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ALTINCI BÖLÜM 
Meslek Örgütlenmeleri 

 Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (1) 
 MADDE 24 – (Değişik: 13/6/2012-6327/54 md.) 

(1) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve 4632 sayılı Kanuna göre kurulan emeklilik şirketleri 
merkezi İstanbul’da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sigorta, 
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine giriş aidatını ödeyerek üye olmak zorundadır. Bu zorunluluk 
sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri için sigortacılık ruhsatı, emeklilik şirketleri için emeklilik ruhsatı 
almalarından itibaren en geç bir ay içinde yerine getirilir. Ancak, Cumhurbaşkanı, üye olma 
zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir. Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri 
hakkında 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü uygulanmaz.(2)   

(2) Birlik nezdinde biri sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, diğeri emeklilik şirketleri için 
olmak üzere iki ayrı Levha tutulur ve Birliğe üyelik işlemlerini tamamlayan ilgili sigorta şirketi, reasürans 
şirketi ve emeklilik şirketi Birlik Yönetim Kurulu tarafından derhal ilgili olduğu Levhaya kaydedilir.  

(3) Levhadan silinme aşağıda belirtilen hâllerde gerçekleşir: 
a) Sigorta şirketi ve reasürans şirketi için; 
1) Tüm branşlarda yeni sigorta ve reasürans sözleşmesi yapma yetkisinin kaldırılması, 
2) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya takip eden yıllarda Müsteşarlığın bilgisi 

haricinde, aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi akdetmemesi, 
3) Kendisine yapılan tebligata rağmen süresi içinde giderlere katılma paylarını ve aidatlarını 

ödememesi, 
4) Birlik üyeliğinin düşmesi. 
b) Emeklilik şirketi için; 
1) 4632 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında faaliyet ruhsatının geçersiz 

hâle gelmesi, 
2) Yeni sözleşme akdetme yetkisinin kaldırılması,  
3) 4632 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan fonlarının tamamının başka bir şirkete devredilmesi, 
4) 4632 sayılı Kanun uyarınca Bakan tarafından iflasının istenmesi, 
5) Kendisine yapılan tebligata rağmen süresi içinde giderlere katılma paylarının ve aidatlarının 

ödenmemesi, 
6) Birlik üyeliğinin düşmesi. 
(4) Levhaya kayıtlı olmayan sigorta şirketi, reasürans şirketi ile emeklilik şirketi Genel Kurulda 

seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Levhadan silinmeyi gerektiren hâllerin sona erdiğini ispat eden 
sigorta şirketi, reasürans şirketi ile emeklilik şirketi, Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır ve bu 
şirketlerden giriş aidatı alınmaz.  

(5) Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hâllerde, nedenlerini de açıklamak suretiyle Levhaya 
yeniden yazılma talebinde bulunan sigorta şirketi, reasürans şirketi ile emeklilik şirketini Levhaya 
yazılma şartlarının varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu tutabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin 
reddine ilişkin karar gerekçeli olarak verilir. 

(6) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan sigorta şirketi, reasürans 
şirketi ile emeklilik şirketi, Yönetim Kurulunun silme veya ret kararına karşı onbeş iş günü içinde 
Müsteşarlığa yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Müsteşarlık en geç onbeş iş günü 
içinde kararını bildirmek zorundadır. Müsteşarlığın bu konuda vereceği karar kesindir. 

(7) Birlik üyeliğinin düşmesi aşağıda belirtilen hâllerde gerçekleşir: 
a) Sigorta şirketi ile reasürans şirketi için; 
1) Ruhsatlarının tümünün iptal edilmesi, 
2) Hakkında iflas veya tasfiye kararı verilmiş olması ya da başka nedenlerle faaliyetinin sona 

ermesi. 
b) Emeklilik şirketi için; 
1) Emeklilik faaliyet ruhsatı ile sigorta ruhsatlarının geçersiz olması, 
2) Hakkında iflas veya tasfiye kararı verilmiş olması ya da başka nedenlerle faaliyetinin sona 

ermesi.  



(8) Birliğin amacı; mesleğin gelişmesini temin etmek, üyelerinin dayanışma, birlik ve mesleğin 
gerektirdiği vakar ve disiplin içinde çalışmalarını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek üzere gerekli 
kararları almak ve uygulamaktır. 

