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A. GENEL BİLGİ 

 

1. Sektör Hakkında Genel Bilgi 

2019 yılı itibariyle ülkemizde sigortacılık sektörünün finans sektörü içindeki payının %4,1 olduğu 

bilinmektedir. 2020 yılı başı itibariyle sektörde 40’ı hayat dışı, 17’si hayat ve emeklilik, 6'i hayat ve 3’u 

reasürans şirketi olmak üzere toplam 66 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi bulunmaktadır.(Ek:1) 

2019 yılında Türkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme 

Çalıştayında sunulan bilgiler ışığında sektör ülkemiz GSYH’nin 35 katı kadar toplam teminat (prim üretimi 

ve hasar ödemeleri ) sağlamaktadır. 2019 yılı itibariyle sigorta ve emeklilik sistemi tasarrufları 142 milyar 

TL’ye ulaşmıştır. Sektörün prim üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını üreten 15 bin 883 acente bulunmaktadır. 

Sektör temsilcileri tarafından acentelerin eğitilmesi yanında ticari hayatlarının devamlılığının sağlanması 

ve kurumsallaşmaları gerektiği belirtilmektedir.1 

Sigortacılık sektörüne ilişkin önemli verilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir: 

 

 

2019 yılının ilk 10 ayında, prim üretiminin yaklaşık %85’inin hayat dışı (elementer) branşlardan geldiği 

görülmüştür. 2019 yılında sektörde hayat branşında 2018 yılının aynı ayına göre % 47 fazla prim üretimi 

sağlandığı ve toplamda ise artışın % 24 seviyesinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. 

 

 

 

                                                 
1 https://www.tsb.org.tr/calistay-2019-basin-bultenleri.aspx?pageID=1148 

https://www.tsb.org.tr/calistay-2019-basin-bultenleri.aspx?pageID=1148
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2018 sonu itibarıyla sigorta ve emeklilik şirketlerinde toplam çalışan sayısı ise 20 bin sınırını aşmıştır. 

Sigortacılık faaliyetlerine aracılık etmek üzere kurulan acenteler, bireysel emeklilik aracıları, brokerlar, 

eksperler ve benzer iş/meslek grupları da düşünüldüğünde sektör 200 binden fazla kişiye istihdam 

sağlamaktadır.2 

Türkiye Sigorta Birliğinin 2019 yılı Şubat ayında yayınladığı verilere göre acentelerin % 89’u küçük 

işletmeler şeklinde faaliyet göstermekte olup, acentelerin sadece % 11’i dört veya daha fazla teknik 

personel çalıştırmaktadır. 

 

 

Türkiye sigortacılık sektörü bireysel emeklilik sektörünün itici gücüyle büyümekte olup 2019 yılının Eylül 

ayı itibarıyla aktif toplamını 200 milyar TL’nin üzerine çıkmıştır. 2019 yılının ilk 9 ayında bireysel 

emeklilik sektörünün aktif büyüklüğü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak, 215,6 milyar 

TL seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde elementer (hayat dışı) şirketler % 21,6 büyürken hayat ve emeklilik 

şirketleri % 24,9 büyümüştür. Reasürans şirketleri ise büyüme kaydedememiştir.3 

                                                 
2 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/01/sektorel-bakis-2020-sigortacilik.pdf 
3 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/01/sektorel-bakis-2020-sigortacilik.pdf 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/01/sektorel-bakis-2020-sigortacilik.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/01/sektorel-bakis-2020-sigortacilik.pdf
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2019 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bakıldığında katılımcı sayısı ve artış hızının 2017 yılından 

bu yana değişemediği, fon tutarındaki artış, sözleşme başına fon büyüklüklerini yukarı çekmeye devam 

etmektedir. Katılımcı başına fon büyüklüğü 2018 yılında 12.888 TL iken 2019 yılında 16.558 TL seviyesine 

çıkmıştır. Bu rakamın, sözleşme başına hesaplandığında 10.886 TL’den 13.894TL’ye yükseldiği 

görülmüştür. Sırasıyla % 28,5 ve % 27,9 seviyelerindeki bu artış, olumlu görülmekle birlikte, enflasyonist 

ortamın getirdiği genleşmeyi de dikkate almak gerekmektedir. 

 

 

Yukarıda yer verilen tablolarda da bilgilerine yer verilen ilk 10 şirketten de görüleceği üzere Türk 

sigortacılık sektöründe büyüklük sıralaması prim üretimine göre veya aktif büyüklüğüne göre belirgin 

olarak ayrışmaktadır. Prim üretiminde elementer sigorta şirketleri öne çıkarken, aktif büyüklüğe göre ise 

emeklilik şirketlerinin üst sıralarda yer aldığı görülmektedir.4 

 

B. SİGORTA VE EMEKLİLİK SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRMASI 

 

1.  Sigorta, Reasürans Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerleri  

5684 sayılı Sigortacılık Kanununda sigortacılık sektörüne, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanununda ise bireysel emeklilik sektörüne ilişkin temel düzenlemeler yapılmıştır. 

                                                 
4 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/01/sektorel-bakis-2020-sigortacilik.pdf 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2020/01/sektorel-bakis-2020-sigortacilik.pdf
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Hazine ve Maliye Bakanlığı sigortacılık sektörü ile ilgili düzenleme, denetim ve gözetim faaliyetlerini 

yapmakla görevlidir. 

5684 sayılı Sigortacılık Kanununda kısaca sektördeki kişi ve kuruluşların faaliyete başlama, teşkilât, 

yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar 

düzenlenmiştir. 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu5 2019 yılında sigortacılık ve özel 

emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulmuştur. 

Kurumun görev ve yetkileri arasında özetle; sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin mevzuat hazırlamak, 

uygulamak ve uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ile sektörün gelişmesi, sigortalıların ve katılımcıların 

korunması için tedbir almak ve uygulamak, uygulatmak ve sektörde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla 

ilgili inceleme, denetleme ve soruşturma işlerini yürütmektir. 

Ülkemizde sigorta, reasürans şirketleri doğrudan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne 

başvurmak suretiyle tüzel kişi olarak kurulduktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığından “faaliyet ruhsatı” 

almak suretiyle faaliyete geçebilirler.  

Bu kapsamda ayrıntılı düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir: 

-5684 sayılı Kanuna göre; sigorta6 şirketi; Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş 

sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını ifade etmektedir. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta 

ve reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri 

ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka 

işle iştigal edemez. 

-Reasürans sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesi işlemidir.  

Reasürans şirketleri; Türkiye’de kurulmuş ve yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki 

teşkilâtlarıdır denilerek Kanun kapsamına alınmıştır. 

-Broker; sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin 

yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen 

kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve 

gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen 

kişiyi, 

-Sigorta acentesi; Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı 

olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta 

şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına 

yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin 

uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi, 

İfade etmektedir. 

-5684 sayılı Kanunun “Ruhsat” başlıklı 5. Maddesi uyarınca; 

1. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her 

bir sigorta branşında söz konusu Bakanlıktan ruhsat almak zorundadır. Alınan ruhsatlar, ticaret 

                                                 
5 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
6 Sigorta: aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin belirli miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarların sadece o 

tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarar uğrayanların zararını karşılamada kullandığı bir risk transfer sistemidir. 
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siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk 

on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir. 

2. Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir. Bu 

gruplarda yer alan sigorta branşları Bakan tarafından belirlenir.  

3. Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans 

şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye 

tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından az olmamak 

kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Bakanlık, söz konusu miktarı, 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak 

kaydıyla artırmaya yetkilidir.  

4. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda bulunmamış 

sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans şirketi 

ibaresini kullanamaz. 

Kanunun 7. Maddesinde bahsi geçen şirketlere Hazine ve Maliye Bakanlığınca verilen ruhsatların hangi 

durumlarda iptal edileceği de düzenlenmiştir. Ayrıca 5684 sayılı Kanunda sigorta ve reasürans şirketlerinin 

kurucuları ile yönetici ve denetçilerinin öngörülen uygunluk yerindelik şartları da belirlenmiştir. 

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ile brokerlik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin 

temel ilkeler belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir: 

Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Brokerlik faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya 

tüzel kişilere ruhsat verilir. Bakanlık, ruhsat ile ilgili yapılacak incelemeye ilişkin usul ve esasları belirler 

ve gerekli şartları sağladığı anlaşılan brokerlere, ilgili alanlarda ruhsatnameleri verilir. Ruhsat verilen 

brokerlere ilişkin bilgiler Bakanlık internet sitesinde duyurulur. 

Ayrıca Yönetmelik uyarınca koşulları uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça brokerlik 

ruhsatı “Hayat”, “Hayat dışı” ve “Reasürans” alanlarından biri veya birkaçında ayrı ayrı verilmektedir. 

Brokerler, brokerlik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşamaz, yürüttükleri faaliyetler kapsamında 

komisyon, danışmanlık ve risk yönetim ücreti dışında hiçbir surette menfaat sağlayamaz.6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun 1423 üncü maddesi kapsamındaki bilgilendirmenin müvekkili adına akit yapma 

yetkisine sahip Broker tarafından yapılması esastır. Bu halde, şirket tarafından brokerin bilgilendirilmesi, 

temsil edilen tarafın bilgilendirilmesi anlamına gelmektedir. Brokerler, içeriği Bakanlıkça belirlenen 

sözleşme kayıt bilgilerini elektronik ortamda saklamak zorundadır.  

Yine Türkiye’de sigorta brokerliğini geliştirmek, bu mesleğe gireceklere yeterli zemin hazırlamak, dernek 

üyelerinin kanun ve tüzüklere uygun olarak çalışmasını temin etmek amacı ile kurulan Sigorta ve Reasürans 

Brokerleri Derneği ise 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının “Bakanlık, 

ruhsat ile ilgili işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi konusunda ilgili sivil toplum ve 

meslek kuruluşlarına görev verebilir.” hükmü ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği uyarınca 

Bakanlıkça verilecek görevleri yürütmek üzere, yetkili ve sorumlu kılınmıştır7. 

Brokerler, unvanlarında ruhsat alınan branşlara göre “sigorta brokerliği” “reasürans brokerliği” veya 

“sigorta ve reasürans brokerliği” ifadelerinden birini kullanır.  

                                                 
7 http://sbd.org.tr/tr/hakkimizda.aspx 
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Sigorta acentelerine ilişkin düzenlemeler Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde yapılmıştır. Sigorta acenteliği 

yapacak kişilerden, Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler Levhaya8 

kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından uygunluk belgesi 

niteliğindedir. 9 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 belirlenir.10  

Ayrıca sigorta acenteliği faaliyetinde bulunacak bankalar 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 3. Maddesinde 

tanımlanan mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarıdır. Özerk kanunla 

kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlar; kuruluş kanunuyla bizzat 

sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurum/kuruluşlardır. Bu kuruluşlardan bazıları 1581 sayılı Kanun 

kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bölge Birlikleri, 6964 sayılı Kanun kapsamında Ziraat Odaları, 

6475 sayılı Kanun kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. olarak sayılabilir. 

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kapsamında, Bakanlık tarafından ruhsat verilmiş, 2020 

yılı Mart ayı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği faal sigorta, reasürans ve emeklilik 

şirketleri listesi EK:1’de yer alan tabloda verilmiştir.   

Öte yandan, Bakanlıktan uygunluk belgesi almış ve Levhaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi sigorta acenteleri 

TOBB tarafından yayımlanmakta olup, söz konusu acentelerin sayısı 15.000’inin üzerinde oldukça fazladır. 

Ruhsat verilmiş sigorta ve reasürans brokerlerine ilişkin bilgiler ise Sigorta ve Reasürans Brokerleri 

Derneği tarafından yayımlanmaktadır. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği tarafından aktif broker 

sayısı 149 olarak açıklanmıştır. (EK:2) Ruhsatı iptal edilen broker sayısı ise 24’dir.11  

2. Emeklilik Şirketleri  

Bireysel emeklilik sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 

kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma 

yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah 

seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, 

sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur. BES, şeffaflığın ve güvenliğin 

sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, 

Takasbank ve bağımsız denetim şirketlerinin denetim, gözetim ve kontrolü altındadır.12 

Emeklilik şirketi 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre kurulan ve 

bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere anılan kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında 

ruhsat almış şirkettir. Şirketin ticaret unvanında “emeklilik” ibaresinin bulunması zorunlu olup; kuruluş izni 

için Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuruda bulunulur. Emeklilik şirketi, sigortacılık mevzuatına göre hayat 

sigortası ve kaza sigortası branşlarında da ruhsat alabilir. 

