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İlgide kayıtlı yazınızda, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek faaliyetlere, Tüketici 
Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te 09.05.2020 tarihinde yapılan 
değişikliğe  ilişkin ilgili merciler nezdinde çalışmaların devam ettiği belirtilerek, söz konusu 
yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerimizin Birliğimize iletilmesi talep edilmektedir.  

Bu kapsamda, yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak Odamız ilgili  meslek komitesinin görüşü 
alınmıştır.   2007 yılında yürürlüğe giren 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun amacı; ülkemiz 
sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve 
menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir 
şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, 
teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin 
hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak 
sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir. Aynı kanunla sigorta sözleşmesine 
kimlerin aracılık yapacağı açık bir şekilde belirtilmiş; fiziki şart, teknik personel için SEGEM 
belgesi, levha kaydı ve en önemlisi acentelik yapılan yerde başka bir iş kolu olmaması gerekliliği 
yer almaktadır. Ülkemizde Kanunun amacına uygun olarak çalışan yaklaşık 16.000 sigorta 
acentesi bulunmakta ve bu acenteler 7/24 hizmet vermektedir. Sigorta acenteleri günümüzde 
doğru sözleşmenin yapılmayarak sadece banka personeline hedef tutturmak için hazırlattırılmış 
eksik sigorta bedeli, eksik teminatlar verilerek sigorta sözleşmesinden hasar durumunda mağdur 
olmuş birçok sigortalı ile karşılaşmaktadır. Bu yönetmelik ile sigortacılık faaliyeti olmayan 
kişilerin önü açılmakta ve bu husus 16.000 acente ve bu acentelerin çalışanlarının ekmeğine göz 
dikilmesi sonucunu doğurmaktadır.  Bu kapsamda ilgili hükümlerin iptali hususunda için yapılan 
çalışmaları desteklediğimizi belirtir, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
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