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Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı taİaf|ndan yaylnlanan ve bir iimeği ekte iletilen 20l9ll l sayıll
"Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Onlenmesine IIişkin Sekör Duyurusu"nda; riskin gerçekleşmesi sonucu
o.taya çlkan kayıp ve hasarlarln neden ve niteliği ile miktarınln belirlenmesinin sigorta şirketi ile
sigortal/zarar gören dışında üçüncü bir şahüs tarafindan tespit edilmesinin 8erekli olmasl halinde söz konusu
iş|emlerin sadcce Hazine ve Maliye Bakanlığından ruhsat almış ve Birliğimiz nezdinde fufulan Levhaya
kayltll sigorta ekspeİleri tarafündan yaplImasının gerekli olduğu ve bunun aksine. destek hizmet sağlaylctları
taraflndan yetkisiz Sigorta Eksperliği faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılmasının idari ve adli müeyyideye
tabi olduğu vuİ8ulanmıştlr.

Bil8ileİinizi ve sözkonu§u sektö. Duyurusunda beli.tilen husııslaİın ilgili üyeIe.inize duyurulmasü hususunda
geİeğini İica edeİim,

Sayglla.lmla.
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sayı : 34221550-622,02- 870
Konu I Yetkisiz sigorıa Eksperliği

56t4 sayıll si8ortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigona eksperi. "sigoİta konusu risklerin gerçekleşmesi
sonucunda oltaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenIerini ve nitcliklerini belirleyen ve mutabakatlı
klyme( tespiti, ön ekspe(iz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat mes]ek olarak yapan tarafsız ve bağımslz kişi"
olarak tanımlanmlş ve anıIan Kanunun 22 ncimaddesinde, sigorta eksperliği yaPrnak isteyen kişilerin si8orta
eksperlik ruhsatı alması ve Levhaya kayltlı olmasl8erektiği düzenlenmiştir
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Bilindiği üzcrc. 5(ı84 salılı SigorıırcıtıL KiıllunLınun 2 nci nladdc\indu si8()rla ckspeİi.
'\irortı konüüsu riSklclin gcıçekleşmcsi sonucı.ındo (,rtllya çlkan kıvıp vc hısııIıı,ın ııikıaıını.
ncdcn]crini ve niıeliklcıiııi bcliılcycır vo nıutalııkıılı kılıreı tospiıi. ijır ckspcrıiı \c hasrı
gi'zctinri gibi işlcri n]uı^t mcslck ol.t.ak }-ar]an ııırlıl\ü1 !,c bagtmSı,, kişi" olaı,ak Lınllnla İlş
r,c aırılan Kanunlın ]] ürci İnaddesinde. sigorıı cLspcrliğiıiıı gcıçek !cı,ı (tize1 Lişilcr
larallİdan }aPülocağl. \igoda .kspcrIiği }apllri]k iJlclcn kişilerin sigcıııı ckspcrtik ruhsat(
ıln1ısl \ e Le\ ha\ n I\ı\ ltll oln]ısl 8crcktiği düzcnlcnınişıir

I)iğcf ta.anan. Sı!ıonıcılük l)csıcl lli.,n)cılcri HaLLlnda Yijncllİeliğiıl .l üncü
nraddesiıliür birinci llkrısına görc, poliçe tiü|,ülülİi ılc ııZD,ıinut ıcdıiı,rc iidcnııcsiııc ilişkin
sürcçlcrde, sigorla eksperliği işinden ayrı olnlak Ialdıyla gerçeklcşlirilcı) tcknük incclcmc ve
kontrol hızmetlcrj ilc hastr ijncesi risk a,/alt,nayir le lrasar sonrası /.trar ulıllN.rya },önelik
hilnıetlcrin deslek hizDrcı sığlıJ-ıcılanndan lcıllini l]liinrkiindiir

Buna göre. ıiskin gclçclLcŞnrcsü sonuca oItala çlkan kaylP vu hiısırlarıır ncden vc
niüc]iği ilc miLtannıı] bclirlcnnrcsiırin sigoi.l şilkcti ile sigorlalı//arar giircn dltında üçüncii
bir şahıs tarat'ındaı ıcspit cdilnıcsiııiıı gereklj olü)r]s1 halindc sii/ konusu iŞlcnrlclin sadccc
Bakan]lğın1üZdın ruhsıl ılmış re Lclhııo kı\lılı \igorlj cksPerlcri ıarılin(lan ),aPıImasl
gerekmcltcdir, Bulrun aksinc. dcstek lrlz]İlct sağliı}lcllar] ıarillndan )ctkisi/ \i8ona cksperliği
l'aali}-cti n;tcliğiürdcki iIlclnlcr\ını])ıası idtri \c Jli ıIiie!]idc}c lahidir

Bu çerçevcde. slgona şirkcl]cri 1ıüirlll](lalt. telklsrz sirorta clsPc,liEi )apan
ktıİu]ılŞlara clspc(i/ işi \orllırrcn]esi. deYaın ctjcn ulgıılaııı raı isc dcrlıal *ııIandınlması
gcrckmektedir,

lIıziııe ıc Mılirc l]ııkıınlıı;ı ılıın:


