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Hazine Müsteşarlığından:        16.08.2010 

 
 

SİGORTA ACENTELERİ ARASINDAKİ İŞ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN  
SEKTÖR DUYURUSU TASLAĞI 

 
 
  Bilindiği üzere, 5684 sayılı Kanunda esas itibariyle iki tür acentelik mevcuttur. 
Bunlardan biri yalnızca zorunlu sigortalar ve hayat sigortaları ile sınırlı olmak üzere yetki 
verilen acenteler, diğeri ise tüm sigortalar için yetki verilen acentelerdir. 
 
  Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası “Acentelere 
verilecek acentelik yetkisi ile sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkilerine ve bu 
yetkinin verilmeyeceği acentelerin hangi yetkili acentelere bağlı bulunacaklarına dair 
hususların kapsam ve sınırı sigorta şirketlerince, usulü dairesinde tescil ve ilanını müteakip 
onbeş iş günü içinde Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.” hükmünü amirdir. 
  
 Hal böyle olmakla birlikte Müsteşarlığımıza intikal eden bazı yazılardan; 
 

- Bazı acentelerin aralarında sözleşme akdederek, sigorta şirketlerince kendilerine 
tahsis edilmiş yazılımların kullandırılması ve söz konusu yazılımlara ilişkin kullanıcı adı ve 
şifrelerin paylaşılması suretiyle birbirleriyle alt acente, tali acente, bağlı acente ya da benzeri 
bir sıfatla iş ilişkisinde bulundukları,  

 
- Poliçelerin acenteler arasında elektronik posta yoluyla paylaşılması suretiyle, Türk 

Ticaret Kanunu (TTK)’nun 118 inci maddesi uyarınca tanımlanan yetki ve sınırların dışına 
çıkıldığı, 

 
- Sigorta acentesi tarafından başka bir sigorta acentesine ekranı açılan sigorta 

şirketinin bilgisi olmaksızın ve sigorta şirketi tarafından ekranı üzerinden işlem yapacak 
acenteye bizzat acentelik yetkisi verilmeksizin işlem yapıldığı,  

 
- Ekranı açılan sigorta şirketi adına poliçe düzenlenirken, söz konusu işlemi yapan 

acentenin poliçe düzenlediği branşta yetkili olup olmadığına bakılmaksızın işlem yapma 
yetkisine sahip olduğu, 

 
- Yukarıda anılan şekilde düzenlenen poliçelerin hangi acente ve hangi teknik personel 

tarafından düzenlendiğinin tespit edilemediği,  
 
anlaşılmaktadır. 

 
Söz konusu iş ilişkisinin uygulanmasında; 
 

- Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin bahse konu sigorta acentesine verilecek 
yetkilerin bizzat sigorta şirketi tarafından tanımlanması ve söz konusu yetkilerin 
usulü dairesinde tescil ve ilanını müteakip onbeş iş günü içinde Levhaya işlenmek 
üzere TOBB’a bildirilmesi hükmünün ihlal edilmesi, 

 
- Sigorta acentesine bizzat sigorta şirketi tarafından verilmesi gereken acentelik 

yetkisinin sigorta şirketi yerine, başka bir sigorta acentesi tarafından verilmesi, 
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- Söz konusu Yönetmelikte sigorta şirketlerince yetkilendirilmemiş acentelerin prim 

tahsilatı yapamayacağının belirtilmesine karşın, bahse konu iş ilişkisi ile çeşitli 
yöntemlerle anılan hükmün ihlal edilmesi,  

 
-   Sigorta poliçelerinde yetkili acentenin unvanı ve Levha numarası ile işlemi yapan 

teknik personelin adı, soyadı, kayıt numarası ve imzasının açık olarak yer alması 
hükmünün ihlal edilmesi, 

 
- Sigorta acenteliklerinin ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlayarak şube tesis 

etmeleri mümkün olmakla beraber, belirtilen iş ilişkisi ile acentelerin şube tesisi 
için gerekli şartları yerine getirmeksizin şube gibi faaliyette bulunmaları,  

 
gibi mevzuata aykırı hususlar bulunduğu tespit edilmiş olup, açıklanan mevzuata 

aykırılıklar nedeniyle yukarıdaki şekilde iş paylaşımı yapılması mevcut mevzuata aykırılık 
oluşturmaktadır. Ayrıca, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ve 
ilgili mevzuatta sigorta acenteleri faaliyet alanları ve yetkileri itibariyle düzenlenmiş olup, 
ayrıca tali acentelik, alt acentelik, bağlı acentelik vb. tanım ve kavramlara yer 
verilmediğinden, belirtilen şekilde acenteliklerin tesis edilmesi mümkün bulunmamakta, 
bunun yerine şube açılması öngörülmektedir. 
 
   

 
 
 
 


