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YÖNETMELİK

S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 – 17/8/2007 tar�hl� ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S�gortacılıkta Tahk�me İl�şk�n
Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdak�
bentler eklenm�şt�r.

“j) Kurum: S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
k) Kurul: S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde yer alan “Bakanlık” �bares� “Kurum” olarak,

“Bakanlıkça” �bareler� “Kurum tarafından” olarak ve “Bakanlığa” �bares� “Kuruma” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde yer alan “Bakanlığa” �bares� “Kuruma” olarak,

“Bakanlıkça” �bares� “Kurum tarafından” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�nde yer alan “Bakanlığa” �bareler� “Kuruma” olarak

değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n üçüncü fıkrasının (d) bend�nde yer alan “ve kararın aslını dosya �le b�rl�kte Kom�syonun
bulunduğu yerdek� görevl� mahkemeye saklanmak üzere göndermek” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�nde yer alan “Bakanlıkça” �bares� “Kurum tarafından” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasının (b) bend�n�n (2), (3) ve (4) numaralı
alt bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı bende aşağıdak� alt bent eklenm�ş, aynı fıkranın (c) bend�ne aşağıdak�
bent eklenm�ş ve (d) bend�nde yer alan “s�gortacılıkla” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya s�gorta hukuku �le”
�bares� eklenm�şt�r.

“2) S�gorta, reasürans ve emekl�l�k ş�rketler�nde genel müdür veya asl� görev� aktüerya, tekn�k, hasar veya
hukuk b�r�mler�nden sorumlu genel müdür yardımcısı olanların ve bu b�r�mlerde görev yapanların,

3) B�rl�kte veya s�gortacılıkla �lg�l� özell�kl� kuruluşlarda genel müdür, genel sekreter, kurum müdürü veya
aktüerya, tekn�k, hasar veya hukuk b�r�mler�nden sorumlu genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, kurum
müdür yardımcısı veya koord�natör, raportör olarak görev yapanlar �le başka unvanlarla anılsa da bunlara denk unvana
sah�p görev yapanların,

4) Özel kanunlarına göre s�gortacılık faal�yet�nde bulunan d�ğer kuruluşlarda genel müdür veya asl� görev�
aktüerya, tekn�k, hasar veya hukuk b�r�mler�nden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alanlar �le bu
b�r�mlerde görev yapanların,”

“5) Ün�vers�telerde s�gortacılık ve aktüerya alanında öğret�m üyes� olarak ders verenler�n”
“4) Ün�vers�telerde s�gorta hukuku, t�caret hukuku ve meden� usul hukuku alanlarında öğret�m üyes� olarak

ders verenler�,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” �bares� “Kurum

tarafından” olarak değ�şt�r�lm�ş, üçüncü cümles� yürürlükten kaldırılmış, �k�nc� fıkrasının (h) bend�nde yer alan “tens�p
zabıtları” �bares� “hükmü veya Tüket�c� Hakem Heyetler� ya da Kom�syonda görülen uyuşmazlıklara �l�şk�n karar
örnekler�” olarak değ�şt�r�lm�ş, beş�nc� fıkrasında yer alan “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı S�gortacılık Genel Müdürlüğü
�le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı S�gorta Denetleme Kurulu Başkanlığından b�rer tems�lc�” �bares� “Kurumdan �k�
tems�lc�” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(8) Noter tasd�kl� belge �stenen durumlarda belgen�n aslını düzenleyen kurum tarafından tasd�kl� veya e-
devlet üzer�nden alınmış örneğ� de sınava g�r�ş �ç�n kabul ed�leb�l�r. Ver�len belgen�n gerçeğ� yansıtmadığı anlaşılırsa,
yapılacak d�ğer hukuk� ve ceza� �şlemler saklı olmak üzere, aday sınavda başarılı olsa b�le sınavı geçers�z sayılır ve b�r
daha hakeml�k sınavına kabul ed�lmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 13/B maddes�nde yer alan “Bakanlıkça” �bareler� “Kurum tarafından” olarak,
“Bakanlığa” �bares� “Kuruma” olarak, “Bakanlığın” �bares� “Kurumun” olarak değ�şt�r�lm�ş, dördüncü fıkradan sonra
gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(5) Kurum tarafından bel�rlenecek kr�terler� karşılayan s�gorta hakemler� talep etmeler� hal�nde �t�raz
hakeml�ğ� l�stes�ne sürekl� olarak kayded�leb�l�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” �bares� “Kurum
tarafından” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak� cümleler eklenm�ş, beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık” �bares� “Kurum” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak�
fıkra eklenm�şt�r.
“Hakemler Kom�syon nezd�nde görülen uyuşmazlıkları taraf vek�l� sıfatıyla tak�p edemez. 12/1/2011 tar�hl� ve 6100
sayılı Hukuk Muhakemeler� Kanununun hak�m�n yasaklılığına ve redd�ne �l�şk�n hükümler� hakemler hakkında da



uygulanır.”
“(5) L�steler altı aylık dönemler �t�bar�yle Adalet Bakanlığına ve Kuruma b�ld�r�l�r.”
“(7) Kanunun 30 uncu maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasında bel�rt�len şartları taşımak kaydıyla, Yargıtay Büyük

Genel Kurulunun �ş bölümü kararına göre s�gorta sözleşmeler�nden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevl�
da�relerdek� başkan ve üye hak�mler, Hak�mler ve Savcılar Kurulunun �ş bölümü kararına göre bölge adl�ye
mahkemeler�n�n s�gorta sözleşmeler�nden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevl� da�relerdek� başkan ve üye
hak�mler, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yönet�c�ler� �le
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûller�ne Da�r Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le atanan Kurul başkan ve
üyeler� �le 6400 veya üzer� ek göstergel� görevlere atanarak en az �k� yıl süreyle bu görevlerle �lg�l� ek göstergelere tab�
şek�lde görev yapmış olanlar başvuruda bulunmaları hal�nde �t�raz hakem� olarak l�steye doğrudan kayded�l�r.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “onbeş gün”
�bares� “onbeş �şgünü” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddede yer alan “Bakanlığın” �bareler� “Kurumun” olarak,
“Müsteşarlığın” �bares� “Kurumun” olarak, “Bakanlıkça” �bares� “Kurum tarafından” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16/A maddes�n�n �k�nc� fıkrasının son cümles�nde yer alan “coğraf�
kr�terlerle b�rl�kte” �bares�nden sonra gelmek üzere “Kom�syona yapılan �t�raz başvuru sayıları ve” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16/B maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “b�ld�r�r” �bares� “b�ld�r�r ve
ayrıca kararın aslı dosya �le b�rl�kte Kom�syonda saklanır” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n �k�nc� ve üçüncü
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “onbeş gün” �bares� “beş �ş
günü” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve yed�nc�
fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” �bares� “Kurum tarafından” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” �bares�
“Kuruma” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�nde yer alan “Haz�ne ve Mal�ye Bakanı” �bares�
“S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 17 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 18 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� S�gortacılık ve Özel Emekl�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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