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Sigorta Brokerleri Derneği’nin “Sigorta
ve Reasürans Aracıları- Türkiye ve
AB’deki Son Gelişmeler” konu başlıklı

konferansında sigorta sektöründeki aracıların
gelişimi üzerinde duruldu. Sigorta aracılarına
ilişkin düzenlenen yeni mevzuat ile aracıların
hak ve yetkilerine yönelik yapılan değişiklik-
ler konferansın tartışma konusunu oluşturdu.

Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Servet
Gürkan’ın açılış konuşmasını ve Genel Sekre-
ter Eray Türker’in de moderatörlüğünü yaptığı
toplantıda, Sigorta Brokerleri Derneği’nin de
üyesi olduğu Avrupa’nın en önemli sigorta
birliği olan Bipar’ın Yönetim Kurulu Başkanı
Paul Carty ve Bipar Direktörü Nic de Maessc-
halck sunum yaptılar. Hazine Müsteşarlığı Si-
gortacılık Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç ve
TSRŞB Başkanı Mustafa Su’nun katılımı ile
gerçekleşen toplantıda Lloyd’s Avrupa Bölge
Müdürü Enrico Bertagna da görüşlerini pay-
laştı. Milli Reasürans Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıda, izleyiciler ara-
sında sigorta sektöründen yöneticiler de yer
aldı.

Açılış konuşmasını yapan Servet Gürkan,
sigorta aracılarıyla ilgili yapılan düzenleme
hakkında, “Düzenlemenin ortak paydası tüke-
ticinin korunması olgusudur. Diğer bir önemli
husus da yeni düzenlemeler yapılırken den-
genin gözetilmesidir. Eğer denge gözetil-
mezse, sigorta aracıları özellikle küçük ve
orta ölçekli brokerler, önümüzdeki yıllarda
krizin devam eden etkisinden etkilenmekle
kalmayacaklar, yani düzenlemelerden dolayı
olumsuz etkilenecekler” şeklinde konuştu.

“Büyüme için kafa yormak gerek”
Yaklaşık beş yıldır düzenleme yapıldığı ve

artık ufak değişikliklerin dışında düzenle-
menin genel olarak bittiğini ifade eden Dr.
Ahmet Genç, “AB’de de çalışmalar devam
ediyor, biz de çalışmalarımızı paralel şe-
kilde yürütüyoruz. Çalışmalar yaklaşık
olarak bitti, yapılacak olan çalışmalar ise
tali nitelikte çalışmalar” ifadesini kullandı.
Bu yıldan itibaren Hazine olarak düzen-
leme olayından çekilip, sektörün önünü
açıcı çalışmalar geliştirmeleri gerektiğini
belirten Genç, “Uluslararası uyum bakı-
mından düzenleme açısından çok geride
kalmıştık. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda
sektörün bütün aktörleriyle beraber, sek-
törün önü nasıl açılır, nasıl büyür, prim
üretiminin milli hasıla içerisindeki payı
nasıl yükseltilebilir, bunlara kafa yorma-

mız gerekecek” dedi.

“Pastayı büyütmemiz lazım”
Mustafa Su, düzenlenen yeni yönetmeli-
ğin ortaya çıkışıyla ilgili olarak, “Yeni yö-
netmelik taslağında amaç, eski
yönetmelikte ve daha önceki düzenleme-
lerde de olduğu gibi sektöre olan güveni
arttırıcı biçimde aracılık faaliyetinin sürdü-
rülmesi. Sözleşme taraflarının, en başta
da tüketicinin hak ve menfaatlerinin ko-
runması. Bu faaliyetlerin çerçevesi ve
buna ilişkin temel ilkelerin düzenlendiği
bir yeni sigorta acenteliği yönetmeliği söz
konusu” dedi. Ayrıca aracılık sektörüyle il-
gili olarak ise “Aracılık teşkilatını küçült-
mek değil, büyütmek lazım. Zaten

