
Online Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Konulara İlişkin Önemli Duyuru 

 

1- Komisyon başvurularının, Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinin 

birinci fıkrası gereği başvuru formuyla birlikte yapılması zorunludur. Başvuru formu ile 

birlikte yapılmayan başvurular, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır. 

(Online ve fiziki başvuru formları 

http://www.sigortatahkim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid

=76 adresi üzerinden temin edilebilmektedir.)  

 

2- Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Formda yer alacağı öngörülen 

bilgiler “uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan bilgi” niteliğinde olduğundan eksik, hatalı 

veya çelişkili bilgi içeren formlarla yapılan başvurular Komisyon tarafından değerlendirmeye 

alınamayacaktır. 

 

3- Online başvuru esnasında girilen bilgiler ile sisteme yüklenen belgeler arasında çelişki 

bulunması halinde kayıt işlemleri, sisteme yüklenen belgelerde yer alan bilgiler esas alınarak 

gerçekleştirilecektir. 

 

4- Vasi, veli, kayyım, yasal danışman, şirket yetkilisi gibi yasal temsilciler veya baroya kayıtlı 

avukatlar aracılığıyla yapılan başvurularda “başvuru sahibi” için girilecek bilgilerin, adına 

hareket edilen gerçek veya tüzel kişiye ait bilgiler olması gerekmektedir. Başvuru sahibi olarak, 

temsil edilen kişi yerine temsilciye ait bilgilerin sisteme girilmesi halinde başvuru, Komisyon 

tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır. 

 

5- Sistem üzerinden yüklenen belgelerin, kendisi için ayrılan yükleme alanından farklı bir alana 

yüklenmesi (örneğin; kaza tespit tutanağı için ayrılan yükleme alanına vekaletname 

yüklenmesi), yapılan başvurunun uyuşmazlığın çözümüne elverişli belge içerip içermediği 

konusundaki denetimi oldukça zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda, ait olduğu alana yüklenmediği 

gerekçesiyle mevcudiyeti tespit edilemeyen belgeler hakkında yapılacak işlemlerden Sigorta 

Tahkim Komisyonu’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

6- Sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruların yapıldığını gösterir belgelerin, başvurunun 

hangi tarihte yapıldığını gösteren belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Başvuru 

tarihinin tespitine ilişkin açık bilgi içermeyen (örneğin; yalnızca posta takip kodunun yer aldığı 

kargo faturası) belgelerle yapılan başvurular, Komisyon tarafından değerlendirmeye 

alınamayacaktır. 

 

7- Kanuni ya da ihtiyari temsilciler aracılığıyla yapılan başvuruların, temsil ilişkisinin ispatına 

yarayan bilgi ve belgelerle birlikte yapılması gerekmektedir. Temsil ilişkisinin tespitine 

yarayan bilgi ve belgelerle yapılmayan başvurular Komisyon tarafından değerlendirmeye 

alınamayacaktır. 

 

8- Mevcut ise “hasar dosya numarasının” başvuru formunda ayrıca belirtilmesi, vekaletname 

suret harcı makbuzlarının vekaletname ekinde yer alacak şekilde tek bir belge olarak sisteme 

yüklenmesi ve sisteme yüklenen belgelerde PDF formatının kullanılması Komisyon yetkilileri 

tarafından gerçekleştirilecek olan incelemelerin etkinliğini artıracaktır.  
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