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Değerli Müşterimiz;
Bu haftaki sayımızda; 14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesine istinaden kurulan
“Sigorta Tahkim Komisyonu” ile ilgili önemli bilgileri siz değerli müşterilerimiz ile
paylaşacağız.
Tahkim Komisyonu’nun amacı;
Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile
sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden
kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve
adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir.
Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde
çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru
sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını
tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden
uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen
süre sınırları içinde(azami dört ay) bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir.
Komisyon kimlerden oluşur;
Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi, bir tüketici derneği
temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenecek bir akademisyen
hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşur. Müsteşarlık
temsilcisinin asgarî on yıl kamu hizmetinde çalışmış,
sigortacılık alanında deneyim sahibi ve en az daire başkanı
seviyesinde olması; Birlik temsilcilerinin de ilgili maddede
genel müdür yardımcısı için öngörülen şartlara sahip olması
gerekir. Tüketici derneği temsilcisi ise Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici
derneğinin önereceği üç aday arasından Müsteşarlıkça seçilir. Komisyon kendi içinden bir
Başkan seçer. Komisyonda kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Sigorta Tahkim Komisyon’unun işleyişi;
Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin
sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet
getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır.
Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız
gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu
doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir
örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir.
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Komisyona bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir.
Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün
olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen
yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.
Komisyona yaptığınız başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak
hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığınızı
ispatlayacak bütün belgeleri bize ulaştırmanız, daha sağlıklı bir karar verilmesi bakımından
önem taşımaktadır.
Sigorta Tahkim Komisyonu'na kimler, nasıl başvurabilir?
Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu
uyuşmazlığın
çözümü
için
ilgili
sigorta kuruluşuna
başvurmanız
gereklidir.
Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa
veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan
aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda
bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte
Komisyona başvurabilirsiniz. Komisyonun başvurunuzu değerlendirmeye alabilmesi için
uyuşmazlık konusu rizikonun, ilgili sigorta kuruluşunun komisyona üyelik tarihinden sonra
meydana gelmiş olması gerekmektedir
Bütün şirketler tahkim sistemine üye midir?
Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır.
Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta
kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik
tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştiği takdirde,
sigorta kuruluşuyla aranızda ayrıca bir tahkim anlaşması bulunmasa dahi, Kanunda
belirtilen aşamaları takip ederek Komisyona başvurmanız mümkün olacaktır.
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