Acente olabilmek için yetki

li kişi ispanyol vatandaşı olmalı, iflas etmemiş olmalı, ye

terlilik sınavını geçmeli ve yüksek okul mezunu olmalıdır. 
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Acentelik için minimum yaş 18'dir. Yürürlükteki mevzuata aykı

rı davrananlar, hırsızlık ve sahtekarlık yapanlar ile iilas 

edenlerin acentelik yetki belgeleri iptal edilir. 

tNGtLTERE 

ingiltere'de baOlı acente kavramı vardır. Genel sigorta 

aracıları ; müşteri adına hareket eder, ona karşı sorumludur, 

kişiler için deneyim şartı vardır. Acentelik için yaş sınırı 

yoktur. Acentelik sözleşmesine uymayanların yetki belgeleri 

iptal edilir. 

8.2 SEKT6REDE ACEJITELERiH KOHUftU: 

AOustos 95 itibarı ile sektördeki aracı kuruluş olan 

acente sayısı 991S'tir.Sigorta şirketlerinin çeşitli sayılar

da acenteleri bulunmaktadır; en çok acente 706 ile Ak Sigorta 

şirketine aittir <Bankalar hariç>. Şirket başına düşen ortala

ma sayısı 187'dir. Sektördeki 53 sigorta şirketinin büyük ço

OunluQunda O - 300 arası acente sayısına rastlanmaktadır. 

Tüm Türkiye'deki acentelerin yaklaşık 7. 40'ı istanbul' 

dadır. istanbuı acente sayısı ve üretimdeki aoırlı~ı ile sek

törün bel kemiOini oluşturmaktadır. tstanbul'da acentelerin 

şirketler bazında oluşturdukları sayı; en yoOun aralık olarak 

O - 100 arasındadır. Şirketlerin yaklaşık r. 7S'inde bu ara

lıkta acente sayısına rastlanmaktadır. 

1994 yılı rakamlarına göre sektörde üretimin 7. 73 - 75 

lik kısmı; aracı kuruluş olan acenteler tara~ından saQlanmak

tadır. Bu da sektör içersinde acentelerin önemini arttırmakta

dır. Tüm üretim içersinde acentelerin payları şirketlere göre 
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farklılık göstermektedir. Şirketlerin yaklaşık yarısının; yıl

lık üretimlerinin Y. 80 - 100'lük kısmı acentelerden gelmek

tedir. 

Şirketlerin büyük çoQunluQu <Y. 70> kendi direkt satış 

departmanlarını kurmuşlardır. Toplam üretimde bu rakam düşük 

olmasına raQmen, şirketler direkt satış departmanlarına büyük 

önem vermektedirler. Şirketlerin yaklaşık yarısında (% 51> di

rekt satış payı; tüm üretimde Y. lO'un altındadır. 

Acentelerin üretimlerini tespit edebilmek için yalnız 

acentenin kestiOi poliçe sayısını bilmek kafi deQildir. Bunun 

la beraber kesilen poliçenin deOeride önemlidir. Çünkü bir 

acente düşük de~erli pek çok poliçe kesebilir. Acentelerin 

aylık kestikleri poliçe adedi; % 60'ında O - 100 civarında

dır. üreti• deQeri olarak da acentelerin yaklaşık 3'de 2'ein

de O - 500 milyon TL'dir. Acentelerin üretim miktarı ve poli

çe adedinde yakın bir ilişki bulunmamaktadır. woengeli Olma

yan Portföyw sebebi ile acentelerin aylık üretimlerinde bir 

paralelliOe rastlanmamıştır. 

8.3. ACEllTELERiH öZELLiKLERi: 

Acentelerin yönetmelik gereOi yetkili ve yetkisiz iki 

çeşidi vardır. Acenteler genellikle •Yetkili AcenteliQi• ter

cih etmektedir. Acentelerin yaklaşık 4'de 3'ü yetkili acen

tedir. Yetkili acentenin kolay işlem yapabilme ve komisyon üs

tünlüQü acenteleri yetkili acentelik almaya itmektedir. Yetki 

siz acenteliOin yetkiliden farkı; acentelik teminatının daha 

düşük olmasıdır. 
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Ocak 95'de yayınlanan yönetmelikle yetkili acentelik üç 

kısma ayrılmıştır; Prim tahsiline yetkili, sözleşme yapmaya 

yetkili ve her ikisine yetkili. Araştırmamıza katılan yetkili 

acentelerin hepsinin hem prim tahsiline hem de sözleşme yapma

ya yetkili oldukları görülmüştür. 

Sektördeki biz.et süreleri olarak bakıldıOında; acente

lerin yarısından fazlasının O - 10 yıl arası hizmet gösterdi

~i görülmektedir. Çok uzun yıllardır yalnız profesyonel ola

rak acentelik yapan kişilere de araştırma esnasında rastlanıl

mıştır. 40 - 50 yıldır bu işi yapan acenteler bulunmaktadır. 

Azınlıkta da olsa bu acenteler sektörün yapı taşlarıdır. 

Yetkili acentelerin başka bir işıe u§raş•ası yönetmelik 

le yasaklanmasına ra~men acenteler aynı büroda bu faaliyetle

re devam etmektedirler. Kevcut iş yapılırken; acentelik başka 

bir yakının üzerine devredilmektedir. Araştırma yapılan acen

telerden yaklaşık Y. 40'ı profesyonel acentelerdir ve başka 

bir işle u~raşmamaktadır. Profesyonelleri muhasebeciler ve ma

li müşavirler izlemekte olup; pek çok muhasebe bürosu aynı za

manda sigorta acenteli~i yapmaktadır. Muhasebecileri; pazarla

macılar, reklamcılar, avukatlar, emlakçılar, trafik muameleci 

leri, otomobil bayileri, alım - satım işi yapanlar, inşaat ve 

mimarlık büroları izlemektedir. Az da olsa; ithalat - ihracat 

işi yapanlar, videocular, döviz büfeleri, oto - kiralama işi 

yapan sigorta acentelerine rastlanılmıştır. 

Acentelerin faaliyet alanlarında üç tip yapı vardır; Ha

yat acenteli~i, Elementer acentelik ve Hayat + Elementer acen

telik. Acentelerin Y. SS'i elementer acentelik yapmaktadır. 
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Yalnız hayat acenteliOi yapan acente oranı ç ok düşüktür . Ha

yat acentelikleri genellikle bir de elementer acentelik ala

rak sektörde faaliyet göstermektedir. 

8.4. ACENTE YETKiLiLERi: 

Acente yetkililerinin •ya~ duru•u• son yıllardaki sek

törel gelişmelere paralel olarak gençleşmektedir. Acentelik 

babadan oQula geçen bir ~eslek konumundadır. Sektöde uzun yıl

lar harcayan aile büyüQü; son yıllarda gelişen şık bürolar ve 

teknolojik gereklere paralel olarak deOişilikler yaparak yeri

ni evladına devretmekte dir. Bu vesile ile araştırma yaptıOı

mız a centelerde genç sigor t a yetkilil eri ile karşılaşılmış

tır . 50 yaş ve üzeri grup ancak% 10'luk bir grubu oluşturmak

tadır. Acente yetkililerinin büyük çoQunl uQu genç yaş grubun

dadır . 

Acente yetkilerinin •cinsiyet duru.u•; büyük bir çoQ

OunluOu erkektir < Y. 84.6 >. Sigorta acente sektöründe aQır

lıklı olarak •erkek acente yetkilileri" ~aaliyet g östermek

tedir. Bayanlarda sektör içersinde çalışmakta olup ve bir 

aQırlıOı mevcuttur . Fakat acente yetkilisi olarak bu oran er

keklerden yanadır. 

Son yıllarda sigorta mevzuatının karmaşıklıQı ve toplu

mun eOiti• düzeyinin yükselmesi; acente sektöründe yüksek o

kul mezunu yetkili sayısını arttırmıştır. Yönetmelik gereQi 

acente olabi lme şartı en az lise mezunu olmayı gerektirmekte

dir . Acente yetkililerinin yaklaşık yarısı yüksek okul mezunu 

dur. Hatta küçük bir yüzde olsa dahi yüksek lisans yapan si-
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gorta acente yetkilerine rastlanmıştır. E~itim seviyesinin 

artması sektörde şirket - acente ilişkilerinin düzenli ve se

viyeli olmasında büyük katkısı olmuştur. 

Yüksek okul mezunu acentelerin yaklaşık yarısı iktisat

ekonomi bölümü mezunudurlar. Sırası ile işletme ve mühendis-

lik bölümlerini bitirenler acentelik yapmaktadır. Hukuk ve 

sigortacılık meslek yüksek okul mezunlarıda sektör içersinde 

yerlerini almaktadırlar. Az da olsa di~er bölüm mezunu acente 

yöneticilerine rastlanmaktadır. 

