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Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni
TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
OCAK 2016 SAYISI

YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA
MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK” yayımlandı.
8 Ocak 2016 gün ve 25587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile 30 Nisan
2011 gün ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı’nın “Yanlış Sigorta
Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi
Bilgilendirme yükümlülüğü

Değişiklik Sonrası
Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 10 – (1)
MADDE 10 – (1)
Şirketler; sigortalı, lehdar ve Şirketler; sigortalı, lehdar ve
hak
sahiplerini
sigorta hak
sahiplerini
sigorta
tazminatını
etkileyecek tazminatını
etkileyecek

Açıklamalar
Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Yanlış
Sigorta
Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi,
Kaydı ve Bu Uygulamalarla
Mücadele Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik”te yapılan

konularda
yanlış
bilgi konularda
yanlış
bilgi değişiklik ile yanlış sigorta
vermelerinin
sonuçları vermelerinin
sonuçları uygulamalarına doğrudan veya
hakkında bilgilendirir.
hakkında bilgilendirir.
dolaylı olarak sebebiyet veren
aracılar ve teknik personeline
(2) Yanlış sigorta
2)
Yanlış
sigorta uygulanacak
yaptırımlarda
uygulamalarına dolaylı veya uygulamalarına
doğrudan değişiklik yapılarak, acentelik
doğrudan sebebiyet veren veya dolaylı sebebiyet veren yetkilerinin kaldırılması, geçici
aracılar hakkında, ilgisine aracılar ve teknik personel olarak
faaliyetlerinin
göre, 14/4/2008 tarihli ve hakkında ilgisine göre, Sigorta durdurulması,
uygunluk
26847 mükerrer sayılı Resmî Acenteleri

Yönetmeliği belgelerinin
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Gazete’de
yayımlanan
Sigorta
Acenteleri
Yönetmeliğinin
11
inci
maddesinin dördüncü fıkrası
veya 21/6/2008 tarihli ve

kapsamında
sigorta meslekten çıkarılması ve levhadan
şirketlerince
acentelik silinmesi
gibi
yaptırımların
yetkilerinin tamamının veya uygulanacağı düzenlenmiştir.
bir kısmının kaldırılması veya
acentelik
sözleşmelerinin

26913 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
Sigorta
ve
Reasürans
Brokerleri
Yönetmeliğinin
21
inci
maddesi
hükümleri
çerçevesinde işlem tesis
edilir.

feshedilmesi
hallerinde
TOBB’a
bildirimde
bulunulması, geçici olarak
faaliyetlerinin durdurulması,
uygunluk belgelerinin iptal
edilmesi, İcra Komitesince
meslekten çıkarılması ve
levhadan silinmesi işlemleri
ile Sigorta ve Reasürans
Brokerleri
Yönetmeliği
kapsamında uyarılması, geçici
olarak
faaliyetlerinin
durdurulması
veya
ruhsatlarının iptal edilmesi
işlemleri tesis edilebilir.




SİGORTA ACE
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SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
yayımlandı.
16 Ocak 2016 tarihli ve 25595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigorta
Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile 22 Nisan 2014 tarihli ve
28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde değişiklikler
yapılmıştır. Aşağıda ayrıntıları verilen değişiklikler yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca Resmi
Gazete’de yayımlanma tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.
Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Gerçek kişi acenteler

Gerçek kişi acenteler

faaliyetinde
bulunacak
gerçek kişilerde aşağıdaki
nitelikler aranır.
d) Acentelik faaliyetinin
yürütüleceği fiziksel mekân,
teknik ve idari altyapı ile
insan kaynakları bakımından
yeterli
donanıma
sahip
olması.

faaliyetinde bulunacak gerçek
kişilerde aşağıdaki nitelikler
aranır.
d) Fiziki şartlar, teknik ve idari
altyapı ile insan kaynakları
bakımından yeterli donanıma
sahip olması.

e)Ek-1/A’da yer alan öğrenim
düzeyleri ile bu öğrenim
düzeylerinin karşısında yer
alan
mesleki
deneyim
süresini tamamlaması.

düzeyleri ile bu öğrenim
düzeylerinin karşısında yer alan
mesleki deneyim süresini
tamamlaması.

Tüzel kişi acenteler

Tüzel kişi acenteler

Açıklamalar

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
MADDE 4 – (1) Acentelik MADDE 4 – (1) Acentelik Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik
ile
acentelik
faaliyetini
yürüten
gerçek
kişilerin faaliyetlerine ilişkin
fiziki
şartlarda
değişiklik
yapılmıştır.

e) Ek-1’de yer alan öğrenim

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
MADDE 5 – (1) Acentelik MADDE 5 – (1) Acentelik Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
faaliyetinde bulunacak tüzel faaliyetinde bulunacak tüzel yönetmelik
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kişilerde aşağıdaki nitelikler faaliyetini yürüten tüzel kişilerin
aranır.
faaliyetlerine
ilişkin
fiziki
c) Fiziki şartlar, teknik ve idari şartlarda değişiklik yapılmıştır.
altyapı ile insan kaynakları
bakımından yeterli donanıma

insan kaynakları bakımından sahip olması.
yeterli
donanıma
sahip
olması.
Tüzel kişi acenteler

Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – (2) Tüzel kişi
acente müdürlerinde 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının
(a), (b), (c) ve (e) bentlerinde

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik
ile
acente
müdürlerinde
bulunması
gereken niteliklerde değişiklik

sayılan nitelikler aranır.
(5)
Tüzel
kişi
sigorta
acentelerinde,
müdür
dışında en az bir teknik
personel istihdam edilir.

yapılmış
ayrıca
sigorta
acentelerinde müdür dışında en
az bir teknik personel bulunması
uygulamasına son verilmiştir.

Teknik personel ve yardımcı Teknik personel
teknik personel
MADDE 6 – (1) Acenteler MADDE 6 – (1) Acenteler
tarafından
yürütülecek tarafından yürütülecek sigorta

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik ile acentelerde

sigorta ürünlerine yönelik
pazarlama, bilgilendirme ve
satış işlemlerinin yalnızca
acentelerin teknik personeli
tarafından yapılması esastır.
(2)
Teknik
personel
unvanının
kazanılabilmesi
için;
a) Medeni hakları kullanma

ürünlerine yönelik pazarlama, bulunan teknik personelin görev
bilgilendirme
ve
satış ve niteliklerinde değişiklikler
işlemlerinin
yalnızca gerçekleştirilmiştir.
acentelerin teknik personeli
tarafından yapılması esastır.
(2) Teknik personel unvanının
kazanılabilmesi için;
a) Medeni hakları kullanma
ehliyetine sahip olunması,

ehliyetine sahip olunması,

b) 4 üncü maddenin birinci
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b) 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının
(c)
bendinde
belirtilen suçlardan hüküm
giyilmemiş
veya
ceza
alınmamış olunması,

fıkrasının
(c)
bendinde
belirtilen suçlardan hüküm
giyilmemiş
veya
ceza
alınmamış olunması,
c) Ek-1’de yer alan öğrenim

c) Ek-1/B’de yer alan
öğrenim düzeyleri ile bu
öğrenim
düzeylerinin
karşısında yer alan mesleki
deneyim
süresinin
tamamlanması,
ç)
SEGEM
tarafından
yapılacak teknik personel
yeterlilik
sınavının

düzeyleri ile bu öğrenim
düzeylerinin karşısında yer alan
mesleki deneyim süresinin
tamamlanması,
ç) SEGEM tarafından yapılacak
teknik
personel
yeterlilik
sınavının kazanılması,
gerekir.
(3)
Teknik
personelin

kazanılması,
gerekir.
(3) Ek-1/B’de yer alan
mesleki deneyim süresini
doldurmamış
olanlar,
yardımcı teknik personel
unvanıyla işe başlatılabilir.
Yardımcı teknik personel
sigorta ürünlerine yönelik

yürüttüğü mesleki işlemlerden
dolayı
üçüncü
kişilere
verecekleri zararlardan teknik
personel ve bağlı bulundukları
acenteler sorumludur.

