
 
SİGORTA ACENTELERİ 

YÖNETMELİĞİNDEKİ SON 
DEĞİŞİKLİKLER 

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği  
 

 İlk olarak 14 Nisan 2008 tarihinde yayımlanmıştır. 
 

 22 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan yeni Yönetmelik ile eski Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

 11 Ekim 2014, 30 Aralık 2014 ve 16 Ocak 2016 tarihlerinde Yönetmelikte 
değişiklikler yapılmıştır.  

 

 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Sigorta Acenteleri Mezuniyet Şartı 

 
Eski Düzenleme 

İki yıllık sigortacılık meslek 
yüksek okulu mezunları ile 4 
yıllık fakültelerden mezun 
olanlar Sigorta Acentesi olabilir. 

(Madde 4) 

 
Yeni Düzenleme 

Lise mezunları da Sigorta 
Acentesi olabilir. 

 

(Madde 4)  



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Genel Müdür / Genel Müdür Yrd. Mezuniyet Şartı 

 
Eski Düzenleme 

4 yıllık fakültelerden mezun 
olanlar genel müdür ve genel 
müdür yardımcısı olabilir.  

 

(Madde 8) 

 
Yeni Düzenleme 

4 yıllık fakülte mezunları yanı 
sıra iki yıllık sigortacılık meslek 
yüksek okulu mezunları da 
genel müdür ve genel müdür 
yardımcısı olabilir.  

(Madde 4)  



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri TP İstihdam Zorunluluğu 

 
Eski Düzenleme 

Tüzel kişi Sigorta Acentelerinde 
müdür dışında en az bir teknik 
personel bulundurma 
zorunluluğu vardır.  

 

(Madde 5) 

 
Yeni Düzenleme 

Tüzel kişi Sigorta Acentelerinde 
teknik personel istihdamı 
zorunluluğu kaldırılarak, İcra 
Komitesine konuya ilişkin 
düzenleme yapma yetkisi 
verilmiştir.  

(Madde 5,7)  



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yrd. TP Şartları Taşıma Zorunluluğu 

 
Eski Düzenleme 

Genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarının teknik personel 
niteliği taşıma zorunluluğu 
vardı.   

 

(Madde 8) 

 
Yeni Düzenleme 

Genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarının teknik personel 
niteliği taşıma zorunluluğu 
kaldırılarak, İcra Komitesine 
konuya ilişkin düzenleme 
yapma yetkisi verilmiştir.  

(Madde 4,7)  



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Yardımcı Teknik Personel 

 
Eski Düzenleme 

Mesleki deneyim süresini 
doldurmamış olanlar yardımcı 
teknik personel olarak faaliyet 
gösterebilir.   

(Madde 6) 

 
Yeni Düzenleme 

Yardımcı teknik personel 
uygulaması kaldırılmıştır.  

 
 
 

 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Teknik Personelin Aynı Anda Çalıştığı Acente Sayısı 

 
Eski Düzenleme 

Teknik personel sadece bir 
Sigorta Acentesinde çalışabilir.  

 
 
 
 

Madde 6 

 
Yeni Düzenleme 

Teknik personelin sadece bir 
Sigorta Acentesinde 
çalışabilmesi uygulaması 
kaldırılarak, İcra Komitesine 
konuya ilişkin düzenleme 
yapma yetkisi verilmiştir.  

Madde 7 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Asgari Fiziki Şartlar 

 
Eski Düzenleme 

Acentelik faaliyeti münhasıran 
acentelik faaliyeti için ayrılmış 
bir mekanda yapılabilir.  

Birden fazla Sigorta Acentesi bir 
arada faaliyet gösterebilir.  

 
Madde 7 

 
Yeni Düzenleme 

Münhasıran acentelik faaliyeti 
için ayrılmış mekan şartı ile bir 
arada faaliyet yapabilme hükmü 
kaldırılarak, İcra Komitesine 
konuya ilişkin düzenleme 
yapma yetkisi verilmiştir.  