Acente yetkililerinin çok küçük bir kısmı sigortacılık

la ilgili bir kursa katılmışlardır"( 1- 2 >. Geri kalan perso

nel sektörle ilgili çeşitli kurumlarca verilen kurslara ka

tılmamışlardır. Fakat acentelerin tamamı sigorta şirketine ve 

rilen seminer ve eOiti• progra•1arına katılarak; pazarlama, 

mevzuat, ürün tanıtımı, temel e~itim ve teknik konularda bil

gilendirilmişlerdir. 

8.5. ACEHTEBiH SEÇiKi: 

Şirketin acenteyi seçiminde ve acentenin şirketini bul

ması esnasında farklı seçim kriterleri vardır. Bunlardan önce 

şirketler bir acentelik tahsis ederken üç yol vardır; Ya 

•acenteler şirketi bulmakta•, ya "şirket acenteyi bulmakta• 

veya •her ikisi•. Şirketler en çok "her ikisi de• şeçeneOini 

kullanmaktadırlar ( 1- 71,6>. Çünkü şirket içinde bulunduOu 

şartlara göre davranarak kimi zaman kendisi de teklif götür

mekte veya şirketlere acentelik almak için başvurular olmak

tadır . 
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Şirketler acentelerini seçerlerken pek çok kriteri dik

kate alırlar; kanuni zorunluluk olan tahsil durumu ve teminat 

yeterliliOinden sonra en çok aranılan kriter acentenin "geniş 

bir çevreye sahip" olmasıdır <Portföy beklentisi>. Bunu mev

cut faaliyet alanı ile sigortacılık arasındaki ilişki izlemek 

tedir. Çünkü şirketler acentelerinin sigortacılıOa uzak faali

yetler ile ilgilenmelerine sıcak bakmamaktadırlar. Şirketle

rin yaklaşık yarısında; acente adayının daha önce sigortacı

lık yapması bir seçim kriteri olarak aranmaktadır. tşyerinin 

konumu, daha önceki uoraşı, adayın sosyo - kültürel yapısı ve 

ekonomik gücü şirketlerin seçimde aradıkları özelliklerdir. 

Peki acenteler kuruluşta şirket aeçi•inde hangi kriter

lere önem verirler ? Acentenin F. 60'ına göre birinci tercih 

nedeni şirketin güvenirli~idir. Acentelerin yaklaşık yarısı 

şirketlerinde "iyi hizmet" şartını aramaktadır. Bazı acente-

ler "şirketin adı", bazıları "büyüklük", bazıları da "yerli-

yabancı" oluşuna göre sigorta şirketlerini seçmektedirler. 

Hiç şüphe yok ki bir kişi bir şirketten acentelik almadan ön

ce; kendi yakınlarından veya bu şirketin acentelerinden şirke

tin durumunu ve acentelerle ilişkilerini araştırmaktadırlar. 

8.6. ACEKTELtntH KURULKASI: 

Acentenin kurulma aşamasında hukuki yapının şekli acen

tenin tercihine baOlıdır. Acente ister •gerçek kişi", isterse 

de "tüzel kişi" acentelik kurabilir. Acentelerin yaklaşık 

F. 68'i tüzel kişi acenteliktir. Bugün acentelerin çoOunlu~u 

hukuki yapı olarak; tüzel kişi acenteli~i tercih etmektedir. 
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Sigorta acentesi olabilmenin önemli şartlarından biri 

de Acente1ik Te•inatını şirkete yatırmaktır. Kanunda belirt

ti~i üzere acentelik teminatı çeşitli şekillerde olabilmekte

dir. Acente kendisine en uygun olan teminat şeklini şeçerek, 

şirketine yatırmaktadır. Araştırmamıza katılan acentelerin 

yaklaşık yarısının teminatta tercihi; gayrimenkul ipote~idir. 

Sırası ile •banka teminat mektubu• , •hazine bonosu-tahvil" ve 

"Türk Lirası- döviz blokesi" gelmektedir. Şirketlerin bazıla

rı acentelik teminatının dışında ayrıca bir miktar para bloke

si almaktadır . Gayrimenkulu olan acenteler için •gayrimenkul 

ipote~i teminatı" kolay ve ucuz bir yoldur . Gayrimenkul'u ol

mayan acenteler diOer a l t e rnatifleri denemekte dir l e r. 

Şirketi ve acente yi birbirine ba~layan "sözleşme• kuru 

luşta en önemli adımlardan biridir. Acentelik sözleşmesi şir

ketlerin tamamından bizzat şirketlerin kendisi tarafından ha

zırlanmaktadır. Bu hazırlık esnasında acent enin bir etkisi 

yoktur. Zaten •Acente1ik Söz1eş•esi• şirketlerin hepsinde 

matbu bir belgedir. Şirketlerin hiç biri acentelik sözleşme

sinde; acentelerin iste~i olan büyük deOişiklikleri yapmayı 

kabul etmemektedirler . Ancak 4'de 1'i ufak tefek kabul edile

bilir de~işikleri yapmaktadırlar. Kalan 3/4'ü hiç bir suret

te de~işiklik yapmamaktadır. Şirketler ancak şartlarını ka

bul eden acente adayları ile anlaşmakta ve ilişkilerini devam 

ettirmektedir . 

Acentelik almak isteyen bir aday için, önemli bir süreç

te büro yerinin tespitidir. Acentenin kuruluş aşamasında pek 

çok acente farklı kriterlere göre büro yeri seçimini yapmış-
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tır . Acenteler in yarısından fazlasına g öre büro yeri seçimin 

d e en önemli etmen; • büronun merkezi bir s emtt e• olmasıdır. 

Kerkezi bir semtte olan büro ulaşım kolayl ı~ı ve müşter i po

tansiyeli ile acenteye pek çok avantajlar sa~lamaktadır.Acen

telerin bu büroda önceden devam eden bir işinin olması, büro 

yeri seçiminde çok büyük bir avantajdır. Hazır kur ulu düzeni 

olan <tel efon, fax, bilgisayar, büro donanımı, v. b. > olan bir 

acente adayının acenteli~i daha kolay yapaca~ı görüşü hakim

dir. Ayrıca, acent enin kendi gayrimenk ulu olması, sigorta şir

ketine yakınlık, ilgili işe yakınlık <trafik şubesi karşısı > 

ve yakın bir bölgede sigorta acentesi olamaması; acentenin 

bür o yeri seçiminde önem verdi~i kriterlerdendir . 

Sigorta acentelerinin yaklaşık r. 8S ' i iş yerinde kiracı 

dır. •Kiralık Büro• merkezi işyerlerinde acentelere büy ük ma 

liyet getirmektedir. Bürosunda mal sahibi olan acenteler i çin 

kira g i der i n i n olamaması; giderlerini azaltma y önünde olumlu 

bir etmendir. 

•Bilgisayar Donanı•ına• gelince; a c ent elerin yaklaşık 

X 70'inde bilgis ayar bulunmaktadır. Gelişen teknolo j i, bilgi

leri saklama kolaylı~ı , basit işlem avantajı acenteleri bilgi

sayar kullanımına itmektedir. Şirketlerin desteOi ve isteQi 

ile <Bi lgisayar, program, v . b. > bilgisayar kullanımı yaygın

laşmaktadır. Şirketlerin hemen hemen hepsi hazırlattıkları 

bilgisayar programlarını acentelerin hizmetin~ sunmaktadır. 

Bu tarz programlar şirketlerin acentelerini yakın takibe alma 

stratejisinde önemli bir süreç olup ilişkileri de geliştirmek

tedir. 
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8.7. ŞiRKETLERiH ACEHTELiK DAöITBA POLiTiKASI: 

Acentelere göre şirketlerin acentelik da~ıtma politika

sı; şirketle ilişkileri belirleyen en önemli kriterlerden bi

ridir. Acente şirketi tara%ından 10 metre uza~ına bir acente

lik da~ıtılmasını istemez. Aynı zamanda şirketin acenteleri

nin yanlış davranış ve icraatları tüm şirket camiasını yakın

dan ilgilendiren bir durumdur. Acentelerin yaklaşık r. 72'sine 

göre; şirketleri olumlu bir acentelik daOıtma politikası izle

mektedir. Tabi ki acentenin beklediOi; da~ıtım politikası be

lirlenirken seçilen acentenin; bu camiaya uygun ve şirketi 

gururla temsil edecek bir sıfat ı olmasıdır. 