(9) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Mesleğin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, bu amaçla araştırma kuruluşları tesis etmek ve 

bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek. 
b) Türkiye’de sigortacılığı ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemini temsil etmek ve 

tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlara gerektiğinde üye 
olmak ve delege göndermek.  

c) Gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak sektörün hizmetine 
sunmak. 

ç) Sigortacılık ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi mevzuatı ile kendisine verilen 
görevleri yerine getirmek ve aldığı kararların ve önlemlerin uygulanmasını izlemek. 

d) Uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyelerinin mesleğin gerektirdiği disiplin içinde 
ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, üyeleri arasındaki haksız rekabeti 
önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak. 

e) Sigortacılık ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi konusunda eğitim vermek amacıyla 
ilgili kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek, kitap, dergi ve 
broşürler yayımlamak. 

f) Sigorta ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemine ilişkin olarak gerekli sayı ve nitelikte 
inceleme ve araştırma komiteleri kurmak; görev, yetki ve çalışma şekillerini düzenlemek.  

g) Üyelerinin yıllık faaliyet sonuçları hakkında her yıl raporlar hazırlamak ve bu raporları üyelerine 
ve ilgililere dağıtmak. 

ğ) Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek ve sigorta hakemlerinin listesini tutmak. 
(10) Birlik, ilgili olduğu meslekler konusundaki mevzuat ile almış olduğu karar ve önlemlerin 

uygulanmasını takip eder ve Müsteşarlıkça alınması talep edilen tedbirleri alır. 
(11) Birlik, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak bu Kanun hükümleri çerçevesinde sigortacılık ve 

bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi ile ilgili tüzel kişiliği haiz büro, şirket ve vakıf kurmaya ve 
kurulu şirketlere iştirak etmeye yetkilidir.  

(12) Birlik organları; Genel Kurul, Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, 
Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kuruludur. Yönetim Kurulu hariç 
olmak üzere, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, Genel Kurul dışında bu organlardan sadece 
birinde temsil edilir. 

(13) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri Genel Kurulda, genel müdür veya 
genel müdürün bu amaçla vekalet verdiği, birinci derece imza yetkisine sahip bir yönetici tarafından 
temsil edilir. Müsteşarlık, Birlik Genel Kurulunda gözlemci bulundurabilir. 

(14) Birlik Başkanı ile Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin 
Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilir. Birlik Başkanı Yönetim 
Kurulunun da başkanıdır.  

(15) Hayat Dışı Yönetim Komitesi, hayat dışı şirket temsilcileri tarafından, Hayat ve Emeklilik 
Yönetim Komitesi ise hayat ve emeklilik şirket temsilcileri tarafından seçilecek dokuz üyeden oluşur. 
Hayat Dışı Yönetim Komitesi ve Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi üyeleri arasında yapılacak seçimle 
komite başkanları ve komiteyi Yönetim Kurulunda temsil edecek bir komite üyesi belirlenir.  

(16) Hayat Dışı ve Hayat ve Emeklilik yönetim komitelerinin seçiminde, beş üye ilgili alandaki 
prim üretiminde ilk ona giren şirketler, üç üye yine ilgili alandaki ilk on dışında kalan şirketler ve bir üye 
ilgili alanda ağırlıklı olarak çalışan reasürans şirketleri arasında yapılan ve ilgili alanda faaliyet gösteren 
tüm şirketlerin katıldığı seçimle belirlenir. Hayat veya emeklilik alanında ilk ona giren şirketler 
belirlenirken, seçim yılından bir önceki yıl sonu kapanmış prim ve katkı payı toplamı dikkate alınır. İlgili 
alanda ağırlıklı olarak çalışan reasürans şirketinin bulunmaması veya reasürans şirketlerinin ilgili komite 
üyeliğine aday olmaması halinde, reasürans şirketlerine tahsis edilen kontenjan ilk ona giren şirketler 
kontenjanına eklenmek suretiyle bu şirketlerin kontenjanı beşten altıya çıkarılır. Yukarıda belirtilen 
dağılımı sağlayacak sayıda gruplardan aday çıkmaması halinde, gruplar arasındaki dağılım Genel 
Kurulca kararlaştırılır. 

