BROKER OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER
21 Haziran 2008 tarihli 26913 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Sigorta ve Reasürans Brokerleri
Yönetmeliği gereği Brokerlik ruhsatı almak üzere başvuruda bulunmak için aşağıda yazılan şartları yerine getirmek
gerekmektedir.
1- Kuruluş
MADDE 6 - (1) Ticari işletme olarak kurulan ve bu Yönetmelikte aranılan özellikleri taşıyan, gerçek ve tüzel kişiler;
kuruluş işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirip, ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerinin
tamamlanmasından ve 10 uncu maddede yer alan sermaye şartının yerine getirilmesinden sonra, brokerlik ruhsatı
için Müsteşarlığa veya görevlendirecegi meslek kuruluşlarına başvurabilir.
2- Brokerlerde Aranan Nitelik ve Şartlar
Brokerlerde aranan nitelik ve şartlar
MADDE 4 - (1) Brokerlik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türkiye'de yerleşik olması,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm
giymemiş veya ceza almamış olması,
ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
d) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
e) Brokerlik yapacağı alanda sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların sözkonusu bölümlerinde en az on yıllık
mesleki deneyim kazanmış olması,
f) Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,
g) Müsteşarlıkça belirlenecek veya yetkilendireceği meslek kuruluşlarınca belirlenerek Müsteşarlıkça uygun
görülecek şekilde fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
(2) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Merkezlerinin Türkiye'de bulunması,
b) Anonim veya limited ortaklık seklinde kurulmuş olması,
c) iflas etmemis ve konkordato ilan etmemiş olması,
ç) Kuruluşta asgari ödenmiş sermaye ve faaliyete geçtikten sonra özsermaye şartını yerine getirmiş olması,
d) Müsteşarlıkça belirlenecek veya yetkilendireceği meslek kuruluşlarınca belirlenerek Müsteşarlıkça uygun
görülecek şekilde fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
(3) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının
yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm
giymemiş veya ceza almamış olması,
b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması.
(4) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş
olması şartı aranır.
(5) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yöneticilerinden, en üst düzeyde bulunanı hariç, diğerlerinin birinci
fıkranın (e), (f), ve (g) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri tasıması, ayrıca brokerlik yapacakları alanlarda,
sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların söz konusu bölümlerinde en az beş yıl mesleki deneyim kazanmış olması
gerekir.
(6) Brokerlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin en üst düzey yöneticisinin, birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde
sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekir.
Yabancı brokerler ve yabancı yöneticiler
MADDE 5 - (1) Türkiye'de faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kisi yabancı brokerlerin 4 üncü maddede sayılan
nitelik ve şartları taşıması, ayrıca brokerlik yapacakları alanlarda kendi ülkelerinde veya diğer yabancı ülkelerde son
beş yıldır kesintisiz olarak brokerlik yapıyor olması ve bu faaliyetlerinin yasaklanmamış olması gerekir.
(2) Yabancı tüzel kişi brokerler, Türkiye'de ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilir, irtibat bürosu veya ofis
açmak sureti ile faaliyette bulunamaz.
(3) Brokerlerde görev yapacak yabancı yöneticiler için Türkiye'de oturma ve çalışma müsaadesi alınması şarttır.
(4) Bu Yönetmelikte yer alan basvurularla ilgili olarak yurt dısından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili
makamlarınca ve Türkiye'nin ilgili ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku
Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözlesmesi
hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.
3- Ruhsatname basvurusu ve duyuru
MADDE 7 - (1) Brokerlik ruhsatı hayat, hayat dışı veya reasürans alanlarından biri veya birkaçında ayrı ayrı verilir.
(2) Brokerlik yapacak gerçek veya tüzel kişilere Müsteşarlıkça verilecek ruhsat için, düzenleniş tarihleri son altı
aydan eski olmamak kaydı ile Ek: 1 ila Ek: 8'de belirtilen bilgi ve belgeler aranır.
(3) Başvuru sırasında istenilen bilgiler, ayrıca elektronik ortamda kaydedilir.
4- Degerlendirme ve ruhsatname
MADDE 8 - (1) Gerekli belgeleri tamamlanan ve Müsteşarlıkça yapılan inceleme sonucunda ruhsat verilmesi uygun
görülen brokerlere, mesleki sorumluluk sigortalarını ve ticaret siciline tescili yaptırmalarını ve Ticaret Sicil Gazetesi
ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilanlarını
vermelerini müteakip ilgili alanlarda ruhsatnameleri Müsteşarlıkça verilir.
(2) Ruhsatnameler, Müsteşarlıkça uygun görülecek meslek kuruluşlarınca hazırlanabilir.

(3) Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak ruhsat verilen brokerler Müsteşarlık internet sitesinde duyurulur.
5- Mesleki sorumluluk sigortası
MADDE 9 - (1) Brokerler, mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılara verebilecekleri zararlara karşı mesleki
sorumluluk sigortası yaptırır.
