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: Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesi
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Bilindiği iizete, |4 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resn]i Gazetede yayııılaıran 5684 sayılı
Sigortacıllk Kaıruırunun 2 inci ııaddesinde; sigorta eksperlerinin tanıını yapılnıİş ,e ayn, Kanunun 22
inci. maddesi ile dc; sigorıa ekspeı,|iği yapmak isteyen kişilerin sigota iksp"iüik ,uirut, alması ve
Levhaya kayıtlı oln,ıası gerektiği diizenlcnmiştir.

Bu kapsaında; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafindan yayınlanan ve bir örneği ekte konulan
20l9/l l sayllt "Yetki§iz Sigorta Eksptrliğinin Önlenmesinc ilişkin sektör Duyuruiu'' nda öZeıl€;
riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve hasarların neden ve niieliği ile miktarının
belirlenmesinin sigorta şirketi ile sigortalı/ zarar gören dışında üçüncü bir şahıs İarafından tespit
edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu işlemlerin sadece Hazine ve Maliye Bakanlığından
ruhsıt almlş ve Levhaya kayıtlı sigofta eksperleri taraflndan yapılmaslnın gerekti olduğu ve
bunun aksine, destek hizmet sağlaylcıları taraftndan yetkisiz sigorta Eksperliği faaliyeti
niteliğindeki işlemler yapılmasınrn idari ve adli müeyyideye tabi olduğu,

Bu çerçevede; sigorta şirketleIi talafindan, yetkisiz sigorta eksperliği yapan kuruluşlara
ekspeniz işinin verilmemesi, devam eden biı.uygulama var ise soıılaııdınlnıasıııın geıektİgi,
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