ACENTELİK FAALİYETİNDE BULUNACAK TÜZEL KİŞİLERDE
ARANILAN NİTELİKLER
1. Merkezlerinin Türkiye’de bulunması ve anonim şirket veya limited şirket şeklinde kurulmuş
olmaları
2. Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması
3. Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan
kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması
4. Tüzel kişi acente müdürlerinin;
a. Teknik personel unvanını taşıması
b. Türkiye’de yerleşik olması
c. Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla
hapis, sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî
para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet,
irtikâp, 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
d. Ek-1’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan
mesleki deneyim süresini tamamlaması
5. Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında
4. maddenin (c) bendinde belirtilen şart aranır.
6. Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam
edilmelidir.

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTESİ MÜDÜRLERİ İÇİN
GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ (EK-1)
ÖĞRENİM DÜZEYİ

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler)

2 yıl

Dört yıllık yükseköğretim kurumları

1 yıl 6 ay

Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler)

Aranmaz.

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
1. Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili
bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir. Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta
şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları ile
Müsteşarlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır.
2. Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden
sayılır.
3. Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için
geçirilen süreler dikkate alınır.