Şirketlerin acentelik da~ıtımında •Banka Şube Acente1i

öi•nin öneml i bir e t k i s i vardır. Buna baOl ı o lar ak da şirketle 

rin r. 72' sinin banka acenteli~i vardır, yani 4 şirketten 3'ü 

nün bu t i p acenteliOi mevcuttur. Bankalar ın şirketler tara%ın 

dan acente olarak kullanılmasının pek çok sebebi vardır. Şir

ketlerin r. 57'sinin acentelik yaptırdıOı bankalar ile ticari 

ortaklı~ı bulunmaktadır. Aynı grup içersinde bulunan şirketle 

rin birbirleri ile yakın ilişki içersinde bulunmaları çok do

Oal bir sonuçtur . ilgili bankalarla ortaklı~ı olmadıOı halde 

acentelik yaptıran sigorta şirketleri de bulunmaktadır. Bu 

şirketlerin bankalarla çalışma sebeblerinin başında; bankanın 

hazır port%öyünden yararlanmak ve Türkiye'nin pek çok yerine 

geniş hizmet aoı ile yayılma isteOidir. Ayrıca banka müşteri

leri bilinen kişiler olmakta ve bankanın kredi verme esnasın

da sigorta şartı istemesi ile temiz ve güvenilir bir müşteri 

port%öyüne kavuşulmaktadır . 
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Acentelerin yaklaşık X 90'ına göre; bankaların a c ente

lik yapması sektör ü olumsuz et kilemekte ve haksız rekabet ya

ratmaktadır . Banka acenteliOi tahsisinde diOer a c entelerde ara

nılan şartlar aranmamakta ve bankalar kendilerine gelen müş

terilerine , istekleri dışında sigortalama yapmaktadırlar. 

özellikle kredi alan kişiler için bu zorla ma mertebesinde dir. 

Şirketlerin di~er özel acentelikleri ise; çeşit1i kuru• 

kuruıuş ve dernekıere daOıtılan acenteliklerdir . Şirketlerin 

yaklaşık X 2 S ' i nin bu tip acenteli~i yokt ur ve aynı oranda 

şirketin bu tip acent elikleri vardır. Şirketlerin bir kısmı 

bu da~ıtıma sıcak bakmakta , bir kısmı da sıcak bakmamaktadır . 

Gör üleceOi üzere bu tip acenteliklerde şirket lerin hepsinde 

ortak bir görüş bulunmamaktadır. Bazı şirketler yıllar önce 

bu t ip acentelik daOıtmış, pişman olmuş ve şimdi bu acentele

r i fesh etmeye çalışmaktadır lar. Bir kısım şirkette; wbiz her 

tip acent eliOe ve müşteri kalitesine sıcak bakarız" gö rüşünde

dir. Ticaret hayatında bu tip pek çok acentelik mevcuttur; çe

şitli kooperatifler, nakliyeciler derne~i, çeşitli birlikler, 

çeşitli kamu kuruluşları,v.b. 

8.8. ACENTE - ŞiRKET ORGAMiZASYOKU: 

Acentenin şirketle koordinasyonunu saOlayan departman; 

acentelerin X 47 ' sine göre wAcenteler Küdürüdür" . Bu depart

man bazı acentelere göre acenteler departmanı veya bölge mü

dür lüOüdür . Bazı şirketlerde de Genel Müdür yardımcısıdır. 

Şirketlerde ilişkileri sa~layan departman her ne birim olursa 

olsun; acente şirket ile problemi olduOu konuda ilgili birime 
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d i rekt olarak ulaşabilmektedir. Yani muhas ebede sorunu varsa 

direkt muhasebe departmanına, hasarla ilgi li sorunu varsa ha

sar servisine g i debilmekte, hatta bazı durumlarda direkt ge

nel müdüre ulaşabilmektedir. 

Şirketler tarafından bakıldı~ında acenteler ile ilişki

leri sa~layan sa~layan departman yaklaşık yarısında acenteler 

müdür üdür . Bazı şirketlerde acenteler v e pazar lama birimi bir

leştirilmiş, bazılarında da tahsilat bu birime dahil edilmiş

tir. Bazı şirketlerde bu görev genel müdür yardımcılı~ınca 

sa~lanmakta olup, bazılarında da acenteler koordinat örlü~ü 

bu işi sürdürmektedir. Bir kısım şirket organizasyonlarında 

bu görev finansman ve muhasebe müdürlü~ünce, bazılarında da 

acente ve hukuk müşavirliQince yürütülmektedir. 

Şirketlere göre a c entelik sayısı ve ur e ti• arasında ya

kın bir ilişki yoktur (/. 9 4 . 3 >. Çok acente ç ok üretim de mek 

de~ildir. Çünkü şirketlerin bazı acenteleri ; 20 acentenin yap

tıQı üretimi tek başına yapabilmektedir . Fakat unutulmaması 

gereken bir gerç ekte; yıllık bazda en çok üretim yapan şirket

lerin en fazla acente sayısına sahip olduOudur. 

Şirket acente organizasyonunda önemli bir noktada; acen 

telerin şirketi tarafından sınıflandırılması hususudur. Şir

ketlerin bir kısmı acentelerini her hangi bir sınıflandırmaya 

tabi tutmamaktadır <7. 40 >. Bir kısmı sırf deOerlendirme maksa

dı için bir sınıflandırmayı gerek görmektedir. önemli bir kıs

mıda; a c entelerini şehir - taşra, verimli - verimsiz, büyük -

küçük gibi kr iterlerine göre sınıflandırmaya tabi tutmakta

dır . 
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8.9. ACEHTEHiH ÇALIŞMA ŞEKLi: 

Acentelerin birden fazla şirketin sigorta acenteli~ini 

yapması sık raslanılan bir durumdur. Yaklaşık her iki acente-

den biri ; en az iki şirketin acenteli~ini yapmaktadır . Birden 

fazla şirketle çalışan acenteler için; 2 şirket büyük ço~unlu-

Ounda tercih nedenidir. Dört ve üzeri şirketle anlaşması olan 

acente sayısı çok düşük orandadır. Az da olsa 10 v e üzeri şir-

ket acenteliOi yapan •acentelere• rastlanılmıştır. 

Acentelerin bir kısmının aynı anda bir kaç şirketin 

acente1iöi yap•asını çeşitli sebebleri vardır. Bu çoklu an-

laşma a c ent e l iOin ilk kurul ma aşamasında veya sonraki çalışma 

dönemlerinde yapılmaktadır. Acente lerin çok şirketle çal ı şma 

nedenlerinin başında; • hizmet tamamlaması• <Elemente r ve ha-

yat branşları farklı şirketlerde) gelme ktedir. Bir acentenin 

A şirketinden e l ementer ace ntelik , B şirketinden ise hayat 

acenteliOi alması en sık rastlanan yöntemdir. Bazı şirketler-

de de bazı branşlar daha avantajlıdır . Bazı durumlarda da şir-

ketin çalışma alanında her sigorta branşı bulunmamakta ve 
I 

aeente bu braşları tamamlamak için başka şirketlerle anlaşmak 

zorunda kalmaktadır. 

Şirket acentelerinin başka şirketler ile çalışmaları 

hususuna gelince; sigorta şirketlerinin yaklaşık /. 80'i bu-

na izin vermektedir. Şirketlerin küçük bir kısmı bu tip acen-

teliklere sıcak bakmamakta ve engel olmaktadır. Şirketlerin 

çok büyük bir ço~unlu~unun acentelerinin başka şirketlerle ça-

lışmalarına karşı çıkmalarının sebeblerinin başında; acente-

nin transfer ve rekabet endişesi yatmaktadır. 
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Acenten in çalışma şeklinde •Taıi Acenteıikıer•inin etki

si olmaktadır. Acentelerinin küçük bir yüzdesin in tali acente-

li~i oldu~u görülmüştür. Tali acentelik direkt olarak ana 

acenteyi ilgilendiren bir olgudur. Şirketten izin almak gerek

lidir ama her türlü formalitede ana acente soruml udur . Tali 

acentelik yapanların yaklaşık yarısının bir tali acenteli~i 

vardır. Araştırma esnasında lO'un üzerinde tali acenteli~i 

olan acentelere rastlanılmıştır fakat bu acenteler yüzdesi 

çok düşüktür . Acentelerin genellikle tali acenteler i ile yaşa

dıkları sorunlar yoktur . Çünkü ana acente kendisine sorun ola

bilecek bir tal i acenteyi istemez. Bu durum da tal i acentelik 

tahsis edecek acenteyi; seçkin davranmaya itme ktedir. 

Acentelerin •Sigortanın Pazar1a•asında• faydalandıkları 

en yaygın kitl e; tanıdık-eş dos t toplulu~udur. Bu müşteriler 

vasıtası ile gelen yeni k itle acenteler için, iyi bir müşteri 

potansiyeli oluşturabilmektedir. Hayat branşında çalışan acen

teler için de pazarlama elemanı kullanma zorunluluOu vardır . 

Bir de az da olsa reklam ve promasyon yolu ile pazarlama faa

liyetinde bulunan sigorta acenteler i vardır. Bugün acenteler 

için en iyi müşteri kayna~ını; tanıdık-eş dost ve bunların ya

kınları oluşturmaktadır. Hazır portföydeki müşteriler ve süre

si dolan poliçelerin yenilenme işlemi de acentenin için iyi 

bir potansiyeldir. 

Hayat dışı çalışan acentelerin hemen hemen hepsinin üre

timinde, kaza branşı ön sıralardadır . Bunda son yıllardaki ~a

za ve araç sayısındaki artışın büyük etkisi vardır . Kaza bran

şını sırası ile yangın ve zorunlu sigortalar izlemektedir. 
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8.10. ACENTE PERSONELt: 

öncelikle acentelerde çalışan personeli iki kısma ayır

mak daha doOru olacaktır.Bugün acentelerde daimi ve part-time 

olmak üzere iki tip personel faaliyet göstermektedir. Acente

lerin yaklaşık 3'de 2'sinde O - 4 arası personel çalışmak

tadır . Acentede çalışan personelin ekonomik şartlar gere~i 

fonksiyonel olması gereklidir . Yani sigorta acente camiası az 

elemanla çok iş yapmakta olup; rakamlarda bu gerçe~i göster

mektedir. 

Acentelerde part- ti•e çaıışan personeı sayısıda azdır . 

Araştırma sonuçlarına göre ancak acentelerin t. 20'sinde part

time personel istihdam edilmiştir. A~ırlıklı o l arak da bu per

sonel sayısı 1 - 4 arasındadır. Bu part-time personel yapısı

na bakıldı~ında ise ; yakl aşık yarısının "±kinci ±ş" , 3' de 1 ' 

inin "ö~renci", kalanın ise emekli oldu~u görülmüştür. özel-

likle haya t branşlarında part- time personel kullanılması sık

ça rastlanılan bir durumdur. 

8.11. ACENTELERiH DEHETifti : 

Şirketlerin t. 93'ü acente leri denetlemektedir . Daha doO-

rusu acentelerini denetleme ihtiyacı duymaktadır. Denetime 

esas alanlar; hemen hemen hepsinde tahsilat ve sigorta işlem

lerine uygunluktur. Şirketlerin 3'de l'lik kısmında ; hasar 

kontrolü, sigortalı ile ilişkiler, tekn ik donanım, iş yerinin 

kon umu, eksperlerle ilişkiler ve seri noları kontrolü konu

sunda denetim faaliyetleri göstermektedir. Acentelere göre de 

şirketlerinin kendilerini kontrolü sistematik de~ildir. Acen-
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telerin yaklaşık yarısına göre de; şirketleri tarafından her 

hangi bir kontrol işlemine tabi tutulmamaktadırlar. Bu kont

rol işlemini bir teftiş olarak algılamak doOru deOildir. Şir

ket acentelerinin bürosuna gitmeden bile acentenin sürekli ev

rakları yardımı ile bile kontrollerini yapabilmektedir. Birde 

•fturakabe Kuruıu Deneti•1eri• söz konusudur. Araştırmamıza ka

tılan acentelerin yaklaşık r. 80'i murakabe kurulunca hiç de

netlenmemiştir. Bunda da murakabe kurulunun denetimlerinin, 

genellikle şirketi ile sorunu olan acentelere yapılmasının et

kisi büyüktür. 

8.12. ŞiRKET - ACEKTE iLiŞKiLERi 

Şirketlerin hepsinin acenteleri ile ilişkilerini geliş

tirmek üzere bir programı vardır. Şirketlerin yaklaşık 3'de 

2'sinin bu acenteleri ile ilişkilerini geliştirme programları 

planlıdır. Acente ile ilişkileri geliştirmek ve onları motive 

edip, bir takım ruhu aşılamak her şirketin birinci amaçların

dan biridir. Ancak birlik ruhu aşılanan acenteler ile takım 

çalışması yapılabilmektedir. 

Sigorta şirketleri acentelerine çeşitli konularda des

tek olmaktadırlar. Şirketlerin tamamı acentelerine e~itim hiz

meti vermekte olup; bu hizmeti poliçe tanzimi ve pazarlama iz

lemektedir. Acentelere destek hizmetleri kendini; yönlendirme

ve teknik donanım konusunda da göstermektedir. Şirketler da

nışmanlık ve uygulamalı olarak hukuki destek vermekte olup, 

az da olsa acentelere iş kaydırma ve mali destek yapılmak

tadır. 
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Acentelere göre bu destek hizmetleri şirketlerin belirt_ 

ti~i seviyelerde de~ildir. Acenteler e~itim dışındaki destek

lerden hemen hemen faydalanmadıklarını ifade etmişlerdir. Po

liçe tanzimi konusunda da destek hizmeti verilmekte olup; bu

nun sebebi de hayat acentelerinin poliçe tanziminin şirket 

tarafından yapılmasıdır. Acenteler, mali, pazarlama ve teknik 

donanım konularında hemen hemen pek destek görmemekte olup, 

şirketlerince yönlendirme ve hukuki danışmanlık olarak yardım 

aldıklarını belirtmişlerdir. 

Şirketlerin tamamı eaiti• destefti vermekte olup; bu des

tek çeşitli alanları kapsamaktadır. Şirket eQitiminde;Teknik, 

pazarlama, mevzuat, yönetmelik, ürün tanıtımı, mali ve temel 

egitim konularında egitim desteQi verilmektedir. Sigorta şir

ketleri aQırlıklı olarak yeni kurdukları sigorta acentelerine 

temel eQitim ve sektörün mevzuat bilgilerini vermekte olup; 

eski acentelerine de belirli dönemler içersinde seminerler ve 

toplantılar tertip edilerek mevzuat, pazarlama, teknik ve ye

ni ürün tanıtımını yapmaktadırlar. 

Acente şirket ilişkilerinde acentenin çalışmalarına gö

re verilen Teşvik Koaisyonunun büyük etkisi vardır. Acentele

rin r. 40'ı 1994 yılı faaliyetlerine esas olarak teşvik komis

yonu almışlardır. Acentelerin bu almış oldukları teşvik komis 

yonu; yıl içersindeki hasar ve üretim ilişkisi do~rultusunda 

acentelere göre farklı oranlarda da~ıtılmaktadır. 

Acentelerin •Ko•isyonıarının Tespitinde• bu oranlar şir_ 

ketler tarafından tespit edilmektedir. Acentelerin ço~unlu~u

na göre bu oran pazarlıkla de~il sabit olmalıdır. 
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8.13. ACEHTEHiH ZOR DURUftA DüŞftESi: 

Acente ve şirket ilişkilerinde acentenin zor duruma düş

mesi ne sebeb olan en önemli durumlardan birisi ; •Acente üre

timinde hızlı azalaa• olmasıdır. Böyle bir duru m karşısında 

şirketlerin izleyece~i strateji büyük bir ço~unlu~unda aynı

dır; sebeb ararlar ve sorunun kayna~ını bulmaya çalışırlar. 

Böyle bir üretim azalmasının bir kaç sebebi olabilir; birinci 

s i acentenin müşterilerini anlaşmalı oldu~u diOer şirketlere 

kaydırmasıdır. Böyle bir sonuçta şirketlerin hepsi çok katı 

bir tutum içersine girerler. üretimde azalmanın diOer sebeble

ri acentenin kendinden kaynaklanan sorunlardır; müşteriye il 

gisizlik, ve rimsiz çalışma veya s i gorta acenteliOinden vazgeç_ 

me. EOer sorunun kayna~ında müşterilerin başka bir şirkete 

aktarılması durumu yoksa; şirketlerin hemen hemen hepsi a cen

t elerine yardımcı olup, sorunlarına e~ilme taraftarıdır . Tabi 

şirketlerin bir kısmı da b öyle dur umd a hiç bir şey yapmayıp, 

olayın belirginleşmesini beklemektedirler . 

Şirket - Acente ilişkilerinin acenteler sebebi ile bo

z~laası durumunda ş~rketlerin izledikleri politikalarda bir 

benzerlik görülmemektedir. Böyle bir durumda şirketlerin yak

laşık yarısı bir geçiş < yumuşama> dönemi izlemektedir. Bu dö

nemde ilişkileri koparma noktasına getiren sebeb tespit edil

meye çalışılarak; sebebin şekline göre bir strateji tayin edi

lir. Şirketlerin bir kısmı da acente kaynaklı ilişkilerinin 

bozulması durumunda acentelerini uyararak; aracı kuruluşunu 

disiplinize etmeye çalışır. Şirketlerin bir kısmı da acente 

kaynaklı ilişkilerin bozulmasında; hemen acenteliOi iptal yo-
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l una gider. ipt al yolu az olmakla beraber genellikle büyük ve 

çok a c ent e li şirketlerin tercih etti~i bir politikadır . Bu du

rumun şirket tarafından deQerlendiriımesi esnasında şirketin 

büyüklü~ünün ve a cente sayısının çok büyük e tkisi bulunmakta

dır. Küçük ve az acente sayısına sahip şirketler daha taviz

kar olup, büyük şirketler ise çok katıdır. 