Öte yandan emeklilik şirketleri, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, 

faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm bölge müdürlükleri ve 

birimleri ile yürürlüğe konulan düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli ve etkin iç 

                                                 
8 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Levha; Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri için 

Birlik tarafından, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ayrı ayrı 

düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhaları ifade etmektedir.  
9 http://www.sigortacilik.gov.tr/  
10 Acentelik yetkisi Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 
11 https://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz 
12 https://www.egm.org.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-nedir/ 

http://www.sigortacilik.gov.tr/
https://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz
https://www.egm.org.tr/bireysel-emeklilik/bireysel-emeklilik-nedir/
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sistemler kurmak, işletmek ve geliştirmekle yükümlüdürler. Söz konusu iç sistemler; iç kontrol, iç denetim 

ve risk yönetim sistemlerini içermektedir13. 

Bireysel emeklilik aracısı ise; emeklilik sözleşmelerine aracılık eden gerçek kişiyi ifade etmekte olup; 

bireysel emeklilik aracısı mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun hareket ederek, katılımcının 

yaşı, gelir düzeyi ve beklentilerine göre sistemin uzun vadeli yapısını dikkate alarak katılımcının ve 

işverenin hak ve menfaatlerini gözeterek katılımcının istek ve talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan 

belgeleri düzenlemekle görevli kılınmıştır. 14 

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bireysel emeklilik aracılığı 

yapabilecek kişiler olarak;  

 Herhangi bir şirkete bağlı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette şirketlerin emeklilik 

sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan bireysel emeklilik aracıları, 

 Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek 

üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde ellibirinin bir şirket veya hayat sigorta şirketine ait olduğu 

pazarlama ve satış şirketlerinde çalışan ve emeklilik sözleşmelerine aracılık eden bireysel emeklilik 

aracıları, 

 Bir sigorta şirketi, banka, aracı kurum, yatırım danışmanlığı şirketi veya portföy yönetim şirketinde 

yahut Bakanlıkça uygun görülen diğer malî kuruluşlarda çalışan bireysel emeklilik aracıları, 

 Sigorta acentesi veya hayat sigortaları brokeri olan yahut faaliyet konusu sigorta acenteliği veya hayat 

sigortaları brokerliği olan kuruluşlarda çalışan bireysel emeklilik aracıları, 

 Şirketlerde çalışan pazarlama ve satış elemanları sayılmıştır.  

Ayrıca bireysel emeklilik aracısının, aracılık faaliyetini doğrudan emeklilik şirketiyle veya çalıştığı banka, 

sigorta aracılığı veya bireysel emeklilik aracılığı şirketinin emeklilik şirketiyle tesis edeceği ilişki 

çerçevesinde yürütebileceği hüküm altına alınmıştır. Lisans almaya hak kazanan bireysel emeklilik 

aracıları, Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde tutulan Sicile kaydedilir. Ayrıca sicile kayıtlı bireysel 

emeklilik aracısı, emeklilik şirketiyle hizmet veya acentelik sözleşmesi yapabilir. Lisanslı bireysel 

emeklilik sözleşmesi aracıları, sigorta acenteleri gibi yükümlü olarak değerlendirilmekte olup, acentelerin 

tabi oldukları yükümlülüklere tabidirler.15 

Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM), 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine ve Bakanlığı görev ve yetkilendirmesi çerçevesinde 2003 yılında 

kurulmuştur. Emeklilik Gözetim Merkezi, 4632 sayılı Kanun’un 20/A maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca 

Bakanlığın görevlendirme ve yetkilendirmesi çerçevesinde; 

 Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, 

 Katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin ve bireysel emeklilik 

aracılarının faaliyetlerinin gözetimini gerçekleştirmek, 

 Portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerinin gözetimine yönelik 

altyapı oluşturmak ve bu faaliyetleri raporlamak, 

 Fon performans izleme ve değerlendirme sistemini yönetmek, 

 Gözetime ve denetime yönelik altyapı oluşturmak ve sonuçları yetkili kamu otoritelerine raporlamak, 

                                                 
13Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik 4 üncü maddesinde ayrıntılı bir biçimde 

yer verilmektedir. 
14 Konu hakkında ayrıntılı bilgiler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır. 
15 http://www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/sss.htm#94  

http://www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/sss.htm#94
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 Bireysel emeklilik hesapları, emeklilik planları, katılımcılara ve sözleşmelere ait bilgileri elektronik 

ortamda saklamak, bu bilgileri konsolide etmek, 

 Kamuoyunu ve katılımcıları bilgilendirmek, 

 İstatistik üretmek, 

 Bireysel emeklilik aracıları siciline ve sınavına ilişkin işlemleri yapmak, 

 Hayat sigortaları ve diğer sigorta branşlarına ilişkin verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

amacıyla kurulmuştur.16 

3. Sigorta, Reasürans Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin Faaliyet Alanını 

Düzenleyen Mevzuat 

 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (14.06.2007- 26552) 

 2007/12467 sayılı Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Bakanlar Kurulu 

Kararı 

 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik (14.09.2011 - 28054)  

 Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik (30.4.2011 - 27920)  

 Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

(24.7.2007 - 26623)  

 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2008- 

26913)  

 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (22.04.2014 - 28980)     

 Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta 

Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (25.04.2014 -

28982) 

 Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (21.6.2008 - 26913)  

 Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği (1.6.2008 - 26893)  

 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

(02.01.2014- 28870)  

 Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği (01.03.2009- 

27156)  

 Hayat Sigortaları Yönetmeliği (18.7.2007 - 26586)  

 Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği (10.10.2012-28437) 

 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

(12.7.2008 - 26934)  

 Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik (12.7.2008 - 26934)  

 Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği (09.08.2008 - 26962)  

 Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2014/8) 

4. Emeklilik Şirketlerinin Faaliyet Alanını Düzenleyen Mevzuat 

 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu  (07.04.2001- 24366) 

 Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 

(31.10.2001- 24569)       

                                                 
16 https://egm.org.tr/kurumsal/egm-hakkinda/ 

https://egm.org.tr/kurumsal/egm-hakkinda/
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 Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 

(13.03.2013- 28586)  

 Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (08.01.2008- 26750)  

 Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği (12.01.2008- 26754) 

 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (09.11.2012- 28462) 

 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(27.12.2018- 30638) 

 Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2008- 

26913)  

 Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik (12.7.2008 - 26934) 

 Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin (12.7.2008 - 26934) 

 Bireysel Emeklilikte Aracıları Hakkında Yönetmelik (13.06.2019-30800)  

 

C. SEKTÖRE İLİŞKİN FAALİYETLER 

 

1. Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin Faaliyetleri 

Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin faaliyetleri aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir: 

 Hayat Sigortalarına İlişkin Sözleşmeler: Hayat sigortası; sigorta konusu insan hayatı olan genellikle 

uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. 

 Hayatdışı Sigortalara İlişkin Sözleşmeler: Hayat dışı sigorta dalları çok sayıdadır. Bunlar; 

hastalık/sağlık, kaza, kara araçları, raylı araçlar, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın/doğal 

afetler, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kredi, 

emniyeti suiistimal, finansal kayıplar, hukuksal koruma ve destektir. 

 Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri  

 Reasürans Sözleşmeleri 

 Prim17 ödemeleri  

 Tazminat18 ödemeleri 

 Danışmanlık hizmeti 

 

Başkanlığımız tarafından hazırlanan sigorta ve emeklilik şirketlerine ilişkin ŞİB Rehberinde de söz konusu 

şirketlerin yapacağı işlem türleri; poliçe düzenleme, prim ödemeleri ve geri ödemeler (tazminat ödemeleri, 

hasar ödemeleri, teminat ödemeleri, BES geri ödemeleri) olarak sayılmıştır. 

2. Şube ve Acentelerin Çalışma Prensiplerinde Genel Hükümlerden Farklılaşmalar 

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin acenteleri ile ilişkisi farklı tüzel kişiliklere haiz olmaları nedeniyle, 

farklılıklar göstermektedir. Bunlar özetle;  

- Kimlik tespitinin yapılmasında işlem acente/ bireysel emeklilik sözleşmesi aracıları bünyesinde bitiyor 

ise acente, sigorta şirketi bünyesinde bitiyorsa sigorta şirketi, 

- Şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasında, sigorta veya emeklilik şirketi uyum görevlisi, 

                                                 
17 Alınan rizikoya karşılık sigorta şirketine veya teminatı veren kuruluşa para olarak ödenen bedeldir. 
18 Hasarın oluşması dolayısıyla zararı gidermek için sigortacı tarafından sigortalıya ödenen miktardır. 
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- Bilgi verme yükümlülüğü açısından, sigorta veya emeklilik şirketi uyum görevlisi, 

- Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü açısından, sigorta veya emeklilik şirketi  

sorumludur. 

  

D. SEKTÖRE AİT AKLAMA/TERÖRİZMİN FİNANSMANI (KA/TF) RİSKLERİ 

 

Sigorta sektörü ile bireysel emeklilik şirketleri, Türkiye’de aklama ve terörizmin finansmanı açısından 

düşük riskli olarak görülmekle birlikte suçlular tarafından aklama faaliyetlerinde kullanılmaları 

mümkündür.  

Suçlular sigorta sektörünü kullanarak sigorta bedelini sahte işlemler yoluyla gerçek bedelinden yüksek 

göstermek, sigorta konusunun birden fazla sigorta şirketine sigorta ettirmek, kasıtlı hasar meydana 

getirmek, sigortasız hasarları sigortalı gibi göstermek gibi hasar meydana geldikten sonra yolsuzluklar 

yapmak suretiyle suç gelirlerini aklayabilmektedir. Bu şekilde yasadışı şekilde elde edilmiş mal ve eşya 

hasara uğratılmak suretiyle yasal hale getirilmektedir. Suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde sahte hasarların 

yanında hayat sigorta poliçeleri ve emeklilik programları da kullanılabilmektedir. Şöyle ki aklayıcılar 

tarafından kullanılan sahte ölüm belgeleri veya yüksek sigorta bedeli olan kısa süreli vefat poliçeleri 

rahatlıkla yasal paraya dönüştürülebilmektedir. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan diğer ürünlerine 

örnek olarak yüksek prim ödemeli ve belli bir süre sonra paraya çevrilebilen hayat poliçeleri, oldukça 

yüksek miktarda tek prim ödeyerek alınmış emeklilik programları sayılabilir. 

Sigorta ve emeklilik sektörünün aklama faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin yöntemlere aşağıda yer 

verilmiştir:  

1. Hayat Sigortaları Yoluyla Aklama  

Hayat sigortaları; müşterinin büyük miktarlı fonları finansal sisteme yerleştirebilmesine ve kaynaklarını 

gizlemek için iz bırakmadan transferine imkan tanıması, yatırım ve fon biriktirme aracı olması, nakit iştira 

değeri içermesi, kredi işlemlerinde teminat olarak gösterilebilmesi, sigorta poliçelerinin sigortacının bilgisi 

dahilinde ya da bilgisi olmadan (hamiline poliçeler) üçüncü bir kişiye devredilebilmesi, erken iptal 

maliyetine katlanarak sigorta poliçelerinin süresinden önce iptal edilebilmesi, çeşitli yollarla sigorta 

primlerinin üstündeki tutarlarda ödeme yapılması ve ardından fazla ödenen kısmın iadesinin talep 

edilmesine olanak tanıması vb. nedenlerle hayat dışı sigortalara göre suç gelirlerinin aklanmasına daha 

elverişlidir.19  

Hayat sigortalarında örneğin AIDS hastalığının artmasıyla birlikte hastaların sahip olduğu poliçelerin bir 

ikincil piyasası oluşmuştur. Hastalar öleceklerini bildiklerinden poliçelerini kalan günlerini iyi geçirmek 

için satmakta, alanlar ise iskontolu olarak aldıklarından aradaki fark kadar kar elde etmektedirler. 

Aklayıcılar da bu poliçeleri nakit karşılığı ve ikinci el piyasalarda oluşan fiyatından fazlasını vererek yani 

gerçek bedeline göre düşük iskontolarla almaktadırlar. 