Ocak 2016

pazarlama, bilgilendirme ve
satış
işlemlerine
ilişkin
hazırlık işlemlerini yapabilir.
Yardımcı teknik personel,
ikinci fıkranın (ç) bendinde
belirtilen sınavda başarılı
olması kaydıyla Ek-1/B’de
yer alan mesleki deneyim
süresi
sonunda
teknik
personel unvanını almaya
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hak kazanır.
(4)
Bireysel
emeklilik
mevzuatı
çerçevesinde
aracılık yapma yetkisine
sahip kişiler ikinci fıkranın (ç)
bendinde belirtilen yeterlilik
sınavını kazanmaları şartıyla
teknik personel olarak kabul
edilir.
Bu durumda
bulunan
personel
ilgili
acente kayıtlarına ayrıca
işlenir.
(5)
Acenteler,
teknik
personeli ve yardımcı teknik
personeli,
çalışmaya
başladıkları günü takiben en
geç on beş iş günü içinde sicil
numarası ve kimlik almak
üzere elektronik ortamda
TOBB’a
veya
uygunluk
belgesi
başvurusunda
bulunduğu odaya bildirir.
(6)
Müsteşarlık,
teknik
personelin işlem yapma
yetkisi ile buna ilişkin şartları
sigorta
dalları
itibariyle
belirlemeye ve ikinci fıkranın
(ç) bendinde geçen yeterlilik
sınavını bu dallar itibariyle
lisanslama şeklinde yapmaya
yetkilidir.
(7) Teknik personel ve
yardımcı

teknik

personel
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yalnızca bir acenteye bağlı
çalışabilir
ve
çalıştığı
acenteden bağımsız olarak iş
kabul edemez.
(8)
Teknik
personelin
yürüttüğü
mesleki
işlemlerden dolayı üçüncü
kişilere
verecekleri
zararlardan teknik personel
ve
bağlı
bulundukları
acenteler sorumludur.
Fiziki, teknik ve idari altyapı İnsan kaynakları
Hazine Müsteşarlığı tarafından
MADDE 7 –
MADDE 7 –
yayımlanan Sigorta Acenteleri
(1) Acentelik faaliyetleri (1) Acentelerde, ilgisine göre Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
münhasıran
acentelik
faaliyetine tahsis edilmiş
mekânlarda gösterilir.
(2)
Acentelik
faaliyeti
yürütülecek mekânın fiziki
özellikleri İcra
Komitesi
tarafından belirlenir.
(3) Acentelerin teknik açıdan
yeterli sayılabilmesi için

teknik personel, müdür, genel
müdür yardımcısı ve genel
müdür marifetiyle faaliyet
yürütülür.
(2) Genel müdür, genel müdür
yardımcısı ve müdürlerde 4
üncü
maddenin
birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (e)
bentlerinde sayılan nitelikler

poliçe düzenlemeye, sigorta
şirketi ve müşteri hesaplarını
takip etmeye ve yazışma
yapmaya
uygun
bilişim
sisteminin; yeterli arşivleme
sisteminin,
internet
bağlantısının ve elektronik
posta adresinin bulunması

aranır. İcra Komitesi, genel
müdür ve genel müdür
yardımcıları için 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde sayılan niteliğin
aranmamasına karar verebilir.
(3) İcra Komitesi, acentenin
niteliğini, faaliyet konusunu,

gerekir.

hacmini ve diğer unsurları

(4)

Kendi

bölümleri

yönetmelik ile yönetmeliğin 7
inci maddesi yenilenmiştir. Yeni
madde ile acente faaliyetlerinin
kimler tarafından yürütüleceği
ve bu kişilerde aranılacak
nitelikler düzenlenmiştir.

ile dikkate alarak Ek-1’de yer alan
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koşuluyla,
birden
fazla
acente aynı mekânda faaliyet
gösterebilir.
(5)
Acenteler,
sigorta
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görev tanımları çerçevesinde
hangi kategoride ve sayıda
personelin
faaliyet
yürüteceğini belirler.”

ürünlerinin satışı ve satışıyla
bağlantılı
işlemlerinde,
sigorta
şirketleri
ile
kuracakları internet servisi
uygulamalarında,
Sigorta
Bilgi ve Gözetim Merkezi ve
sigorta havuzları ya da
gözetim merkezleri gibi diğer
özellikli kurum ve kuruluşlar
nezdinde
yürütecekleri
işlemlerde
kullanacakları
bilgi
işlem
altyapılarını
Müsteşarlıkça belirlenecek
esaslara uygun hale getirir.
Acentelerin teşkilatı
MADDE 8 –
(1) Acenteler,

Acentelerin teşkilatı

MADDE 8 –
merkezleri (1)
Acenteler,

dışında şube açabilir.
(2) Acente şubeleri, şube
olduğu belirtilmek şartıyla
acente ile aynı unvanı taşır.
(3) Merkezler için gerekli
olan fiziksel mekân, teknik ve
idari altyapı ile insan
kaynakları
bakımından
yeterlilik

şartları

şubeleri

bakımından

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
merkezleri yönetmelik
ile
acente

dışında şube açabilir.
(2) Acente şubeleri, şube
olduğu belirtilmek şartıyla
acente ile aynı unvanı taşır.
(3) Şube açarak teşkilatlanmak
isteyen acentelerin 9 uncu
maddede belirtilen şartları
sağlaması ve açılacak şubelerin

şubelerinin taşıması gereken
niteliklerde değişiklik yapılarak
daha önce merkezler için aranan
nitelikler aynen aranmaktayken
yeni halinde yönetmeliğin 9
uncu maddesinde yazılı şartları
taşıma zorunluluğu getirilmiştir.

acente fiziki şartlar, teknik ve idari
da altyapı ile insan kaynakları
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bakımından aranan şartları
sağlaması gerekir.
(4) Her ne isimle olursa olsun
içeriği itibarıyla şube ile aynı
niteliğe sahip her türlü

ilişkin
bilgileri
şube yapılanma şubeler için getirilen
tesisinden itibaren en geç esaslara tabidir.
onbeş iş günü içinde Levha
bilgilerine ilave ettirir.
Uygunluk
belgesi
Levhaya kayıt

ve Uygunluk belgesi ve Levhaya Sigorta
Acenteleri
kayıt
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik
ile
Sigorta
MADDE 10 – (2) Uygunluk MADDE 10 – (2) Uygunluk Acentelerinin alması gereken
belgesi başvurusu TOBB belgesi
başvurusu
TOBB Uygunluk Belgesi ve Levhaya
tarafından görevlendirilecek
odalara yapılır. Başvurularda
düzenleniş tarihleri son altı
aydan eski olmamak kaydıyla
ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6,
ek-7 ve ek-8’de belirtilen
bilgi ve belgeler aranır.
Uygunluk belgesi için gerekli
belgelerden
ilgili
oda

tarafından
görevlendirilecek
odalara yapılır. Başvurularda,
İcra
Komitesi
tarafından
belirlenen ve bu Yönetmelikte
aranan şartları tevsik edici
belgeler aranır.

bünyesinde
bulunanlar
ayrıca talep edilmez. Başvuru
sırasında istenilen bilgiler
elektronik
ortamda
da
kaydedilir.
Bankalar
ve
özel
kanunlarına
istinaden
acentelik yapan kurumlar
(3) Kanunun 23 üncü

kayıt işlemleri için TOBB
tarafından
görevlendirilecek
odalara başvuru yapılması ve
İcra
Komitesi
tarafından
belirlenenler
ile
bu
yönetmelikle belirlenen şartları
gösteren
belgelerin
mevcudiyetinin
aranacağı
düzenlenerek, daha önce ek
maddelerde yer alan bilgi ve
belgelerin
istenmesi
uygulamasından vazgeçilmiştir.