Madde 13/A 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Şube ve Mesafeli Satış 

 
Eski Düzenleme 

Şube açabilmek için 
Müsteşarlıktan izin alınması 
gerekmektedir.   

Şube açan ve mesafeli satış 
yapan acentelerin Müsteşarlığa 
mali tablo bildirimi yapması 
gerekmektedir.  

Madde 8 

 
Yeni Düzenleme 

Şube açabilmek için 
Müsteşarlıktan izin alma 
uygulaması ile şube açan ve 
mesafeli satış yapan acentelerin 
Müsteşarlığa mali tablo bildirim 
yükümlülüğü kaldırılmıştır. 

 

 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Uygunluk Belgesi 

 
Eski Düzenleme 

Uygunluk belgesi başvurusu 
esnasında Yönetmelik ekinde 
belirtilen bilgi ve belgeler 
sunulur.  

 

Madde 4,5 

 
Yeni Düzenleme 

Yönetmelik ekleri kaldırılarak, 
uygunluk belgesi başvurusu 
esnasında sunulacak bilgi ve 
belgeler konusunda düzenleme 
yapma yetkisi İcra Komitesine 
verilmiştir.  

Madde 10 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Banka ve Özel Kanun ile Kurulan Sigorta Acenteleri / Finansal 
Kiralama ve Finansman Şirketleri 

 
Eski Düzenleme 

Banka ve özel kanun ile kurulan 
kuruluşlar ile finansal kiralama 
ve finansman şirketlerinin 
(Müsteşarlıkça belirlenecek 
esaslara uygun şekilde) hesap 
planı ve mali tablo tutma 
zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 

 
Yeni Düzenleme 

Banka ve özel kanun ile kurulan 
kuruluşlar ile finansal kiralama 
ve finansman şirketlerine (ilgili 
mevzuata uygun şekilde) hesap 
planı ve mali tablo tutma 
zorunluluğu getirilmiştir.   

Madde 13 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

İcra Komitesi ve TOBB’un Yetkileri 

Eski Düzenleme 

İcra Komitesi ve TOBB’un  
düzenleme yapma yetkisi sınırlı  

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Düzenleme 

Merkez ve şubeler için uygulanacak 
fiziki şartlar, teknik, idari altyapı ile 
insan kaynakları; acentelerin 
teşkilatı; teknik personel nitelikleri; 
unvan; ilan, reklam, afiş ve pano; 
sürekli eğitime  ilişkin genel 
düzenleyici işlem yapma yetkisi İcra 
Komitesine;  değişikliklerin 
bildirilmesi, güncelleme, bilgi 
kayıtları ve kayıtlara erişime ilişkin 
genel düzenleyici işlem yapma 
yetkisi ise, TOBB’a verilmiştir.  
(Müsteşarlığın talep etmesi halinde 
en geç 3 ay içerisinde düzenlemeler 
değiştirilecektir.) 

Madde 13/A 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Acentelik Sözleşmeleri 

 
Eski Düzenleme 

Acentelik sözleşmelerine ilişkin 
dar kapsamlı bir düzenleme var.   

 

 

 

 

 

 

Madde 15 

 
Yeni Düzenleme 

Komisyon ve ödemelerin branş 
bazında belirlenmesi, tarafların hak 
ve yükümlülükleri,  haklı feshe 
neden olan unsurlar, sözleşmenin 
feshinin taraflara etkisinin acentelik 
sözleşmelerinde belirtilmesi ile 
sözleşme feshi için 3 ay, acente 
aleyhine düzenlemeler için 2 ay 
önce bildirim yapılması gerektiği 
hususları hükme bağlanmış, ayrıca, 
fesih sonucu doğuran 
uygulamaların fesih ile aynı 
hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir. 

Madde 15 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Bilgi Güncelleme 

 
Eski Düzenleme 

Acente bilgilerinde meydana 
gelen değişikliklerin Levhaya 
nasıl işleneceğine ilişkin 
düzenleme yok. 