sektörde çok kişi var, pastadan alınan
payı çoğaltalım şeklindeki yaklaşımları
çok sağlıklı bulmuyorum. Hep birlikte pas-
tayı büyütmenin en mantıklı yol olduğunu
düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“Düzenleme, aracı olan herkesi
ilgilendiriyor”
Yapılan yeni düzenlemenin bütün aracıları
ilgilendirdiğinin altını çizen Paul Carty,
“Acente ve brokerler bu kurallara zaten
tabii durumdalar. Ancak siz otomobil satı-
cısı olarak çalışıyorsanız ve eğer faaliyet-
lerinizde aracılık yapıyorsanız bile bu
kurallar sizi de ilgilendiriyor. Adınızın ne
olduğu değil, hangi faaliyeti gösterdiğiniz
önemli. Gerekli faaliyetleri gösteren her
şirket, aracılık yapabilir” dedi.

“Yönetmelikte adil kurallar da göz
önüne alınmalı”
Nic de Maesschalck ise, “Rekabet anla-
mında tartışılması gereken noktalar var ve
adil ticari kuralların da göz önüne alın-
ması gerekir. Aracılık yönetmeliğinde
bütün bu konuların yer alması gerekiyor”
şeklinde konuştu.

Toplantıda görüş sunan bir diğer isim
Enrico Bertagna ise, önde gelen sigorta
şirketleri ile bağlantılı olarak konum güç-
lendirmenin ve aracıları ön planda tutma-
nın yanı sıra, Türk sigorta pazarına da
katkıda bulunmanın amaçları arasında yer
aldığını belirtti. Yapılan sunumların ardın-
dan, soru cevap bölümüyle de interaktif
bir ortamın yaratıldığı toplantının so-
nunda Gürkan, sunum yapan temsilcilere
plaketlerini takdim etti.

Sigorta ve reasürans aracılarının hak ve yetkileri, yeni yönetmelikle birlikte değişim gösteriyor.
Ancak aracıların düzenlemeden olumlu etkilenebilmesi için, bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Suiistimallerle mücadelede altyapı hızla kuruluyor

Sigorta suiistimalleri ile mücadele
amacıyla “Yanlış Sigorta

Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi,
Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele
Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik“ Hazine Müsteşarlığı
tarafından hazırlanıp yayımlanarak,
1 Haziran 2011 itibariyle yürürlüğe
girdi. Türkiye Sigorta ve Reasürans
Şirketleri Birliği’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre, sigorta sektörünün
sigorta suiistimalleri ile mücadelede
yeni bir döneme girdiği belirtilerek,
bu alanda yasal, teknolojik ve idari

altyapının hızla kurulduğu ifade
edildi. Açıklamada, Türkiye’de sigorta
suiistimallerinin; sigorta şirketinin
sözleşme şartları çerçevesinde
ödememesi gereken bir hasarı
ödetmek amacıyla sigorta şirketine
bilerek yanlış bilgi verilmesi ve/veya
önemli bir hususun gizlenmesi ya da
sigorta süresi içerisinde kasıtlı olarak
bir hasara sebep olunması veya
hasarın miktarının olduğundan fazla
gösterilmesi suretiyle yarar
sağlanması şeklinde gözlemlendiği
belirtildi.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği web sayfasında yayınlanan 2011
yılı Nisan ayı istatistiklerine göre;

1- Brokerlerin toplam prim üretimi
içerisindeki payı hayat dışı yüzde 12,0,
hayat yüzde 0,7 ve genel toplamda 10,1
olarak gerçekleşmiştir.