2. Hayat Dışı (Elementer) Sigortalar Yoluyla Aklama  

Suçtan elde edilen gelirlerle fonlanan hayat dışı sigorta primleri, sahte hasar talepleri oluşturulması ya da 

kundaklama gibi hasar talebine yol açacak muvazaalı faaliyetlerle hasar oluşturulması yoluyla sigorta 

şirketinden hasar ödemesi talebinde bulunulması şeklinde geri istenmekte; böylece yasadışı fonların 

                                                 
19 International Association Of Insurance Supervisors (IAIS), Guidance Paper On Anti-Money Laundering And Combating The 

Financing Of Terrorism, Guidance Paper No:5, Aralık 2004, s.3. 
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aklanmış bir şekilde geri alınması mümkün olmaktadır. Aklayıcı tarafından sigorta şirketine malvarlığının 

gerçek bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden sigortalanan malvarlığı, üçüncü kişilere, kurumlara 

gerçek bedel üzerinden sigortalanmış gibi gösterilerek, malvarlığı hasara uğradığında/uğratıldığında, hasar, 

malvarlığının gerçek sigorta bedeli üzerinden karşılanmış gibi gösterilmektedir. Gerçekte ise eksik sigorta 

bedeli ile gerçek sigorta bedeli arasındaki fark aklanan suç gelirlerini oluşturmaktadır. Hayat/Hayat dışı 

sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren sigorta aracıları da suç gelirlerinin aklanmasında ya da 

aklanmasının önlenmesinde önemli bir role sahiptirler. Sigorta şirketine bağlı ya da sigorta şirketinden 

bağımsız çalışan sigorta aracıları poliçe sahibi ile doğrudan ilişki içindedirler. Bu nedenle aklama göstergesi 

sayılabilecek bir takım faaliyetleri ilk anda gözlemleyebilmektedirler. Hatta çoğu zaman sigorta 

şirketlerince poliçe sahibi hakkında bilinmeyen hususlar aracılar tarafından bilinebilmektedir. Sigorta 

aracılarının (acente, broker) aklamayla mücadele gerekliliği ve yöntemleri, bu amaçla ülkeler tarafından 

alınan tedbirler (müşterini tanı ilkesi, şüpheli işlem bildirimi vb.) hususlarında bilgi sahibi olmamaları, çok 

az bilgi sahibi olmaları ya da bu hususlarda ilgisiz ve gayretsiz olmaları nedeniyle, suç gelirlerinin bu kişiler 

aracılığıyla sigortacılık sektörüne yerleştirilmesi kolayca sağlanabilmektedir. Sigorta aracıları, kendileri 

bizzat suç gelirlerinin sisteme yerleştirilmesi hususunda kanallar oluşturabilmektedirler. Bu nedenle sigorta 

aracılarının suç gelirleriyle mücadele hususunda bilgilendirilmeleri ve bu hususta kendilerine de birtakım 

önleyici tedbirler uygulanması tüm ülkeler tarafından dikkate alınmaktadır.20 

3. Reasürans Yoluyla Aklama   

Aklama sürecini gerçekleştirmek amacıyla sahte reasürans şirketleri kurmak, yasal reasürans şirketleriyle 

birlikte aklama sürecini tamamlamak amacıyla sahte sigorta şirketleri kurmak, fonların kaynağını saklamak 

için suç gelirlerinin normal reasürans işlemlerine karışmasını sağlamak reasürans yoluyla aklama 

yöntemlerindendir. Reasüransın nakit iştira değeri yoktur ve birikmiş bir değerin üçüncü kişilere transferine 

imkan vermemektedir. Sigorta poliçesi sahibi ve sigortalı ile reasürör arasında doğrudan bir bağlantı 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, reasürans şirketlerinin aklama amacıyla kullanılmasına yönelik işlemler, 

karmaşıklıklarıyla aklamaya karşı doğal bir bariyer oluşturmaktadır. Reasüransın kullanılabilmesi, 

aklayıcıların kendilerinin sigorta acentesi veya sigorta şirketi kurması ve bundan sonra da reasürans 

şirketiyle sözleşme imzalamaları yoluyla mümkün olabilecektir. Bu yolun oldukça maliyetli ve zahmetli 

bir süreç olması nedeniyle, reasürans aklama yöntemi olarak oldukça düşük bir risk taşımaktadır.  

4. Bireysel Emeklilik Sistemi Yoluyla Aklama  

Emeklilik sözleşme süresi içinde katılımcı, herhangi bir anda veya sürekli iş göremezlik durumunun ortaya 

çıkması halinde bireysel emeklilik sisteminden birikimlerini alarak çıkabilmektedir. Katılımcının ayrılma 

talebinde bulunması halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi hükümlerine 

göre ödenmektedir. Katılımcı böyle bir durumda mali bir kayba uğramaktadır. Ancak hayat sigortalarında 

olduğu gibi, katlanılacak maliyete rağmen, erken iptal yolunun seçilmesiyle aklayıcılar açısından sistemin 

kullanılması imkan dahilinde gözükmektedir. Katılımcı emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce 

cayma hakkına sahiptir. Bu şekilde şirkete aktarılmış olan olası suç gelirinin, itibarlı bir emeklilik şirketine 

ait bir çek veya bu şirketten gelen bir banka havalesi olarak aklayıcıya oldukça kısa süre içinde geri dönmesi 

mümkün görünmektedir. Ancak bu yöntemin kullanılmasıyla niteliği değiştirilebilecek olan paranın “katkı 

payı veya giriş aidatı” ile sınırlı olması, yöntemi aklama açısından çok da cazip kılmamaktadır. Emeklilik 

poliçelerinin aklayıcılar tarafından suiistimal edilmeye çok açık olmadığı yönündeki genel kabul 

doğrultusunda, konuya ilişkin uluslararası düzenlemelerde kimlik tespitine ilişkin olarak emeklilik 

                                                 
20 Financial Action Task Force On Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 2003-2004, The Financial 

Action Task Force (FATF), Paris, 2004, s.15. 
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poliçelerinde istisnalar getirilmiş ve kolaylaştırılmış CDD (Müşterini Tanı) tedbirleri ile yetinilebileceği 

ifade edilmiştir. 21 

FATF tarafından yayımlanan Tipoloji Raporlarında sunulan sigorta sektörünün kara para aklamada 

kullanılmasına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.  

Tipoloji 1- Uyuşturucu parasının hayat sigortası poliçesi ile aklanması: Uyuşturucu ticareti yaptığı 

iddiası ile tutuklanan bir kişi bir sigorta brokeri vasıtasıyla 250 bin dolar değerinde bir yatırım ürünü satın 

almıştır. Bu işlemi yaparken izlediği yol ise şöyledir: İlk önce sigorta brokeri ile temas kurmuştur ve ona 

toplam değeri 250 bin Dolar olan 3 taksitte nakit ödemesi yapmıştır. Sigorta brokeri bu tutarda paranın 

kendisine teslim edildiğini rapor etmemiş ve üç taksidi de bankaya yatırmıştır. Bu durum, brokerin banka 

ile sürekli bir iş ilişkisi içinde olması sebebiyle bankada broker aleyhinde bir şüphe uyandırmamıştır. Daha 

sonra sigorta brokeri sigorta şirketine kendisine ait banka hesabından kendi adına yazılı üç çek teslim etmiş 

olup üç çekin toplamı 250 bin Dolar’dır. Ödemeyi üçe bölerek sigorta şirketinin kendisinden 

şüphelenmesinin önüne geçmeye çalışmıştır. 

Tipoloji 2- Sigorta poliçesinin aklama için kullanılması: Kara para aklayıcısı bir kişi transatlantik gemisi 

için menkul ve kaza sigortaları yaptırmıştır. Sigortalı yüksek tutarlı primler ödemiş ve sigorta aracılarını da 

sık sık hasar tazminat talebi yapacak şekilde ikna etmiştir. Ayrıca her zaman için hasar prim oranının şirket 

lehine olmasına dikkat etmiş, yani aldığı tazminatları ödediği primlerden düşük tutarak, sigorta şirketinin 

de poliçeden karlı çıkmasını sağlamıştır. Bu yöntemle aklayıcı sigorta şirketinden aldığı çeklerle kara 

parasını aklamıştır. Çekler ünlü bir sigorta şirketine ait olduğundan, üzerinde büyük bir sigorta şirketi adı 

olduğundan çeklerin veya transferlerin kaynağı sorulmamıştır. 

Tipoloji 3- Sigorta poliçesinin aklama için kullanılması: Bu vaka bir çalıntı araba çetesi ve bu arabalara 

yapılan sigortaların kasıtlı yapılan trafik kazaları sonrası tazmin edilmesiyle kara para aklanması yöntemini 

içermektedir. A ülkesinde çalınan ve plakaları değiştirilen lüks otomobiller, B ülkesine götürülmekte, 

burada sahte plakalar ve sahte kimlik belgeleri ile alınmış hurda arabalarla girdikleri düzmece trafik kazaları 

sonrasında, sigorta tazminatları A ülkesinden talep edilmektedir. Bu sistemde yaklaşık 100 lüks çalıntı 

araba kullanılmış ve olayın maddi boyutu 2,5 milyon dolara ulaşmıştır. Kazaların gerçekleştiği B ülkesinin 

bu iş için seçilmesinin sebebi, bu ülkenin yasal mevzuatında zarar ödemelerinin çok hızlı gerçekleşmesidir. 

Bu ödemelerin yapıldığı sahte lehdarlar, elde ettikleri nakidin % 50’sini, olayları organize eden çete liderine 

vermekte ve o da bu paraları B ülkesinde otomotiv sektöründe şirketler kurmak ve kamu hizmeti gören 

araçlar satın almak için kullanmaktadır. Çete liderinin banka hesapları incelendiğinde her ay bu ülkeye 

yapılan 12.500 dolarlık para transferleri tespit edilmiştir. Yapılan soruşturmalar kapsamında söz konusu 

çete liderinin çalıntı lüks arabaları sakladığı bir deposu olduğu, ayrıca çetenin suç gelirlerinin bir kısmının 

yatırımıyla uğraşan emlakçılar ile de bağlantıları bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Tipoloji 4- Organize suç örgütleri gelirlerinin hayat sigortası poliçeleriyle aklanması: Örnek olay, X 

ülkesinin gümrük yetkililerinin, sigorta sektörünü kara para aklamada kullanan bir uyuşturucu çetesine 

ilişkin olarak başlattığı bir soruşturma hakkındadır. Diğer ilgili ülkelerin de katkılarıyla yürütülen ortak 

çalışmalar sonrasında uyuşturucu çetesinin uyuşturucudan elde ettikleri kara parayı offshore bölgesinde 

kurulu Z sigorta şirketi vasıtasıyla akladıkları ortaya çıkartılmıştır. Z sigorta şirketi müşterilerine yatırım 

fonlarına benzer enstrümanlar sunmakta olup, bu enstrümanların getiri oranı dünyanın başlıca büyük hisse 

senedi piyasalarına endeksli olduğundan sigorta poliçeleri yatırım aracı gibi işlem görmektedir. Poliçe 

sahipleri hesaplarını aşırı fonlayarak, fonlarını erken nakde çevirmenin cezasını da göze alarak, çeşitli 

yatırma/çekme işlemleriyle para hareketleri sağlamıştır. Sonuçta fonlar ya bir çekle ya da para transferi 

                                                 
21 M. Kaya, “Suç Gelirlerinin Aklanmasında Bir Araç Olarak Sigortacılık Sektörünün Kullanılması”, Sosyal Güvenlik Dünyası 

Dergisi, Sayı 68, Ankara, 2010, s.8 
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yoluyla hesaptan çekilerek, sigorta şirketi vasıtasıyla aklanmıştır. Soruşturma kapsamında, bu yöntemle o 

güne kadar 29 milyon doların aklandığı tespit edilmiş, bunun 9 milyon dolarlık kısmına el konmuştur. 

Ayrıca, Y ve Z ülkelerinin ortak çabaları sonucunda, Z sigorta şirketi ile bağlantılı pek çok kişi hakkında 

aklama faaliyetleri sebebiyle tutuklama emri çıkartılmıştır. 

Tipoloji 5- Tek primli hayat sigortası poliçesi kullanımı: Y ülkesinde bir hileli iflasta para önce aile 

üyelerinden birinin hesabına, sonra çek yazılarak bir avukatın hesabına aktarıldı. Avukat paranın bir kısmını 

hesaba geri iade etti, fakat kalan kısım ile tek ödemeli bir hayat sigortası poliçesi satın aldı. Söz konusu 

poliçe kısa bir süre sonra iştira edildi ve iştira değeri aile üyesinin hesabına aktarıldı. 

