
 
BÜLTEN: Ekim- Kasım/03 
 
DERNEK HABERLERİ 
 

- Sigorta Brokerleri Bilgi Sistemi(SBBS); 

Sigorta Brokerleri Bilgi Sistemi programına girilen bilgilerin kontrol edilmesi için 

Brokerlerimize şifre verildi ve bu şifrelerle kontrollerini yapan şirketlere ait değişiklik ve 

yeni girişler Derneğimiz tarafından yapıldı. Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsatları 

yenilenecek olan Brokerlerimizin gönderdikleri evraklar kadar bu sistemdeki bilgilerinin 

de mutlaka eksiksiz olması gerekiyor. Bununla birlikte mali bilgilerin girişi ile ilgili 

çalışmalar başlatılmış olup gelişmelerden brokerlerimiz en kısa zamanda haberdar 

edilecektir. 

- Dernek Üyeliği; 

Derneğimize üye olmak isteyen Brokerlerimizin üye başvuru formları değerlendirildi.  

- Şirket Ziyaretleri; 

Yönetim Kurulu olarak şirket ziyaretlerimiz devam etti. Bir şirket yöneticimize annesinin 

vefatından dolayı taziye ziyaretine gidildi. Yine bir brokerimiz geçirmiş olduğu önemli 

bir ameliyattan dolayı ziyaret edildi.   

- Dernek Bünyesinde Çalışma Grubu; 

Dernek bünyesinde kurulan teknik çalışma grubunca, Protokol ve Yetki Belgesi 

çalışmaları yapılıyor. 

- Sigorta Komisyon Gider Belgesi ile ilgili Maliye Bakanlığı Yazısı; 

Maliye Bakanlığından Brokerlerin “ Sigorta Komisyon Gider Belgesi” düzenlemesi ile 

ilgili olarak alınan görüş yazısı tüm brokerlerimize duyuruldu. 

- Sigorta Komisyon Gider Belgesi Bastırılması; 

Sigorta Komisyon Gider Belgesi bastırılabilecek matbaalar ile ilgili yazı tüm 

brokerlerimize duyuruldu. 

- Web Sayfası Yenileme Çalışmaları; 

Web sayfamız ile ilgili yenileme çalışmalarına devam ediliyor.  

-  TSRŞB İstatistikleri; 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan 2008 yılı ilk dokuz 

aylık hesap özetlerinde Brokerlerimiz ile ilgili sonuçlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 



 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
    

BRANŞ Tüm Şirketlerin Yazılan Primlerinin Satış Kanalı Dağılımı    

  Merkez % Acente % Banka % Broker % Toplam % 

Kaza 
                
12.309.432    3,22% 

              
181.148.023     47,36% 

              
172.538.608    45,11% 

                
16.457.360    4,30% 

                  
382.453.423    100,00% 

Hastalık/Sağlık 
              
229.664.747  23,98% 

              
436.054.095     45,52% 

                
58.891.159     6,15% 

              
233.262.356  24,35% 

                  
957.872.357    100,00% 

Kara Araçları 
                
21.623.283    0,98% 

           
1.863.068.541  84,57% 

              
214.957.060    9,76% 

              
103.347.556  4,69% 

               
2.202.996.441  100,00% 

Raylı Araçlar 
                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00%   0,00% 

                         
-       0,00% 

Hava Araçları 
                  
3.024.170     20,72% 

                  
8.858.765     60,70% 

                     
992.565     6,80% 

                  
1.719.880    11,78% 

                    
14.595.380     100,00% 

Su Araçları 
                  
8.550.307     11,89% 

                
40.868.572     56,83% 

                  
9.228.051     12,83% 

                
13.266.963    18,45% 

                    
71.913.892     100,00% 

Nakliyat 
                
27.371.991    11,15% 

              
152.635.121     62,17% 

                
14.938.662     6,08% 

                
50.582.973    20,60% 

                  
245.528.747    100,00% 

Yangın ve 
Doğal Afetler 

                
89.189.083    6,73% 

              
772.121.363     58,29% 

              
278.193.249    21,00% 

              
185.218.059  13,98% 

               
1.324.721.753  100,00% 

Genel Zararlar 
                
56.651.659    9,34% 

              
351.240.246     57,89% 

              
113.582.477    18,72% 

                
85.230.082    14,05% 

                  
606.704.464    100,00% 

Kara Araçları 
Sorumluluk 

                
28.775.979    1,87% 

           
1.438.397.564  93,58% 

                
31.055.886     2,02% 

                
38.808.641    2,52% 

               
1.537.038.070  100,00% 

Hava Araçları 
Sorumluluk 

                  
2.878.597     23,84% 

                  
5.755.708     47,67% 

                  
1.160.935     9,61% 

                  
2.279.948    18,88% 

                    
12.075.188     100,00% 

Su Araçları 
Sorumluluk 

                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                     
-       0,00% 

                         
-       0,00% 

Genel 
Sorumluluk 

                
19.881.457    10,99% 

                
83.053.072     45,92% 

                
23.324.829     12,90% 

                
54.591.095    30,19% 

                  
180.850.452    100,00% 

Kredi 
                
14.332.313    54,55% 

                  
2.245.446     8,55% 

                  
3.034.820     11,55% 

                  
6.661.375    25,35% 

                    
26.273.954     100,00% 

Emniyeti 
Suistimal 

                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                     
-       0,00% 

                         
-       0,00% 

Finansal 
Kayıplar 

                  
4.272.144     12,01% 

                
13.511.207     37,99% 

                     
913.681     2,57% 

                
16.868.102    47,43% 

                    
35.565.134     100,00% 

Hukuksal 
Koruma 

                     
385.230     1,61% 

                
20.208.203     84,63% 

                  
2.653.837     11,11% 

                     
630.817     2,64% 

                    
23.878.088     100,00% 

Destek 
                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                     
-       0,00% 

                         
-       0,00% 

TOPLAM 
HAYAT DIŞI 

             
518.910.392  6,81% 

          
5.369.165.928  70,44% 

             
925.465.817    12,14% 

             
808.925.209  10,61% 

              
7.622.467.345  100,00% 

H-Hayat 
              
195.869.384  15,93% 

              
322.254.057     26,21% 

              
702.063.697    57,10% 

                  
9.413.782    0,77% 

               
1.229.600.919  100,00% 

H-Evlilik 
Doğum 
Sigortası 

                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                     
-       0,00% 

                         
-       0,00% 

H-Yatırım 
Fonlu 
Sigortalar 

                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                     
-       0,00% 

                         
-       0,00% 

H-Sermaye 
İtfa Sigortası 

                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                     
-       0,00% 

                         
-       0,00% 

H-Fonların 
Yönetimi 
İşlemi 

                      
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                        
-       0,00% 