(17) Birlik organlarında üye şirketler, genel müdür veya genel müdür niteliklerini haiz birinci 
derece imza yetkisine sahip bir yönetici seviyesinde temsil edilir. Yönetim Kurulu, Hayat Dışı Yönetim 
Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri kişiye bağlı 
olmayıp, bahse konu organlarda şirketi temsil eden kişinin şirketiyle ilişiğinin kesilmesi hâllerinde, 
yerine aynı şirketi temsilen genel müdür veya genel müdür niteliklerini haiz birinci derece imza 



yetkisine sahip bir yönetici geçer. Birlik organlarında görev alan üye şirketlerin Levha kaydının silinmesi 
durumunda boşalan üyelik için usulüne göre seçim yapılır.  

(18) Birlik Başkanının şirketiyle ilişiğinin kesilmesi halinde Birlik Başkanlığı düşer. İki ay içinde 
yapılan seçimle, görevi düşen Birlik Başkanının tamamlayamadığı süreyi tamamlamak üzere Birlik 
Başkanı seçilir.  

(19) Yönetim Kurulu; Birlik Başkanı, Hayat Dışı Yönetim Komitesi ve Hayat ve Emeklilik Yönetim 
Komitesi başkanları ve ayrıca her iki komitece seçilen birer komite üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. 
Birlik Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı olup komite başkanları da yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. 
Yönetim Kurulunda yer alan komite üyelerinden biri Yönetim Kurulunca muhasip üye olarak seçilir. 

(20) Denetim Kurulu ile Disiplin Kurulu, üçer üyeden teşekkül eder. Denetim Kurulu ile Disiplin 
Kurulu ilk toplantısında birer başkan seçer. 

(21) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri Birlik üyeliğine girişte Genel 
Kurul tarafından her yıl belirlenen miktarda giriş aidatı öder. Birliğin masraflarına iştirak payları; sigorta 
ve reasürans şirketleri için bir yıl zarfında Türkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim gelirleri; emeklilik 
şirketleri için ise bir yıl zarfında Türkiye dahilinde elde ettikleri emeklilik katkı payı ile direkt prim 
gelirleri dikkate alınarak yönetmelikteki esaslar dairesinde hesap edilir ve paylaştırılır. Aidatlar ve 
giderlere katılma payları yönetmelikte belirtilen süre içinde ödenmediği takdirde Birlik tarafından icra 
yoluyla tahsil olunur. Giderlere katılma paylarının ödenmesine dair kararlar 9/6/1932 tarihli ve 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî belge niteliğindedir. 

(22) Hayat, hayat dışı, reasürans ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi alanlarına ilişkin 
gelir ve giderler Birlik bütçesinde ayrı kalemlerde izlenir. 

(23) Birliğin bu madde uyarınca aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan 
üyeler hakkında Yönetim Kurulunca beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası 
uygulanır. 

(24) Birliğin çalışma esasları Birlikçe hazırlanan ve Müsteşarlıkça onaylanan yönetmelik ile 
belirlenir.  

(25) Birliğin tüm faaliyetleri Müsteşarlık tarafından denetlenir. 
 Birlik organlarının seçim esasları ve yasaklar 
 MADDE 25 – (1) Birliğin organ seçimleri gizli oy ve açık tasnif ile yapılır ve organlarda her üyenin 
bir oy hakkı vardır. 
 (2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Birlik seçimleri için üyelerin 
temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde 
yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim 
kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Seçim yapılacak yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunması 
halinde, görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. (Değişik son cümle: 13/6/2012-6327/55 
md.) Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin 
en fazla iki gün içinde sonuçlandırılacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 
 (3) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları 
tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile ikinci fıkrada belirtilen diğer 
hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar Birliğin ilan yerlerinde asılmak 
suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. 
 (4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde 
karara bağlanır. 
 (5) Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak Birliğe gönderilir. 
 (6) Hâkim, aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu 
atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de hâkim tarafından belirlenir. Seçim sandık kurulu başkanının 
yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. 
 (7) Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve 
oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam 
eder. 
 (8) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan 
ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından 
birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. 
Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe 
seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir. 
 (9) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün 
içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara 



bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki 
hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Birliğe bildirir. 
 (10) Listede adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini Birlik veya resmî 
kuruluşça verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından 
sonra kullanılır. Oylar, organlara göre birlikte veya ayrı ayrı düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe 
seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarfa 
konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Seçimlerde 
kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim 
tarafından belirlenir.  
 (11) Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usûlsüzlük veya kanuna aykırı uygulama 
sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere 
seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnızca seçim yapılır 
ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 
 (12) İlçe seçim kurulu başkanına, hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 26/4/1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen 
esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri Birlik bütçesinden karşılanır. 
 (13) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar kamu görevlilerine 
karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 
 (14) Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Birlik organlarının seçimlerinde siyasi 
partiler aday gösteremez. Amaçları dışında faaliyet gösteren Birliğin sorumlu organlarının görevine, 
Bakanın veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri 
seçtirilir. 
 (15) Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler 
eskilerin süresini tamamlar.  
 (16) Göreve son verme hükümleri Birlik Genel Kurulu hakkında uygulanmaz. 
 (17) Bakan veya Müsteşarlığın bu Kanun uyarınca Birlik organları tarafından yürütülen işlemler 
hakkında verdiği kararları, görevli organlar aynen yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kararları kanunî 
bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya 
kanunun zorunlu kıldığı işlemleri uyarılmasına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da 
ondördüncü fıkra hükümleri uygulanır. 
 (18) Görevlerine son verilen organ üyelerinin ve tüzel kişi temsilcilerinin cezaî sorumlulukları 
saklıdır. Bu organların onyedinci fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan tasarrufları 
hükümsüzdür. 
 (19) Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut 
yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Bakan, Birliği faaliyetten men edebilir. 
Bakanın kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat 
içinde açıklar; aksi halde bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. 
 (20) Birlik yönetim ve denetiminde yer alanlar ile Birlik çalışanları, işleri dolayısıyla öğrendikleri 
bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere 
duyurulması zorunludur. 
 
 
INSURANCE LAW 

PART VI 
Professional Organizations 

Association of the Insurance, Reinsurance and Pension Companies of Turkey        (Amended: OG-
29.06.2012 - 28338) 
ARTICLE 24 – (1) Insurance companies, reinsurance companies and pension companies established in 
accordance with the Law No.4632 are obliged to become members of the Association of the Insurance, 
Reinsurance and Pension Companies of Turkey, which is headquartered in Istanbul and is a professional 
organization having the status of a public legal entity, after paying the entrance fee. This obligation is 
fulfilled within one month, at the latest, from the date of obtaining the insurance license for the 
insurance companies and reinsurance companies, and pension license for the pension companies. 
However, the Council of Ministers is authorized to abolish this obligation. Article 9, paragraph seven 
of the Law on the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, and Chambers and 



Exchanges No: 5174 dated 18.5.2004, shall not be applicable to the insurance companies, reinsurance 
companies and pension companies. 

(2) Two separate Registers are kept within the Association, one for insurance companies and 
reinsurance companies and one for pension companies, and the related insurance company, 
reinsurance company and pension company that has completed the membership procedures shall be 
immediately registered in the relevant Register by the Board of Directors of the Association. 

(3) The removal from the Register shall take place in the following cases: 
a) For insurance company and reinsurance company; 

              1) If its authority to conclude insurance and reinsurance contracts is revoked in all branches, 
2) If it does not conclude an insurance or reinsurance contract for a consecutive six months 

time period within one year from the grant of the license or in the following years without informing 
the Undersecretariat, 

3) If it does not pay the participation fees and regular fees within the specified period despite 
the notice given. 

4) If the membership in the Association is forfeited. 
b) For pension company; 
1) If its license becomes invalid within the context of the second paragraph of Article 9 of the 

Law No. 4632 
2) If its authority to conclude new contracts is revoked, 
3) If its entire funds that are established in accordance with the Law No.4632 are transferred 

to another company, 
4) If it is issued a bankruptcy order by the Minister in accordance with the Law No.4632, 
5) If it does not pay the participation fees and regular fees within the specified period despite 

the notice given. 
6) If the membership in the Association is forfeited. 
(4) An insurance company, a reinsurance company and a pension company that is not 

registered in the Register is not authorized to elect and to be elected in the General Assembly. An 
insurance company, a reinsurance company and a pension company which proves that the 
circumstances which resulted in its removal from the Register no longer exist, has the right to be 
registered in the Register again and no entrance fee shall be taken from those companies. 

(5)  If the Board of Directors of the Association deems necessary it may request from insurance, 
reinsurance and pension companies, which request to be registered again, to prove the continued 
existence of the criteria for registration. The decision for refusal of the request to be registered again 
in the Register shall be a reasoned decision. 

(6) The insurance company, reinsurance company and pension company which has been 
removed from the Register or whose request to be registered again has been refused, may present a 
written objection to the Undersecretariat within fifteen business days against the removal or refusal 
decision of the Board of Directors. Upon such objection, the Undersecretariat has to notify its decision 
within fifteen business days at the latest. The decision of the Undersecretariat is final. 

(7) The forfeit of the Association membership shall take place in the following cases: 
a) For insurance company and reinsurance company; 
1) If its all licences are withdrawn, 
2) If it has been issued a bankruptcy and winding up order or its operation is terminated due 

to other reasons. 
b) For pension company; 
1) If its pension operation license and insurance licenses are invalid, 
2) If it has been issued a bankruptcy and winding up order or its operation is terminated due 

to other reasons. 
(8) The objective of the Association is to ensure the development of the profession, to ensure 

that its members work in solidarity, unity, integrity and discipline which the profession requires, and 
to take and implement the necessary decisions to prevent unfair competition. 
 



(9) Duties and authorities of the Association are as follows: 
a) to take measures for the improvement of the profession, for this purpose to establish 

research institutions and support researches and studies, 
b) to take necessary steps for the representation and awareness of insurance and private 

pension savings and investment system, to become a member of related institutions in and outside 
Turkey and to send delegates to these institutions, 

c) if deemed necessary, to prepare guiding tariffs for insurance contracts to be used by the 
sector, 

ç) to comply with the duties arising from the insurance and private pension savings and 
investment system legislation, and to monitor the implementation of its decisions and measures, 

d) to determine the compulsory professional rules, to ensure that members work in discipline 
which the profession requires in line with the needs of the economy, and to take and implement all 
kinds of measures necessary to prevent unfair competition among its members, 

e) to cooperate with relevant institutions and associations with the purpose of providing 
insurance and private pension savings and investment system education, to organize seminars and 
conferences, publish books, magazines and booklets, 

f) to establish examination and research committees regarding insurance and private pension 
savings and investment system  in necessary quantity and quality, to arrange their duties, powers and 
methods of working,  

g) to issue annual reports about the annual operation results of its members, and to circulate 
these reports to members and concerned parties, 

ğ) to organize the operation of insurance arbitration and to keep a list of insurance arbitrators. 
(10) The Association shall follow the implementation of the decisions and measures it has 

taken according to the legislation for the professions it is related to, and take those measures that have 
been required by the Undersecretariat. 

(11) The Association, with the approval of the Undersecretariat, is authorized to establish 
bureaus, companies, and foundations with legal personality related to insurance and private pension 
savings and investment system, or participate in existing companies within the context of this Law. 

(12) Bodies of the Association consist of the General Assembly, Chairman of the Association, 
the Board of Directors, Non-life Management Committee, Life and Pension Management Committee, 
Disciplinary Board and Auditory Board. Excluding the Board of Directors, insurance companies, 
reinsurance companies and pension companies are represented in only one of these bodies except the 
General Assembly. 

 (13) Insurance companies, reinsurance companies and pension companies are represented in 
the General Assembly by the general manager or a director with first degree signing authority, who is 
given a power of attorney by the general manager for this purpose. The Undersecretariat may have an 
observer in the Association’s General Assembly. 

(14) The Chairman of the Association and the members of the Non-life Management 
Committee, Life and Pension Management Committee, Disciplinary Board and Auditory Board are 
elected by the General Assembly for two years. The Chairman of the Association is the Chairman of the 
Board of Directors as well. 
               (15) The Non-life Management Committee consists of nine members to be elected by the 
representatives of non-life companies and the Life and Pension Management Committee consists of 
nine members to be elected by the representatives of life and pension companies. The committee 
chairmen and a committee member to represent the committee at the Board of Directors are elected 
through an election to be held among the members of the Non-life Management Committee and the 
Life and Pension Management Committee. 

(16) In the election of the Non-life and Life and Pension management committees, five 
members are elected from among the companies that are in the top ten in terms of premium 
production in the relevant field, three members from among the companies that are outside the top 
ten companies in the relevant field and a member is elected with an election held among the 
reinsurance companies operating predominantly in the relevant field and with the participation of all 



companies operating in the relevant field. When determining the top ten companies in life or pension 
branch, the total of year-end premiums and participation fees of the year before the election year is 
taken into consideration. If there are no reinsurance companies operating predominantly in the 
relevant field or reinsurance companies do not nominate for the related committee membership, the 
quota allocated to the reinsurance companies is added to the quota of the top ten companies , 
increasing their quota from five to six. If there are not enough candidates from the groups to realize 
the above distribution, the General Assembly shall decide on the distribution among the groups.  
            (17) The member companies are represented in the bodies of the Association at the general 
manager level or director level with first degree signing authority and holding same qualifications with 
general manager. The memberships in the Board of Directors, Non-life Management Committee, Life 
and Pension Management Committee, Disciplinary Board and Auditory Board are not dependent on 
the person and if the person who represents his/her company in the said bodies loses his/her 
relationship with the company, he/she is replaced by the general manager to represent the company 
or a director with first degree signing authority and holding the same qualifications with the general 
manager. In case the member companies that serve in the bodies of the Association are removed from 
the Register, an election is held for the vacant position as prescribed. 
            (18) If the Chairman of the Association loses his relationship with his company, his Chairmanship 
of the Association shall become null and void. A new Chairman shall be elected with an election to be 
held within two months to complete the period not completed by the former Chairman. 
          (19) The Board of Directors is composed of five members including the Chairman of the 
Association, Chairmen of the Non-life Management Committee and Life and Pension Management 
Committee and a committee member to be elected by each of the two committees. The Chairman of 
the Association is the Chairman of the Board of Directors and the committee chairmen are the deputy 
chairmen of the Board of Directors. One of the committee members in the Board of Directors shall be 
elected as the accounting member by the Board of Directors. 
         (20) The Auditory Board and Disciplinary Board shall each consist of three members. The Auditory 
Board and Disciplinary Board shall elect a chairman at the first meeting. 
         (21) Insurance, reinsurance and pension companies shall pay an entrance fee, the amount of 
which is determined by the General Assembly, upon their membership to the Association and every 
year. The participation fees paid for the expenses of the Association are calculated and distributed 
based on the sum of the direct premium incomes in Turkey obtained within a year for insurance and 
pension companies, while based on the sum of pension participation fee and direct premium incomes 
in Turkey obtained within a year for pension companies as outlined by the principles in the regulation. 
If these fees are not paid within the periods determined by the Regulation, the Association shall collect 
the same by execution proceedings. Decisions related to the payment of participation fees shall have 
the status of written official document in the sense of the Law on Execution and Bankruptcy No: 2004 
dated 9.6.1932, Article 68. 
        (22) Incomes and expenses relating to the fields of life, non-life, reinsurance and private pension 
savings and investment system are observed in separate items in the Association’s budget. 
        (23) In respect of members which do not timely and fully comply with the decisions and measures 
taken by the Association according to this article an administrative fine from five thousand Turkish 
Liras up to fifty thousand Turkish Liras will be imposed by the Board of Directors of the Association. 
        (24) The working principles of the Association are determined by the regulation which is prepared 
by the Association and approved by the Undersecretariat. 
       (25) All activities of the Association are supervised by the Undersecretariat. 
 
Election principles for the bodies of the Association and prohibitions (Amended: OG-29.06.2012 - 
28338) 
ARTICLE 25 – (1) Elections of the bodies of the Association shall be carried out by secret voting, and 
open vote counting, and each member has one vote in the bodies. 
 



(2) No later than fifteen days prior to the General Assembly meeting during which the election 
shall be held, a list indicating the representatives of the members for the election of the Association 
and a letter including the agenda, venue, date and time of the meeting and the details of the second 
meeting which shall be held in the absence of quorum, shall be submitted to the judge who serves as 
the chairman of the county election board of that locality. If there is more than one county election 
board in the locality where the election shall be held, the authorized judge shall be determined by the 
Supreme Election Board. It is compulsory that meeting dates are arranged so that discussions are 
concluded within two days at most, taking into account other issues included in the agenda. 

(3) The judges approve the list indicating the members who will participate in the election and 
other issues indicated in the second paragraph, if necessary after the examination of relevant registers 
and documents by the judge and if exists after the completion of deficiencies by related parties. The 
approved list and other issues related to the meeting are announced in the billboards of the 
Association for three days. 

