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3422\550-622.02_ 870
Yetkisiz Sigorta Eksperliği

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigorta eksperi, "Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi
sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini beIirleyen ve mutabakatlı
kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi"
olarak tanımlanmış ve anılan Kanunun22 nci maddesinde, sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin sigorta
eksperlik ruhsatı alması ve Levhaya kayıtlı olması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve bir ömeği ekte iletilen 20l9ll l sayılı
"Yetkisiz Sigorıa Eksperliğinin Ön|enmesine İüişkin Sekıör Duyurusu"ndaı riskin gerçekleşmesi sonucu
ortaya çıkan kaylp ve hasarlann neden ve niteliği ile miktarının belirlenmesinin sigorta şirketi ile
sigortalı/zarar gören dışında üçüncü bir şahıs tarafından tespit edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu
işlemlerin sadece Hazine ve Maliye Bakanlığından ruhsat almış ve Birliğimiz nezdinde futulan Levhaya
kayıtlı sigorta eksperleri tarafindan yapılmasının gerekli olduğu ve bunun aksine, destek hizmet sağlayıcıları
tarafından yetkisiz Sigorta Eksperliği faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılmasının idari ve adli müeyyideye
tabi olduğu vurgulanmıştır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Sektör DuJurusunda belirtilen hususların ilgili üyelerinize duyurulması hususunda
gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

e-arı'a,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter
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belge,5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştıı
Ev.akl Doğrulamak için: http://belgedo8rula,tobb.or8.tr/dotrula.a5px?V=BENFlRHV

Dumlupınar Bulvarl Noj252 (E5kişehir Yolu 9. Km-) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312J 218 20 00 (PBX) . Faks: +90 (3|2} 219 4090 - 91- 92-..

E-Posta: info@tobb.org.tr . web: www,tobb,or8.tr. xEP: tobb@h502_kep,tr
Aynnt|ll bilgi için: Kenan sARlTel:
E-Posta: kenan.5ari@tobb.org-tr

Birliğimizde
l5o 9001i2015
kalite yönetim

5istemi
uy8ulanmaktadlr

Fo22l l/a\ .o1 .2oa3/2/14 .71,2078 sayİa /l

I -l

L _]

EK: Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektcir Duyurusu 20l9_11 (1 sayfa)



t]ilindiği üzere.5684 sayılt Sigoı,tıctlık Kanrıntınun 2 nci nıaddesinde sigorta eksperi.
"sigtırta koııusıı risklerin gerçekleşmcsi sonucunda ortaya çlkan kal,ıp vc hısarların nliklarını,
nedçnlcrini ve niıeliklerini hcliı,lcycn re nrutabalatlı kıynıet tespiti. öıi ckspcrıiz ıc hasar
gözetinri gibi işleıi mulal mcslek olarak yapan tarat'.sız vc bağınısız kişi" olarak laııınılanmış
ıc anı|an Kanunuır ]2 ııci maddesindc^ sigorta ckspcrliğinin gcrçek veya ıiizeJ kişiler
tarallııdan yapılacağı^ sigoııa ckspcrliği yapınak istcl,en kişileıin sigrıı,ta eksperlik ruhsaıı
alması ve Levlıal,a kayıtlı olıııası gerekıiği düzenlenmiştir,

l)iğcr taraian. Sigortacılık Dcsıck lIizmetleri Hakkında Yiinetıneliğin :1 üncü
nıaddesiırin birinci {'ıkrasııra görc, poliçe taırziıni ilc 1azıninat tcdvir vc ödenıııcsiııc ilişkin
siircçlcrde, sigorta eksperliği işinclen ayrı olmak kaydıyla gerçcklcştirilcıı tcknik inı,ıeleme ve
kontrol hizmetlıJri ilc hasar öncesi risk azaltmaya ıc hasar sonrası zarar azalrnıay-a yönelik
hiznıetlcrin destek lıiznıet sağlayıcı|arındaır tenrini münıkündür.

Buna göre. riskin gerçekleşnıesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve lrasaulırrın neden ı,e
niıeliği ile miktarının bclirlennıesinin sigorta şirkeıi ile sigortalılzaraı,gaircn d|şında üçüncii
bir şahıs taraiindan tespil cdilnıcsiıin gerekli olnıası halinde söz krıııusu işlcınlcriır sadccc
BakanJığı nrızdan ruhsat almış ı,e l.c,,haya kayıılı sigorta eksperieıi taraiindan rapılması
geıekmcklcdir. Burıun aksine. destek lrizmel sağlavıcıları ıarallııdan yetkisiz sigona eksperliği
laaliyeti niteliğiııtleki işlcmlcr 1apılınası idari ı,e adli müe.vyide1,,e tabidir.