2-Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek
olduğu üç sigorta şirketi ve toplam
brokerler prim üretimi (595.546.218 TL)
içindeki payları; Anadolu Sigorta
81.332,098TL (yüzde 13,7), Acıbadem
Sağlık ve Hayat Sigorta 63.411.765TL
(yüzde 10,7) ve Allianz Sigorta

49.718.136TL(yüzde8,4).
3-Brokerlerin ürettiği primlerin en yüksek

olduğu üç sigorta şirketinin bu üretim
içerisindeki broker payları; Anadolu
Sigorta 81.332,098TL(%13,8), Acıbadem
Sağlık ve Hayat Sigorta
63.411.765TL(yüzde 62,6.7) ve Allianz
Sigorta 49.718.136TL (yüzde 12,4).

4-Brokerlerin prim payının en yüksek
olduğu ilk on sigorta şirketi; Ace Europe

yüzde69,3, Atradius yüzde 63,8,
Acıbadem Sağlık ve Hayat 62,6, Mapfre
Genel Yaşam Sigorta yüzde37,8, Chartis
Sigorta yüzde 35,1, Coface Sigorta yüzde
31,1, Zurich Sigorta yüzde 21,4, Ray
Sigorta yüzde 20,8, Euler Hermes
Sigorta yüzde 19,3, Mapfre Genel Sigorta
yüzde 19,0.

5-Satış kanalı olarak prim üretiminde
brokerlerin en yüksek paya sahip
olduğu ilk üç branş; Emniyeti
Suiistimal yüzde 52,5, Hava Araçları
sorumluluk Sigortası yüzde 44,5 ve Kredi
Sigortası yüzde 34,4.

2011 YILI NİSAN AYI
İSTATİSTİKLERİNE GÖRE

BROKERLER ANALİZİ

“Sigorta Bilgi Merkezi” ibaresi değiştirildi

Hazine Müsteşarlığı, Sigorta
Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik Taslağı hazırladı.
Taslağa göre, Sigorta
Bilgi Merkezi
Yönetmeliğinin başlığı
“Sigorta Bilgi ve
Gözetim Merkezi
Yönetmeliği”olarak, “Sigorta
Bilgi Merkezi” ibaresi ise “Sigorta
Bilgi ve Gözetim Merkezi” olarak
değiştirildi. “Koordinasyon

Komitesi: Sigorta Bilgi Merkezi
Koordinasyon Komitesi” tanımı
“Yönetim Komitesi: Sigorta Bilgi
ve Gözetim Merkezi Yönetim

Komitesi” olarak,
“Merkez: Sigorta Bilgi
Merkezi” tanımı
“Merkez: Sigorta Bilgi
ve Gözetim Merkezi” ve

“TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi
Merkezi” tanımı ise “TRAMER:
Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim
Merkezi” olarak değiştirildi.

BIPAR Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Yeni yönetmelik aracıların
hak ve yetkilerini değiştiriyor

BIPAR Genel Kurul toplantısı 14-
16 Haziran tarihlerinde

Brüksel’de yapıldı. Toplantıya
Sigorta Brokerleri Derneği’ni
temsilen Yönetim Kurulu
Başkanı Servet Gürkan
katıldı. İlk oturumda EU
direktiflerinden IMD
2’nin hazırlıkları ve yapılması
gereken işler görüşüldü. Toplantıda
en önemli konu olarak
transparancy-şeffaflık konusu
işlendi ve yılsonuna kadar IMD

2’nin hazırlanacağı belirtildi.
Crossborder-Ülkeler arasi
poliçeleşme ve renumeration-
komisyon gelirlerinin tartışıldığı

Genel Kurul ve seçimlerde;
Paul Carty (Irlanda)
Baskan, Jaap Meijeis
(Hollanda) geçen dönem

başkanı, Alessandro de Besi (İtalya)
gelecek dönem başkanı, Ulrich
Zander (Almanya) sayman üye,
Andre Lamotte (Belçika) üye olarak
yeni dönem için seçildiler.
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Dernek üyelerinden katılım için yeterli çoğunluk
sağlanamadığı için 31 Mayıs 2011 tarihinde