Tipoloji 6- Nakit ödeme yoluyla sigorta alımı yönteminin kullanılması: X ülkesi dışında yaşayan 2 

yabancı, yüklü miktarda nakit yatırarak 4 hayat poliçesi satın aldılar. Poliçelerin takip eden primleri banka 

hesapları aracılığıyla yapıldı. Bu banka hesapları araştırıldığında ise, söz konusu hesapların Latin 

Amerika’dan Batı Avrupa’ya yasadışı narkotik ticareti sebebiyle soruşturma geçirmiş hesaplar olduğu 

anlaşıldı. 

Tipoloji 7- Primlerin 3. tarafça ödenmesi: Bir karı-koca, birinin ölümü halinde diğerinin lehdar olduğu, 

yıllık prim ödemeli bir hayat sigortası yaptırdılar. Prim ödemeleri ise, bu çiftin adından değil, yöneticisi 

oldukları bir şirket tarafından yapılıyordu. Bu durumdan şüphelenilip araştırılması üzerine, söz konusu karı-

kocanın büyük çapta ve organize vergi kaçakçılığı yaptıkları ve sigorta işlemlerini bu durumu gizlemek 

amaçlı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 

Ülkemizde aklama açısından sigorta sektörünün kullanılmasındaki risk düşük olarak değerlendirilmektedir. 

Şöyle ki; Türkiye Sigorta Birliği (TSB) nin 21.06.2017 tarihli Risk Değerlendirme Raporuna göre sektörün 

genel anlamda kişi başı yıllık prim tutarının düşük bir miktar olması, banka, broker, acente gibi KA/TF ile 

mücadele mevzuatı kapsamında yükümlü grubunda olan kanallar aracılığıyla satış dağıtım yapılması, 

uzaktan satış uygulamalarının sınırlı sayıda ürün için düşük sayıda şirket tarafından tercih edilmesi, 

işlemlerin çoğunlukla banka aracılığıyla yapılması, hasar/tazminat belirleme sürecinde bağımsız sigorta 

eksperleri tarafından hazırlanan raporlara başvurulması, iç kontrol sistemi kapsamındaki kontrollerin 

yapılması, tazminat tutarının başlangıçta belirlenen kıymetin bedeli ile sınırlı olması, 20.000 TL üzeri 

poliçelerin uyum görevlisinin sistemsel onayına düşmesi, sektörün bilgi merkezi konumundaki Sigorta 

Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) vasıtası ile sigortalara ilişkin bilgilerin online tutulduğu ve takip 

edilebildiği, bu kapsamda ilgili branşlarda mükerrer poliçe yapılmasının sistemsel olarak engellendiği, 

SBM altında kurulan Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu (SİSEB)22 ile organize sigorta 

sahtekarlıkları tespit edilerek ilgili tüm şirketlere bilgi verildiği ve savcılıklara suç duyurusunda 

bulunulabildiği” gerekçeleriyle KA/TF riskinin düşük olarak değerlendirilmektedir. 

 

E. SEKTÖRÜN ULUSAL MEVZUAT KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

1. Müşteri Tanı Tedbirleri Kapsamında Kimlik Tespiti Yükümlülüğü 

5549 sayılı Kanunun 3/1 maddesi uyarınca “Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri 

işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini 

tespit etmek zorundadır.” Maddenin 2nci fıkrasında ise “Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye 

                                                 
22Sigorta sektörünün suistimal ile mücadelesine destek vermek ve bu konudaki finansal kayıpları engellemek amacıyla 2015 

yılında kurulmuştur. 
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Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ve konuyla ilgili 

diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” Denilerek ayrıntılı düzenlemeler Yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Tedbirler Yönetmeliğinin kimlik tespiti başlıklı 5 inci maddesi uyarınca Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü 

maddesinin (g) bendinde sayılan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans 

brokerleri23 ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri,  

 Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,  

 İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde 

olduğunda, 

 Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 

ikibin TL veya üzerinde olduğunda, 

 Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 

 Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe 

olduğunda tutar gözetmeksizin, 

Kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle iş ilişkisi tesisinden veya 

işlem yapılmadan önce müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit 

etmek zorundadır. Öte yandan işlem sürekli iş ilişkisi tesisinde ise, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında 

bilgi alınması gereklidir. 

Bu kapsamda hayat sigortası (birikimli hayat sigortası, uzun süreli hayat sigortası, yıllık hayat sigortası, 

eğitim sigortası, grup hayat sigortası) sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı 

toplamı iki bin veya tek primli olup prim tutarı beşbin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılması 

zorunludur. Hayat sigortası sözleşmelerinin türlerine göre bir ayrıma gidilmediğinden birikimli hayat 

sigortası sözleşmelerinde de prim tutarına göre kimlik tespiti yapılacaktır. Yıllık prim tutarına göre kimlik 

tespiti yapılacak durumlarda, bir yıllık süre, sigortalama işleminin yapıldığı tarihten hesaplanacaktır24.  

Hayat sigortası sözleşmeleri dışındaki diğer sigortalama işlemlerinde ise işlem tutarı veya birbiriyle 

bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapılması 

gerekmektedir. Yirmi bin TL'lik tutarın tespitinde yapılan işlem esas alınacak ve değerlendirme işlem 

bazında yapılacaktır. Birbiriyle bağlantılı olmayan her bir sigortalama işlemi bakımından yirmi bin TL'lik 

tutar ayrı ayrı gözetilecektir. 

Tedbirler Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler kapsamında düzenlenen adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, 

ancak sürekli iş ilişkisi tesisinde zorunluluk taşımaktadır25.   

Sigorta poliçe satışlarında (grup sözleşmeleri şeklinde olsun veya olmasın), sigorta işlemini yaptıran kişinin 

kimlik tespitinin yapılması esas olup, sigortalının ya da lehdarın farklı kişiler olması durumunda bu kişilerin 

                                                 
23 Sigorta ve reasürans brokerleri 02.01.2010 tarih ve 27450 sayılı Resmi gazete yayımlanan değişiklikle eklenmiştir. 
24 Tedbirler Yönetmeliğinin 3/i ve 5/ç bentlerinde yapılan ve 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

değişiklik uyarınca, hayat sigortası sözleşmeleri sürekli iş ilişkisi kapsamına alınmış olup, 5 sıra Nolu Mali Suçları Araştırma 

Genel Tebliği'nin 2.2.7 bölümünde belirlenen limitlerin altında kalan sözleşmeler için basitleştirilmiş tedbir uygulanması 

öngörülmüştür. 

 
25 (02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedbirler Yönetmeliği değişikliği uyarınca, adres teyidi 5 

sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Genel Tebliği'nin 2.2.7 bölümünde belirtilen limitlerin üzerindeki hayat sigortası sözleşmeleri 

için zorunlu olup, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle diğer iletişim bilgilerinin teyidinin risk temelli 

yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde yapılması öngörülmüştür.) 
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kimlik tespiti, bu kişilerle kimlik tespitini gerektiren bir işlem (tazminat ödemesi gibi) yapılması 

durumunda söz konusu olacaktır. 

1996 yılından önce yapılan hayat sigortası sözleşmeleri bakımından, sözleşmelerin sona ermesi aşamasında 

yapılacak işlemlerin tutarının yirmi bin TL veya üzerinde olması durumunda, gerçekleştirilen işlemle ilgili 

olarak usulüne uygun olarak kimlik tespiti yapılması gerekmektedir. 

Yönetmeliğin 6, 7 ve 14 üncü maddeleri gereğince kimlik tespiti (kimlik tespiti teyidi de içermektedir) 

yapılması ve müşteriden imza örneğinin alınması bir zorunluluk olduğundan, uygulamada buna uygun 

şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

Bireysel emeklilik sistemi, belirli bir süre yatırılan prim veya katkı payları karşılığında, sözleşmede 

belirtilen süre sonunda toplu ödeme veya periyodik ödeme yapılması esasına dayandığından, emeklilik 

sözleşmelerinde kimlik tespitinin, hayat sigortası işlemlerindeki kimlik tespiti usulünde olduğu gibi 

yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca sigorta acenteleri tarafından yapılan sigortacılık işlemlerinde, kimlik tespiti yükümlülüğü acente 

tarafından yerine getirilecektir. Sigorta şirketi acentesi olan banka nezdinde işlem yapılması durumunda ise  

kimlik tespiti, acente olarak yükümlü olan banka tarafından yapılacaktır. 

Sigorta edilmiş riskin diğer bir sigortacıya aktarılması, bir başka ifadeyle yeniden sigorta edilmesi anlamına 

gelen reasürans işlemlerinde ise aktarmayı yapan sigorta şirketi kendi müşterisinden almış olduğu 

primlerin belli bir kısmını reasürans anlaşmaları vasıtasıyla reasürans şirketine devretmekte olup, söz 

konusu reasürans işleminde sigorta şirketi müşteri konumunda bulunmaktadır. 5 sıra Nolu MASAK Genel 

Tebliğinde finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde basitleştirilmiş tedbirler 

uygulanabileceği düzenlenmiş olduğundan, müşteri konumunda olan sigorta şirketine ait Yönetmeliğin 7 

nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler teyit belgesine gerek olmaksızın alınarak kaydedilerek kimlik 

tespit yükümlülüğü yerine getirilebilir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci 

maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi ile 19 uncu 

maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

İşlemlerin yüz yüze gerçekleştirilmesi esas olup, yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlemler için ise Tedbirler 

Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde yer alan koşullara uyulmak kaydıyla finansal kuruluşlar arasında 

üçüncü tarafa güven ilkesinden yararlanılması mümkündür. 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri veya acente/aracılar, kimlik tespiti yapamadıkları 20.000 TL veya 

üzerinde olan işlemleri gerçekleştirmeyecekler ve bu durumun şüpheli işlem olup olmadığını da ayrıca 

değerlendireceklerdir. 

Sürekli İş İlişkisi Tesisinde Kimlik Tespiti 

Tedbirler Yönetmeliğinde sürekli iş ilişkisi, yükümlü ile müşteri arasında hesap açılması, kredi veya kredi 

kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama, hayat sigortası veya bireysel emeklilik 

gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkisi olarak 

tanımlanmıştır. 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ve sigorta ve reasürans brokerleri ile bunların şube, acente temsilci 

ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, söz konusu hizmetler için herhangi bir tutar gözetmeksizin 

müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek zorundadır.  

Öte yandan, basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin detaylı düzenlemelerin yer aldığı 5 sıra no.lu MASAK Genel 

Tebliğinin Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat Sigortası Sözleşmelerine İlişkin İşlemler 

başlıklı bölümünde,  
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- Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan 

emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı  üçbin veya tek primli olup prim tutarı 

yedibinbeşyüz TL’nin altında olan hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde yükümlüler; 

Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinin birinci fıkralarındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, 

almak suretiyle işlem yapabileceği, 

- Yukarıda belirtilen kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesinde geçen başkası 

hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması ile 19 

uncu maddesinde geçen müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması 

zorunluluğu bulunmadığı(*), 

- Emeklilik sözleşmesi ile bu madde kapsamındaki hayat sigortası sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında 

düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile 

Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirlerin göz önünde bulundurulması gerektiği, 

- Emeklilik şirketleri 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında işverenin düzenlediği emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına 

dâhil edilen çalışanlara ilişkin olarak; çalışanın imza örneği hariç Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabileceği, işverenin 

çalışanları adına sağladığı kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden tamamlanabileceği, bu kapsamdaki işlemlerle ilgili olarak 

yukarıda yer alan (*) hükümlerin uygulanabileceği ve bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile 

Yönetmeliğin 20 nci maddesinde26 yer alan tedbirler göz önünde bulundurulacağı, 

belirtilmiştir. 

5 sıra nolu Tebliğin “Basitleştirilmiş Tedbirlerin Uygulanabileceği Durumlar” başlıklı bölümü atında yer 

alan Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemler başlığı uyarınca; 

- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerlerinin27 kendi aralarında 

gerçekleştirdikleri işlemlerde, müşteri konumunda olan finansal kuruluşa ilişkin olarak Tedbirler 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedileceği, bu bilgilerin 

Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidinin zorunlu olmadığı, 

- Yukarıda belirtilen kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Tedbirler Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki 

yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülüklerin uygulanmayabileceği, ayrıca 

Tedbirler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında 

izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığının azaltılabileceği,  

- Türkiye’de yerleşik bir sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerlerinin 

müşterisinin yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş olması durumunda yukarıda bahsedilen 

basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi için, yabancı finansal kuruluşun aklama ve terörün 

finansmanıyla mücadele alanındaki uluslararası standartlara uygun düzenleme ve denetime tabi olan bir 

ülkede yerleşik olması gerektiği, 

- Ayrıca sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerlerinin, elektronik ortamda 

yüz yüze gerçekleştirilmeyen işlemler bakımından güvenli iletişim ağlarının kullanılması, işlem talep eden 

veya talimat veren kişinin kimliğini ve yetkisini tespite ve doğrulamaya yarayan şifrelerin kullanılması da 

dahil gerekli tedbirleri almak zorunda oldukları belirtilmiştir. 