Bankalar ve özel kanunlarına
istinaden acentelik yapan
kurumlar
(3)
Kanunun
23
üncü

maddesinin üçüncü fıkrası maddesinin

üçüncü
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uyarınca acentelik faaliyeti
yapacak olan bankalar ile
özel kanunla kurulmuş ve
kendisine sigorta acenteliği
yapma
yetkisi
tanınan

uyarınca acentelik faaliyeti
yapacak olan bankalar ile özel
kanunla kurulmuş ve kendisine
sigorta acenteliği yapma yetkisi
tanınan kurumlar için bu

kurumlar
için
bu
Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10,
12 ve 16 ncı maddeleri ile 14
üncü maddesinin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkraları
ve 18 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uygulanmaz.
“(4) 6361 sayılı Finansal
Kiralama,
Faktoring
ve

Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 12
ve 16 ncı maddeleri ile 14 üncü
maddesinin ikinci, üçüncü ve
dördüncü fıkraları uygulanmaz.
(4) 6361 sayılı Finansal
Kiralama,
Faktoring
ve
Finansman Şirketleri Kanunu
uyarınca sigorta acenteliği
yapma yetkisi tanınan finansal

Finansman Şirketleri Kanunu
uyarınca sigorta acenteliği
yapma
yetkisi
tanınan
finansal
kiralama
ve
finansman şirketleri sigorta
acenteliği
faaliyetinde
bulunabilmelerini teminen
bu Yönetmelikte 5 inci
maddenin birinci, dördüncü

kiralama
ve
finansman
şirketleri sigorta acenteliği
faaliyetinde bulunabilmelerini
teminen bu Yönetmelikte 5, 8,
9 ve 12 nci maddelerdeki
hükümler hariç olmak üzere
aranan şartları yerine getirmek
suretiyle Levhaya kaydedilir.
Bu kurumlar iştigal konularına

fıkraları, 7, 8, 9, 12 nci
madde hükümleri ve 18 inci
maddenin üçüncü fıkrası
hariç olmak üzere aranan
şartları yerine getirmek
suretiyle Levhaya kaydedilir.
Bu
kurumlar
iştigal
konularına giren işlere ilişkin
sigorta
sözleşmelerinin

giren işlere ilişkin sigorta
sözleşmelerinin
yapılmasına
aracılık dışında sigortacılık
işlemleriyle iştigal edemez.

Ocak 2016
acenteliği yapan kurumlarca
yapılacak uygunluk belgesi
başvurusunda
istenecek
belgelerde değişiklik yapılmıştır.

yapılmasına aracılık dışında
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sigortacılık işlemleriyle iştigal
edemez.
Bu
kurumlar
uygunluk
belgesi
başvurusunda ek 2, ek 4, ek
6, ek 7, ek 8 ve ek 9’u
doldurarak teslim eder.
İcra
Komitesi
tarafından Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenecek hususlar
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
MADDE 13/A – (1) Merkez ve yönetmelik ile 13/A maddesi
şubeler için uygulanacak fiziki yönetmeliğe eklenmiştir. Bu
şartlar, teknik, idari altyapı ile madde ile teknik ve idari şartlara
insan kaynakları; acentelerin ilişkin işlemlerin yönetmelikteki
teşkilatı;
teknik
personel şartlara uygun olarak İcra
nitelikleri;
unvan;
değişikliklerin bildirilmesi ve
güncelleme; ilan, reklam, afiş
ve pano; sürekli eğitim; bilgi
kayıtları ve kayıtlara erişime
ilişkin
genel
düzenleyici
işlemler dâhil tüm işlemler bu
Yönetmelikte belirtilen şartlara
uygun olmak koşuluyla ilgisine

Komitesi ve TOBB tarafından
tesis
ve
icra
edileceği
düzenlenmiştir. Müsteşarlık ise
bu düzenlemelerde mevzuata ve
sigorta
sektörünün
genel
menfaatine aykırılık görürse
yapılan düzenlemelerin iptalini
veya
değiştirilmesi
isteyebilecektir.

göre İcra Komitesi veya TOBB
tarafından tesis ve icra edilir.
(2) Müsteşarlık, mevzuata ve
sigortacılık sektörünün genel
menfaatlerine aykırılık tespit
etmesi halinde Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğinden sigorta
acentelerine ilişkin yapılan
düzenlemelerinin

iptal

edilmesini

veya
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düzenlemelerde
değişiklik
yapılmasını isteyebilir. Bu
durumda gerekli düzenlemeler
en fazla 3 ay içinde yapılır.
Acentelik sözleşmesi
MADDE 15 – (1) Aşağıda
belirtilen hususlar sigorta
şirketleriyle
acenteler
arasında yapılacak acentelik
sözleşmelerinde düzenlenir.
d) Ödenecek komisyon ve
sağlanacak diğer menfaatler
ile
bu
hususların

Acentelik sözleşmesi

Hazine Müsteşarlığı tarafından

MADDE 15 – (1) Aşağıda
belirtilen hususlar sigorta
şirketleriyle acenteler arasında
yapılacak
acentelik
sözleşmelerinde düzenlenir.
d) Branş bazında ödenecek
komisyon ve sağlanacak diğer
menfaatlere ilişkin usul ve

yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik ile daha önce sigorta
şirketleriyle acenteler arasında
yapılacak
acentelik
sözleşmelerinde
ödenecek
komisyon ve diğer menfaatlere
ilişkin
usul
ve
esasların
belirlenmesi
gerektiği

değiştirilmesine ilişkin usul esaslar.
ve esaslar.

düzenlenmişken
bu
husus
ödenecek komisyonların branş
bazında belirlenmesi gerektiği
şeklinde değiştirilmiştir.