Bu çerçevede. sigorta şirkcıIeı,i tarallndaıı, yetkisiz sigorta eksperliği yapan
kuıuluşlara ekspeıtiz işi vcrilnıenıesi. devaın eden uygulama var isc dcrha] sonlaııdırılması
gcrckınektedir.
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34221550-|00- 867
Suudi Arabistan/BARKOD Sistemi

İlgi : Ticaret Bakanhğlndan alınan 17.01.2020 tarihli ve E-0005l494895 sayılı yazı.

il,roi
İlgi'de kayıth ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Suudi Arabistan tarafından anılan ülkeye yapılacak ithalat
işlemleri için uygulanmaya başlanan ve 0I .01.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilen
barkod sisteminde sadece uluslararası geçerliliği olan GS l 'e uygun barkodların kabul edileceğ i diğer barkod
türlerinin kabul cdilmeveceği kavdedilmistir

Yazıda devamla, SABER kaydının güniimiiz itibariyle sadece regülasyona tabii ürünler için zorun|u
olduğu belirtilerek diğer ürün grupları için zaman içinde kademeli olarak SABER kaydının zorunlu hale
geleceği beIirtilmiştir. Bununla birlikte. barkod uygulamasının. SABER sisteminden bağımsız ve tüm ürünler
için zorunluluk teşkil ettiği lannrıştır

Konunun Odanız üyesi ilgili firmalara ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim

Saygılarımla,

e-ı:a.'a,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter

EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (2 sayfa)

Bu belge,5070 sayılı Elektronik İmza Kaouıuoa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzaIanmıştır.
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Gelen Evrak Tarih Sayı: 20.0|.2020 - 2136

T.C.
TİCARET BAKAI{LIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürtüğü

Sayı

Konu

:8426|457-724.0|.01

: Suudi Arabistan / BARKOD Sistemi

TüRKİYE ODALAR VE BoRSALAR BiRLiĞiNE (ToBB)

İlgi ; a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 25.12.20l9 tarihli ve |2779 sayılı yazısı
b) 27.12.2019 tarihli ve 84261457 -7Z4.0|.0l /00050846554 sayılı yazımız.

İlgi 1a;'aa kayıtlı yazınızda Suudi Gümrüğünde yeni bir düzenleme yapıldığı ve bu yeni

düzenlemeye göre l Ocak 2020 tarihi itibari ile BARKOD sistemine geçileceği belirtilerek; söz

konusu uygulamanın hangi ürün gruplarını kapsadığı hususunda Birliklerinin bilgilendirilmesi
talep edilmiştir.

Bu çerçevede, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Suudi Arabistan Gümrüğü BARKOD sistemi
uygulamasına ilişkin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan bilgilendirme

kapsamındaki detaylar Birliğinize iletilmiştir. YapıIan bilgilendirme ile SABER kaytt sistemine

Barkod girme işleminin 2019 yılı itibari ile opsiyonel olduğu, 0l Ocak 2020 tarihinden itibari ile

SABER sistemine kayıtlı olan tüm ürün gruplarında BARKOD uygulamasının zorunlu olacağı

belirtilmiştir.

Öte yandan, uygulamanın 0l Ocak 2020 tarlhi itibari ile başlamasıyla uygulamaya ilişkin
detaylı bilgi almak isteyen ihlacatçı firmalarlmız BARKOD sisteminin nasıl işleyeceği ve

kapsamına ilişkin Bakanlığımızdan bilgi talebinde bulunmuştur.

Bu çerçevede. Bakanlığımız Riyad Ticaret Müşaviri l6 Ocak 2020 tarihinde Suudi
Standartlar. Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) temsilcileri ile gayri resmi bir toplantı
gerçekleştirmiştir, Söz konusu top]antı neticesinde elde edilen bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Bu kapsamda, SABER kayıt sistemi sadece teknik regülasyona tabii ürünler ile sınırlı
olup, Suudi Aıabistan Gümrüğü tarafından diğer ürün gnıpları için SABER kaydının yapılması

tavsiye edilmektedir. Bu çerçevede, SABER kaydı ile ilgili birincil ve en güncel bilgiye
https://saber.sa./ uzantısından ulaşabilmektedir.

Diğer taraftan, Teknik Regülasyona tabii ürünlerin listesine

https://saber.sa/home/regulations elektronik ağ sayfasından ulaşılmakta olup, söz konusu Iistede

yer alan her bir teknik regülasyonda belinilen GTİP'Ier sürekli güncellenmektedir. Bu çerçevede,
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Suudi yetkililer tarafından bu adreste yer alan bilgilerin dikkate alınması gerektiği

vurgulanmaktadır.

Bunun yanında, ihracata konu ürünlerin SABER kaydı zorunluluğunun olup olmadığını

belirlemek için https://saber.sa,/home/hscodes elektronik ağ adresinden ürünlere ait GTİP bilgisi
ile arama yapılabilmektedir.

Öte yandan, 0l Ocak 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilen barkod uygulaması
GTİP bazında olmamakla birlikte, farklı özellikteki ürünler için sadece uluslararası geçerliliği
olan GSl'e uygun barkodlar kabul edilmektedir. Bu çerçevede, firmalarımızın halihazırda GSl
sistemine uygun aldıkları barkodlar geçerli olmakla birlikte, diğer barkod türleri kabul
edilmemektedir.

Bu kapsamda, SABER kaydı günümüz itibariyle sadece regülasyona tabii ürünler için
zorunlu o|up, diğer ürün grupları için zaman içinde kademeli olarak SABER kaydı zorunlu

olacaktr. Diğer taraftan, Barkod uygulaması ise, SABER sisteminden bağımsız ve tüm ürünler

için zorunluluk teşkil etmektedir.

Bilgilerini ve Birliğiniz aracılığı i[e konuya ilişkin gerekli duyuruların yapılması

hususunda gereğin i rica ederim.

e-imzalıdır
tIAKKl KARABÖnKı-Ü

Bakan a.

Genel Müdür V.
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