                     
-       0,00% 

                         
-       0,00% 

H-Kaza 
                     
181.898     2,70% 

                  
5.906.880     87,63% 

                     
357.062     5,30% 

                     
294.882     4,37% 

                      
6.740.722     100,00% 

H-
Hastalık/Sağlık 

                
28.469.863    24,65% 

                
56.394.231     48,83% 

                  
1.768.105     1,53% 

                
28.849.470    24,98% 

                  
115.481.670    100,00% 

TOPLAM 
HAYAT  

             
195.869.384  15,93% 

             
322.254.057     26,21% 

             
702.063.697    57,10% 

                 
9.413.782    0,77% 

              
1.229.600.919  100,00% 

GENEL 
TOPLAM 

             
714.779.775  8,07% 

          
5.691.419.985  64,29% 

          
1.627.529.514  18,39% 

             
818.338.991  9,24% 

              
8.852.068.265  100,00% 

KAYNAK: TSRSB            



           
BROKERLER SATIŞ KANALINA GÖRE 
DİREKT +ENDİREKT PRİMLER     

  ŞİRKET ADI HAYAT DIŞI HAYAT  GENEL 
TOPLAM TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI 

% 
Acıbadem Saglık ve Hayat       28.617.840               69.286        28.687.126               3,51     
Aegon Emeklilik ve Hayat                      -    -              1.023   -              1.023   -           0,00     
Aig       27.099.588                        -          27.099.588               3,31     
Aig Hayat                      -                         -                         -                    -       
Ak Sigorta       65.800.374                        -         65.800.374               8,04     
Allianz       85.378.860                        -         85.378.860              10,43     
Allianz Hayat ve Emeklilik              68.400           1.729.421           1.797.821                0,22     
Anadolu     117.092.891                         -         117.092.891               14,31     
Anadolu Hayat Emeklilik            264.204           2.561.060           2.561.060                0,31     
Ankara         7.536.271                         -             7.536.271                0,92     
Atradius         1.081.723                         -             1.081.723                0,13     
Aviva       24.470.392                         -           24.470.392                2,99     
AvivaSA                2.936              930.686              933.622                0,11     
Axa        71.835.262                         -           71.835.262                8,78     
Axa Hayat         4.726.074           5.109.285           5.109.285                0,62     
Basak Groupama       20.515.357                         -           20.515.357                2,51     
Basak Groupama Emeklilik              73.804           1.969.910           2.043.714                0,25     
Batı                      -                           -                           -                      -       
Birlik            529.106                         -                529.106                0,06     
Birlik Hayat                      -                           -                           -                      -       
Cardif                      -                           -                           -                      -       
Cardif Hayat                      -                           -                           -                      -       
Civ Hayat                      -                           -                           -                      -       
Coface         2.734.307                         -             2.734.307                0,33     
Demir                      -                           -                           -                      -       
Demir Hayat         1.293.678                13.075           1.306.753                0,16     
Deniz Hayat                      -                           -                           -                      -       
Ergo Isvicre       63.820.536                         -           63.820.536                7,80     
Ergo İsviçre Emeklilik ve Hayat         4.470.849              638.863           5.109.712                0,62     
Eureko       35.936.751                         -           35.936.751                4,39     
Euro                      -                           -                           -                      -       
Fiba         9.039.393                         -             9.039.393                1,10     
Finans  Emeklilik ve Hayat                      -                           -                           -                      -       
Fortis Emeklilik ve Hayat                      -                           -                           -                      -       
Garanti Emeklilik                      -                           -                           -                      -       
Genel Yasam       24.148.415         25.252.213         25.252.213                3,09     
Generali         7.923.280                         -             7.923.280                0,97     
Gunes       54.403.498                         -           54.403.498                6,65     
Guven            256.402                         -                256.402                0,03     
Guven Hayat                      -                           -                           -                      -       
HDI         5.100.958                         -             5.100.958                0,62     
Hur              12.375                         -                  12.375                0,00     
Inter                       -                           -                           -                      -       
Isık            138.383                         -                138.383                0,02     
Liberty            141.597                         -                141.597                0,02     
Magdeburger                      -                           -                           -                      -       
Merkez                      -                           -                           -                      -       
New Life Yaşam            303.902                76.744              380.646                0,05     
Ray         7.286.226                         -             7.286.226                0,89     
Rumeli                      -                           -                           -                      -       
Rumeli Hayat                      -                           -                           -                      -       
SBN            147.300                         -                147.300                0,02     
T.Genel       59.252.497                         -           59.252.497                7,24     
T.Nippon                      -                           -                           -                      -       
Vakıf Emeklilik                   143              181.270              181.413                0,02     
Yapı Kredi       61.652.812                         -           61.652.812                7,53     
Yapı Kredi Emeklilik                5.659                27.344                27.344                0,00     
Zurich       15.763.166                         -           15.763.166                1,93     



TOPLAM 808.925.209 38.558.134  818.338.991          100,00     

 
 

- Anket Sonuçları; 
Mesleki Sorumluluk Sigortası ile ilgili olarak brokerlerimizin yaşadıkları sorunları tespit 
etmeye yönelik sorular bulunan bir anket formu şirketlerimize gönderildi. Anket ile ilgili 
sonuçlara aşağıda yer verilmiştir. 

• 65 şirkete gönderilen  ankete sadece 17 şirket cevap verdi ( %26) 
• Cevap veren şirketlerin 10’u MSS yenilemelerinde herhangi bir sorunla 

karşılaşmadığını belirtti.(%58) 
• Cevap veren şirketlerden Yönetmelikteki teminat limitlerine uygun poliçeye sahip 

şirket sayısı sadece 5 ( diğerlerinin limitleri daha düşük). 
• Cevap veren şirketlerin sadece 7 si ağırlıklı olarak çalıştığı şirketten bu poliçeyi 

yaptırmış, 8 i sigortayı satın aldığı sigorta şirketi ile ağırlıklı olarak çalışmıyor. 
• Cevap veren şirketlerin sigortayı yenileme zamanı gelmiş. 
• Cevap veren şirketlerin genel olarak poliçe yaptırırken yaşadıkları sorunlar yeterli 

teminat limitlerinde poliçe alamamaları ya da istedikleri poliçelerin çok yüksek 
fiyatlandırılması. 

• Cevap veren şirketlerin bu sorun için çözüm önerileri; 

1. Hazine Müsteşarlığı’nca sigorta şirketlerinin bu poliçeyi yapması zorunlu hale 
getirilebilir, 

2. Tek bir şirket belirlenebilir ve poliçelerin o şirketten alınması sağlanabilir, 
3. Tüm şirketlerin katıldığı bir havuz kurulması ve poliçelerin buradan satın 

alınması sağlanabilir. 

- Sigorta Dünyası 570 Sayılı Kasım Dergisinde Derneğimizin  Tanıtımını Yaptı; 
 (Tam metin aşağıda yer almaktadır) 

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 

 

 

 

- Yeni Kurulan ve Ruhsatlarını Alan Brokerlerimiz; 

Geçen ay içerisinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderilen yeni kuruluş başvuruları 

tamamlanmış ve iki şirket ruhsatlarını alarak faaliyete başlamışlardır. 