                                                 
26 Teknolojik risklere karşı tedbir alınması başlıklı maddedir. 
27 Tedbirler Yönetmeliğince finansal kuruluş olarak sayılmışlardır. 
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Anılan düzenlemelerin doğal bir sonucu olarak, 

- Emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan 

emeklilik planları, 

- Bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı ikibin veya tek primli olup prim tutarı beşbin TL'nin altında 

olan hayat sigortası sözleşmeleri, sürekli iş ilişkisi olsa da, anılan işlemler kapsamında Tedbirler 

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgilerin teyit belgelerine gerek olmaksızın alınması 

kimlik tespiti için yeterli olacaktır.  

Bu bakımdan, emeklilik sözleşmelerinin tamamı ile hayat sigortalarının bir kısmında, gerek kimlik 

bilgilerini gerekse adresi teyit eder bir belgenin aranmasına gerek olmamaktadır. Diğer taraftan 

basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için sigorta ve emeklilik şirketlerinin, aklama veya 

terörün finansmanı bakımından kötüye kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve 

terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirmesi, aklama veya terörün 

finansmanı şüphesinin söz konusu olduğu durumlarda, basitleştirilmiş tedbir uygulamaması ve konuyu 

şüpheli işlem bildirimi olarak Başkanlığımıza bildirmesi gerektiği hususu saklıdır.  

Sürekli işi ilişkisi bakımından diğer bir örnek ise sözleşmeye dayanan ve süreklilik arz eden brokerlik 

hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulamada, sigorta brokeri, herhangi bir sigorta şirketinin 

temsilcisi olmaksızın sigortalısının vekili sıfatı ile sigortalısının hak ve hukukunu korumak ile görevli 

kılınmış kişi ve kuruluştur. Bu bakımdan broker müşavir olarak tanımlanabilir.28 Diğer bir ifadeyle sigorta 

ve reasürans brokerlerinin görevi daha ziyade danışmanlık hizmeti olarak tanımlanabilir. Sigorta ve 

reasürans brokerleri temel olarak, müşteriye sigorta hizmeti sağlamadan önce riskleri araştırarak ve bu 

risklerin sigorta kapsamına nasıl alınacağı konusunda çalışma yaparak müşterinin lehine en uygun prim 

teminat dengesi çerçevesinde sigorta hizmeti temin edilmesini sağlar29. Acente ile brokeri ayıran temel 

unsur, brokerin müşteri adına hareket etmesidir. 

Sigorta acenteleri ise sigorta şirketleri adına hareket ederler. Brokerler ayrıca hasar anında da hasar eksperi 

ve sigorta şirketine karşı bağımsız yapısı ile adil çözümün sağlanmasında müşterinin temsilcisi olarak görev 

yaparlar. Bu bakımdan brokerin, sadece sigorta danışmanı değil bunun yanında risk yönetim danışmanı 

olarak da görevi olduğu söylenebilir.30 

Sigorta ve reasürans brokerlerinin, bizim mevzuatımızı ilgilendiren yönüyle görevlerinin daha ziyade 

danışmanlık hizmeti olduğu düşünülmekte olup, bu kapsamda broker hizmeti, sözleşme düzenlenmek 

suretiyle devamlı bir danışmanlık şeklinde icra ediliyorsa sürekli iş ilişkisi olacaktır. 

Sürekli iş ilişkisi tesisinde, diğer bir ifadeyle emeklilik ve hayat sözleşmelerinde esas itibariyle yükümlü 

ile müşteri arasında yüz yüze kurulan ilişkiler esastır. Ancak, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında 

Yönetmelikte “Mesafeli satış yoluyla sözleşme düzenlenmesi” hükmü uyarınca emeklilik sözleşmeleri için, 

işveren grup emeklilik sözleşmesi hariç, emeklilik sözleşmesi, karşı karşıya gelinmeksizin şirketin İnternet 

sitesi veya çağrı merkezi yahut şirketçe yetkilendirilen çağrı merkezi aracılığıyla düzenlenebileceği ifade 

edilmiştir. Bu bakımdan, 10 sıra no.lu MASAK Genel Tebliğinde de;  “Emeklilik sözleşmesinin mesafeli 

satış kapsamında çağrı merkezi vasıtasıyla düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu 

sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin başlıklı 20 nci maddesinde31 yer alan tedbirler 

göz önünde bulundurulur.” düzenlemesi yer almaktadır.  

                                                 
28 http://sbd.org.tr/tr/sss.aspx  
29 http://sbd.org.tr/tr/sss.aspx 
30 http://sbd.org.tr/tr/sss.aspx 
31 Teknolojik risklere karşı tedbir alınması başlıklı maddedir. 

http://sbd.org.tr/tr/sss.aspx
http://sbd.org.tr/tr/sss.aspx
http://sbd.org.tr/tr/sss.aspx
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Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin şube, acente, 

temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin de yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle 

sigortacılık işlemlerinde kimlik tespiti, işlem hangi yükümlü nezdinde yapılıyorsa o yükümlü tarafından 

yerine getirilecektir. Dolayısıyla, sigorta acenteleri veya bireysel emeklilik sözleşmesi aracıları tarafından 

yapılan sigortacılık ve emeklilik işlemlerinde, kimlik tespiti yükümlülüğü acente/aracı tarafından yerine 

getirilecektir. Diğer bir örnek olarak sigorta şirketi acentesi olan banka nezdinde işlem yapılması 

durumunda kimlik tespiti, acente olarak yükümlü olan banka tarafından yapılacaktır. Sigorta 

acenteleri/bireysel emeklilik sözleşmesi aracıları tarafından yapılan sigortacılık ve emeklilik işlemlerinde, 

kimlik tespiti yükümlülüğü acente/aracı tarafından yerine getirileceğinden, kimlik tespitine yönelik teyit 

belgelerinin de acente/aracı tarafından alınması ve saklanması gerekeceği de tabiidir. 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri veya acente/aracılar kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin 

amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda, iş ilişkisi tesis etmeyecek ve bu durumun şüpheli 

işlem olup olmadığını da ayrıca değerlendireceklerdir. 

Şüpheli İşlem Bildirimini Gerektiren Durumda Kimlik Tespiti 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri ile bunların şube, acente, 

temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri gerek sürekli iş ilişkisi kapsamında, gerekse bu 

kapsamda olmayan diğer sigorta, reasürans ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirirken, işleme konu 

malvarlığının, yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir 

bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde, herhangi bir tutar gözetmeksizin 

kimlik tespiti yapmaları gerekmektedir. Söz konusu işlemler bir şekilde teşebbüs aşamasında kalmışsa dahi 

kimlik tespiti yükümlülüğünün mümkün olduğu ölçüde yerine getirilmesi gerekmektedir32.  

Daha Önce Elde Edilen Müşteri Kimlik Bilgilerinin Yeterliliği ve Doğruluğu Konusunda Şüphe 

Olması Durumunda Kimlik Tespiti 

Söz konusu yükümlüler kimlik tespiti kapsamında daha önce aldıkları müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği 

ve doğruluğu konusunda şüphe duymaları halinde herhangi bir tutar gözetmeksizin kimlik tespiti yapmaları 

gerekmektedir. Bu bakımdan kimlik tespitinde müşteriye ilişkin doğru ve yeterli bilginin edinilmesi esas 

olup, yanıltıcı ve yetersiz bilgi şüphesi durumunda işlem ister sürekli iş ilişkisi, isterse diğer sigorta, 

reasürans ve emeklilik işlemi olsun herhangi bir tutara bağlı olmadan her halükarda kimlik tespiti 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.  

Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması 

nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı durumda ise ayrıca iş ilişkisinin sona 

erdirilmesi gerekmektedir. Çünkü her ne şekilde olursa olsun kimlik tespiti yapılamayan durumlarda, iş 

ilişkisi tesis edilememeli ve talep edilen işlemi gerçekleşmemelidir. Söz konusu durumun şüpheli işlem 

olup olmadığının da ayrıca değerlendirilmesi gereklidir.33 

2. Müşterinin Tanınmasına İlişkin Diğer Tedbirler 

Müşterinin tanınması kapsamında müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin 

kimliğini tespit etmeye ek olarak birtakım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Anılan tedbirler bakımından 

söz konusu yükümlüler, 

 Teyide esas belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi kapsamında, kimlik tespitinde alınan teyit 

amacıyla kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe duyduklarında imkânların elverdiği ölçüde, belgeyi 

                                                 
32 6 sıra no.lu MASAK Genel Tebliği.  
33 Tedbirler Yönetmeliğinin 22 nci madde. 
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düzenleyen kişi ya da kuruma veya diğer yetkili mercilere başvurmak suretiyle belgenin gerçekliğini 

doğrulanmak, 

 Başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti kapsamında bir başkası hesabına hareket edilip 

edilmediğini tespit etmek için gerekli tedbirleri almak, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket 

eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm 

işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asmak, sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına 

hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını almak, işlemi talep eden kimse, bir başkası 

hesabına hareket ettiğini beyan ettiğinde, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına 

hareket edilenin kimliği tespit etmek, kişinin başkası hesabına hareket etmediğini beyan etmesine 

rağmen kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ettiğinden şüphelenilmesi halinde gerçek 

faydalanıcının tanınmasına yönelik tedbirler uygulamak,  

 Gerçek faydalanıcının tanınması kapsamında, işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için 

gerekli tedbirler almak, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde, gerçek 

faydalanıcının tespitine yönelik olarak tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi 

ortaklarının kimliğini tespit etmek,  tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek kişi 

ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi 

ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da 

kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler almak, sürekli iş ilişkisi kapsamında, diğer tüzel kişiler 

ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin 

ortaya çıkarılması için gerekli tedbirler almak,  ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi 

tesisinde ayrıca tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kimliğini tespit 

etmek,  

 Özel dikkat gerektiren işlemler kapsamında karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde 

makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, talep edilen işlemin 

amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve bu kapsamda elde edilen bilgi, 

belge ve kayıtları muhafaza etmek, 

 Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi kapsamında işlemlerin müşterilerinin mesleği, ticari 

faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup 

olmadığını sürekli iş ilişkisi kapsamında devamlı olarak izlemek ve müşterileri hakkındaki bilgi, belge 

ve kayıtları güncel tutmak, ayrıca bu müşterilerin kimlik tespitine ilişkin alınan telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresine ilişkin bilgilerinin doğruluğunun risk temelli yaklaşım çerçevesinde 

gerektiğinde bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit etmek, sürekli iş ilişkisi 

dışında gerçekleştirilen işlemleri de risk temelli yaklaşımla izlemek ve bu amaçla uygun risk yönetim 

sistemi oluşturmak, 

 Teknolojik risklere karşı tedbir alınması kapsamında yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkânların 

aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılması riskine karşı özel dikkat göstermek ve bunu 

önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak, yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan 

sistemleri kullanarak gerçekleştirilen işlemlere özel dikkat göstermek, müşterinin mali profiline ve 

faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve 

işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak, 

 Riskli ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve bu ülkelerin 

vatandaşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde makul hukuki 

ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi 

toplamak ve bunları kayda geçirmek, 

 Sıkılaştırılmış tedbirler kapsamında, tespit edecekleri yüksek riskli durumlarda, tespit edilen riskle 

orantılı olarak sıkılaştırılmış tedbirler uygulamak,  
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Zorundadır.  

3. Şüpheli İşlem Bildirimi Yükümlülüğü  

5549 sayılı Kanunun 4üncü maddesinde “Şüpheli işlem”  tanımı yapılmış olup, sigoırta ve emeklilik sektörü 

kapsamındaki yükümlüler tarafından şüpheli işlemlerin tutar gözetilmeksizin Başkanlığa bildirilmesi 

gerekmektedir.  