yapılamayan Sigorta Brokerleri Derneği Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı, ikinci tarih olarak verilen 7
Haziran 2011 Salı günü saat 14:00’da Milli Reasürans
TAŞ toplantı salonunda gerçekleştirildi. Dernek
Başkanı Servet Gürkan Haziran cetveline göre yeterli
çoğunluğun hazır olduğunu bildirdi ve Olağanüstü
Genel Kurul toplantısı açılış konuşmasını yaptı.
Kurul’da açılış konuşmasının ardından divan heyeti
seçimine geçildi. Divan heyeti başkanlığına Besim
Şener, Başkan Yardımcılığına Selcen Doğan Ağakay ve
Sekreterliğe Beste Zakoğlu seçildiler. Divan
başkanlığınca üyeler saygı duruşuna davet edildi ve
saygı duruşunun ardından Olağanüstü Genel Kurul
gündeminin görüşülmesine geçildi. Tek maddelik
gündem gereği Dernek Ana tüzüğü değişiklikleri
görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda Ana tüzük
değişiklikleri Genel Kurul tarafından oylandı ve oy
çokluğu ile değişikliği kabul edildi.

Derneğin ana tüzük
değişiklikleri kabul edildi

Hazine Müsteşarlığı, uzun zamandır
merakla beklenen “Sigorta Acenteleri

Yönetmeliği” Taslağı’nı geçen günlerde
yayımlayarak, sektörün görüşüne sundu.
Taslakta, vakıf, sandık, kooperatif, finans
kiralama (leasing), faktoring gibi kuruluşlara
da kuracakları bir ticari işletme aracılığıyla
“acentelik” faaliyetinde bulunma yetkisi
veriyor. Yönetmelik taslağı, sigorta
hizmetlerinden yararlanan banka müşterileri
için de yeni açılımlar getiriyor. Sektör, taslak-
la ilgili görüşlerini 22 Temmuz’a kadar yazılı
ve elektronik ortamda gönderecek. Yönetme-
lik taslağında, finansal kiralama şirketlerinde,
finansal kiralama veya kiralama işlemine
konu edilen mallar ve hizmetlerle; finansman
şirketlerinde, alımı kredilendirilen mal ve
hizmetler ile kredilerin teminatını oluşturan
varlıklarla; kooperatif ve kooperatif birlikle-
rinde, kooperatif ve birlik ana sözleşmesinde
belirtilen faaliyet alanıyla ilgili konularda ve
üye kişilerle; vakıf ve sandıklarda, üyeleri ile

ilgili sigortalarla sınırlı olmak kaydıyla, ayrı
bir ticari işletme kurmaksızın acentelik
faaliyetinde bulunma imkanı veriyor.

Sigorta Bilgi Merkezi’nde takip
Sigorta Bilgi Merkezi’nde oluşturulacak sis-
temle, poliçe bilgileri de sorgulanabilecek.
Banka müşterilerinin, kredi kullanımında dü-
zenlenen poliçeleri, hangi banka aracılığıyla
hangi sigorta şirketinden yaptırdıkları, müşte-
rilerin başka dağıtım kanalları vasıtasıyla dü-
zenlenmiş poliçelerinin yürürlükte olup

olmadığı ve benzeri bilgiler bu sistem saye-
sinde rahatlıkla sorgulanabilecek. Sistemin
oluşturulmasında Türkiye Bankalar Birliği ve
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bir-
liği’nin (TSRŞB) görüşleri de alınacak.

Asgari sermaye 25 bin TL
Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi-
lerde de merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
25 bin TL’den az olmamak şartı ile asgari
ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş ol-
ması, acentelik faaliyetleri için fiziksel, teknik
ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımın-
dan yeterli olması gibi koşullar aranıyor. Tas-
lağa göre teknik personel, mesleki yeterlilik-
lerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağ-
lamak amacıyla tarihi ve programı Hazine ta-
rafından duyurulacak ve yılda bir kez 5 iş
gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en
az beş yılda bir katılacak. Teknik personel
eğitimi ve sınavı da Sigortacılık Eğitim Mer-
kezi (SEGEM) tarafından yapılacak.

Leasingciler de acentelik yapabilecek

Marmara’dan sigortacılık
doktora programı
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık

Enstitüsü 2011-2012 yılında hem Türkiye’de hem
de bünyesinde ilk defa Doktora programına
başlayacak. Yüksek Lisans tezli/tezsiz programı
bulunan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve
Sigortacılık Enstitüsü, bu yıl Doktora eğitimi de
verecek. 13- 17 Haziran tarihleri ön başvurularının
yapılacağı programların mülakat tarihleri Enstitü
tarafından belirlenecek olan tarihler arasında
gerçekleşecek. Enstitü, Bankacılık, Sermaye Piyasası
ve Borsa, Sigortacılık olmak üzere üç bölümde Tezli-
Tezsiz yüksek lisans eğitimi ve Bankacılık, Sermaye
Piyasası ve Borsa, Sigortacılık olmak üzere üç
bölümde Doktora eğitimi verilecek. Yüksek lisans için
başvuru yapacak öğrencilerin, ALES’ten eşit ağırlık
alanında en az 60 puan almak ve yurtiçi veya yurtdışı
YÖK denkliğinde bir kurumdan lisans diploması almış
olması gerekiyor. Doktora için ALES eşit ağırlık
puanının en az 65, ÜDS, KPDS ve eş değer sınavlardan
en az 60 puan almış YÖK denkliğinde bir programdan
yüksek lisans diploması almış öğrenciler başvuru
yapabilecektir. Başvuru için Marmara Üniversitesi’nin
internet sayfasından otomasyon ön kaydı yaptırılması
gerekiyor. Enstitüde açılacak Yüksek Lisans eğitimi
için 45 öğrenci ve doktora eğitimi için 45 öğrenci alımı
gerçekleştirilecek. Türkiye’de bir ilke imza atarak
doktora eğitimi vermeye başlayacak olan Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
mezunlarının Enstitü için görüşleri ise şöyle:

Donanımlı sigortacılar yetiştiriyor
Dr. Berna Özşar KUMCU, TESEV/Dış ilişkiler ve Pro-

jeler birim Yöneticisi:
’Enstitü güçlü dinamik kadrosu ve etkin ders prog-

ramı ile Türk Sigorta Sektörüne donanımlı, global si-
gorta piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip eden
sigortacılar yetiştirmeyi sürdürüyor.”

Kaliteli nesile öncülük ediyor
Dr. M. Hakan SARAÇ, Hazine Müsteşarlığı / Sigorta

Denetleme Kurulu / Başkan Yardımcısı: “Finansal pi-
yasaların ekonomik kalkınmadaki önem ve önceliğinin
her geçen gün fazlası ile arttığı ülkemizde, sektörel ve
akademik düzeyde yetişmiş ve kaliteli bir nesilin yara-
tılmasına öncülük yapan Enstitümüzün mezunu olmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum.

Sürpriz Turnuva’da
Prior-Aktaş şampiyon
Sigorta Brokerleri Derneği (SBD), 27-29

Mayıs tarihlerinde Miltaş’da yapılan
25.Uluslararası Sigortacılar Tenis
Turnuvası’nda “Sürpriz Turnuva”
Birincilerine kupalarını verdi. Millî Reasürans
tarafından düzenlenen geleneksel turnuvanın
25’incisi Miltaş – Suadiye Spor Tesislerinde
gerçekleşti. Üçüncü gün “Sürpriz Turnuva”
olarak düzenlenen maçlarda; Terry Prior
(Aon) – Ömer Aktaş (Ankara Sigorta) birinci
oldular. Birinciler kupalarını SBD Genel
Sekreteri Eray Türker’in elinden aldılar.

Hazine’nin Acenteler
Yönetmelik Taslağı vakıf,

sandık, kooperatif, leasing ve
faktoring şirketlerine
acentelik faaliyetinde

bulunma imkanı veriyor.


