
ULUSLARARASI HASAR TEMSİLCİLERİ İÇİN ARANAN KRİTERLER 

 

1. Motorlu araçların kullanımıyla ilgili olarak üçüncü şahıs zorunlu sorumluluk sigortası 

yapma yetkisine sahip bir sigorta şirketi olmalıdır. 

 

2. Sigortacı olmayan uluslararası hasar temsilcileri açısından aşağıda belirtilen niteliklere 

sahip olunmalıdır: 

 

2.1. Şirketler hukukuna göre kurulmuş merkezleri Türkiye’de bulunan limited 

veya anonim şirketi olmak ve sigortacılıkla bağdaşmayan işlerle iştigal 

etmiyor olmak, 

 

2.2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak, 

 

2.3.  Şirket türüne göre asgari sermaye miktarı Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nca 

belirlenen tutardan az olmamak üzere 25.000 TL. Olmak,  

 

2.4. Fiziksel, teknik ve idari alt yapı ile insan kaynakları bakımından yeterli 

  olmak, 

 

2.5. Uluslararası Hasar Temsilciği faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin 

yetkilileri, gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yetkilileri aşağıdaki 

niteliklere sahip olmalıdır: 

 

  a. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis 

veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya 

birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne 

olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi 

kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi 

ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı 

suçlarından dolayı hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak, 

  b. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak. 

 

2.6. Uluslararası Hasar Temsilciği faaliyetinde bulunacak tüzel kişi 

  yetkililerinden hasar işlemleri bakımından şirketini temsil ve ilzama yetkili 

  olanların aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekir: 

 

   a. Türkiye'de yerleşik olmak, 

   b. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

   c. 2.5’in (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza 

   almamış olmak, 

   d. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak, 

   e. En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Sigortacılıkla ilgili   

   kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az iki yıl   

   mesleki deneyim kazanılmış olmak. (Ancak, en az 2 yıllık aktüerya,  

   pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan  

   veya dört yıllık Yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarda bu  

   şart aranmaz.) 



 

2.7. Uluslararası Hasar Temsilciği faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel k işi 

ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır. 

 

 

2.8. Yeşil Kart Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalı, İç Düzenlemeler ve Bürolar 

  Konseyi’nin aldığı kararları uygulayabilecek düzeyde bulunmalıdır. 

 

2.9. Türkiye’de hasarın giderimi için gerekli teknik personel ile doktor, avukat 

  eksper, aktüer vb. türde uzman kişi ya da kişileri bünyesinde bulundurmalı 

  veya o kişilere ulaşabilecek organizasyona sahip olduğunu 

  kanıtlayabilmelidir. 

 

2.10. Yabancı ülkelerle olan iletişimde İngilizce, Fransızca veya Almanca 

  dillerinden en az birinde yazışma yapabilecek düzeyde olmalıdır. 

 

2.11. Zarar görene, yasal süresi içinde tazminat ödemesi yapabilecek mali 

  yeterliliğe sahip olmalıdır. 

 

2.12. Uluslararası hasar temsilcilerinin atanması talebinin Ulusal Büro tarafından 

  kabulü halinde TMTB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Kefalet  

  Akçesi” uluslararası hasar temsilcileri faaliyetlerine başlamadan önce  

  TMTB hesabına yatırılmalıdır. Ayrıca uluslararası hasar temsilcileri, TMTB  

  tarafından verilen hizmetler ile ilgili olarak TMTB Yönetim Kurulu     

  tarafından belirlenen “aidat”’ı her yıl TMTB’ye ödemelidir. 

 


