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TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Hüseyin Kasap,
Başkan Yrd. Sayın Süleyman Özer,
Kıymetli İcra Komitesi Üyeleri,
Saygıdeğer Sigorta Acentesi Üyelerimiz,
Kıymetli Basın Mensupları,
Sigortacılık sektöründeki son değişiklikler ve gelişmeler hakkında bugün düzenlediğimiz bu
seminere katkılarını sunan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Sayın Hüseyin Kasap’a,
Başkan Yrd. Sayın Süleyman Özer’e, Sektör Meclisi Üyesi Sayın Adnan Çelik’e ve Antalya
Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Sayın İbrahim Düzenli’ye şahsım ve Yönetim Kurulum
adına teşekkür eder, toplantımızın ilçemize ve siz sigorta acentelerimize faydalı olmasını
dilerim.
Değerli Misafirler,
Toplantımıza geçmeden önce ülkemizi derin yasa boğan Ankara’daki terör saldırısının
kurbanlarına Allah’tan rahmet diler, yaralılara acil şifalarımı iletirim. Yine bu vesile ile
Çanakkale Zaferi’nin 101. Yıl dönümü olan bugün tüm şehitlerimizi saygıyla anmak isterim.
Bu vatanı Çanakkale’de tankları, topları ve gemileri ile ele geçirmek isteyenler bugün terörü
kullanarak amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Ancak bu yüce milletin sağduyusu, zorluklar
karşısında birlikte mücadele azmi karşısında bu güçler yenik düşeceklerdir.
Kıymetli misafirler,
Sigortacılık, ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan birçok kaza ve felaketler nedeniyle
önemi daha iyi anlaşılan bir sektör haline gelmiştir.
Sektördeki bu gelişime paralel olarak, sigorta mevzuatında TOBB’un önderliğinde yapılan
yasal düzenlemeler hayata geçmiştir. Bu düzenlemeler elbette başlangıçta bazı sorunları
beraberinde getirse de sektörü düzenlemiş ve bugün hak ettiği noktaya taşımıştır.
Sigortacılık mevzuatı sektörün bel kemiği olarak gördüğüm başta acenteler olmak üzere tüm
sektör aktörlerine umut vermiştir.
Ancak geride bıraktığımız son 1 yıl içerisinde özellikle trafik sigortalarındaki yüksek prim
uygulaması tüketiciler ve acenteler açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Basından takip
ettiğimiz kadarıyla sigorta taleplerinin azalmasına sebep olmuştur.
İlçemizde acente adı altında faaliyet gösteren ve her biri KOBİ olmaları nedeniyle şahsımın
ve odamızın çok önem verdiği acentelerin sektörel sıkıntılarını aşmak üzere çeşitli toplantılar
yaptık.
Bu bağlamda TOBB nezdinde kurulmuş Sigorta Acenteleri İcra Komitesi başkanının ve
ekibinin bugün ilçemizi ziyaret etmeleri ve ilçemiz acenteleriyle istişare ve bilgilendirme
toplantısı yapmaları beni çok memnun etmiştir.

Ülkemiz ekonomisinde gerek reel sektörde gerekse de sigortacılık gibi finans sektöründe
yaşanan tüm zorlukların üstesinden yine kendi iç dinamiklerimizle çıkabiliriz. Bunun da en
önemli koşulu bugün olduğu gibi bizzat sorunları birinci ağızlardan dinleyip çözümüne
yönelik çalışmalar yapmaktan geçer.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olarak bu ve buna benzer toplantılardan umutlu
olduğumu bilmenizi isterim. Şahsım ve odamız adına acentelerimizin her zaman yanındayız.
Sözlerime burada son verirken toplantımızın sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine hayırlı
sonuçlar getirmesini dilerim. Ayrıca bu toplantının düzenlenmesi konusunda çok gayret eden,
emeği geçen Sigorta Acentesi İl delegesi arkadaşım Halit Saraç’a hepinizin huzurunda özel
olarak teşekkür eder, katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunarım.