Acentenin zor duru•a dQşaesi esnasında şirketlerin çok 

büyük ço~unlu~unda C Y. 94.3 > izlenen strateji; sorunlarına e~i 

lip aşmasına yardımcı o lma yönündedir. Çok az da olsa temina

tını nakte çevirmeyi veya acenteli~i ipt al etmeyi düşünen 

şirketler de bulunmaktadır. Daha önce d e bahsedildi~i g ibi 

şirketin bu kararı vermesinde ; büyük bir şirket o lmasının ve 

acente sayısının çok büyük bir e tkisi bulunmaktadır . Zaten 

acenteli~in i ptali ve teminat ın na kte çevrilme o layı; acente

şirket diyalog eksikli~inden kaynaklanmaktadır. 

8.14. ACEHTELi~iK iPTALi: 

Şirket tarafından acenteli~in iptal edilmesinde iki se

çenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi acentenin kendi iste

Oi ile şirketten ayrılması veya ikinci alternatif olarak da 

acenteli~in şirket tarafından tek taraflı i ptalidir. Acente

nin kendi isteOi ile acenteli~ini iptalini istemesinde iki 

ihtimal gözlenmiştir; ilk olarak acentenin sektörden tamamen 

çekilme iste~i veya acentenin başka bir şirketle anlaşarak ye_ 

ni acentelik almak istemesidir . Mevcutta birden fazla acente

liOi olan acenteler bunlardan kendisine cazip gelmeyen birini 

de bırakmak isteyebilmektedirler. Şirket tarafından acenteli-
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~in tek taraflı iptali esnasında pek çok sebeb tespit edilmiş

t ir. Şirketler en çok •sözleşmelerine aykırı• davranışlarda 

bulunan acentelerinin sözleşmelerini iptal etmektedi rler. ip

tallerde sözleşmelere aykırı davranışı; acente lerinin tahsila_ 

ta uymaması i zlemektedir . Ayrıca yanlış poliçe tanzimi, sahte

karlık ve düşük portföy de acente lerinin sözleşmelerinin ipta_ 

li için öneml i sebeblerdendir. Bu iptallerde haksız rekabetin 

ve a c ente istekler inin düşük oranlarda olsa da b i r etkisi bu

lunmaktadır . 

Acentelik i ptalinde ortaya çıkan bir sorun da; acente

lik p ortföyünün kimde kalaca~ıdır . Şirketlerin yaklaşık yarı-

sı acentelerine saygı gösterip, müşteri portföyünü acentede 

bırakmaktadır. Bu acenteler arasında sektörden ayrılma duru

munda olanlar var ise ; acentenin müşterileri merkeze veya müş_ 

teriye yakın bir şirket acentesine aktarılır . Fakat sektörde 

çal ışmaya devam n iyet ind e olan sigor ta a centeler i n i n müşteri 

por tföylerine kesinlikle karışılmamaktadır. Şirketlerin yakla_ 

şık 3'de l ' lik gr ubu böy le acente lik iptallerinde müşteri 

portföyünü merkez e çekme yönünde bir stra t e ji izlemektedir. 

Bu gruptaki şirketler iptal edilen acenten i n portföy ünü merke

ze çekmeye çalışarak; sigortalıya bu dur umu bir mektupla bil

dirirler ve kendilerine ilgil i acenteli~in iptalinden bahse

derler. Böyle du rumlarda sigortalının bundan sonraki poliçe 

işlemleri şirket tarafından veya kendi sine g österilen yakın 

bir şirket a c ente since yapılır. Bu durum sa~lanamaz ise süre

si dolan poliçe sahibi şirketten ayrılmış olur . Şirketlerin 

bir kısmı da direkt olarak müşterilerine mektup yazarak duru-
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mu b i ldirir ve sigorta sahibine çeşitli alternetifler sunar

lar. 

8.15. ACENTELER ARASI iLiŞKiLER: 

Acenteler arası ilişkiler incelendi~inde ortaya çıkan 

sonuç; acenteler arası ilişkilerin %arklı seviyelerde olduOu

dur. Sigorta acentelerinin yaklaşık r. 40'ına göre; acenteler 

arası ilişkiler vardır . Küçük oranda olsa da acentelerin bir 

kısmının birbirleri ile ilişkileri hiç yoktur. Kısmen olan 

ilişkileri de ilave etti~imizde; acentelerin çok büyük çoOun

lu~unda birbirleri ile diyalog me vcuttur. 

Araştırmamıza katılan acentelerin ancak 7. lO'lık bir 

kısmı • Mesl eki kuruluşa üyedir• . Ka lan büyük yüzde böyle bir 

bir liktelik içersinde de~ildir. Sigorta ace ntelerimizin bir 

bütün o l arak temsil edi l ebi l mesi, sorunlarına çözüm ara y a bil

mesi ve sektördeki varlıOını tescil e t tirebilmesi anc ak bir

liktelik ile mümkündür. Acentelerin böyle küçük bir yüzdesi

nin; her ne ad altında olursa olsun b i r kuruluşa üye olmama

ları, sigorta acente camiası için üzüntü verici bir durumdur. 

Acenteleri n çok küçük bir yüzdesinin mesleki bir kurulu

şa üye olmalarının pek çok farklı sebebi bulunmaktadır . Acen

telerin yaklaşık yarısı bugün sektörde xaaliyet gösteren bu 

birliklere üye olmayı wgerek görmemektedir•. Bir kısmının ise 

böy le ortak faaliyet gösteren birliklerden haberi yoktur. Ba

zı acenteler ortak çıkarlar maksadı ile kurulmuş bu dernekle

ri wilgisiz• bulmakta ve kendilerini •temsil etmedi~i· görüşü 

nü taşımaktadır. Çok küçük bir yüzde olsa da: bu derneklerin 
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zengin ve büyük acentelere hizmet verdiOi görüşü vardır.DiOer 

bir kısım acente •sigorta şirketim olumsuz bakıyor• ve •acen

telere ulaşamıyor• kanısındadır. 

8.16. ACENTELERtN tÇ-DIŞ ÇEVRE SORUNLARI: 

Bu gün acentelerimizin yaşadı~ı iç çevre sorunıarının 

başında yetişmiş personel gelmektedir. Sektörde artan maliyet 

leri azaltmak ancak nitelikli elemanla mümkündür. Farklı konu

larda uzman 3 kişi yerine nitelikli 1 eleman çalıştırmak acen

tenin tercihidir. Fakat karışık mevzuattan anlayan, iyi bir 

dış görünüşe sahip, iyi egitimli, aklı başında personel bulmak 

çok büyük bir sorundur. Acenteler için di~er bir iç sorunda; 

acente giderlerinin fazlalıOıdır. Kira, personel, büro masraf 

ları,vergi, v . b. pek çok gider acenteyi zor durumda bırakmak

tadır. Bu durum da acenteyi diger mesleki faaliyetlere itmek

tedir. Artan giderler yıllar içersinde sigorta acenteli~i bir 

"ekmek teknesi" olarak de~il, ilave gelir gelen bir olgu ko-

numuna getirmiştir. Acentelerin küçük bir yüzdesine göre de 

•sigorta şirketi ile yaşadıkları sorunlar• mevcuttur. Esasen 

acentelerin hepsinin şirketleri ile yaşadıkları sorunlar mev_ 

cuttur fakat bu sorunların şiddeti düşüktür ve karşılıklı di

yaloglarla çözülmektedir. 

Sigorta acentelerinin sorunları iç çevre ile kalmayıp 

acentenin dış sorunları da bulunmaktadır. Bugün acentelerin 

dış çevre sorunlarından en önemli olanı Türk toplumunun sosyo

kültürel yapısıdır. Toplumun sosyo-kültürel yapısı direkt ola

rak acentenin üretimini etkileyen bir olgudur.Sigorta kavramı 
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nın toplumca anlaşılmammış olması ve sigortanın lüks görünümü 

Türkiye'de sigortanın istenen düzeye gelişini engellemiştir. 

Müşteriler < Sigortalılar> ile direkt temas halinde olan acen

teler sigortalının bu tutumundan yakından etkilenmektedir. A

centeleri dış çevre olarak etkileyen ikinci sorun; kanun ve 

yönetmeliklerdir. Son 2 - 3 yıl içersinde çıkan pek çok kanun 

teklifi ve yönetmelikler, iptal edilenler, deOişenler sektörü 

karma -karışık bir yapıya oturtmuştur. Ocak 1995 ' te yürürlü~e 

giren yönetmelik acenteler camiasında pek sıcak karşılanmamış 

ve açıkta kalan bazı noktaların oluşmasına sebebiyet vermiş 

tir . 

8.17. i Yi ACENTE PROFiLi: 

Şirketlere göre iyi ace nte profi l i; pe k çok kr i t erin 

yan y ana g e l mes i ile oluşmaktadır. Şirketler aşa~ıda bahsedi

len kriterlerden yanlız birine de~il, kendis i için öne mli o

lan bir çok kritere önem vermektedir. Şirketlerin Y. 58 ' ine gö 

re iyi bir a c ente; "bu işe inanan ve profesyonel" olmalıdır. 

Profesyonelli~i "Temsil yetene~i olmak" ve "iyi bir pazarlama 

cı olmak" kriterleri izlemektedir . Şirketlerin acentelik da

~ıtım esnasında dikkat ettikleri en önemli kriterlerden biri

si de; acentenin şirketini temsil edebilecek niteliklere sa

hip olmasıdır. Bu acentelik da~ıtımında yanlış bir seçim; tüm 

şirket camiasını yakından etkileyecektir. Bu durum ise şirket 

leri bu kritere büyük önem vermeye itmektedir . Acente "Namus

lu ve Dürüst" olmalıdır. Şirketine dürüst olmayan bir acente 

müşterisi olan sigortalıya hiç dürüst olamayacaktır. Acente-
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ler de a r anan şartlardan birisi de •geniş bir ç evreye sahip 

olmasıdır • . Geniş bir çevreye sahip olan aracının portföyü 

de yeterl i büyüklüklere muhakkak ulaşacaktır. Acentenin port

föyünün verimli ve dengeli olması çok önemli bir noktadır. 

Acente portföyünün çeşitli tip poliçelerden oluşması ve gelen 

sigortalının bu şirkette uzun yıllar kalmak istemesi aranılan 

bir durumdur . Bir sigortalının poliçe süresi tamamlanır tamam

lanmaz ; yeni poliçesini başka bir şirketten alması acente 

ve şirket cephesinde üzüntü ile karşılanır. Acente yasalara 

saygılı olamalı ve temiz bir portföye s ahip olmalıdır. 

Müşteri kal itesine önem veren bir acente; üretim ve hasar 

arasındaki i l işkide daima kendi l ehine bir sonuç la karşılaşır 

işlerine gerekli hasasiyeti g öst eren ve titiz çalışan bir si

gorta acentesi g e rek müşteri ve gere k ise şirket i l işkilerin

de daima başarıl ı o lmuştur. işine gerekl i h a s s asiyeti göste

ren ve g e r e kli bUro donanımına sahip acente; şirketlerin ara

dı~ı kriterlerden bir kaçıdır. 

e.ıe. ACENTELER Y5HETKELföi: 

l Ocak 199 5 tarihinde yürülüOe giren yeni acenteler yö

netmeli~i sektör içersinde ıarklı tepkilere sebebiyet vermiş

tir . Acenteler •çeki - düzen• vermeyi amaçlayan bu yönetmelik 

öncelikle acenteler cephesinde olumsuz tepkiler almıştır. 

Acentenin faaliyet alanında <Yetkili - yetkisiz >, tahsilat ve 

geri ödeme, e~itim, başka işlerle uoraşma yasa~ı gibi önemli 

yapısal deOişiklikler getiren bu yönetmelik; acentelerin yak

laşık yarısına göre olumsuzdur. Olumlu ve kısmen olumlu bulan 
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acentelerin oranları çok düşüktür. Araştırmamıza katılan acen

telerin yaklaşık Y. 85'i bu yeni yönetmeli~i olumsuz bulmakta 

dır. Şirketler cephesinden bakıldı~ında ise bu yeni yönetme

lik sektöre bir çeki düzen getirmekle beraber; düzenlemeler 

sebebi ile şirketlerin yükü bir dönem de olsa artmıştır.Tahsi

lat konusunda yeni düzenlemeden;tüm yetkili acenteler ve şir

ketler memnundur ve olumlu karşılamaktadır. ftüşteri açısın

dan bakıldı~ında ödenmeyen taksit; poliçeyi iptal ettirebil

mekte bu ise şirketleri ve acenteleri düşündürmektedir.Bu dü

zenlemedeki etkiler en kısa zamanda kendini göstermiş ve ak

saklıklar ise bir dönem içersinde gideri lecektir . 

8.19. SEKTORüN BUGOHKü DURUKU: 

Sigorta acentelerine göre sektörün bugünkü durumu; her 

birine göre farklı görüşler taşımaktadır. Acentelerin ço~unlu

~una göre; sektör "yavaş adımlarla gelişmektedir". Sektördeki 

üretimle; toplumda istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Ayrıca 

sektörün gelişmesini engelleyen unsurlardan bir tanesi de; ka

nunların yetersiz olmasıdır. Her şeyden önce toplum içersinde 

sigorta bilincinin arttırılmasında devletin ve kanun yapıcı

nın büyük etkisi bulunmaktadır. Toplum içersindeki bireylere 

sigorta bilincinin tanıtılmasında devletin; e~itim sistemi 

içerside bu da yeterli de~il ise yeni e~itim kurumları ile 

yardımcı olması gereklidir. Ayrıca aracı kuruluş olan acente

lerin sektör içersinde rahat ve verimli çalışmaları kanunlar 

yardımı ile desteklenmelidir. Acentelerin küçük bir yüzdesine 

göre sektör gelişmekte veya hızla gelişmektedir. Hızla geli-
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şen pazarda üretim de hızla yükselecektir. Şimdilik bu yakın 

gelecekte umutla beklenen bir sonuçtur. Sektörün bugünkü duru

munu umutsuz görüp, kötü bulan acentelerde mevcuttur. Araştır

mamıza katılan acentelerin yaklaşık 5'de l'i bu görüşte olup 

bu oran da hiç küçümsenecek bir yüzde de~ildir. Az da olsa 

sektörü sahipsiz bulan bir acente kütlesi mevcuttur. Bu acen

te grubuna göre; sektör kanun- yönetmelik, sosyal olgu ve de

netim açısından sahipsiz bir durumdadır. Tüm kurum ve kişiler 

yanlız konuşmakta ve icraatta bulunmamaktadırlar. Fakat sektö

rün her biriminde düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

8.20. SEKTöREL SORUMLAR: 

Sektörün sorunları acenteler ve şirketler bakış açısı 

ile incelendi~i zaman; hemen hemen hepsinin ortak sorunları 

oldu~u görülmüştür. Sorunların başında tüketici biliçsizliOi 

gelmektedir. Tüketicinin bilinçlendirilmesi yönünde devletin 

ve şirketlerin aciliyetle e~itim ve tanıtım faliyetlerini 

arl.'l ... ı rıuc-ı 1 :ır ı uereklidir. Tanıtım ve e~i tim hiç yok de~ildir; 

vardır ama yetersizdir. Tüketicinin bilinçsiz olmasını haksız 

rekabet izlemektedir. Bazı şirketlerin acentelerine ilave ko

misyonlar vermesi sektörde haksız rekabeti gündeme getirmiş 

bu ise şirketleri acente tranferleri ile karşı karşıya bırak

mıştır. Acente şirketine bir arabayı A şirketinin nasıl olur

da r. 20 daha ucuza kasko yapabildi~ini sormakta; bu ise iliş

kileri olumsuz yönde etkilemektedir. Sigorta şirketlerinin or

taklıkları ve ba~lı oldukları gruplar; acente ve sigortalıyı 

yakından etkilemektedir . Büyük bir holding içersindeki sigor-
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ta şirketi halka güven verirken ; küçük ve sektöre yeni giren 

bir şirket için durum tam tersidir. Gerek şirketler ve gerek 

ise acenteler açısından •yetişmiş personel• devam eden bir so-

rundur. Bu sorunun yakın bir zaman içersinde çözülmesi güçlü 

bir ihtimal de~ildir. Denetimin murakabe ve şirketlerce sıkı 

olarak yapılamaması; düzensiz olarak çalışan acentelerin de

netlenmemesi, şirketleri ve iyi çalışan acenteleri tedirgin 

etmektedir. Sonuçta bu olumsuzluklardan tüm sektör etkilen

mektedir. Tabi ki sorunların büyümesini ve devam etmesini et

kileyen en önemli kriter diyalog eksikliOidir. Şirket-Acente

Müşteri saç aya~ı daima birbirleri ile diyalog içersinde olma

lıdır . Bazı çok basit olaylar diyalog eksikliOi ile çözüleme

mekte; devam etmekte ve büyümektedir. 
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9. SONUÇ 

Sigorta sektörü 1994 yılındaki kriz sayılmazsa son 10 

yılda hızla reel olarak büyüyen bir sektördür . Sigortanın 

pazarlamasının çok büyük bir kısmını şirketleri adına yapan 

acenteler de bu hızlı büyümeden nasibini almıştır. Türkiye'de 

sigorta sektörünün kalbi istanbul'da atmaktadır . istanbul ge

rek şirket-acente sayısında gerek ise üretim miktarında ilk 

sırada yer almaktadır. 

Genç bir personel yapısına sahip olan sigorta acentele

ri erkeklerin ege•enıiöindedir. Son yıllarda ise üniversite 

mezunu acente yetkililerinde büyük bir artış yaşanmaktadır. 

Hatta •ftaster• yapmış acente yetkilileri bile bulunmaktadır. 

Yetkili sigorta acentelerimizin başka işlerle uQraşması yasak 

olmasına raQmen; ço~unluQunda başka mesleki uQraşlar vardır. 

Acentelik yapacak bir şahıs; genellikle gayrimenkul ipoteQi 

veya banka teminat mektubunu teminat olarak gösterip, merke-

zi bir semtte bir büro kiralayıp bu işe girmektedir. Acentele

rin müşterileri genellikle tanıdık-eş dost ve yakın çevredir. 

Tek bir şirketle çalışan sigorta acente sayısı azdır. 

Acentelerin yaklaşık yarısının en az iki şirket ile sözleşme

leri vardır. Acentelerde masra~ların fazlalı~ı sebebi ile çok 

personel çalıştırılmamaktadır. Çalışan personel de fonksiyo

nel olarak pek çok işi yapmaktadır. Hayat acentelerinde de 

part-time personel çalıştırma eQilimi vardır. Bazı acentelik

ler ise üretimi arttırmak için tali acentelikler tahsis etmek

tedirler. 



- 152 -

Şirketler acentelerine çeşitli braşlarda destek hizmet

leri vermektedirler . Fakat bu hizmetin yeter li o ldu~u söyle

nemez. Acente şirket ilişkisinde yakın ve sıcak bir ilişki 

mevcuttur . Bu ilişkide katı bir hiyeraraşi yoktur. Acente 

ilişkili oldu~u departmanın yanı-sıra; problemi oldu~u bölüm 

lerle direkt temas kurabilmekte, hatta üst düzey yöneticiler

le randevusuz görüşebilmektedir. Acentenin zor duruma düşme

si esnasında; şirketler öncelikle •sebeb ara•a• ve •bekıe•e• 

yoluna g i tmekt e ve sonradan •sorun çözü•üne• yardımcı olmaya 

çalışmaktadırlar. 

Ocak 95' d e yürürl ü~e gire n •acente1e r yönet•e1i öi• sek

töre çeki - düzen geti rme kle berabe r mualla kta kalan pe k çok 

nokta bulunmaktad ır. Sektör ü olumsuz etkileyen bir olguda 

•Banka Ace nte1 ik• l e ridir. Banka a cente likleri yönetmel i k dı

şında tutulmaktadır; gelen kred i müşterisine zorak i sigorta 

yapılmakta ve ödeme planlarında uzun vadeye yayılabilmektedir 

Bu haksız rekabet acenteleri zor durumda bırakmaktadır. 

Bugün acentelerimizin verim1i bir portiöyü olmak zorun

dadır. Hasarın yüksek olması acenteyi şirketi g öz ünde olumsuz 

b i r sını%a sokmaktadır . Acentelerin sattıOı po l i çeler her çe 

şit branşı kapsamalıdır. Yanlız kaza a~ırlıklı çalışan acente 

lerin hasarı da yüksek olmaktadır.Acente sürekli oturup büyük 

bir iş yapıp tekrar oturarak hayatını devam ettiremez. Acente 

üretiminde bir 1ineer1ik olmalıdır. Portiöy dinamik olmamalı

dır; gelen bir müşteri tekrar gelmeli ve şirket de~iştirmeyi 

düşünmemelidir. Acente müşteri kalitesine önem verip •Temiz 

Port~öy•e sahip olmalıdır. 
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Acentenin bu kriterleri önem vermesi ancak •sosyal so

rumluluk• bilinci ile mümkündür.işine gerekli hassasiyeti gös

t eren, titiz çalışan ve müşteri-şirket ilişkilerinde diyalog 

halinde olan acente daima büyüyen bir portföye sahip olacak

tır. Dürüst ve inançlı acenteler sektörü haketti~i yere geti

recektir . 

1995 Türkiye'sinde acentelerin yeri ve önemi bellidir. 

Bu dône•de acentesiz bir sektörün deva• etmesi ve gelişmesi 

mümkün deöildir. Acenteler camiasının ist enilen düzeye gelme

si; ancak devletin ve şirketlerin d e stekleri ile mümkündür. 

Şirketler ön ü ne gel ene acentelik da~ıtmayarak, kanun yapıcı 

sektör için gerekli düzenlemeleri yaparak , murakabe başı bo-

z u k a centeleri elemine e derek; acenteler camiasını hak etti~i 

y ere getirecektir. 

Acentele rin tüm bu gelişmeleri ve istedi klerini almala

rı ancak •Birlik• olmaları i l e mü mkündür. Bugünk ü bir liklerin 

yetersiz kaldı~ı bir gerçektir. Sektör içersinde büyümek ve 

kalıcı olmak ancak; birlik ve beraberlik içinde olmakla müm

kündür . 
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10. EKLER 

Sayın Şirket Yetkilisi 

Bu anket, Organizasyon ve işletme Politikası •Doktora• 
programında hazırlanan "Türk Sigorta Acentelerinin özellikle
ri; Yönetim ve Organizasyon Yapıları üzerine Araştırma" konu 
lu Dok~ora Tezine kaynak olacaktır. Araştırmadan elde edilen 
bulgular tez aşamasından sonra bir kitapçık halinde yayınlana_ 
caktır. Takdir edilece~i gibi bu tür araştırmalarda verilecek 
bilgilerin do~rulu~u, araştırmanın do~rulu~unu büyük ölçüde 
etkilemektedir . Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilece~in
den emin olarak , ilginize şimdiden teşekkür ederiz . 

A.GENEL BiLGt LER 

1. Şirket in Adı: 

2. Şirketin Toplam Acente Sayısı: 

3. Şirketin istanbul'daki Acente Sayısı : 

Hakan öZCAH 
i s t .ün. Sos.Bil . Ens . 

Do ktora ö~rencisi 

4. Acenteliklerinizi bir sınıflandırmaya tabi tutuyormusu-

nuz? CBüyük - Küçük, Şehir-Taşra, Verimli - Verimsiz, v.b. > 

5. Yıllık prim üretimizin ne kadarlık yüzdesi a c enteleriniz 

tarafından yapılmaktadır ? 

6. Direkt satış organizasyonunuz var mı ? 

a> Var b> Yok 

7. Var ise; ise üretiminizin ne kadarlık yüzdesi buradan 

gelmektedir ? 
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B.ACEHTEHiN SEÇtKi 

1. Acenteni zi seçerken; 

a> Biz buluyoruz b) Onlar bi zi buluyor c> Her ikisi 

2. Acentenizi seçerken hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz 

a> Tahs il durumu 

b> Teminat yeter liliQi 

c> Daha önc eki uQraşı 

d> Faaliyet konusu ile sigortacılık arasındaki ilişki 

e> iş yeri n i n konumu 

~> Geniş bir çevreye s a hip olması <Portİöy beklentisi> 

g> Daha önce sigortacılık yapması 

3. Acenten izin başka sig orta şirketleri ile çalışmasına 

engel oluyor musunuz ? 

a > Evet b> Hayır 

4. Çeşitli kurum- kuruluş v e dern e k lere acentelik daQıtma 

politikanız nasıl ? 

5. Banka şube acentelikleriniz var mı ? 

a> Evet b> Hayır 

6. Evet ise; niçin : 

7. Acentelik sözleşmesini siz mi yoksa acenteni zle birlikte 

mi hazırlıyorsunuz ? 

a) Biz b> Birlikte 

8. Sözleşmelerde acentelerin iatedi~i de~işikli~i yapıyor 

musunuz ? 

a) Evet b> Hayır 
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C.ACEHTE iLE iLiŞKiLER 

1. Ac enteler biriminizi n organizasyon yapısı nasıl ? 

2. Acentenize hangi konularda yardımcı oluyorsunuz ? 

a> Teknik Donanım 

b) Poliçe Tanzimi 

c) Pazarlama 

d) E~itim 

e> iş kaydırma 

f) Yönlendirme 

g) Tahsil at 

h) Mal i Destek 

ı > Hukuki Destek 

i) Di~er 

3. E~itim deste~i sa~lıyor iseniz; hangi konularda ? 

4. Acenteleriniz ile ilişkilerinizi geliştirmek için bir 

programınız var mı ? 

