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Müşteriye rahat erişim 72,70%

Körfez Ticaret Odası tarafından, üyeler arasında yapılan ticaretin geliştirilmesi 

çalışmaları.(Meclis toplantılarında üye tanıtımı imkanı, sosyal medyadan üye 

ziyaretlerinin aktarılması, web sitemizde üyelerimize özel bir tanıtıcı alan olması, 

birbirine tedarikçi olabilecek komitelerin müşterek iş geliştirme toplantıları yapması, 

yeni kurulan firmalarımıza; sigortacılık, yazar kasa satıcı, matbaa ve reklamcılık 

hizmetleri sağlayan tedarikçi üyelerimizin bilgilerinin yer aldığı bir broşür verilmesi)

18,20%

Körfez Ticaret Odası tarafından sektörel yeniliklerin güncel olarak üyelerle paylaşılması 81,80%

Körfez Ticaret Odası tarafından yasal değişikliklerin üyelere güncel olarak aktarılması 63,60%

Diğer: Uzun yılardır Körfezde ikamet ediyorum 9,10%

Düşük bir sermaye ile faaliyete başlayabilme 54,50%

Zorunlu yapılacak sigortaların olması 81,80%

Esnek çalışma saatleri 27,30%

Diğer: İnsanların zor gününde yanında olmak 9,10%

Sigorta bilincinin yaygınlaşmamış olması 81,80%

Esnek çalışma saatleri 9,10%

Diğer: tüketici ekonomik zorlukları 9,10%

Evet 72,70%

Hayır 27,30%

Sigortacılık sektörünün diğer hizmet sektörlerine göre avantajları nelerdir? 

Körfez ilçe sınırlarında sigorta acente faaliyetleri yürütmenin sizin için dezavantajları nelerdir?

İstanbula yakın olması

İnternet üzerinden sigorta saatışı

İlçe nufus oranı içinde gelir seviyesi yüksek olanların azlığı

Sigortacılık sektörünün diğer hizmet sektörlerine göre dezavantajları nelerdir?

Sigorta acentenizde çalıştırılmak üzere kalifiye personel bulabiliyor musunuz? 

Körfez ilçe sınırlarında sigorta acente faaliyetleri yürütmenin sizin için avantajları nelerdir? *



 

 

Bünyemizde sigortacılık Mezunu çalışanlar tercih ediyoruz. Diğer acenteler de aynı şekilde bu okullardan mezun 

olan kişileri çalıştırmalıdır. 

Daha çok imkan saglanmasi

İşin inceliklerini iyi öğrenmeleri ve çok çalışmaları gerekmektedir

iş başlangıcında teşvik verilmeli

Bünyemizde sigortacılık Mezunu çalışanlar tercih ediyoruz. Diğer acenteler de aynı şekilde bu okullardan mezun 

olan kişileri çalıştırmalıdır. 

Yakın çevremizdeki üniversitelerin ilgili bölümleri ile koordineli stajyerlerin firmalarımızda staj yapmaları ile ilgili 

çalışma yaparak tam zamanlı yada yarı zamanlı çalışmalar ile ilgili bölüm öğrencilerimizin desteklenmesi ile hem 

sektörün daha kalifiye eleman yetiştirebilmesi hemde öğrencilerimizin işin mutfağında eğitim alarak kendilerini 

geliştirmeleri ile sektörel personel gelişimine katkı sağlayabiliriz, mezun olduklarında daha kalifiye olmaları işin 

mutfağındaki süreçlerin eğitimini almaları ile sektörel kalifiye personel sıkıntısını aşacağımızı düşünmekteyim

Sigortacılık bölümünden mezun olan gençlerin sektörünüzde etkin bir şekilde yer alabilmesi için 

önerileriniz nelerdir? *

İnsanlara sigorta konusunda bilinçlenmesi gerekli artış olursa ve acente kazanç oranı artarsa yorgunluktan dolayı 

personel alımı olacagından gençlerimizde sektöre hızlı giriş yapmış olacaklardır. 

Gençlerin önce mesleği öğrenmek için emek ve çaba sarf etmeleri ,sorumluluk almayı öğrenmeliler

Bilime inanan bir kişi olarak sigortacılık eğitimi alanların yararlı olacağını düşünüyorum. genelde mezuniyet sonrası 

yöresel acentelerde çalışmak istediklerinden ve yöremizde 39 gibi sınırlı acente  sayımız olduğundan istihdamda 

Tam donanımlı olmaları gerekli 

Sigortacılık sektörünü iyi bir pazarlama yaparak ve çevre yaratarak işini yerini oturtabileceğini düşünüyorum.



 

 



 

 


