Gerçek Ve Tüzel Kişi Sigorta Acentelerinin Uygunluk Başvurusunda
İzlemesi Gereken Yöntemler
1. MUCUR Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürlüğü’nde tescil ve ilanı yapılmış, unvanı
mevzuata uygun Gerçek veya Tüzel Kişilik mevcut olmalıdır. (Sigorta acenteleri
unvanında “sigorta aracılığı” veya “sigorta acenteliği” ifadelerinden birini ya da
bunların türevlerini kullanır. Acenteler, mevzuata aykırı olmamak ve sigorta acenteliği
mesleği ile bağdaşmak kaydıyla unvanlarında ilave kelimeler kullanabilir)
2. Başvuru sahibi www.sigorta.org.tr web sayfasından on-line olarak ön başvuru
girişini yapar ve sistemin verdiği ön başvuru ve başvurusu onaylandıktan sonra
kullanacağı levha kayıt numarasını alır.
3. En kısa sürede Başvuru sahibi Odadan veya Odanın web sayfasından başvurunun
niteliğine göre istenilen evraklar listesini, başvuru dilekçesini ve başvuru formunu
(acente veya eksper) ve istenilen ekleri temin ettikten sonra MUCUR Ticaretve
Sanayi Odası Sigorta İşlemleri Birimi’ne istenilen belgelerle başvuru yapılmalıdır
4. Başvuru ile birlikte 110 TL levha kaydı başvurusu ve 80 TL Asgari Fiziki Şartlar Tetkik
ücretleri, Oda veznesi ya da oda hesap numarasına yatırılması talep edilecektir.

5. Sigorta İşlemleri Birimi sunduğunuz belgeleri inceler, şartların oluşması halinde levha
kaydı başvurunuz kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz.
Bu sebeple üyelerimizin işlem yapacak Birim personeli ile iletişim içersinde olması
tavsiye edilir.
6. Başvurunuz alındıktan hemen sonra, Birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların
Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta
Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu
olmaması halinde levha kaydı başvurunuz kabul edilemeyecektir.
7. Firmanın levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte başvurunuz on-line olarak
Odalar Birliği’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından belge
incelemesi yapılmaz. Yapılan inceleme TOBB-AEKS başvurunuzdaki bilgiler (Şirket
Ortakları, Teknik Personel, Unvan vb.) ile Birimimizin onay verdiği hususların onay
için gereken şartları taşıyıp taşımadığı yönündedir.
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8. TOBB tarafından onaylanan başvurunuz on-line Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük incelemesi TOBB incelemesiyle aynı
şekilde yapılır.
9. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün onayı şirketinizin sigorta
acentesi uygunluk belgesi aldığı anlamına gelir. Ancak, bu işlem sonrası TOBB’nin
banka hesabına levha kayıt ücreti yatırılır.
10. Yatırılan ücretin kayıtlara geçmesi ile birlikte şirketiniz Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün levhaya kayıtlı acenteler listesinde görülecektir.
11. Sigorta acenteniz bir sigorta şirketi/leri ile acentelik sözleşmesi yapma hakkına
bundan böyle sahip olacaktır. Ancak, levha kaydını takiben altı ay içerisinde bir
sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi kurulmaz ise levha kaydınızın silinmesi yasal
bir gerekliliktir.
12. Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı,
teknik personel, adres, unvan vb.) 10 iş günü içinde Birimimize yazılı olarak
bildirmekle mükelleftirler.
13. Uygunluk belgesi başvurunuzu www.sigorta.org.tr web sitesinden Gerçek ve Tüzel Kişi
sigorta acenteleri uygunluk belgesi başvuru sorgulama ekranından takip edebilirsiniz.
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