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SBD brokerleri aynı çatı altında birleşmeye çağırıyor  
 
Yeni Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliği’ndeki düzenlemelerle yükümlülükleri ve 
görevleri artan Sigorta Brokerleri Derneği (SBD), tüm brokerleri aynı çatı altında toplanmaya 

çağırıyor. SBD Başkanı Mert Yücesan, derneğin, üstlendiği görevler ve sigorta pazarındaki 

konumuyla bir meslek örgütü ve mesleki birlik haline geldiğini belirtiyor. Derneğin etkinlikleri 
ve yaşama geçirmek istedikleri uygulamalara ilişkin Sigorta Dünyası’na bilgi veren Yönetim 

Kurulu Üyesi Mustafa Nuri Çağlayan ise yeni yönetim kurulu olarak göreve geldikleri günden 

itibaren yoğun bir gündemle çalıştıklarını, bu çalışmalarını görev sürelerinin sonuna kadar 
aynı tempoyla sürdürerek yeni yönetime kurumsallaşmış bir dernek bırakmak istediklerini 

söyledi. 

 
‘Önemli başarılara imza attık’ 
Dergimize yaptığı açıklamada, Dernek yönetimini bir bayrak yarışı olarak gördüklerini ve 

göreve geldikten itibaren yönetim olarak önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan SBD 
Başkanı Yücesan şunları söyledi: “Yönetimi devralır almaz çok önemli görevler bizleri 

bekliyordu. Sigorta Brokerleri Yönetmeliği değişikliği için Sigortacılık Genel Müdürlüğü (SGM) 

görüşlerimizi talep etmiştir. Mesleğimizin bugünü ve geleceği adına bu yönetmeliğin önemini 
göz önünde bulundurarak derhal çalışmalarımıza başladık. Bir yandan yönetim kurulumuz 

içerisinde bu konuda çalışma yapacak komisyonumuzu oluşturduk, bu konuda bilgi ve 

deneyimlerine güvendiğimiz dernek üyelerimizden komisyonda yer almalarını rica ettik. Bir 
yandan da SGM’yle sürekli görüş alışverişinde bulunduk. Son olarak tüm dernek üyelerimizin 

görüşleri de alınarak derneğimizin hazırlamış olduğu yönetmelik taslağı SGM’ye sunulmuş ve 

bu haliyle de onaylanmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte broker olmak için 10 yıllık mesleki 
deneyim gerekliliği, mesleki sorumluluk sigortasının yüksek limitlerle yaptırılma zorunluluğu, 

çalışma prensipleri daha net çizgilerle ortaya konmuştur. Ayrıca, SGM’yle bilgi akışının 

elektronik ortamda yapılmasının zorunluluğu, yönetici ve teknik personelin belirli bir eğitime 
tabi olması ve kimlik kartı sahibi olma zorunluluğu gibi düzenlemeler brokerlere belirli bir 

standartta çalışma olanağı sağlamıştır.” 

 
Ruhsat yenileme işlemlerini SBD yapacak  
Yeni düzenlemeyle brokerlik ruhsatı yenileme işlemlerinin SBD’ye verildiğini anımsatan 

Yücesan, “Sigortacılık Genel Müdürlüğü artık münferit ruhsat yenileme başvurularını kabul 
etmemekte, bu işlemlerin derneğimiz aracılığıyla yapılmasını öngörmektedir. Aynı durum ilk 

defa brokerlik ruhsatı almak isteyen, yani kuruluş aşamasındaki şirketler için geçerli olup, 

SGM sadece derneğimiz aracılığıyla yapılan başvuruları dikkate almaktadır. Ayrıca SGM tüm 

brokerlerin ruhsat yenileme raporlamalarının dernek tarafından yaptırılan bir program 
aracılığıyla kendilerine aktarılmasına karar vermiştir. Bu sebeple tüm brokerlerin bu programı 

kullanması zorunlu hale gelmektedir.” 

 
Dernek merkezi bağımsız binada  
SBD’nin kurumsallaşma adına attığı en büyük adımlardan birinin de, kurulduğu yıllardan beri 

dönem başkanlarının ofislerinden yönetilen derneğe, SGM’nin bu konudaki duyarlığı da göz 
önüne alınarak bir dernek merkezi tutulması ve buraya bağımsız bir yönetici atanması 

olduğunu belirten Yücesan, “Sigorta Brokerleri Derneği halihazırda üstlendiği görevler ve 



sigorta pazarındaki konumuyla bir meslek örgütü ve mesleki birlik haline gelmiştir. 

Brokerlerimizin aynı çatı altında toplanıp kendilerini ilgilendiren her konunun karar vericisi ve 

uygulayıcısı olmalarının mesleğimizin geleceği açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. 

Tüm meslektaşlarımızın dernek üyesi olmasının çok faydalı olacağına inanıyor ve tüm ruhsat 

almış brokerleri üyemiz olmaya davet ediyoruz” dedi.  
 

‘Donanımlı bir broker kuşağı geliyor’ 
SBD’nin kuruluş amacı, misyonu ve tarihçesine ilişkin bilgi veren Mustafa Nuri Çağlayan, 
göreve geldikleri son seçimde daha demokratik ve katılımcı bir seçim sistemi 

oluşturulduğunu, bu dönemde sorumlulukları artan derneğin bu görevlerini layıkıyla yerine 

getirebilmek için tüm dinamizmiyle çalıştığını vurguladı. Brokerliğin sektörde önemli bir yeri 
olduğunu anımsatan Çağlayan, çok donanımlı bir ikinci nesil yerel broker kuşağının yetiştiğini, 

önümüzdeki yıllarda özellikle Anadolu illerinden çok sayıda brokerin sektöre gireceğini 

söyledi.   
 

Çağlayan, “Türkiye piyasasına her geçen gün genç, dinamik, bilgili ve üst düzey eğitimli, bu 

işe gönlünü ve sermayesini koymuş, istihdam yaratmış pırıl pırıl gençlerin katıldığını görüyor 
ve bunların mesleklerindeki azimli çalışmalarını hayranlıkla izliyorum. Onları bu derneğin de 

bu mesleğin de geleceği olarak görüyorum. Önümüzdeki dönem bu pırıl pırıl genç 

kardeşlerimize, vaat ettiklerimizi gerçekleştirmiş olarak, kurumsallaşmış bir dernek 
devretmek azmindeyiz” dedi.  

 

Sektöründe öncü, seçkin, kaliteli hizmet üreten üyelere sahip olan, meslek ve ahlak 
kurallarının en üst düzeyde uygulandığı, üyelerinin gurur ve referans kaynağı bir dernek olma 

vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Çağlayan, bu bağlamda bütün sigorta aracıları 

dernekleriyle iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.   
 

Sigorta Brokerleri Derneği 
Türkiye’de sigorta brokerliğini geliştirmek, bu mesleğe gireceklere yeterli zemin hazırlamak, 
dernek üyelerinin yasa ve tüzüklere uygun olarak çalışmasını sağlamak amacıyla kurulan 

Sigorta Brokerleri Derneği’nde Necdet Atakul, Selim Bilgişin, Ahmet Çelebiler, David Kohen, 

Sacit Şadalak, Osman Yücesan, Mert Yücesan, Adnan Döler, ve Sinan Döler kurucu üye 
olarak görev almıştı. 

 

28 Şubat 2008’de göreve gelen Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu ve görev dağılımı 
şöyle oluşmuştu:  

Mert Yücesan (başkan), Servet Gürkan (başkan yardımcısı), Kemal Dinçer (genel sekreter), 

Mehmet Genç (sayman), Şahap Tezer (üye), Mustafa Nuri Çağlayan (üye), Eray Türker 
(üye). 

 

Halen 44 üyesi olan SBD’de Nermin Borucu da “Direktör” olarak görev yapıyor. SBD’nin 
merkez bürosu adresi: Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center 100-102, C Blok d. 13, 34394 

Esentepe/İstanbul 


