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Groupama brokerleri ağırladı.. 
 

Groupama, gerçekleştirdiği kokteylde, Sigorta ve Reasürans Brokerler 

Derneği üyelerini ağırladı. Kokteyle Brokerler Derneği Yönetim Kurulu, 

Dernek üyeleri ve Groupama çalışanları katıldı. 

 

Groupama’nın ev sahipliği yaptığı Brokerler toplantısına geçtiğimiz günlerde 

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği’nin başkanı seçilen Mehmet Genç’in 

yanı sıra 97 broker ve 20 Groupama çalışanı katıldı. 

 

Kokteyl öncesi, Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri Groupama’da Yönetim Kurulu 
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından kokteylde konuşan Groupama 

Genel Müdürü ve TSB Başkanı Ramazan Ülger, Genç’in başkanlığını tebrik 
ederek, Brokerler Derneği’nin sektör adına başarılı işlere imza atacağına 

yürekten inandığını dile getirdi.  
 

Ülger konuşmasına şöyle devam etti: “Groupama olarak, siz değerli 
brokerlerimizin de desteği ile sektörde hizmet kalitemizi ortaya koyabileceğimiz 

çok değerli ve büyük projelere imza attık. İşbirliği ve uyum ile bundan sonra da 

büyük ve başarılı projeler gerçekleştireceğimize olan inancım artarak devam 
etmektedir. Sigorta bilincinin artırılması amacıyla tüm paydaşlarımızla birlikte, 

çeşitli eğitimler, bilgilendirici aktiviteler düzenlemeye, sigorta sektöründeki 
ihtiyaçların doğru belirlenmesi adına çeşitli toplantılarla bir araya gelmeye 

devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Groupama ailesi olarak hizmet 
bayrağımızı siz değerli iş ortaklarımızla birlikte daha da yükseğe taşıyacağımıza, 

yeni başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groupama hakkında: 
Fransa’nın en büyük mütüel sigorta şirketi olan Groupama, tarım ve sağlık sigortalarından evde bakım 
sigortalarına uzanan pek çok alanda lider konumdadır. Groupama; Fransa dışında, Avrupa ve Asya’da 
İtalya, Portekiz, Slovakya, Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Çin, Vietnam ve Tunus  
olmak üzere 11 ülkede faaliyet göstermektedir. Groupama’nın 13 milyon müşterisi ve 35.000 çalışanı 

bulunmaktadır. Grup, sigortacılık ve bankacılık alanlarında müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine göre 
şekillendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır.      
 
Groupama, Türkiye’deki faaliyetlerine 1991 yılında Güneş Sigorta’nın yüzde 36 hissesini alarak başladı. 
Daha sonra, 2006 yılında Başak Emeklilik ve Başak Sigorta’yı, 2008 yılında Güven Hayat ve Güven 
Sigorta’yı satın aldı. 2009 yılında Başak ve Güven şirketlerinin faaliyetlerini ‘Groupama Sigorta A.Ş.’ ve 
‘Groupama Emeklilik A.Ş.’ markaları altında birleştirdi. Aynı zamanda Milli Reasürans A.Ş.’nin yüzde 5,8 ile 

en büyük üçüncü hissedarıdır. 

 
“Groupama, 2013 yıl sonu itibarıyla 1.086,2 milyon TL prim üretimi ve 705,0 Milyon TL Bireysel Emeklilik 
fon büyüklüğüyle elementer, hayat ve bireysel emeklilik  branşları toplamında Türkiye’nin önde gelen 
sigortacılık gruplarından biridir. 
 
 

” Groupama aynı zamanda, 2.344 özel acentesi, 64 brokeri ve 1.673 Tarım Kredi Kooperatifi’yle birlikte 
Türkiye’nin en yaygın dağıtım kanalına sahip sigorta şirketlerinden biridir. Groupama Türkiye prim 
üretiminde, Grubun Fransa harici faaliyet gösterdiği tüm ülkeler arasında ikinci sırada yer almaktadır. 
www.groupama.com.tr 
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