Tedbirler Yönetmeliği yanında 13 sıra no.lu MASAK Genel Tebliğinde de şüpheli işlem bildirimi 

yükümlülüğünün ayrıntı şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımızca rehberler yayımlanarak, 

şüpheli işlem bildirimine yönelik açıklamalar yapılmıştır.  Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi (Sigorta ve 

Emeklilik Şirketleri)’ nde referans değer tabloları (işlem türleri ve suça ilişkin şüphe kategorileri) ile şüpheli 

işlem tipleri, müşteri profiline ilişkin tipler, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tipler, işlemler ile ilgili genel 

tipler, riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tipler, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin tipler 

ile sigorta ve emeklilik sektörüne ilişkin tiplere yer verilmiştir. 

Söz konusu sektör yükümlüleri tarafından şüpheli işlem; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren 

en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirmeleri 

gerekmektedir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin uyum görevlisi atama yükümlülükleri vardır. 

Söz konusu yükümlüler için şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü uyum görevlileri tarafından yerine 

getirilecektir. Ayrıca uyum görevlisi atanan yükümlülerin şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile 

benzeri bağlı birimlerinin şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü de uyum görevlisi vasıtasıyla yerine 

getirileceğinden acente/aracı nezdinde gerçekleştirilen şüpheli işleme ilişkin bildirimin, sigorta şirketinin 

belirleyeceği prosedürde uyum görevlisine, uyum görevlisi tarafından da Başkanlığımıza bildirilmesi 

gerekmektedir.  

Öte yandan, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin kendi bünyelerinde uyum görevlisine yapılacak 

bildirimler için yazılı dahili bildirim kuralları belirlemeleri ve bu bildirim kurallarının tüm çalışanlarca 

bilinmesini sağlamaları gerekmektedir.  

Diğer taraftan sigorta ve reasürans brokerlerinin uyum görevlisi atama yükümlülükleri olmadığından 

şüpheli işlemlerin bildiriminin;  

-Broker gerçek kişi ise bizzat kendisi,  

-Tüzel kişi ise, şirketin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. İşlemin sigorta ve 

reasürans brokerlerinin şubeleri nezdinde yapılması durumunda bildirim, şube tarafından yapılır. 

4. Uyum Programı/Uyum Görevlisi Atanması Yükümlülüğü 

5549 sayılı Kanunun “Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler” başlıklı 5 

inci maddesinde yer alan çerçeve niteliğindeki yükümlülüğe ilişkin detaylı düzenlemeler Uyum 

Yönetmeliği ile yapılmıştır. Bu kapsamda sigorta ve emeklilik şirketleri Uyum Yönetmeliğinde başlıca iki 

ana yükümlülük üzerine düzenlemeler yapılmış olup, anılan yükümlülükler;  

- Uyum Programı oluşturulması yükümlülüğü, 

- Münhasıran uyum görevlisi atanması yükümlülüğüdür. 

5. Sigorta ve Emeklilik Şirketleri Açısından Uyum Programı Oluşturulması Yükümlülüğü 

Sigorta ve emeklilik şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için, 5549 

sayılı Kanun ile yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli bir yaklaşımla 

uyum programı oluşturmalıdırlar. Oluşturulacak uyum programı,   
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- Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, 

- Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması tedbirlerini içermelidir. 

Anılan tedbirlere ilişkin kısa açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.  

- Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması 

Sigorta ve emeklilik şirketleri oluşturdukları uyum programı kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının ve 

terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu sağlamaya ve müşterilerinin, 

işlemlerinin ve hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalabileceği riskin 

azaltılmasına yönelik stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların 

belirlenmesi ile kurum çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesi amacıyla;  

 İşletme büyüklükleri, iş hacimleri ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek, 

 Ancak asgari düzeyde, risk yönetimine ilişkin politikaları,  izleme ve kontrole ilişkin politikaları, eğitime 

ilişkin politikaları, iç denetime ilişkin politikaları içerecek şekilde, 

 Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olacak şekilde, mümkün olduğunca 

yükümlü nezdindeki ilgili tüm birimlerin katılımının sağlanmasıyla ve uyum görevlisinin gözetim ve 

koordinasyonunda yazılı bir şekilde, 

 Kanun ve kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere aykırı olmamak şartıyla diğer ulusal ve 

uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerden de faydalanarak,34   

 

bir kurum politikası oluşturmakla yükümlüdürler. Oluşturulan bu kurum politikası yönetim kurulu 

tarafından onaylanmak zorundadır. Ayrıca kurum politikalarının, ilgili personele (acente/aracılar da dâhil)  

imzalarının alınarak tebliğ edilmesi zorunludur.  

 

Bu kapsamda, özellikle kurum politikalarının acente/aracı çalışanlara elektronik ortamdan ulaştırılması da 

mümkün olmakla birlikte, söz konusu yöntem kullanıldığı durumda belgenin elektronik ortamda tebliğ 

alındığına yönelik olarak çalışanların elektronik imzalarının alınması gerekmektedir. Elektronik imza 

uygulaması bulunmuyor ise kurum politikalarının elektronik ortamda tebliğ alındığına yönelik olarak 

çalışanların ıslak imzalarının alınması gerekecektir.35 

 

Öte yandan sigorta ve emeklilik şirketlerinin, kurum politikası kapsamında belirlenen tüm önlem ve işleyiş 

kurallarından kimlerin sorumlu olduğu, belirli risk limitlerine göre işlemlerin onaylanması, 

gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesinden kimlerin veya hangi birimlerin sorumlu olacağı gibi 

hususlar açık şekilde prosedüre bağlanmaları gerekmektedir.  

 

                                                 
34 Başta FATF olmak üzere, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler,  Avrupa Konseyi, Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi 

(Basel Komitesi), Wolfsberg Grubu, Uluslararası Menkul Kıymetler Örgütü-IOSCO, Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği – 

IAIS gibi pek çok uluslararası kurum, kuruluş ve birliğin tavsiye kararları, bildiri ve rehberleri gibi pek çok belgeden de 

yararlanmak faydalı olacaktır. Öte yandan, bu hüküm bir zorunluluk değil aksine isteğe bağlı bir faydalanabilme anlamındadır. 

35 https://www.hmb.gov.tr/masak-sikca-sorulan-sorular 
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- Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Risk yönetiminin birinci bileşeni olarak sigorta ve emeklilik şirketleri öncelikle;  

 Kurum politikası kapsamında (dolayısıyla uyum programının bir bileşeni olarak), 

 İşletme büyüklüğü, iş hacmi ve gerçekleştirilen işlemlerin niteliğini gözeterek, 

 Maruz kalınabilecek risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

azaltılmasını sağlamak amacıyla, 

 Asgari düzeyde, Tedbirler Yönetmeliğinin "Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar" başlıklı üçüncü 

bölümünde yer alan tedbirlere ilişkin kurum içi önlem ve işleyiş kurallarını kapsayacak şekilde bir risk 

yönetim politikası oluşturmalıdırlar.  

 

Ayrıca risk yönetimine ilişkin olarak asgari düzeyde;  

 Müşteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanımlama, derecelendirme, sınıflandırma ve 

değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, 

 Hizmetlerin, işlemlerin ve müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılması, 

 Riskli müşteri, işlem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması, ilgili birimleri 

uyaracak şekilde rapor edilmesi, işlemin üst makamın onayı ile gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde 

denetlenmesi için uygun işleyiş ve kontrol kurallarının geliştirilmesi,  

 Risk tanımlama ve değerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve sınıflandırma yöntemlerinin, 

örnek olaylar ya da gerçekleşen işlemler üzerinden geriye dönük olarak tutarlılıklarının ve etkinliklerinin 

sorgulanması, varılan sonuçlara ve gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi, 

 Risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, 

standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması, 

 Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarının düzenli aralıklarla yönetim kuruluna raporlanması, 

faaliyetlerini kapsar. 

 

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin risk tanımlaması, derecelendirmesi ve sınıflandırması, söz konusu 

yükümlülerin; nezdinde gerçekleştirilen işlem türleri, müşteri profili, müşteri adına veya hesabına hareket 

edenlerin profili, şimdiye kadar iş, işlem, müşteri ile müşteri adına veya hesabına hareket edenler 

bakımından karşılaştığı mutat veya gayri mutat durumların trendi ve analizi gibi unsurlar dikkate alınarak 

oluşturulacak, hem tecrübeyi hem de kurumsal konsepte dayanan bir perspektifi öngörmektedir.36  

 

- İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Sigorta ve emeklilik şirketleri; 

 İşletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek,  

 Risklerden korunmak ve faaliyetlerin Kanuna ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, 

kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve 

kontrol edilmesi amacıyla izleme ve kontrol faaliyetleri yürütürler. 

 

İzleme ve kontrol faaliyetleri asgari düzeyde;  

 Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, 

 Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, 

 Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü, 

                                                 
36  https://www.hmb.gov.tr/masak-sikca-sorulan-sorular 

https://www.hmb.gov.tr/masak-sikca-sorulan-sorular
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 Yükümlünün, risk politikasına göre belirleyeceği bir tutarın üzerindeki işlemlerin, müşteri profili ile 

uyumlu olup olmadığının örnekleme yöntemi ile kontrolü, 

 Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin 

izlenmesi ve kontrolü, 

 Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler 

ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin 

tamamlatılması ve bunların güncellenmesi, 

 Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler 

ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi, 

 Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin 

kontrolü, 

 Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk 

odaklı kontrolü, 

faaliyetlerini kapsamalıdır. 

 

-  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Sigorta ve emeklilik şirketleri; 

 Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumun 

sağlanması, personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk 

bilincinin artırılarak bir kurum kültürü oluşturulması,  personelin bilgilerinin güncellenmesi amacıyla, 

 Eğitim faaliyetlerinin işleyişi, gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, eğitim faaliyetlerine 

katılacak personelin ve eğiticilerin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve eğitim yöntemleri gibi hususları içerecek 

şekilde yıllık olarak bir eğitim politikası oluşturmalıdır. 

 

Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından verilecek eğitim, Uyum Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde 

sayılan konuları kapsamalı, ilgili tüm personele ve elbette acente/aracı çalışanlarına da verilmelidir. Eğitim 

faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilgili birimlerin de katılımıyla gözden geçirilir ve 

ihtiyaca göre düzenli aralıklarla tekrarlanmalı, seminer ve paneller düzenlenmesi, çalışma grupları 

oluşturulması, eğitim faaliyetlerinde görsel ve işitsel materyallerin kullanılması, internet, intranet veya 

extranet vb. üzerinden çalışan bilgisayar destekli eğitim programları gibi eğitim yöntemlerinden de 

yararlanılmalıdır. 

 

- İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Sigorta ve emeklilik şirketleri; 

 Uyum programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlamak 

amacıyla, 

 Kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin 

yeterli ve verimli olup olmadığı, yükümlünün risk politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin Kanun ve 

Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak 

yürütülüp yürütülmediği hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenmesini ve 

denetlenmesini sağlayacak şekilde,  

 İşletme büyüklükleri ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak ancak; gerçekleştirilen işlemlerin 

tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve işlemin denetlenmesini sağlayacak şekilde iç 

denetim faaliyetleri yürütmelidirler.  Ayrıca;  
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 İç denetim neticesinde ortaya çıkarılan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunların yeniden ortaya 

çıkmasının önlenmesine yönelik görüş ve öneriler yönetim kuruluna raporlanmalıdır. 

 Denetimin kapsamı belirlenirken, izleme ve kontrol çalışmalarında tespit edilen aksaklıklar ve risk 

içeren müşteriler, hizmetler ve işlemler denetim kapsamına dâhil edilmelidir. 

 

- Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması 

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin; 

 Uyum programının yürütülmesi amacıyla,  

 Yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre yetkisini devrettiği bir 

veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde, 

 Uyum Yönetmeliğinin uyum görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartları düzenleyen 17 nci 

maddesinde sayılan şartları sağlayan bir uyum görevlisi atamaları gerekmektedir. 

Atanan uyum görevlisinin uhdesinde satış, pazarlama ve iç denetimle ilgili olmamak şartıyla, uyum 

programının yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabilir. 