(2) Mesleki sorumluluk sigortasının, herhangi bir tazminat talebi için teminatı en az 200.000 YTL ve bir yıl boyunca
tüm tazminat talepleri için teminatı en az 1.000.000 YTL olmak üzere yaptırılması gerekmektedir.
(3) Brokerler, yaptırdıkları mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin bilgileri her yıl Ocak ayının sonuna kadar
Müsteşarlığa veya görevlendireceği meslek kuruluslarına bildirimde bulunur.
(4) Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın brokerlik faaliyetinde bulunulamaz.
(5) Mesleki sorumluluk sigortasının asgari miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici
Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça artırılabilir.
6- Asgari ödenmiş sermaye ve özsermaye
MADDE 10 - (1) Tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 100.000 YTL ve faaliyette bulunulacak her bir ruhsat için
ilave 25.000 YTL'dir. Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.
(2) Faaliyette bulunan tüzel kişi brokerlerin özsermayesi yıllık faaliyet gelirlerinin %10'undan az olamaz. Faaliyet
gelirleri, yıl sonları itibariyle hesaplanır. İlave özsermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde ise eksik kalan kısım en
geç yıl sonuna kadar tamamlanır.
(3) Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları, tüzel kişi brokerler için aranılan asgari ödenmiş sermaye ve
gerekli özsermayeden az olamaz.
(4) Gerekli özsermaye açığını kapatmayan brokerler, bu açığı kapatana kadar brokerlik faaliyetinde bulunamaz.
(5) Asgari ödenmiş sermaye miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi
yıllık artış oranını asmamak kaydıyla Müsteşarlıkça artırılabilir.
7- Yasaklar
MADDE 17 - (1) Brokerler, brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamaz.
(2) Brokerlik ruhsatı olmayanlar unvanlarında sigorta ve/veya reasürans brokeri ibaresine yer veremez.
8- Teknik Personel
Teknik personel
MADDE 22 - (1) Brokerler, hayat, hayat dışı ve reasürans alanlarının her biri için ayrı olmak üzere, yeter sayıda
teknik personel istihdam eder.
(2) Brokerler, sigortalıya tanıtım ve bilgilendirme, sigorta risklerinin değerlendirme, tekliflerin hazırlanma ve
sonuçlandırma islemleri için teknik personel dışında bir personel görevlendiremez.
(3) Teknik personel olmak için aşagıdaki sartlar aranır:
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan nitelikleri taşıması,
b) En az lise ve dengi okullardan mezun olması,
c) Teknik personel olarak görev yapacağı alanda sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşlar nezdinde en az beş yıl
mesleki deneyim kazanmış olması. Ancak bu mesleki deneyim şartı, iki yıllık yüksek okulların birinden mezun
olması halinde üç yıl, iki yıllık aktüerya, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olanlarda iki
yıl, dört yıllık yüksekögretim kurumlarından mezun olanlarda ise bir yıldır.
(4) Brokerler teknik personeline ilişkin bilgileri kaydedilmek ve bu personelin kayıt numarası ve kimliklerini almak
üzere Müsteşarlığa veya görevlendireceği meslek kuruluşlarına bildirir.
(5) Brokerler, teknik personelin yaptığı islemlerden dolayı müşterilerine verecekleri zararlardan müştereken ve
müteselsilen sorumludur.
Yukarda Yönetmelik maddeleri ile sayılmış olan belgeler aşağıda bir liste halinde belirtilmistir.
1- Yapılabilirlik raporu(Asgari içerik Ek 4)
Amaç
Pazar etüdü
Beklentiler, sektöre kazandırılacak yenilikler, yeni ürün ve hizmetler
Kurucular ve mali durumları hakkında ayrıntılı bilgiler
Şirketin çalışma esasları ve faaliyet politikaları
-şirketin organizasyon yapısı
-İstihdam edilecek personel ve teknik donanıma ilişkin bilgiler
-faaliyette bulunulması öngörülen branşlar ve sebepleri
Kuruluş masrafları
Yönetim giderleri ve genel giderlerle ilgili gerçekçi tahminler (3 yıllık)
2- Ticaret Sicil Gazetesi
3- Ticaret Sicil Tasdiknamesi
4- Asgari sermayenin tamamının ödendiğini gösterir banka dekontları ve SMMM veya YMMM raporu.
5- Ruhsat alınacak her branş için ilgili branşta yeterli deneyimi bulunan en az bir Teknik Personel.
6- Ana sözleşme (dikkat edilecek hususları sermayenin tamamının nakden ödendiğine dair ibarenin bulunması,
hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, amaç ve konu maddesinde Brokerlik dışında bir faaliyete yer
verilmemesi, ilk yönetim Kurulu üyeleri ve ilk temsil ve ilzama yetkili kişilerin Yönetmelikte sayılan özelliklere haiz
olduklarının açıkça belirtilmesi gerekiyor. )
7- Gerçek ve Tüzel kişi Brokerlerin Ruhsat talebinde bulunurken tamamlamaları gereken evraklar ekteki listede
ayrıntıları ile belirtilmiştir.
NOT: Hazine Müsteşarlığı gerekli gördüğü durumlarda ek belge isteyebilecektir..!