Acentelik sözleşmesi

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
MADDE 15 – (1) Aşağıda Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
belirtilen hususlar sigorta yönetmelikte 15inci maddeye
şirketleriyle acenteler arasında yeni eklenen fıkra ile tarafların
yapılacak
acentelik hak
ve
yükümlülüklerinin
sözleşmelerinde düzenlenir.
acentelik sözleşmesinde yer
e)
Tarafların
hak
ve alması gerektiği ifade edilmiştir.
yükümlülükleri.
(3) Belirsiz bir süre için yapılmış
olan acentelik sözleşmesini,
taraflardan her biri üç ay
önceden ihbarda bulunmak

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelikte 15 inci maddeye

şartıyla feshedebilir. Sözleşme eklenen yeni fıkra ile acentecilik
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belirli bir süre için yapılmış olsa sözleşmesinin feshine ilişkin yeni
bile haklı sebeplerden dolayı koşullar oluşturulmuştur.
her zaman fesih olunabilir.
Sözleşmenin feshine neden
olan haklı sebepler acentelik
sözleşmesinde
açıklanır.
Sigorta şirketi sözleşmede yer
vermediği bir hususu haklı
sebep
olarak
dayanak
gösteremez. Fesih sonuçlarını
doğuran uygulamalar da fesih
ile aynı hükümlere tabidir.
(4)
Sözleşmenin
feshinin
tarafların
hak
ve
yükümlülüklerine
etkisine
ilişkin
usul
ve
esaslar
sözleşmede açıklanır.
(5) Sözleşme kapsamında yer
alan
hükümlerin
acente
aleyhine
olacak
şekilde
değiştirilmesine
ilişkin
düzenlemeler,
değişikliğin
yapılmasından itibaren asgari 2
ay sonra yürürlüğe girer.
Müsteşarlık bu süreyi yarısına
kadar uzatabilir.
Değişikliklerin bildirilmesi

Değişikliklerin bildirilmesi ve
güncelleme
MADDE 16 –
MADDE 16 (1) Acenteler işletmelerinde, (1)
Bu
Yönetmelik
ortak, müdür ve teknik çerçevesinde meydana gelecek

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik daha önce sınırlı
sayıdaki değişiklik bildirimleri

personeli ile bu Yönetmelikte her türlü değişikliği, ilgisine yerine

yeni

yönetmelik

aranılan niteliklerinde ortaya göre acenteler veya sigorta çerçevesinde meydana gelen
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üzere
uygunluk
belgesi
başvurusunda
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her türlü değişikliğin değişikliği
takiben en geç 15 gün içinde
Levhaya işlenmek üzere odaya
bildirilmesi
gerektiği
düzenlenmiştir.

başvurusunda
odaya bildirir.

bulundukları bulundukları odaya bildirir. Bu
değişiklikler
Müsteşarlıkça
belirlenecek usul ve esaslara
(2) 14 üncü maddenin birinci göre TOBB tarafından Levhaya
fıkrasında
belirtilen kaydedilir.
hususlara ilişkin değişiklikler
de
sigorta
şirketleri
tarafından değişikliği takiben
en geç on iş günü içinde ve
elektronik ortamda Levhaya
işlenmek
üzere
TOBB’a
bildirilir.
Sigorta
poliçelerinin
düzenlenmesi ve primlerin
tahsili
(4) Acente ile sigorta şirketi
arasındaki komisyon ve diğer
menfaatler hakkında, sigorta

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelikle 16 ncı maddeye
eklenen 4 üncü fıkra ile acente
ve sigorta şirketleri arasındaki

ettiren
veya
sigorta
sözleşmesinden
menfaat
sağlayanlara
yapılacak
bilgilendirmeye ilişkin usul ve
esaslar
Müsteşarlıkça
belirlenir.
(5) Acenteler, bilgi işlem
altyapılarını
Müsteşarlıkça

komisyon ve diğer menfaatler
hakkında
ve
bunun
bilgilendirilmesine ilişkin usul ve
esasların
Müsteşarlıkça
belirleneceği
düzenlenmiştir.
Acentelerin de bilgi işlem
altyapılarını istenen usul ve
esaslara uygun hale getirmeleri

belirlenecek usul ve esaslara gerektiği ifade edilmiştir.
uygun hale getirir.
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Hesap
planı
ve
hesap
mutabakatı
MADDE 18 (2) Acenteler, aracılık ettikleri
prim tutarları ve tahakkuk

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik acenteler tarafından
tutulan
hesaplara
ilişkin

çalıştıkları şirketler bazında eden komisyonu çalıştıkları
ayrı kayıtlarda takip edilir.
şirketler bazında takip eder.
Sigorta şirketleri, acenteler ile
(3) Acenteler, hesaplarını ve akdettikleri
sözleşmenin
mali
tablolarını uygulanmasını
etkileyen
Müsteşarlıkça belirlenecek hususlara
ilişkin
olarak
Tek Düzen Hesap Planına acentelik
sözleşmesinde
uygun
olarak
tutmak belirlenen dönemler halinde
zorundadır.
acenteye bilgi verir.

değişiklik yapılarak Tek Düzen
Hesap Planı yerine ilgili mevzuat
çerçevesinde mali tabloların
hazırlanacağını düzenlemiştir.

(3) Acenteler hesaplarını ve
mali tablolarını ilgili mevzuat
çerçevesinde tutar.
İlan, reklâm, afiş ve pano
MADDE 19 –
(2) Acente unvanı ile Levha
kayıt numarasını içeren bir
plaka acentelik faaliyeti
gösterilen
mekânların

İlan, reklâm, afiş ve pano
MADDE 19 (2) Acente unvanı ile Levha
kayıt numarasını içeren bir
plaka
acentelik
faaliyeti
gösterilen mekânların girişinde

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik ile acentelerin levha
ve kayıt numaralarını içeren
plakayı gözle görülür biçimde

girişinde ve gözle görünür
şekilde asılır. Bu plakanın
şekli Müsteşarlığın uygun
görüşü ile İcra Komitesince
belirlenir.
Acenteler
sözleşme
yaptırmak
isteyenlere aracılık ettikleri
sigorta şirketlerini ve bu

ve gözle görünür şekilde asılır.
(4)
Acenteler
sözleşme
yaptırmak
isteyenlere
Müsteşarlıkça
belirlenecek
esaslara göre aracılık ettikleri
sigorta şirketlerini ve bu
şirketlerce kendilerine tanınan
yetkileri bildirir, varsa internet

faaliyet gösterilen yere asmaları
gerektiği şeklinde değişiklik
yapılmış
ayrıca
maddeye
eklenen yeni 4 üncü fıkra ile
acentelerin aracılık ettikleri
sigorta şirketlerini ve bu
şirketlerce kendilerine tanınan
yetkileri kendileriyle sözleşme

şirketlerce

kendilerine sitelerinde yayımlar.

tanınan yetkileri bildirir.
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Sürekli eğitim
Sürekli eğitim
MADDE 20 – (1) Teknik MADDE 20 - (1) Teknik
personel,
mesleki personel,
mesleki
yeterliliklerinin, bilgi ve yeterliliklerinin,
bilgi
ve
becerilerinin
devamlılığını becerilerinin
devamlılığını

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik 20 nci maddenin 2
nci
fıkrası
yürürlükten

sağlamak amacıyla tarihi ve sağlamak amacıyla usul ve
programı
Müsteşarlıkça esasları Müsteşarlığın uygun
belirlenecek eğitime katılır.
görüşü alınmak şartıyla İcra
Komitesi
tarafından
(2) Birinci fıkrada belirtilen belirlenecek
ve
SEGEM
eğitim SEGEM veya SEGEM tarafından verilecek eğitime
tarafından yapılacak hizmet katılır.
alımı yoluyla verilir. Eğitimin
süresi, kapsamı, yöntemi ile Maddenin 2 nci fıkrası

kaldırılmıştır. 1 inci fıkrada ise
teknik personelin belirlenen
eğitimlere katılmasına ilişkin
düzenleme yapılmıştır.