 

 
Yeni Düzenleme 

Acente bilgilerinde meydana gelen 
değişiklikler Müsteşarlıkça 
belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde Levhaya işlenecek. 

Madde 16 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Sigortalıya Yapılacak Bildirimler 

 
Eski Düzenleme 

Acente ile sigorta şirketi 
arasındaki komisyon ve diğer 
menfaatler hakkında sigortalıya 
bilgi verme hususunda 
düzenleme yok. 

 

 
Yeni Düzenleme 

Acente ile sigorta şirketi arasındaki 
komisyon ve diğer menfaatler 
hakkında sigortalıya bilgi verme 
hususunda Müsteşarlık düzenleme 
yapmaya yetkilidir.  

Madde 17 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Mali Tablo Tutma Zorunluluğu  

 
Eski Düzenleme 

Acentelerin Müsteşarlıkça 
belirlenecek esaslara uygun 
şekilde hesap planı ve mali 
tablo tutma zorunluluğu 
bulunmaktadır.  

Madde 18 

 
Yeni Düzenleme 

Acentelerin ilgili mevzuata uygun 
şekilde hesap planı ve mali tablo 
tutma zorunluluğu bulunmaktadır.  

 

Madde 18 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Sigorta Şirketinin Acenteye Bilgi Verme Yükümlüğü 

 
Eski Düzenleme 

Sigorta şirketlerinin acenteler ile 
akdettikleri sözleşmenin 
uygulanmasını etkileyen 
hususlara ilişkin olarak acenteye 
bilgi verme yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Sigorta 
şirketinin pirim hasar ve 
Müsteşarlıkça uygun görülecek 
diğer bilgilere ilişkin alt yapıyı 
kurma yükümlülüğü var. 

 
Yeni Düzenleme 

Sigorta şirketlerinin acenteler ile 
akdettikleri sözleşmenin 
uygulanmasını etkileyen hususlara 
ilişkin olarak acenteye bilgi verme 

yükümlülüğü getirilmiştir.  

 

 

Madde 18 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Acentelik Yetkilerini Yayımlama  

 
Eski Düzenleme 

Sigorta Acentelerinin aracılık 
ettikleri sigorta şirketlerini ve 
bu şirketlerce kendilerine 
tanınan yetkileri yayınlama 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

  

 
Yeni Düzenleme 

Sigorta Acentelerinin aracılık 
ettikleri sigorta şirketlerini ve bu 
şirketlerce kendilerine tanınan 
yetkileri varsa internet sitelerinde 
yayımlama yükümlülüğü 
getirilmiştir.  

Madde 19 



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Teknik Personel Eğitimine İlişkin Yetki  

 
Eski Düzenleme 

İcra Komitesi teknik personel 
eğitiminin süresi, kapsamı, 
yöntemi ile ücret ve diğer 
koşullara ilişkin görüş verir.  

 

 
Yeni Düzenleme 

İcra Komitesine Müsteşarlığın 
uygun görüşünü almak kaydıyla, 
teknik personel eğitimlerinin usul 
ve esaslarını belirleme yetkisi 
verilmiştir.  

Madde 20 



Teknik Personel Kimliği 

 
Eski Düzenleme 

Teknik personel kimliğinin 
basım ve dağıtımı TOBB 
tarafından yapılır.  

(Madde 21) 

 
Yeni Düzenleme 

Teknik personel kimliği 
uygulaması kaldırılmıştır.  

 
 

 



Yürürlülük 
 

 Yönetmelikte yapılan değişiklikler 6 ay sonra (16 Temmuz 2016’da) 
yürürlüğe girecektir. 

 İcra Komitesi tarafından yapılan düzenlemeler 6 ay sonra (16 
Temmuz 2016’da) yürürlüğe girecektir. 

 Mevcut acentelik sözleşmeleri 6 ay içerisinde (16 Temmuz 2016 
tarihine kadar) Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecektir.  



Teşekkürler 