Öte yandan, sigorta ve emeklilik şirketleri; uyum görevlisinin Uyum Yönetmeliğinde getirilen görev ve 

sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, işletme büyüklüğü, işlem 

hacmi, şube ve personel sayısı ya da karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurları göz önünde 

bulundurarak uyum görevlisine doğrudan bağlı olan ve uyum programının yürütülmesiyle görevli uyum 

birimi oluşturmak zorundadırlar 

Reasürans Şirketleri Açısından Uyum Görevlisi Atama Yükümlülüğü; 

Reasürans şirketleri, (uyum programını oluşturmaksızın) idari düzeyde uyum görevlisi atamak zorundadır. 

Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya genel müdüre doğrudan bağlı olacak şekilde atanmalıdır. Atanan 

uyum görevlisinin Uyum Yönetmeliğinin 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 

belirtilen şartları taşıması yeterli olup, uhdesinde başkaca görev üstlenebilecektir. 

6. Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri; Başkanlık ve denetim 

elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin mikro fiş, mikrofilm, manyetik 

teyp, disket ve benzeri ortamlar da dahil olmak üzere her türlü ortamdaki kayıtlarını, bu kayıtlara erişimi 

sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermek ve 

gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Öte yandan, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar. 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri yerinde yapılacak denetimler 

kapsamında defter ve belgeleri denetime hazır bulundurmak, tüm bilgi işlem sistemini, denetimin 

amaçlarına uygun olarak denetim elemanlarına açmak ve verilerin güvenliğini sağlamak zorundadır.  

7. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü 

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri; her türlü ortamdaki, 

yükümlülüklerine ve işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt 

tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza 

etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır. Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik 

tespitine ilişkin belgelerin muhafaza süresinin başlangıç tarihi hesabın kapatıldığı tarihtir. Başkanlığa 

yapılan şüpheli işlem bildirimine veya uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimlere yönelik belge ve 

kayıtlar, bildirime ek yapılan belgeler, uyum görevlilerince bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli 

işlemlere ilişkin yazılı gerekçeler, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamındadır. 
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Diğer bir önemli husus ise, sigorta acenteleri tarafından yapılan sigortacılık işlemlerinde, kimlik tespiti 

yükümlülüğü acente tarafından yerine getirilmekle birlikte, muhafaza yükümlülüğünün, mevzuatta 

öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilmesindeki nihai sorumluluk sigorta şirketine ait olduğu 

hususudur.37 

F. FATF TAVSİYELERİ AÇISINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRME 

Karapara aklama faaliyetlerinde kullanılan sigorta şirketlerinin de dahil olduğu finansal kuruluşlar, 

müşterilerine çok çeşitli yatırım araçları kullandırmaları ve fonları bir yerden başka yere transfer edebilme 

imkanları sunmaları nedeniyle önemli bir hedefi olmaktadırlar. Sigorta ve emeklilik sektöründe faaliyet 

gösteren şirketlerin aklanmada araç olarak kullanılmaları olasılığı, bu şirketleri itibar riski, finansal risk, 

operasyonel risk ya da cezai yaptırıma uğrama riski gibi risklerle karşı karşıya getirebilmektir. 

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede;  

-Hayat branşının poliçelerin %96’sı birikim unsuru bulunmayan sigortaları kapsadığı ve bunlarında 

sigortalının ölümü, sakatlığı gibi gerçek bir vaka ile ilişkili oldukları ve sektörün toplam priminin %68’inin 

banka kredisine bağlı olarak düzenlenen poliçelerden oluştuğu, hayat sigortası üretiminin %83’ünün banka 

kanalıyla üretildiği dikkate alınarak risk oldukça düşük olduğu ve KA/TF kapsamında riskli olabilecek 

birikim yapabilme özelliği bulunan poliçelerin payının ise %4 olduğu düşünüldüğünde sektörün riski genel 

olarak çok düşük, 

-Hayat dışı (elementer) branşında nadir istisnalar dışında prim ödeme ve hasar/tazminat işlemlerinin nakit 

olarak yapılmadığı, kredi kartı ve banka yoluyla yapıldığı, uzaktan satış uygulamalarının sadece düşük prim 

tutarlı belirli ürünler (ferdi kaza, kasko vb.) için sınırlı sayıda şirket tarafından yapıldığı, satış kanallarından 

olan broker ve acentanın ise hali hazırda KA/TF ile mücadele mevzuatı kapsamında yükümlü olduğundan 

sektörün maruz kaldığı risk düşük,  

Görülmüştür. 

-Bireysel emeklilik sözleşme türleri ise katılımcıların ferdi sözleşmeleri, gruba bağlı sözleşmeler, işveren 

katkılı grup sözleşmeleri ve otomatik katılım kapsamında düzenlenen sözleşmeler olarak sınıflandırılmıştır. 

Gruba bağlı ve otomatik katılım kapsamındaki sözleşmelerde çalışanların ödediği katkı paylarının ücretten 

kesinti yapılarak işveren tarafından emeklilik şirketine gönderilmesi, ferdi sözleşmelerde ise katkı 

paylarının katılımcı veya bir başka üçüncü kişi tarafından ödenebilmesinin temel fark olduğu, yine 2015 

yıl sonu itibarıyla sözleşmelerin yaklaşık %72’sinin bireysel, %28’inin ise grup katılımcılarından 

oluştuğunun görüldüğü belirtilmiştir. Üçüncü taraf ödemesi ferdi sözleşmelerdeki risk unsurunu artırıyor 

olmasına rağmen sözleşmelerin neredeyse tamamının banka hesapları ve kredi kartı üzerinden 

gerçekleştirilmesinin riski azalttığı görülmüştür. Bu nedenle sektörün maruz kaldığı risk düşük olarak 

değerlendirilmiştir. 

Diğer taraftan FATF tarafından 2019 yılında yayımlanan Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Rapurunda; 

Ulusal risk değerlendirme raporunda ülkemizde hayat dışı sigorta ve özel emeklilik işlemlerinin düşük 

riskli, hayat sigorta sektörünün ise çok düşük riskli değerlendirilmesine rağmen nitelikli dolandırıcılık 

kapsamında alınan ŞİB’lere ilişkin Başkanlığımızca yapılan analizlerde bunların para ve kıymetli evrak 

dolandırıcılığı yanında sigorta ve poliçe dolandırıcılığı ile ilgili olduğunun görüldüğü ve bu suçlarla 

bağlantılı ŞİB sayılarında 2016 ve 2017 yıllarında büyük artış yaşandığı belirtilerek, sigorta sektörünün 

doğrudan aklamada değil fakat dolandırıcılık suçunda araç olarak kullanıldığının anlaşıldığı vurgulanmıştır. 

  

                                                 
37 http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/sss.htm 
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G. SEKTÖRE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK/ DENETİM İSTATİSTİKLERİ 

 

2018 yılı MASAK Faaliyet Raporunda yayımlanan Sigorta ve Emeklilik Sektörü ile ilgili istatistiklere 

aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir: 

Tablo 1: Sigorta ve Emeklilik Sektörü tarafından 2016-2018 yılları arasında Başkanlığımıza gönderilen ŞİB 

sayıları   

Yükümlüler 2016 2017 2018 

Sigorta ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve 

Reasürans Aracıları 

1980 1487 735 

 

Sektör tarafından Başkanlığımıza gönderilen ŞİB sayılarında 2016 yılından itibaren azalma görülmüştür, 

özellikle 2018 yılında bir önceki yıla göre azalma ŞİB sayısının yarıdan da fazlasıdır.  

Tablo 2: ŞİB gönderen Sigorta ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Aracılarının yıllara göre 

dağılımı 

Yükümlü 2016 2017 2018 

 

Sigorta ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve 

Reasürans Aracıları 

 

42 

 

36 

 

35 

 

Tablo 3: Sigorta ve Emeklilik Sektörüne ilişkin olarak 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilen 

yükümlülüklere uyum denetimleri 

Yükümlü 2016 2017 2018 

Sigorta ve Emeklilik Şirketleri  3 3 9 

Sigorta ve Reasürans Brokerleri 7 0 0 

 

2019 yıllarında ise programlı uyum denetimi kapsamına alınan Sigorta ve Emeklilik Şirketleri 5, Sigorta ve 

Reasürans Brokerleri 10, Bireysel Emeklilik Şirketi 1 ve Reasürans Şirketi 1 şeklinde olmuştur. 

Ayrıca Sigorta ve Emeklilik şirketleri Uyum Yönetmeliğinin 24 üncü ve 28 inci maddeleri gereğince, her yılın 

eğitim ve iç denetim istatistiklerine ilişkin bilgileri izleyen yılın Mart ayının sonuna kadar Başkanlığımıza 

göndermek zorundadır. Bu kapsamda, Başkanlığımızca 2018 yılı eğitim ve iç denetim istatistiklerine ilişkin 

değerlendirmede söz konusu yükümlülerden 3 tanesinin eğitim istatistikleri, 8 tanesinin ise iç denetim 

istatistikleri “yetersiz” görülmüş olup gerekli uyarılarda bulunulmuştur. 
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H. TESPİT VE ÖNERİLER 

 

Dünyada özellikle de gelişmiş ülkelerde sigortacılık sektörü, gerek topladığı prim tutarının büyüklüğü ve 

bu primle yapılan yatırımlardan dolayı gerekse de iş dünyası ve bireylerin risklerini yönetmelerine yardımcı 

olması açısından önemli bir sektör olarak görülmektedir. Bu nedenle de sigortacılık finansal sektörün 

önemli bir parçasıdır. Suçlular tarafından en çok kullanılan şirketlerin finansal şirketler olduğu 

düşünüldüğünde sigortacılık sektörü KA/TF açısından riskler barındırmaktadır.  

FATF’in 2019 yılında yayımlanan Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporunda vurguladığı üzere nitelikli 

dolandırıcılık suçlarında sigorta dolandırıcılığının payının analiz edilerek, Başkanlığımız ile Türkiye 

Sigorta Birliği ve Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosuyla birlikte sektörde bu konuda farkındalığın 

ne düzeyde olduğu ve bu suçun engellenmesine yönelik neler yapılması gerektiğinin ortaya konulmasının 

yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de KA/TF ile mücadele de önleyici tedbirlerin önemi 

yadsınamayacağından KA/TF ile mücadelede bu çerçevede sektöre ilişkin önerilerimize aşağıda yer 

verilmiştir.  

Sigortacılık sektörüne baktığımızda sigorta şirketleri ile sigorta aracıları arasında sorumluluk paylaşımı 

olduğu ve sigorta üretiminin büyük kısmının acente ve sigorta aracıları vasıtasıyla yapıldığı görülmektedir. 

Bu husus da KA/TF ile mücadele mevzuatının uygulamasında acente ve sigorta aracılarının önemli rol 

üstlendiklerini göstermektedir. Başkanlığımızca çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde yer verilen 

kapsamlı düzenlemelerin ağırlıklı olarak sigorta şirketlerine yönelik olduğu düşünülmektedir. 

Başkanlığımızın sektörün genelinin durumunun takibi ve denetimi konularında daha etkin olması 

gerekmektedir. Mevzuatımızla getirilen yükümlülüklerin gerek acente ve aracılarca anlaşılarak yerine 

getirilmesi gerekse bunlar nezdinde yapılan denetimler noktasında yetersiz kalındığı değerlendirilmektedir.  

Sigorta ve emeklilik şirketleri uyum görevlisi atamak zorunda olan yükümlülerimizdir. Bu şirketlerin şube 

ve acenteleri şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünü uyum görevlisi vasıtasıyla yerine getirmektedir. Söz 

konusu acente çalışanların ve aracıların ŞİB konusunda farkındalık düzeylerinin düşük olduğu 

değerlendirilmektedir. Gerek söz konusu durumun iyileştirilmesi gerekse farkındalığın arttırılması 

açısından sigorta/emeklilik şirketi ile acente/aracı arasındaki iletişim problemlerinin çözülmesi 

gerekmektedir. Aynı şekilde uyum görevlisi atama yükümlülükleri de olmayan sigorta ve reasürans 

brokerlerinin şüpheli işlem bildirimi konusunda da farkındalıklarının düşük olduğu değerlendirilmektedir. 

Sigorta ve reasürans brokerlerinin farkındalıklarını arttırmak için eğitim verilmesi ve Başkanlığımızca 

yapılan denetimlerin artırılması gerektiği değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan, sigorta şirketi merkezinde görev yapan uyum görevlisinin etkin bir biçimde şüpheli işlem 

bildirimine yönelik olarak izleme ve kontrol faaliyetleri yürütmesi de başarı için önemli bir unsurdur. 