ücreti ve diğer koşullarına yürürlükten kaldırılmıştır
ilişkin
çalışmalar
İcra
Komitesinin görüşü alınarak
SEGEM tarafından yapılır,
Müsteşarlıkça
karara
bağlanır.
Teknik personel kimliği

Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – (1) Teknik
personelin
sigorta
ürünlerinin
pazarlanması,
bilgilendirme
ve
satış
işlemleri esnasında hangi
acenteye
bağlı
olarak
çalıştığını açıkça belirtmesi
ve
kimliğini
göstermesi
gerekir.

Teknik

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
yönetmelik 21 inci madde
yürürlükten kaldırılmıştır.

personel

kimliğini ibraz edemeyenler
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bu işlemleri yapamaz.
(2) Kimliklerin şekli ve içeriği
İcra Komitesi tarafından
belirlenir ve Müsteşarlığın
onayıyla
uygulamaya
konulur. Teknik personelin
kimliği, uygunluk belgesi
başvurusunda bulunulan oda
tarafından verilir. 13 üncü
maddedeki
kurum
ve
kuruluşlar için kimlik TOBB
tarafından verilir.
(3) Acentelik sözleşmesinin
feshi halinde veya teknik
personelin
acenteyle
ilişiğinin kesilmesi veyahut
yetkisinin
kaldırılması
durumlarında,
acenteler
keyfiyeti en geç on iş günü
içinde uygunluk belgesi
başvurusunda bulundukları
odaya bildirir ve verilen
kimlikler ilgili odaya iade
edilir.
İade
edilmeyen
kimliklerden teknik personel
sorumludur.
İcra Komitesinin görevlerine Hazine Müsteşarlığı tarafından
ilişkin geçiş hükmü
yayımlanan Sigorta Acenteleri
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliği’nde değişiklik yapan
Yönetmelik
çerçevesinde

hükümleri yönetmelik
İcra

ile

Yönetmeliğe

Komitesi geçici 5 inci ve 6 ncı maddeler
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tarafından hazırlanan genel
düzenleyici
işlemler,
bu
Yönetmeliğin
yayımından
itibaren 6 ay sonra yürürlüğe
girer.

Ocak 2016
eklenmiştir.
Bu maddeler ile İcra Komitesi
tarafından hazırlanan genel
düzenleyici
işlemlerin
yönetmeliğin
yayımından

itibaren 6 ay sonra yürürlüğe
Sözleşmelerin uyarlanması
gireceği
ayrıca
değiştirilen
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Mevcut acentelik sözleşmelerinin 6 ay
acentelik sözleşmeleri, bu için yönetmeliğe uygun hale
Yönetmeliğin
yayımlandığı getirileceği düzenlenmiştir.
tarihten itibaren 6 ay içinde
Yönetmelik hükümlerine uygun
hale getirilir.
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SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK yayımlandı.
EĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayımlandı.
19 Ocak 2016 gün ve 29598 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Hazine Müsteşarlığı’nın Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 17 Ağustos 2007 gün ve
26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik’te aşağıda yer
alan değişiklikler yapılmıştır.
Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Açıklamalar

Kapsam
Kapsam
MADDE 2 – (1)
MADDE 2 – (1) Sigorta
Sigorta Tahkim Komisyonu, Tahkim Komisyonu, Komisyon
Komisyon üyeleri, Komisyon üyeleri, Komisyon müdürü ve

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile

müdürü ve Komisyon müdür
yardımcıları, büro müdür ve
müdür yardımcıları, sigorta
raportörleri
ve
diğer
personel, sigorta hakemleri,
itiraz hakem heyetleri, itiraz
yetkilisi, Sigorta Tahkim
Sistemine üye olan sigorta
şirketleri
ile
29/6/1956

önceki
yönetmelikte
eski
Ticaret Kanununa yapılan
atıflarından 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’na yapılacağı
düzenlenmiştir.

Komisyon müdür yardımcıları,
büro
müdür
ve
müdür
yardımcıları, sigorta raportörleri
ve diğer personel, sigorta
hakemleri,
Sigorta
Tahkim
Sistemine üye olan sigorta
şirketleri ile 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ile özel kanunları

tarihli ve 6762 sayılı Türk uyarınca sigorta sözleşmesi
Ticaret Kanunu hükümleri ile yapan diğer kuruluşlar bu
özel kanunları uyarınca Yönetmelik kapsamındadır.
sigorta sözleşmesi yapan
diğer
kuruluşlar
bu
Yönetmelik kapsamındadır.
Komisyon müdür ve müdür Komisyon müdür ve müdür Hazine Müsteşarlığı tarafından
yardımcıları
yardımcıları
yayımlanan
“Sigortacılıkta
MADDE 7 –
MADDE 7 –
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
(3)

Komisyon

müdürü (3) Komisyon müdürü aşağıdaki değişiklik yapan yönetmelik ile
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aşağıdaki görevleri yerine
getirir.
d) Hakem kararları hakkında
18/6/1927 tarihli ve 1086
sayılı
Hukuk
Usulü

Sayı : 2
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Komisyonun bulunduğu yerdeki
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Sigorta Tahkim Komisyon
müdürünün hakem kararlarını
en geç üç iş günü içinde görevli
mahkemeye
göndereceği
düzenlenmiştir.

Muhakemeleri Kanununun görevli mahkemeye saklanmak
532 nci maddesi uyarınca üzere göndermek.
gereğinin yapılabilmesi için
davayı
görmeyi
yetkili
mahkemeye iletmek.
Sigorta hakemleri
MADDE 13 – (1) Kanunun 30
uncu maddesinin sekizinci
fıkrasında
belirtilen

Sigorta hakemleri
MADDE 13 – (1) Kanunun 30
uncu
maddesinin
sekizinci
fıkrasında belirtilen niteliklere

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile

niteliklere sahip olan ve
sigorta hakemliği yapmak
isteyen
kişilerden;
bu
maddenin üçüncü fıkrasında
öngörülen sınavdan muaf
olanlar
gerekli
şartları
taşıdığını gösterir belgelerle
birlikte Listeye kaydolmak
için Komisyona, sınava tabi

sahip olan ve sigorta hakemi
olmak isteyen kişilerden; bu
maddenin üçüncü fıkrasında
öngörülen
sınavdan
muaf
olanlar gerekli şartları taşıdığını
gösterir
belgelerle
birlikte
Listeye
kaydolmak
için
Komisyona, sınava tabi olanlar
ise sınavı yapacak kuruluşa

13 üncü maddede yer alan
hakemlik yapmak isteyen
ifadesi hakem olmak isteyen
şeklinde değiştirilmiştir.

olanlar ise sınavı yapacak
kuruluşa başvurur. Hakemlik
yapmak
isteyen
kişinin
ikametgahı bir büronun
görev alanı içinde kalıyorsa,
Komisyona başvuru, büro
aracılığıyla olur.

başvurur. Hakem olmak isteyen
kişinin ikametgahı bir büronun
görev alanı içinde kalıyorsa,
Komisyona
başvuru,
büro
aracılığıyla olur.

