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SEGEM DERS NOTLARI 

SÜRELER 

MADDE 14 – (1) Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince hususi bir vekâletnameyle verilir. Bu yetkiler 
acenteler tarafından başka acentelere veya kişilere devredilmez. Acentelik yetkisi verilen vekâletnamelerde 
faaliyette bulunulacak sigorta dalları ve bu dallar kapsamında tanınacak yetkiler belirtilir. Vekâletnameler 
usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Acentelik yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler ile bu 
yetkilerin kısmen veya tamamen kaldırılması da aynı merasime tabidir. 

(2) Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip on beş (15) iş günü içinde, Levhaya işlenmek 

üzere TOBB’a bildirir. 

Değişikliklerin bildirilmesi ve güncelleme (Değişik başlık: RG-16.1.2016-29595)(1) 
MADDE 16 – (1) (Değişik: RG-16.1.2016-29595)(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü 

değişikliği, ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç on beş (15) iş günü 

içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya 
bildirir. 
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SÜRELER 

Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik yetkilerinin kaldırılması 
MADDE 23 – (1) Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin 
sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içinde Levha bilgilerine 
işlenmek üzere TOBB’a bildirilir. 

 
(2) Sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik 
sözleşmelerinin feshedilmesi halleri en geç beş (5) iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a 
bildirilir. 

 

Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre acenteler veya sigorta 
şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş (15) iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere 
uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir. Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul 
ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.” 
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  Cezai Hükümler  
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SADECE GÜN CEZASI OLAN HÜKÜMLER 

500 günden az olmamak üzere adli para cezası 

*Kanuna aykırı olarak acentelik yetkilerini başka kişilere 

kullandıranlar/kullananlar. 

*Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilere 

acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine, 
 En az 300 gün adli para cezası 
*İyi niyet kuralına aykırı biçimde sigorta tazminatı 
ödemesini geciktiren sigorta şirketinin sorumlularına 

100 günden az olmamak üzere adli para cezası 
*Kanuna aykırı ticari faaliyette bulunanlar 
*Acentelik yaptığı izlenimi uyandıranlar 
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  Cezai Hükümler  
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İtibar zedeleyecek davranışta bulunanlar ile bu yolda asılsız haber yayanlar 
1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve 200 günden az olmamak üzere adli para cezası verilir. Bu fiilin, 
yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim 
araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde hapis cezası 2 yıldan 4 yıla kadar 
uygulanır. İsimleri belirtilmese dahi bu kanuna tabi kuruluşların güvenirliği konusunda kamuoyunda 
tereddüde yol açarak bu kuruluşların mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek 
nitelikte asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayanlar 400 günden az olmamak üzere 1000 
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığına yanlış yada gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler 
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 

Hazine ve Maliye Bakanlığından uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar 
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 400 günden az olmamak üzere adli para cezası 
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Acentelik faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde şu nitelikler belirtilmiştir: 
Teknik Personel unvanını taşıması 
Türkiye’de yerleşik olması 
Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis,sigortacılık mevzuatına aykırı 
hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş olması,devletin 
güvenliğine,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile 
casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat 
karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,bilişim sistemini engelleme,bozma,verileri yok etme veya 
değiştirme,banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama,terörün finansmanı,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş 
olması 
9. maddede belirtilen asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması 
Fiziki şartlar,teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması 
Mesleki deneyim süresini tamamlaması 
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Acentelik faaliyetlerinde bulunacak Tüzel kişilerde şu nitelikler belirtilmiştir: 
 

Merkezlerinin Türkiye de bulunması, A.Ş. veya LTD şeklinde kurulmuş olmalıdır. 

Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması 

Fiziki mekan, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması 
 

Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında 4.maddenin 1.fıkrasının 
C bendinde belirtilen şart aranır. 
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Teknik Personel: 
Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış 
işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. 

 

Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için; 
medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,4.md. 1 fıkrasının C bendinde belirtilen 
suçlardan hüküm giymemiş veya ceza alınmamış olması, Ek1 de yer alan öğrenim düzeyleri ile 
bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması, Segem 
tarafından yapılacak Teknik Personel Yeterlilik sınavının kazanılması gerekir. 
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* Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir. 

- Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6 ncı maddenin ikinci 

fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir. 

 

 

- 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanların gerçek kişi acente ya da tüzel kişi acente 

müdürü olmak istemeleri halinde, bu kişiler 14.04.2008 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi çerçevesinde anılan tarihten önce gerçek ve tüzel kişi 

acente yöneticiliği yapanlara tanınan öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaktır. 
 

 
 

 

(1) Bu değişiklik 16/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer. 
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Sigorta Hocası 
 
 

 

FACEBOOK WHATSAPP TELEGRAM GRUPLARINA KATILARAK SINAVA DİĞER KATILIMCILAR 
İLE BİRLİKTE HAZIRLANABİLİRSİNİZ. 

 
 

www.sigortahocasi.com Adresi iletişim sayfasından da gruplara katılabilirsiniz. 
 
 

Sigortacılık ve Segem e dair paylaşımlar yapıyorum. 
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