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DERNEK HABERLERİ 
 

- 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. 

 

- Dernek Üyeliği; 

Derneğimize üye olmak isteyen Brokerlerimizin üye başvuru formları değerlendirilmiş ve aşağıda 

ünvanları yazılı brokerlerimiz Derneğimizin üyesi olmuşlardır. 

 

Park Sigorta Brokerliği Ltd.Şti. 

IPFS Sigorta Brokerliği Ltd Şti 

 

- Yeni Brokerlik Başvuruları Hazine Müsteşarlığı’na Gönderildi 

Hazine Müsteşarlığı tarafından yeni Brokerlik firması ruhsat başvuruları için de görevlendirilen 

Derneğimiz, son olarak Lutz Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ruhsat başvuru evraklarının 

kontrolü ve onaya hazır hale getirilmesi görevini yerine getirmiş bulunmaktadır 
 

- Şirketlerin Soruları yanıtlandı 

Brokerlerimizden Derneğimize gelen sorular yanıtlandı 

 

 

 

 

 

 



 

 

- İTO Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri ile ilgili olarak üye ilişkilerinden sorumlu Yönetim Kurulu 

Üyemiz Sayın Mustafa Nuri Çağlayan’ın yazısı aşağıdadır 

Saygıdeğer meslektaşlarımız, 
 
23.02.2009 tarihinde İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde 14 nolu Sigortacılık Hizmetleri 
Meslek komitesinde, acente  meslektaşlarımız ve Sigorta eksperleri  ile birlikte bu komitede, 
sigorta brokerlerini de temsilen artık  bir meslektaşımızın da bu komite de bulunması gerekir, 
düşüncesi içerisinde seçim öncesi, seçime katılan üç grup ile gerekli görüşmelerde bulunduk ve 
kendileri ile birlik ve beraberlik içerisinde sektörümüze hizmet edebilmeyi amaçladığımızı, her 
gün üye adedi artan ve Ticaret Odaları nezdinde aidat ödeyen brokerlerin de bu komitelerde 
görev almak istediklerini dile getirdik. 
 
Seçimlere katılan SAB ve Birleşik Sigorta Platformu brokerler ile bir liste yapmayı 
düşünmediklerini, acentelerden oluşan bir liste ile bu seçime katılacaklarını belirttiler. 
Kendilerine brokerlerin temsil edilmediği bir meslek komitesinin Ticaret Odası nezdinde bizleri 
temsil edemeyeceğini, zümre toplantılarında bu konu da ki tutum ve davranışların sıkıntı 
yaratacağını, sigortacılıkla ilgili yasa ve yönetmelikler hakkında brokerleri ilgilendiren hususlarda, 
görüş bildirmelerinin doğru olmayacağını, sonuç itibari ile bu odalara aidat ödeyen brokerlerin 
yok sayılamayacağını, bu acente meslektaşlarımıza bu hususlarda gerekli uyarılarda bulunduk. 
Ne mutludur ki, bu konuda sağ duyulu hareket eden, demokratik ve katılımcılıktan yana olan 
Sigorta Acentesi meslektaşlarımızın kurmuş oldukları İSAD derneği, sigorta gönüllüleri adı 
altında oluşturdukları listelerine, sigorta brokerlerini temsilen brokerler derneğimizin ikinci 
başkanı Sn. Servet GÜRKAN’ ı dahil ederek seçime katıldılar. 
 
23.02.2009 günü çok kötü hava koşulları ve yoğun bir trafik bulunmasına rağmen, büyük 
katılımın gerçekleştiği seçimlerde, salt acentelerden oluşan listesi ile seçime katılan  SAB 
birinci, broker meslektaşlarını aralarına kabul ederek, seçime katılan İSAD ise ikinci olarak bu 
seçimi tamamlamışlardır. 
 
Sigorta brokerleri ilk kez Ticaret Odası seçimlerinde var olduğunu ve bundan sonra da var 
olmaya devam edeceğini, hak ettiği konumu en kısa sürede elde edeceğinin, artık bu 
platformlarda bulunacağının bu girişimi ile gereken mesajını vermiş bulunmaktadır.  
 
Bu seçimlere katılırken, brokerleri aynı amaç için mücadele veren meslektaşları olarak kabul 
ederek, bizleri aralarına alıp seçime katılan İSAD mensuplarına en içten  teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
Brokerler derneği olarak, İSAD yönetim kurulu üyeleri ile uzun vadede birlik ve beraberlik 
içerisinde olabilmek için en kısa sürede yemekli bir toplantı da bir araya geleceğimizi bilgilerinize 
sunarız. 
 
 
Mustafa Nuri ÇAĞLAYAN 
Üye İlişkilerinden sorumlu  
Yönetim kurulu üyesi 
 

 

 

 

 

 



 

 

- Olağan Yıllık Genel Kurul Toplantısı yapıldı 

26 şubat 2009 tarihinde Milli Reasürans T.A.Ş. toplantı salonunda yapılan olağan mali Genel Kurul 

toplantısına 57 üyemizden 35 i katıldı. Toplantıda Yönetim ve Denetim Kurulları aklandı ve yeni dönem bütçe 

kabul edildi. Üyelerimizin dilek ve önerileri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

• Derneğin kendini tanıtıcı etkinliklerde bulunması, 

• Seminer ve konferanslar düzenlenmesi, 

• Yönetim Kurulu’nun hedeflediği programın üyelere duyurulması, 

• Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarının yapılması, 

• Sigorta Şirketlerinin Genel Müdürlerine plaket verilmesi, 

• Üyeler arasında bir SMS grubu oluşturulması, 

• Brokerler için ortak reklam çalışmalarının yapılması, 

• Protokol ve Yetki Belgesi çalışmalarının sonuçlandırılıp web sitesinde yayınlanması ve uygulamaya 

geçilmesi, 

Genel Kurula ait fotoğraflar web sayfamızda yayınlanmıştır. 

 http://www.sbd.org.tr/tr/fotogaleri.aspx?Catalog=11 

 

- Bıpar’dan haberler 

Bipar’dan gelen yazılar web sayfamızda duyurulmuştur. 

http://www.sbd.org.tr/tr/bipar.aspx 

 