Sigorta hakemleri
MADDE 13 –

Sigorta hakemleri
MADDE 13 –

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta

(3) Müsteşarlıkça yapılacak (3) Müsteşarlıkça yapılacak veya Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
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veya yaptırılacak sınavda
başarılı
olanlar
sigorta
hakemliği için Komisyona
başvurabilir. Hukuk alanında
doçent ve üzeri akademik

yaptırılacak sınavda başarılı
olanlar sigorta hakemliği için
Komisyona başvurabilir. Sınav,
itiraz hakem heyetinde yer
almak isteyenler ile diğer hakem

değişiklik yapan yönetmelik ile
13 üncü maddede yer alan
sigorta
hakemi
olma
niteliklerinde
değişikliğe
gidilmiştir. 13 üncü maddenin

unvana sahip olanlar ile adli
yargı
hakim
emeklileri
sınavdan muaftır. Sınav,
itiraz hakem heyetinde yer
almak isteyenler ile diğer
hakem adayları için ayrı ayrı
yapılır. Ancak, itiraz hakem
heyetinde yer alacaklar
hariç
olmak
üzere,

adayları için ayrı ayrı yapılır.
Müsteşarlık, gerek görülen
hâllerde sigorta hakemleri için
sınav mecburiyetini kaldırabilir.
İtiraz hakem heyetinde yer
alacaklarda aranacak deneyim
süresi sigorta hukuku için en az
on yıl sigortacılık için en az oniki
yıl olarak uygulanır.

üçüncü fıkrasındaki “Hukuk
alanında doçent ve üzeri
akademik unvana sahip olanlar
ile adli yargı hâkim emeklileri
sınavdan muaftır.” ibaresi ile
“Ancak itiraz hakem heyetinde
yer alacaklar hariç olmak
üzere,” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

Sigorta hakemleri
MADDE 13 –
(4) (Ek:RG-19/1/2016-29598)(5)
Kanunun 30 uncu maddesinin
sekizinci fıkrasının (c) bendi
uyarınca sigorta hakemlerinde
aranacak
deneyim
şartının
belirlenmesinde
aşağıdaki

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile
13 üncü maddeye 4 üncü fıkra
eklenmiştir. Eklenen fıkra ile
sigorta
hakemi
olmak
isteyenlerde aranacak deneyim

ölçütler esas alınır.

şartının gerçekleşme koşulları

Müsteşarlık, gerek görülen
hâllerde sigorta hakemleri
için sınav mecburiyetini
kaldırabilir. İtiraz hakem
heyetinde yer alacaklarda
aranacak deneyim süresi
sigorta hukuku için en az on
yıl sigortacılık için en az oniki
yıl olarak uygulanır.

a) Deneyim şartı her bir başvuru belirlenmiştir.
TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr

22

Aylık Yayın

Sayı : 2

Ocak 2016

için münferiden incelenir.
b) Sigorta hukukunda en az beş
yıl, sigortacılıkta en az on yıl
deneyim sahibi olma, sigorta
hakemliği
başvurusunda
bulunan kişilerin bu süre
zarfında yaptığı işlerin nitelik ve
niceliğine göre belirlenir.
c) Deneyime etki edecek şekilde
ara verilen dönemler, deneyime
ilişkin süre hesabında dikkate
alınmaz.
ç) Deneyim için öngörülen süre
şartı sağlanmış olsa dahi,
deneyime etki edecek sürede
ara verilmişse, deneyim şartı
gerçekleşmiş sayılmaz.
d) Yapılan işin deneyim şartını
sağlayabilmesi,
sigortacılık
tekniği ile doğrudan ilgili
olmasına bağlıdır. Sigortacılıkla
ilgili bir kuruluşta çalışmış olmak
sigortacılık deneyimi için tek
başına yeterli değildir.
e) Akademisyenlerin sigorta
hakemliğine ilişkin yeterliliği
sigortacılıkla ilgili çalışmaları ve
yayınları
göz
önünde
bulundurularak değerlendirilir.
Sigorta hakemleri
MADDE 13 –
(3)

Sigorta

Kanunun

Sigorta hakemleri
MADDE 13 –

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta

hakemleri, (7) Sigorta hakemleri başka işle Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
30

uncu iştigal

edebilir.

Ancak
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maddesinin
onsekizinci sigorta
hakemliği
yapacak
fıkrasındaki yasaklar dışında hakemler için bu Yönetmeliğin
başka işle iştigal edebilir.
14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası hükümleri saklıdır.

Ocak 2016
13 üncü maddesine eklenen 7
nci
fıkra
ile
sigorta
hakemlerinin yönetmeliğin 14
üncü maddesinde yazılı olanlar
hariç olmak üzere başka işle
iştigal edebilmelerine olanak
sağlanmıştır.

Liste
MADDE 14
(3) Dosya üstlenmesinde hukuki
ve
fiili
engeller
bulunan
hakemler, bu amaçla tutulan
ayrı bir listede yer alır. Buna
göre;

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile
13 üncü madde tamamen
değiştirilmiştir.

a)
Mücbir
nedenler
ve
umulmayan haller nedeniyle fiili
hakemlik yapması dört aydan
daha uzun bir süre mümkün
olmayan kişiler,
b) Kanunun 30 uncu maddesinin
ondokuzuncu fıkrası uyarınca
sigorta
hakemliği
yapması
yasaklanmış kişiler,
c) Tahkim davalarında kanuni
temsilcilik
dışında
tarafları
temsil edebilmesi mümkün
kişiler,
fiilen sigorta hakemliği yapamaz
ve bu listede izlenir. Sigorta
hakemlerinde, belirtilen listede
bulunma haline sebep olan
durumların sona ermesi halinde,
Listede

ilgili

değişikliğin

TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr

24

Aylık Yayın

Sayı : 2

Ocak 2016

yapılabilmesini
teminen
keyfiyet, ilgili hakem tarafından
derhal Komisyona bildirilir.
(6)
Müsteşarlık,
hakem
ihtiyacının
karşılanması
amacıyla,
uyuşmazlıkların
sayısını ve türünü dikkate alarak
şartları taşıyan hakemleri hayat
ve hayat dışı grupları arasında
aktarmaya yetkilidir.
Tarafsızlık taahhütnamesi
MADDE 14/A - (1) 14 üncü
maddenin üçüncü fıkrasının (c)
bendinin uygulanması ile ilgili

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmeliğe

olarak aşağıdaki esaslar dikkate 14/A maddesi eklenmiştir.
alınır.
a) Mevcut hakemlerle ilgili
olarak, kanuni temsilcilik dışında
sigorta davalarını vekil sıfatıyla
takip edenler arasından fiilen
sigorta
hakemliği
yapmak
isteyen
hakemlerin;
bu
maddenin yürürlük tarihinden
itibaren dört ay içinde, 14 üncü
maddenin 3 üncü fıkrasının (c)
bendi kapsamında Komisyona
sigorta davalarını vekil sıfatıyla
takip
etmeyeceğine
dair
taahhütname
vermesi
gerekmektedir. Bu maddenin
yürürlük tarihinden önce, vekil
sıfatıyla sigorta davası takip
etmekte

olan

hakemlerin
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sonuçlanmamış davaları bu
taahhütname
kapsamında
değerlendirilmez.
b) Bu madde yürürlüğe girdikten
sonra hakem olan ve sigorta
davalarını vekil sıfatıyla takip
eden hakemlerin, hakemliğe
başladıkları tarih itibarıyla (a)
bendinde
belirtilen
taahhütnameyi
vermesi
gerekmektedir.
c) Taahhütname vermeyen
hakemler, bu Yönetmeliğin 14
üncü
maddesinin
üçüncü
fıkrasının (c) bendi kapsamında
değerlendirilir.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde
belirtilen
taahhütnameye
aykırı
davranılması durumu, Kanunun
30 uncu maddesinin onbirinci
fıkrasının (a) bendi uyarınca
tarafsızlık
ilkesine
aykırı
davranılması
şeklinde
değerlendirilir.
(3) Müsteşarlık bu maddenin
uygulanmasına ilişkin gerekli
tedbirleri alır.
Sigorta Tahkim Sistemine Sigorta
Tahkim
Sistemine Hazine Müsteşarlığı tarafından
başvuru ve hakem ataması
başvuru ve hakem ataması
yayımlanan
“Sigortacılıkta
MADDE 16
MADDE 16
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
b)

