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  Sigortacılık ve özel emeklilik faaliyetinin denetimi sonucu tanzim edilen raporlardaki tespit ve 

değerlendirmelere ilişkin olarak denetime tabi olanların görüş ve savunmalarının alınması ile tespit ve 

önerilerin gereğinin yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslara göre işlem yapılması esastır. 

Madde 1- Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporlar, 

gerektiğinde raporda yer alan tespit ve değerlendirmelere ilişkin olarak denetime tabi kişi ve 

kurumların görüşleri ve mevzuata aykırı uygulamalarla ilgili savunmaları da alındıktan sonra Kurul 

Başkanlığının nihai değerlendirmesi ile birlikte Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. 

Madde  2- Denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelerin, Sigortacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından, denetime tabi kişi ve kurumlara tekrar gönderilmesi suretiyle ayrıca görüş ve savunma 

alınmaz. 

Madde 3- Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından, denetim raporlarında yer alan tespit ve 

değerlendirmeler ile Kurul Başkanlığı görüşlerine iştirak edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında 

gerekli işlemler yapılır ve Sigorta Denetleme Kurulu’na bildirilir. 

Madde 4- Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetim raporlarında yer alan tespit ve 

değerlendirmeler ile Kurul Başkanlığı görüşlerine iştirak edilmemesi halinde, görüş ayrılığı yaşanan 

hususlar Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı ve Sigortacılık Genel Müdürü tarafından Makamlarının 

değerlendirmesine sunulur ve Makamlarının onayı doğrultusunda Sigortacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından gerekli işlemler (adli ve idari para cezaları ile diğer idari tedbirler) yapılarak, sonucu Sigorta 

Denetleme Kurulu’na bildirilir. 

Madde  5- Denetim raporlarından işlemleri tamamlananlar ile üzerinde yapılacak işlem bulunmayanlar 

kapatılarak dosyasına kaldırılır. İşlemleri tamamlanan raporlarla ilgili olarak denetime tabi kişi ve 

kurumlar tarafından alınan tedbirler, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından sonraki denetimlerde 

değerlendirilir. 

Madde 6- Müsteşarlığımız ile TCMB, BDDK, SPK ve TMSF arasında imzalanan 31/12/2010 tarihli 

işbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolünün 9 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen konsolide 

denetimler sonucu hazırlanan raporlar, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından ana finansal kuruluşun 

denetimden sorumlu otorite ile eş zamanlı olarak Sigortacılık Genel Müdürlüğüne de gönderilir.  

Madde 7-  Sigorta eksperleri ile sigorta acenteleri hakkında TOBB İcra Komitelerinin yetkisinde olan 

hususlar ile Türk Ceza Kanunu, vergi, karapara aklama ve terörizmin finansmanı gibi konulardaki 

mevzuatlara aykırı fiil ve eylemlere ilişkin raporlar Sigorta Denetleme Kurulu tarafından ilgili kurumlara 

intikal ettirilir ve bu madde kapsamında Hazine Müsteşarlığınca yapılması gereken işlemlerin tesisini 

teminen aynı zamanda Sigortacılık Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Madde 8- Sigorta Denetleme Kurulu ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından karşılıklı olarak 

yapılacak bildirimlerde, bildirime konu hususlardaki tüm belgelerin birer suretine ekte yer verilir. 

Madde  9- Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  