5. Acentelerinizi denet liyor musunuz ? 

a) Evet b) Hayır 

6. Evet ise; hangi alanlarda ? 

a> Tahsilat 

b) Sigorta işlemlerine uygunluk 

c> Di~er 
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7. Acenteleniz zor duruma düştü~ünde ne yaparsınız ? 

a> Teminatını nakite çeviririm 

b> Hemen acenteli~ini iptal ederim 

c> Sorunlarına e~ilir aşması için yardımcı olurum. 

8. Acentenizin üretiminde hızlı bir azalma olursa, nasıl 

bir strateji izlersiniz ? 

9. Acenteleriniz ile ilişkileriniz bozuldu~unda nasıl bir 

strateji izlersfniz ? 

a> Hemen ilişkilerimizi keseriz 

b> Bir geçiş <yumuşama> dönemi takip ederiz. 

c> Uyarıp ilişkilere devam ederiz. 

d> Di~er 

10. Acentelerin sözleşmelerini hangi durumlarda iptal 

edersiniz ? 

11. Sözleşmesini iptal etti~iniz acentenin portföyünü ne 

yaparsınız ? 

12. Sigorta şirketi felsefenize göre; çok acente sayısı çok 

üretim mi demektir ? 

a> Evet h> Hayır 

13. Sizce •xyi Bir Acente• pro~ili nasıl olmalıdır ? 

14. Acenteleriniz ile karşılaştı~ınız en önemli üç sorunu 

sıralar mısınız ? 
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Sayın Acente Yöneticisi 

Bu anket, Organizasyon ve ±şletme Politikası •Doktora• 
programında hazırlanan "Türk Sigorta Acentelerinin özellikle
ri; Yönetim ve Organizasyon Yapıları üzerine Araştırma" konu
lu Doktora Tezine kaynak olacaktır. Araştırmadan elde edilen 
bulgular tez aşamasından sonra bir kitapçık halinde yayınlana
caktır. Takdir edilece~i gibi bu tür araştırmalarda verilecek 
bilgilerin do~rulu~u, araştırmanın do~rulu~unu büyük ölçüde 
etkilemektedir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilece~in
den emin olarak , ilginize şimdiden teşekkür ederiz. 

A.GENEL BiLGiLER 

1. Ba~lı OlduOunuz Sigorta Şirketi: 

Hakan öZCAH 
ist.ün.Sos.Bil.Ens. 
Doktora ö~rencisi 

2. Acentenizin Tipi: a) Yetkili a> Yetkisiz 

3. E~er Yetkili ise; 
a) Sözleşme Yapmaya b> Prim Tahsiline c> Her ikisi 

4. Sektördeki Hizmet Süreniz: 

5. Sigortacılık Dışındaki Di~er Mesleki Çalışmanız : 

6. Aylık Kesilen Poliçe Miktarınız ? 
a> Poliçe Adedi: 
b> Poliçe De~eri: 

B.ACEHTE YETKiLiSi 

1. Yaş: 

2. Cinsiyet: a> Kadın b) Erkek 

3. E~itim Durumunuz: 

a> ilk b> Orta c> Lise d) Yüksek 

4. GördüQünüz Mesleki EQitim: 

e> Lisans üstü 

5. Sigortacılıkla ilgili Bir Mesleki Kursa Katıldınız mı ? 
a> Evet b> Hayır 

6. Evet ise; Hangi Kurumdan ? 
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C.KURULUŞLA iLGiLi 

ı. Acentenin Hukuki Yapısı: a> Gerçek Kişi 

2. YatırdıOınız Teminat Türü 

a> Türk Lirası veya Döviz Blokesi 

b) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili 

b> Tüzel Kişi 

c> Sermayesinin en az %51'i devlete ait şirket senetleri 

d> Gayrimenkul ipote~i 

e> Banka Teminat Mektubu 

3. BaOlı olduOunuz sigorta şirketini niçin seçtiniz ? 

a> Sigorta Şirketinin Adı b> Güvenirli~i c> Büyüklü~ü 

d) Yerl i ve Yabancı Şirket Oluşu e > DiOer Ne den l e r 

4. Birden ±azla şirketin a c ent e liOini yapıyor musunuz ? 

a) Evet 

5. Evet i s e 

6. Evet ise 

b> Hayır 

k aç şirketin 

Niçin ? 

7. Kuruluşta Büro yeri seçiminde neler etkili oldu ? 

a> Daha önce bur ada devam eden bir işim vardı. 

b > Büronun Merkezi b j ·r · sf:>mt te oluşu 

c> Kendi Gayr imenkulum 

d) Yakın bölgede ±azla sigorta acentesi olmaması 

e> Sigorta Şirketine yakınlık 

f> ilgili işe yakınlık <Traiik şubesi, o t o galerisi, vb> 

g> Di~er 

8) Büronuz Kira mı ? 

a) Evet b> Hayır 

9> Bilgisayar donanımına sahipmisiniz: a> Evet b) Hayır 
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D.YöHETtft VE ORGANiZASYOHLA iLGiLi 

1. Acentesi oldu~unuz sigorta şirketinizin hangi birimine 

ba~lısınız ? 

a> Acentele r Müdürü 

b> Bölge Müdürü 

c> Genel Müdür Yard. 

d> Acenteler Departmanı 

e> Di ger 

2 . Acentenizdeki iş bölüşümü <Organizasy on yapısı > nasıl ? 

3. Tali Acenteli~iniz <i rtibat büronuz> var mı ? 

a> Evet b> Hayır 

4. Evet ise; kaç tane: 

S. Tali acentenizle aranızda sorunla r var mı ? varsa neler? 

6 . Acenteniz de kaç kişi çalışmaktadır: 

7. Çalışan Personel: a> Daimi : b> Part - Time: 

8. Part-time çalışan personel: 

a> ö~renci b) 2.iş olarak Çalışan C) Emekli 

9. En önemli dış çevre sorununuz ? 

a> Rakipler 

b) Kanun ve Yönetmelikler 

c> Sosyo-Kültürel çevre <Müşteriden Kaynaklanan > 

d) Di~er 

10. En önemli iç çevre sorunlarınız ? 

a> Sigorta Şirketi ile yaşanan sorunlar 

b) Yetişmiş personel 
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d> Di~er 
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11. Sigorta Şirketinizin acentelik daQıtma politikasını 

nasıl buluyorsunuz ? 

a> Olumlu b) Olumsuz 

12. Acenteniz ne tür sigortalama yapmaktadır ? 

a> Hayat b) Hayat Dışı c> ikisi birlikte 

13. Hayat dışı acentelik iseniz, yapmış oldunuz sigortala

rı öncelik sıralamasını yapın ? 

a> Yangın sig. 

b> Nakliyat sig. 

c> Kaza sig. 

d) Makina Montaj sig. 

e> DiQer Zorunlu sig. 

14. Sigortanın Pazarlamasını nasıl yapıyorsunuz ? 

a> Pazarlama Elemanı 

b> Tanıdık, Eş- Dost 

c> Duyanlar 

d> Reklam 

e> Di~er 

15. 1994 yılına ait faaliyetlerinizden dolayı teşvik ko•is

yonu aldınız mı ? 

a> Evet b> Hayır 

16. Sigorta şirketinizce düzenli olarak kontrol ediliyor 

musunuz ? 

a> Evet b) Hayır 



- 162 -

17. Sigorta şirketinizden hangi konularda yardım alıyor-

sunuz ? 

a> Teknik Donanım b> Poliçe Tanzimi c) Pazarlama 

d) E~itim e> iş Kaydırma ~> Yönlendirme g> Tahsilat 

h) Mali Destek ı> Hukuki Destek i> Di~er 

18. Murakabe Kurulunca Denetleniyor musunuz ? 

a> Evet b> Hayır 

19. Acenteler ile ilgili bir mesleki kuruluşa üye misiniz ? 

a) Evet b) Hayır 

20. Hayır ise; niçin ; 

21. Acenteler arası ilişkileriniz var mı ? 

a> Var b) Yok c> Kısmen var 

E.öZEL 

1. 1 Ocak 1995 tarihinde yürülü~e giren yönetmelik hakkında 

görüşleriniz ? 

a) Olumlu b> Kısmen Olumlu c) Kısmen Olumsuz d> Olumsuz 

2. Sektörün bugünkü durumunu nasıl buluyorsunuz ? 

3. Acentelik komisyonlarınızın sabit mi yoksa şirketlerle 

karşılıklı pazarlık sonucu belirlenmesini mi istersiniz? 

a> Sabit b> Pazarlık 

4. Sigorta şirketlerinin bankalara acentelik dagıtmasını 

nasıl buluyorsunuz ? a> Olumlu b) Olumsuz 

5. Sizce sektörün en önemli 4 problemi nedir ? 
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