Uyuşmazlığın b) Uyuşmazlığın mahkemeye, değişiklik yapan yönetmelik ile

mahkemeye, Hukuk Usulü Hukuk Muhakemeleri Kanununa daha
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göre tahkime ya da Tüketici
Sorunları
Hakem
Heyetine
intikal edip etmediğinin ilgilinin
beyanı esas alınarak tespiti.

Muhakemeleri
Kanunu’na
yapılan
atıf
Hukuk
Muhakemeleri
Kanunu’na
şeklinde değiştirilmiştir.

Sigorta Tahkim Sistemine
başvuru ve hakem ataması
MADDE 16
(8) Dosya, konusuna göre
hayat veya hayat dışı sigorta
grubuna
göre
sınıflandırıldıktan
sonra
hakem seçimi, genel listeden

Sigorta
Tahkim
Sistemine
başvuru ve hakem ataması
MADDE 16
(8) Dosya, konusuna göre hayat
veya hayat dışı sigorta grubuna
göre sınıflandırıldıktan sonra
hakem
seçimi,
14
üncü
maddenin üçüncü fıkrası hükmü

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile
sigorta
hakemi
seçiminin
yönetmeliğin
14
üncü
maddesinin 3 üncü fıkrası saklı
kalmak üzere genel listeden

sıra usulüne göre yapılır. Sıra
usulünde
sigorta
hakemlerinin
uzmanlık
alanları esas alınır. Listenin
başındaki sigorta hakeminin
uzmanlık alanı, uyuşmazlığın
çözümü için uygun değilse,
sıradaki uzmanlık alanı uyan
ilk
hakem
atanır.

saklı kalmak kaydıyla, genel sıra usulüne göre yapılacağı
listeden sıra usulüne göre düzenlenmiştir.
yapılır. Sıra usulünde sigorta
hakemlerinin uzmanlık alanları
esas alınır. Listenin başındaki
sigorta hakeminin uzmanlık
alanı, uyuşmazlığın çözümü için
uygun değilse, sıradaki uzmanlık
alanı uyan ilk hakem atanır.

Uyuşmazlığın daha kısa
sürede ve etkin bir biçimde
çözümlenebilmesi amacıyla,
uzmanlık alanı koşuluna
uymak
kaydıyla
hakem
atamasında
coğrafi
kriterlerle birlikte hakemin iş
yükü de dikkate alınır.

Komisyon
Müdürü,
Müsteşarlığın belirlediği esaslar
çerçevesinde, uzmanlık alanı,
üstlendiği görevler, coğrafi
kriterler ve hakemin iş yükü gibi
hususları
göz
önünde
bulundurarak
hakem
atanmasına
ilişkin
ilkeleri

tespiti.

belirlemeye yetkilidir.
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Sigorta
Tahkim
Sistemine
başvuru ve hakem ataması
MADDE 16
(11)
Komisyon
Müdürü,
Müsteşarlığın uygun görüşü ile

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile
16 ncı maddesine eklenen fıkra

ilgili mevzuata uygun olarak
yargılamanın işleyişi ile hakem
kararlarının şekil yönünden
içeriğine ilişkin bilişim temelli
usuller getirir.
(12) Hakem, çözümü hukuk
dışında özel veya teknik bilgiyi
gerektiren hallerde, taraflardan
birinin talebi üzerine yahut

ile sigorta hakemi seçimine,
hakemin yapabileceklerine ve
avukatla
temsil
edilenler
bakımından avukatlık ücretinin
tespitine ilişkin teknik konular
düzenlenmiştir.

kendiliğinden, bilirkişinin oy ve
görüşünün alınmasına karar
verir. Hakemler hakkındaki
yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili
kurallar, bilirkişiler bakımından
da uygulanır. Bu kapsamda,
hakem ve bilirkişi ile taraf ve
bilirkişi
arasındaki
ilişki
bakımından 17 nci ve 18 inci
maddeler kıyasen uygulanır.
Komisyon Müdürü Müsteşarlığın
belirleyeceği
esaslar
çerçevesinde her yıl hakemlerin
başvuracakları bilirkişi listesini
düzenler.
Bilirkişiler
bu
listelerden seçilir. Bilirkişiye, sarf
etmiş olduğu emek ve mesaiyle
orantılı bir ücret ile varsa diğer
giderleri ödenir. Bu konuda,
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Adalet Bakanlığınca çıkarılan ve
her yıl güncellenen tarifenin
asliye ticaret mahkemelerinde
görülecek işler için uygulanacak
kısmı esas alınır. Komisyon
Müdürü,
Müsteşarlığın
belirleyeceği
esaslar
çerçevesinde
söz
konusu
tarifenin uygulanmasına ilişkin
işlemleri yürütür.
(13) Tarafların avukat ile temsil
edildiği
hallerde,
taraflar
aleyhine hükmedilecek vekâlet
ücreti, her iki taraf için de
Avukatlık
Asgarî
Ücret
Tarifesinde yer alan asliye
mahkemelerinde görülen işler
için hesaplanan vekâlet ücretinin
beşte biridir.
Hakemi red nedenleri
MADDE 17
c) Hakem, tanık, bilirkişi,
Hukuk Usulü Muhakemeleri

Hakemi red nedenleri
MADDE 17
c) Hakem, tanık, bilirkişi, Hukuk
Muhakemeleri
anlamında

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile

anlamında hakem, veya hakem, veya hakim sıfatıyla daha önce Hukuk Usulü
hakim sıfatıyla dinlenmiş dinlenmiş veya hareket etmişse. Muhakemeleri
Kanunu’na
veya hareket etmişse.
yapılan
atıf
Hukuk
Muhakemeleri
Kanunu’na
şeklinde değiştirilmiştir.

TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr

29

Aylık Yayın

Sayı : 2

Ocak 2016

Hakemin
uyuşmazlığa
bakamayacağı haller
MADDE 18 – (1)
Hakem
aşağıdaki
uyuşmazlıklara bakamaz.

Hakemin
uyuşmazlığa
bakamayacağı haller
MADDE 18 – (1) Hakem,
aşağıdaki
hâllerde
uyuşmazlıklara bakamaz, talep

Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan
“Sigortacılıkta
Tahkime İlişkin Yönetmelik”te
değişiklik yapan yönetmelik ile
sigorta hakemlerinin hangi

a) Hakemin kendisine
ait olan veya doğrudan
doğruya ya da dolaylı olarak
ilgili
bulunduğu
uyuşmazlıklar.
b) Aralarında evlilik
bağı kalkmış olsa bile eşinin;
kan veya kayın yönünden
altsoyunun ve üstsoyunun;

olmasa
bile
çekinmek uyuşmazlıklara bakamayacağı
zorundadır:
düzenlenmiştir.
a) Kendisine ait olan veya
doğrudan doğruya ya da
dolayısıyla ilgili olduğu davada,
b) Aralarında evlilik bağı kalksa
bile eşinin davasında,
c) Kendisi veya eşinin altsoy
veya üstsoyunun davasında,

üçüncü dereceye kadar kan
veya ikinci dereceye kadar
kayın hısımlarının; aralarında
evlâtlık
ilişkisi
bulunan
kişilerin uyuşmazlıkları.
c) Taraflardan birinin
vekili vasisi veya kayyım
sıfatıyla
hareket
etttiği
uyuşmazlıklar.

ç) Kendisi ile arasında evlatlık
bağı bulunanın davasında,
d) Üçüncü derece de dâhil olmak
üzere kan veya kendisini
oluşturan evlilik bağı kalksa dahi
kayın hısımlığı bulunanların
davasında,
e) Nişanlısının davasında,
f) İki taraftan birinin vekili, vasisi,

ç) Tahkim sırasında, kayyumu veya yasal danışmanı
yönetim
kurulunda sıfatıyla hareket ettiği davada,
bulunduğu tüzel kişiye ait g)
Tahkim
sırasında,
uyuşmazlıklar.
yönetiminde bulunduğu tüzel
kişiye ait uyuşmazlıklar,
ğ) Hakemin söz konusu davada
tarafsızlığını
engelleyebilecek
diğer haller.

TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr

30

Aylık Yayın
Bilgilendirme
MADDE 19 –
(3)
Özellik
arzeden
dosyalara ilişkin hakem
kararları ve gerekçeleri, üç

Sayı : 2
Bilgilendirme
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kararlar
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erişimine açık bir veri tabanında
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“Sigortacılıkta Tahkime İlişkin
Yönetmelik”te değişiklik yapan
yönetmelik ile bütün hakem
kararlarının internet üzerinden
yayımlanacağı düzenlenmiştir.

aylık dönemler itibariyle Komisyon tarafından yayımlanır.
çıkarılacak Hakem Karar
Dergisinde yayımlanır.
Dosya üstlenmesinde hukuki ve
fiili engeller bulunan hakemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Komisyon
14 üncü maddenin üçüncü
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki

“Sigortacılıkta Tahkime
Yönetmelik”te değişiklik
yönetmelikle eklenen
madde 1, yönetmeliğin
tarihinden itibaren 1 yıl

İlişkin
yapan
geçici
yayım
içinde

mevcut hakemleri ilgili listelere
bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren
bir
ay
içinde
konumlandırır.
Mevcut
hakemler
durumlarını
bu
maddenin yayımlandığı tarihten
itibaren bir yıl içinde bu
Yönetmelik hükümlerine uygun
hale getirir. Müsteşarlık bu

sigorta hakemliği için aranan
şartları
haiz
mevcut
hakemlerin
durumlarını
yönetmelik hükümlerine uygun
hale getirmeleri gerektiği
düzenlenmiştir.

sürenin yarısına kadar artırılması
hususunda yetkilidir.

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA
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BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
yayımlandı.
20 Ocak 2016 gün ve 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun tebliği ile 28 Haziran 2012 gün ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve
Dipnotlar Hakkında Tebliğ”de değişiklik yapılmıştır.
Değişik-lik
Öncesi
--

Değişiklik Sonrası

Açıklamalar

“Döngüsel sermaye tamponu hesaplamasına dâhil riskler
Değişiklik Tebliği
MADDE 8/A – (1) 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî ile yanda yer alan
Gazete’de yayımlanan Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye
Tamponlarına İlişkin Yönetmelik ve alt düzenlemeleri
kapsamında bankaya özgü döngüsel sermaye tamponunun
hesaplanmasında dikkate alınan özel sektörden alacakların
coğrafi dağılımı aşağıdaki tabloda açıklanır.
Nihai

Bankacılık

olarak

hesaplarındaki

risk

özel sektör

alınan

kredileri

ülke

Alım satım hesapları
kapsamında
hesaplanan risk

Toplam

açıklanacağı
düzenlenmiştir.

ağırlıklı tutar

Ülke 1
Ülke 2
Ülke 3
…..
Ülke N
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tablonun bankaya
özgü
döngüsel
sermaye
tamponunun
hesaplanmasında
dikkate
alınan
özel
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alacakların coğrafi
dağılımının
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Değişiklik Sonrası

Açıklamalar

*Aylık
basit
aritmetik * Konsolide sunum: Aylık “Bankalarca
Kamuya
ortalama alınmak suretiyle basit aritmetik ortalama Açıklanacak Finansal Tablolar
hesaplanan konsolide likidite alınmak suretiyle hesaplanan İle Bunlara İlişkin Açıklama
karşılama oranının son üç ay
için hesaplanan ortalaması,
haftalık
basit
aritmetik
ortalama alınmak suretiyle
hesaplanan likidite karşılama
oranının son üç ay için
hesaplanan ortalaması
**Aylık

basit

değerlerin son üç ay için
hesaplanan basit aritmetik
ortalaması.
Ortalama
hesaplamasında kullanılan
gün sayısı açıklanır.
Konsolide olmayan sunum:
Haftalık
basit
aritmetik
ortalama alınmak suretiyle
aritmetik hesaplanan değerlerin son

ortalama alınmak suretiyle
hesaplanan konsolide likidite
karşılama oranınm son üç ay
için hesaplanan ortalaması,
haftalık
basit
aritmetik
ortalama alınmak suretiyle
hesaplanan likidite karşılama
oranının son üç ay için
hesaplanan ortalaması

ve
Dipnotlar
Hakkında
Tebliğ”de değişiklik yapan
tebliğ ile tabloda açıklayıcı
olarak ifade edilen konsolide
sunumların
neleri
kapsayacağına
ilişkin
dipnotta
değişiklik
yapılmıştır.

üç ay için hesaplanan basit
aritmetik ortalaması.
** Konsolide sunum: Aylık
basit aritmetik ortalama
alınmak suretiyle hesaplanan
tabloda yer alan kalemlere
ilişkin verilerin son üç ay için
hesaplanan basit aritmetik
ortalaması.
Ortalama
hesaplamasında kullanılan
gün sayısı açıklanır.
Konsolide olmayan sunum:
Haftalık
basit
aritmetik
ortalama alınmak suretiyle
hesaplanan tabloda yer alan
kalemlere ilişkin verilerin son
üç ay için hesaplanan basit
aritmetik ortalaması.
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“Konsolide likidite karşılama “Bankalarca
Kamuya
oranlarının
hesaplanma Açıklanacak Finansal Tablolar
yöntemine ilişkin uygulama İle Bunlara İlişkin Açıklama
ve
Dipnotlar
Hakkında
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 Tebliğ”de değişiklik yapan
üncü maddenin ikinci fıkrası
uygulamasında,
konsolide
likidite
karşılama
oranı
tablosunda yer alan verilerin
sunumunda
1/1/2017
tarihine kadar ayın son günü
itibarıyla
hesaplanan
verilerin son 3 aylık basit
aritmetik
ortalamaları

tebliğ ile eklenen Geçici 2 nci
maddede konsolide likidite
karşılama
oranlarının
kullanımına
ilişkin
düzenleme yapılmıştır.

kullanılır.”
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