(4) Objections to the list during the announcement period are examined by the judge, and 
decided within two days, at the latest. 

(5) Lists that become final thereafter as well as other issues related to the meeting are sent to 
the Association after the approval. 

(6) The Judge assigns a polling committee which consists of a chairman and two members 
among those who are not candidates. In the same way three substitute members are determined by 
the judge. In the absence of the chairman of the polling committee, the oldest member shall chair the 
committee. 

(7) The polling committee is responsible for ensuring that the election is carried out and 
managed in accordance with the principles of the code, and for counting of the votes, and this 
responsibility shall continue uninterruptedly until the election and counting of votes are completed. 

(8) At the end of the election period, the results of the election shall be registered in a minute 
to be signed by the chairman and members of the polling committee. If there is more than one polling 
station, minutes are combined by the judge. A copy of each minute is published at the election site 
and in this way the provisional results of the election are announced. Used vote papers and other 
documents are submitted to the chairman of the county election board, along with a copy of the 
minute to be kept for three months. 

(9) Objections to the procedures carried out during the election and to the election results 
within two days, as of the arrangement of the minutes, are examined by the judge on the same day, 
and a final decision is given. After the expiry of the objection period, and conclusion of objections, the 
judge announces the final results as described above, and notifies the Association. 

(10) A member whose name is not written in the list shall not cast vote. Votes shall be cast 
after the electorate proves his identity with a certificate given by the Association or an official 
authority, and puts his signature next to his name on the list. A vote shall be cast by placing the voting 
paper issued collectively or separately according to bodies into the envelope which bears the seal of 
the county election board and given during the voting by the chairman of the polling committee. Votes 
placed into other envelopes shall be void. Tools and equipment used in the elections are supplied by 
the county election board, and the location of voting boxes shall be determined by the judge. 

(11) In the case of invalidation of the election by the judge due to irregularity or illegal practice 
which may affect the election results, the judge shall determine the Sunday, to repeat the election, 
which is not earlier than one month and later than two months, and notify the Association. On the 
determined day, only the election is held, and election procedures are carried out as stipulated in this 
article and other provisions of the Law. 

(12) Remuneration shall be paid to the chairman of the county election board, the judge, 
chairman and members of the polling committee in accordance with the principles specified in the Law 
on Basic Provisions of Elections and Register of Voters No: 298 dated 26.4.1961. This remuneration 
and other election expenses shall be met from the budget of the Association. 

 



(13) Offences committed against the chairman and members of the polling committee during 
the elections shall be punished as if they have been committed against public officials. 

(14) The Association shall not be engaged in any activity outside the scope of its establishment 
objectives. Political parties may not nominate candidates in the elections of the bodies of the 
Association. Bodies of the Association that act in violation of its objectives shall be dismissed by a court 
order upon the request of the Minister or the Public prosecutor, and new elections shall be held. 

(15) Bodies dismissed shall be replaced by new ones within one month at the latest. Those 
who are newly elected shall complete the terms of office of former members. 

(16) Provisions regarding dismissal shall not apply in respect of the General Assembly of the 
Association. 

(17) The related bodies of the Association are obliged to fully comply with the decisions of the 
Minister and Undersecretariat on the procedures carried out by the bodies of the Association in 
accordance with this Law. Provisions of paragraph fourteen shall apply to the bodies of the Association 
which fail to obey these decisions without any legal reason or which give a new decision for the same 
purpose with its previous decision or which do not perform its legal duties despite the warning. 

(18) Criminal responsibilities of the dismissed members of the bodies and representatives of 
legal persons shall continue. Dispositions which give rise to the dismissal of such bodies, under the 
seventeenth paragraph, shall be void. 

(19) If it is deemed necessary for national security, public order, prevention of commitment or 
continuity of an offence, or arrest of criminals and a delay considered unfavourable then the Minister 
may prohibit the activities of the Association. The related decision of the Minister shall be presented 
to the approval of the authorized judge within twenty four hours. The Judge notifies the decision within 
forty eight hours; otherwise such administrative decision shall be automatically void. 

(20) The persons in charge of management and audit of the Association and employees of the 
Association shall not disclose any know-how or confidential information they learn in the execution of 
their duties without the permission of the relevant parties. However, it is obligatory that any incidence 
giving rise to a criminal offence is reported to competent authorities.  
 