• Barter Sigorta Brokerliği Ltd.Şti. 

• Kesişim Sigorta Brokerliği Ltd.Şti. 

 

- Hazine Müsteşarlığı’ndan Sermaye Artırımına İlişkin Olarak Gelen Yazı Şirketlere 

Gönderildi; 

17.11.2008 tarihli ve 49975 sayılı Hazine Müsteşarlığı yazısı Brokerlerimize 

gönderilmiştir. Yazı aşağıdaki gibidir; 

“Bilindiği üzere, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin 10uncu 

maddesinin birinci fıkrası “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.”, anılan maddenin ikinci fıkrası 

“ Faaliyette bulunan tüzel kişi brokerlerin özsermayesi yıllık faaliyet gelirlerinin 

%10’undan az olamaz. Faaliyet gelirleri, yılsonları itibariyle hesaplanır. İlave özsermaye 

ihtiyacının ortaya çıkması halinde ise eksik kalan kısım en geç yılsonuna kadar 

tamamlanır.” Hükümleri amirdir. 

 

Yine bilindiği üzere, söz konusu Yönetmeliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrası 

“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 

görevlendireceği meslek kuruluşlarına başvurabilir.” hükmünü amirdir. 

 



Bu çerçevede, ruhsatname talebinde bulunacak brokerler için asgari ödenmiş 

sermaye şartının yerine getirilmesi, söz konusu sermayenin tamamının nakden ödenmiş 

olması ve bu hususun ticaret sicil gazetesinde “ nakden ödenmiştir” şeklinde ifade  

edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu durumun “sermaye ödeme dekontları” ve “mali 

müşavir veya yeminli mali müşavir raporu” ile onaylanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Diğer taraftan, mevcut brokerlik şirketlerinin sermaye artırımında, artırılan 

sermayenin nakden ödenmiş olması zorunlu olmayıp, sermayenin tamamının muvazaadan 

ari olarak nakden taahhüt edilmiş olması ve ticaret sicil gazetesinde de belirtilecek 

tarihlerde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, sermayenin tamamı ödenmedikçe nama yazılı 

hisse senedi çıkarılamayacağı ifadesinin bulunması şarttır. Sermaye artırımı yapan 

şirketin, bu durumu ticaret sicil gazetesinde yayınlatıp gazetenin bir örneğini ve ortaklık 

yapısının son durumunu Sigorta Brokerleri Derneği’ne göndermesi yeterli olacaktır. 

Ayrıca, artırılan sermayenin ödendiğine veya ödeneceğine dair “bilanço”, “sermaye 

ödeme dekontları”, “mali müşavir veya yeminli mali müşavir raporu” vs. ye ihtiyaç 

duyulmamaktadır. 

 

- Milli Reasürans T.A.Ş.’den Alınan Genel Müdür Değişikliği Yazısı; 

Milli Reasürans T.A.Ş.’den alınan 12 Kasım 2008 tarihli yazıda; 16 ocak 2009 tarihi 

itibariyle Sayın Cahit Nomer’in Genel Müdürlükten ayrılıp şirketin Yönetim Kurulunda  

“Reasürans” faaliyetlerinin Gözetim ve Yürütülmesi yetki ve sorumluluğunu haiz üye 

olarak görevlendirildiği ve Sayın Hulki Yalçın’ın aynı tarih itibariyle Genel Müdür olarak 

atandığı bildirilmiştir. 

 

- Brokerlerimizin Ruhsat Yenileme Çalışmalarına Devam Edildi 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 21.inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, Hazine 

Müsteşarlığı ruhsat ile ilgili işlemlerin incelemesi ve onaya hazır hale getirilmesi hususunda 

Sigorta Brokerleri Derneği’ni görevlendirmiş bulunmaktadır. Derneğimiz web sitesinde de 

yayımlanan 63 Brokerimizin, 12 Haziran 2008 tarihinde ruhsat yenilenmesi için onay almaları 

üzerine yeni Yönetmelik gereği başvurmaları gereken evraklar ile Derneğimize başvuruları 

sağlanmıştır. Gelen evrakların kontrolü ve onaya hazır hale getirilme çalışmalarına devam 

edilmektedir. 

 

- Yeni Brokerlik Başvuruları Hazine Müsteşarlığı’na Gönderildi 



Hazine Müsteşarlığı tarafından yeni Brokerlik firması ruhsat başvuruları için de görevlendirilen 

Derneğimiz, son olarak Karınca Sigorta Brokerliği Ltd.Şti.’nin ruhsat başvuru evraklarının 

kontrolü ve onaya hazır hale getirilmesi görevini yerine getirmiş bulunmaktadır. 

 