Ancak, sigortalama/bireysel emeklilik işleminin ya da tazminat ödeme işleminin büyük oranda acente/aracı 

tarafından yerine getirildiği durumlarda, sigorta şirketinin; müşteriyle yüz yüze gelmemesi, dolaylı olarak 

tanıması, müşteri iş ve işlemleri hakkında yeterli bilgi edinmede yetersiz kalabilmesi gibi nedenlerle, 

şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü bakımından etkinlik sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bu bakımdan, 

şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün etkin bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla, sigorta ve emeklilik 

şirketleri açısından ek önlemlerin alınması önem arz etmektedir.  

Sigorta ve reasürans brokerlerinin 02.01.2010 tarihinden bu yana yükümlü oldukları dikkate alındığında,  

yükümlülükler konusunda farkındalık noktasında oldukça geride oldukları hususunu, bugüne kadar az 

sayıda ŞİB alınması da ortaya koymaktadır. Ayrıca sigorta ve reasürans brokerleri, Tedbirler 
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Yönetmeliğinde finansal kuruluş olarak sayıldığından, söz konusu yükümlüler tarafından müşterinin 

tanınmasına ilişkin diğer tedbirleri uygulaması gerekmektedir. Ancak uygulamada bahsi geçen tedbirlerin 

yerine getirildiği konusu şüphelidir. Bu sebeple, uyum görevlisi atama yükümlülükleri de olmayan sigorta 

ve reasürans brokerlerinin farkındalıklarını arttırmak amacıyla eğitim/çalıştay ve denetimlerin 

arttırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Reasürans şirketlerine bakıldığında uyum programı oluşturmaksızın uyum görevlisi atama yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Aklama suçu yönünden riskli faaliyetler gerçekleştiren brokerlerin atadıkları uyum 

görevlilerinin KA/TF mevzuatına ilişkin farkındalığının da Başkanlığımızca eğitim ve denetimler yoluyla 

artırılması gerekmektedir.  

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin riski sınıflandırma, değerlendirme ve derecelendirme kriterleri ile bir 

bütün olarak risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda başarısı, uyum programının başarısı 

anlamına gelmektedir. Ancak uygulama sonuçlarının başarısını denetimler eliyle belirlemek henüz 

mümkün olmamıştır. Bu nedenle denetimlerde “risk yönetimi” ile ilgili hususlar üzerinde özellikle 

durulması gerekmektedir. 

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin Başkanlığımıza göndermiş olduğu yıllık eğitim istatistiklerinden 

anlaşıldığı üzere, sigorta acente/aracıların sayıca fazla ve çalışan kişilerin eğitim düzeylerinin düşük olması 

KA/TF eğitim faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Yine yıllık iç denetim istatistikleri doğrultusunda, şirketlerce acente/aracılarla çalışmaları dolayısıyla yıllık 

iş hacminin net olarak belirlenememesi ve denetimlerde oransal olarak çok az sayıda işlemlerin incelenmesi 

hususları birlikte değerlendirildiğinde, sektörün eğitim ve iç denetim faaliyetlerinin yetersiz olduğu kanaati 

oluşturmaktadır.  

Sektörde benzer şekilde yapılan denetimlerin daha ziyade sigortacılık mevzuatı kapsamında yapılan 

denetimlerle sınırlı kaldığı düşünülmektedir. Bu ise KA/TF ile mücadele mevzuatımız kapsamında yapılan 

denetimlerin denetim elemanlarınca düzenlemelere ve tedbirlere önem atfedilerek ne ölçüde yapıldığı 

şüphesini akla getirmektedir.  
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EK-1: Sigorta, Emeklilik ve Reasürans Şirketleri  

Şirket Adı Şirket Kodu Şirket Tipi 

Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi 1001 Hayat Dışı 

Aksigorta AŞ 1003 Hayat Dışı 

Allianz Sigorta AŞ 1004 Hayat Dışı 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 1005 Hayat Dışı 

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 1006 Hayat Dışı 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi 1007 Hayat Dışı 

Unico Sigorta AŞ 1008 Hayat Dışı 

Axa Sigorta AŞ 1009 Hayat Dışı 

BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 1010 Hayat Dışı 

Coface Sigorta AŞ 1011 Hayat Dışı 

Corpus Sigorta AŞ 1012 Hayat Dışı 

Dubai Starr Sigorta AŞ 1013 Hayat Dışı 

Euler Hermes Sigorta AŞ 1016 Hayat Dışı 

Eureko Sigorta AŞ 1017 Hayat Dışı 

Generali Sigorta AŞ 1018 Hayat Dışı 

Groupama Sigorta AŞ 1019 Hayat Dışı 

Güneş Sigorta AŞ 1020 Hayat Dışı 

Halk Sigorta AŞ 1021 Hayat Dışı 

HDI Sigorta AŞ 1022 Hayat Dışı 

Bereket Sigorta AŞ 1025 Hayat Dışı 

Magdeburger Sigorta AŞ 1027 Hayat Dışı 

Mapfre Sigorta AŞ 1028 Hayat Dışı 

Neova Sigorta AŞ 1030 Hayat Dışı 

Orient Sigorta AŞ 1031 Hayat Dışı 

Ray Sigorta AŞ 1032 Hayat Dışı 

Şeker Sigorta AŞ 1034 Hayat Dışı 

Sompo Sigorta AŞ 1035 Hayat Dışı 
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Şirket Adı Şirket Kodu Şirket Tipi 

Doga Sigorta AŞ 1036 Hayat Dışı 

Koru Sigorta AŞ 1037 Hayat Dışı 

Gulf Sigorta AŞ 1038 Hayat Dışı 

Türk Nippon Sigorta AŞ 1039 Hayat Dışı 

Türk P&I Sigorta AŞ 1040 Hayat Dışı 

Ziraat Sigorta AŞ 1042 Hayat Dışı 

Zurich Sigorta AŞ 1043 Hayat Dışı 

Ethica Sigorta AŞ 1044 Hayat Dışı 

Quick Sigorta AŞ 1045 Hayat Dışı 

SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 1046 Hayat Dışı 

SS TMT Karşılıklı Sigorta Kooperatifi 1047 Hayat Dışı 

ANA Sigorta AŞ 1048 Hayat Dışı 

Bereket Tekaful Sigorta A.Ş 1049 Hayat Dışı 

Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 2001 Hayat 

BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 2002 Hayat 

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 2005 Hayat 

Mapfre Yaşam Sigorta AŞ 2006 Hayat 

Groupama Hayat AŞ 3013 Hayat 

Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ 3001 Emeklilik 

Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 3002 Emeklilik 

Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 3003 Emeklilik 

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 3004 Emeklilik 

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 3005 Emeklilik 

AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ 3006 Emeklilik 

Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 3007 Emeklilik 

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 3008 Emeklilik 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ 3009 Emeklilik 

Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 3011 Emeklilik 

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 3012 Emeklilik 
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Şirket Adı Şirket Kodu Şirket Tipi 

Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 3014 Emeklilik 

NN Hayat ve Emeklilik AŞ 3015 Emeklilik 

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 3016 Emeklilik 

Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 3017 Emeklilik 

Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 3018 Emeklilik 

Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 3019 Emeklilik 

Bereket Tekaful Emeklilik ve Hayat AŞ 3020 Emeklilik 

Milli Reasürans TAŞ 4002 Reasürans 

VHV Reasürans AŞ 4003 Reasürans 

Türk Reasürans AŞ 4004 Reasürans 
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EK-2: Sigorta ve Reasürans Brokerleri 

 
Sayı Şirket Adı 

1 ADA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

2 ADNAN GÜVEN 

3 AKTİF SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

4 ALES SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

5 ALESTA GLOBAL SİGORTA BROKERLİK LTD.ŞTİ. 

6 ANKA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

7 AON SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

8 APRIL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

9 ARKHE SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

10 ARS GROUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

11 ATA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

12 ATAGLOBAL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

13 AVR SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

14 AVRASYA REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

15 AYDAM SİGORTA BROKERLİK LTD.ŞTİ. 

16 BAK SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

17 BAŞKENT REASÜRANS VE SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

18 BENTEM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

19 BESSO SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

20 BH SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

21 BİL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

22 BOĞAZİÇİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

23 BORA GENEL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

24 BROKERS SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

25 BROOKLYN SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

26 BT VE T SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK LTD.ŞTİ. 

27 BÜYÜKKAYA ULUSLARARASI SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

28 ÇAĞATAY SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

29 ÇAĞRI SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

30 CAMBIASO RISSO MARİNE SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

31 CAN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

32 CNK SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

33 COLORS SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

34 DETAY SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

35 DOĞAN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

36 DUME SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

37 DÜNYA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

38 ECB SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

39 EFOR GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ HİZ. LTD.ŞTİ. 

40 EFOR SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

41 EGEİZ SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

42 EKONOMİ SİGORTA BROKERLİK HİZMETLERİ- ÇETİN AYDIN 

43 EUBRO SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

44 EVRENSEL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 
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45 FARK SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

46 FINANCE & INSURANCE SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

47 GENÇ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

48 GKG SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

49 GLS GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

50 GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

51 GRC HOWDEN REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

52 GRECO INTERNATIONAL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

53 GTG SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

54 GÜLSOY SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

55 GUY CARPENTER REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

56 HAN REASÜRANS VE SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

57 HOWDEN ACP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

58 HOWDEN SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

59 HT PARTNERS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

60 IBS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

61 İLK ADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

62 IMC SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

63 INTEGRA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

64 IPFS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

65 IRB SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

66 İSTANBUL GLOBAL SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

67 İSTANBUL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

68 IUC SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

69 IW INSURANCE WORKS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

70 JLT SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

71 K.M.DASTUR SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

72 KARINCA SİGORTA BROKERLIĞI LTD.ŞTİ. 

73 KILAVUZ SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

74 KOALAY COM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

75 KÖNİG REEKER REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

76 KORURLAR SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

77 KOSİTAŞ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

78 KRONOS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK A.Ş. 

79 KUVARS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

80 KUZEY SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

81 LEROS SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

82 LUTZ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

83 MARGRUP SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

84 MARSH SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

85 MAS SİGORTA BROKERLİĞİ LTD. ŞTİ. 

86 MATRIX SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

87 MERCER SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

88 MERCURY SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

89 MY SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

90 NACORA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

91 NART SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 
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92 NASCO REASÜRANS VE SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

93 NCR SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

94 NEMA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

95 NEO SİGORTA BROKERLİK A.Ş. 

96 NEOLIFE GRUP SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

97 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

98 NİDYA SİGORTA REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

99 NİLDEM GLOBAL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

100 NSRB SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

101 OCEAN SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

102 OMNİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 

103 ON ARTI SİGORTA BROKERLİK A.Ş. 

104 ÖNDER SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

105 ORANGE PLUS SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

106 ORİA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

107 OSMANLI SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

108 OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

109 ÖZGEN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

110 ÖZSER NEO SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

111 PAMİR SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

112 PARTNER SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 

113 PHILLIP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

114 POLARİS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK HİZMETLERİ A.Ş. 

115 PREMİNEN SİGORTA BROKERLİK A.Ş. 

116 PROWALL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

117 REINSURANCE HUB REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

118 RÖNESANS REASÜRANS VE SİGORTA BROKERLİK A.Ş. 

119 ROSENBERG AND PARKER OF TURKEY SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş 

120 RÜSTEM KOCAOĞLU SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

121 S.A.M SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

122 ŞAHİN REASÜRANS VE SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

123 SARAL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

124 SDS PRESTİJ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

125 SGR İSTANBUL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

126 SİGORTA BORSAM SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

127 SİGORTACELL SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

128 SİGORTAM.NET SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK HİZMETLERİ A.Ş. 

129 SİGORTAYERİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

130 SİSTEM SİGORTA BROKERLİK LTD.ŞTİ. 

131 SRN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

132 STRATEJİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

133 TANSEL US SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

134 TCI SİGORTA BROKERLİĞİ LTD.ŞTİ. 

135 TDB SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

136 TE SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 

137 TEAM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

138 TEB ARTI SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 
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139 TELESURE KURUMSAL SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

140 TIMES SİGORTA BROKERLİK A.Ş. 

141 TREND SİGORTA BROKERLİK A.Ş. 

142 TÜRKER SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

143 UNIBRO SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

144 UNION INSURANCE BROKER SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

145 USS SİGORTA BROKELİĞİ LTD.ŞTİ. 

146 VB BODRUM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

147 WİLLİS TOWERS WATSON SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

148 YAKUT SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. 

149 ZORLU SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.  
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