
7226 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNİN  

SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA UYGULANMASINA İLİŞKİN  

29.05.2020 TARİHLİ VE 4 NUMARALI KOMİSYON KARARI  

 

Resmi Gazetenin 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Mükerrer nüshasında yayımlanarak 

yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 

Birinci maddesi ile covid-19 salgını ile mücadele sürecinde  yargı alanındaki hak kayıplarının 

önlenmesi amacıyla; bir hakkın doğumuna, kullanımına veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 

usul hukukuna ilişkin kanunlar ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından 

belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, arabuluculuk ve 

uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren, 30/04/2020 (bu 

tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.  Söz konusu Kanunun Geçici Birinci maddesinin 

birinci fıkrasının verdiği yetkiye istinaden, 30.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile durma süreleri 15.06.2020 (bu tarih dahil) 

tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde 

yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.  

 

28.05.2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar göz önünde bulundurularak, 

5684 sayılı Kanunun 30/3(c) maddesinin verdiği tahkim sisteminin etkin bir biçimde işleyişini 

sağlamak için gerekli önlemleri alma görevi kapsamında Komisyonumuzca;  

 

1- Sigorta kuruluşları tarafından cevap verilerek tamamen veya kısmen reddedilen taleplere 

ilişkin başvuruların 01.06.2020 tarihinden itibaren alınmasına, 

 

2-  Sigorta kuruluşlarına başvuru yapılmış ancak Sigorta kuruluşları tarafından yazılı olarak 

cevap verilmemiş taleplere ilişkin olarak ; 

 

a) 13.03.2020 tarihinden önce sigorta kuruluşlarının cevap süresi (trafik sigortalarında 

15 gün, diğer taleplerde 15 iş günü) dolmuş olan  taleplere ilişkin başvuruların, 

01.06.2020 tarihinden itibaren alınmasına, 

 

b) 13.03.2020 tarihinden önce sigorta kuruluşlarının cevap süresi (trafik sigortalarında 

15 gün, diğer taleplerde 15 iş günü) dolmamış olan  taleplere ilişkin başvurular, 7226 

sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanı Kararı gereğince duran sürelere tabi olduğundan, 

söz konusu sürelerin 16.06.2020 tarihinden itibaren tekrar işlemeye başlayıp 

tamamlanmasını müteakip alınmasına, 

 

3- 30.04.2020 tarihinden itibaren dijital ortamda alınmakta olan itiraz başvurularının, 

01.06.2020 tarihinden itibaren fiziki evrak olarak alınmasına 
 

karar verilmiştir. 

 


